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UpadeshasaraBhashyam

உபேத³ஶஸாரபா⁴Shயmh

॥:॥
அத² ரமணshய ப⁴க³வேதா மஹrhேஷபேத³ஶஸாரmh vhயாkh²யாshயாம: ।
தshயாயமாதி³ம:ேலாேகா ப⁴வதி ॥

கrhராjhஞயா phராphயேத ப²லmh ।
கrhம கிmh பரmh கrhம தjhஜட³mh ॥ 1॥

மாmhஸகாபி⁴மதmh ப²லphரத³thேவ கrhமண:phராதா⁴nhயmh க²Nhட³யிமயமாரmhப: ◌⁴
।
ப²லmh கrhவரshய ஆjhஞயா phராphயேத । கrhம பரmh கிmh ।
ேநthயrhத:² । தthகrhம ஜட³mh ப⁴வதி ।
கrhமண: பரthவாபா⁴வாய ஜட³thவமthர ேஹthேவேநாபnhயshதmh ।
கrhம யshமாjhஜட³mh தshமாnhந பரதி யாவth ।
நiν, ந வயmh கrhமண: பரthவiµth³தி³ய விவதா³ம: । ப²லphரத³thேவ கrhமண:

phராதா⁴nhயthேயவாshமாகmh வாத:³ । மாsh பரmh கrhம । ததா²ऽபி
shவஜnhயாrhவth³வாரா
ப²லphரத³mh ப⁴ேவth । ஏவmh  phரமாண⁴தாநி ைவதி³கவாkhயாநி
ஸŋhக³chேச²ரnhநிதி
ேசth ।
ந । jhேயாதிShேடாமாதீ³நாmh shவrhக³ஸாத⁴கthவாதி³ேபா³த⁴யதாmh
வாkhயாநாmh பரேமவரshய
ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லphரத³thேவ கrhமஸாேபthேவாkhேதரபி ஸமnhேவmh
ஶkhயthவாth ।அபி
ச ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லphரத³thவmh சஸrhேவஷாmh ஜக³nhநியாமகthவாnhநாதிchயேத
।
தjhஜக³nhநியாமகmh தேத³வ பரmh shயாth । அத ஏவ கrhமவாதி³ேநா
ைத³வஶph³ேத³ந
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உபேத³ஶஸாரபா⁴Shயmh

தjhஜnhயாrhவmh வத³nhதி । மஹrhச கrhம கிmh பரthயthர
தத³rhவேமேவாth³தி³ஶதி,
vhயவஹாேரஷு கrhமாrhவேயாரவிப⁴khththவாth । தshமாnhந வயmh கrhம பரmh
வதா³ம இதி
rhவப வkhமஶkhயmh ।அயmh பா⁴வ: । மாmhஸககlhபிதமrhவmh
ஜட³thவாnhந பரmh । ந ச ஶுபா⁴ஶுபா⁴நி ப²லாநி shவதnhthரதயா தா³Shேட
।
ெகௗ³ரவmh ச ப⁴வதி தshய கlhபந ஈவரshையவ ஸாேபshய
கrhமப²லதா³th’thேவ
phரமாணவாkhயாநாமபா³தா⁴th ।

kh’திமேஹாத³ெதௗ⁴ பதநகாரணmh ।
ப²லமஶாவதmh க³திநிேராத⁴கmh ॥ 2॥

ப²லmh கrhமப²லmhஅஶாவதmhஸth, ேபா⁴ேக³நாவணமiνஶயமாthரேஶஷதி
யாவth ।
kh’திமேஹாத³ெதௗ⁴ கrhமமஹாஸiµth³ேர பதநகாரணmh ப⁴வதீதி ேஶஷ: ।
யதி³ ப²லmh
ஶாவதmhshயாth தrh நராvh’thதிrhநshயாth । ப²லshயாஶாவதthவாேத³வ
ேஶஷாiνஶயவஶாthநராvh’thதிஸmhப⁴வ இதி பா⁴வ: । அத ஏவ
க³திநிேராத⁴கmh ।
க³ேத: நராvh’thதிரதாயா: பரதா⁴மக³ேதrhநிேராத⁴கmh phரதிப³nhத⁴கmh
ப⁴வதீதி
ேஶஷ: ।அthராஶாவதmh ப²லேமவ பதநகாரணiµkhதmh ப⁴க³வதா, ந கrhம,
தshமாthஸகாமகrhைமவ ³ஷயதி ப⁴க³வாநிthயவக³nhதvhயmh ।

