ப் ராத: ஸ்மரண ஸ்ேதாத்ரம்
This is a prayer consisting of three stanzas in which the mind (manas)
speech (vāk), and body (kāya) of the individual are sought to be
dedicated to the supreme Spirit. The first thoughts, words and actions
of everyday exert a great influence on the life of the individual. If they
are consecrated and made divine, they will pave the way for spiritual
illumination. The prayer at dawn is profoundly significant in that the
dawn is the outer symbol of the inner awakening.

In these stanzas, Śri Adi Śankara sets forth also the
quintessence of AdvaitaVedānta.

The ultimate reality is Saccidanānda (existenceconsciousnessbliss).
It is turīyā, that which is the reality of the three states of experience
and is beyond them. These expressions, however, ought not to be
taken literally as descriptive or definitive of Reality. Hence it is that
Brahman is indicated by the negative way, as `not this', `not this'.
Brahman eludes categorisation; it is not within the limits of ideas and
words. The socalled individual soul is nondifferent from it. The soul
is not to be confused with the body mind complex. The elements that
constitute the world are but illusory appearances on the basic Reality,
even as a shake, a garland, etc., are projections on a rope. As the sun
of wisdom rises, these illusions disappear, and the goal of life is
reached.
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1. ப் ராத: ஸ்மரா

ஹ்ȹ’3 ஸம் ஸ்

2ரதா3த்மதத்வம்

ஸச்ﬤத்ஸᵝக2ம் பரமஹம் ஸ  க3ம் ﷲரீயம் l
ய: ஸ்வப் ன  ஜாக3ர  ஸᵝஷᵝப் தமைவ
தத்3ப் 3ரஹ்ம நிஷ்கலமஹம் ந ச

நித்யம்

4தஸங் க4:

ll

ஹ் தயத் ல்
ரகா뉩க்⩪�ம் ஆத்மதத்வத்ைத அ காைல நான்
ஸ்மரிக்㑕ேறன்.
அந்த
ஆத்மதத்வம்
ஸத்뉩த்ஆனந்தமான .
பரமஹம் ஸ வ ல் இ ப் ப . ரீயமான .
2.ப் ராதர்  ப4ஜா

மனஸாம் வசஸாமக3ம் யம்

வாேசா ӷபா4ந்  நி汁�2லா யத3

க்3ரேஹண l

யம் ேந  ேந வசைன: நிக3மா அேவாசன்
தம் ேத3வேத3வம் அஜமச்ᵫதம் ஆஹᵝரக்3ர்யம் ll
வாக்⩪�க்⩪�ம் மன ற் ⩪�ம் எட்டாத அந்த ேதவேதவைன காைலல்
ேச க்㑕ேறன். அவர்
ற இறப் இல் லாத
தல் வராக ம் , இ
இல் ைலஇ
ல் ைல என்쎚�ம் ேவதங் களில் �றப் ப பவராக
உள் ளார்.
அவர் அ க்ரஹத்தால் தான்
எல் லா
ெமா க ம்
ளங் ⩪�㑕ன்றன.
3. ப் ராதர்  நமா

தமஸ: பரமர்கவர்ணம்

ர்ணம் ஸநாதனபத3ம்
யஸ்

ȹேஷாத்தமாக்2யம் l

ன் இத3ம் ஜகத3ேஶஷம்  அேஶஷϹர்ெதௗ

ரஜ் ஜ்வாம்

4ஜங் 3ம

இவ ப் ரபா4ٙதம் ைவ ll

அஜ் ஞான இ
க்⩪� அப் பால் 䱓�ர்ய ப் ரகாசம் ேபால் இ ப் ப ம் ,
ர்ணமாக ம் ,
ஸநாதனம்
என்ற
ெசால் 敷�ற் 㑕டமா ம் ,
ேஷாத்தமன் என்ற ெபய ள் ளதா
ள் ள அந்த ெதய் வத்ைத
வணங் ⩪�㑕ன்ேறன். அ ல் சராசர ர்த் யா ள் ள அ ல் இந்த
உலகம்
ம் , கற் ꐁல் ஸர்ப்பம் ேபால ேதாற் றமளிப் பதாக
உள் ள .
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4. ஶ்ேலாகத்ரயம் இத3ம்

ண்யம் ேலாகத்ரய  ӷ

4ஷணம்

l

ப் ராத: காேல பேட2த்3யஸ் ﷲஸ க3ச்ேச2த் பரமம் பத3ம் ll
அ காைலல்
இந்த
ன்쎚�
ஶ்ேலாகங் கைள
ப ப் பவர்
கால㑕ரமத் ல் ேமா蠟� பத ையயைடவர். ஏெனனில் இைவ
ண்யமானைவ. ன்쎚� உலகத் ற் ⩪�ம் 뉩றப் பானைவ.
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