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Advaita-rasa-manjari

அth³ைவதரஸமஜ

 க³ேணஶாய நம:॥
 ³ph◌⁴ேயா நம:॥

॥ அth³ைவதரஸமஜ ॥
அக²Nhட³ஸthயjhஞாநாநnhதா³mh’தshயாthமshதவ-

shதவாதி³கmh கத²mh rhயாmh கரேகா³சரthவத:॥ (1)

shவப⁴khதேலாகாiνth◌⁴’ையவயா
ஸமshதேலாகாiνக³தா விராஜேத ।

அகாதி³ேபண ஶுகாதி³வnhதி³தாmh
நமா தmh லதாmh shவேத³வதாmh ॥ (2)

க³ஜiµக²iµபShடாnhமாநவாŋhக³mh thவத⁴shதா-
நரபரபரைமkhயjhஞாபநாயph◌⁴ேபthய ।

பலஸதிபரshதாnhேமாஹஜாலாnhமேஹாய-
thததி³ஹ மம ரshதாத³sh வshபஶshதmh ॥ (3)

வடதநிகேட த³rhதிபmh
யத³தி⁴வஸதி ஸchசிnhiµth³ரயா ப⁴th³ரயாrhத²mh ।

பரமமmh’தமnhேதவாநாmh ஸmhphரதா³mh
ததி³ஹவரத³ேமகmh பா⁴வேய பா⁴வஶூnhயmh ॥ (4)

யதீnhth³ரமNhட³லmh th◌⁴யாயnhநக²Nhட³ரஸமNhட³லmh ।
அth³ைவதரஸமஜrhயா:rhேவth³ய ஸுவிகாநீmh ॥ (5)

அப³th³தா⁴ऽபி ஸுப³th³ைத⁴ஷா ஸதா ப³th³த⁴ஸுth³’Shநா ।
ப⁴ேவthஸnhேதாஷவnhேதா  ஸnhதshஸnhதி ஸேம:॥ (6)

பாத³ஶூnhயபதகா³யிதshய ேம ேக²ரthவமதி³rhலப⁴mh க² ।
தth³விேதா³ऽபி தத³வாphchச²த-shஸாஹஸmh ஸஹ ெஸௗ’தீ³ஜந:॥ (7)

அth³ைவதேமவ பரமாrhத²தயா விேவkh-

மŋhகீ³kh’தth³விபநராkh’திஸnhநிேவஶ: ।
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அth³ைவதரஸமஜ

அth³ைவதேகா³சரமேஶஷவிேதா³ஷமnhத-
ராவிShகேரா வரேதா³ மம விkh◌⁴நராஜ:॥ 1॥

அjhஞாநவிsh²ரத³ேநகவிதா⁴thமேப⁴த³-
மjhஞாநமாவதshஸுலபா⁴ ந iµkhதி: ।

ஆத³rhஶேக³ஹமத: phரதிபி³mhபி³தாnhத-
rhth³வாரmh க³தshய ந ப³rhக³திரrhப⁴கshய ॥ 2॥

ஶாnhthயாதி³ஸாத⁴நவதா ேஷாthதேமந
ஸmhphராphயேத நிஜபத³mh வரேத³ஶிேகாkhthயா ।

ேசாைரரNhயஸணீmh க³ேதந mhஸா
ேத³ேஶா நிேஜா  தத³பி⁴jhஞகி³ைரவ க³mhய:॥ 3॥

⁴மா ப⁴வாநிதி ³பநிஷth³வேசாபி: ◌⁴
கrhthராthமதா க³லதி th³th◌⁴யதி ⁴மபா⁴வ: ।

ராஜாthமஜshய நிஜதthவநிேபா³த⁴ேநந
vhயாதா⁴thமதாவிக³லநாதி³வ ராஜபா⁴வ:॥ 4॥

டshத²நிthயஸுக²ேபா³த⁴தேநா: phரதீேசா
ப³nhேதா⁴ விேமாசநதி ph◌⁴ரம ³rhவிலாஸ: ।

வnhth◌⁴யாஸுதshய வராதி³³ணphரபச-
shதthபசதாऽபி ஸுதராmh பகlhபைநவ ॥ 5॥

ஆபாதத: phரதிப⁴யா ஜக³த³shதிவாத:³
ஸthயmh நிபணவிெதௗ⁴ ந  கிசித³shதி ।

பீ⁴ேராrhவிபா⁴தி பதshதிரmh பிஶாச-
shதthைரவ தீ³பககாऽऽநயேத கிமshதி ॥ 6॥

சிjhjhேயாதிேரவ ஜக³தா³thமதயா சகாshதி
வshthவnhதரmh கிமபி நாshதி விசாrhயமாேண ।

ரjhjhெவௗ ph◌⁴ரமாதி⁴கரத³பி ரjhஜுஸrhப
தththவாnhதரmh ப⁴விமrhஹதி கிmh கத²சிth ॥ 7॥

விவmh ஸமshதமபி விph◌⁴ரமமாthரேமத-
தா³thைமவ ஸnhநயநnhயஸுக²phரகாஶ: ।

sh²rhthையவ விவமபி ஸthயதீrhயேத ேசth
ேகா நாம ஶுkhதிரஜேதந த⁴நீநபா⁴வி ॥ 8॥
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அth³ைவதரஸமஜ