ஈவராrhபிதmh ேநchச²யா kh’தmh ।
சிthதேஶாத⁴கmh iµkhதிஸாத⁴கmh ॥ 3॥

ஈவராrhபிதmh ஈவராய விவாth◌⁴யாய அrhபிதmh thவேமவாshய கrhமண:

ப²லmh யேத²Shடmh
ஜக³த: காrhேய விநிŋhேவதி ஸமrhபிதmh । ேநchச²யா அநிchச²யா, நேஞா ந
ேலாபாபா⁴ேவா ைநகாதி³வth । kh’தmh கrhம சிthதேஶாத⁴கmh சிthதshய
மநஸ: ேஶாத⁴கmh
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உபேத³ஶஸாரபா⁴Shயmh

ஶுth³தி⁴கா । iµkhதிஸாத⁴கmh iµkhேத: ஸmhஸாரப³nhதா⁴th³விேமாshய
ஸாத⁴கmh ச
ப⁴வதி । மந ஶுth³ேத⁴  ேமா:ஸுலப: ◌⁴ ।

காயவாŋhமந: காrhயiµthதமmh ।
ஜநmh ஜபசிnhதநmh khரமாth ॥ 4॥

தேத³வ கrhம விப⁴ஜேத । காயவாŋhமந: காrhயmh ஜநmh ஜபசிnhதநmh ச,
காயகாrhயmh ஜநmh வாkhகாrhயmh ஜப: மந: காrhயmh சிnhதநmh ேசதி
khரமாத³nhவேயா
ேபா³th◌⁴ய: । ததி³த³mh thரயmh khரமா³thதமmh । ஜநmh phரத²மmh கrhம । தத
உthதமmh
ஜபாkh²யmh கrhம ।தத உthதமmh th◌⁴யாநதி யாவth ।அthரshேதாthரshய ஜேப
ஸŋhkh³ரேஹா jhேஞய: ।

ஜக³த ஈஶதீ⁴khதேஸவநmh ।
அShடrhதிph◌⁴’th³ேத³வஜநmh ॥ 5॥

rhவேலாேக ஜநஶph³ேத³ந ஸாமாnhயேதா விkh³ரஹாராத⁴நமபி⁴தmh ।
தshயாவரthேவந
கீrhதநாேத³தத³வக³mhயேத ।அ⁴நா ஜாphரஸŋhேக³நஸrhவகrhேமாthkh’Shடmh
விஶிShடmh
ஜநேமகமபி⁴த³தா⁴தி । ஜக³த: phரபசshய ஈஶதீ⁴khதேஸவநmh ஈவர
ஏேவத³mh
ஜக³தி³தி தி⁴யா khதmh ேஸவநmh ।ஸrhவmh க²lhவித³mh ph³ரந தjhஜலாநிதி
ஶாnhத
உபாேத ।ஶாNh³lhயவிth³ேயாkhதiµபாஸநதி யாவth ।அShடrhதிph◌⁴’th³ேத³வஜநmh
ப⁴வதி । பசமஹா⁴தாநி ஸூrhயாசnhth³ரமெஸௗவேசவரshயாShெடௗ
rhதிவிேஶஷா
உchயnhேத ।தாபி⁴சrhதிபி: ◌⁴ ஸrhவmh ஜக³தா³khராnhததி ேஹேதாrhவிவshேயவர-

தி⁴ேயாபாஸநமShடrhthபாஸநmh ப⁴வதீதி பா⁴வ: । இத³mh  rhணmh
ஜநmh । நாshய
rhவேலாேகாkhதஜேந ஸŋhkh³ரஹ: । தshய ஸrhவாவரthவாத³shய
ஸrhேவாthதமthவாth ।
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th◌⁴யாந ஏவாshய ஸŋhkh³ரேஹா ப⁴வதி । தி⁴ய ஏைவகபாயா அthர
phராதா⁴nhயாth ।
ஸாமாnhயத:ஜநmh ஶிவrhதிShவnhயதமshயா:ph’தி²vhயா:shவlhைபகேத³ஶshய
ப⁴வதி । காயநிShபாth³யmh ச ப⁴வதி । இத³mh  ஸrhவாஸாmh rhதிநாmh
ஸாகlhேயந
³th³தி⁴நிShபாth³யthயநேயாரshதி ⁴யாnhவிேஶஷ: ।

