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advaitanubhuti

அth³ைவதாiν⁴தி

॥:॥
॥ அth³ைவதாiν⁴தி:॥
அஹமாநnhத³ஸthயாதி³லண: ேகவல: ஶிவ: ।
ஸதா³நnhதா³தி³பmh யthேதநாஹமசேலாऽth³வய:॥1॥
அேதா³ஷாth³யைத²ேகாऽபி th³வயவth³பா⁴தி சnhth³ரமா: ।
ஏேகாऽphயாthமா ததா² பா⁴தி th³வயவnhமாயயா mh’ஷா ॥2॥
அேதா³ஷவிநாநாேமக ஏவ யதா² ஶஶீ ।
மாயாேதா³ஷவிநாநாமாthைமைவகshததா²ஸதா³॥3॥
th³விthவmh பா⁴thயேதா³ேஷண சnhth³ேர shேவ மாயயா ஜக³th ।
th³விthவmh mh’ஷா யதா² சnhth³ேர mh’ஷா th³ைவதmh ததா²thமநி ॥4॥
ஆthமந: காrhயமாகாேஶா விநாthமாநmh ந ஸmhப⁴ேவth ।
காrhயshய rhணதா th³தா⁴ கிmh ந: rhணதாthமந:॥5॥
காrhய⁴ேதா யதா²காஶ ஏக ஏவ ந  th³விதா⁴ ।
ேஹ⁴தshததா²thமாயேமக ஏவ விஜாநத:॥6॥
ஏேகாऽபி th³வயவth³பா⁴தி யதா²காஶ உபாதி⁴த: ।
ஏேகாऽபி th³வயவthrhணshததா²thமாயiµபாதி⁴த:॥7॥
காரேபாதி⁴ைசதnhயmh காrhயஸmhshதா²chசிேதாऽதி⁴கmh ।
ந க⁴டாph◌⁴ராnhmh’தா³காஶ:thரசிnhநாதி⁴ேகா ப⁴ேவth ॥8॥
நிrhக³ேதாபாதி⁴ராகாஶ ஏக ஏவ யதா² ப⁴ேவth ।
ஏக ஏவ ததா²thமாயmh நிrhக³ேதாபாதி⁴க:ஸதா³॥9॥
ஆகாஶாத³nhய ஆகாஶ ஆகாஶshய யதா² ந  ।
ஏகthவாதா³thமேநா நாnhய ஆthமா th◌⁴யதி சாthமந:॥10॥
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அth³ைவதாiν⁴தி

ேமக⁴ேயாகா³th³யதா² நீரmh கரகாகாரதாயாth ।
மாயாேயாகா³thதைத²வாthமா phரபசாகாரதாயாth ॥11॥
வrhேஷாபல இவாபா⁴தி நீரேமவாph◌⁴ரேயாக³த: ।
வrhேஷாபலவிநாேஶந நீரநாேஶா யதா² ந  ॥12॥
ஆthைமவாயmh ததா² பா⁴தி மாயாேயாகா³thphரபசவth ।
phரபசshய விநாேஶந shவாthமநாேஶா ந  khவசிth ॥13॥
ஜலாத³nhய இவாபா⁴தி ஜேலாthேதா² ³th³³ேதா³ யதா² ।
ததா²thமந: ph’த²கி³வ phரபேசாऽயமேநகதா⁴ ॥14॥
யதா² ³th³³த³நாேஶந ஜலநாேஶா ந கrhசிth ।
ததா² phரபசநாேஶந நாஶ:shயாதா³thமேநா ந  ॥15॥
அநிrhlhவயநீஜாத: ஶுchயாதி³rhநாமாphiνயாth ।
ததா²sh²லாதி³ஸmh⁴த: ஶுchயாதி³rhநாphiνயாதி³மmh ॥16॥
thயkhதாmh thவசமrhயth³வதா³thமthேவந ந மnhயேத ।
ஆthமthேவந ஸதா³ jhஞாநீ thயkhதேத³ஹthரயmh ததா²॥17॥
அநிrhlhவயநீநாஶாத³ேஹrhநாேஶா யதா² ந  ।
