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AparokShanubhuti by Shankaracharya

அபேராாiν⁴தி:

ஹmh பரமாநnhத³iµபேத³Shடாரவரmh ।
vhயாபகmh ஸrhவேலாகாநாmh காரணmh தmh நமாmhயஹmh ॥ 1॥
அபேராாiν⁴திrhைவ phேராchயேத ேமாth³த⁴ேய ।
ஸth³பி⁴ேரஷா phரயthேநந வீணீயா iµஹுrhiµஹு: ॥ 2॥
shவவrhரமத⁴rhேமண தபஸா ஹேதாஷth ।
ஸாத⁴நmh phரப⁴ேவthmhஸாmh ைவராkh³யாதி³ சShடயmh ॥ 3॥
ph³ரமாதி³shதா²வராnhேதஷு ைவராkh³யmh விஷேயShவiν ।
யைத²வ காகவிShடா²யாmh ைவராkh³யmh தth³தி⁴ நிrhமலmh ॥ 4॥
நிthயமாthமshவபmh  th³’யmh தth³விபதக³mh ।
ஏவmh ேயா நிசய:ஸmhயkh³விேவேகா வshந:ஸ ைவ ॥ 5॥
ஸைத³வ வாஸநாthயாக:³ ஶேமாऽயதி ஶph³தி³த: ।
நிkh³ரேஹா பா³யvh’thதீநாmh த³ம இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 6॥
விஷேயph◌⁴ய: பராvh’thதி: பரேமாபரதிrh ஸா ।
ஸஹநmh ஸrhவ:³கா²நாmh திதிா ஸா ஶுபா⁴ மதா ॥ 7॥
நிக³மாசாrhயவாkhேயஷு ப⁴khதி: ரth³ேத⁴தி விதா ।
சிthைதகாkh³rhயmh  ஸlhலேய ஸமாதா⁴நதி shmh’தmh ॥ 8॥
ஸmhஸாரப³nhத⁴நிrhiµkhதி: கத²mh shயாnhேம த³யாநிேத⁴ ।
இதி யா ஸுth³’டா⁴ ³th³தி⁴rhவkhதvhயா ஸா iµiµுதா ॥ 9॥
உkhதஸாத⁴நkhேதந விசார: ேஷண  ।
கrhதvhேயா jhஞாநth³th◌⁴யrhத²மாthமந: ஶுப⁴chச²தா ॥ 10॥
ேநாthபth³யேத விநா jhஞாநmh விசாேரnhயஸாத⁴ைந: ।
யதா² பதா³rhத²பா⁴நmh  phரகாேஶந விநா khவசிth ॥ 11॥
ேகாऽஹmh கத²த³mh ஜாதmh ேகா ைவ கrhதாऽshய விth³யேத ।
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அபேராாiν⁴தி:

உபாதா³நmh கிமshதீஹ விசார: ேஸாऽயth³’ஶ: ॥ 12॥
நாஹmh ⁴தக³ே ேத³ேஹா நாஹmh சாக³ணshததா² ।
ஏதth³விலண: கசிth³விசார: ேஸாऽயth³’ஶ: ॥ 13॥
அjhஞாநphரப⁴வmh ஸrhவmh jhஞாேநந phரவியேத ।
ஸŋhகlhேபா விவித: ◌⁴ கrhதா விசார: ேஸாऽயth³’ஶ: ॥ 14॥
ஏதேயாrhய³பாதா³நேமகmh ஸூமmh ஸத³vhயயmh ।
யைத²வ mh’th³க⁴டாதீ³நாmh விசார: ேஸாऽயth³’ஶ: ॥ 15॥
அஹேமேகாऽபி ஸூமச jhஞாதா ஸா ஸத³vhயய: ।
தத³ஹmh நாthர ஸnhேத³ேஹா விசார: ேஸாऽயth³’ஶ: ॥ 16॥
ஆthமா விநிShகேலா ேயேகா ேத³ேஹா ப³ஹுபி⁴ராvh’த: ।
தேயாைரkhயmh phரபயnhதி கிமjhஞாநமத: பரmh ॥ 17॥
ஆthமா நியாமகசாnhதrhேத³ேஹா பா³ேயா நியmhயக: ।
தேயாைரkhயmh phரபயnhதி கிமjhஞாநமத: பரmh ॥ 18॥