உthதமshதவா³chசமnhத³த: ।
சிthதஜmh ஜபth◌⁴யாநiµthதமmh ॥ 6॥

உthதமshதவாthஸthயாth³ைவதி³காthth’ஶாதா³rhஷாth³வாऽnhயshமாth ।
உchசமnhத³த:
உchசாnhமnhதா³³பாmhேஶாச phரகரjhஜபாதி³தி ேஶஷ: । சிthதஜmh
மாநகmh ஜப-
th◌⁴யாநmh ஜப ஏவ th◌⁴யாநthயthர ஸமாஸ: । ந ஜேபா th◌⁴யாநmh ச தேயா:
ஸமாஹார
இதி । th◌⁴யாநshய மாநகஜபாத³vhயதிேரகாth । உthதமmh ப⁴வதி ।
shேதாthரவாசேகாபாmhஶுஜேபph◌⁴ேயா th◌⁴யாநmh ேரShட²தி பா⁴வ: ।
ஆth³ேயShவபி thஷு யேதா²thதரmh
ைரShTh²யயmh ।

ஆjhயதா⁴ரயா shேராதஸா ஸமmh ।
ஸரலசிnhதநmh விரலத: பரmh ॥ 7॥

ஆjhயதா⁴ரயா kh◌⁴’ததா⁴ரயா shேராதஸா நதீ³phரவாேஹந ச ஸமmh,
ஸரலசிnhதநmh
ஸரலmh நிthயmh ஸஹஜmh நிrhயchசிnhதநmh th◌⁴யாநmh விரலத: மth◌⁴ேய மth◌⁴ேய
விchசி²nhநாth
பரmh ேரShட²mh । உthதேம th◌⁴யாேநऽபி ஸchேச²தா³த³விchேச²த³mh ஶshயத
இதி யாவth ।
th◌⁴யாேந ப⁴khதிபshேநஹஸmhப³nhத⁴mh ஸூசயிமாjhயதா⁴ெரௗபmhயmh ।
ைநrhமlhயmh ஸூசயிmh
phரவாெஹௗபmhயmh ।

ேப⁴த³பா⁴வநாthேஸாऽஹthயெஸௗ ।
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உபேத³ஶஸாரபா⁴Shயmh

பா⁴வநாऽபி⁴தா³ பாவநீ மதா ॥ 8॥
⁴ேயா th◌⁴யாேந விேஶஷாnhதரமாஹ ேப⁴த³பா⁴வநாth th◌⁴யாேந th◌⁴யா:

shவshமாதீ³வரmh
பி⁴nhநmh கlhபயிthவா யth³பா⁴வநmh khயேத தshமாth ேஸாऽஹthயெஸௗ
ஈவர
ஏவாஹthயாகாரகா அபி⁴தா³ ேப⁴த³ரதா பா⁴வநா பாவநீ பவிthர மதா ।
ேப⁴ேத³ந th◌⁴யாநாத³ேப⁴ேத³ந th◌⁴யாநiµthதமதி பா⁴வ: ।

பா⁴வஶூnhயஸth³பா⁴வஸுshதி²தி: ।
பா⁴வநாப³லாth³ப⁴khதிthதமா ॥ 9॥

பா⁴வநாப³லாthஅேப⁴த³பா⁴வநாப³லாதி³thேயவஸாமrhth²யாth । பா⁴வஶூnhயஸth³பா⁴வ-

ஸுshதி²தி: பா⁴வஶூnhயா ஸŋhகlhபஶூnhயா ஸth³பா⁴ேவந ஸthதயா
ஸுshதி²திrhநிShடா²
உthதமா ப⁴khதிrhப⁴வதி । பி⁴nhநபா⁴வநாயாmh யா ப⁴khதி: ஸா thவவேரதி
பேஶஷnhயாயாth
th◌⁴யதி ॥

