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advaitamakarandaH

அth³ைவதமகரnhத:³

லத⁴ரகவிவிரசித:
அth³ைவதமகரnhத:³

shவயmhphரகாஶkh’தகாஸத:
ஏவmh

ரஸாபி⁴vhயகாvhயாkh²யாஸத:

॥ அத²அth³ைவதமகரnhத:³ ॥
கடாகிரசாnhதநமnhேமாஹாph³த⁴ேய நம: ।
அநnhதாநnhத³kh’Shய ஜக³nhமŋhக³ளrhதேய ॥ 1॥
அஹமsh ஸதா³ பா⁴ கதா³சிnhநாஹமphய: ।
ph³ரைமவாऽஹமத:th³த⁴mh ஸchசிதா³நnhத³லணmh ॥ 2॥
மyhேயேவாேத³தி சிth³vhேயாmhநி ஜக³th³க³nhத⁴rhவபthதநmh ।
அேதாऽஹmh ந கத²mh ph³ரம ஸrhவjhஞmh ஸrhவகாரணmh ॥ 3॥
ந shவத: phரthயபி⁴jhஞாநாnhநிரmhஶthவாnhந சாnhயத: ।
ந சாரயவிநாஶாnhேம விநாஶ:shயாத³நாரயாth ॥ 4॥
ந ேஶாஷphேலாஷவிkhேலத³chேச²தா³சிnhநப⁴ேஸா மம ।
ஸthையரphயநிலாkh³nhயmhப: ◌⁴ ஶshthைர: கிiµத கlhபிைத: ॥ 5॥
ஆபா⁴பshய விவshய பா⁴நmh பா⁴ஸmhநிேத⁴rhவிநா ।
கதா³சிnhநாவகlhேபத பா⁴ சாஹmh ேதந ஸrhவக:³ ॥ 6॥
ந  பா⁴நாth³’ேத ஸththவmh நrhேத பா⁴நmh சிேதாऽசித: ।
சிthஸmhேப⁴ேதா³ऽபி நாth◌⁴யாஸாth³’ேத ேதநாஹமth³வய: ॥ 7॥
ந ேத³ேஹா ேநnhth³யmh சாஹmh ந phராே ந மேநா ந தீ: ◌⁴ ।
மமதாபரph³த⁴thவாதா³khட³thவாதி³த³mh தி⁴ய: ॥ 8॥
ஸா ஸrhவாnhவித: phேரயாநஹmh நாஹmh கதா³சந ।
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அth³ைவதமகரnhத:³

பமபchேச²த³பதாைபபphலவாth ॥ 9॥
ஸுphேதऽஹ ந th³’யnhேத :³க²ேதா³ஷphரvh’thதய: ।
அதshதshையவ ஸmhஸாேரா ந ேம ஸmhஸrhth’ஸாண: ॥ 10॥
ஸுphத:ஸுphதிmh ந ஜநாதி நாऽஸுphேத shவphநஜாக³ெரௗ ।
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதீநாmh ஸாயேதாऽஹமதth³’ஶ: ॥ 11॥
விjhஞாநவிரதி:ஸுphதிshதjhஜnhம shவphநஜாக³ெரௗ ।
தthஸாண: கத²mh ேம shrhநிthயjhஞாநshய ேத thரய: ॥ 12॥
ஷTh³விகாரவதாmh ேவthதா நிrhவிகாேராऽஹமnhயதா² ।
தth³விகாராiνஸnhதா⁴நmh ஸrhவதா² நாவகlhபேத ॥ 13॥
ேதந ேதந  ேபண ஜாயேத யேத iµஹு: ।
விகா வsh தshையஷாமiνஸnhதா⁴th’தா த: ॥ 14॥
ந ச shவஜnhம நாஶmh வா th³ரShமrhஹதி கசந ।
ெதௗ  phரா³thதராபா⁴வசரமphரத²மெணௗ ॥ 15॥
ந phரகாேஶऽஹthkhதிrhயthphரகாைஶகப³nhத⁴நா ।
shவphரகாஶmh தமாthமாநமphரகாஶ: கத²mh shph’ேஶth ॥ 16॥
ததா²phயாபா⁴தி ேகாऽphேயஷ விசாராபா⁴வவந: ।
அவயாயசிதா³காேஶ விசாராrhேகாத³யாவதி:◌⁴ ॥ 17॥
ஆthமாjhஞாநமஹாநிth³ராjh’mhபி⁴ேதऽshnh ஜக³nhமேய ।
தீ³rhக⁴shவphேந sh²ரnhthேயேத shவrhக³ேமாாதி³விph◌⁴ரமா: ॥ 18॥
ஜடா³ஜட³விபா⁴ேகா³ऽயமஜேட³ மயி கlhபித: ।
பி⁴thதிபா⁴ேக³ஸேம சிthரசராசரவிபா⁴க³வth ॥ 19॥
ேசthேயாபராக³பா ேம ஸாதாபி ந தாththவிகீ ।
உபலணேமேவயmh நிshதரŋhக³சித³mh³ேத:◌⁴ ॥ 20॥
அmh’தாph³ேத⁴rhந ேம rhணிrhmh’ஷா ³Nh³ரஜnhமபி:◌⁴ ।
shப²காrhth³ேரா ேம ராக:³shவாphநஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரவிph◌⁴ரைம: ॥ 21॥
shவபேமவ ேம ஸththவmh ந  த⁴rhேமா நப⁴shthவவth ।
மத³nhயshய ஸேதாऽபா⁴வாnhந  ஸா ஜாதிShயேத ॥ 22॥
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shவபேமவ ேம jhஞாநmh ந ³ண:ஸ ³ே யதி³ ।
அநாthமthவமஸththவmh வா jhேஞயாjhேஞயthவேயா: பேதth ॥ 23॥
அஹேமவ ஸுக²mh நாnhயத³nhயchேசnhைநவ தth ஸுக²mh ।
அமத³rhத²mh ந  phேரேயா மத³rhத²mh ந shவத: phயmh ॥ 24॥
ந  நாநாshவபmh shயாேத³கmh வsh கதா³சந ।
தshமாத³க²Nhட³ ஏவாsh விஜஹjhஜாக³தீmh பி⁴தா³mh ॥ 25॥
பேராதாபchேச²த³ஶாப³lhயாேபாஹநிrhமலmh ।
தத³தி கி³ரா லயமஹேமகரஸmh மஹ: ॥ 26॥
உபஶாnhதஜக³jhவஶிShயாசாrhேயவரph◌⁴ரமmh ।
shவத:th³த⁴மநாth³யnhதmh பrhணமஹmh மஹ: ॥ 27॥
லத⁴ரகேவ:ஸூkhதிஶரத³mhேபா⁴ஜஸmhph◌⁴’த: ।
அth³ைவதமகரnhேதா³ऽயmh விth³வth³ph◌⁴’ŋhைக³rhநிபீயதாmh ॥ 28॥

லத⁴ரகவிவிரசித:
அth³ைவதமகரnhத:³

ஸதmh shவயmhphரகாஶkh’தகாஸத:
ஏவmh

ரஸாபி⁴vhயகாvhயாkh²யாஸத:

நிthயmh நிரnhதராநnhத³mh சிth³க⁴நmh ph³ரம நிrhப⁴யmh ।
thயா தrhகாiν⁴திph◌⁴யாமஹமshmhயth³வயmh ஸதா³ ॥1॥
அmhபா³kh³’தவாமாrhத⁴mh வnhேத³ சnhth³ரகலாத⁴ரmh ।
லாவNhயம⁴ராகாரmh காNhயரஸவாதி⁴mh ॥2॥
ைகவlhயாநnhத³ேயாகீ³nhth³ரபாத³பŋhகஜரேஜாரவி: ।
ராஜேத ேம ’தா³காேஶ ேமாஹth◌⁴வாnhதநிவrhதக: ॥3॥
ஶுth³தா⁴நnhத³பதா³mhேபா⁴ஜth³வnhth³வmh ேஸேவ ய³th³ப⁴வmh ।
நிrhவாணரஸமாshவாth³ய ’Shடா: ஶிShயாபŋhkhதய: ॥4॥
ஸchசிதா³நnhத³ேயாகீ³nhth³ரா ஜயnhதி ⁴வி ேகசந ।
யthkh’பாலவதshதீrhே மயா ஸmhஸாரவாதி: ◌⁴ ॥5॥
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இஹ க² லத⁴ேரா நாம கசிth கவீnhth³ேரா
நிரnhதரநிthயாth³யiνShடா²நஶுth³த⁴shவாnhததயா
ஸஜாதவிேவகைவராkh³யஶமாதி³iµiµாவத ஆthமவிவிதி³ஷயா
ஸnhthயkhதேலாகேவத³த⁴rhமாnh ³வரசரேபஸrhபணர:ஸரmh
ஸmhயதேவதா³nhததththேவऽphயஸmhபா⁴வநயா
phரதிப³nhத⁴jhஞாநதயாऽபShயத: காmhசிth ஷெதௗ⁴ேரயாiνபலph◌⁴ய
ஸஜாதகணshேதஷாmh கரதலபி³lhவப²லவth sh²டmh ேவதா³nhதphரதிபாth³யmh
ph³ரம ஸchசிதா³நnhத³லணmh ஸrhவjhஞmh ஸrhேவாபாதா³நmh நிthயmh
ஸrhவக³மth³வயmh ேத³ேஹnhth³யphராணமேநா³th³th◌⁴யஹŋhகாரஸா
phரthயக³பி⁴nhநதயா தrhைக:ஸmhபா⁴வயிmh கிசிth
phரகரணமth³ைவதமகரnhதா³kh²யமாரப⁴மாணசிகீrhதshயாவிkh◌⁴ேநந
பஸமாphதேய shேவShடேத³வதாphரமபmh மŋhக³ளmh shவயமiνShடா²ய
ஶிShயஶிாைய kh³ரnhத²ேதா நிப³th◌⁴நாதி —

கடாகிரசாnhதநமnhேமாஹாph³த⁴ேய நம: ।
அநnhதாநnhத³kh’Shய ஜக³nhமŋhக³ளrhதேய ॥ 1॥

கடாோ ப⁴khேதஷு திrhயkhபாதிதா kh’பாth³’Sh:, தshயா: கிரேணந phரப⁴யா,
ஆசாnhத: ேஶாேதா நமதாmh நமshகrhth’mh ேமாேஹாऽjhஞாநmh ஸ ஏவாph³தி: ◌⁴
ஸiµth³ேரா ேயந ஸ:, ததா² தshைம,³பரேமவரphரஸாத³ரதாநாmh
³shதரthவாth³ph◌⁴ராnhதிபரmhபராதரŋhக³khதthவாth³ராகா³தி³மஹாkh³ராஹாதி³ேயாகா³chச
khதமjhஞாநshய ஸiµth³ரthவmh। அநnhதாநnhத³kh’Shய அநnhேதா
ேத³ஶகாலவshபchேச²த³ஶூnhய ஆநnhத:³shவபmh யshய ஸ:,அநnhதாநnhத:³,
ஸ சாெஸௗ kh’Shணச,அநnhதாநnhத³kh’Shண:, வஸுேத³வமார:,
தshைம, ஜக³nhமŋhக³ளrhதேய ஜக³தாmh ேலாகாநாmh மŋhக³ள⁴தா
ஸுகா²பி⁴vh’th³தி⁴க rhதிrhவிkh³ரேஹா யshய ஸ ஜக³nhமŋhக³ளrhதிshதshைம,
நேமாऽsh । ஜக³nhமŋhக³ளrhதய இthயேநந shmh’திமாthேரண
தshையகாiµShகஷாrhத²பபnhதி²விkh◌⁴நநிராஸஸாமrhth²யiµkhதmh,
மŋhக³ளshய தாth³’ஶthவாth ॥ 1॥
ஏவமiνSh²தshேவShடேத³வதாநமshகாரலணமŋhக³ளநிப³rhதஸகலாnhதராய:
phரத²மmh தththவமshயாதி³வாkhையshதாthபrhயkhைதrhேபா³தி⁴தmh phரthயகா³thமேநா
ph³ரமthவmh khthயா ஸmhபா⁴வயnhநாஹ –

அஹமsh ஸதா³ பா⁴ கதா³சிnhநாஹமphய: ।
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அth³ைவதமகரnhத:³

ph³ரைமவாऽஹமத:th³த⁴mh ஸchசிதா³நnhத³லணmh ॥ 2॥
அஹமshதி । அஹமஹŋhகாராதி³ஸாயsh,ஸth³ேபா ப⁴வா,

ஆthமnhயth◌⁴யshதாஹŋhகாராேத:³ஸthதாphரத³thவாth,ஸதா³வshதா²thரேயऽபி பா⁴,

ஜாkh³ரதி ேத³ேஹnhth³யாதி³ஸாதயா,
shவphேநऽnhத:கரணவாஸநாphரபசஸாதயா, ஸுஷுphதாவjhஞாநஸாதயா ச
phரகாேஶ,

கதா³சிth, கதா³சித³பி, :³கா²th³யiνப⁴வகாேலऽபி,அஹmh நாphேயா
ப⁴வா, நாநிShேடா ப⁴வா; கிnh ஸதா³ phய ஏவ ப⁴வா, :³கா²ெதௗ³

th³ேவஷshயாthமshேநஹநிthதthவாchச²th:³கா²ெதௗ³ th³ேவஷshயாத³rhஶநாth,
ததா² ச பரமphதிவிஷயthவாதா³நnhத³ப:, யshமாth
காலthரேயऽphயபா³th◌⁴யமாநthவாth ஸth³ப:, phரகாஶமாநthவாchசிth³ப:,
பரமphதிவிஷயthவாதா³நnhத³பச, தshமாத³ஹmh ஸchசிதா³நnhத³லணmh
ஸchசிதா³நnhத³பmh ph³ரேமதி th³த⁴mh । அthேரத³மiνமாநmh விவதmh ।
phரthயகா³thமா ph³ரமே ந பி⁴th³யேத,ஸchசிதா³நnhத³பthவாth, ph³ரமவதி³தி,
ந ச ேஹரth³த: ◌⁴,அஹமshthயாதி³நா தshய ஸாதி⁴தthவாth ।
நnhவiνமாநshய நாऽஹவர இதி phரthயவிேராத⁴ இதி ேசth, ந,
தாவதா³thமேநா ph³ரமthேவ பா³யphரthயவிேராத: ◌⁴,ஆthமநி பாth³யபா⁴ேவந
பா³யshய தthராऽphரvh’thேத:, நாऽபி மாநஸphரthயவிேராத:◌⁴, மநேஸா
மந:ஸாNhயாthமநி phரvh’thேதரஸmhப⁴வாth ॥
நiν ேவவெரௗ பி⁴nhெநௗ,