ஆthமா jhஞாநமய: Nhேயா ேத³ேஹா மாmhஸமேயாऽஶுசி: ।
தேயாைரkhயmh phரபயnhதி கிமjhஞாநமத: பரmh ॥ 19॥
ஆthமா phரகாஶக:shவchேசா² ேத³ஹshதாமஸ உchயேத ।
தேயாைரkhயmh phரபயnhதி கிமjhஞாநமத: பரmh ॥ 20॥
ஆthமா நிthேயா  ஸth³ேபா ேத³ேஹாऽநிthேயா யஸnhமய: ।
தேயாைரkhயmh phரபயnhதி கிமjhஞாநமத: பரmh ॥ 21॥
ஆthமநshதthphரகாஶthவmh யthபதா³rhதா²வபா⁴ஸநmh ।
நாkh³nhயாதி³தீ³phதிவth³தீ³phதிrhப⁴வthயாnhth◌⁴யmh யேதா நிஶி ॥ 22॥
ேத³ேஹாऽஹthயயmh ேடா⁴ மthவா திShட²thயேஹா ஜந: ।
மமாயthயபி jhஞாthவா க⁴டth³ரShேடவ ஸrhவதா³ ॥ 23॥
ph³ரைமவாஹmh ஸம: ஶாnhத:ஸchசிதா³நnhத³லண: ।
நாஹmh ேத³ேஹா யஸth³ேபா jhஞாநthchயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 24॥
நிrhவிகாேரா நிராகாேரா நிரவth³ேயாऽஹமvhயய: ।
நாஹmh ேத³ேஹா யஸth³ேபா jhஞாநthchயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 25॥

2 sanskritdocuments.org



அபேராாiν⁴தி:

நிராமேயா நிராபா⁴ேஸா நிrhவிகlhேபாऽஹமாதத: ।
நாஹmh ேத³ேஹா யஸth³ேபா jhஞாநthchயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 26॥
நிrh³ே நிShkhேயா நிthேயா நிthயiµkhேதாऽஹமchத: ।
நாஹmh ேத³ேஹா யஸth³ேபா jhஞாநthchயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 27॥
நிrhமேலா நிசேலாऽநnhத: ஶுth³ேதா⁴ऽஹமஜேராऽமர: ।
நாஹmh ேத³ேஹா யஸth³ேபா jhஞாநthchயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 28॥
shவேத³ஹmh ேஶாப⁴நmh thயkhthவா ஷாkh²யmh ச ஸmhமதmh ।
கிmh rhக² ஶூnhயமாthமாநmh ேத³ஹாதீதmh கேரா ேபா: ◌⁴ ॥ 29॥
shவாthமாநmh ஶ ◌்’iΝrhக² thவmh thயா khthயா ச ஷmh ।
ேத³ஹாதீதmh ஸதா³காரmh ஸு³rhத³rhஶmh ப⁴வாth³’ஶாmh ॥ 30॥
அஹmhஶph³ேத³ந விkh²யாத ஏக ஏவ shதி²த: பர: ।
sh²லshthவேநகதாmh phராphத: கத²mh shயாth³ேத³ஹக: மாnh ॥ 31॥
அஹmh th³ரShTh’தயா th³ேதா⁴ ேத³ேஹா th³’யதயா shதி²த: ।
மமாயதி நிrhேத³ஶாthகத²mh shயாth³ேத³ஹக: மாnh ॥ 32॥
அஹmh விகாரநsh ேத³ேஹா நிthயmh விகாரவாnh ।
இதி phரதீயேத ஸாாthகத²mh shயாth³ேத³ஹக: மாnh ॥ 33॥
யshமாthபரதி thயா தயா ஷலணmh ।
விநிrhணீதmh விஶுth³ேத⁴ந கத²mh shயாth³ேத³ஹக: மாnh ॥ 34॥
ஸrhவmh ஷ ஏேவதி ஸூkhேத ஷஸmhjhஞிேத ।
அphchயேத யத: thயா கத²mh shயாth³ேத³ஹக: மாnh ॥ 35॥