ேத³ஹthரயவிநாேஶந நாthமநாஶshததா² ப⁴ேவth ॥18॥
தkhராதி³லவேேபதமjhைஞrhலவணவth³யதா² ।
ஆthமா sh²லாதி³ஸmhkhேதா ³Shயேத sh²லகாதி³வth ॥19॥
அய:காShடா²தி³கmh யth³வth³வநிவth³வநிேயாக³த: ।
பா⁴தி sh²லாதி³கmh ஸrhவமாthமவthshவாthமேயாக³த:॥20॥
தா³ஹேகா ைநவ தா³யmh shயாth³தா³யmh தth³வnhந தா³ஹக: ।
ைநவாthமாயமநாthமா shயாத³நாthமாயmh ந சாthமக:॥21॥
phரேமயாதி³thரயmh ஸாrhத²mh பா⁴iνநா க⁴டTh³யவth ।
ேயந பா⁴தி ஸ ஏவாஹmh phரேமயாதி³விலண:॥22॥
பா⁴iνsh²ரணேதா யth³வthsh²ரதீவ க⁴டாதி³கmh ।
sh²ரதீவ phரேமயாதி³ராthமsh²ரணதshததா²॥23॥
பிShடாதி³³லஸmhபrhகாth³³லவthphதிமாnhயதா² ।
ஆthமேயாகா³thphரேமயாதி³ராthமவthphதிமாnhப⁴ேவth ॥24॥
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அth³ைவதாiν⁴தி

க⁴டநீராnhநபிShடாநாiµShணthவmh வநிேயாக³த: ।
வநிmh விநா கத²mh ேதஷாiµShணதா shயாth³யதா² khவசிth ॥25॥
⁴தெபௗ⁴திகேத³ஹாநாmh sh²rhதிதா shவாthமேயாக³த: ।
விநாthமாநmh கத²mh ேதஷாmh sh²rhதிதா shயாthததா² khவசிth ॥26॥
நாநாவிேத⁴ஷு mhேப⁴ஷு வஸthேயகmh நேபா⁴ யதா² ।
நாநாவிேத⁴ஷு ேத³ேஹஷு தth³வேத³ேகா வஸாmhயஹmh ॥27॥
நாநாவித⁴thவmh mhபா⁴நாmh ந யாthேயவ யதா² நப: ◌⁴ ।
நாநாவித⁴thவmh ேத³ஹாநாmh தth³வேத³வ ந யாmhயஹmh ॥28॥ (நயாmhயஹmh)

யதா² க⁴ேடஷு நShேடஷு க⁴டாகாேஶா ந நயதி ।
ததா² ேத³ேஹஷு நShேடஷு ைநவ நயா ஸrhவக:³॥29॥
உthதமாதீ³நி Shபாணி வrhதnhேத ஸூthரேக யதா² ।
உthதமாth³யாshததா² ேத³ஹா வrhதnhேத மயி ஸrhவதா³॥30॥
யதா² ந ஸmhshph’ேஶthஸூthரmh Shபாiµthதமாதி³தா ।
ததா²ைநகmh ஸrhவக³mh மாmh ேத³ஹாநாiµthதமாதி³தா ॥31॥
Shேபஷு ேதஷு நShேடஷு யth³வthஸூthரmh ந நயதி ।
ததா² ேத³ேஹஷு நShேடஷு ைநவ நயாmhயஹmh ஸதா³॥32॥
பrhயஙகரjhஜுரnhth◌⁴ேரஷு நாேநைவகாபி ஸூrhயபா⁴ ।
ஏேகாऽphயேநகவth³பா⁴தி ததா² ேthேரஷு ஸrhவக:³॥33॥
ரjhஜுரnhth◌⁴ரshத²ேதா³ஷாதி³ஸூrhயபா⁴mh ந shph’ேஶth³யதா² ।
ததா² ேthரshத²ேதா³ஷாதி³ஸrhவக³mh மாmh ந ஸmhshph’ேஶth ॥34॥
தth³ரjhஜுரnhth◌⁴ரநாேஶஷு ைநவ நயதி ஸூrhயபா⁴ ।
ததா² ேthரவிநாேஶஷு ைநவ நயா ஸrhவக:³॥35॥