கிசிjhjhஞthவஸrhவjhஞthவாதி³விth³த⁴த⁴rhமாதா⁴ரthவாth³,
த³ஹநநவth,இthயாth³யiνமாநவிேராத⁴ இதி ேசth, ந,
விth³த⁴த⁴rhமவேதாrhபி³mhப³phரதிபி³mhப³ேயாchசமnhத³ஶph³தா³தா⁴ர ஆகாேஶ ச
vhயபி⁴சாராth ।
நiν “th³வா ஸுபrh” இthயாதி³திவிேராத⁴ இதி ேசth, ந, தshயா அதthபரthேவந
தththவமshயாதி³thயா பா³th◌⁴யமாநthவாth ।
தshமாnhநாஹவர இதி ³th³தி⁴rhேத³ஹாth³பாதி⁴நிthதா ph◌⁴ராnhதி: । ந 
வshவபவிஷயா । த³khதmh –

“thவயி மயி ச க³Nhயமாேந மஶகாnhமஶேகாऽஹேமவ ேத³ஹth³’ஶா ।
விவாதி⁴ேகஶ ேத ேம ஸth³ேபா³தா⁴நnhத³rhணதா lhயா” ॥ இதி ।
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அth³ைவதமகரnhத:³

அேதாऽஹmh ph³ரைமேவதி பா⁴வ: ॥ 2॥
நiν “ய:ஸrhவjhஞ:ஸrhவவி”தி³thயாதி³thயா ph³ரமஸrhவjhஞதயாவக³mhயேத,
யேதா ேவthயாதி³thயா ச ஸrhவஜக³thகாரணதயா ச, phரthயகா³thமா 
shவஶராதி³கமபி ஸாகlhேயந ந ஜாநாதி,shவாதnhthrhேயண கிசிth கrhமபி
ந ஶkhேநாதி, தth கத²மshய ஸrhவjhேஞந ஸrhவகாரேணந ச ph³ரமேப⁴த³
இthயாஶŋhkhய phரthயகா³thமேநாऽபி தth³th³வயiµபபாத³யதி —
மyhேயேவாேத³தி சிth³vhேயாmhநி ஜக³th³க³nhத⁴rhவபthதநmh ।
அேதாऽஹmh ந கத²mh ph³ரம ஸrhவjhஞmh ஸrhவகாரணmh ॥ 3॥

மyhேயேவதி । சிth³vhேயாmhநி சிதா³காேஶ மயி phரthயகா³thமnhேயவ,

ஜக³th³க³nhத⁴rhவபthதநmh ஜக³ேத³வ க³nhத⁴rhவபthதநmh,
ஐnhth³ரஜாகவிுph³த⁴மாயயா மரவshதா²யாmh ச ேமேக⁴ஷு phரதீயமாநmh
நக³ரmh க³nhத⁴rhவபthதநmh நாம, தாth³’ஶத³mh ஜக³³ேத³தி, உthபth³யத
இthயrhத:² । அயmh பா⁴வ: –th²யாபதா³rhத²shய  th³ரShைடேவாபாதா³நmh,
யதா²shவphநphரபசshய தthஸா, ததா² ஜாkh³ரthphரபசshயாபி ஸrhவshய
th³’யthேவந th²யாthவாth தth³th³ரShடா phரthயகா³thைமேவாபாதா³நmh வkhதvhயmh
।
த³khதmh –

யதா²shவphநphரபேசாऽயmh மயி மாயாவிjh’mhபி⁴த: ।
ஏவmh ஜாkh³ரthphரபசச மயி மாயாவிjh’mhபி⁴த: ॥ இதி ।
ஏவmh ச phரthயகா³thமநshதth³th³ரShTh’thவலணmh ஸrhவjhஞthவmh
தத³தி⁴Shடா²நthவலணmh ஸrhவகாரணthவmh ச th◌⁴யதி ।
நiν ப³ஹு³ரvhயவதேமrhவாதீ³நாமth³’யமாநாநாmh கத²mh phரthயகா³thமா
th³ரShடா, கத²mh வா த³பாதா³நதி ேசth, ஶ ◌்’iΝ தrh ரஹshயmh,
ஏதாவnhதmh காலmh ேமrhவாதி³கமஹmh நாjhஞாஷதி யjhஞாநவிேஶஷணதயா
ேமrhவாதி³கmh shமrhயேத, தchச shமரணmh ேமrhவாth³யiνப⁴வmh விநாiνபபth³யமாநmh
ஸnhேமrhவாth³யiνப⁴வmh கlhபயதி, தthர ேசnhth³யாதீ³நாமphரvh’thேத:
phரthயகா³thமைசதnhேயऽth◌⁴யshததையவ ேமrhவாth³யiνப⁴ேவா வkhதvhய: ।
அth◌⁴யshதshய சாதி⁴Shடா²நேமேவாபாதா³நmh தth³பா⁴நாேத³வ பா⁴நmh ச ப⁴வதி,
ததா² ச phரthயகா³thமா shவாth◌⁴யshதேமrhவாேத³ரphயjhஞாததயா ஸா,

த³பாதா³நmh
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அth³ைவதமகரnhத:³

ச ப⁴வதி, த³khதmh ph³ரமகீ³தாயாmh –

“jhஞாதேபண சாjhஞாதshவேபண ச ஸாண: ।
ஸrhவmh பா⁴தி ததா³பா⁴தி ததshதth³ vhயாபி ஸrhவதா³” ॥ இதி।
ததா² ச phரthயகா³thமா ஸrhவjhஞ:ஸrhவகாரணmh ேசதி । யத
உkhதphரகாேரண ஸrhவகாரணmh சாஹமத: கத²mh தth³பmh ph³ரம ந ப⁴வா,

ப⁴வாmhேயேவthயrhத:² ॥ 3॥
நiν “நிthயmh வி⁴mh ஸrhவக³தmh ஸுஸூமmh” இthயாth³பநிஷthஸு நிthயmh
ph³ரம
யேத,ஆthமா ச மரதி³த⁴rhமகthவாத³நிthய ஏவாiν⁴யேத, ததச ந
தேயாைரkhயthயாஶŋhkhய கிமாthமேநா ெபௗ³th³த⁴ப இவ shவத ஏவ நாஶmh
ph³ரவீ, உத த³Nhட³ஸmhேயாகா³th³க⁴டshேயவாnhயஸmhப³nhதா⁴தா³thமேநா நாஶmh
ph³ரவீ,

அத²வா படநாஶாth படக³தபாதி³வதா³ரயநாஶாnhநாஶmh ph³ரவீ,இதி
விகlhphயாth³யmh phரthயாஹ –

ந shவத: phரthயபி⁴jhஞாநாnhநிரmhஶthவாnhந சாnhயத: ।
ந சாரயவிநாஶாnhேம விநாஶ:shயாத³நாரயாth ॥ 4॥

ந shவத இதி । ேம phரthயகா³thமேநா மம ந shவேதா நாேஶா ப⁴வதி தthர ேஹ:,

phரthயபி⁴jhஞாநாதா³thமந: phரthயபி⁴jhஞாயமாநthவாth । phரthயபி⁴jhஞாநmh
நாம rhவமiν⁴தshய காலாnhதேர phரமாேணந தthேதாlhேலக²rhவகmh jhஞாநmh ।
ஆthமா  ேயாऽஹmh பா³lhேய பிதராவnhவ⁴வmh ஸ ஏேவதா³நீmh shத²விேர
phரணphth’நiνப⁴வா, ேயாऽஹmh ஸுphத:shவphநமth³ராmh ஸ ஏேவதா³நீmh
ஜாக³rhதி ச பா³lhயாth³யவshதா²ஸுஜாkh³ரதா³th³யவshதா²ஸு ச phரthயபி⁴jhஞாயேத
।
தchச phரthயபி⁴jhஞாநமாthமேநா நிrhநிthதநாேஶ ேநாபபth³யேத । ததா²
,ஆthமேநா  shவேதா நாேஶ phரதிணமnhேயாऽnhய ஆthேமதி வkhதvhயmh ।
தthர கத²mh வாnhேயாऽnhேயந ேஸாऽஹதி phரthயபி⁴jhஞாேயத,ஆthமா ச
ேஸாऽஹthயாthமாநmh phரthயபி⁴ஜாநாதி । தshமாnhந தshயshவேதா நாஶ இthயrhத:²
।
ந th³விதீய இthயாஹ । நிரmhஶthவாnhந சாnhயத

இதி । நிரmhஶthவாத³mhஶரதthவாnhநிரவயவthவாth³அnhயேதா
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அth³ைவதமகரnhத:³

ேஹஸmhேயாகா³த³phயாthமேநா ந நாஶஇthயrhத:²।ஆthமாசிth³பthவாnhநிரவயவ:

।
யதி³ நிரவயவshயாthமந:ஸாவயவthவiµchேயத, தrh வkhதvhயmh,
ஆthமாவயவாேசதநா அேசதநா வா ।
நாth³ய:,ஆthமாவயவாநாmh  phரthேயகmh ேசதநthேவ விth³தா⁴பி⁴phராயதயா
ஶரiµnhமth²ேயத ।
ந th³விதீய:
அேசதைநரவயைவராரph³த⁴shயாphயாthமேநாऽphயேசதநthவphரஸŋhகா³th,
ந யேசதைநshதnhபி⁴ராரph³த: ◌⁴ படேசதேநா th³’யேத, தேதா
நிரவயவ ஏவாthமா, ந நிரவயேவ சாthமநி ேஹஸmhேயாக:³ஸmhப⁴வதி,
ஸthையகேத³ஶvh’thதிthவாth,அேதாऽnhயேதாऽphயாthமேநா ந நாஶ இதி பா⁴வ: ।
நாபி th’தீய இthயாஹ । ந சாரேயthயாதி³நா ।

ஆரயவிநாஶாதா³தா⁴ரவிநாஶாத³பி ேம மம விநாேஶா ந shயாth,
த:?அநாரயாth,ஆரயshயாதா⁴ரshயாபா⁴வாth । ஆthமா 
³ணkhயாஜாthயாth³யnhயதமthவாபா⁴வாத³நாரய:, நிரவயவthவாchச
நாபி க⁴டவதா³ரய: । அத ஆரயநாஶாத³phயாthமேநா ந
நாஶ: । ஆthமேநா மரதி³phரதீதிsh ேத³ஹாth³பாதி⁴kh’தா ।
த³khதmh ஸூthரkh’தா – “சராசரvhயபாரயsh shயாth
தth³vhயபேத³ேஶா பா⁴khதshதth³பா⁴வபா⁴விthவா” தி³தி । அshய சாrhேதா²
விth³யாரNhய³பி⁴ரதி⁴கரணரthநமாலாயாmh த³rhஶித: ।

“வshய ஜnhமமரேண வேஷா வாthமேநா  ேத ।
ஜாேதா ேம thர இthkhேதrhஜாதகrhமாதி³பி⁴shததா²” ॥

இதி rhவபே phராphேத th³தா⁴nhதமாஹ –

“iµkh²ேய ேத வேஷா பா⁴khேத வshையேத அேபய  ।
ஜாதகrhம ச ேலாேகாkhதிrhவாேபேததி ஶாshthரத:” ॥ இதி ।

ததshthவித⁴நாஶாபா⁴வாnhநிthய ஏவாthேமதி தshய ph³ரமேऽேப⁴த:³ஸmhயkh³
க⁴டத இதி பா⁴வ: ॥ 4॥
ேஹஸmhேயாகா³தா³thமேநா ந நாஶ இதி th³விதீயmh பmh phரபசயதி –

ந ேஶாஷphேலாஷவிkhேலத³chேச²தா³சிnhநப⁴ேஸா மம ।
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அth³ைவதமகரnhத:³

ஸthையரphயநிலாkh³nhயmhப: ◌⁴ ஶshthைர: கிiµத கlhபிைத: ॥ 5॥
ந ேஶாேஷதி । சிnhநப⁴ஸசிதா³காஶshய மமாthமேநாऽநிேலந வாநா ந
ேஶாஷ: ேஶாஷணmh பthரப²லாேத³வ ப⁴வதி, நாphயkh³நிநா phேலாேஷா தா³ஹ:

படாேத³வ ப⁴வதி, நாphயmhப⁴ஸா ஜேலந ஶshயாேத³வ விkhேலத:³ khேலத³நmh
ப⁴வதி, நாபி ஶshthேரேத⁴ேநுத³Nhடா³ேத³வ chேச²ேதா³ th³ைவதீ⁴பா⁴வ
ஆthமேநா ப⁴வதி,ஆகாஶshேயவாthமேநா நிரவயவthேவந வாyhவாதி³பி: ◌⁴
ஸmhப³nhதா⁴பா⁴வாதி³thயrhத:² । vhயாவஹாகஸthயshய ⁴தாகாஶshையவ
 நிரவயவthேவநாஸŋhக³thவாதா³காஶlhயஸthையரphயநிலாதி³பி: ◌⁴
ேஶாஷாத³ேயா ந ப⁴வnhதி,ஆthமநி மாயாகlhபிதthேவந
th²யா⁴ைதrhவாyhவாதி³பி⁴rhவshேதாऽth³விதீயshயாஸŋhக³shயாthமந: ேஶாஷாத³ேயா
ந ஸmhப⁴வnhதீதி கிiµ வkhதvhயthயrhத:² । த³khதmh ப⁴க³வதா –

“அchேச²th³ேயாऽய” thயாதி³நா ॥ 5॥
நiν phரthயகா³thமா பchசி²nhந ஏவாiν⁴யேத,அஹஹாshதி phரதீேத: ।

ph³ரம ச ஸrhவக³தmh, “நிthயmh வி⁴mh” இthயாதி³ேத: । அேதா நாயmh
ph³ரேமthயாஶŋhkhயாthமந:ஸrhவக³தthவmh khthயா ஸmhபா⁴வயnhநாஹ –

ஆபா⁴பshய விவshய பா⁴நmh பா⁴ஸmhநிேத⁴rhவிநா ।
கதா³சிnhநாவகlhேபத பா⁴ சாஹmh ேதந ஸrhவக:³ ॥ 6॥
ஆபா⁴பshேயதி । ஆபா⁴பshயாசிth³பshய ஜட³shேயthயrhத:²,

விவshய ஜக³ேதா பா⁴நmh phரகாேஶா பா⁴ஸmhநிேத⁴rhவிநா பா⁴ஸmhநிதி⁴mh
விநா,ைசதnhயஸmhப³nhத⁴mh விேநthயrhத:², கதா³சிth கதா³சித³பி
நாவகlhேபத, ந ஸmhப⁴ேவth, பா⁴ைசதnhயபசாஹmh phரthயகா³thமா, ேதந
ஜட³ஸrhவphரபசபா⁴ஸகthேவந phரthயகா³thமா ஸrhவக:³,ஸrhவக³ேதா
ப⁴வாthயrhத:², ப³ஹுேயாஜந³ரவrhதிசnhth³ரஸூrhயமNhட³லmh,
தேதாऽphயதி³ரவrhதி th◌⁴வாதி³ நthராணி ச phரthயகா³thமேநா
பா⁴ஸnhேத, தchச பா⁴நmh ஜடா³நாmh ேதஷாmh shவேதா ந ஸmhப⁴வதி, கிnh
shவphரகாஶபாthமைசதnhயஸmhப³nhத⁴ப³ேலைநவ தth³ வkhதvhயmh,
shவேதாऽphரகாஶshய க⁴டாேத:³shவphரகாஶதீ³பாதி³ஸmhப³nhத⁴ப³ேலைநவ
phரகாஶத³rhஶநாth ।