’thshத²ேல மந:shவshத²தா khயா ।
ப⁴khதிேயாக³ேபா³தா⁴ச நிசிதmh ॥ 10॥

’thshத²ேலஆthமந:shதா²ேந மந:shவshத²தா மநஸ:shவshதா²நshதி²ததா
।
khயா கrhம ப⁴வதி । ப⁴khதிேயாக³ேபா³தா⁴ச ப⁴khதிrhேயாேகா³ ேபா³த⁴ச
ப⁴வதி ।
நிசிதmh, ந கசிthஸmhஶய இthயrhத:² । மநஸ: shவஜநிshதா²ேந
’த³ேயऽவதீrhய
நிShைட²வ கrhம பrhயவஸnhநmh ஸrhவகrhமெமௗ⁴தmh । ைஸவ ப⁴khதி:
பrhயவஸnhநா
ஸrhவப⁴khதிெமௗ⁴தா ।ைஸவ ேயாக:³பrhயவஸnhந:ஸrhவேயாக³ெமௗ⁴த:
। ைஸவ
jhஞாநmh பrhயவஸnhநதி யாவth ।

வாேராத⁴நாlhயேத மந: ।
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ஜாலபவth³ேராத⁴ஸாத⁴நmh ॥ 11॥
வாேராத⁴நாth வாேயா:phராணshய ேராத⁴நாth phரதிShடmhப⁴நாnhநியமநாth³வா
மந:
ஜாலபவth யேத ஆthமநி நிசலmh th³த⁴mh ப⁴வதி । இத³mh
ேராத⁴ஸாத⁴நmh ।
rhவவாkhயாrhத²shய கrhth’thவாதி³த³தி தshயாேப: । ஹேட²ந
mhப⁴கshய ஸாத⁴நmh
phரதிShடmhப⁴நmh phராணshய ப⁴வதி ।ஸததmh யாதாயாதphரthயேவnhநியமநmh
ப⁴வதி ।
தshயாபி mhப⁴கஸmhjhஞா ராஜேயாகி³நாmh மேதநாவிth³தா⁴ । உthதைரவ
மஹrhேஷShடா
phரkhயா யத³யமாஹ கீ³தாஸு (ரமணகீ³தாஸு) ॑ phராணேராத⁴ச மநஸா
phராணshய
phரthயேவணmh । mhப⁴கmh th◌⁴யதி ேயவmh ஸததphரthயேவth ॑
இதி ।

சிthதவாயவசிthkhயாதா: ।
ஶாக²ேயாrhth³வயீ ஶkhதிலகா ॥ 12॥

சிthkhயாதா: khரேமண சிதா khயயா ச தா: சிthதவாயவ: சிthதாநி
மநாmh
வாயவ: phராணச சிth³தாநி சிthதாநி khயாதா: phராேசதி யாவth ।
ஶkhதிலகா ஶkhதிவரஶkhதிrhலmh யshயாshதாth³’ஶீ ஶாக²ேயாrhth³வயீ
ப⁴வதி ।
ஆதி³ஶkhேதrhjhஞாநஶkhதிஶாகா² சிthதாநி । khயாஶkhதிஶாகா² phரா இதி
தாthபrhயmh । ஜநப³ஹுthவாேபயா சிthதphராணேயாrhப³ஹுவசேநந
நிrhேத³ஶ: ।அயmh
பா⁴வ: ।யேதா மேநா வாச ஶாகா²th³வயவரஶkhேத:,தshமாthத³ப⁴யmh
ச
தத³தி⁴க³மாய மாrhகீ³ப⁴விமrhஹதி ।