ேத³ேஹா நாஹmh phரth³’யthவாth³ெபௗ⁴திகthவாnhந ேசnhth³யmh ।
phராே நாஹமேநகthவாnhமேநா நாஹmh சலthவத:॥36॥
³th³தி⁴rhநாஹmh விகாthவாthதேமா நாஹmh ஜட³thவத: ।
ேத³ேஹnhth³யாதி³கmh நாஹmh விநாஶிthவாth³க⁴டாதி³வth ॥37॥
ேத³ேஹnhth³யphராணமேநா³th³th◌⁴யjhஞாநாநி பா⁴ஸயnh ।
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அஹŋhகாரmh ததா² பா⁴ ைசேதஷாமபி⁴மாநிநmh ॥38॥
ஸrhவmh ஜக³தி³த³mh நாஹmh விஷயthவாதி³த³nhதி⁴ய: ।
அஹmh நாஹmh ஸுஷுphthயாெதௗ³அஹம:ஸாத:ஸதா³॥39॥
ஸுphெதௗ யதா² நிrhவிகாரshததா²வshதா²th³வேயऽபி ச ।
th³வேயாrhமாthராபி⁴ேயாேக³ந விகாவ விபா⁴mhயஹmh ॥40॥
உபாதி⁴நீலரkhதாth³ைய:shப²ேகா ைநவ phயேத ।
ததா²thமா ேகாஶைஜ:ஸrhைவ: காமாth³ையrhைநவ phயேத ॥41॥
பா²ேலந ph◌⁴ராmhயமாேணந ph◌⁴ரமதீவ யதா² ம ।
அேகா³ऽphயாthமா விேட⁴ந சலதீவ phரth³’யேத ॥42॥
ேத³ஹthரயத³mh நிthயமாthமthேவநாபி⁴மnhயேத ।
யாவthதாவத³யmh ேடா⁴ நாநாேயாநிஷு ஜாயேத ॥43॥
நிth³ராேத³ஹஜ:³கா²தி³ ஜாkh³ரth³ேத³ஹmh ந ஸmhshph’ேஶth ।
ஜாkh³ரth³ேத³ஹஜ:³கா²தி³shததா²thமாநmh ந ஸmhshph’ேஶth ॥44॥
ஜாkh³ரth³ேத³ஹவதா³பா⁴தி நிth³ராேத³ஹsh நிth³ரயா ।
நிth³ராேத³ஹவிநாேஶந ஜாkh³ரth³ேத³ேஹா ந நயதி ॥45॥
ததா²யமாthமவth³பா⁴தி ஜாkh³ரth³ேத³ஹsh ஜாக³ராth ।
ஜாkh³ரth³ேத³ஹவிநாேஶந நாthமா நயதி கrhசிth ॥46॥
thவாயmh shவாphநிகmh ேத³ஹmh ஜாkh³ரth³ேத³ஹமேபேத ।
ஜாkh³ரth³ேத³ஹphர³th³ேதா⁴ऽயmh thவாthமாநmh யதா² ததா²॥47॥
shவphநேபா⁴ேக³ யைத²ேவchசா² phர³th³த⁴shய ந விth³யேத ।
அஸthshவrhகா³தி³ேக ேபா⁴ேக³ைநேவchசா² jhஞாநிநshததா²॥48॥
ேபா⁴khthரா ப³rhயதா² ேபா⁴kh³ய:ஸrhேபா th³’ஷதி³ கlhபித: ।
பஶீலாத³யசாthமேபா⁴கா³ ேபா⁴kh³யshவபகா:॥49॥
jhஞshய நாshthேயவ ஸmhஸாேரா யth³வத³jhஞshய கrhண: ।
ஜாநேதா ைநவ பீ⁴rhயth³வth³ரjhஜுஸrhபமஜாநத:॥50॥
ைஸnhத⁴வshய க⁴ேநா யth³வjhஜலேயாகா³jhஜலmh ப⁴ேவth ।
shவாthமேயாகா³thததா² ³th³தி⁴ராthைமவ ph³ரமேவதி³ந:॥51॥
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ேதாயாரேயஷு ஸrhேவஷு பா⁴iνேரேகாऽphயேநகவth ।
