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��ைவத்   ேத�க்ெகாண்�   �றப்பட்ட   ஆசாரய்ாள்   வடக்காக   ெவ��ரம்  

ேபாய்   நர்மைதக்   கைரைய   அைடந்தார்.     

அங்ேக   ேகா�ந்த   பகவத்பாதர்   நிஷ்ைட���ந்தார்.   ந��ேலா  

ஊைரெயல்லாம்   அ�த்�க்ெகாண்�   ேபா�ற   மா�ரி   ெவள்ளம்   

வந்��ந்த�.   �ற்�ப்பக்க   க்ராமத்தவரக்ள்   அந்த   மஹான்   

காப்பாற்�வாெரன்�   அவைரத்   ேத�க்ெகாண்�   வந்தார்கள்.    அவேரா   

தன்ைன   மறந்�   உட்கார்ந்��ந்தார்.   

ஆனால்   பக்கத்�ேல   ேதேஜா   மயமாக   ஒ�   �ழந்ைத   வந்��ப்பைதப்   

பாரத்்த�ம்   ஜனங்க�க்�த்   தன்னால்   ஒ�   நம்�க்ைக,   பக்�   

உண்டா�ற்�.   ெவள்ளத்ைதப்   பற்�க்   அந்தக்   �ழந்ைத�டம்   

�ைற�ட்டாரக்ள்.   �ழந்ைதயாசாரய்ாள்   தன்�ைடய   

கமண்டலத்�க்�ள்   வ�ம்ப�யாக   ப்ரவாஹத்�க்�க்   ைக   காட்�னார்.   

அப்ப�ேய   ந��ம்   அதற்�ள்   அடங்��ட்ட�!   ஜனங்கெளல்லாம்   

ஸந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.   

ேகா�ந்த   பகவத்பாத�ம்   நிஷ்ைட���ந்�   எ�ந்தார்.   

ஆசாரய்ாைளப்   பாரத்்த�டன்   அவர்,   ‘இந்தக்   �ழந்ைதக்காகத்தாேன   

காத்�க்   ெகாண்��ந்ேதாம்?’   என்�   நிைனத்�க்   �ட்ேட   வந்தார்.   

கட்�க்ெகாண்டார்.   
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இவர்   அவர்   சரணத்�ல்   ��ந்தார்.   

ெதரிந்�ம்   ெதரியாத   மா�ரி   இ�க்�ம்   அவதார   �ைளயாட்�ப்ப�   அவர்   

இவைர,   “யா�,   �ழந்ைத?”   என்�   ேகட்டார்.   

ெசால்��ம்   ெசால்லாமல்   அவதாரெமன்�   ெதரி�த்�,   அவதார   

�லத்ைத�ம்   ெதரி�த்�,   எல்லாவற்�க்�ேம   �லமான   அத்ைவத   

�வத்ைத�ம்   ெதரி�த்��ட   ேவண்�ெமன்�   ஆசாரய்ாள்   

சே்லாகங்களாக   ப�ல்   ெசான்னார்.   பத்�   சே்லாகம்.    “    த³ஶஶ்ேலா�   ”    

என்ேற   ேபர்.   ஒவ்ெவா�   சே்லாகத்�ன்   கைட�ப்   பாதத்��ம்.   

“   தத்   ஏேகாऽவஶிஷ்ட:   ஶிவ:   ேகவேலாऽஹம்   ”   

என்�   ��த்தார்.   ‘அவ ஶி ஷ்டம்’:   எல்லாவற்ைற�ம்   மாைய   என்�   

தள்ளிய�ன்   �ஞ்�வ�.   ‘ேகவலம்’:   கலப்பட�ல்லாத�.   இன்ெனான்�   

இ�ந்தால்தாேன   கலக்க   ���ம்?   “அப்ப�ப்பட்ட’   அந்த   ஒன்�’:   ‘தத்   ஏக’:,   

ஶி வ   ஸ்வ�பமா��க்�றேத,   அ�தான்   நான்”   என்�   ெதரி�த்�க்   

ெகாண்டார்.   

யா�க்�ேம   �ை�   என்ப�   இல்லாதைதப்   ��தாகப்   ��த்�க்ெகாண்�   

வந்�   ��வ�ல்ைல!   அைடகாத்�க்   �ஞ்�   ெபாரிப்ப�ேபால   

உள்ேள��க்�றைதேய   �ரவ்   ஸம்ஸ்கார   ஓட்ைடப்   �ளந்�ெகாண்�   

ெவளி�ல்   வரப்பண்ணத்தான்   �ை�!’   அவதாரமான   இவ�க்ேகா   �ர்வ   

ஸம்ஸ்காரேம   இல்ைல.   இ�ந்�ம்   ���க   உபேதசத்�ன்   ெப�ைம   

ெதரியேவண்�ெமன்�   இவ�க்�த்தான்   நாம்   �ை�   தர�ெமன்�   



வ்யாஸர்   அ�ப்�ைவத்த�’   என்�   ேகா�ந்த   பகவத்பாத�க்�   

நிசச்யமா�ற்�.   