நாshதி phரதீthயவஸேர ந ரா ந பசா-
தா³சrhயேமதத³வபா⁴தி ததா²ऽபி விவmh ।

யth³வா கிமth³⁴தவிேவஹ மேஹnhth³ரஜாலmh
மாயாவிகlhபிததி phரதிபா⁴ஸேத  ॥ 9॥

ஏேகாऽபி ஸnhநயமேநகதயா விபா⁴தி
⁴மா shவகlhபிததம: படலாiνஷŋhகா³th ।

இnh³rhth³விதீயரேதாऽபி ச ஸth³விதீய-
பா⁴ேவந பா⁴தி ஷshய நிஜாேதா³ஷாth ॥ 10॥

ஆேலாkhயேத ⁴வநசkhரமலாதசkhர-
மthயnhதவிph◌⁴ரமவிjh’mhபி⁴தமshதி²ரmh ச ।

ைத³வாth ph◌⁴ரமshயவிரெதௗ ஸiµபshதி²தாயாmh
நாேலாkhயேத கில ேரவ நshதேத³வ ॥ 11॥

க³nhத⁴rhவபthதநத³mh ஜக³த³vhயவshத²mh
ைசதnhயநாமநி விஹாய நசகாshதி ।

விth³ேயாதேத யதி³ ச விth³தி³வாthமவிth³யா
ஸth³யshதிேராப⁴வதி ஸrhவத³mh தைத³வ ॥ 12॥

ஆேராபிதshய ஜக³த: phரவிலாபேநந
சிthதmh ஶிவாthமகதயா பஶிShயேத ந: ।

ஶthnh நிஹthய ஹதயிnhரேதா⁴நிphராதாth
க³nhத⁴th³விேபா ப⁴வதி ேகவலமth³விதீய:॥ 13॥

அth³யாshதேம வராஶிதாரமாshதாmh
கshதாவதாபி மம சிth³வேஷா விேஶஷ: ।

mhேப⁴ऽபி நயதி சிரmh ஸமவshதி²ேத வா
mhபா⁴mhப³ரshய ந ேகாऽபி விேஶஷேலஶ:॥ 14॥

ஸŋhகlhபமாthரஸவிகlhபிதrhதிவிவmh
விவmh ச ஸthயதி rhchசி²தமnhத³³th³தி:◌⁴ ।

சிnhதாphரகrhஷஜநிதாmh வநிதாmh விதி³thவா
ைஶேவதி வlhக³தி யதா² சிரவிphரkhத:॥ 15॥

shவshேய மயி shவரஸஸthயஸுகா²வேபா³ேத⁴
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அth³ைவதரஸமஜ