ஏேகாऽphயாthமா ததா² பா⁴தி ஸrhவேthேரShவேநகவth ॥52॥
பா⁴ேநாரnhய இவாபா⁴தி ஜலபா⁴iνrhஜேல யதா² ।
ஆthமேநாऽnhய இவாபா⁴ேஸா பா⁴தி ³th³ெதௗ⁴ ததா²thமந:॥53॥
பி³mhப³mh விநா யதா² நீேர phரதிபி³mhேபா³ ப⁴ேவthகத²mh ।
விநாthமாநmh ததா² ³th³ெதௗ⁴ சிதா³பா⁴ேஸா ப⁴ேவthகத²mh ॥54॥
phரதிபி³mhப³சலthவாth³யா யதா² பி³mhப³shய கrhசிth ।
ந ப⁴ேவshததா²ऽऽபா⁴ஸகrhth’thவாth³யாsh நாthமந:॥55॥ (ப⁴ேவshததா²பா⁴ஸ)

ஜேல ைஶthயாதி³கmh யth³வjhஜலபா⁴iνmh ந ஸmhshph’ேஶth ।
³th³ேத: ◌⁴ கrhமாதி³கmh தth³வchசிதா³பா⁴ஸmh ந ஸmhshph’ேஶth ॥56॥
³th³ேத: ◌⁴ கrhth’thவேபா⁴khth’thவ:³கி²thவாth³ையsh ஸmhத: ।
சிதா³பா⁴ேஸா விகாவ ஶராவshதா²mh³பா⁴iνவth ॥57॥
ஶராவshேதா²த³ேக நShேட தthshேதா² பா⁴iνrhவிநShடவth ।
³th³ேத⁴rhலேய ததா²ஸுphெதௗ நShடவthphரதிபா⁴thயயmh ॥58॥
ஜலshதா²rhகmh ஜலmh ேசாrhmh பா⁴ஸயnhபா⁴தி பா⁴shகர: ।
ஆthமாபா⁴ஸmh தி⁴யmh ³th³ேத: ◌⁴ கrhth’thவாதீ³நயmh ததா²॥59॥
ேமகா⁴வபா⁴ஸேகா பா⁴iνrhேமக⁴chச²nhேநாऽவபா⁴ஸேத ।
ேமாஹாவபா⁴ஸகshதth³வnhேமாஹchச²nhேநா விபா⁴thயயmh ॥60॥
பா⁴shயmh ேமகா⁴தி³கmh பா⁴iνrhபா⁴ஸயnhphரதிபா⁴ஸேத ।
ததா²sh²லாதி³கmh பா⁴shயmh பா⁴ஸயnhphரதிபா⁴thயயmh ॥61॥
ஸrhவphரகாஶேகா பா⁴iν: phரகாேயrhைநவ ³Shயேத । (phரகாையrhைநவ)

ஸrhவphரகாஶேகா யாthமா ஸrhைவshதth³வnhந ³Shயேத ॥62॥
iµரshத²mh iµக²mh யth³வnhiµக²வthphரத²ேத mh’ஷா ।
³th³தி⁴shதா²பா⁴ஸகshதth³வதா³thமவthphரத²ேத mh’ஷா ॥63॥
iµரshத²shய நாேஶந iµக²நாேஶா ப⁴ேவthகத²mh ।
³th³தி⁴shதா²பா⁴ஸநாேஶந நாேஶா ைநவாthமந: khவசிth ॥64॥
தாmhரகlhபிதேத³வாதி³shதாmhராத³nhய இவ sh²ேரth ।
phரதிபா⁴shயாதி³ேபண ததா²thேமாthத²த³mh ஜக³th ॥65॥
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ஈஶவாthமவth³பா⁴தி யைத²கமபி தாmhரகmh ।
ஏேகாऽphயாthமா தைத²வாயஶவாதி³வnhmh’ஷா ॥66॥
யேத²வராதி³நாேஶந தாmhரநாேஶா ந விth³யேத ।
தேத²வராதி³நாேஶந நாேஶா ைநவாthமந:ஸதா³॥67॥
அth◌⁴யshேதா ரjhஜுஸrhேபாऽயmh ஸthயவth³ரjhஜுஸthதயா ।
ததா² ஜக³தி³த³mh பா⁴தி ஸthயவthshவாthமஸthதயா ॥68॥