அத² phரthயகா³thமாthைரவ திShேட²th கத²mh th◌⁴வாதி³நா
ஸmhப³th◌⁴ேயத, தேதா th◌⁴வாதி³பா⁴ஸகthவாth phரthயகா³thமா ஸrhவக³த:,
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அth³ைவதமகரnhத:³

பchசி²nhநதாphரதீதிசாthமேநாऽபி⁴vhயஜேகாபாதி⁴பchேச²தா³th³
ph◌⁴ராnhthேயாபபth³யேத। த³khதmh ph³ரமகீ³தாயாmh –

“shவயmh பா⁴மஶkhதmh  ஜடா³thமகத³mh ஜக³th ।
சிthஸmhப³nhத⁴ப³ேலைநவ க² பா⁴தி ந சாnhயதா² ॥
shவாபி⁴vhயஜகஸŋhேகாசாth phரதிபா⁴thமந: ।

ந shவேபண சிth³ப:ஸrhவvhயாபீ ஸதா³ க²” ॥ இதி।
தேதா வாthமா ph³ரைமேவதி பா⁴வ: ॥ 6॥
நiν வshய ph³ரமாேப⁴ேதா³ऽஸŋhக³த:, ph³ரமண ஏவாth³ேத: ◌⁴ ।
ேத³ஶகாலவshபchேச²த³ஶூnhயmh வsh  ph³ரேமthchயேத ।
ந ச தth ஸmhப⁴வதி, காலாகாஶாேத³rhth³விதீயshய விth³யமாநthேவந
வshபchேச²தா³பா⁴வshயாth³ேத:◌⁴, ந சாகாஶாேத³rhph³ரமNhயாேராபிதthேவந
th²யாthவாth ேதந தshய ந th³விதீயthவதி வாchயmh,ஆகாஶாேத³ரth◌⁴யshதthேவ
மாநாபா⁴வாth । ந ச “ஆthமந ஆகாஶ:ஸmh⁴த:” இதி திshதthர
மாநதி வாchயmh, தthராகாஶாேத³rhph³ரமகாrhயதாமாthரphரதீேத:,இthயாஶŋhkhய
ph³ரமேऽth³விதீயthவth³த⁴ய ஆகாஶாேத³ரth◌⁴யshதthவmh ஸாத⁴யதி –
ந  பா⁴நாth³’ேத ஸththவmh நrhேத பா⁴நmh சிேதாऽசித: ।
சிthஸmhேப⁴ேதா³ऽபி நாth◌⁴யாஸாth³’ேத ேதநாஹமth³வய: ॥ 7॥

ந தி । பா⁴நாth³’ேத phரகாஶmh விநா பதா³rhத²shய ஸththவmh ஸth³பா⁴ேவா
நாshதி,அphரகாஶமாநஶஶவிஷேத:³ஸththவாத³rhஶநாதி³thயrhத:² ।
தத: கிmh தthராஹ, நrhத இthயாதி³நா அசிேதா ஜட³shய சித ’ேத
ைசதnhயshய ஸmhப³nhத⁴mh விநா பா⁴நmh phரகாேஶா நாshதி shவேதா பா⁴நவththேவ
ஜட³thவாபா⁴வphரஸŋhகா³தி³thயrhத:² । தேதாऽபி கிmh தthராஹ, சிthஸmhேப⁴த³
இthயாதி³நா, சிthஸmhேப⁴ேதா³ऽபி ைசதnhயஸmhப³nhேதா⁴ऽphயth◌⁴யாஸாth³’ேத
சிthயாேராபிதthவmh விநா ஜட³shய ந ஸmhப⁴வதீthயrhத:² । அயmh பா⁴வ: –

சிjhஜட³ேயாராth◌⁴யாகஸmhப³nhதா⁴திkhதmh ஸmhப³nhத⁴mh வத³nh வாதீ³ phரShடvhய:,
கிmh தேயா:ஸmhப³nhத:◌⁴?ஸmhேயாக:³, உத ஸமவாய:,அத² தாதா³thmhயmh,அத²வா
விஷயவிஷயிபா⁴வ இதி ।

நாth³ய:, சிேதாऽth³ரvhயthேவந ஸmhேயாகா³iνபபthேத:, ³ரயshையவ
th³ரvhயthவாth,
சிேதா நிrh³ணthவாth ।
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நாபி ஸமவாய:, சிjhஜட³ேயாrh³ண³Nhயாதி³Shவnhயதமthவாபா⁴வாth ।
நiν சிjhஜட³ேயா: காrhயகாரணபா⁴வாth தnhபடேயாவ ஸமவாேயாऽshthவிதி

ேசth, ந, தnhபடேயா:ஸமவாேயऽவயவாவயவிதாயா ஏவ phரேயாஜகthேவந
காrhயகாரணபா⁴வshயாphரேயாஜகthவாth,அnhயதா² படேயாரபி
ஸமவாயphரஸŋhகா³th,அவயவாவயவிதாயாச th³’kh³th³’யேயாரபா⁴வாth ।

நாபி தாதா³thmhயmh, பரshபரவிலணேயாshதேயாshதாதா³thmhயாஸmhப⁴வாth ।
நாபி விஷயவிஷயிபா⁴வ:, தshய லஸmhப³nhத⁴rhவகthவாth,

தத³ஸmhப⁴வshய ேசாkhதthவாth,அnhயதா²திphரஸŋhகா³th, த³khதmh
ஸrhவjhஞாthமiµநிபி: ◌⁴ –

“ந ஸŋhகேரா நாபி ச ஸmhதிshதேயா-
rhந சாshதி தth³வth ஸமவாயஸmhப⁴வ: ।
அேதா ந சிchைசthயஸமnhவயmh phரதி
phரதீயேத காசந லஸŋhக³தி:” ॥ இதி ।

ததshதேயாராth◌⁴யாக ஏவ ஸmhப³nhத⁴ இதி வாchயmh, ததா² ச
ஜட³பதா³rhத²பா⁴நாnhயதா²iνபபthதிேரவாகாஶாதி³ரth◌⁴யshதthேவ phரமாணmh, தத³பி
ைதேரேவாkhதmh,

“தேதா வியnhiµkh²யமேதா³ ஜக³jhஜட³mh
சிதா³thமேநாऽshையவ விவrhத இShயதாmh ।
அநாth³யவிth³யாபடஸmhvh’தாthமந-
shதேதா³பலph◌⁴யthவமiµShய கlhphயேத” ॥ இதி ।
ேதநாகாஶாேத³ரth◌⁴யshதthேவநாஹmh phரthயக³பி⁴nhந: பரமாthமாth³வய:,

அth³விதீய இthயrhத:² । ததச ph³ரமே வshபchேச²தா³பா⁴ேவந
thவித⁴பchேச²த³ஶூnhயthவmh th³த⁴thயrhத:² । த³khதmh
விth³யாரNhய³பி:◌⁴ பசேகாஶவிேவேக –

“ேத³ஶகாலாnhயவshநாmh கlhபிதthவாchச மாயயா ।
ந ேத³ஶாதி³kh’ேதாऽnhேதாऽshதி ph³ரமாநnhthயmh sh²டmh தத:” ॥ இதி ॥ 7॥
நiν sh²ேலாऽஹmh kh’ேஶாऽஹmh காேऽஹmh ப³தி⁴ேராऽஹmh ேகாऽஹmh

³⁴ேதாऽஹmh பிபாேதாऽஹmh மnhதாஹmh நிசிேதாऽஹmh,இதி
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ேத³ஹாதி³ேபiν⁴யமாநshய phரதீச: கத²mh சிேத³கரஸph³ரமதா,
இthயாஶŋhkhய ேத³ஹாதீ³நாமநாthமthவmh phரthேயகmh ஸாத⁴யதி –

ந ேத³ேஹா ேநnhth³யmh சாஹmh ந phராே ந மேநா ந தீ: ◌⁴ ।
மமதாபரph³த⁴thவாதா³khட³thவாதி³த³mh தி⁴ய: ॥ 8॥
ந ேத³ஹ இதி । ேத³ஹ:ஸஶிரshக: பிNhட:³,இnhth³யmh th³விவித⁴mh,

jhஞாநஸாத⁴நmh சுராதி³, கrhம ஸாத⁴நmh பாNhயாதி³ ச, phராண:

பசvh’thதி:, மந:ஸmhஶயாthமகmh, தீ⁴rh³th³தி⁴rhநிசயாthகா,
அஹmhஶph³த³shய ேத³ஹாதி³பி: ◌⁴ phரthேயகmh ஸmhப³nhத: ◌⁴, ஏேத ேத³ஹாத³ேயா
³th³தி⁴பrhயnhதா:
பசாபி பதா³rhதா²அநாthமாந இthயrhத:² । த இthயத ஆஹ, மமேதthயாதி³நா ।
மமதாபரph³தி⁴thவாதி³த³mh தி⁴ய:,ஆkhட³thவாchச, மமதயா மேமதி³th³th◌⁴யா
பரph³த⁴thவாதா³ŋhகி³தthவாth³ விஷயீkh’தthவாதி³தி யாவth । இத³mh தி⁴ய
இத³mh ³th³ேத: ◌⁴,ஆkhட³thவாlhலாshதா²நthவாதி³த³mh³th³தி⁴விஷயthவாதி³thயrhத:²
।
அthேரத³மiνமாநmh விவதmh । ேத³ஹாத³ய: phரthேயகமநாthமாந:,
மமதா³th³தி⁴விஷயthவாதி³த³mh³th³தி⁴விஷயthவாchச, க⁴டாதி³வதி³தி ।
ேத³ேஹாऽநாthமா,பாதி³மthவாth, க⁴டவth,இnhth³யாNhயநாthமாந:,
கரணthவாth,டா²ரவth, phராேऽநாthமா, வாthவாth, பா³யவாவth,
ேத³ேஹாऽஹthயாதி³phரதீthயபா⁴வாchசாநாthமthவmh பசாநாmh ।
kh’ேஶாऽஹthயாதி³phரதீதிsh ரkhத:shப²க இthயாதி³phரதீதிவதா³thமநி
ேத³ஹாதி³த⁴rhமாth◌⁴யாஸாத³phபபth³யேத, நாபி தthஸŋhகா⁴தshயாphயாthமthவmh,
அநாthமஸiµதா³யshதthஸŋhகா⁴ேதாऽபி நாthமா, அநாthமthவாth, kh³’ஹாதி³வதி³தி
பா⁴வ: ॥ 8॥

நnhவஹŋhகாரshயாthமthவமsh, தshய மேமத³mh³th³தி⁴விஷயthவாபா⁴வாth,
இthயாஶŋhkhய ஸுஷுphthயாதா³வாthமநி விth³யமாேநऽphயஹŋhகாரshயாபா⁴வாnhந
தேயாைரkhயthயபி⁴phேரthய phரகாராnhதேரண தேயாrhேப⁴த³mh ஸாத⁴யதி –

ஸா ஸrhவாnhவித: phேரயாநஹmh நாஹmh கதா³சந ।
பமபchேச²த³பதாைபபphலவாth ॥ 9॥
ஸாதி । ஸா சிth³ேபாऽnhத:கரணபமராக³th³ேவஷாதி³th³ரShடா,

ஸrhவாnhவித:ஸrhவthர க⁴டபடாதி³Shவnhவித:, க⁴ட:sh²ரதி,
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பட:sh²ரதி,இதி sh²ரணshய ஸrhவthராiνக³தthேவநாiνப⁴வாth,
phேரயாnh phயதம ஆநnhத³ப:, தshையவ phேரயshthவாth,
அiν⁴யேத யாthமந: phயதமthவmh,அஹmh ஸrhவதா³ ⁴யாஸmh ந
கதா³சிnhநா⁴வthயாthமநி ஸrhேவஷாmh phராrhத²நாத³rhஶநாதி³thயrhத:² ।
ஏவmh⁴ேதாऽஹmh phரthயகா³thமா கதா³சந கதா³சித³பி நாஹmh நாஹŋhகாேரா
ப⁴வாthயrhத:² । தthர ேஹமாஹ, பேமthயாதி³நா,அஹŋhகாரshய
பமபchேச²த³பதாைப: । பேமா ராக³th³ேவஷாதி³பம:,
பchேச²த:³ பதthவmh, பதாேபா :³கா²தி:³, ஏைதshthபி⁴பphலவ:

ஸmhப³nhத: ◌⁴, தshமாதி³thயrhத:² । th³ரShTh’th³’யபா⁴ேவந
ஸrhவக³தthவபchசி²nhநthவாth³யாகாேரநnhத³பிthவ:³கி²thவாகாேரண
சாiν⁴யமாநthவாத³ஹŋhகாராthமேநாrhேப⁴த:³sh²ட இthயrhத:² ।
கிதி தrh தேயாrhேப⁴த:³ஸrhைவrhநாiν⁴யத இதி
ேசth,அஹŋhகாராthமேநாshதphதாய:பிNhட³வத³விேவேகந
th³’ட⁴ேமகதயாऽth◌⁴யஸநாnhநாiν⁴யத இதி kh³’ஹாேணthயபி⁴phராய: ॥ 9॥

நnhேவவமபி ஸmhஸாண ஆthமந: கத²mh நிthயiµkhதph³ரமதா । ந ச
ஸmhஸாேராऽஹŋhகாரshையவ நாthமநஇதி வாchயmh,ஆthமாஹŋhகாேராப⁴யஸnhநிதா⁴ேந
phரதீயமாநshய ஸmhஸாரshயாஹŋhகாைரகஸmhப³nhதி⁴thேவ மாநாபா⁴வாth,
இthயாஶŋhkhயாnhவயvhயதிேரகாேவவ தthர மாநthயாஹ –

ஸுphேதऽஹ ந th³’யnhேத :³க²ேதா³ஷphரvh’thதய: ।
அதshதshையவ ஸmhஸாேரா ந ேம ஸmhஸrhth’ஸாண: ॥ 10॥
ஸுphேதऽஹதி ।அஹmhயஹŋhகாேரஸுphத உபரேதஸதிஸுஷுphதிrhchசா²ெதௗ³

:³க²ேதா³ஷphரvh’thதய:, :³க²mh ச, ேதா³ஷா ராகா³த³யச,
தthகாrhய⁴தா phரvh’thதிச, :³க²ேதா³ஷphரvh’thதய:, தா ந
th³’யnhேத யேதாऽதshதshையவாஹŋhகாரshய ஸmhஸார:,ஸmhஸrhth’ஸாண:

ஸmhஸrhth’ரஹŋhகாரshய ஸாே ேம மம phரthயகா³thமேநா ந ஸmhஸார
இthயrhத:² । அஹŋhகாேர ஸதி ஜாkh³ரthshவphநேயா:ஸmhஸாரத³rhஶநாth ।
தத³பா⁴ேவ ச ஸுஷுphthயாெதௗ³ ேகவல ஆthமநி ஸmhஸாராத³rhஶநாth ।
அஹŋhகாரஸmhப³nhth◌⁴ேயவ ஸmhஸார ஆthமnhயபி தத³விேவகாth phரதீயேத, யதா²
தா³ஹகthவமkh³நிஸmhப³nhth◌⁴ேயவ ஸth தத³விேவகாத³யshயாபி phரதீயேத । யதா²
வா ரkhதிமா ஜபாஸுமஸmhப³nhth◌⁴ேயவ ஸnhநவிேவகாth shப²ேகऽபி phரதீயேத,
தth³வதா³thமnhயphயஹŋhகாேராபாதி⁴வஶாேத³வ ஸmhஸார: phரதீயேத, ந shவத:,
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ஸுஷுphthயாதா³வத³rhஶநாth । த³khதmh ஸrhவjhஞiµநிபி: ◌⁴ –