லயவிநாஶேந உப⁴யேராத⁴ேந ।
லயக³தmh நrhப⁴வதி ேநா mh’தmh ॥ 13॥
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லேயா விநாஶநmh ச லயவிநாஶேந,உப⁴யேராத⁴ேந உப⁴யவித⁴ேராத⁴ேந ப⁴வத:
।
மth◌⁴யமபத³ேலாபஸமாஸ: । லயக³தmh மந இthயth◌⁴யாஹார: । நrhப⁴வதி
ஜாயேத ।
mh’தmh விநShடmh ேநா ந ஜாயேத । vh’thதிமாthேராபஸmhஹாேரா லய: ।
தth³வேதா ேயாகி³ந
உthதா²நmhஸமாதி⁴ச பrhயாேயண ப⁴வத:।vh’thதிலாஹŋhகாேராபஸmhஹாேரா
விநாஶநmh ।
தth³வேதா jhஞாநிேநா நிthய:ஸமாதி⁴rhப⁴வதி ।

phராணப³nhத⁴நாlhநமாநஸmh ।
ஏகசிnhதநாnhநாஶேமthயத:³॥ 14॥

வாேராத⁴நாதி³தி ேலாேகாkhதாthphராணப³nhத⁴நாth phராணphரதிShடmhப⁴நாth
phராண-

நியமநாth³வா நமாநஸmh நmh மந:அத:³ ஏகசிnhதநாதா³thைமkhயாiν-

ஸnhதா⁴நாnhநாஶேமதி । phராணேராேதா⁴ மநேஸா லயேஹேரவ ப⁴வதி ந
விநாஶந-
ேஹ: । ேந மநshையkhயாiνஸnhதா⁴நmh மேநாநாஶநாேயthயrhத:² ।

நShடமாநேஸாthkh’Shடேயாகி³ந: ।
kh’thயமshதி கிmh shவshதி²திmh யத:॥ 15॥

shவshதி²திமாthமநிShடா²mh,யத:phராphதshய நShடமாநேஸாthkh’Shடேயாகி³ந:
kh’thயmh
கிமshதி । நShேட மந ந கிசிthகrhதvhயmh ஶிShயத இதி பா⁴வ: ।

th³’யவாதmh சிthதமாthமந: ।
சிththவத³rhஶநmh தththவத³rhஶநmh ॥ 16॥

th³’யவாதmh th³’ேயph◌⁴ேயா வாதmh பராvh’thதமnhதrhiµக²தி
யாவth । சிthதmh
ஆthமநசிththவத³rhஶநmh ப⁴வதி ।vhயதிேரகேதா விஷேயph◌⁴ய:பராvh’thதேமவ
சிthதமnhவயத ஆthமசிththவத³rhஶநmh ப⁴வதீthயராrhத:² । சிthதshய
ப³rhiµக²thவாபா⁴ேவ நிth³ராऽபா⁴ேவ சாnhதrhiµக²mh ததா³thமசிththவத³rhஶநபேமவ
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பrhயவshேயth । அதா²ऽऽஹ யதா³thமநசிththவத³rhஶநmh தேத³வ
தththவத³rhஶநmh ।

மாநஸmh  கிmh மாrhக³ேண kh’ேத ।
ைநவ மாநஸmh மாrhக³ஆrhஜவாth ॥ 17॥

மாநஸmh  கிmh கிmh shவப இதி மாrhக³ேண விசாரேண kh’ேத மாநஸmh
ைநவ ந
பஶிShயத இதி பா⁴வ: । விசாரயிதா shவயேமவ  மாநஸshய shவபmh
।
shவரவிேஶஷthவாnhமாநஸshய ।விசாரணஸமேயஸச ரராthமnhபஸmh’ேதா
ப⁴வதீதி ததா³ைநவ மாநஸthபதி³ஶதி ப⁴க³வாnh ।அயேமவாrhஜவாnhமாrhக:³
।

vh’thதயshthவஹmh vh’thதிமாதா: ।
vh’thதேயா மேநா விth³th◌⁴யஹmh மந:॥ 18॥

vh’thதயsh அஹmh vh’thதிmh அஹthயாகாரகmh ஸŋhkhlhபmh ஆதா
தnhலகா:
தthphரkh’திகா இthயrhத:²।vh’thதய ஏவ மந:ஸmhsh’ெதௗவிjh’mhப⁴ணகாேல
।
தshமாnhமேநாऽஹmh விth³தி⁴ । யshமாத³ஹmhvh’thதிமாதா: ஸrhவா
vh’thதயshதshமாthதth³பmh
மநshதthphரkh’தி⁴தாऽஹmhvh’thதிபmh பrhயவshயதீதி தாthபrhயmh ।