அஸŋhக:³ ஷ: phேராkhேதா ph³’ஹதா³ரNhயேகऽபி ச ।
அநnhதமலஸmhsh’Shட: கத²mh shயாth³ேத³ஹக: மாnh ॥ 36॥
தthைரவ ச ஸமாkh²யாத:shவயjhேயாதிrh ஷ: ।
ஜட:³ பரphரகாேயாऽயmh கத²mh shயாth³ேத³ஹக: மாnh ॥ 37॥
phேராkhேதாऽபி கrhமகாNhேட³ந யாthமா ேத³ஹாth³விலண: ।
நிthயச தthப²லmh ⁴ŋhkhேத ேத³ஹபாதாத³நnhதரmh ॥ 38॥
ŋhக³mh சாேநகஸmhkhதmh சலmh th³’யmh விகா ச ।
அvhயாபகமஸth³பmh தthகத²mh shயாthமாநயmh ॥ 39॥
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அபேராாiν⁴தி:

ஏவmh ேத³ஹth³வயாத³nhய ஆthமா ஷ ஈவர: ।
ஸrhவாthமா ஸrhவபச ஸrhவாதீேதாऽஹமvhயய: ॥ 40॥
இthயாthமேத³ஹபா⁴ேநந phரபசshையவ ஸthயதா ।
யேதா²khதா தrhகஶாshthேரண தத: கிmh ஷாrhத²தா ॥ 41॥
இthயாthமேத³ஹேப⁴ேத³ந ேத³ஹாthமthவmh நிவாதmh ।
இதா³நீmh ேத³ஹேப⁴த³shய யஸththவmh sh²டiµchயேத ॥ 42॥
ைசதnhயshையகபthவாth³ேப⁴ேதா³ khேதா ந கrhசிth ।
வthவmh ச mh’ஷா jhேஞயmh ரjhjhவாmh ஸrhபkh³ரேஹா யதா² ॥ 43॥
ரjhjhவjhஞாநாthேணைநவ யth³வth³ரjhஜுrh ஸrhபிணீ ।
பா⁴தி தth³வchசிதி:ஸாாth³விவாகாேரண ேகவலா ॥ 44॥
உபாதா³நmh phரபசshய ph³ரமேऽnhயnhந விth³யேத ।
தshமாthஸrhவphரபேசாऽயmh ph³ரைமவாshதி ந ேசதரth ॥ 45॥
vhயாphயvhயாபகதா th²யா ஸrhவமாthேமதி ஶாஸநாth ।
இதி jhஞாேத பேர தththேவ ேப⁴த³shயாவஸர:த: ॥ 46॥
thயா நிவாதmh நmh நாநாthவmh shவiµேக²ந  ।
கத²mh பா⁴ேஸா ப⁴ேவத³nhய:shதி²ேத சாth³வயகாரேண ॥ 47॥
ேதா³ேஷாऽபி வித: thயா mh’thேயாrhmh’thmh ஸ க³chச²தி ।
இஹ பயதி நாநாthவmh மாயயா வசிேதா நர: ॥ 48॥
ph³ரமண:ஸrhவ⁴தாநி ஜாயnhேத பரமாthமந: ।
தshமாேத³தாநி ph³ரைமவ ப⁴வnhதீthயவதா⁴ரேயth ॥ 49॥
ph³ரைமவ ஸrhவநாமாநி பாணி விவிதா⁴நி ச ।
கrhமாNhயபி ஸமkh³ராணி பி³ப⁴rhதீதி திrhஜெகௗ³ ॥ 50॥
ஸுவrhjhஜாயமாநshய ஸுவrhணthவmh ச ஶாவதmh ।
ph³ரமே ஜாயமாநshய ph³ரமthவmh ச ததா² ப⁴ேவth ॥ 51॥
shவlhபமphயnhதரmh kh’thவா வாthமபரமாthமேநா: ।
ேயாऽவதிShட²தி டா⁴thமா ப⁴யmh தshயாபி⁴பா⁴தmh ॥ 52॥
யthராjhஞாநாth³ப⁴ேவth³th³ைவததரshதthர பயதி ।
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அபேராாiν⁴தி:

ஆthமthேவந யதா³ஸrhவmh ேநதரshதthர சாNhவபி ॥ 53॥
யshnhஸrhவாணி ⁴தாநி யாthமthேவந விஜாநத: ।
ந ைவ தshய ப⁴ேவnhேமாேஹா ந ச ேஶாேகாऽth³விதீயத: ॥ 54॥
