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laghutattvasudhA Commentary on shrIdakShiNAmUrti stotram

ல⁴தththவஸுதா⁴ த³rhதிshேதாthரvhயாkh²யா

 ஶŋhகரப⁴க³வthபாதா³சாrhயphரணீதmh
 த³rhதிshேதாthரmh

 shவயmhphரகாஶயதி விரசித ல⁴தththவஸுதா⁴kh²யvhயாkh²யாஸேமதmh

 த³rhதிshேதாthரmh
ெமௗநvhயாkh²யாphரகதபரph³ரமதththவmh வாநmh

வrhShடா²nhேதவஸth³’க³ணராvh’தmh ph³ரமநிShைட:² ।
ஆசாrhேயnhth³ரmh கரகதசிnhiµth³ரமாநமாநnhத³rhதிmh

shவாthமாராமmh iµதி³தவத³நmh த³rhதிேட³॥
ல⁴தththவஸுதா⁴

ைகவlhயாநnhத³ேயாகீ³nhth³ர ஶுth³தா⁴நnhத³யதீவெரௗ ।
நthவாரேப⁴ ல⁴vhயாkh²யாmh த³ஶாiµக²shேத:॥

அவதாகா

இஹ க² ஸrhவjhேஞா ப⁴க³வாnh பா⁴Shயகாேரா
ேலாகாiνkh³ரைஹகphரேயாஜநkh’தஶரபkh³ரஹ:ஸகலேவதா³nhத³kh³தா⁴ph³ேத: ◌⁴
nhயாயமnhத³ேரண விசாரநிrhமத²நாதா³விrh⁴தாth³ைவதாmh’தshய
விnhயாஸகலஶ⁴தmh த³rhதிshேதாthரmh ஸகலேலாகாiνkh◌⁴’யா
ேபா⁴khth’வேபா⁴kh³யஜக³th ேபா⁴க³phரத³பரேமவரேமாphரத³ -³mh
அthயnhதாேப⁴த³ேபா³த⁴கmh ஸkh’thபட²நரவrhத²மநநாதி³மாthேரண
பரமஷாrhத²phராபகமாரப⁴மாண: தshய ேவதா³nhதஸார⁴த
நவநீதபிNhடா³thமகthேவந ததீ³யவிஷயாதி³பி⁴ேரவ தth³வthதாth³தி⁴மபி⁴phேரthய
ஆெதௗ³ phரதீசshஸகலஜக³த³தி⁴Shடா²நthேவந பரேமவரதாmh த³rhஶயnh
த³ஶாiµக²mh பரேமவரmh மநஸா ஜயதி – விவதி ।

விவmh த³rhபணth³’யமாநநக³lhயmh நிஜாnhதrhக³தmh
பயnhநாthமநி மாயயா ப³ேவாth³⁴தmh யதா² நிth³ரயா ।
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ல⁴தththவஸுதா⁴ த³rhதிshேதாthரvhயாkh²யா

ய:ஸாாthேத phரேபா³த⁴ஸமேய shவாthமாநேமவாth³வயmh
தshைம ³rhதேய நம இத³mh த³rhதேய ॥ 1॥

விவmh - விவித⁴phரthயயக³mhயmh வியதா³தி³ஸrhவத³mh ஜக³th,
நிஜாnhதrhக³தmh - நிஜmh -shவீயmh,அnhத: - மth◌⁴யmh, க³தmh - phராphதmh
phரthயkhshவேப shதி²ததி யாவth ।

நிrhவிகாேர நீரnhth◌⁴ேரऽதிshவchேச²ऽஸŋhேக³ஸூேம phரதீசி
ஜக³தshதth³விபதshய shதி²ெதௗ தthஸth³’ஶmh th³’Shடாnhதமாஹ
த³rhபணth³’யமாநநக³lhயதி ; த³rhபேண -ஆத³rhேஶ, நீரnhth◌⁴ேர அஸŋhேக³
shவchேச² ஸூேம நிrhவிகாேர phரதிபி³mhபி³தா ஸதீ, th³’யமாநா -

அவேலாkhயமாநா
யா, நக³ , சrhத³ஶ ஸnhநிேவஶா ஸphதவாபீkhதா நாேநாபவநா
த³ேthதரேதாऽதிமேநாஹரமாrhக³th³வயவிராதா அேநகkhடா³ஶிக²தா
நாநாவித⁴ஜநஸŋhலா khவசிth கShடமாrhக³phரேத³ஶதா ச, தthlhயmh -

தthஸமாநmh ।
த³khதmh பா⁴ரதீதீrhைத:² –

“நிசி²th³ரத³rhபேண பா⁴தி வshக³rhப⁴mh ph³’ஹth வியth ।
ஸchசிthஸுேக² ததா² நாநா ஜக³th³ க³rhப⁴த³mh வியth” ॥

(பசத³ஶீ 13-101)

வாShேட²ऽபி ஶிேலாபாkh²யாேந இத³iµkhதmh –

“th³ெயௗ:மா வாராகாஶ: பrhவதாshஸேதா தி³ஶ: ।
ஸnhதி தshயாmh ஶிலா ஸாச ஸுரா ந மநாக³பி ॥
அphயthயnhதக⁴நாŋhகா³யாshஸுநீரnhth◌⁴ராkh’ேதரபி ।
விth³யேதnhதrhஜக³th³ph³’nhத³mh vhேயாmhநீவ விதேதாऽநில:” ॥ இதி ।

(நிrhவாணphரகரேண 46 தேம அth◌⁴யாேய)

நiν phரதீேசாऽnhதேர யதி³ஸதா³ விவmh திShட²தி, தrh
ராகா³தி³வத³nhதேரவாiν⁴ேயேதthயாஶŋhkhயாஹ –ஆthமநீthயாதி³நா ।
ஆthமநி shவphரகாேஶ phரதீசி விஷேய ஆரேய ச, மாயா -அவிth³யா,ஸூrhேய
phேரசகாதீ³நாமnhத⁴காரphரதீதிவnhமாமஹmh ந ஜாநாதி ph◌⁴ரமாiνப⁴வth³தா⁴,
தயா மாயயா, ப³: -shவshமாth³ பா³யேத³ேஶ உth³⁴தவ பயnh -அவேலாகயnh
ய:இththதரthரஸmhப³nhத: ◌⁴ ।

2 sanskritdocuments.org



ல⁴தththவஸுதா⁴ த³rhதிshேதாthரvhயாkh²யா

“ஆரயthவவிஷயthவபா⁴கி³நீ நிrhவிபா⁴க³சிதிேரவ ேகவலா” –

(ஸŋhேபஶாரகmh)

அnhதrhவிth³யமாநshய ஜக³ேதா பா³யthேவநாiνப⁴ேவ th³’Shடாnhதமாஹ –

யதா² நிth³ரேயதி – யதா² நிth³ரயா shவாphநmh ஜக³th ஸாணி
shவshnhநth◌⁴யshததயா shதி²தமபி shவshமாth³ ப³ரவshதி²தவாiνப⁴வதி
தth³வேத³ேவேம ஜாkh³ரthphரபசமபி shவshnh phரthயkhைசதnhேய அth◌⁴யshததயா
shதி²தேமவ shவாth◌⁴யshதேத³ஹாதி³ தாதா³thmhயாth◌⁴யாஸவஶாth shவshமாth³
ப³வ பயதி । அnhயதா² ஜட³shய ஜக³த: phரthயkhைசதnhேயந ஸஹ
ஸmhேயாகா³th³யnhயதமஸmhப³nhதா⁴ஸmhப⁴ேவந phரதீசshஸகாஶாth ஜக³th³பா⁴நmh
ந shயாth । ததா² ச தthராth◌⁴யshதேமவ தth ।
ததா² ச phரthயகா³thமாநmh phரkh’thய திrhப⁴வதி

(1) “ரthரேய khட³தி யச வshததsh ஜாதmh ஸகலmh விசிthரmh ।
ஆதா⁴ரமாநnhத³மக²Nhட³ேபா³த⁴mh யshnh லயmh யாதி ரthரயmh ச

॥
(2) ஏதshமாjhஜாயேத phராே மந:ஸrhேவnhth³யாணி ச ।

க²mh வாrhjhேயாதிராப: ph’தி²வீ விவshய தா⁴ணீ ॥
(3) மyhேயவ ஸகலmh ஜாதmh மயி ஸrhவmh phரதிSh²தmh ।

மயி ஸrhவmh லயmh யாதி தth³ ph³ரமாth³வயமshmhயஹmh” ॥ இதி ।
(ைகவlhேயாபநிஷth 1:14, 15, 19)

(4) “யதா²shவphந phரபேசாऽயmh மயி மாயாவிjh’mhபி⁴த: ।
ஏவmh ஜாkh³ரthphரபசச மயி மாயாவிjh’mhபி⁴த:” ॥