ஶாஸ்த்ர   ப்ரகாரம்   ஆசாரய்ா�க்�   அவர்   ஸந்நியாஸ   ஆசர்மம்   

ெகா�த்�   உபேதசம்   பண்ணினார்.   

     ॥   அத²   த³ஶஶ்ேலா�   ॥     

  
  
ந     �⁴�ரன்     ேதாயம்     ந     ேதேஜா     ந     வா�:   

     ந     க²ம்     ேநந்த் ³ ரியம்     வா     ந     ேதஷாம்     ஸ�ஹ:   ।   

அேனகாந்�கத்வாத்     ஸ�ஷ�ப்த்ேயக    �³த் ³ த³:     

     தேத³ேகாऽவஶிஷ்ட:     ஶிவ:     ேகவேலாऽஹம்   ॥   1॥   
 
   I   am   not   the   Earth   not   the   Water,   neither   Fire   nor   Air,   I    am   not   space.   Neither   am   I   any   of   

the   Faculties   nor   am   I   their     aggregate.   [I   am   not   any   of   these]   as   they   are   all   uncertain.   I  

am   proved   however   in   the   sole   experience   of   deep   sleep.   That    One,   the   Residue,   the   

Auspicious,   the   Only   One,   am   I   

  

  

ந     வரண்ா     ந    வரண்ாஶ்ரமாசார   -   த⁴ர்மா   
     ந    ேம    தா⁴ரணா    த் 4 யான    ேயாகா³த³ேயா�   ।   
அனாத்மாஶ்ரயாஹம்     ம மாத் 4 யாஸஹானாத்   
     தேத³ேகாऽவஶிஷ்ட:     ஶிவ:     ேகவேலாऽஹம்   ॥   2॥   



 
The    castes   are   not   for   me,   nor   the   observances   and   duties   attached   to   the   castes   and   the   

stages   of   life.   Even   the   steadying   of   the   mind,   concentration,   self-communion   and   other   

courses   are   not   for   me.   For   the   mistaken   senses   of   I   and   MINE   which   rested   on   the   

Non-Self   have   been   abandoned.   That   One,   the   Residue,   the   Auspicious,    the   Alone,   am   I   

  

ந    மாதா    �தா    வா    ந    ேத³வா    ந    ேலாகா   
     ந     ேவதா³     ந    யஜ்ஞா    ந    �ரத்²     ப் 3 �வந்�   ।   
ஸ�ஷப்ெதௗ     நிரஸ்தா�ஶ�ன்யாத்     மகத்வாத்   
     தேத³ேகாऽவஶிஷ்ட:     ஶிவ:     ேகவேலாऽஹம்   ॥   3॥   
  

There   is   no   mother   nor   father;   nor   Gods   nor   regions   of   experience;   no   scriptures   nor   
sacrificial   sites;   and   no   sacred   place-so   say   the   Sages.   For,   in   the   state   of   deep   sleep,   all   
these   are   negatived   and   that   state   is   completely   devoid   (of   any   object   of   perception)   That   
One,   the   Residue,   the   Auspicious,   the    Alone,   am   I   
  

 ந    ஸாக் 2 யம்    ந    ைஶவம்    ந    தத்பாஞ்சராத்ரம்   
     ந    ைஜனம்    ந     �மாம்ஸகாேத³ர்மதம்   வா   ।   
�ஶிஷ்டா��⁴த்யா    �ஶ�த் 3 தா⁴த்மகத்வாத்   
     தேத³ேகாऽவஶிஷ்ட:    ஶிவ:    ேகவேலாऽஹம்   ॥   4॥   

  
There   is   no   Sankhya   nor   Saiva,   nor   Pancharatra   nor   Jaina.   The   conception   of   the   

Mimamsaka   and   others   does   not   exist.   For,   through   the   direct   realisation   of   what   is   

qualified,   the   Self   is   known   as   of   the   nature   of   the   Absolutely   Pure.   That   

One,   the   Residue,   the   Auspicious,   the   Alone,   am   I   

  
ந    ேசாரத்் 4 வம்     ந    சாேதா⁴     ந    சாந்தரன்     பா³ஹ்யம்   
     ந    மத் 4 யம்    ந    �ரய்ங்     �ரவ்ாऽபரா    �³க்   ।   
�யத் 3 வ்யாபகத்    வாத்   -   அக²ண்ைட³க�ப:   