vhயாேமாஹநாjhஜக³தி³தி vhயபதி³யேத யth ।
அnhயthர thரசித³th³’Shடமபப-

மshதா²நசிthரதி நிசிiνமshதேத³தth ॥ 16॥
ஆth◌⁴யாகsh²ரணேப⁴த³திேராேதாऽபி

சிth³தா⁴ேரகரஸதாmh ந ஜஹாதி ஜா ।
நாநாசராசரவிசிthரவிசிthேதாऽபி

சிthர: பேடா ந படபா⁴வமபாshயதி shவmh ॥ 17॥
ஸchசிth ஸுகா²thமகமக²Nh³தமாthமதththவmh

மnhேயத கசித³ஹthயதிநிசிதாrhத²mh ।
ேத³ேஹnhth³யாத³கமபி விph◌⁴ரமவாஸநாபி⁴

vhயாphேதா மமாஹதியth³வத³விth³வதா³thமா ॥ 18॥
விவmh mh’ஷா விரஸthயவதா⁴rhய ைத⁴rhய-

மாshவாth³யேத iµநிபி⁴ரnhதரெஸௗ ரஸாthமா ।
ஸnhதாபஜmh மமசிரஸmh நிரshய

ஸmhேஸvhயேத ஸுமதிபி⁴shஸுரnh⁴ர:॥ 19॥
ஏகாnhதஸnhநிதth³’ஶமாthமதththவmh

ேலாகா விட⁴மதேயா ப³த நாth³யnhேத ।
ஆகாஶேகா³சரமேஶஷஜக³thphரகாஶmh

⁴கா ந பா⁴shகரiµதீ³iµthஸஹnhேத ॥ 20॥
ஆநnhத³விsh²ரணபமபி phரபச-

மnhயmh விபா⁴vhய பதாபiµைபதி iµkh³த: ◌⁴ ।
தீ³பாதி³ஷு shவவஷ: பth³’யமாநாmh

சா²யாmh விகா³ய பiµயதி கிmh ந பா³ல:॥ 21॥
மாயா shவகீயவியதா³தி³விகாரஜால-

rhநாthமாநமnhயத²யிmh phரப⁴வthயஸŋhக³mh ।
ஆதா⁴ரShகரபலாஶகமmh³தா⁴ரா

shவீைய: கிமாrhth³ரயிமrhஹதி ஶீகெரௗைக: ◌⁴ ॥ 22॥
ஆபா⁴ஸமாthரதநேவா ஜக³தீவிகlhபா

மாmh ந shph’யnhthயபி விiµkhதஸமshதஸŋhக³mh ।
ஆேராபிதா மநதாதி³விசிthரத⁴rhமா
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mhபnhதி கிmh iν விமலmh வியத³nhதராலmh ॥ 23॥
shவphநshஸுஷுphதிரத²ஜாkh³ரதி³தி யவshதா²-

shதிshேராऽபி ஶவ³த³யாshதமையேபதா: ।
நிrhேமாகராஜய இேவாரக³ராஜேபா⁴ேக³

மyhேயவ ஸாணி விபா⁴nhthயiνவrhதமாேந ॥ 24॥
shவphந: phரஜாkh³ரதி³தி ஶph³த³kh’ேதா விேஶேஷா

மாயாமயthவiµப⁴ேயாரபி lhயேமவ ।
phரthயkh³பராகி³தி நாமkh’ேதா விகlhப:

ஸthயாவேபா³த⁴ஸுக²தாmh  தேயாshshவபmh ॥ 25॥
ஸrhேவnhth³ேயாபரமஶாnhதஜக³th³விகlhபா:

shவாநnhத³மாthரபேஶதைசthயேபா³ேத⁴ ।
ேத ஜாkh³ரேதாऽphயiνப⁴வnhதி ஸுஷுphthயவshதா²mh

khட³nhதி ேய ஸததமாthமநி ஸthயேபா³ேத⁴ ॥ 26॥
கrhேததி காயிகவிேசShதத³rhஶிேநா மாmh

kh³’ணnhதி ேசth கிiµ யைத²வ ததா² ப⁴வா ।
பாphலேவாऽயதி பாமரதீ⁴kh³’த-

சnhth³ரshததா² ந சலாmh³த³ஸnhநிkh’Shட:॥ 27॥
th²யா ஸiµlhலஸ நாம ஜக³th³விசிthர-

ேமதாவதா விமலதthவவிேதா³ ந ஹாநி: ।
shவphேந ப⁴யŋhகரக³ஜாதி³நிேணऽபி

ந shவாphநகthவமiνஸnhத⁴த⁴ேதாऽshதி பீ⁴தி:॥ 28॥
அthயnhதேமதத³ஸதி³thயபி சாvhயவshத²mh

மyhயாthமth³’Shரiνவrhதத ஏவ ேலாகmh ।
நாshthயthர வkhthரதி நிசிதவாநபி th³ரா-

கா³த³thத ஏவ iµரmh iµக²த³rhஶநாய ॥ 29॥
உth³ேபா³தி⁴ேதாऽபி கப³ேல கப³ேல ஜநnhயா

நிth³ராலஸஶிஶுவாவிதி³தாnhயபா⁴வ: ।
ஆேலாகயnhநபி ப³rhஜக³தி³nhth³ரஜால-

மnhத: கயாபி கலயா ந பchேதாऽsh ॥ 30॥
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th³’ேய sh²ப⁴வதி ேநயத ஏவ ⁴மா
⁴mhநி sh²ப⁴வதி ேநயத ஏவ th³’யmh ।