அஹமயmh ேதா ப⁴வதி சிnhவத: ।
அயி பதthயஹmh நிஜவிசாரணmh ॥ 19॥

அயமஹmh அஹŋhகார: அஹmhvh’thதிப: ேதா ப⁴வதி இதி சிnhவத:
மாrhக³யத:
விசாரயத:,அஹmh ேஸாऽஹŋhகார:, பததி நாஶேமதி ।இத³ேமவ
நிஜவிசாரணமாthமவிசாரணmh ।அயீதி ஶிShயஸmhேபா³த⁴நmh ।அthராபி
வாkhயாrhத²shய கrhth’thவாதி³த³thயாphயேத ।

அஹ நாஶபா⁴jhயஹமஹnhதயா ।
sh²ரதி ’thshவயmh பரமrhணஸth ॥ 20॥
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அஹமேநாலvh’thதிேப நாஶபா⁴ஸதி பரமrhணஸth பரமமக²Nhட³mh
ஸchச ’th shவபmh shவயmh அஹமஹnhதயா அஹமஹதி தி⁴யா
sh²ரதி பா⁴ஸேத ।
நnhவஹ நாஶmh phராphேத த: நரnhயshயாஹம: ஸmhப⁴வ । உchயேத ।
அஹnhதா
vhயkhதிthவாnhநாதிchயேத । தnhமேநாக³தமாthமக³தmh ச th³விவித⁴mh ப⁴வதி
।
மேநாக³ேதऽஹmhபா⁴ேவ நாthமnhயஹmhபா⁴வ: । த³பரம ஆthமேநா
vhயkhதிthவmh பா⁴ேஸத ।
தshமா³khதேமகshnhநஹ நாஶmh க³ேதऽnhயத³ஹnhதயா sh²ரதீதி ।

இத³மஹmhபதா³பி⁴kh²யமnhவஹmh ।
அஹ நேகऽphயலயஸthதயா ॥ 21॥

இத³mh ’th அஹmhபதா³பி⁴kh²யmh அஹmh பத³மபி⁴kh²யா யshேயதி ।
அஹதி பத³mh
மந ெகௗ³ணமாthமநி iµkh²யதி பா⁴வ: । ேஹமாஹ ।அnhவஹmh அஹ
நேகऽபி மேநாமயாஹŋhகாேர நShேடऽபி அலயஸthதயாஅநShடஸth³பா⁴ேவந
।
அயmh பா⁴வ: । ேயாऽஹmhபதா³rhத:²ஸ ஆthேமதி பாமேராऽphயŋhகீ³rhயாth ।
அஹŋhகாேர
ஶாnhேத நாthமா ஶாnhேதா th³’யேத । sh²ரthேயவாஹதி । மநsh
ஶாnhதmh ப⁴வதி ।
ஏவமnhவயvhயதிேரகாph◌⁴யாமஹmhபத³mh மந ெகௗ³ணமாthமநி iµkh²யதி
th³த⁴mh ।
கத²mh ெகௗ³ணmh கத²mh iµkh²யmh । மநேஸாऽஹŋhகாரஸmhப³nhதா⁴thதthர
ெகௗ³ணmh ।
ஆthமnhயஹnhதாயா:ஸthதாேபண நிthயmh பா⁴நாthதthர iµkh²யmh ।

விkh³ரேஹnhth³யphராணதீ⁴தம: ।
நாஹேமகஸthதjhஜட³mh யஸth ॥ 22॥

ஏகஸth ஏகஸth³ப: அஹmh விkh³ரேஹnhth³யphராணதீ⁴தேமா ந,
ேத³ேஹnhth³யphராண³th³தி⁴-
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பmh திரmh ந । காரணமாஹ ।  யshமாthகாரth தth³விkh³ரஹாதி³
ஜட³mh
அஸchச । யjhஜட³mh தthகத²மாthமா । யnhநாshதி தthகத²மாthமா ।