“கrhthராதி³ஸmhநிதி⁴ப³ேலந தவாபி கrhth’-

ேபா⁴khth’phரமாth’வராபததி ph◌⁴ரேமண ।
தth³³தி⁴ஸmhரயமநாthமக³தmh phரதீசி
ஶுth³ேத⁴ऽபி பயதி தம:படலாvh’தா: । இதி।

அத ஆthமா நிthயiµkhதmh ph³ரைமேவthயபி⁴phராய: ॥ 10॥
நnhேவவமphயாthமேநா ஜாkh³ரதா³th³யவshதா²வththவmh வkhதvhயmh,

அஹŋhகாரshய ஸுஷுphதாவபா⁴ேவந ஸுஷுphthயவshதா²வththவாiνபபthெதௗ
ஜாkh³ரthshவphநாவshதா²th³வயஸmhப³nhதி⁴thவshயாphயiνபபthேதshதாஸாmh
திsh’மphேயகாரயthவநியமாதி³thயாஶŋhkhயாஹŋhகாரshய ஸுஷுphெதௗ
ஸmhshகாரேபண வrhதமாநthவாth தshையவ ஸுஷுphதிrhநாthமந:, தshய
ஸுஷுphதிஸாthவாth ।தேதா ஜாkh³ரthshவphநாவphயஹŋhகாரshையேவthயபி⁴phேரthயாஹ
–

ஸுphத:ஸுphதிmh ந ஜநாதி நாऽஸுphேத shவphநஜாக³ெரௗ ।
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதீநாmh ஸாயேதாऽஹமதth³’ஶ: ॥ 11॥
ஸுphத இதி । ய:ஸுphத:ஸுphதிmh ந ஜாநாதி, ந ேவthதி, ேஸாऽஹŋhகார ஏவ

ஸுphத:
ஸுஷுphthயவshதா²வாnh ைநவாthமா,த: ? ஸுஷுphதிதாthகாகாjhஞாநஸாதயா
ஜாக³கthவாதி³thயrhத:² । ததசாஸுphேத ஸுஷுphthயவshதா²ரேத
phரthயகா³thமநி
shவphநஜாக³ெரௗ ந ப⁴வத:, தேயா:ஸுஷுphthயவshதா²ஸமாநாரயthவாதி³thயrhத:²
।
ேஹthவnhதரமphயாஹ, ஜாkh³ரதி³thயாதி³நா, யேதா ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதீநாmh
ஸா
th³ரShடா,அேதாऽஹமாthமா அதth³’ஶ:,தா ஜாkh³ரதா³th³யா த³ஶா அவshதா²யshய
ஸ
தth³’ஶ:, தth³’ேஶா ந ப⁴வதீthயதth³’ஶ: ஜாkh³ரதா³th³யவshதா²ரத
இthயrhத:² । அthேரத³மiνமாநmh விவதmh,ஆthமா ஜாkh³ரதா³th³யவshதா²வாnh ந
ப⁴வதி, ஜாkh³ரதா³th³யவshதா²ஸாthவாth, ேயா யthஸா ந ஸ தth³த⁴rhமவாnh,
யதா² க⁴டஸா ந க⁴டத⁴rhமவாநிதி । த³khதமnhவrhத²mh நாம

14 sanskritdocuments.org



அth³ைவதமகரnhத:³

ஸrhவjhஞாthமiµநிபி: ◌⁴ –

“திshேராऽபி சிth³க⁴நதேநாshதவ th³’ய⁴தா
³ேர சகாஸதி மேதrhப³ேரவ தாவth ।
ஆவிshதிேராப⁴வநத⁴rhமதயா யவshதா:²
க:ஸŋhகேரா விமலசிth³வஷshதவாபி: ◌⁴” ॥ இதி॥ 11॥
ஜாkh³ரதா³th³யவshதா²லணபrhயாேலாசநயாபி நாthமேநாऽவshதா²ஸmhப³nhத⁴
இthயாஹ –

விjhஞாநவிரதி:ஸுphதிshதjhஜnhம shவphநஜாக³ெரௗ ।
தthஸாண: கத²mh ேம shrhநிthயjhஞாநshய ேத thரய: ॥ 12॥
விjhஞாேநதி । விjhஞாநவிரதிrhவிjhஞாநshய விேஶஷjhஞாநshய

விரதிபரதி:ஸுphதிthchயேத, தjhஜnhம தshய விேஶஷjhஞாநshய
ஜnhேமாthபthதி,shவphநஜாக³ராவிthchேயேத, தthராபி வாஸநாமயphரபசவிjhஞாநmh
shவphந:,sh²லphரபசவிjhஞாநmh ஜாkh³ரதி³தி விபா⁴க³இthயrhத:² । தத:
கிmh தthராஹ, தthஸாணி இthயாதி³நா । நிthயjhஞாநshயாphதசிth³பshய
தthஸாண உkhதலணஸுஷுphthயாதி³ஸாே ேம மமாthமநshேத thரய:
ஸுஷுphதிshவphநஜாக³ரா: கத²mh sh:, ந கத²சிதி³thயrhத:² । அயmh பா⁴வ:

–ஸுஷுphthயவshதா²யாmh தாவth ஸுஷுphதிதாthகாகாjhஞாநாவபா⁴ஸகmh
கிmhசிthைசதnhயமŋhகீகாrhயmh ஸrhைவரபி,அnhயதா² உthதி²தshய
ஷshய ஸுக²மஹமshவாphஸmh ந கிசித³ேவதி³ஷதி
ஸுஷுphதிதாthகாகாjhஞாநபராமrhஶாiνபபthேதshதchைசதnhயmh ந ஜnhயmh
மநசுராேத:³ஸுphthயnhத:பாதிthவாத³நnhதmh ச தத³ஜnhயபா⁴வshய
நிthயthவநியமாth, தchைசதnhயமshமாபி⁴ராthேமthchயேத । ததா²
ச கத²மநாதி³நிthயjhஞாநshவபshயாthமேநா jhஞாேநாபரமபா
ஸுஷுphதி:, jhஞாேநாthபthதிெபௗ shவphநஜாக³ெரௗ ச sh:,அஹŋhகாரshய 
ஜnhயvh’thதிபjhஞாநாரயthவாth தththரயiµபபth³யேத । ததசாthமா
ஜாkh³ரதா³th³யவshதா²ரத இதி ॥ 12॥
இதா³நீமாthமேநா நிrhவிகாரph³ரமாேப⁴தா³ய ஷTh³பா⁴வவிகாரராthயmh ஸாத⁴யதி
–

ஷTh³விகாரவதாmh ேவthதா நிrhவிகாேராऽஹமnhயதா² ।
தth³விகாராiνஸnhதா⁴நmh ஸrhவதா² நாவகlhபேத ॥ 13॥
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ஷTh³விகாேரதி । ஷTh³விகாரவதாmh ஷTh³பா⁴வவிகாரவதாmh,ஷTh
ச ேத பா⁴வவிகாராச ஷTh³பா⁴வவிகாரா:, ஜாயேத,அshதி, வrhத⁴ேத,
விபணமேத,அபயேத, விநயதி,இthkhதா: । ேத ேயஷாmh ஸnhதி ேத
ஷTh³பா⁴வவிகாரவnhதshேதஷாmh பா³யக⁴டாதீ³நாmh,ஆnhதர³th³th◌⁴யாதீ³நாmh
ச, ேவthதா jhஞாதாஹமாthமா நிrhவிகாேரா விகாரரேதா ப⁴வா। ஆthமா 
பா³யாnhதரவshநாiµthபthயாதி³விகாராnh ஜாநாதி, அேதா நிrhவிகேரா
ப⁴விமrhஹதி,
ேயா யjhஜாநாதி ந ஸ தth³த⁴rhமவாநிதி vhயாphேதrhேலாகth³த⁴thவாதி³thயrhத:² ।
த³khதmh வாrhதிகkh’தா –

“நrhேத shயாth³விkhயாmh :³கீ²ஸாதா கா விகாண: ।
தீ⁴விkhயாஸஹshராmh ஸாயேதாऽஹமவிkhய:” ॥ இதி।

விபே ேதா³ஷமாஹ –அnhயேத²thயாதி³நா । அnhயதா² விகாரஸாேऽபி
விகாthேவ தth³விகாராiνஸnhதா⁴நmh, ேதஷாmh விகாவshநாmh ேய
விகாராshேதஷாமiνஸnhதா⁴நmh ஸrhவதா²ஸrhவphரகாேரபி நாவகlhபேத, ந
ஸmhப⁴வதீthயrhத:² । அயமபி⁴ஸnhதி: ◌⁴ –ஆthமேநாऽபி விகாthேவ கிமாthமந
இதேரஷாmh ச விகாரா ஆthமநா jhஞாயnhேத, உேததைர:, ேநாப⁴யதா²பி,
விகாவshேநா
mh’தா³தி³வjhஜட³thவநியமாதி³தி ॥ 13॥

கிச, விகாவshேநா விகாராmh ச கிmh ேப⁴த³ உதாேப⁴த:³? நாth³ய:,
பி⁴nhநேயாrhக³வாவேயாவ விகாரவிகாபா⁴வாiνபபthேத:,இthயபி⁴phேரthய
th³விதீயபே ³ஷணமாஹ –

ேதந ேதந  ேபண ஜாயேத யேத iµஹு: ।
விகா வsh தshையஷாமiνஸnhதா⁴th’தா த: ॥ 14॥
ேதேநதி । ேதந ேதந ேபேthபththயாதி³விகாரேபண தத³பி⁴nhநmh விகா

வshthவபி ஜாயத உthபth³யேத,iµஹு: ஶவlhயேத, நயதி ச,
தேயாரேப⁴தா³தி³thயrhத:² ।  யshமாேத³வmh தshமாth தshய விகாவshந
ஏஷாmh விகாராமiνஸnhதா⁴th’தா த:,அiνஸnhதா⁴நmh த:, ந ேதாऽபி
ப⁴ேவதி³thயrhத:² । தthதth³விகாரேபண ததா³ ததா³ நயேதா விகாவshந:
கத²mh காலாnhதயmh விகாராiνஸnhதா⁴நmh க⁴டேத, ந கத²சிதி³thயrhத:² ॥ 14॥

நnhவாthமா shவயmh விகா ஸnhநphயாthமந இதேரஷாmh ச
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விகாராnh விஜாநா, ந ச தshய விகாthவாவிேஶேஷ கத²mh
shேவதரபjhஞாநதி வாchயmh, ஶிலாthவாவிேஶேஷऽபி ரthநshய
shவபா⁴வவிேஶேஷண shேவதராவபா⁴ஸகthவவதா³thமேநாऽபி shவபா⁴வவிேஶேஷண
shேவதரவிகாராiνஸnhதா⁴ேநாபபthேத: । ந ச ேதந ேதந விகாேரண ஸாகmh
நShடshய கத²mh ஸrhவவிகாராiνஸnhதா⁴நதி வாchயmh, தshய விகாண ஆthமேநா
விகாைரரthயnhதாேப⁴த³shயாநŋhகீ³காராth, கிmh thவீஷth³ேப⁴த³க⁴தாேப⁴த³shய
தாதா³thmhயshையவ தnhபடேயாவாŋhகீ³காராth,இthயாஶŋhkhய, ஏவமphயாthமந
ஆth³யnhதவிகாரth³வயாiνஸnhதா⁴நmh ந ஸmhப⁴வதீthயாஹ –

ந ச shவஜnhம நாஶmh வா th³ரShமrhஹதி கசந ।
ெதௗ  phரா³thதராபா⁴வசரமphரத²மெணௗ ॥ 15॥
ந ேசதி । கசந கசிnhநிேऽபி shவஜnhம shேவாthபthதிmh

நாஶmh th◌⁴வmhஸmh வா th³ரShmh jhஞாmh நாrhஹதி, ந ஶkhேநாதீthயrhத:² ।
தthர ேஹமாஹ – ெதௗ thயாதி³நா, யshமாth ெதௗ ஜnhமநாெஶௗ
phரா³thதராபா⁴வசரமphரத²மெணௗ, phரா³thதெரௗ யாவபா⁴ெவௗ
phராக³பா⁴வphரth◌⁴வmhஸாபா⁴ெவௗ தேயாrhெயௗ சரமphரத²மெணௗ, ெதௗ
phரா³thதராபா⁴வசரமphரத²மெணௗ phராக³பா⁴வசரமண
உthபthதிrhவshந: phரth◌⁴வmhஸாபா⁴வphரத²மெணௗ நாஶ இthயrhத:² ।
யshமாjhஜnhமநாெஶௗ phரா³thதராபா⁴வசரமphரத²மெணௗ தshமாth
shவஜnhம நாஶmh வா th³ரShmh நாrhஹதீதி ஸmhப³nhத: ◌⁴ । இத³மthராதmh
–ஆthமா  shவஸமாநகாகவshthேவவ ஜாநாதீதி வkhதvhயmh, தீ³ப இவ
shவஸமாநகாகபதா³rhதா²வபா⁴ஸக:, ததா² சாவshதா²நஸமேயऽவிth³யமாநேயா:
phராக³பா⁴வphரth◌⁴வmhஸாபா⁴வேயா: பjhஞாநாபா⁴ேவ கத²mh
phராக³பா⁴வசரமணபmh shவஜnhம, phரth◌⁴வmhஸாபா⁴வphரத²மணபmh
நாஶmh ச, ஜாநீயாth ந கத²சித³பீthயrhத:² ।
தேயாசாth³ெதௗ⁴ மth◌⁴யமவrhதிவிகாராமphயth³தி⁴ேரவ। ேதஷாமபி
விகாராiµthபthதிநாஶஸமாநாரயthவநியமாth । த³khதmh வாkhயvh’thெதௗ
பா⁴Shயகாைர: –

“ேத³ேஹnhth³யமந:phராஹŋhkh’திph◌⁴ேயா விலண: ।
phேராjh²தாேஶஷஷTh³பா⁴வவிகாரshthவmhபதா³பி⁴த:◌⁴” ॥ இதி ।