அயமாthமா  ph³ரைமவ ஸrhவாthமகதயா shதி²த: ।
இதி நிrhதா⁴தmh thயா ph³’ஹதா³ரNhயஸmhshத²யா ॥ 55॥
அiν⁴ேதாऽphயயmh ேலாேகா vhயவஹாரேமாऽபி ஸnh ।
அஸth³ேபா யதா²shவphந உthதரணபா³த⁴த: ॥ 56॥
shவphேநா ஜாக³ரேணऽக:shவphேநऽபி ஜாக³ேரா ந  ।
th³வயேமவ லேய நாshதி லேயாऽபி ப⁴ேயாrhந ச ॥ 57॥
thரயேமவmh ப⁴ேவnhth²யா ³ணthரயவிநிrhதmh ।
அshய th³ரShடா ³தீேதா நிthேயா ேயகசிதா³thமக: ॥ 58॥
யth³வnhmh’தி³ க⁴டph◌⁴ராnhதிmh ஶுkhெதௗ வா ரஜதshதி²திmh ।
தth³வth³ph³ரமணி வthவmh ph◌⁴ராnhthயா பயதி ந shவத: ॥ 59॥
யதா² mh’தி³ க⁴ேடா நாம கநேக Nhட³லாபி⁴தா⁴ ।
ஶுkhெதௗ  ரஜதkh²யாதிrhவஶph³த³shததா² பேர ॥ 60॥
யைத²வ vhேயாmhநி நீலthவmh யதா² நீரmh மshத²ேல ।
ஷthவmh யதா²shதா²ெணௗ தth³வth³விவmh சிதா³thமநி ॥ 61॥
யைத²வ ஶூnhேய ேவதாேலா க³nhத⁴rhவாmh ரmh யதா² ।
யதா²காேஶ th³விசnhth³ரthவmh தth³வthஸthேய ஜக³thshதி²தி: ॥ 62॥
யதா² தரŋhக³கlhேலாலrhஜலேமவ sh²ரthயலmh ।
பாthரேபண தாmhரmh  ph³ரமாNhெடௗ³ைக⁴shததா²ऽऽthமதா ॥ 63॥
க⁴டநாmhநா யதா² ph’th²வீ படநாmhநா  தnhதவ: ।
ஜக³nhநாmhநா சிதா³பா⁴தி jhேஞயmh தthதத³பா⁴வத: ॥ 64॥
ஸrhேவாऽபி vhயவஹாரsh ph³ரம khயேத ஜைந: ।
அjhஞாநாnhந விஜாநnhதி mh’ேத³வ  க⁴டாதி³கmh ॥ 65॥
காrhயகாரணதா நிthயமாshேத க⁴டmh’ேதா³rhயதா² ।
தைத²வ திkhதிph◌⁴யாmh phரபசph³ரமேஹ ॥ 66॥
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அபேராாiν⁴தி:

kh³’யமாேண க⁴ேட யth³வnhmh’thதிகாऽऽபா⁴தி ைவ ப³லாth ।
வீயமாேண phரபேசऽபி ph³ரைமவாபா⁴தி பா⁴ஸுரmh ॥ 67॥
ஸைத³வாthமா விஶுth³ேதா⁴ऽபி யஶுth³ேதா⁴ பா⁴தி ைவ ஸதா³ ।
யைத²வ th³விவிதா⁴ ரjhஜுrhjhஞாநிேநாऽjhஞாநிேநா நிஶி ॥ 68॥
யைத²வ mh’Nhமய:mhப⁴shதth³வth³ேத³ேஹாऽபி சிnhமய: ।
ஆthமாநாthமவிபா⁴ேகா³ऽயmh iµைத⁴வ khயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 69॥
ஸrhபthேவந யதா² ரjhஜூ ரஜதthேவந ஶுkhதிகா ।
விநிrhணீதா விேட⁴ந ேத³ஹthேவந ததா²ऽऽthமதா ॥ 70॥
க⁴டthேவந யதா² ph’th²வீ படthேவைநவ தnhதவ: ।
விநிrhணீதா விேட⁴ந ேத³ஹthேவந ததா²ऽऽthமதா ॥ 71॥
கநகmh Nhட³லthேவந தரŋhக³thேவந ைவ ஜலmh ।
விநிrhணீதா விேட⁴ந ேத³ஹthேவந ததா²ऽऽthமதா ॥ 72॥
ஷthேவந ைவ shதா²iΝrhஜலthேவந மசிகா ।