ஸththவபா⁴கா சிthkhவ ேவதரா ।
ஸthதயா  சிchசிthதயா யஹmh ॥ 23॥

ஸth³வsh ேகந பா⁴ஸத இthயாஶŋhkhய பஹரதி ।ஸththவபா⁴கா இதரா
சிth
khவ வா । ேநthயrhத:² ।ஸthதாmh பா⁴ஸயிமnhயshயாசிேதா நாவஸர இதி
யாவth ।
காரணமாஹ । யshமாth ஸthதயா சிth³ப⁴வதி யthஸthதேத³வ
shவபா⁴வதசிnhமயmh இthயrhத:² । யshமாchச காரth அஹmh சிthதயா
ப⁴வா ।
யா சிthைஸவshவபா⁴வேதாऽஹmhபதா³rhத²இthயrhத:²।ஸthதாசிthதாஹnhதாநாmh
thகmh
shவபா⁴வத:ஸமாநாதி⁴கரணதி யாவth ।சிth³ரஸnhப³nhதா⁴nhமநshயஹnhதா
ெகௗ³ணீதி phராேக³வாேவதி³தmh ।

ஈஶவேயாrhேவஷதீ⁴பி⁴தா³ ।
ஸthshவபா⁴வேதா வsh ேகவலmh ॥ 24॥

ஈஶவேயா: ேவஷதீ⁴பி⁴தா³ப⁴வதி । ேவஷேதா ேப⁴த³சாNhட³பிNhேடா³பாதி⁴kh’த:
।
தீ⁴ேதா ேப⁴த:³ ஸrhவjhஞthவாlhபjhஞthவாph◌⁴யாmh । ஏவமபி வsh
ேகவலேமகேமவ ।
த: । ஸthshவபா⁴வத: ஸthதாபத⁴rhமாnhவயாth । அthர காலthரேயऽபி
ஸேத³வ
ஸchச²ph³ேத³ேநாchயேத । அnhயதா² th³’யாநாmh ச விநவராmh
பா⁴நகாகஸthதாmh
ஆthய ஸthshவபா⁴வphரஸkhதி:shயாth ।

ேவஷஹாநத:shவாthமத³rhஶநmh ।
ஈஶத³rhஶநmh shவாthமபத:॥ 25॥
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ேவஷஹாநத: பிNhேடா³பாதி⁴ஸmhப³nhத⁴பா⁴வநாநாஶநாth shவாthமத³rhஶநmh
ப⁴வதி ।
அபேரா ஆthமாiνப⁴வ: shயாதி³thயrhத:² । அsh shவாthமத³rhஶநmh
கத²ஶத³rhஶநmh
shயாதி³தி ேசத³thராஹ ।shவாthமபத: ஈஶ ஏவ shவாthமேநா பதி
ேஹேதாshதேத³ேவஶத³rhஶநmh । ஶுth³த⁴shவாthமத³rhஶநாதீ³ஶத³rhஶநmh
நாபரமshதீதி
தாthபrhயmh । ேவஷநshயாthமேநாऽபchசி²nhநthவாnhந தத³iνப⁴வ:

பchசி²nhந:,
அபி  rhண ஏேவதி ।

ஆthமஸmhshதி²தி:shவாthமத³rhஶநmh ।
ஆthமநிrhth³வயாதா³thமநிShட²தா ॥ 26॥

த³rhஶநதி rhவேலாேகாkhதபேத³ந ⁴யshthஸmhப⁴வமாஶŋhkhய
பஹரதி ।
ஆthமஸmhshதி²திராthமநிShைட²வாthமத³rhஶநmh । ந தthர thThயா
அவஸர: ।ஸா
சாthமநிShட²தா ஆthமநிrhth³வயாth³ப⁴வதி । ஆthமநிŋhShட²தாயாmh
th³ைவதஸmhபrhேகா
ேலஶேதாऽபி ந வrhதிதvhய: । யதி³ th³ைவதmh பா⁴ேஸத தthர தnhமயநிShடா²
கத²mh
shயாதி³தி தாthபrhயmh ।

jhஞாநவrhதாऽjhஞாநநசிth ।
jhஞாநமshதி கிmh jhஞாமnhதரmh ॥ 27॥

jhஞாநவrhதா அjhஞாநநா ச சிth jhஞாநmh ப⁴வதி । நiν jhஞாேந
jhஞாநவrhதthவmh
கத²தி ேசthகாரணமாஹ । jhஞாmh யth கிசிதி³nhயth³ேவதி³mh அnhதரmh
ேப⁴த:³
அshதி கிmh ।நாshதீதி பா⁴வ:।தthரshதி²ெதௗ ேப⁴தா³பா⁴வாthததா³தேலாக-

phரth³த⁴jhஞாநாபா⁴வ:।ஏவமபி ஸாshதி²திrhjhஞாநமyhேயவ rhiν⁴திப-
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thவாth ।
கிmh shவபthயாthமத³rhஶேந ।
அvhயயாப⁴வாrhணசிthஸுக²mh ॥ 28॥