இதி ராணவசநmh ச । தத: phரதீchேயவ
ஜாkh³ரthphரபேசாऽth◌⁴யshேதாiν⁴யேத ph◌⁴ராnhthயா ப³ேவதி பா⁴வ:॥

நiν shவாthமநி phரபச:அth◌⁴யshதேசth³ பா³th◌⁴ேயத, ந
ச கதா³சிth³ பா³ேதா⁴ऽiν⁴யேத ;அேதா நாthமnhயth◌⁴யshத:,
கிnh ப³: பரமாrhத²த ஏவ ஸ விth³யேத இthயாஶŋhkhய, யதா²
shவphநphரபேசாऽth◌⁴யshேதாऽபி ததா³ஸthய இவ பா⁴தி phரேபா³த⁴ஸமேய
பா³th◌⁴யேத, தைத²வாயமபி ஜாkh³ரthphரபச: தththவjhஞாநாth rhவmh
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ஸthயthேவந பா⁴ேதாऽphயாசாrhேயண பரமத³யாநாஸாாthபரேமவராவதாரேபண
உபதி³Shடதththவமshயாதி³மஹாவாkhயஜnhயphரthயkhph³ரைமkhயஸாாthகாரஸமேய
ஸலmh பா³தி⁴த:ஸnh phரthயக³பி⁴nhநாth³விதீயph³ரமமாthரதயா பஶிShயேத
இthயபி⁴phேரthயாஹ – யshஸாாதி³thயாதி³நா ।

ய: - அth◌⁴யshதphரபசாதி⁴Shடா²ந⁴த: phரthயகா³thமா, phரேபா³த⁴ஸமேய -

³பதி³Shடமஹாவாkhயாth jhஞாேநாthபthதிகாேல,அth³வயmh -ஸrhவphரபசshய
ஸலshய பா³தி⁴தthேவந வியதா³தி³th³வயரதmh,shவாthமாநேமவ -

வியதா³th³யதி⁴Shடா²ந⁴தph³ரமாபி⁴nhநஸchசிதா³நnhதா³thமகmh
phரthயசேமவ,ஸாாthேத -ஸchசிதா³நnhதா³thமகmh
ph³ரமாஹமshthயphரதிப³nhேத⁴நாvhயவதா⁴நமiνப⁴வதி । “யthர thவshய
ஸrhவமாthைமவா⁴th தthேகந கmh பேயth” இthயாதி³ேத: । தshைம -

உkhதபாய,³rhதேய -³:ஸாாthkh’தph³ரமதththவதயா
விவித⁴பchேச²த³ஶூnhேயா jhஞாேநாபேத³Shடா ஷ:, தnhrhதேய -

தth³ேபவshதி²தாய,த³rhதேய - த³ - த³ணதி³க³பி⁴iµகா²,
rhதி: - விkh³ரஹ:, யshய தshைம ।

“பரமாth³ைவதவிjhஞாநmh kh’பயா ைவ த³தா³தி ய: ।
ேஸாயmh ³rh³shஸாாth ஶிவ ஏவ ந ஸmhஶய:” ॥

இthயாதி³வசநஶேதph◌⁴ேயா jhஞாேநாபேத³Shடா ³shஸாாthபரேமவர ஏவ
।

அத²வா -மதீ -ஸchசிதா³நnhதா³thகா,³rhவீ -அதிமஹthதரா,
rhதி: -shவபmh யshய ஸ:, ததா², தshைம ³rhதேய ॥

யா -அநாth³யசிnhthயமாயாஶkhthயா, த³ண: -

sh’Shshதி²thயnhதவிரசநாநிணசாெஸௗ பரமாrhத²ேதாऽrhதிச –

ஆகாரவிேஶஷரத:, “அsh²லமநiΝ” இthயாதி³ேத: ।ஸ: - த³rhதி:,
தshைம “இத³mh நம:” phரவீபா⁴வ:,அshthவிதிேஶஷ: । phரவீபா⁴வச,
shவாthமந: பரேமவேர ஏகthேவந ஸமrhபணmh ।
அthர ச rhவாrhேத⁴ந thவmhபதா³rhத² உkhத:, உthதராrhேத⁴ “ ³rhதேய
 த³rhதேய” இதி பத³th³வேயந rhதிth³வயkhதshதthபதா³rhத²
உkhத: । “shவாthமாநமth³வயmh” இதி பத³th³வயஸாமாநாதி⁴கரNhேயந
யthதchச²ph³தா³ph◌⁴யாmh ச phரthயkh ph³ரைமkhயலே வாkhயாrhத² உkhத: ।
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ஸகலேவதா³nhதphரth³ேதா⁴ऽயேமவாrhத:² உthதரேலாைக: phரபchயேத ॥
த³rhபணth³’யமாநநக³lhயmh, நிஜாnhதrhக³தmh,விவmh யதா² நிth³ரயா,ததா²

ஆthமநி மாயயா ப³th³⁴தவ பயnh, ய: phரேபா³த⁴ஸமேய அth³வயmh
shவாthமாநேமவ ஸாாthேத தshைம ³rhதேய இத³mh நம: இthயnhவய:
।
ஏவேமவாshயாrhேதா² வாrhதிககாேரண ஸŋhkh³’ேயாkhத: –

“ ஈவேரா ³ராthேமதி rhதிேப⁴தா³th³விபா⁴கி³ேந ।
vhேயாமவth³ vhயாphதேத³ஹாய த³rhதேய நம:” ॥ இதி ॥ 1।

நnhவாthமநி phரபசshயாவshதா²நmh ேநாபபth³யேத,தத³காரணthவாth । ததா²
கிமாthமா ஜக³தா³ரmhப⁴க: ? உத ததா³காரப ? நாth³ய:;– ஏகshய
விேபா⁴சிth³பshய ஜட³phரபசாரmhப⁴கthவாஸmhப⁴வாth । தேதா
நிthயாசrhவிதா: ◌⁴ பரமாணேவா ஜக³தா³ரmhப⁴கா இதி ।

யth³வா phரதா⁴நேமவ ஜட³mh th³thமகmh ஜக³தா³காரப,தthைரேவத³mh
ஜக³th பரமாrhத²ேதாऽshதி ந  சிதா³thமநி இதி ைநyhயாயிகாநாmh ஸாŋhkh²யாநாmh
வா மதமாஶŋhkhய – ந தாவthபரமாNhவாரmhப⁴வாத³ உபபth³யேத ।
1। நிரவயவாநாmh ேதஷாmh ஸrhவாthமநா ஸmhேயாேக³ phரதிமாiνபபthேத:,
2। பி⁴nhநேயாrhக³வாவவth காrhயகாரணபா⁴வாேயாகா³th,
3। rhவமஸதச காrhயshய ஶஶவிஷாணவ³thபththயiνபபthேத:,
4। அthயnhதபி⁴nhநகாrhயாரmhேப⁴ காrhேய ³thவாதி³தth³ைவ³Nhயாபthேத:,
5। பரமாiΝஸth³பா⁴ேவ ச phரமாபா⁴வாth,
6। காrhயth³ரvhயshய shவnhநபமாரph³த⁴thவநியமshய

sh²லலபிNhடா³ரph³த⁴தnhthவாதா³வத³rhஶநாchச ॥
நாபி phரதா⁴நபமவாத:³; தshய ேசதநாநதி⁴Sh²தshய காrhேயாthபாேத³
shவேதாऽஸாமrhth²யாth, ேலாேக ரதா²ேத³ேசதநாதி⁴Sh²தshையவ
phரvh’thதித³rhஶநாth ।

தthஸth³பா⁴ேவऽபி phரமாபா⁴வாth, “அஜாmh” இthயாதி³ேதச
ேதேஜாவnhநாதி³phரkh’thயvhயாkh’தபரthவாchச ।

’அஜாேமகாmh ேலாதஶுkhலkh’Shmh ப³வீmh phரஜாmh ஜநயnhதீ ஸபாmh’
।
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கிnh திஷு “ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh ph³ரம”
“தshமாth³வா ஏதshமாதா³thமந ஆகாஶshஸmh⁴த:” “
ஸேத³வ ேஸாmhேயத³மkh³ர ஆth” “தைத³த ப³ஹுshயாmh
phரஜாேயேயதி” “யேதா வா இமாநி ⁴தாநி ஜாயnhேத”

“யshஸrhவjhஞshஸrhவவிth³யshய jhஞாநமயmh தப: ।
தshமாேத³தth ph³ரம நாம பமnhநmh ச ஜாயேத” ॥