விநிrhணீதா விேட⁴ந ேத³ஹthேவந ததா²ऽऽthமதா ॥ 73॥
kh³’ஹthேவைநவ காShடா²நி க²Th³க³thேவைநவ ேலாஹதா ।
விநிrhணீதா விேட⁴ந ேத³ஹthேவந ததா²ऽऽthமதா ॥ 74॥
யதா² vh’விபrhயாேஸா ஜலாth³ப⁴வதி கshயசிth ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 75॥
ேபாேதந க³chச²த: mhஸ:ஸrhவmh பா⁴தீவ சசலmh ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 76॥
பீதthவmh  யதா² ஶுph◌⁴ேர ேதா³ஷாth³ப⁴வதி கshயசிth ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 77॥
சுrhph◌⁴யாmh ph◌⁴ரமஶீலாph◌⁴யாmh ஸrhவmh பா⁴தி ph◌⁴ரமாthமகmh ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 78॥
அலாதmh ph◌⁴ரமேணைநவ வrhலmh பா⁴தி ஸூrhயவth ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 79॥
மஹththேவ ஸrhவவshநாமiΝthவmh யதி³ரத: ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 80॥
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ஸூமthேவ ஸrhவவshநாmh sh²லthவmh ேசாபேநthரத: ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 81॥
காச⁴ெமௗ ஜலthவmh வா ஜல⁴ெமௗ  காசதா ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 82॥
யth³வத³kh³ெநௗ மணிthவmh  மெணௗ வா வநிதா மாnh ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 83॥
அph◌⁴ேரஷு ஸthஸு தா⁴வthஸு தா⁴வnhநிவ யதா² ஶஶீ ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 84॥
யைத²வ தி³kh³விபrhயாேஸா ேமாஹாth³ப⁴வதி கshயசிth ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 85॥
யதா² ஶஶீ ஜேல பா⁴தி சசலthேவந கshயசிth ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த: ॥ 86॥
ஏவமாthமnhயவிth³யாேதா ேத³ஹாth◌⁴யாேஸா  ஜாயேத ।
ஸ ஏவாthமபjhஞாநாlhயேத ச பராthமநி ॥ 87॥
ஸrhவமாthமதயா jhஞாதmh ஜக³thshதா²வரஜŋhக³மmh ।
அபா⁴வாthஸrhவபா⁴வாநாmh ேத³ஹதா சாthமந:த: ॥ 88॥
ஆthமாநாmh ஸததmh ஜாநnhகாலmh நய மஹாமேத ।
phராரph³த⁴மகி²லmh ⁴ஜnhேநாth³ேவக³mh கrhமrhஹ ॥ 89॥
உthபnhேநऽphயாthமவிjhஞாேந phராரph³த⁴mh ைநவ iµசதி ।
இதி யchch²யேத ஶாshthேர தnhநிராkhயேதऽ⁴நா ॥ 90॥
தththவjhஞாேநாத³யா³rhth◌⁴வmh phராரph³த⁴mh ைநவ விth³யேத ।