ததசாthமா நிrhவிகாரthவாth³ ph³ரைமேவthயrhத:² ॥ 15॥
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நiν rhேவாkhதmh ஸrhவmh vh’தா²,ஆthமந உkhதshவபph³ரமthவjhஞாேந
phரேயாஜநாபா⁴வாth । ந ச ஸmhஸாரநிvh’thதிராthமேநா ph³ரமthவjhஞாேந
phரேயாஜநதி வாchயmh, தnhநிvh’thேதரஸmhmhப⁴வாth । ஸmhஸாேரா
யாthமnhயஹŋhகாேராபாதி⁴நா phரதீயமாந: கrhth’thவாதி³பி: ◌⁴,ஸ ச ந jhஞாேநந
நிவrhதயிmh ஶkhய:, தshயாthமநி ேஸாபாதி⁴கph◌⁴ரமthவாth, ேஸாபாதி⁴கph◌⁴ரமshய
ச யாவ³பாth◌⁴யவshதா²நmh, தththவjhஞாேநऽphயவshதா²நாth, ேலாேக
ேஸாபாதி⁴கph◌⁴ரமshய phரதிபி³mhப³சலநாேத³rhயாவ³பாதி⁴சலநmh phரதீேத: ।
ந ேசாபாேத⁴ரஹŋhகாரshய ph³ரமjhஞாேநந நிvh’thெதௗ தthphரkhதshயாthமநி
phரதீயமாநshய கrhth’thவாேத³ரபி நிvh’thதிதி வாchயmh, தshய லாjhஞாேந
ஸதி நிvh’thேதரஸmhப⁴வாth । ந ச லாjhஞாநshயாphயாthமநி விth³யமாநshய
ph³ரமjhஞாநாnhநிvh’thதிதி வாchயmh, தshய கlhபகாபா⁴ேவநாகlhபிததயா
jhஞாேநந நிவrhதயிமஶkhயthவாth,அnhயதா²jhஞாநshயாநவshதா²நphரஸŋhகா³th,
இthயாஶŋhkhயாjhஞாநshய jhஞாநநிவrhthயthவth³த⁴ேய கlhபிதthவmh வkhmh
தshயாthமநி வshேதாऽஸmhப⁴வமாஹ –

ந phரகாேஶऽஹthkhதிrhயthphரகாைஶகப³nhத⁴நா ।
shவphரகாஶmh தமாthமாநமphரகாஶ: கத²mh shph’ேஶth ॥ 16॥
ந phரகாேஶதி । அஹmh ந phரகாேஶந பா⁴thkhதிrhவசநmh

யthphரகாைஶகப³nhத⁴நா, யshய phரகாேஶா யthphரகாஶ:,shவபphரகாஶ ஏக
ஏவ நிப³nhத⁴நmh நிthதmh யshயா:ஸா தேதா²khதா, ந phரகாஶ இதி vhயவஹாரshய
phரகாைஶகநிப³nhத⁴நthவாth,shவphரகாஶாiνப⁴வநிthதthவாதி³thயrhத:² । தmh
shவphரகாஶmh shவயேமவ பா⁴ஸமாநமாthமாநமphரகாேஶாऽjhஞாநmh கத²mh
shph’ேஶதா³vh’iΝயாth, ந கத²சிதி³thயrhத:² ।

அயmh பா⁴வ: । ஆthமா ஸrhவதா³shவயmhபா⁴ஸமாந:ஸrhவmh பா⁴ஸயதி,ஸ
கத²மjhஞாேநந phரகாஶவிேராதி⁴நா shph’ேயத, ந  க²ரதரகிரணஶா
தி³நகரshதமஸா shph’யமாேநா th³’யேத, தth கshய ேஹேதா:,
phரகாஶாphரகாஶேயாrhவிேராதா⁴th, ததா² சாjhஞாநshயாthமநி khthயஸஹthவாnhந
பரமாrhத²த:ஸmhப⁴வ இதி। ॥ 16॥

நiν கத²mh தrh ந phரகாஶ இthயாthமnhயjhஞாநாiνப⁴வ இthயாஶŋhkhய ஸூrhேய
ேபசகாதீ³நாமnhத⁴காரphரதீதிவth³பீ⁴thயாphபபth³யத இthயாஹ –

ததா²phயாபா⁴தி ேகாऽphேயஷ விசாராபா⁴வவந: ।
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அவயாயசிதா³காேஶ விசாராrhேகாத³யாவதி:◌⁴ ॥ 17॥
ததா²பீதி । யth³யபி வshத ஆthமnhயjhஞாநmh ந ஸmhப⁴வதி,

ததா²phேயேஷாऽphரகாஶ அவயாேயா நீஹார:,அவயாயவத³வயாய:,
ஆவரகthவாth, சிதா³காேஶ சிthphரகாஶ ஆthமnhயாபா⁴தீதி ஸmhப³nhத: ◌⁴ ।

நnhவjhஞாநshய வshேதாऽஸththேவ கத²mh phரthயphரதீதி:, ந யஸத:
ஶஶவிஷாேத:³ phரthயphரதீதிரshதி, தthராஹ ேகாऽபீதி, ேகாऽபி
ஸththவாஸththவாph◌⁴யாமநிrhவசநீேயாऽphரகாஶshயாஸthஸth³விலணthவாŋhகீ³காராnhந
phரthயphரதீthயiνபபthதிthயrhத:² ।

நnhேவவமphயphரகாஶshயாthமnhயiνப⁴ேவா ேநாபபth³யேத, விேராதா⁴தி³தி ேசth,
ந, ததா² கிmh ஜட³வshthவphரகாஶவிேராதி⁴, உத shவphரகாஶப ஆthமா?
நாth³ய:, ஜடா³phரகாஶேயா: பரshபரவிேராதா⁴ஸmhப⁴வth । நாபி th³விதீய:,
தshய விேராதி⁴நி shவphரகாஶ ஆthமnhயவshதா²நாiνபபthேத: । ந சாஹmh ந
phரகாஶ இthயjhஞாநஸாத⁴கshய தshய நாjhஞாநவிேராதி⁴thவதி வாchயmh,
ஆthமshவபshய phரகாஶshயாவிேராதி⁴thேவऽnhயshயாபி விேராதி⁴ேநாऽபா⁴வாth
கதா³பி நிvh’thதிrhந shயாth, தthராஹ விசாராrhேகாத³யாவதி⁴தி। விசாேரா
விசாரஜnhயmh jhஞாநேமவாrhக:ஸூrhய:, தேமாநிவrhதகthவாth, தshேயாத³ய உthபthதி:,
ஸாவதி: ◌⁴ shதி²திrhமrhயாதா³யshயாphரகாஶshயஸ:,விசாரrhேகாத³யாவதி⁴thயrhத:² ।
ேகவலாthமேநாऽவிேராதி⁴thேவऽphயக²Nhடா³காரvh’ththயாடா⁴thமைசதnhயshய
தnhநிவrhதகthேவாபபthேத:, ேகவலஸூrhயகிரணshயாத³kh³th◌⁴’thேவந
th’தி³பா⁴ஸகthேவऽபி ஸூrhயகாnhதஸmhkhதshய
தshய த³kh³th◌⁴’thவத³rhஶநாதி³தி பா⁴வ: । கிதி தrh
வாkhயஜnhயாக²Nhடா³காரvh’thெதௗ ஸthயாமபி ஸrhேவஷாமாthமாjhஞாநmh ந
நிவrhதத இthயாஶŋhkhயாஹ – விசாராபா⁴வவந இதி । விசாராபா⁴வ ஏவ
ரவணமநநபேயாrhேவதா³nhதphரமாணதthphரேமயph³ரமவிபயேயாrhவிசாரேயாரபா⁴வ
ஏவ । வநமவshதி²திேஹrhயshயாphரகாஶshய ஸ:, விசாராபா⁴வவந
இthயrhத:² । வாkhயஜnhயாphயக²Nhடா³காரvh’thதிரஸmhபா⁴வநாதி³பி: ◌⁴ phரதிப³th³தா⁴
ஸதீ நாjhஞாநmh நிவrhதயதி, யதா² மணிமnhthராதி³பி: ◌⁴ phரதிப³th³ேதா⁴ऽkh³நி:
ஸmhkhதமபி th’தி³கmh ந த³ஹதி, தth³வth । த³khதmh ஸrhjhஞாthமiµநிபி:◌⁴
–

“ஷாபராத⁴மநா தி⁴ஷ நிரவth³யசுத³யாபி யதா² ।
ந ப²லாய ph◌⁴’Shடவிஷயா ப⁴வதி திஸmhப⁴வாபி  ததா²thமநி
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தீ: ◌⁴” ॥ இதி। var பாட²vhேப⁴த³ ப⁴rhch²விஷயா

யதா³  ஸmhயkh³விசாேரஸmhபா⁴வநாத³ேயா நிவrhதnhேத,
ததா³அphரதிப³th³தா⁴ ஸthயjhஞாநmh நிவrhதயதி, யதா²
மNhயாதி³phரதிப³nhத⁴நிvh’thதாவkh³நிshth’தி³கmh த³ஹதி தth³வth । ஏதத³பி
ைதேரேவாkhதmh –

“ஷாபராத⁴விக³ேம  ந: phரதிப³nhத⁴கvhத³ஸநாth ஸப²லா ।
மணிமnhthரேயாரபக³ேம  யதா²ஸதி பாவகாth³ப⁴வதி ⁴மலதா ॥ இதி ।
ததா² சாjhஞாநshயாநிrhவசநீயshய கlhபிதthேவந jhஞாநாnhநிvh’ththபபthதி: ।
ந ச தshய கlhபகாபா⁴ேவாऽjhஞாநshய, ேலாேக தீ³பவth, பா⁴Thடபே
sh²ரணவth,³மேத ஸmhேவத³நவth,³ெபௗ³th³த⁴vhயதிkhதமேத
ேப⁴த³வchச,shவபரநிrhவாஹகthவாnhநாphயநவshதா²,
அjhஞாநாnhதரshயாநŋhகீ³காராth । ததா² சாjhஞாநshய
jhஞாநநிvh’thெதௗ ேலாchேச²ேத³நாஹŋhகாரshய நிvh’thதிஸmhப⁴வாதா³thமநி
phரதீயமாநshயாஹŋhகாேராபாதி⁴phரkhதshய கrhth’thவாதி³பஸmhஸாரshயாபி
நிvh’thதிrhப⁴வதீதி phரயகா³thமேநா ph³ரமthவjhஞாநmh ஸப²லதி பா⁴வ: ॥ 17॥
நiν ph³ரமvhயதிkhதshயஸrhவshயாjhஞாநகlhபிததயா பரமாrhத²ேதாऽஸththேவ

கrhமகாNhடா³th³யphராமாNhயmhshயாth,ஸshவrhக³காமாேத³rhயாகா³தி³கrhதvhயதாmh
ேபா³த⁴யதி,தchச நிேயாக³shயாrhவshய நிேயாjhயshய ஷshய நிேயாக³விஷயshய
யாக³shய, நிேயாக³ப²லshய shவrhக³shய ச பரமாrhத²ேதாऽஸththேவऽiνபபnhந
shயாth, ph³ரமvhயதிkhதshய ஸrhவshய பரமாrhத²ேதாऽஸththவ
உபநிஷத³phராமாNhயmh ச shயாth, தthராபி  ேமாகாமshய “ஆthமா
வா அேர th³ரShடvhய:” இthயாதி³நா ரவதி³கrhதvhயதா ேபா³th◌⁴யேத,
தshயாphயphரமாNhயமkhதmh, கrhமகாNhேடா³பநிஷேத³கேத³ஶேயாரபி
ph³ரமவாkhேயந ஸஹ ஸmhphரதா³யshய lhயthவாth,இthயாஶŋhkhய கிmh
தththவjhஞாேநாthதரகாேல கrhமகாNhடா³th³யphராமாNhயமாபாth³யேத, கிmh வா
தத: rhவகாேல? நாth³ய:, த³thதரகாலmh தத³phராமாNhயshய கா³rhஹshth²ேய
ph³ரமசாத⁴rhமாேவத³கேதவஸmhnhயாஸாரமகாேலऽkh³நிேஹாthராதி³ேதவ
ேசShடthவாதி³thயபி⁴phேரthய th³விதீயmh phரthயாஹ –

ஆthமாjhஞாநமஹாநிth³ராjh’mhபி⁴ேதऽshnh ஜக³nhமேய ।
தீ³rhக⁴shவphேந sh²ரnhthேயேத shவrhக³ேமாாதி³விph◌⁴ரமா: ॥ 18॥
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ஆthேமதி । ஆthமாjhஞாநமஹாநிth³ராjh’mhபி⁴ேத,ஆthமாjhஞாநmh
phரthயகா³thமாரயவிஷயமjhஞாநmh தேத³வ மஹதீ நிth³ரா,அநாதி³காலமாரph◌⁴ய
phரvh’thதthவாth,shவபாவரணrhவகவிபதேஹthவாchச, தேதா
jh’mhபி⁴த உthபnhேந ஜக³nhமேய ஜக³th³ேபऽshnhநiν⁴யமாேந
தீ³rhக⁴shவphேந தththவjhஞாநபrhயnhதமiνவrhதமாந ஏேத
shவrhக³ேமாாதி³விph◌⁴ரமா: shவrhக³ேமாாவாதீ³ ேயஷாmh விph◌⁴ரமாmh ேத
ததா²,
shவrhக³ஶph³த³shதthகாமநிேயாjhயநிேயாக³தth³விஷயயாகா³ேத³ரphபலணmh,
ேமாஶph³த³ச தthஸாத⁴நjhஞாநரவதி³நிேயாகா³ேத³ரphபலணmh,
ஆதி³ஶph³ேதா³ெலௗகிகvhயவஹாராiνலthரthராதி³ஸŋhkh³ரஹாrhத:², ேமாshய
ப³nhத⁴ஸாேபthவாth³ப³nhத⁴shய ச th²யாthவாth³ப³nhத⁴ஸாேபேமாshயாபி
விph◌⁴ரமthவmh th³ரShடvhயmh । sh²ரnhதி,sh²ரnhthேயவ நiν
sh²ரnhதீthயrhத:² । அயmh பா⁴வ: ।-।- தththவjhஞாநாth rhவகாேல
vhயாவஹாகஸthயshய ஸrhவshய ஜக³ேதா நிேயாjhயநிேயாகா³ேத:³ஸththேவந
phரேபா³தா⁴th rhவmh shவphநாதா³விவ ஸrhவvhயாவஹாேராபபthேதrhந
கrhமகாNhடா³th³யphராமாNhயmh, தshய vhயாவஹாகphராமாNhயshய ஸththவாth,
தாவதா ச தshய சதாrhத²thேவऽதthபராமக³திகாநாmh ph³ரமவாkhயாநாmh
பரமாrhத²ஸthயவிஷயாmh நாகshமாth³ேபா³ேதா⁴ khத: । தத³rhத²shய
vhயவஹாராதீதthேவந vhயாவஹாகphராமாNhயாiνபபthெதௗ ph³ரமவாkhயாநாmh
தாththவிகphராமாNhயshயாphயநŋhகீ³காேர கிசித³பி phராமாNhயmh ந shயாth,
phரகாரேப⁴ேத³ேநாப⁴யphராமாNhேயாபபthெதௗ ச ஸrhவாthமநா தத³phராமாNhயmh ந
khதmh । த³khதmh ஸகலேவதா³rhத²jhேஞந ph³ரமபி –