இthயாதி³ஷு ஸஹshரஶ: பரமாthமந ஏவ ேசதநாjhஜக³³thபthதிரவth ।
விலணேயாரபி காrhயகாரணபா⁴வshய ேகா³மயvh’சிகா ஷேகஶேராமாெதௗ³

த³rhஶநாth,ஆரmhப⁴பமvhயதிேரேகண தththவேதாऽnhயதா²பா⁴வ
லணவிவrhதபphரகாரshயாபி காrhேயாthபாேத³shவphநphரபசஶுkhதிரஜதாெதௗ³

த³rhஶநாth,அthர விவrhதவாத³shய விவதthவாth ।
“ஸrhவmh தmh பராதா³th³ேயாऽnhயthராthமநshஸrhவmh ேவத³” இthயாதி³ெதௗ

ஆthமேநாऽnhயthர ஜக³th³ேவத³நshய நிnhதி³தthவாchச; “க⁴ேடாऽshதி பேடாऽshதி”
“க⁴ட:sh²ரதி பட:sh²ரதி” இதி ஸthதாsh²ரiνவிth³த⁴தயா
அiν⁴யமாநshய ஜக³ேதா mh’த³iνவிth³த⁴க⁴டshய mh’thகாrhயthவவth
ஸthதாsh²ரthமகாthமகாrhயthவshையவ khதthவாchசாthைமவஜக³³thபththயாதி³
காரணthயபி⁴phேரthயாஹ – பீ³ஜshயாnhதேவதி ।
பீ³ஜshயாnhதவாŋhேரா ஜக³தி³த³mh phராŋhநிrhவிகlhபmh ந:

மாயாகlhபிதேத³ஶகாலகலநாைவசிthrhயசிthkh’தmh ।
மாயாவீவ விjh’mhப⁴யthயபி மஹாேயாகீ³வ ய:shேவchச²யா

தshைம ³rhதேய நம இத³mh த³rhதேய ॥ 2॥
இத³mh -அiν⁴யமாநmh ஸrhவmh ஜக³th, phராkh - உthபthேத: rhவmh, நிrhவிகlhபmh -

ேபா⁴khth’ேபா⁴kh³யாதி³விகlhபரதmh ஆthமமாthரேமவாth । “ஆthமா வா
இத³ேமக ஏவாkh³ர
ஆth” “ஸேத³வ ேஸாmhேயத³மkh³ர ஆth” இthயாதி³ேத: । தthர
th³’Shடாnhதமாஹ
பீ³ஜshேயதி । பீ³ஜshயாnhத: - மth◌⁴ேய,அŋhர இவ । உபலணேமதth -

பlhலவபthரShபப²லஶாகா²விடபாthமக vh’ோ யதா² உthபthேத:
rhவmh நிrhவிகlhபmh பீ³ஜமாthரமாth தth³வth । ந: - பசாth
sh’Shஸமேய, மாயாகlhபிதேத³ஶகாலகலநாைவசிthrhயசிthkh’தmh - மாயயா
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ஈவராதி⁴Sh²தயா, கlhபிெதௗ ெயௗ ேத³ஶகாெலௗ, தேயாசகலநா ஸmhப³nhத: ◌⁴,
தth³ைவசிthrhேயண சிthkh’தmh - நாநாவித⁴ேப⁴த³பி⁴nhநயா விப⁴khதmh, “தmh
நாமபாph◌⁴யாேமவ vhயாkhயத” இதி ேத: ।

நiν கத²வரshய பா³யஸாத⁴நரதshய ஜக³³thபாத³கthவmh ? ேலாேக
லாலாேத³rhபா³யஸாத⁴நவத ஏவ காrhயகரthவத³rhஶநாதி³thயாஶŋhkhய,
ஈவரshயாநாth³யநிrhவசநீயமாயாஶkhthபதshய
shேவchசா²மாthேரணைவnhth³ரஜாகவth, ேத³வrhபிthராதி³ேயாகி³வchேசாபபth³யேத
ஜக³³thபாத³கthவthயபி⁴phேரthயாஹ – மாயாவீேவthயாதி³நா ।

ய: - பரேமவர:, மாயாவீவ - ேலாகphரth³ைத⁴nhth³ரஜாகமாயாவிவth,
மஹாேயாகீ³வ -விவாthராதி³மஹாேயாகி³வchச,shேவchச²யா -shவஸŋhகlhபமாthேரண,

விjh’mhப⁴யதி -இத³mh ஜக³³thபாத³யதி, “இnhth³ேரா மாயாபி: ◌⁴ ப ஈயேத”
“ததா³thமாநmh shவயமத” “ஸchசthயchசாப⁴வth” இதி ேத: ।

நாபி மாயயா தshய ஸth³விதீயthவmh, தshயா அபி கlhபிதthவாth । நாபி
தshய காரணthேவந விகாthவmh, ஜக³thகாரணthவshயாநாth³யநிrhவசநீய
மாயாக⁴ததயாகlhபிதthேவேநாபலணshய தthரவிகாராநாபாத³கthவாth ।
ததச தthர கshயாபி ேதா³ஷshயாபா⁴வாth³ ph³ரைமவ phரthயக³பி⁴nhநmh
ஸகலஜக³³thபthதிshதி²திலயேஹதி பா⁴வ: தshைம நம:॥ 2॥
நnhவஸேத³வ ஜக³த: காரணmh

1। பிNhடா³தி³நாஶாேத³வ க⁴டாth³thபthதித³rhஶநாth,
2। ஜாக³ராth³ய காநகாrhயshய சாஸthrhவகthவத³rhஶநாth, தth³th³’Shடாnhேதந

ஜக³ேதாऽபி ததா²thவாiνமாநாth ;

3। “அஸth³வா இத³மkh³ர ஆth” இதி
ேதேசthயஸth³வாத³மாஶŋhkhயாஹ – யshையேவதி ।

யshையவmh sh²ரணmh ஸதா³thமகமஸthகlhபாrhத²க³mh பா⁴ஸேத
ஸாாthதththவமதி ேவத³வசஸா ேயா ேபா³த⁴யthயாதாnh ।

யthஸாாthகரth³ப⁴ேவnhநநராvh’thதிrhப⁴வாmhேபா⁴நிெதௗ⁴
தshைம ³rhதேய நம இத³mh த³rhதேய ॥3॥

யshய - phரthயக³பி⁴nhநshய பரேமவரshய shவப⁴தmh,ஸதா³thமகmh -

ஸth³பmh,sh²ரணேமவ -ைசதnhயேமவ,அஸthகlhபாrhத²க³mh -அஸthகlhபா:
அஸthlhயா:shவதshஸthதா ரதா:அநிrhவசநீய ேய,அrhதா:² -வியதா³th³யா: தாnh
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க³chச²தீthயஸth³கlhபாrhத²க³mh அநிrhவசநீயவியதா³தி³பதா³rhதா²நிShடதி
யாவth । பா⁴ஸேத - phரகாஶேத ॥
அயmh பா⁴வ: ஜக³ேதாऽஸthகாரணthேவ, “க⁴ட:அஸnh பட:அஸnh” இthயஸத
ஏவ ஸrhவthராiνvh’thதி:shயாth, ந  ஸத: । கிச தshயாஸத:
அshவphரகாஶthேவந தthர வrhதமாநஜக³த:ஆnhth◌⁴யமபி shயாth । ஜக³chச
ஸத³iνவிth³த⁴mh, phரகாஶேத ச । ததா² ச shவதshஸththவphரகாஶரதmh
ஜக³th தத³தி⁴Shடா²ந⁴தாthமஸthதாphரகாஶாph◌⁴யாேமவ
ஸthதாphரகாஶவth³ப⁴வதீதி தthராth◌⁴யshதthேவந தthகாரணகேமவ ஜக³th ।

நாபி பிNhடா³தி³நாஶshய க⁴டாதி³காரணthவmh, அiνக³தmh’தா³ேத³ேரவ
காரணthவாth ।
ஜாக³ராth³யகாநshய காrhயshய சாஸth³rhவகthவmh நாshமthஸmhமதmh ।
ஸுஷுphதிகாநஸth³பாthமந:காரணthவாŋhகீ³காராth,ஸுஷுphெதௗஆthமஸththவshய
ச ஸாத⁴யிShயமாணthவாth ॥

“அஸth³வா இத³மkh³ர ஆth” இதி திசாநபி⁴vhயkhதஸth³காரணபரா,
“கத²மஸதshஸjhஜாேயத” இதி thையவாஸth³வாத³shய phரதிேஷதா⁴th இதி ।
அத²வா -

நiν க⁴டshஸnh படshஸnh இthேயவmh ஸththேவந phரதீயமாநshய ஜக³த:
கத²மஸthகlhபthவமth◌⁴யshதthேவேநாchயேத ?இthயாஶŋhkhயாஹ -யshையேவthயாதி³நா
।