ேத³ஹாதீ³நாமஸthயthவாth யதா²shவphந: phரேபா³த⁴த: ॥ 91॥
கrhம ஜnhமாnhதயmh யthphராரph³த⁴தி கீrhதிதmh ।
தth ஜnhமாnhதராபா⁴வாthmhேஸா ைநவாshதி கrhசிth ॥ 92॥
shவphநேத³ேஹா யதா²th◌⁴யshதshதைத²வாயmh  ேத³ஹக: ।
அth◌⁴யshதshய ேதா ஜnhம ஜnhமாபா⁴ேவ shதி²தி:த: ॥ 93॥
உபாதா³நmh phரபசshய mh’th³பா⁴Nhட³shேயவ கth²யேத ।
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அjhஞாநmh ைசவ ேவதா³nhைதshதshnhநShேட khவ விவதா ॥ 94॥
யதா² ரjhஜுmh பthயjhய ஸrhபmh kh³’தி ைவ ph◌⁴ரமாth ।
தth³வthஸthயமவிjhஞாய ஜக³thபயதி ட⁴தீ: ◌⁴ ॥ 95॥
ரjhஜுேப பjhஞாேத ஸrhபph◌⁴ராnhதிrhந திShட²தி ।
அதி⁴Shடா²ேந ததா² jhஞாேத phரபச: ஶூnhயதாmh vhரேஜth ॥ 96॥
ேத³ஹshயாபி phரபசthவாthphராரph³தா⁴வshதி²தி:த: ।
அjhஞாநிஜநேபா³தா⁴rhத²mh phராரph³த⁴mh வkhதி ைவ தி: ॥ 97॥
யnhேத சாshய கrhமாணி தshnhth³’Shேட பராவேர ।
ப³ஹுthவmh தnhநிேஷதா⁴rhத²mh thயா கீ³தmh ச யthsh²டmh ॥ 98॥
உchயேதऽjhைஞrhப³லாchைசதthததா³நrhத²th³வயாக³ம: ।
ேவதா³nhதமதஹாநmh ச யேதா jhஞாநதி தி: ॥ 99॥
thபசாŋhகா³nhயேதா வேய rhேவாkhதshையவ th³த⁴ேய ।
ைதச ஸrhைவ:ஸதா³ காrhயmh நிதி³th◌⁴யாஸநேமவ  ॥ 100॥
நிthயாph◌⁴யாஸாth³’ேத phராphதிrhந ப⁴ேவthஸchசிதா³thமந: ।
தshமாth³ph³ரம நிதி³th◌⁴யாேஸjhjhஞாஸு: ேரயேஸ சிரmh ॥ 101॥
யேமா  நியமshthயாேகா³ ெமௗநmh ேத³ஶச காலத: ।
ஆஸநmh லப³nhத⁴ச ேத³ஹஸாmhயmh ச th³’khshதி²தி: ॥ 102॥
phராணஸmhயமநmh ைசவ phரthயாஹாரச தா⁴ர ।
ஆthமth◌⁴யாநmh ஸமாதி⁴ச phேராkhதாnhயŋhகா³நி ைவ khரமாth ॥ 103॥
ஸrhவmh ph³ரேமதி விjhஞாநாதி³nhth³யkh³ராமஸmhயம: ।
யேமாऽயதி ஸmhphேராkhேதாऽph◌⁴யஸநீேயா iµஹுrhiµஹு: ॥ 104॥
ஸஜாதீயphரவாஹச விஜாதீயதிரshkh’தி: ।
நியேமா  பராநnhேதா³ நியமாthkhயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 105॥
thயாக:³ phரபசபshய சிதா³thமthவாவேலாகநாth ।
thயாேகா³ மஹதாmh jhய:ஸth³ேயா ேமாமேயா யத: ॥ 106॥
யேதா வாேசா நிவrhதnhேத அphராphய மநஸா ஸஹ ।
யnhெமௗநmh ேயாகி³பி⁴rhக³mhயmh தth³ப⁴ேஜthஸrhவதா³ ³த: ◌⁴ ॥ 107॥
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வாேசா யshமாnhநிவrhதnhேத தth³வkhmh ேகந ஶkhயேத ।
phரபேசா யதி³ வkhதvhய: ேஸாऽபி ஶph³த³விவrhத: ॥ 108॥