     தேத³ேகாऽவஶிஷ்ட:    ஶிவ:    ேகவேலாऽஹம்   ॥   5॥   
  

There   is   neither   above   nor   below,   neither   inside   nor   outside,   nor   middle   nor   crosswise,   no   

direction,   east   or   west.   For   it   is   all-pervasive   like   space.   It   is   partless   and   

homogeneous   in   its   nature.   That   One,   the   Residue,   the   Auspicious,   the   Alone,   am   I   

  

ந     ஶ�க்லம்     ந    க்�ʼஷ்ணம்    ந    ரக்தம்    ந    �தம்   
     ந    �ப் 3 ஜம்    ந     �னம்    ந    ஹ்ரஸ்வம்    ந    �³ரக்⁴ம்   ।   
அ�பம்     ததா²     ஜ்ேயா�ராகாரகத்வாத்   
     தேத³ேகாऽவஶிஷ்ட:     ஶிவ:    ேகவேலாऽஹம்   ॥   6॥   

  
  It   is   neither   white   nor   black,   neither   red   nor   yellow,   neither   dwarfish   nor   stout,   neither   short   
nor   long.   As   it   is   of   the   nature   of   light,   it   is   shapeless   also.   That   One,   the   Residue,   the   
Auspicious,   the   Alone,   am   I   
  
ந    ஶாஸ்தா    ந    ஶாஸ்த்ரம்    ந    ஶிஷ்ேயா    ந    ஶி�ா   
     ந    ச    த்வம்    ந    சாஹம்    ந    சாயம்    ப்ரபஞ்ச:   ।   
ஸ்வ�பாவேபா³ேதா⁴     �கல்பாஸ�ஷ்�:   
     தேத³ேகாऽவஶிஷ்ட:   ஶிவ:   ேகவேலாऽஹம்   ॥   7॥   
  

  There   is   no   ruler   nor   rule,   no   pupil   nor   training.   There   is   no   You   nor   I.   This   universe   is   not.   

For   the   realization   of   the   true   nature   of   the   Self   does   not   tolerate   any   distinction.   

That   One,   the   Residue,   the   Auspicious,   the   Alone,   am   I   

  

ந    ஜாக் 3 ரன்    ந    ேம    ஸ்வப்னேகா    வா    ஸ�ஷ�ப்�:   
     ந    �ஶ்ெவௗ    ந    வா    ைதஜஸ:    ப்ராஜ்ஞேகா    வா   ।   
அ�த் 3 யாத்மகத்வாத்    த்ரயாணம்     �ரயீ:   
     தேத³ேகாऽவஶிஷ்ட:    ஶிவ:    ேகவேலாऽஹம்   ॥   8॥   

  



There   is   no   waking   state   for   me   nor   dream   or   deep   sleep.   I   am   not   Visva[the   Self   identified   

with   the   experiencer   of   the   waking   state],   nor   Taijasa[identified   with   dream   state],   

nor   Prajna[identified   with   deep   sleep].   I   am   really   the   Fourth(Turiya).   That   One,   the   

Residue,   the   Auspicious,   the   Alone,   am   I   

  

அ�    வ்யாபகத்வாத்    �தத்வப்ரேயாகா³த்   
     ஸ்வத:   �த் 3 த⁴பா⁴வாத்     அனன்யாஶ்ரயத்வாத்   ।   
ஜக³த்      �சச்²ேமதத்     ஸமஸ்தம்    தத³ன்யத்   
     தேத³ேகாऽவஶிஷ்ட:    ஶிவ:    ேகவேலாऽஹம்   ॥   9॥   

  
All   this   universe   which   is   other   than   the   Self   is   worthless(having   no   existence   of   its   own)   

for   it   is   well   known   that   the   Self   is   all   pervasive,   recognised   as   the   reality   and   

that   its   existence   is   self-proven   and   does   not   depend   upon   anything   else.   That   One,   the   

Residue,   the   Auspicious,   the   Alone,   am   I   

  
ந     ைசகம்    தத³ன்யத் 3     த் 3 ��யம்    �த:    ஸ்யாத்   
     ந    ேகவலத்வம்    ந    சாऽேகவலத்வம்   ।   
ந    ஶ�ன்யம்    ந    சாஶ�ன்யம்    அத் 3 ைவதகத்வாத்   
     கத²ம்    ஸரவ்   -   ேவதா³ந்த   -   �த் 3 த⁴ம்     ப் 4 ர ��   ॥   10॥   

  
     It   is   not   one,   for   how   can   there   be   a   second   distinct   from   it?   Aloneness   cannot   be   

attributed   to   it   nor   even   not-aloneness.   It   is   neither   a   void   nor   a   non-void.   When   it   does   not   

admit   a   second   entity,   in   what   manner   can   I   speak   about   it   though   it   is   established   by   all   

the   Upanishads?   

    
இ�   �மத்   ஆ� 3 ஶங்கராசாரய்�ர�தம்   த³ஶஶ்ேலா�   ஸமாப்தம்   ॥   

  
  