ஸthphரகாஶபாதி⁴Shடா²நாthமஸthைதவாேராபித ஜக³nhநிShட²தயா phரதீயேத,
ந  தshய shவதshஸththவmh । “அதா²த ஆேத³ேஶா ேநதி ேநதி” “ேநஹ நாநாऽshதி
கிசந” இthயாதி³thயா phரபசshய phரதிேஷதா⁴th, ph◌⁴ராnhthயாபி
தthphரதீthபபthேதச, தshயாஸth³விலணthவாŋhகீ³காராnhந ஶஶவிஷாண
ஸமthவmh । தேதாऽபேராphரதீதிரphபபth³யேத இதி தாthபrhயாrhத:² ।
அராrhத²sh rhவவth ।

ேயயமஸthேய phரபேச ஸthயthவ³th³தி: ◌⁴, அநாthமநி ேத³ஹாெதௗ³

சாthமthவ³th³தி:◌⁴,
இயேமவ ஸகலஸmhஸாரநிதா³நmh । தshயாச நிvh’thதி:
³பதி³Shடதththவமshயாதி³மஹாவாkhயஜnhயாபேராjhஞாேநந
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லாjhஞாநநிvh’ththையேவthயபி⁴phராேயஹ - ஸாாதி³thயாதி³நா । ய: -

³ப:
பரேமவர:,ஆதாnh - விதி⁴வ³பஸnhநாnh, தththவமதி ேவத³வசஸா -

யjhஜக³thகாரணmh ஸத³th³விதீயmh ph³ரம, தththவம, ந தேதா பி⁴nhேநாऽதி,
ேவத³வசஸா - ேவத³வாkhேயந,ஸாாth -அபேராthேவந, தththவmh, ேபா³த⁴யதி -
jhஞாபயதீthயrhத:² ।
நiν கத²mh கிசிjhjhஞthவஸrhவjhஞthவாதி³விth³த⁴த⁴rhமகேயா: ேவவரேயா:
அேப⁴த³மேயாkh³யmh ேவேதா³ ேபா³த⁴யதி ? இதி ேச³chயேத – “ேஸாயmh ேத³வத³thத”
இthயாதி³வாkhயmh தேத³தth³ேத³ஶாதி³விth³தா⁴mhஶmh thயkhthவா அவிth³தா⁴mhஶmh
பிNhட³மாthரமாதா³ய பா⁴க³thயாக³லணயா யதா²ऽேப⁴த³mh ேபா³த⁴யதி,
ததா² தththவமshயாதி³மஹாவாkhயமபி ேவவரேயாrhமாயாnhத:கரேபாதி⁴
தnhநிthதஸrhவjhஞthவகிசிjhjhஞthவாதி³விth³தா⁴mhஶmh thயkhthவா
உப⁴யthராiνக³தாவிth³த⁴சிnhமாthராதா³ேநநாேப⁴த³mh ேபா³த⁴யதி ।

அthர மஹாவாkhயாrhத²விஷேய யா யா அiνபபthதய: பைரth³பா⁴விதா:
தாshஸrhவாshஸrhைவராசாrhையshஸrhவthர பராkhரmhய நிரshதா இதி நாshமாபி⁴ரthர
யthயேத,ஸŋhkh³ரஹvhயாkh²யாேந phரvh’thதthவாth ॥

நnhேவவmh வாkhயஜnhயjhஞாநாnhநிvh’thேதாऽபி ஸmhஸார:
ஸுஷுphதிphரலயேயாவ நரபி கதா³சி³th³ப⁴ேவth,
இthயாஶŋhkhயாஹ யthஸாாதி³thயாதி³நா, யthஸாாthகரth -

யshய -shவphரகாஶநிShphரபசஸchசிதா³நnhத³shவபshய, ph³ரமண:,

ஸாாthகரth - அபேராதயா ேஸாऽஹமshதி jhஞாநாth, ப⁴வாmhேபா⁴நிெதௗ⁴
-

ஸmhஸாரஸiµth³ேர, ந: - ⁴ய:,ஆvh’thதி: -ஆவrhதநமாக³மநmh, ந ப⁴ேவth -

ந shயாth, “தரதி ேஶாகமாthமவிth” “ph³ரம ேவத³ ph³ரைமவ ப⁴வதி”
“ந ஸ நராவrhதேத” இthயாதி³திஶேதph◌⁴ய: ।
ஸுஷுphதிphரலயேயாrhலாjhஞாநshய விth³யமாநthவாth நthதா²நmh । தshய
மஹாவாkhயஜnhயjhஞாேநநாthர நShடthவாnhந iµkhதshய நthதா²நதி பா⁴வ:

॥ தshைம நம இதி ॥ 3॥
ந ச ஜக³த: கத²மாthமஸthதாபா⁴நாph◌⁴யாmh தth³வthவmh ?

ஆthமவth shவத ஏவ ஸthதாphரகாெஶௗ ஜக³ேதா ப⁴ேவதாthயாஶŋhkhயmh ।
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ஆthமவjhஜக³த:shவதshஸththேவ தth³வேத³ேவாthபthதிவிநாஶாiνபபthேத:,
தth³வேத³வ கரth³யநேபயா ஸrhவதா³ பா⁴நphரஸŋhகா³chச, ந
shவதshஸthதாphரகாெஶௗ ப⁴வேதா ஜக³த:; கிnh ஆthமஸthதாphரகாஶாph◌⁴யாேமவ
ஜக³ேதாऽபி ஸthதாphரகாெஶௗ ।

நnhேவவmh தrh ஸrhவshய ஜக³த:ஆthமnhயth◌⁴யshதthேவ ப⁴வnhமேத கத²mh
கரth³யேபா ? phரகாஶபாthமஸmhப³nhதா⁴ேத³வ ஸrhவmh ஸrhவதா³ கிதி ந
பா⁴வாth ?ஸrhவக³தைசதnhயshயாphயவிேராேத⁴நாjhஞாநாvh’தthேவ வா கத²mh
கதா³சிthகmh ஜக³ேதா பா⁴நmh ?அjhஞாநshய ைசதnhயாதிkhதநிவrhதகாபா⁴வாth,
தshய சாவிேராதி⁴thவாth இthயாஶŋhkhயாஹ – நாநாசி²th³ேரதி ।
நாநாchசி²th³ரக⁴ேடாத³ரshதி²தமஹாதீ³பphரபா⁴பா⁴shவரmh

jhஞாநmh யshய  சுராதி³கரணth³வாரா ப³:shபnhத³ேத ।
ஜாநாதி தேமவ பா⁴nhதமiνபா⁴nhthேயதthஸமshதmh ஜக³th

தshைம ³rhதேய நம இத³mh த³rhதேய ॥4॥
நாநாchசி²th³ரக⁴ேடாத³ரshதி²தமஹாதீ³பphரபா⁴பா⁴shவரmh – நாநாchசி²th³ரshய-

அேநகரnhth◌⁴ர khதshய, க⁴டshய -mhப⁴shய, உத³ேர -அnhத:,
shதி²த: - வrhதமாந: ேயா, மஹாதீ³ப: - தshய, phரேப⁴வ பா⁴shவர-
பா⁴ஸநஶீலmh, தீ³பவthதேமாவிேராதி⁴லண phரகாஶshவபா⁴வmh,
யshய - பரேமவரshய, க⁴டவத³ேநகchசி²th³ரkhேத ேத³ேஹ அnhத:கரேண
phரதிபி³mhபி³தshய,ஸாthேவநாவshதி²தshய shவப⁴தmh, jhஞாநmh -

ைசதnhயmh, சுராதி³கரணth³வாரா - சு:ேராthராதீ³நி யாநி, கரநி
விஷேயாபலph³தி⁴ஸாத⁴நாநி, தth³th³வாரா - தchசி²th³ேரண, ப³: - விஷயேத³ேஶ,

shபnhத³ேத - க³chச²தி ।
இnhth³யாmh விஷயஸmhphரேயாேக³ தth³th³வாரா ைசதnhேயாபாth◌⁴யnhத:கரேண
க³chச²தி
ஸதி தthphரதிபி³mhபி³தmh ைசதnhயமபி க³chச²தி, க³thவா தmh விஷயmh
பா⁴ஸயதீthயrhத:²॥