“ஸthயாrhேதா² th³விதா⁴ phேராkhேதா மயா ேஹ shவrhக³வாந: ।
ஏக:shவபா⁴வத:ஸாாth பரமாrhத:²ஸைத³வ  ॥
ஸ ஶிவ:ஸthயைசதnhய:ஸுகா²நnhthய shவலண: ।
அபர: கlhபித:ஸாாth³ph³ரமNhயth◌⁴யshதமாயயா ॥
vhயாவஹாகஸthயாrhத²mh ஸாாth ஸthயாrhத²சிth³க⁴நmh ।
உப⁴யmh வkhதி ேவத³sh மாrhகா³ைநவmh வத³nhதி ” ॥
அேதாऽth³விதீயph³ரமண ஏவ பரமாrhத²ஸthயthேவऽபி

vhயாவஹாகஸthயாrhத²thேவநாrhத²வththவாnhந கrhமகாNhடா³th³யphராமாNhயதி
॥ 18॥
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நnhேவவமபி வshய ேபா⁴khshதth³ேபா⁴kh³யஜாதshய ச
ph³ரமமாthரthேவऽiν⁴யமாநேபா⁴khth’ேபா⁴kh³யவிபா⁴ேகா³ ந shயாth,
ஸrhவshய ph³ரமNhயth◌⁴யshதthவாவிேஶஷாth,இthயாஶŋhkhய மாயாவஶாேத³வ
விபா⁴ேகா³ऽயiµபபth³யத இthயாஹ –

ஜடா³ஜட³விபா⁴ேகா³ऽயமஜேட³ மயி கlhபித: ।
பி⁴thதிபா⁴ேக³ஸேம சிthரசராசரவிபா⁴க³வth ॥ 19॥
ஜேட³தி। ஜடா³ஜட³விபா⁴ேகா³, ஜட³த³mh ேபா⁴kh³யமஜேடா³ऽயmh ேபா⁴khேததி

விபா⁴க:³ । அயmh phரதீயமாேநாऽஜேட³ऽphதைசதnhயshவபா⁴ேவ
மயி phரthயக³பி⁴nhேந ph³ரமணி கlhபித: । மாயயாேயாபித இthயrhத:² ।
shவphரகாேஶऽphேயகshnh ph³ரமNhபாதி⁴phராதா⁴nhயாth³ ேபா⁴kh³யஜட³கlhபநா,
உபாேத⁴யphராதா⁴nhயாத³ஜட³ேபா⁴khth’கlhபநாphபபth³யேத । த³khதmh
வாrhதிககாைர: –

“தம:phரதா⁴நேthராmh சிthphரதா⁴நசிதா³thமநாmh ।
பர: காரணதாேமதி பா⁴வநாjhஞாநகrhமபி:◌⁴” ॥ இதி ।
அஜேட³ ph³ரமணி ஸth³’ஶவிஸth³’ேஶாப⁴யகlhபேந th³’Shடாnhதமாஹ

– பி⁴thதிthயாதி³நா । பி⁴thதிபா⁴ேக³Th³யphரேத³ேஶ ஸேம நிrhவிகாேர,
அசல இthயrhத:² । சராசரவிபா⁴க³வth சரshய க³ஜாேத³ரசரshய
பrhவதாேத³ச விபா⁴ேகா³ யதா², தேத²thயrhத:² ॥ 19॥

நnhேவவமாthமேநா ph³ரமthவmh ந ஸmhப⁴வதி, தshய
ஸmhஸாரஸாதாபவிகlhபkhதthவாth³ ph³ரமணச “அsh²லமநiΝ” ,

“ேநதி ேநதி” ,இthயாதி³thயா நிrhவிகlhபகதயா th³ேத⁴thயாஶŋhkhயாஹ –

ேசthேயாபராக³பா ேம ஸாதாபி ந தாththவிகீ ।
உபலணேமேவயmh நிshதரŋhக³சித³mh³ேத:◌⁴ ॥ 20॥
ேசthேயதி । ேசthேயாபராக³பா, ேசthயmh கrhth’thவாதி³phரபச:,

ேதேநாபராக:³ஸmhப³nhத: ◌⁴, தth³பஸாதாபி ஸாthவமபி ேம மம
phரthயகா³thமேநா ந தாththவிகீ, ந பரமாrhத²⁴தா, ேசthயshயாபரமாrhத²thேவந
தthஸmhப³nhதி⁴ஸாதாயா அபி பரமாrhத²shவபthவாேயாகா³th, கிmh thவியmh
ஸாதா
நிshதரŋhக³சித³mh³ேத⁴rhநிshதரŋhக:³ பரமாrhத²ேதா நிரshதshதரŋhக:³
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கrhth’thவாதி³phரபசேபா யshயா:ஸா, சிேத³வாmh³தி: ◌⁴ ஸiµth³ேரா
நிshதரŋhக³சித³mh³தி: ◌⁴, தshய ேம மம phரthயகா³thமந உபலணேமவ,

தடshதா²ஸதீ jhஞாபிைகவ, ஜக³thகாரணthவவ ph³ரமண:, ததா² சாthமேநா
வshேதா நிrhவிகlhபthவாnhந ph³ரமthவாiνபபthதிதி பா⁴வ: ॥ 20॥
ஏவiµkhேதந phரகாேரண ph³ரமணி ஜக³த ஆthமநி சாஹŋhகாராேத:³ கlhபிதthேவந
வshேதாऽபா⁴வாth பத³th³வயலேய ph³ரமணி ந கசித³பி விகார
இthயாஹ –

அmh’தாph³ேத⁴rhந ேம rhணிrhmh’ஷா ³Nh³ரஜnhமபி:◌⁴ ।
shப²காrhth³ேரா ேம ராக:³shவாphநஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரவிph◌⁴ரைம: ॥ 21॥
அmh’ேததி । அmh’ேதா ேமாப:shவயmhphரகாஶாth³வயாநnhத³ ஏவாph³தி: ◌⁴,

தshய தthபத³லயshேயthயrhத:² । ேம மம phரthயக³பி⁴nhநph³ரமே
mh’ஷா³Nh³ரஜnhமபி⁴rhmh’ஷாபா th²யாபா வியதா³த³ய ஏவ
³Nh³ரா: ேப²நாshேதஷாmh யாநி ஜnhமாநி ைதrhஜnhமபி: ◌⁴, ஜnhமபத³mh
நாஶshயாphபலணmh, ந rhணிrhந ஹாநிrhvh’th³தி⁴rhவா rhணிபத³mh
vh’th³ேத⁴ரphபலணmh th²யாவshேநாऽதி⁴Shடா²நா³ஷகthவாதி³thயrhத:² ।
ph³ரமணி மாயயா வியதா³th³thபththயா தத³தி⁴Shடா²நph³ரமே ந ஹாநிrhந
vh’th³தி⁴,இthேயதth³பா⁴ரதீதீrhைத²ரபி டshத²தீ³ேப ப⁴ணிதmh –

“மாயா ேமேகா⁴ ஜக³nhநீரmh வrhஷthேவஷ யதா² ததா² ।
சிதா³காஶshய ேநா ஹாநிrhந வா லாப⁴ இதி shதி²தி:” ॥ இதி ।

thவmhபத³லயமபி ஶுth³த⁴thயாஹ –shப²காth³ேரthயாதி³நா ।
shப²காth³ேர:shப²காth³வth shவchச²shய ேம மம
phரthயகா³thமநshthவmhபத³லயshய,shவாphநஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரவிph◌⁴ரைம:,
shவாphேநாऽவிth³யாகlhபிேதாऽஹŋhகாராதி:³,ஸ ஏவ ஸnhth◌⁴யாph◌⁴ரmh
ஸnhth◌⁴யாகாகேமக:◌⁴ shவஸnhநிேத shவchேச²shவத⁴rhமாஸஜகthவஸாmhயாth,
தthkh’ைதrhவிph◌⁴ரைம: கrhth’thவாதி³ph◌⁴ராnhதிபி: ◌⁴, ேமக⁴விஷேய விph◌⁴ரமா
அநவshதா²நாநி ஸmhஸாரா:,ைத ராக:³ஸmhப³nhேதா⁴ ேமக⁴விஷய ஆNhயmh,
shப²கபrhவதshயாNhயவth,ஆthமநசிth³பshய பரமாrhத²த:
கrhth’thவேபா⁴khth’thவராக³th³ேவஷாதி³ஸmhப³nhேதா⁴ நாshதீthயrhத:² ।
அஹŋhகாராதி³த⁴rhைமராthமேநாऽஸmhப³nhேதா⁴ऽபி பா⁴ரதீதீrhைத²வாபா⁴ணி
சிthரதீ³ேப –
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“அஹŋhகாரக³ேதchசா²th³ையrhேத³ஹvhயாth◌⁴யாதி³பி⁴shததா² ।
vh’ாதி³ஜnhமநாைஶrhவா சிth³பாthமநி கிmh ப⁴ேவth” ॥ இதி ।
அத: பத³th³வயலயமபி ைசதnhயமதிஶுth³த⁴தி பா⁴vh: ॥ 21॥

நnhேவவமபி பத³th³வயலேய ph³ரமNhயshthேயவ விகார:, தshய
பரமாrhத²த:ஸththவாரயthவshய வkhதvhயthவாth,அnhயதா²
ஶஶவிஷாணவத³ஸththவphரஸŋhகா³th,இthயாஶŋhkhயாஹ –

shவபேமவ ேம ஸththவmh ந  த⁴rhேமா நப⁴shthவவth ।
மத³nhயshய ஸேதாऽபா⁴வாnhந  ஸா ஜாதிShயேத ॥ 22॥
shவபதி । ேம மம பத³th³வயலயshய ஸththவmh shவபேமவ, ந 

மதா³ேதா த⁴rhம: ।யதா²ஸththவshயஸththவாnhதராரயthவாபா⁴வாnhநாஸththவmh
தth³வதி³thயrhத:² ।

நiν க⁴ேட க⁴டthவவth ஸth³ப ஆthமnhயபி த⁴rhமபmh
ஸththவmh கிmh ந shயாதி³thயாஶŋhkhய க⁴ேடShவேநேகஷு க⁴ேடாऽயmh
க⁴ேதாऽயthயiνக³தvhயவஹாரth³த⁴ேய க⁴டthவஜாதிவ
ஸth³vhயkhதிேப⁴தா³பா⁴ேவநாthமநி ஸththவபா ஜாதிrhநாŋhகீ³காrhேயthயாஹ –

மத³nhயshேயthயாதி³நா । மத³nhயshய பத³th³வயலயபாthமபி⁴nhநshய
ஸத:ஸth³vhயkhthயnhதரshயாபா⁴வாth ஸா ஸththவப ஜாதிrhேநShயேத,
ஏகvhயkhெதௗ ஜாthயநŋhகீ³காேர th³’Shடாnhதமாஹ – நப⁴shthவவதி³தி ।
க⁴டாதி³Shவiνக³தvhயவஹாராrhத²mh க⁴டthவவjhஜாதிரŋhகீ³khயேத । அthர 
வியதா³ேத:³ஸrhவshயth²யாthேவநஸத³nhதரshயாபா⁴வாnhநாiνக³தvhயவஹாராrhத²mh
க⁴டthவவjhஜாதிபmh ஸththவமŋhகீ³khயேத கிnh shவபேமவ நப⁴shthவவth ।

நiν க⁴ட:ஸnh பட:ஸnh Th³யmh ஸதி³thயாதி³phரதீthயiνேராேத⁴ந
க⁴டபடாth³பாதி⁴பி⁴nhேநஷு ஸthshவiνக³தvhயவஹாரshய
ஸththவmh ஜாதிரŋhகீ³khயதாmh,இதி ேசth, ந,
உபேதஷு ஸrhேவShவiνக³தph³ரமபஸnhமாthேரணவ
க⁴டாth³பாதி⁴பி⁴nhேநShவாகாேஶShவiνக³தமஹாகாேஶைநவாiνக³தvhயவஹாேராபபthேத:,
தshமாnhந ஸththவmh ஜாதி: । அத ஏவ ேநாபாதி⁴ரபி, அiνக³தvhயவஹாராையவ
தshயாபி
கlhபிதthவாth,ஸththவshய ஸnhமாthரph³ரமபthவmh வShேட²நாphkhதmh –

“விேஶஷmh ஸmhபthயjhய ஸnhமாthரmh யத³ேலபகmh ।

24 sanskritdocuments.org



அth³ைவதமகரnhத:³

ஏகபmh மஹாபmh ஸthதாயாshதth பரmh வி:³ ॥ இதி ।
ததா² ச ஸththவshய shவபthேவந த⁴rhமthவாபா⁴வாத³thயnhதmh ஶுth³த⁴ேமவ

பத³th³வயலயதி பா⁴வ: ॥ 22॥
நnhேவவமphயாthமேநா jhஞாநாரயthவமŋhகீ³கrhதvhயmh,அnhயதா²

க⁴டாதி³வத³நாthமthவாphரஸŋhகா³th । jhஞாநாரயshையவாthமthவாத³ஹmh
ஜாநாthயாthமேநா jhஞாநாரயthவphரதீேதச, ததா² ச “ந ஸா ேசதா
ேகவேலா நிrh³ணச”இthயாதி³thயா நிrh³ணph³ரமthவமாthமந இthயதஆஹ
–

shவபேமவ ேம jhஞாநmh ந ³ண:ஸ ³ே யதி³ ।
அநாthமthவமஸththவmh வா jhேஞயாjhேஞயthவேயா: பேதth ॥ 23॥
shவபேமேவதி । ேம மம jhஞாநmh ைசதnhயmh shவபேமவ, ந  மதா³ேதா

³ண:,த இthயதஆஹ,ஸ³ே யதீ³thயாதி³நா,ஸைசதnhயmh,விேத⁴யாேபயா
mhŋhக³நிrhேத³ஶ:,ைசதnhயmh ³ண இதி வத³nh வாதீ³ phரShடvhய:, கிmh ேதந
ைசதnhேயநாthமா விஷயீkhயேத ந வா,உப⁴யதா²பி ³ஷணமாஹ ।அநாthமthவதி,
jhேஞநாjhேஞயthவேயாராthமேநா ேவth³யthேவऽநாthமthவmh, க⁴டாதி³வத³ேவth³யthேவ
சாஸththவmh வா ஶஶவிஷாணவதா³பேதth, ப⁴ேவதி³thயrhத:² । யth³யாthமந:
shவஸமேவதjhஞாநாவிஷயthவiµchயேத, ததா³jhஞாயமாநthேவநாthமேநாऽஸththவmh
shயாth, ந  phரமாணேதா jhஞாயமாநmh ஶஶவிஷாணமshதீதி ேகநசிth
phரதிபth³யேத,யth³ேயதth³ேதா³ஷபrhஷயா தshய jhஞாயமாநthவiµchேயத,ததா³
க⁴டாதி³வத³நாthமthவமாthமந:shயாth, jhஞாநவிஷயshயாநாthமthவநியமாth ।

நnhவாthமாதjhஞாேநநாthமாரயthேவந பா⁴ஸேத, ந
விஷயthேவந, ேயந க⁴டாதி³வத³நாthமthவmh shயாதி³தி
ேசth, ந, jhஞாநvhயதிkhதshய jhஞாநாதீ⁴நphரகாஶshய
jhஞாநவிஷயthவநியேமநாthமேநாऽபி jhஞாநாதீ⁴நphரகாஶshய விஷயதாயா
ஆவயகthேவநாநாthமthவேதா³ஷதாத³வshth²யாth ।