இதி வா தth³ப⁴ேவnhெமௗநmh ஸதாmh ஸஹஜஸmhjhஞிதmh ।
கி³ராmh ெமௗநmh  பா³லாநாmh phரkhதmh ph³ரமவாதி³பி:◌⁴ ॥ 109॥
ஆதா³வnhேத ச மth◌⁴ேய ச ஜேநா யshnhந விth³யேத ।
ேயேநத³mh ஸததmh vhயாphதmh ஸ ேத³ேஶா விஜந:shmh’த: ॥ 110॥
கலநாth ஸrhவ⁴தாநாmh ph³ரமாதீ³நாmh நிேமஷத: ।
காலஶph³ேத³ந நிrhதி³Shேடா யக²Nhடா³நnhத³ேகாऽth³வய: ॥ 111॥
ஸுேக²ைநவ ப⁴ேவth³யshnhநஜshரmh ph³ரமசிnhதநmh ।
ஆஸநmh தth³விஜாநீயாnhேநதரthஸுக²நாஶநmh ॥ 112॥
th³த⁴mh யthஸrhவ⁴தாதி³ விவாதி⁴Shடா²நமvhயயmh ।
யshnhth³தா: ◌⁴ ஸமாவிShடாshதth³ைவ th³தா⁴ஸநmh வி:³ ॥ 113॥
யnhலmh ஸrhவ⁴தாநாmh யnhலmh சிthதப³nhத⁴நmh ।
லப³nhத:◌⁴ ஸதா³ ேஸvhேயா ேயாkh³ேயாऽெஸௗ ராஜேயாகி³நாmh ॥ 114॥
அŋhகா³நாmh ஸமதாmh விth³யாthஸேம ph³ரமணி நதாmh ।
ேநா ேசnhைநவ ஸமாநthவmh’ஜுthவmh ஶுShகvh’வth ॥ 115॥
th³’Shmh jhஞாநமயீmh kh’thவா பேயth³ph³ரமமயmh ஜக³th ।
ஸா th³’Sh: பரேமாதா³ரா ந நாஸாkh³ராவேலாகிநீ ॥ 116॥
th³ரShTh’த³rhஶநth³’யாநாmh விராேமா யthர வா ப⁴ேவth ।
th³’Shshதthைரவ கrhதvhயா ந நாஸாkh³ராவேலாகிநீ ॥ 117॥
சிthதாதி³ஸrhவபா⁴ேவஷு ph³ரமthேவைநவ பா⁴வநாth ।
நிேராத: ◌⁴ ஸrhவvh’thதீநாmh phராயாம:ஸ உchயேத ॥ 118॥
நிேஷத⁴நmh phரபசshய ேரசகாkh²ய:ஸரண: ।
ph³ரைமவாshதி யா vh’thதி: ரேகா வாத: ॥ 119॥
ததshதth³vh’thதிைநசlhயmh mhப⁴க: phராணஸmhயம: ।
அயmh சாபி phர³th³தா⁴நாமjhஞாநாmh kh◌⁴ராணபீட³நmh ॥ 120॥
விஷேயShவாthமதாmh th³’ShThவா மநஸசிதி மjhஜநmh ।
phரthயாஹார:ஸ விjhேஞேயாऽph◌⁴யஸநீேயா iµiµுபி: ◌⁴ ॥ 121॥
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யthர யthர மேநா யாதி ph³ரமணshதthர த³rhஶநாth ।
மநேஸா தா⁴ரணmh ைசவ தா⁴ர ஸா பரா மதா ॥ 122॥
ph³ரைமவாshதி ஸth³vh’ththயா நிராலmhப³தயா shதி²தி: ।
th◌⁴யாநஶph³ேத³ந விkh²யாதா பரமாநnhத³தா³யிநீ ॥ 123॥
நிrhவிகாரதயா vh’ththயா ph³ரமாகாரதயா ந: ।
vh’thதிவிshமரணmh ஸmhயkhஸமாதி⁴rhjhஞாநஸmhjhஞக: ॥ 124॥
ஏவசாkh’thமாநnhத³mh தாவthஸா⁴ ஸமph◌⁴யேஸth ।
வேயா யாவththmhஸ: phரkhத:ஸnh ப⁴ேவthshவயmh ॥ 125॥
தத:ஸாத⁴நநிrhiµkhத:th³ேதா⁴ ப⁴வதி ேயாகி³ராTh ।
தthshவபmh ந ைசகshய விஷேயா மநேஸா கி³ராmh ॥ 126॥
ஸமாெதௗ⁴ khயமாேண  விkh◌⁴நாnhயாயாnhதி ைவ ப³லாth ।
