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.. Ashrama Upanishad ..

॥ஆ ரேமாபனிஷ ॥
ஸ வா ரமா:ஸமப⁴வ ய மா ேஸாऽயம்ஜ த³ன: ।
ைகவ யாவா தேய ⁴யா ஸதா³சாரரதா ஹி தா ॥ 1॥
ௐப⁴ ³ர க ேணபி:⁴ ருணுயாம ேத³வா: ।
ப⁴ ³ர ப ேயமா பி⁴ யஜ ரா: ।
தி²ைரர ைக³ து டுவா ஸ த பி⁴ யேஶமேத³வஹித யதா³யு:

।
வ திநஇ ³ேரா ரு’ ³த⁴ ரவா: । வ திந: ஷாவி வேவதா:³

।
வ திந தா ேயாஅரி டேனமி: । வ திேநா ³ரு’ஹ பதி த³தா⁴து

॥
ௐஶா தி:ஶா தி:ஶா தி: ॥
ஹரி:ௐ ॥அதா²த ச வாரஆ ரமா: ேஷாட³ஶேப⁴தா³ ப⁴வ தி ।
த ர ³ர ம சாரிண சது விதா⁴ ப⁴வ தி கா³ய ேரா ³ரா மண:
ராஜாப ேயா ³ரு’ஹ னிதி ।யஉபனய ³ ⁴வ ரிரா ரம ாரலவ
கா³ய ரீம ேரஸகா³ய ர: ।ேயாऽஷ்டாசத்வாரிம்ஶத்³வ ஷாணிேவத³ ³ர மச ய
சேர ரதிேவத³ ³வாத³ஶவாயாவ ³ ³ரஹ த வா ேவத³ யஸ
³ரா மண: ।
வதா³னிரதரு’துகாலாபி⁴கா³மீஸதா³பரதா³ரவ ஜீ ராஜாப ய: ।அத²வா

சது வி ஶதிவ ஷாணிகு³ருகுலவாஸீ ³ரா மே ऽஷ்டாசத்வாரிம்ஶத்³வ ஷவாஸீ
ச ராஜாப ய: ।ஆ ராய ³கு³ேராரபரி யாகீ³ைந டி²ேகா ³ரு’ஹ னிதி
॥ 1॥
³ரு’ஹ தா²அபி சது விதா⁴ ப⁴வ தி—வா தாக ரு’ தய:
ஶாலீன ரு’ தேயாயாயாவராேகா⁴ரஸ யாஸிகா ேசதி ।த ரவா தாக ரு’ தய:
ரு’ஷிேகா³ர வாணி யமக³ ஹிதமுபயு ஜா :ஶதஸ வ ஸராபி:⁴
ரியாபி⁴ யஜ தஆ மான ரா த²ய ேத ।ஶாலீன ரு’ தேயாயஜ ேதா
ந
யாஜய ேதாऽதீ⁴யா நா ⁴யாபய ேதா த³த³ேதா ந ரதி ³ரு’ ண த:
ஶதஸ வ ஸராபி:⁴
ரியாபி⁴ யஜ தஆ மான ரா த²ய ேத ।யாயாவேராயஜ ேதாயாஜய ேதாऽதீ⁴யா
அ ⁴யாபய ேதாத³த³த: ரதி ³ரு’ ண த:ஶதஸ வ ஸராபி:⁴ ரியாபி⁴ யஜ த
ஆ மான ரா த²ய ேத ।ேகா⁴ரஸ யாஸிகாஉ ³ ⁴ரு’தபரி தாபி⁴ர ³பி:⁴
கா ய
கு வ த: ரதிதி³வஸமா ரு’ேதா ச² ரு’ திமுபயு ஜா :ஶதஸ வ ஸராபி:⁴
ரியாபி⁴ யஜ தஆ மான ரா த²ய ேத ॥ 2॥
வான ர தா²அபி சது விதா⁴ ப⁴வ தி ைவகா²னஸா
அ ரு’ டப ெயௗஷதி⁴வன பதிபி⁴ ³ராமப³ஹி ரு’தாபி⁴ர ³னிபரிசரண
ரு’ வாப சமஹாய ஞ ரியா நி வ தய தஆ மான ரா த²ய ேத

।
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॥ஆ ரேமாபனிஷ ॥

உது³ ப³ரா: ராதரு தா²யயா தி³ஶமபி⁴ ேர ேதததா³ ரு’ேதாது³ ப³ரப³த³ர-

நீவார யாமாைகர ³னிபரிசரண ரு’ வாப சமஹாய ஞ ரியா நி வ தய த
ஆ மான ரா த²ய ேத ।பா³லகி² யாஜடாத⁴ரா சீரச மவ கலபரி ரு’தா:
கா தி யா ெபௗ ணமா யா பு பப²லமு ரு’ஜ த:ேஶஷான ெடௗ
மாஸா ரு’ யுபா ஜன ரு’ வாऽக்³னிபரிசரண ரு’ வா
ப சமஹாய ஞ ரியா நி வ தய தஆ மான ரா த²ய ேத ।ேப²னபா
உ ம தகா: ணப ணப²லேபா⁴ஜிே ய ரய ரவஸ ேதாऽக்³னிபரிசரண
ரு’ வாப சமஹாய ஞ ரியா நி வ தய தஆ மான ரா த²ய ேத

॥ 3॥
பரி ராஜகாஅபி சது விதா⁴ ப⁴வ தி—குடீசரா
ப³ஹூத³காஹ ஸா: பரமஹ ஸா ேசதி । த ர குடீசரா:
வபு ர ³ரு’ேஹஷுபி⁴ ாச ய சர தஆ மான ரா த²ய ேத ।

ப³ஹூத³கா ரித³ ட³கம ட³லு யப ஜலபவி ரபா ரபாது³காஸன கா²ய ேஞாபவீதெகௗபீன-

காஷாயேவஷதா⁴ரிண:ஸாது⁴ ரு’ ேதஷு ³ரா மணகுேலஷுைப⁴ ாச ய
சர தஆ மான ரா த²ய ேத ।ஹ ஸாஏகத³ ட³த⁴ரா: கா²வ ஜிதா
ய ேஞாபவீததா⁴ரிண: யகம ட³லுஹ தா ³ராைமகரா ரவாஸிே
நக³ேர தீ ேத²ஷு ப சரா ர வஸ த ஏகரா ர ³விரா ர ரு’ ²ர-
சா ³ராய தி³ சர தஆ மான ரா த²ய ேத । பரமஹ ஸா
நத³ ட³த⁴ரா மு டா:³ க தா²ெகௗபீனவாஸேஸாऽவ்யக்தலிங்கா³
அ ய தாசாரா அனு ம தா உ ம தவதா³சர த ரித³ ட³-
கம ட³லு யப ஜலபவி ரபா ரபாது³காஸன கா²ய ேஞாபவீதாநா
யாகி³ன:ஶூ யாகா³ரேத³வ ³ரு’ஹவாஸிே நேதஷா த⁴ ேமாநாத⁴ ேமா
ந சா ரு’த ஸ வ ஸஹா:ஸ வஸமா:ஸமேலா டா மகா ச
யேதா²பப னசாது வ யைப⁴ ாச ய சர தஆ மான ேமா ய த
ஆ மான
ேமா ய தஇதி ॥ 4॥ௐ த ஸதி³ யுபனிஷ ॥
ௐ ணமத:³ ணமித³ ணமுத³ யேத ।
ண ய ணமாதா³ய ேமவா யேத ॥

ௐஶா தி:ஶா தி:ஶா தி: ॥
இ யாத² வணீயா ரேமாபனிஷ ஸமா தா ॥
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