அth◌⁴யshதாேஹரபா⁴ேவந ரjhஜுேரவாவஶிShயேத ।
ததா² ஜக³த³பா⁴ேவந ஸதா³thைமவாவஶிShயேத ॥69॥
shப²ேக ரkhததா யth³வ³பாேத⁴rhநீலதாmhப³ேர ।
யதா² ஜக³தி³த³mh பா⁴தி ததா²ஸthயவாth³வேய ॥70॥
shப²ேக ரkhததா th²யா mh’ஷா ேக² நீலதா யதா² ।
ததா² ஜக³தி³த³mh th²யா ஏகshnhநth³வேய மயி ॥71॥
ேவவராதி³பா⁴ேவந ேப⁴த³mh பயதி ட⁴தீ: ◌⁴ ।
நிrhேப⁴ேத³ நிrhவிேஶேஷऽshnhகத²mh ேப⁴ேதா³ ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥72॥
ŋhக³shய தா⁴ரேத³வ ஶிேவாऽயmh வதாmh vhரேஜth ।
ŋhக³நாேஶ ஶிவshயாshய வதாேவஶதா த:॥73॥
ஶிவ ஏவ ஸதா³ ேவா வ ஏவ ஸதா³ ஶிவ: ।
ேவththையkhயமநேயாrhயsh ஸ ஆthமjhேஞா ந ேசதர:॥74॥
ரேயாகா³th³யதா² நீரmh ரவth³th³’யேத mh’ஷா ।
ஆthமேயாகா³த³நாthமாயமாthமவth³th³’யேத ததா²॥75॥
நீராthரmh ph’த²khkh’thய ஹmhேஸா ப⁴வதி நாnhயதா² ।
sh²லாேத:³shவmh ph’த²khkh’thய iµkhேதா ப⁴வதி நாnhயதா²॥76॥
ரநீரவிேவகjhேஞா ஹmhஸ ஏவ ந ேசதர: ।
ஆthமாநாthமவிேவகjhேஞா யதிேரவ ந ேசதர:॥77॥
அth◌⁴யshதேசாரஜ:shதா²ேrhவிகார:shயாnhந  khவசிth ।
நாthமேநா நிrhவிகாரshய விகாேரா விவஜshததா²॥78॥
jhஞாேத shதா²ெணௗ தேசாரேசாராபா⁴ேவ ப⁴யmh த: ।
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jhஞாேத shவshnhேதா விவmh விவாபா⁴ேவ ேதாऽகி²லmh ॥79॥
³ணvh’thதிthரயmh பா⁴தி பரshபரவிலணmh ।
ஸthயாthமலேண யshnhஸ ஏவாஹmh நிரmhஶக:॥80॥
ேத³ஹthரயத³mh பா⁴தி யshnhph³ரமணி ஸthயவth ।
தேத³வாஹmh பரmh ph³ரம ேத³ஹthரயவிலண:॥81॥
ஜாkh³ரதா³தி³thரயmh யshnhphரthயகா³thமநி ஸthயவth ।
ஸ ஏவாஹmh பரmh ph³ரம ஜாkh³ரதா³தி³விலண:॥82॥
விவாதி³கthரயmh யshnhபரமாthமநி ஸthயவth ।
ஸ ஏவ பரமாthமாஹmh விவாதி³கவிலண:॥83॥
விராடா³தி³thரயmh பா⁴தி யshnhஸாணி ஸthயவth ।
ஸ ஏவ ஸchசிதா³நnhத³லேऽஹmh shவயmhphரப:◌⁴ ॥84॥
இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயshய
ேகா³விnhத³ப⁴க³வthjhயபாத³ஶிShயshய
மchச²ŋhகரப⁴க³வத: kh’ெதௗ
அth³ைவதாiν⁴தி:ஸmhrh ॥
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