அயமபி⁴phராய: -ைசதnhயmh  shவேதாऽjhஞாநாவிேராth◌⁴யபி அnhத:கரேண
phரதிபி³mhபி³தmh ஸthதth³விேராதி⁴ ॥ அத ஏவாnhத:கரணத⁴rhமா: ராகா³த³ய:
shவஸthதாயாmh ஸrhவதா³ பா⁴ஸnhேத, க⁴டபடாதி³விஷயச பி³mhப³ைசதnhேய
ph³ரமNhேயவாth◌⁴யshதshதிShட²தி । அnhத:கரேணந சுராதி³th³வாரா
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விஷயேத³ஶmh க³chச²தா க⁴டாth³யதி⁴Shடா²நபி³mhப³ைசதnhயiµபாதீ⁴யேத ।
ததா²ைசேகாபாதி⁴ ஸmhப³nhதா⁴த³nhத:கரேண phரதிபி³mhph³யாவshதி²ேதந
ஸாைசதnhேயந க⁴டாth³யதி⁴Shடா²நைசதnhயேமகீப⁴வதி,
ததshஸாைசதnhேயந தத³jhஞாேந நிvh’thேத க⁴டாதி³விஷேயா பா⁴ஸேத, ந
ஸrhவதா³॥ அத:அjhஞாநாவரணப⁴ŋhகா³rhேத² சுராth³யேபேதி ந ேகாऽபி
ேதா³ஷ:॥

ேகசிth –அசிth³பாthமநிShட²jhஞாேநந க⁴டாதி³விஷேயா பா⁴ஸேத
இதி வத³nhதி । தnhந ;ஆthமநிShட²jhஞாநshய ஜட³shய shவphரகாஶshய
வா க⁴டாதி³ விஷேயண ஸmhேயாகா³தி³ஸmhப³nhதா⁴பா⁴வாth,shவபஸmhப³nhத⁴shய
சாதிphரஸkhதthவாth ।

ேகசிth விஷயநிShட²sh²ரேணந க⁴டாதி³பா⁴நதி வத³nhதி ॥ தத³பி
ந, விஷயநிShட²shயாthமநா ஸஹ ஸmhப³nhதா⁴பா⁴ேவந ’அஹmh ஜாநாதி ’
ஸmhப³nhத⁴phரthயயாiνபபthேத: ।
தshமாத³shம³khதphரகாேரண shவphரகாஶஸாைசதnhயஸmhப³nhதா⁴ேத³வ
க⁴டாதி³
விஷயபா⁴நதி । தேத³ததா³ஹ – ஜாநாதி - க⁴டாதி³கமஹஜாநாதி
க⁴டாதி³விஷயஸmhப³th³த⁴தயா, பா⁴nhதmh - phரகாஶமாநmh, தேமவ -

ஸாthேவநாவshதி²தmh பரேமவரேமவ,அiν - பசாth, ஏதth
விவித⁴ஶph³த³phரthயயக³mhயmh,ஸமshதmh -ஸrhவmh, ஜக³th பா⁴தி -
phரகாஶேத । அiνபா⁴நமபி ந தshய shவத:, கிnh ’அkh³நிmh த³ஹnhதமiν
அேயா த³ஹதி’இதிவத³th◌⁴யாஸாேத³ேவthயrhத:² । ததா² ச தி: - ’ தேமவ
பா⁴nhதமiνபா⁴தி ஸrhவmh தshய பா⁴ஸா ஸrhவத³mh விபா⁴தி’இதி ॥ தshைம
நம:॥ 4॥
அthர ேகசிth –ஸrhவேமதத³பி⁴thதிசிthரmh, ேத³ஹvhயதிkhதாthமந ஏவாபா⁴வாth,
ேத³ஹshையவ “க³chசா², திShடா²,sh²ேலாऽஹmh kh’ேஶாऽஹmh”
இthயாthமthவாiνப⁴வாதீ³தி – வத³nhதி ॥

அnhேய ேகசிth தாnh ஹshேதந நிவாரயnhத ஆஹு: – வாthமநிrhக³ேம
ஶரமரணshய த³rhஶநாth வch பயா ேthயாதி³
³th³தி⁴த³rhஶநாth இnhth³யாNhேயவாthேமதி ॥

தேதாphயnhேய ேகசிதீ³ஷch²th³த⁴³th³த⁴ய: சுராதீ³nhth³யநாேஶऽபி
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phராண ஸthேவ வநத³rhஶநாth அnhயதா²ऽத³rhஶநாth ³⁴ேதாऽஹmh
பிபாேதாऽஹthயாதி³phரதீேதச phராண ஏவாthேமதி ப²ணnhதி ॥

இதேர phராணshய பா³யவாவjhஜட³thேவந ேபா⁴khth’thவாth³யஸmhப⁴வாth
மந
ஏவ ேசதநmh ேபா⁴khth’ஆthேமதி ச வத³nhதி ॥

ேயாகா³சாரsh “மம மந” இதி பி⁴nhநதயா
phரதீயமாநshயாthமthவா ஸmhப⁴வாth ணிகவிjhஞாநமஹதி
phரதீயமாந ³th³தி⁴ஶph³தா³பரபrhயாயmh ஸmhஸாதி ஜlhபதி ॥

தmh தி⁴khkh’thயாnhய: கசிth விth³த³ph◌⁴ரநிேமஷாதி³வth³ணிகshய
தshயாthமthவாiνபபthேத:ஸுஷுphெதௗ தshயாphயபா⁴வாthஅnhயshயாphயiνபலph³ேத:◌⁴
ஶூnhயேமவாthேமthth³கி³ரதி ॥

ஏேத ச shவshவபதா³rhTh◌⁴யாேயதshததச யாmh
காசிth திமாதா³ேயாதா³ஹரnhதி । அnhேய ச ேகசித³nhயதா²
ஆthமshவபmh ப²ணnhதி ।ஸrhேவ ேத ைத³ேவாபவசிthதா ph◌⁴ராnhதா:,
ஸகலதிshmh’தீதிஹாஸராணnhயாயவிth³வthphரthயவிth³தா⁴rhத²பkh³ராஹகா:
।
ைநேதஷாmh மாrhக³ஆthமந: ேரேயாrhதி²பி: ◌⁴ shவphேநphயiνஸரணீய
இthயபி⁴phேரthயாஹ – ேத³ஹmh phராணமபீதி ॥
ேத³ஹmh phராணமபீnhth³யாNhயபி சலாmh ³th³தி⁴mh ச ஶூnhயmh வி:³

shthபா³லாnhத⁴ஜேடா³பமாshthவஹதி ph◌⁴ராnhதா ph◌⁴’ஶmh வாதி³ந: ।
மாயாஶkhதிவிலாஸகlhபிதமஹாvhயாேமாஹஸmhஹாேண

தshைம ³rhதேய நம இத³mh த³rhதேய ॥ 5॥
ேத³ஹmh -ஸஶிரshகmh பிNhட³mh, phராணmh - பசvh’thதிகmh iµக²நாகா

ஸசாணmh,இnhth³யாணி சுராதீ³நி தthதth³ேகா³லகvh’thதீநி பாதி³
kh³ராஹகாணி,சலாmh -ணிகாmhஸnhதேதாத³யாmh, ³th³தி⁴mh -விjhஞாநmh,ஶூnhயmh-
chச²mh, சகாராthதாrhகிகாth³யபி⁴மதாthமாநmh, வாதி³ந: - சாrhவாகாத³ய:,
shthபா³லாnhத⁴ஜேடா³பமா: -shthபா³லாnhத⁴ஜட³வth, விேவகரதா:,அத ஏவ,

ph◌⁴ராnhதா: - தththவமnhயதா²phரதிபth³யமாநா:,அஹதி வி:³ -ஆthமthேவந ஜாநnhதி,
அnhயாiνபதி³ஶnhதி ேசthயrhத:²॥

நnhேவேத வாதி³ந: பகா அபி கிthேயவmh நாshதிகா:ஸnhேதாऽnhயதா²nhயதா²
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தththவmh phரதிபth³யnhேத?இதி ேசதீ³வராiνkh³ரஹாபா⁴வாth । ேய thவாshதிகா:
திshmh’thkhதமாrhேக³ணகrhமாiνShடா²ேநந ப⁴க³வnhதmh பரேமவரmh ேஸவnhேத
ேதஷாmh பரேமவரphரஸாதா³nhைநதாth³’ேஶா vhயாேமாஹ இthயபி⁴phேரthயாஹ –

மாேயthயாதி³நா ॥
மாயாஶkhதிவிலாஸகlhபிதமஹாேமாஹஸmhஹாேண - ப⁴க³வத:

பரேமவரshயாநாth³யநிrhவசநீயா யா, மாயாஶkhதி: - பரvhயாேமாகா,
தshயா:, விலாேஸைநகேத³ேஶந கlhபிேதா ேயா மஹாvhயாேமாஹ: மஹாnh அநnhத:
அபமாணvhயாேமாஹ:, ேத³ஹாth³யாthமthவph◌⁴ரம: தmh ஸmhஹrhmh நாஶயிmh
ஶீலமshேயதி ஸ தேதா²khத: தshைம — நம:॥
ததா² ேசாkhதmh பா⁴க³வேத –॥
ேயஷாmh ஸ ஏவ ப⁴க³வாnh த³யேயத³நnhத-

shஸrhவாthமநா தபேதா³ யதி³ நிrhvhயகmh ।
ேத ³shதராமதிதரnhதி ச ேத³வமாயாmh

ைநஷாmh மமாஹதி தீ:◌⁴ வsh’கா³லப⁴ேய ॥
நiν ஶூnhயவாதி³நா ஸுஷுphெதௗ கshயாphயiνபலmhபா⁴th ஶூnhயேமவாthேமதி

ய³khதmh,
தshய கிmh ஸமாதா⁴நmh ? இthயாஶŋhkhய ஸுஷுphதாவாthமாshதிthவmh ஸாத⁴யnh
ஸமாத⁴thேத – ராஹுkh³ரshேததி ॥
ராஹுkh³ரshததி³வாகேரnh³ஸth³’ேஶா மாயாஸமாchசா²த³நாth

ஸnhமாthர:கரேபஸmhஹரணேதா ேயாऽ⁴thஸுஷுphத: மாnh ।
phராக³shவாphததி phரேபா³த⁴ஸமேய ய: phரthயபி⁴jhஞாயேத

தshைம ³rhதேய நம இத³mh த³rhதேய ॥ 6॥
ய: மாnh - phரthயkh³ப: பரேமவர:, கரேபஸmhஹரணத:-

விேஶஷவிjhஞாநேஹசுராதி³கரநாiµபஸmhஹாராth,
ஸnhமாthர: - rhநnhதா³தி³ேபண sh²டமphரகாஶமாநதயா ேகவலmh
ஸnhமாthேரவshதி²த:ஸnh,ஸுஷுphேதா⁴th -ஸுphதிmh phராphேதாऽ⁴th ।
கரபா⁴ேவऽபி rhநnhத³பா⁴நவேதா iµkhதாthமந:ஸகாஶாth
ஸுஷுphதாthமேநா ைவஷmhயமாஹ – மாயாஸமாchசா²த³நாதி³தி । மாயயா -

ஆthமாவிth³யயா,ஸமாchசா²த³நாதா³வரth ஸnhமாthர இதி ஸmhப³nhத: ◌⁴
sh²டமphரகாஶமாநshய shவபத:ஸthேவ th³’Shடாnhதமாஹ -
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ராஹுkh³ரshேததி । ராஹுkh³ரshததி³வாகேரnh³ஸth³’ஶ:, ராஹு -

ைஸmhேகேயந,kh³ரshெதௗ -kh³’ெதௗ,ெயௗ,தி³வாகேரnh³ -ஸூrhயசnhth³ெரௗ
।
தthஸth³’ஶ: - தthஸமாநshஸnh,ஸுஷுphேதாऽ⁴தி³தி ஸmhப³nhத:◌⁴ ॥ யதா²
ராஹு kh³ரshேதா தி³வாகரசnhth³ேரா வா sh²டmh ந phரகாஶேத இthேயதாவதா
தி³வாகரshய, சnhth³ரமேஸா வா நாஸthவmh, தth³வth கரநாiµபஸmhஹாராth
மாயயா ஆvh’தthவாchச ஸுஷுphெதௗ sh²டமாthமா ந பா⁴ஸேத இthேயதாவதா
நாthமேநாऽஸthவthயrhத:²॥

நiν ராஹுkh³ரshதshய ஸூrhயshய சnhth³ரமேஸா வா sh²டphரகாஶாபா⁴ேவऽபி
சுஷா அவிேஶஷத:ஸrhைவrhkh³ரஹத³shதி ஸthவmh ॥ ந
தth³வth ஆthமந: ேகநசிth ஸthவமiν⁴யத இthயாஶŋhkhய
ஸுஷுphதாவாthமேநாऽphயவிேஶஷேதா பா⁴நmhஸாத⁴யதி -phராக³shவாphஸthயாதி³நா
।
ய: -ஸுஷுphதிகாநாthமா, phரேபா³த⁴ஸமேய -ஸுஷுphதித உthதா²நஸமேய,
phரthயபி⁴jhஞாயேத । கத²mh? phராkh - ேயாऽஹமshவாphஸmh ஸ இதா³நீmh ஜாக³rhதி ।
ந ச ததா³நiν⁴தshய phரthயபி⁴jhஞாநmh ஸmhப⁴வதி,அnhயthராநiν⁴ேத
phரthயபி⁴jhஞாநாத³rhஶநாth । ந ச ததா³கரேணநாthமாiνப⁴வ:,

இnhth³யாதி³கரநாmh ஸுஷுphதாவபா⁴வாth । அத: shவphரகாஶshயாthமந:
ஸthவாnhந
ததா³ ஶூnhயthவmh, நாபி தshய ணிகthவmh, நாபி ஜட³thவmh, உkhதkhேதேரவ ।

“ஸுஷுphதிகாேல ஸகேல விேந தேமாபி⁴⁴த:ஸுக²பேமதி ।
நச ஜnhமாnhதரகrhமேயாகா³thஸ ஏவ வ:shவபிதி phர³th³த: ◌⁴ ॥”

“ஸதா ேஸாmhய ததா³ஸmhபnhேநா ப⁴வதி” இthயாதி³திசாthமந:
ஸchசிதா³நnhத³பthேவந ஸுஷுphதாவவshதா²நmh த³rhஶயதி ।ஆthமந:
ஸுக²பthவmh ேசாthதி²ேதந ேதநாiνஸnhதீ⁴யேத ’ஸுக²மஹமshவாphஸ’தி ।அேதா
ந ேகாऽபி ேதா³ஷ இதி பா⁴வ:॥ 6॥

இதா³நீmh iµஜாதி³காவ ேத³ஹாதி³ph◌⁴ேயா விவிchய ஸchசிதா³நnhத³பmh
phரthயகா³thமாநmh phரத³rhய தshய பரேமவராேப⁴த³mh
தி³rhவீவரphரஸாத³லph◌⁴யmh phரத³rhஶயnhநாஹ பா³lhயாதி³Shவபீதி ।

பா³lhயாதி³Shவபி ஜாkh³ரதா³தி³ஷு ததா²ஸrhவாshவவshதா²shவபி
vhயாvh’thதாshவiνவrhதமாநமஹthயnhத:sh²ரnhதmh ஸதா³ ।
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shவாthமாநmh phரககேராதி ப⁴ஜதாmh ேயா iµth³ரயா ப⁴th³ரயா
தshைம ³rhதேய நம இத³mh த³rhதேய ॥ 7॥

’பா³lhயாதி³ஷு’ - பா³lhயmh ைஶஶவmh, ததா³தி³ஷு
ைஶஶவெகௗமாரெயௗவநமth◌⁴யவய:shதா²விரபாஸு, ஜாkh³ரதா³தி³ஷு -

ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதிrhசா²ஜnhமஜராமரணபாஸு, ’ததா²’ -அnhயாshவபி
அவாnhதராஸு த³rhஶநரவதி³பாஸு கrhth’thவேபா⁴khth’thவபாஸு ச
ஸrhவாshவவshதா²ஸு த³ஶாஸு, vhயாvh’thதாஸு - பரshபரmh vhயாவrhதமாநாஸு,
அiνவrhதமாநmh -அiνக³ததயா ஸrhவாshவவshதா²ஸு வrhதமாநmh ।

அயmh பா⁴வ: - ேயாயஸthயஜடா³நாநnhத³பாஸு ஸrhவாshவவshதா²ஸு
vhயாவrhதமாநாஸு “ேயாऽஹmh ஸுphெதௗ shவphநமth³ராmh ேஸாऽஹதா³நீmh
ஜாக³rh”
இதி அவshதா²thரேய ேயாஹmh பா³ேலா வாசா⁴வmh ேஸாஹதா³நீmh
vh’th³ேதா⁴ऽsh” இதி பா³lhயாதி³Shவபி ச,ஸthேவநாiνவrhதமாேநாiν⁴யேத,
ததா² th³ரShTh’thேவநாபி⁴மேதஷு சுராதி³ஷு vhயாவrhதமாேநஷு
shவயmh தthஸகலஸாthேவந யசிth³பshஸதா³iνவrhதமாேநாiν⁴யேத,
ததா² phயthேவநாதவிthதthரபிNhடா³தி³ஷு vhயாவrhதமாேநஷு ச
ய:shவயmh ஸதா³ phதிவிஷய:ஸrhவேஶthேவந நிரதிஶய
phதிவிஷயதயா ஆநnhத³பthேவநாiνவrhதமாேநாiν⁴யேத
தth³வேத³வாஹmh³th³தி⁴விஷயதயாthமthேவநாபி⁴மேதஷு ேத³ஹாதி³ேபா⁴khthரnhேதஷு
ச vhயாவrhதமாேநஷு ய:shவயமஹmh³th³தி⁴மvhயபி⁴சரnh ஸதா³
ஆthமthேவநாiνவrhதமாேநாiν⁴யேத,ததshஸth³பthவmh,சிth³பthவமாநnhத³பதயா
phயthவmh,அஹmh³th³தி⁴விஷயதயா phரthயkhthவmh ச ய: கதா³பி ந vhயபி⁴சரதி,
ஸ ஏவ thவmhபதா³rhத²லய ஆthேமதி ।