அiνஸnhதா⁴நராthயமாலshயmh ேபா⁴க³லாலஸmh ॥ 127॥
லயshதமச விேேபா ரஸாshவாத³ச ஶூnhயதா ।
ஏவmh யth³விkh◌⁴நபா³ஹுlhயmh thயாjhயmh ph³ரமவிதா³ ஶைந: ॥ 128॥
பா⁴வvh’ththயா  பா⁴வthவmh ஶூnhயvh’ththயா  ஶூnhயதா ।
ph³ரமvh’ththயா  rhணthவmh ததா² rhணthவமph◌⁴யேஸth ॥ 129॥
ேய  vh’thதிmh ஜஹthேயநாmh ph³ரமாkh²யாmh பாவநீmh பராmh ।
vh’ைத²வ ேத  வnhதி பஶுபி⁴ச ஸமா நரா: ॥ 130॥
ேய  vh’thதிmh விஜாநnhதி jhஞாthவாபி வrhத⁴யnhதி ேய ।
ேத ைவ ஸthஷா த⁴nhயா வnhth³யாshேத ⁴வநthரேய ॥ 131॥
ேயஷாmh vh’thதி:ஸமாvh’th³தா⁴ பபkhவா ச ஸா ந: ।
ேத ைவ ஸth³ph³ரமதாmh phராphதா ேநதேர ஶph³த³வாதி³ந: ॥ 132॥
ஶலா ph³ரமவாrhதாயாmh vh’thதிநா:ஸுராகி³ண: ।
ேதऽphயjhஞாநதயா நmh நராயாnhதி யாnhதி ச ॥ 133॥
நிேமஷாrhத⁴mh ந திShட²nhதி vh’thதிmh ph³ரமமயீmh விநா ।
யதா² திShட²nhதி ph³ரமாth³யா:ஸநகாth³யா: ஶுகாத³ய: ॥ 134॥
காrhேய காரணதாऽऽயாதா காரேண ந  காrhயதா ।
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காரணthவmh shவேதா க³chேச²thகாrhயாபா⁴ேவ விசாரத: ॥ 135॥
அத² ஶுth³த⁴mh ப⁴ேவth³வsh யth³ைவ வாசாமேகா³சரmh ।
th³ரShடvhயmh mh’th³க⁴ேடைநவ th³’Shடாnhேதந ந: ந: ॥ 136॥
அேநைநவ phரகாேரண vh’thதிrhph³ரமாthகா ப⁴ேவth ।
உேத³தி ஶுth³த⁴சிthதாநாmh vh’thதிjhஞாநmh தத: பரmh ॥ 137॥
காரணmh vhயதிேரேகண மாநாெதௗ³ விேலாகேயth ।
அnhவேயந நshதth³தி⁴ காrhேய நிthயmh phரபயதி ॥ 138॥
காrhேய  காரணmh பேயthபசாthகாrhயmh விஸrhஜேயth ।
காரணthவmh shவேதா நேயத³வஶிShடmh ப⁴ேவnhiµநி: ॥ 139॥
பா⁴விதmh தீvhரேவேக³ந யth³வsh நிசயாthமநா ।
மாmhshதth³தி⁴ ப⁴ேவchசீ²kh◌⁴ரmh jhேஞயmh ph◌⁴ரமரகீடவth ॥ 140॥
அth³’யmh பா⁴வபச ஸrhவேமதth சிதா³thமகmh ।
ஸாவதா⁴நதயா நிthயmh shவாthமாநmh பா⁴வேயth³³த:◌⁴ ॥ 141॥
th³’யmh யth³’யதாmh நீthவா ph³ரமாகாேரண சிnhதேயth ।
விth³வாnhநிthயஸுேக² திShேட²th³தி⁴யா சிth³ரஸrhணயா ॥ 142॥
ஏபி⁴ரŋhைக:³ஸமாkhேதா ராஜேயாக³ உதா³’த: ।
கிசிthபkhவகஷாயாmh ஹட²ேயாேக³ந ஸmhத: ॥ 143॥
பபkhவmh மேநா ேயஷாmh ேகவேலாऽயmh ச th³தி⁴த:³ ।
³ைத³வதப⁴khதாநாmh ஸrhேவஷாmh ஸுலேபா⁴ ஜவாth ॥ 144॥
॥ இதி மth³ஶŋhகராசாrhயவிரசிதா அபேராாiν⁴தி:ஸமாphதா ॥
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