கிmh shவபmh கிmh ேம பதி விசாரணவித⁴யா ஆthமத³rhஶேந ஸதி,
ஆthமநிShடா²யாmhth³தா⁴யாmh,அvhயயmh நாஶரதmhஅப⁴வமkh’thமmh
ஸஹஜதி
யாவth ।ஆrhணமாஸமnhதாthrhணmh சிthஸுக²mh ஸmhபth³யத இதி ேஶஷ:

।
ஏதத³iν⁴திவrhணநmh ப⁴வதி நrhமாrhக³phரத³rhஶநrhவகmh ।

ப³nhத⁴iµkhthயதீதmh பரmh ஸுக²mh ।
விnhத³தீஹ வsh ைத³விக:॥ 29॥

ைத³விக: ேத³ஹாthமபா⁴வரத ஆthமநிShட:² தshயாமவshதா²யாேமவ 
ஆthமேநா
தி³vhயthவmh பsh²ேரth ।வsh ப³nhத⁴iµkhthயதீதmh ப³nhத⁴iµkhதிph◌⁴யாமதீதmh
பரmh ஸுக²மாநnhத³mh விnhத³தி phராphேநாதி । ப³nhத⁴sh²rhதிஸாேபா
iµkhதிsh²rhதி: ।
தshமாத³jhஞாநிநாmh vhயவஹார ஏவ ஸாऽவshத² iµkhதிthயபி⁴தீ⁴யேத ।
அiνப⁴விேநா
ப³nhத⁴sh²rhதிரதshய iµkhதிsh²rhதிரபி நாshதீதி தshய ஸாவshதா²
ப³nhத⁴-
iµkhthயதீைதவ வkhதvhயா ।

அஹமேபதகmh நிஜவிபா⁴நகmh ।
மஹதி³த³mh தேபா ரமணவாகி³யmh ॥ 30॥

அஹமேபதகmhஅஹமா மேநாலாஹŋhகாேரணஅநாthமக³தயாऽஹmhvh’thேயதி
யாவth ।
அேபதகmh விதmh நிஜவிபா⁴நகmh shவபவிபா⁴நmh இத³mh மஹthதப: ।
ஆthமேநா-
ऽphயஹமஹnhதயாsh²ரத³ஹமேபதகthயthர ெகௗ³ணshயாஹmhபா⁴வshய
நிராேஸா
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ேபா³th◌⁴ய: । ஸrhேவph◌⁴யshதேபph◌⁴ேயா நிthயமாthமsh²ரணmh மஹthதப இதி
தாthபrhயmh ।
இயmh ரமணவாkh ரமணshய மஹrhேஷrhவாkh இயthயேநந ஸrhவshயாபி
kh³ரnhத²shய
kh³ரஹணmh ।ைநதchch²ேலாகமாthரshய ।ஸ ஏஷ உபேத³ஶஸாரshthmhஶதா
ேலாகாநாmh
நிப³th³ேதா⁴ ப⁴க³வேதா ரமணshய மஹrhேஷrhவிஜயேததராmh விஜயேததராmh ।
இதி ப⁴க³வnhமஹrhரமnhேதவாேநா வாShட²shய
நரmhஹஸூேநாrhக³ணபேத: kh’தி:உபேத³ஶஸாரபா⁴Shயmh ஸமாphதmh ।
விப⁴வாph³ேத³jhேயShட²மாேஸ ெபௗrhணmhயாmh பா⁴iνவாஸேர ।
சnhth³ேராபராக³ஸமேய பா⁴Shயேமத³தீ³தmh ॥
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