ததா²ச தாபநீயதி: – “தmh வா ஏதமாthமாநmh ஜாkh³ரthயshவphநமஸுஷுphதmh,
shவphேநऽஜாkh³ரதமஸுஷுphதmh,ஸுஷுphேதऽஜாkh³ரதமshவphநmh,
ேயऽஜாkh³ரதமshவphநமஸுஷுphதமvhயபி⁴சாணmh,
நிthயாநnhத³ஸைத³கரஸmh ேயவ, சுேஷா th³ரShடா, ேராthரshய th³ரShடா,
வாேசா
th³ரShடா, மநேஸா th³ரShடா, ³th³ேத⁴rhth³ரShடா, phராணshய th³ரShடா, தமேஸா
th³ரShடா,
ஸrhவshய th³ரShடா” இதி ।
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ஏதேத³வாஹ -அஹthயnhத:sh²ரnhதmh ஸேத³தி । அnhத: - ஶராதி³ஷு
மth◌⁴ேய,அஹதி -அஹmh ³th³தி⁴விஷயthேவந,ஸதா³ -ஸrhேவShவபி காேலஷு,
sh²ரnhதmh - பா⁴ஸமாநmh, உபலணேமதth,ஸthேவந phயthேவந ச ஸதா³
sh²ரnhதthயபி th³ரShடvhயmh ॥ ஏவmh ⁴தmh phரthயகா³thமாநmh ய: -
பரேமவர:,shவாthமாநேமவ shவmh – “ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh ph³ரம”
“விjhஞாநமாநnhத³mh ph³ரம” இthயாதி³ஷு திஷு ஸchசிதா³நnhதா³thமகthேவந
thவித⁴பchேச²த³ஶூnhயதயா ச phரth³த: ◌⁴ பரேமவர ஏவாthமா -

shவபmh யshய phரthயகா³thமந:, ந  கrhthராதி³ேபண phரதீயமாந:ஆthமா,
ஸ:shவாthமா, தmh shவாthமாநmh ph³ரமாபி⁴nhநதி யாவth, ப⁴th³ரயா - ேஶாப⁴நயா,
iµth³ரயா - கரகதjhஞாநiµth³ரயா, ப⁴ஜதாmh -shவப⁴khதாநாmh, phரககேராதி-
ேதஷாmh phரthயகா³thமாநmh ph³ரமshவபthேவநாphரகடmh phரகடmh கேராதி,
shேபா²ரயதி ॥ தshைம ..... நம:॥

பா³lhயாதி³ஷு, ததா² ஜாkh³ரதா³தி³Shவபி,ஸrhவாshவவshதா²ஸு
vhயாvh’thதாshவiνவrhதமாநmh ஸதா³அnhதரஹதி sh²ரnhதmh, ப⁴ஜதாmh,
(phரthயகா³thமாநmh ) ேயா ப⁴th³ரயா,iµth³ரயா,shவாthமாநmh phரககேராதி, தshைம
... ... நம:இthயnhவய:॥ 7॥

நiν ph³ரமvhயதிkhதmh ேசth கிமபி ந வshthவshதி தrh கத²mh
பரமாrhேதா²பேத³ஶாதி³vhயவஹார: ? ந  ஜா கசிthதthர ப³th³ேதா⁴ऽshதி, ேயந
ப³nhத⁴நிvh’thதேய விth³ேயாபேத³ஶ:shயாth, ப³nhத⁴ேஹேதா:கshயாphயபா⁴வாth । நாபி
விth³யாவேதாiµkhதிshஸmhப⁴வதி,தth³ேவ³ஶாshthராதீ³நாமபா⁴வாதி³thயாஶŋhkhய,
அநாth³யநிrhவசநீயபரமாthமாth◌⁴யshதமாயாவஶாேத³வ ஸrhேவா vhயவஹார:
ph³ரமஸாாthகாரபrhயnhதmh க⁴டேத இthயபி⁴phேரthயாஹ – விவmh
பயதீதி ॥

விவmh பயதி காrhயகாரணதயா shவshவாஸmhப³nhத⁴த:
ஶிShயாசாrhயதயா தைத²வ பிth’thராth³யாthமநா ேப⁴த³த: ।

shவphேந ஜாkh³ரதி வா ய ஏவ ேஷா மாயாபph◌⁴ராத:
தshைம ³rhதேய நம இத³mh த³rhதேய ॥ 8॥

ஷ: - rhண:, ய: - thயnhதphரth³த:◌⁴ பரேமவர:,
மாயாபph◌⁴ராத: -shேவாபாதி⁴⁴தமாயயா, மநஸththவphரதா⁴நயா,
காrhயகாரணஸŋhகா⁴தாகாேரண பணதயா shேவந phரவிShடயா, பph◌⁴ராத:-
ப³ஹுவித⁴mh ph◌⁴ரமmh phராபித:, ஏஷ: -ஸrhவphராNhயபேராவshஸnh
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ஸmhஸாthேவந பா⁴வித:, விவmh - ஜக³th, ேப⁴த³த: - ப³ஹுேப⁴த³பி⁴nhநதயா,
பயதி -அவேலாகயதி । ேப⁴த³ேமவ த³rhஶயதி - காrhயகாரணதேயthயாதி³நா ।

அயமrhத:² - யth³யபி பரமாrhத²ேதா ph³ரமvhயதிkhதmh கிமபி
நாshthேயவ, “ேநஹ நாநாshதி கிசந” இthயாதி³thயா நிேஷதா⁴th;
ததா²பி அநாth³யநிrhவாchயாவிth³யாவஶாnhiµைத⁴வ ph◌⁴ராnhேதா வ: phரபசmh
ப³ஹுேப⁴த³பி⁴nhநmh பயதி நிth³ராபரவஶ இவாேநகவித⁴mh shவphநmh । தshய
ச வshேதா ph³ரைமவ ஸnhதமாthமாநmh நிகி²லாநrhத²ஸŋhலதயா மாயயா
ph◌⁴ராmhயத: shவph◌⁴ராnhதிth³த⁴³ஶாshthரnhயாயாதி³ph◌⁴ய: விth³ேயாthபthெதௗ
அவிth³யா
ஸவாஸநா நிவrhதேத, நிth³ராணshேயவ shவphநvhயாkh◌⁴ரத³rhஶநஸiµபஜாதப⁴ேயந
phர³th³த⁴shயshவphந:।ததshஸmhஸாராnhiµkhத:shவshவேபஸchசிதா³நnhதா³thமநி
நிரதிஶயமஹthவஸmhபnhந ஏவ ரமமாேऽவதிShட²ேத ॥
த³khதmh ஸrhவjhஞாthமiµநிபி:◌⁴ –

தshமாth ph³ரமாவிth³யயா வபா⁴வmh
phராphய shதி²thவா தாவேக  shவேப ।

thவchசிthேதந shபnhதி³தmh விவஜாதmh
ஆகாஶாதி³மாவஸாநmh ச பேய:॥

shவீயாவிth³யாகlhபிதாசாrhயேவத³ -
nhயாயாதி³ph◌⁴ேயா ஜாயேத தshய விth³யா ।

விth³யாஜnhமth◌⁴வshதேமாஹshய தshய
shவீேய ேபऽவshதி²தி:shவphரகாேஶ ॥ இதி ।
ஸŋhேபஶாரகmh அ 162,163

தத:ஸrhவshய பரமாrhத²ேதா ph³ரமமாthரthேவऽபி மாயாவஶாth ph◌⁴ராnhthயா
ஸrhவiµபபth³யத இதி ॥
காrhயmh - ஜnhயmh, காரணmh - ஜநகmh,shவmh -kh³’ஹேthரத⁴நாதி³,
shவா - தth³வாnh ேத³வத³thதாதி:³, ஶிShய: - விth³யாkh³ரஹrhத²mh
விதி⁴வth³³iµபஸnhந:,ஆசாrhய: - விth³ேயாபேத³Shடா, பிதா - நிேஷkhதா,
thர: - தch²khரஸmhப⁴வ:,இthயாதி³ேபண, விவmh ய: பயதி ।
தshைம - நம இதி ஸmhப³nhத: ◌⁴ ॥ 8॥
இதா³நீiµkhதபph³ரமாபேராjhஞாேந மnhதா³தி⁴காமShடrhthபாஸநmh
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khரமiµkhதிதா³யகmh, உthதமாதி⁴காmh ேராதvhயாதி³திth³த⁴ேவதா³nhத
தth³விஷயph³ரமவிசாரshஸாத⁴நthயபி⁴phேரthயாஹ - ⁴ரmhபா⁴mhதி ॥ 8॥