ந ச jhஞாநாரயthவமாthமthேவ phரேயாஜகmh,லாக⁴வாth,
jhஞாநthவshையவ தthphரேயாஜகthவாth । அஹmh ஜாநாதி
phரதீேதசாஹŋhகாராரயvh’thதிவிஷயthவாth ।

ந ச jhஞாநmh நShடmh jhஞாநiµthபnhநதி phரதீthயா தshய ஜnhமாதி³மத
ஆthமthவமiνபபnhநதி வாchயmh, தshயாபி vh’thதிவிஷயthவாth ।

advaitamakaranda.pdf 25



அth³ைவதமகரnhத:³

தshமாதா³thமேநா ந jhஞாநmh ³ண:, கிnh shவபேமவ, பா³த³ராயேऽபி
“jhேஞாऽத ஏவ”இthயாthமேநா jhஞாநபthவmhஸூthரயாmhப³⁴வ ।ஸூthரshயாrhேதா²
விth³யாரNhய³பி⁴ரதி⁴கரணரthநமாலாயாmh த³rhஶித: –

“அசிth³ேபாऽத² சிth³ேபா ேவாऽசிth³ப இShயேத ।
சித³பா⁴வாth ஸுஷுphthயாெதௗ³ ஜாkh³ரchசிnhமநஸா kh’தா” ॥
இதி rhவபே phராphதth³தா⁴nhதமாஹ –

“ph³ரமthவாேத³வ சிth³பசிth ஸுஷுphெதௗ ந phயேத ।
th³ைவதா th³’Shrhth³ைவதேலாபாnhந  th³ரShதி ேத:” ॥ இதி ।

நiν jhஞாநப ஆthமா shவாthமாநmh ஜாநாதி ந வா, ஜநாதி ேசth³க³பth
கrhமகrhth’thவphரஸŋhக:³ । ந ேசjhஜாநாதி, தshயாஸththவphரஸŋhக:³,இதி ேசth,
ந, தshய shவphரகாஶthேவந jhஞாநாnhதரமநேபையவ பா⁴ஸமாநthவாth,
நாபி தshய கrhமகrhth’thவmh,shவவிஷயthவாநŋhகீ³காராth । த³khதmh
விth³யாரNhய³பி:◌⁴ பசேகாஶவிேவேக –

“shவயேமவாiν⁴திthவாth³விth³யேத நாiνபா⁴vhயேத ।
jhஞாth’jhஞாநாnhதராபா⁴வாத³jhேஞேயா ந thவஸthதயா” ॥ இதி ।
யth phரஸாதா³th³தி⁴ ஸrhவmh ஜக³th³பா⁴ஸேத ஸ கத²mh நாshதி, ந phரகாஶேத

வா,ஆthமந:ஸrhவாவபா⁴ஸகthவmh shவshயாnhயாநேபயா பா⁴ஸமாநthவmh
சாthமேயாக³விmhேஶऽphkhதmh –

“அjhஞாநதthகாrhயததீ³யேப⁴தா³நth◌⁴யயnhதீ நிஜஸthதையவ।
shமrhmh ச விshமrhமேஹா ந ஶkhயா ஸுphthயாதி³ஷு shவphரப⁴யாsh ஸா

சிth” ॥ இதி ।
தshமாதா³thமா jhஞாநேபா ந jhஞாந³ணக இதி ஸ நிrh³ணmh ph³ரம ப⁴ேவதி³தி
பா⁴வ: ॥ 23॥
ஏவமாthமந ஆநnhேதா³ऽபி ந ³ண:, கிnh shவபேமேவதி ஸாத⁴யதி –

அஹேமவ ஸுக²mh நாnhயத³nhயchேசnhைநவ தth ஸுக²mh ।
அமத³rhத²mh ந  phேரேயா மத³rhத²mh ந shவத: phயmh ॥ 24॥
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அஹதி । அஹமாthமா ஸுக²ேமவ ஸுக²shவப ஏவ, ந  ஸுக²³ணக:,
யதி³
ஸுக²மாthமேநாऽnhயth³³ண:shயாth, தth ஸுக²thேவநாபி⁴மதmh ைநவ ஸுக²mh
shயாth,த இதி ேசth, கிmh தத³நாthம⁴தஸுக²மநாthமேஶஷ:, உத
தchேச²ேஷா வா ?

நாth³ய இthயாஹ –அமத³rhத²தி । அமத³rhத²mh, ேசதி³thயiνஷŋhக:³,
ஆthமேஶேஷா ந ேசth தrh ந தth phேரய:, phதிவிஷேயா ந ப⁴ேவth,
ஆthமேஶஷஸrhபாெதௗ³ phதிவிஷயthவாத³rhஶநாth ।

ந th³விதீய இthயாஹ – மத³rhத²தி । அthராபி ேசதி³thயiνஷjhjhயேத ।
மத³rhத²மாthமேஶஷேசth shவத: phயmh ந shயாth,ஆthமேஶஷshய
thரபா⁴rhயாேத:³shவத: phதிவிஷயthவாத³rhஶநாதி³thயrhத:² । ஸுக²mh 
ஸrhேவஷாmh phயmh ப⁴வதி, தchச shவத ஏவ phயmh, ந பேராபாதி⁴நா,அத
ஆthைமவ ப⁴விமrhஹதி ।

கத²தி ேசth,ஶ ◌்’iΝ, ஜக³தி ஸrhேவஷாmh பதா³rhதா²நாmh சrhதா⁴வshதி²தி: ।
ஆthமா phேராேயாऽphய உேபயேசதி,ஸுக²mh தாவnhந vhயாkh◌⁴ராதி³வத³phயmh,
தshய ஸrhைவ: phராrhth²யமாநthவாth,அத ஏவ ந ேலாShடாதி³வ³ேபயmh,
நாபி phயமாthரmh, தchேச²ேஷ thரபா⁴rhயாதா³வபி தth³த³rhஶநாth,அத:
பேஶஷாதா³thைமவ ।

நnhவாthமேஶஷthேவந தshய phதிவிஷயthவmh கிmh ந shயாth,இதி
ேசth, தrh வkhதvhயmh,ஆthமநி phதி: கிmh நிthேததி, ேயந
ஸுக²மபி தchேச²ஷதயா phயmh ஜாயேத,ஸுக²ஸாத⁴நthவாதி³தி
ேசth, தrh ஸுக²ஸாத⁴ேநநாthமேநாபகாrhய: கசிth³வkhதvhய:,
shரkhசnhத³நாதி³ஸுக²ஸாத⁴ேநநாnhயshையேவாபகாrhயthவத³rhஶநாth,ஆthமநி
ச கrhமகrhth’விேராதா⁴th । ஸ ேசாபகாrhேயாऽnhேயா ந th³’யேத, தshமாnhந
ஸுக²ஸாத⁴நதயாthமா phய:, கிnh ஸுக²shவபதயா । தshமாnhநாthமேஶஷதயா
ஸுக²shயாபி phதthவmh, கிnhthவாthமதையவ ।

நiν ஸுக²iµthபnhநmh நShடதி phரதீயமாநshய கத²மாthமthவதி ேசth, ந,
தshய தth³vhயஜகvh’thதிவிஷயthவாth,ஸrhவேமத³khதmh ph³ரமாநnhேத³ —

“ஆthமா ேஶஷ உேபயmh ச th³ேவShயmh ேசதி சrhShவபி ।
ஆthமா phேரயாnh phய: ேஶேஷா th³ேவShேயாேபேய தத³nhயேயா: ॥
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இதி vhயவshதி²ேதா ேலாேகா யாjhஞவlhkhயமதmh ச தth ।
ஸுக²ஸாத⁴நேதாபாேத⁴ரnhநபாநாத³ய: phயா: ॥
ஆthமாiνlhயாத³nhநாதி³ஸமேசத³iµநாthர க: ।
அiνலயிதvhய:shயாnhைநகshnh கrhமகrhth’தா” ॥ இthயாதி³ ।

ஆthமந:ஸுக²பthவmh ஸrhவjhஞாthமiµநிபி⁴ரphkhதmh –

“ஸrhவmh யத³rhத²ஹ வsh யத³shதி கிசிth
பாராrhth²யiµjhஜ²தி ச யnhநிஜஸthதையவ ।
தth³வrhணயnhதி  ஸுக²mh ஸுக²லணjhஞாshதth
phரthயகா³thமநி ஸமmh ஸுகி²தாshய தshமாth” ॥ இதி ।

ph³ரமகீ³தாஸு ச —

“phரthயkh³ப: ஶிவ:ஸாாth பரமாநnhத³லண: ।
பரphேரமாshபத³thேவந phரதீதthவாth ஸுரrhஷபா: ◌⁴” ॥
“ஸrhவshையவ  காமாய ந ஸrhவmh ப⁴வதி phயmh ।
கிnhthவாthமநsh காமாய தத: phயதம:shவயmh ॥
அேதா ேத³வா: phயதேமா யாthமா ந ஸுக²லண:” । இthயாதி³ ।
தshமாth³khthயா, விth³வத³iν⁴thயா, ph³ரமவிதா³mh வசைநச, ஆthமா

ஸுக²ப
இthயthர ந கசிth³விவாத³இதி பா⁴வ: ॥ 24॥

நnhேவவமபி ph³ரமண: “ஏகைத⁴வாiνth³ரShடvhயmh” இதி
thkhதமக²Nhைட³கரஸthவmh ந ஸmhப⁴வதி, உkhதphரகாேரண தshய
ஸchசிதா³நnhத³பthரயாthமகthவாth । ந ச ஸchசிதா³நnhதா³நாmh
ேதஷாmh thரயாமphயthயnhதாேப⁴த³இதி வாchயmh, ததா²thேவ தth³வாசகாநாmh
ஸchசிதா³நnhத³ஶph³தா³நாmh thரயாமபி பrhயாயதயா ஸஹ phரேயாகா³iνபபthேத: ।
ந  க⁴டmhப⁴கலஶாதி³ஶph³தா³நாேமகாrhத²வாசகாநாmh ஸஹ
phரேயாேகா³ऽshதீthயாஶŋhkhய ph³ரமேऽக²Nhைட³கரஸthவiµபபாத³யதி —
ந  நாநாshவபmh shயாேத³கmh வsh கதா³சந ।
தshமாத³க²Nhட³ ஏவாsh விஜஹjhஜாக³தீmh பி⁴தா³mh ॥ 25॥
நthயாதி³நா । ஏகமth³விதீயmhஸchசிதா³நnhதா³thமகmh வsh ph³ரம கதா³சந
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கதா³சித³phபாதி⁴காேல தத³பா⁴வகாேலऽபி நாநாshவபmh நாநாரஸmh ந shயாth,
ந ப⁴ேவதி³thயrhத:² । தthர ேஹthவபி⁴phராேயண வshthவிதி விேஶஷணmh,
யேதா வsh பரமாrhத²⁴தmh, தத இthயrhத:² । வshkh³ரஹணmh
jhஞாநாநnhத³ேயாரphபலணmh ।

அயமrhத:² — ph³ரமணி ஸthயjhஞாநாநnhதா³நாmh பரshபரபி⁴nhநthேவ
ஸthயshய ஸthயthவmh jhஞாநshய jhஞாநthவமாநnhத³shயாநnhத³thவmh ச ந
th◌⁴ேயth, கத²தி ேசth,ஸthய யதி³ jhஞாநாth³பி⁴nhநmh shயாth, ஜட³shய
தshய ஶுkhதிகாphயாேத³வ ஸthயthவmh ந shயாth । ஏவmh யதி³ jhஞாநமபி
ஸthயாth³பி⁴nhநmh shயாth, அஸthயshய தshய jhஞாநshய ஜட³thவநியேமந
jhஞாநthவmh
ந shயாth தத:ஸthயjhஞாநேயா:ஸthயthவjhஞாநthவth³த⁴ேயऽthயnhதmh
பரshபராேப⁴ேதா³ऽŋhகீ³கrhதvhய: । த³khதmh ஸrhவjhஞாthமiµநிபி: ◌⁴ –

“ஸthேயऽphயshதி jhஞாநதா jhஞாநதாயாmh ஸthயthவmh ச shபShடமshthேயவ
தth³வth ।

ஸthயphேயவmh நாதிேரகாவகாஶ: rhேண தththேவ jhஞாநஸthேயாபபthேத:” ॥
இதி ।

ஏவmh யதி³ jhஞாநாதா³நnhேதா³ऽபி பி⁴nhந:shயாth, jhஞாநபி⁴nhநshய
தshய க⁴டாதி³வத³நாநnhத³thவேமவ shயாth, ததா²நnhதா³த³பி
யதி³ jhஞாநmh பி⁴nhநmh shயாth,ஆநnhத³பி⁴nhநshய தshய
க⁴டாதி³வjhஜட³thேவந jhஞாநthவேமவ ந shயாth, தேதா jhஞாநாநnhத³ேயாரபி
jhஞாநthவாநnhத³thவth³த⁴ேயऽthயnhதமேப⁴ேதா³ऽŋhகீ³கrhதvhய: । இத³மபி
ைதேரேவாkhதmh —

“ஆநnhத³thேவ jhஞாநதா jhஞாநதாயாமாநnhத³thவmh விth³யேத நிrhவிஶŋhகmh ।
ஸthயphேயவmh நாதிேரகாவகாஶ:rhேண தththேவ jhஞாநெஸௗkh²ேயாபபthேத:” ॥

இதி ।
ஏவmh ஸthயாதா³நnhேதா³ऽபி யதி³ பி⁴nhந:shயாth,அஸthயshய தshய

ஶுkhதிphயாேத³வாநnhத³thவmh ந shயாth, ஏவmh ஸthயமபி யth³யாநnhதா³th³பி⁴nhநmh
shயாth,அநாநnhத³shய தshய ஶுkhதிphயாேத³வ ஸthயthவmh ந shயாth, தத:
ஸthயாநnhத³ேயாரphயthயnhதமேப⁴ேதா³ வkhதvhய:,இத³மபி ைதேரேவாkhதmh —

“ஆநnhத³thேவ ஸthயதா ஸthயதாயாமாநnhத³thவmh நிrhவிவாத³mh phரth³த⁴mh ।
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ஸthயphேயவmh நாதிேரகாவகாஶ: rhேண தththேவ ஸthயெஸௗkh²ேயாபபthேத: ॥
இதி ।
நிthயiµkhதஶுth³த⁴thவாதி³Shவphேயவேமேவாயmh ।