th³வீபாnhதேர sh²ரதி ⁴யmh ந th³’யா
⁴மNhட³ேல sh²ரதி தchச ததா² ந th³’யmh ॥ 31॥

ேபா³ேத⁴ ஶைநபசயmh phரதிபth³யமாேந
விchசி²th³யேத ’தி³ ததா³ விமலmh ph◌⁴ரேமாऽபி ।

சnhth³ேர கலாபி⁴ரiνவாஸரேமத⁴மாேந
மnhதீ³ப⁴வthயபி யைத²வ மஹாnhத⁴கார:॥32॥

ph³ரமாiν⁴திரஸநிrhப⁴ேத iµநீnhth³ேர
கrhமாiνப³nhத⁴வித⁴ேயா விiµகீ²ப⁴வnhதி ।

th³ேதா⁴பத³rhஶிதரஸாயநபாநth’phேத
கிnhiν vhயபாகவிஷயா வித⁴ய: khரமnhேத ॥ 33॥

ஸrhவாthமதாiµபக³ேதாऽபி iµநிshஸமாதி⁴mh
rhவாiνvh’thதமயேத ஸமயாபiνthைய ।

பrhயாphதஸrhவவிப⁴வ:திேபாऽபி கால-

நிrhயாபய ஜுஷேத சரŋhக³லாmh ॥ 34॥
ஆthமjhஞமshததஸrhவவிதி⁴phரvh’thதி-

மாநnhத³யnhதி நிக³மாபி⁴மதா நிேஷதா:◌⁴ ।
vhயாபாரமாthரவிiµக²shய மஹாலஸshய

மாஶph³த³கvhயவ’தாநி மேநாஹராணி ॥ 35॥
தththவாiνசிnhதநபேரா iµநிஸாrhவெபௗ⁴ம:

shவchச²nhத³ேதா vhயவஹரnhநபி நாiνேயாjhய: ।
ஸாmhராjhயேமthய  யதா²சி வrhதமாேநா

ராஜா phரஜாபி⁴ரiνேயாkhமஶkhய ஏவ ॥ 36॥
phராரph³த⁴ஜாமதி⁴கஸmhபத³மாபத³mh வா

⁴ஜாந ஏவ ஷ: பஶுth³தி⁴ேயதி ।
கிmh வாऽऽNh³கkh³’ததiνrh⁴ஜŋhக³-

shதthkhlh’phதத³Nhட³நவிதி⁴mh பஹrhShேட ॥ 37॥
rhேவாthதராrhதஶுபா⁴ஶுப⁴கrhமபி⁴shshவ-

ஸmhபth³விபச ந ப⁴ேவth பரமாrhத²th³’Shேட: ।
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ஜாthேயாஷரshய த⁴நவrhஷஜலாபி⁴ேஷைக-
ரthேயாShம ச ந ஸshயவிvh’th³தி⁴ஹாநீ ॥ 38॥

phராரph³த⁴கrhமபபாகவஶmhவேதா³ ந
khநாதி நிசிதபராவதி⁴ராthமேவதீ³ ।

kh³ராமாnhதமாrhக³பமாணவித³th◌⁴வநீேநா
மth◌⁴ேயபத²mh ந  வித³தி :³கி²ேதாऽபி ॥ 39॥

அnhதrhப³ச பரமாrhத²தயாiνபயnh
ந khயதி vhயஸநiµthகடமphேபத: ।

தீ⁴ர: கிலாஹiµேக² விஜையகth³’Sh:

phரthயrhதி²பி:◌⁴ phரமதி²ேதாऽபி ந விkhலவshshயாth ॥ 40॥
phராபசிகsh விப⁴வ: பரமாth³⁴ேதாऽபி

தீ⁴ரmh ந ரஜயதி th³’Shடததீ³யதthவmh ।
shthேவஷ⁴ததiν: ேஷா விலாைஸ-

shதjhஞmh வாநமபி ேமாஹயிmh  நாலmh ॥ 41॥
அnhதrhநிரnhதரநி³ட⁴நிஜாthமதthேவா

ந phராகி³வ vhயஸநிதாmh விஷேயஷு த⁴thேத ।
பா⁴kh³யாth தசித³பி லph³த⁴நிதி⁴rhமநshவீ

கிmh rhவவth kh’பணதாiµரகேராதி ॥ 42॥
அth◌⁴யாshதி²தshவமமாநமலkhயா வ-

தா³th◌⁴யாthகாஶுப⁴³shshவயமாவிஶnhதி ।
shவாதீ⁴நிேத ஸு’தி³ ராஜநி தshய ph◌⁴’thயா

ஏேதऽபி ச shவயiµேபthய தமாரயnhேத ॥ 43॥
அjhஞாநேமவ ந ேதா ஜக³த: phரஸŋhேகா³

ேவஶேத³ஶிகவிகlhபகதா²ऽபி ³ேர ।
ஏகாnhதநிrhமலசிேத³கரஸshவபmh

ph³ரைமவ ேகவலமஹmh பrhணமsh ॥ 44॥
இதி மthபரமஹmhஸ பvhராஜக ஸதா³ஶிவ ph³ரேமnhth³ர விரசிதா
அth³ைவதரஸமஜ ஸmhrh ॥
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