⁴ரmhபா⁴mhshயநேலாऽநிேலாmhப³ரமஹrhநாேதா²மாmhஶு: மாnh
இthயாபா⁴தி சராசராthமகத³mh யshையவ rhthயShடகmh ।

நாnhயthகிசந விth³யேத விmh’ஶதாmh யshமாthபரshமாth விேபா: ◌⁴
தshைம ³rhதேய நம இத³mh த³rhதேய ॥ 9॥

: ◌⁴ - ph’தி²வீ,அmhபா⁴mh - ஜலாநி,அநல: -அkh³நி:,அநில: -

வா:,அmhப³ரmh -ஆகாஶ:,அஹrhநாத:² -ஸூrhய:,மாmhஶு: - சnhth³ர:,
மாnh -ஸகலகrhமவிth³யாதி⁴கா வ:, இதி - ஏவmhphரகாேரண,

சராசராthமகத³mh - ஜக³th, யshையவ - பரேமவரshய ஸrhவjhஞshய
ஸrhவஶkhேத:ஸchசிதா³நnhதா³th³வயshய ஸதா³ஶிவshையவ rhthயShடகmh,
rhதீநாmh விkh³ரஹ⁴தாநாமShடகmh,ஆபா⁴தி -ஆஸமnhதாth பா⁴தி ।

அயமrhத:² — உபாஸக:shவேத³ேஹ வrhதமாநபச⁴தாநி
vhயSh⁴தாநி ஸமSh⁴ைத:, phராபாெநௗ ச
ஸூrhயஶஶாŋhகாph◌⁴யாேமகீkh’thய பச⁴தாthமகஶராபி⁴மாநிநmh
shவாthமாநமShடrhதிபரேமவேரணகீkh’thய,ஸகலvhயாபீ அShடrhthயாthமக:
ஸதா³ஶிேவாऽshதி சிnhதேயth ॥

தேதா பா⁴வநாதிஶேயந தthஸாjhயmh phராphய
ஸrhைவவrhயஸmhபnhேநாऽnhேத தthphரஸாத³ஸாதி³ததththவjhஞாேநந
தththவஸாாthகாேரண விiµchயத இதி । விmh’ஶதாmh - தthவmh விதி⁴வth³
³த: திph◌⁴ேயா khthயா சாநிஶmh விசாரயதாmh ஷாmh, பரshமாth -

ஸrhவகாரth, விேபா: ◌⁴ - விவித⁴phரபசாthமநா ப⁴வேதா விவrhதமாநாth,
யshமாth -ஸrhவாதி⁴Shடா²நாth ஸchசிதா³நnhதா³thமகாth பரேமவராத³nhயth-
ph’த²kh கிசந - கிnhசித³பி, ந விth³யேத - ந ப⁴வதி,
ஸrhவshய தshnh பரேமவேரth◌⁴யshதthேவந தnhமாthரthவாth ॥
ததா²ேசாkhதmh மmhநshதேவ –

thவமrhகshthவmh ேஸாமshthவம பவநshthவmh ஹுதவஹ-

shthவமாபshthவmh vhேயாம thவiµ த⁴ரணிராthமா thவதி ச ।
பchசி²nhநாேமவmh thவயி பணதாmh பி³ph◌⁴ரதி கி³ரmh

ந விth³மshதthதthவmh வயஹ  யththவmh ந ப⁴வ ॥ இதி ॥
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திச –

“விவmh ⁴தmh ⁴வநmh சிthரmh ப³ஹுதா⁴ ஜாதmh ஜாயமாநmh சா யth ।
ஸrhேவா ேயஷ th³ரshதshைம th³ராய நேமாऽsh ॥ (ைதthதிய

ஆரNhயக 10-24-1)

யshமாthபரmh நாபரமshதி கிசிth³யshமாnhநாணீேயா ந jhயாேயாshதி கசிth
vh’இவ shதph³ேதா⁴ தி³வி திShட²thேயகshேதேநத³mh rhணmh ேஷண ஸrhவmh
॥ இthயாth³யா ॥
shதph³த:◌⁴ - நிசல:, தி³வி -shவphரகாேஶ shவேப ॥

ததா² ேசாkhதபph³ரமாthமjhஞாநாth உthதமாதி⁴காைஹவ
ஸchசிதா³நnhதா³th³வயபரஶிவேபவshதா²நல iµkhதிராஸாth³யேத “அthர
ph³ரம ஸமiνேத” இthயாதி³ேததி பா⁴வ:॥ தshைம jhஞாேநாபேத³ShThேர
³பாய த³rhதேய பரேமவராய நேமாऽshthவிதி ॥ 9॥

இதா³நீேமதthshேதாthரபாடா²ெதௗ³ phரvh’thதாநாmh ஷெதௗ⁴ேரயாmh
அவயmh பா⁴வி
ப²லmh கீrhதயnh shேதாthரiµபஸmhஹரதி ஸrhவாthமthவதி ।

ஸrhவாthமthவதி sh²kh’தத³mh யshமாத³iµShmhshதேவ
ேதநாshய ரவthதத³rhத²மநநாth th◌⁴யாநாchச ஸŋhகீrhதநாth ।

ஸrhவாthமthவமஹாவி⁴திஸதmh shயாதீ³வரthவmh shவத:
th³th◌⁴ேயthதthநரShடதா⁴ பணதmh ைசவrhயமvhயாஹதmh ॥ 10॥

இதி - உkhதphரகாேரந,அiµShmhshதேவ -அshnh shேதாthேர,இத³mh-
திஷு “இத³mh ஸrhவmh யத³யமாthமா” இthயாதி³ஷு யமாணmh,
ஸrhவாthமthவmh - phரthயகா³thமந:shவபthவmh,sh²kh’தmh -

sh²டமாேவதி³தmh, யshமாth ேதநாshய -shேதாthரshய, ரவth -

³ேதா விதி⁴வchch²ரவth, தத³rhத²மநநாth - தshயாrhத²shய
khதிபி⁴ரiνசிnhதநாth, th◌⁴யாநாth - ரவணமநநாph◌⁴யாmh நிrhணீநshய
தைத²வ ேஸாஹmh ஸrhவாthமா பரேமவேராऽshதி விஜாதீயphரthயயதிரshகாேரண
ஸஜாதீயphரthயையகவிஷயீகரth,ஸŋhகீrhதநாth -ஸmhயkh
பாடா²th,ஸmhயkhபேரph◌⁴ய: கத²நாth³வா,ஸrhவாthமthவமஹாவி⁴திஸதmh-
ஸrhவாthமthவேமவ மஹாவி⁴தி:, மஹதீ th³தி⁴ரணிமாth³யேபயா, தshய
thவித⁴பchேச²த³ஶூnhயthவாth, தயா ஸதmh khதmh, ஈவரthவmh-
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ஸthயjhஞாநாநnhத³லணபரேமவரthவmh, தth- திphரth³த⁴mh,shவத: -
ஏவ நிthயmh விth³யமாநmh,shயாth - ப⁴ேவth அ⁴நா jhஞாயத இthயrhத:² ।
ந: - ⁴ய:,அShடதா⁴ -Shடphரகாேரண,அணதmh - மாயாபமபmh,
அவrhயmh - ச அணிமாதி³கmh,அvhயாஹதmh - khவசித³phயphரதிஹதmh,th³th◌⁴ேயth -

“ஸ ஏகதா⁴ ப⁴வதி thதா⁴ ப⁴வதி, ஸ யதி³ பிth’ேலாககாேமா ப⁴வதி
ஸŋhகlhபாேத³வாshய
பிதரshஸiµthதிShட²nhேத”,இthயாதி³ thkhதmh ஸrhவmh ப⁴ேவதி³thயrhத:²॥ 10॥

வேமஷா kh’தா vhயாkh²யா த³ஶாiµக²shேத: ।
யதா²மதி, தயா Shேடா த³rhதிரsh ந:॥

இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயைகவlhயாநnhத³ேயாகீ³nhth³ர-
பாத³கமலph◌⁴’ŋhகா³யமாண -shவயmhphரகாஶயதி விரசித
த³rhதிshேதாthரvhயாkh²யா ல⁴தththவஸுதா⁴kh²யா ஸமாphதா ॥
ௐ தth ஸth ॥ஹ: ௐ ॥
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