ந ச ேதஷாமthயnhதாேப⁴ேத³ தth³வாசகஸthயாதி³ பதா³நாmh
பrhயாயதா வாchயா,அrhதா²நாmh ேப⁴த³shயாŋhகீ³காராth,ஸthயபத³mh
iµkh²யாiµkh²யஸthயபph³ரமாகாஶஶப³லேப
ஸthேய vhthபnhநmh । jhஞாநபத³mh ச
ைசதnhயாnhத:கரணvh’thதிபiµkh²யாiµkh²யjhஞாநth³வயஶப³லேப jhஞாேந
vhthபnhநmh,ஆநnhத³பத³mh ச phரthயkh³³th³தி⁴vh’thதிபiµkh²யாiµkh²யாநnhேத³
vhthபnhநmh । ஏவmh நிthயஶுth³தா⁴தீ³nhயபி பதா³நி
iµkh²யாiµkh²யதthதth³th³வயஶப³லேப தshmhshதshnh vhthபnhநாநீதி
th³ரShடvhயmh । ஏதth ஸrhவmh ஸrhவjhஞாthமiµநிபி⁴ேரேவாkhதmh —

“ஆகாஶாெதௗ³ஸthயதா தாவேத³கா phரthயŋhமாthேர ஸthயதா காசித³nhயா ।
தthஸmhபrhகாth ஸthயதா தthர சாnhயா vhthபnhேநாऽயmh ஸthயஶph³த³sh தthர ॥
³th³ேத⁴rhvh’thெதௗ jhஞாநதா தாவேத³கா phரthயkh³ ேபா³ேத⁴ jhஞாநதா காசித³nhயா
।
தthஸmhபrhகாjhjhஞாநதா தthர சாnhயா vhthபnhேநாऽயmh jhஞாநஶph³த³sh தthர ॥
³th³ேத⁴rhvh’thெதௗ தாவதா³நnhத³ைதகா phரthயŋhமாthேர காசிதா³நnhத³தாnhயா ।
தthஸmhபrhகாth காசிதா³நnhத³தாnhயா vhthபnhேநாऽயmh தthர சாநnhத³ஶph³த:³ ॥
இthயாதி³நா ।

தேதா வாchயாrhத²ேப⁴த³shயாŋhகீ³காராnhந பதா³நாmh பrhயாயதாபீதி பா⁴வ: ॥
நiν கத²mh தrh வாchயாrhத²ேப⁴ேத³ஸthயாதீ³நாமthயnhதாேப⁴த³ உkhத

இthயாஶŋhkhய வாchயாrhத²ேப⁴ேத³ऽபி தlhலயாrhதா²நாமேப⁴தா³தி³thயாஹ,

தshமாதி³thயாதி³நா । யshமாth ஸthயாதீ³நாmh பரshபராேப⁴ேத³ந ஸthயாதி³பthவmh,
யshமாchச ந பrhயாயதா, தshமாjhஜாக³தீmh பி⁴தா³mh ஜக³தா³காஶாth³பாதி:◌⁴,
தthphரkhதாmh பி⁴தா³mh ேப⁴த³mh விஜஹதி,அேதாऽஹமக²Nhட³ ஏவாsh,

ஏகரஸ ஏவாsh, ந  நாநாரஸ:,ஸthயாதி³பைத³rhபா⁴க³லணயா
ேபா³தி⁴தஸthயாth³யாthமகாக²Nhைட³கரேஸாऽshthயrhத:² ।

அத “ஏகைத⁴வாiνth³ரShடvhயmh” இதி thkhதேமகரஸthவiµபபnhநதி

30 sanskritdocuments.org



அth³ைவதமகரnhத:³

பா⁴வ: ॥ 25॥
இதா³நீiµkhதphரகாேரண வshய ph³ரமthேவாபபாத³ைகshதrhைகரiνkh³’தmh

ஸth
தththவமshயாதி³வாkhயmh வph³ரமேரthயnhதாேப⁴த³mh பா⁴க³thயாக³லணயா
ேபா³த⁴யதி³,இthயாஹ —

பேராதாபchேச²த³ஶாப³lhயாேபாஹநிrhமலmh ।
தத³தி கி³ரா லயமஹேமகரஸmh மஹ: ॥ 26॥
பேராேததி । பேராதாபchேச²த³ச தthphரேயாஜகmh

ஶாப³lhயmh ச தாநி தேதா²khதாநி, ேதஷாமேபாேஹந நிrhமலmh
பேராதாபchேச²த³ஶாப³lhயாேபாஹநிrhமலmh, பேராதா
பேராthவவரshய, பchேச²த:³ பchசி²nhநthவmh வshய,
ஏதth³th³வயmh ச ேவவேராப⁴யக³தவிth³த⁴த⁴rhமாmh
ஸrhேவஷாமphபலணmh । ஶாப³lhயmh
ேவவேராப⁴யக³தபேராthவபchசி²nhநthவாதி³phரேயாஜகமாயாnhத:கரணேபாபாதி⁴நிthதஸமshத
ஸmhப³nhத: ◌⁴, ேதஷாமேபாேஹந thயாேக³ந நிrhமலmh ஶுth³த⁴mh,
ஐkhயாவிேராதீ⁴thயrhத:² । தத³தி கி³ரா தththவமshயாதி³மஹாவாkhேயந
லயmh ஜஹத³ஜஹlhலணயா ேபா³th◌⁴யmh,லயshவபேமவாஹ –

ஏகரஸதி । மஹ:ஸthயாநnhத³ைசதnhயபமஹmh phரthயகா³thமாshthயrhத:² ।
அthராphயiνkh³ராஹகkhதி: rhவவth³th³ரShடvhயா, யth³யாthமா ph³ரமபி⁴nhந:
shயாதா³thமந:ஸrhவாnhதரthவலணமாthமthவmh ந shயாth, ஏவmh ph³ரமாபி
யth³யாthமபி⁴nhநmh shயாnhநிரதிஶயமஹththவலணmh ph³ரமthவmh ph³ரமே ந
shயாth । இத³மபி ைதேரேவாkhதmh —

“அth³ைவேதऽrhேத² phரthயக³rhேதா²ऽshதி தth³வth phரthயkhதthேவ சாth³வயshயாபி
பா⁴வ: ।

யth³யphேயவmh நாதிேரகாவகாஶ:rhேண தththேவ தththவமrhேதா²பபthேத:” ॥இதி
।
வாchயாrhத²ேப⁴தா³ேத³ேவாப⁴ேயாshதththவmhபத³ேயாரபrhயாயதாபி । இத³மபி
ைதேரேவாkhதmh —

ஆேத³யாmhேஶநாiΝமாthேரऽபி ேப⁴ேதா³ யth³யphேயவmh பி⁴nhநமாதா³ய ஶph³ெதௗ³ ।
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வrhேதேத thவyhயth³வயாthமphரகாேஶ பா³யmhஹாmh ஜாதா நாshதி தshமாth”
॥ இதி ।
வாkhயாrhத²ச ஸகலேவதா³rhதா²பி⁴jhேஞந ph³ரம ph³ரமகீ³தாயாmh sh²ேடா
த³rhஶித: —

“thவமஹmhஶph³த³வாchயாrhத²shையவ ேத³ஹாதி³வshந: ।
ந தchச²ph³தா³rhத²தாmh வkhதி திshதththவமதி ஸா ॥
தத³rhைத²khயவிth³தா⁴mhஶmh thயkhthவா வாchயக³தmh தி: ।
அவிth³த⁴mh சிதா³காரmh லயிthவா ph³ரவீதி  ॥
தத³rhேத² ச thவமrhைத²khயmh விth³தா⁴mhஶmh விைநவ ச ।
காரணthவாதி³ வாchயshத²mh ரயிthவா  ேகவலmh ॥
சிதா³காரmh நshதshய thவமrhைத²khயmh ph³ரவீதி ச।
தththவmhஶph³தா³rhத²⁴தshய சிnhமாthரshய பராthமந: ॥
ஏகthவmh யth shவத:th³த⁴mh ஸ  வாkhயாrhத²ஆshதிகா: ॥ இதி ।
தshமாchch²thயா khthயா ப³ஹுjhஞாநாmh வசநாchச வshய

ஸchசிதா³நnhத³நிthயஶுth³த⁴³th³த⁴iµkhதshவபதா th³ேத⁴தி பா⁴வ: ॥ 26॥
இதா³நீiµkhதshவபmh ph³ரமாthமthேவந ஸாாthrhவத: ஷshய

shவphரகாஶாபதாநnhத³ph³ரமாthமதாவshதா²நல விேத³ஹiµkhதி:
phராரph³த⁴கrhமயபrhயnhதmh ேத³ேஹnhth³யாதி³phரதிபா⁴ஸஸதா தாth³’kh³
ph³ரமாthமநாவshதா²நல வnhiµkhதிச ப²லthயபி⁴phேரthய
phரகரணiµபஸmhஹரதி —

உபஶாnhதஜக³jhவஶிShயாசாrhேயவரph◌⁴ரமmh ।
shவத:th³த⁴மநாth³யnhதmh பrhணமஹmh மஹ: ॥ 27॥

உபஶாnhேததி । உபஶாnhேதா வnhiµkhthயவshதா²யாmh பா³தி⁴ேதா
விேத³ஹiµkhthயவshதா²யாmh
ஸrhவாthமநா நிvh’thேதா ஜக³jhவஶிShயாசாrhேயவரலே
ph◌⁴ரேமா யshmhshதth, தாth³’ஶmh । iµkhதிth³வயshய jhஞாநப²லthவmh
ஸrhவjhஞாthமiµநிபி⁴ரphkhதmh —

“வnhiµkhதிshதாவத³shதி phரதீேதrhth³ைவதchசா²யா தthர சாshதி phரதீேத: ।
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th³ைவதchசா²யாரயாshதி ேலஶshதshnhநrhேத²shவாiν⁴தி: phரமாணmh
॥

தshமாjhவnhiµkhதிேபண விth³வாநாரph³தா⁴நாmh கrhமmh ேபா⁴க³th³th◌⁴ைய
।

shதி²thவா ேபா⁴க³mh th◌⁴வாnhதக³nhத⁴mh phரஸூதmh ⁴khthவாthயnhதmh யாதி
ைகவlhயமnhேத” ॥ இதி॥

shவத:th³த⁴mh shவphரகாஶmh,அநாth³யnhதmh,ஆth³யnhதரதmh,
பrhணmh ஸrhவாthமகmh, thவித⁴பchேச²த³ஶூnhயthயrhத:²,
மஹshேதேஜாऽஹமshthயrhத:² ॥ 27॥

“இதா³நீiµபநிஷத³rhத²ஸாரஸŋhkh³ரஹாthமேக shவரசிேத phரகரேண வி³ஷாmh
phரvh’thதிmh phராrhத²யேத —

லத⁴ரகேவ:ஸூkhதிஶரத³mhேபா⁴ஜஸmhph◌⁴’த: ।
அth³ைவதமகரnhேதா³ऽயmh விth³வth³ph◌⁴’ŋhைக³rhநிபீயதாmh ॥ 28॥
லத⁴ர இதி kh³ரnhத²கrhrhநாம,ஸ ச அெஸௗ கவி:ஸrhவjhஞ:

khராnhதத³rhஶீ, தshய ஸூkhதshய ஏவ ஶரத³mhேபா⁴ஜாநி, தாநி,ைத:ஸmhph◌⁴’த:
ஸmhபnhேநாऽயmh ஸrhைவரiν⁴யமாேநாऽth³ைவதமகரnhேதா³ऽth³ைவதmh ph³ரைமவ
மகரnhேதா³ ரஸ: ।

“ஏதேமவ ரஸmh ஸாாlhலph³th◌⁴வா ேத³ ஸநாதநmh ।
ஸுகீ² ப⁴வதி ஸrhவthர நாऽnhயதா²ஸுரŋhக³வா:” ॥
இதி ph³ரமகீ³தாவசநாth, விth³வth³ph◌⁴’ŋhைக³rhவிth³வாmhஸ ஏவ ph◌⁴’ŋhகா³

ph³ரமரஸjhஞாshைதrhநிபீயதாmh நிதராமjhஞாநநிvh’thதிபrhயnhதmh ந:
ந: ேஸvhயதாmh ।

“விசாrhயாphயபேராேண ph³ரமாthமாநmh ந ேவthதி ேசth ।
அபேராாவஸாநthவாth³⁴ேயா ⁴ேயா விசாரேயth” ॥ இதி

பா⁴ரதீதீrhத²வசநாth ।
யth³யphயthர phரதிேலாகmh ப³ஹுவkhதvhயமshதி,ததா²பி மnhத³³th³தீ⁴நாமலஸாநாmh

vhthபாத³நாrhத²mh phரvh’thேதந மயா kh³ரnhத²கா²nhயெகௗ³ரவப⁴யா³பரததி ॥
28॥

அth³ைவதமகரnhத³shய ரஸாபி⁴vhயகா kh’தா ।
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shவயmhphரகாஶயதிநா ேஷாthதமஶாஸநாth ॥ 1॥
ph³ரமாநnhத³ரஸாshவாத³chச²th³பி⁴rhவி³ேதா⁴thதைம: ।
ரஸாபி⁴vhயகா ேயஷா பஶீlhயா ஸதா³த³ராth ॥ 2॥
தாபthரயாrhகஸnhதphதா ேமாகாமா iµதா³ஸஹ ।
ரஸாபி⁴vhயகாக³ŋhகா³மkh³நா ப⁴வத ஸthதமா: ॥ 3॥
vhயாkh²யா phரணீதchச²லமthர ³th³ேத⁴rhமமாபராத⁴mh வி³தா:◌⁴ மnhதாmh ।
அmhபா³rhத⁴ேத³ேஹா ப⁴க³வாநத:shயாth³பா³லாபராதா⁴th பிth’வth phரஸnhந: ॥

4॥
ைகவlhயாநnhத³ேயாகீ³nhth³ரபாத³பth³மth³வnhth³ேவ நி:shரவnhேமாஸாேர ।
ஶுth³ைத⁴rhஹmhைஸ: ேஸவிேத ஸுphரஸnhேந மchேசேதாऽrhதீ² ph◌⁴’ŋhக³லாmh

வித⁴thதாmh ॥ 5॥
சித³mhேபா⁴தி⁴ஸmhமkh³நசிthதmh ³நாmhஸதாமாலயmhஶுth³த⁴ஸththவphரதா⁴நmh

।
nh’mh ேபா³த⁴யnhதmh பரph³ரம தththவmh ஶிவாநnhத³ேயாகீ³nhth³ரேட³

ஸதா³ஹmh ॥ 6।
ஸrhவjhஞடா³மணிவராஶாநnhதீ³வரேகாமலாŋhக³mh ।
காNhயலாவNhயஸுதா⁴ஸiµth³ரmh ஜாநகீஜாநிமஹmh ப⁴ஜா ॥ 7॥
மnhத³shதாநnhதி³தப⁴khதஜாலmh ெஸௗnhத³rhயஸnhதrhபிதவாமபா⁴க³mh ।
shவாநnhத³ஸnhth’phதமமnhத³ஹாஸmh ஸாmhப³mh ப⁴ேஜ சnhth³ரகலாவதmhஸmh ॥

8॥
॥ இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயைகவlhயாநnhத³ேயாகீ³nhth³ரபாத³கமல
ph◌⁴’ŋhகா³யமாணshவயmhphரகாஶாkh²யயதிவிரசிதா
ரஸாபி⁴vhயகாkh²யாth³ைவதமகரnhத³vhயாkh²யா ஸமாphதா ॥

ௐ தth ஸth
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