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Amritanada Upanishad

அmh’தநாேதா³பநிஷth 21

அmh’தநாேதா³பநிஷthphரதிபாth³யmh பராரmh ।
thைரபதா³நnhத³ஸாmhராjhயmh ’தி³ ேம பா⁴ ஸnhததmh ॥
ௐ ஸஹ நாவவ ।ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ।ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவிநாவதீ⁴தமsh மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
ஶாshthராNhயதீ⁴thய ேமதா⁴வீ அph◌⁴யshய ச ந: ந: ।
பரமmh ph³ரம விjhஞாய உlhகாவthதாnhயேதா²thsh’ேஜth ॥ 1॥
ஓŋhகாரmh ரத²மாய விShiΝmh kh’thவாத²ஸாரதி²mh ।
ph³ரமேலாகபதா³nhேவ th³ராராத⁴நதthபர:॥ 2॥
தாவth³ரேத²ந க³nhதvhயmh யாவth³ரத²பதி²shதி²த: ।
shதி²thவா ரத²பத²shதா²நmh ரத²iµthsh’jhய க³chச²தி ॥ 3॥
மாthராŋhக³பத³mh thயkhthவா ஶph³த³vhயஜநவrhதmh ।
அshவேரண மகாேரண பத³mh ஸூமmh ச க³chச²தி ॥ 4॥
ஶph³தா³தி³விஷயா: பச மநைசவாதிசசலmh ।
சிnhதேயதா³thமேநா ரnhphரthயாஹார:ஸ உchயேத ॥ 5॥
phரthயாஹாரshததா² th◌⁴யாநmh phராயாேமாऽத² தா⁴ர ।
தrhகைசவ ஸமாதி⁴ச ஷட³ŋhேகா³ ேயாக³உchயேத ॥ 6॥
யதா² பrhவததா⁴நாmh த³யnhேத த⁴மநாnhமலா: ।
தேத²nhth³யkh’தா ேதா³ஷா த³யnhேத phராணநிkh³ரஹாth ॥ 7॥
phராயாைமrhத³ேஹth³ேதா³ஷாnhதா⁴ரபி⁴ச கிlhபி³ஷmh ।
phரthயாஹாேரண ஸmhஸrhகா³th³th◌⁴யாேநநாநீவராnh³nh ॥ 8॥
கிlhபி³ஷmh யmh நீthவா சிரmh ைசவ சிnhதேயth ॥ 9॥
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சிரmh ேரசகmh ைசவ வாேயாராகrhஷணmh ததா² ।
phராயாமshthரய: phேராkhதா ேரசரகmhப⁴கா:॥ 10॥
ஸvhயா’திmh ஸphரணவாmh கா³யthmh ஶிரஸா ஸஹ ।
th: பேட²தா³யதphராண: phராயாம:ஸ உchயேத ॥ 11॥
உthphய வாமாகாஶmh ஶூnhயmh kh’thவா நிராthமகmh ।
ஶூnhயபா⁴ேவந யாth³ேரசகshேயதி லணmh ॥ 12॥
வkhthேரேthபலநாேலந ேதாயமாகrhஷேயnhநர: ।
ஏவmh வாrhkh³ரதvhய: ரகshேயதி லணmh ॥ 13॥
ேநாchch²வேஸnhந ச நிவாேஸth கா³thராணி ைநவ சாலேயth ।
ஏவmh பா⁴வmh நியாth mhப⁴கshேயதி லணmh ॥ 14॥
அnhத⁴வthபய பாணி ஶph³த³mh ப³தி⁴ரவth ’iΝ ।
காShட²வthபய ேத ேத³ஹmh phரஶாnhதshேயதி லணmh ॥ 15॥
மந:ஸŋhகlhபகmh th◌⁴யாthவா ஸŋhphயாthமநி ³th³தி⁴மாnh ।
தா⁴ரயிthவா ததா²ऽऽthமாநmh தா⁴ர பகீrhதிதா ॥ 16॥
ஆக³மshயாவிேராேத⁴ந ஊஹநmh தrhக உchயேத ।
ஸமmh மnhேயத யmh லph³th◌⁴வா ஸ ஸமாதி: ◌⁴ phரகீrhதித:॥ 17॥
⁴பா⁴ேக³ஸேம ரmhேய ஸrhவேதா³ஷவிவrhேத ।
kh’thவா மேநாமயீmh ராmh ஜphthவா ைசவாத² மNhட³ேல ॥ 18॥
பth³மகmh shவshதிகmh வாபி ப⁴th³ராஸநமதா²பி வா ।
ப³th³th◌⁴வா ேயாகா³ஸநmh ஸmhய³thதராபி⁴iµக:²shதி²த:॥ 19॥
நாகாடமŋh³lhயா பிதா⁴ையேகந மாதmh ।
ஆkh’Shய தா⁴ரேயத³kh³நிmh ஶph³த³ேமவாபி⁴சிnhதேயth ॥ 20॥
ஓthேயகாரmh ph³ரம ஓthேயேகந ேரசேயth ।
தி³vhயமnhthேரண ப³ஹுஶ:rhயாதா³thமமலchதிmh ॥ 21॥
பசாth³th◌⁴யாயீத rhேவாkhதkhரமேஶா மnhthரவிth³³த:◌⁴ ।
sh²லாதிsh²லமாthராயmh நாேப⁴rhth◌⁴வபkhரம:॥ 22॥
திrhய³rhth◌⁴வமேதா⁴ th³’Shmh விஹாய ச மஹாமதி: ।
shதி²ரshதா²யீ விநிShகmhப:ஸதா³ ேயாக³mh ஸமph◌⁴யேஸth ॥ 23॥
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தாலமாthராவிநிShகmhேபா தா⁴ரேயாஜநmh ததா² ।
th³வாத³ஶமாthேரா ேயாக³sh காலேதா நியம:shmh’த:॥ 24॥
அேகா⁴ஷமvhயஜநமshவரmh ச அகNhட²தாlhேவாShட²மநாகmh ச ।
அேரப²ஜாதiµப⁴ேயாShமவrhதmh யத³ரmh ந ரேத கதா³சிth
॥ 25॥
ேயநாெஸௗ பயேத மாrhக³mh phராணshேதந  க³chச²தி ।
அதshதமph◌⁴யேஸnhநிthயmh ஸnhமாrhக³க³மநாய ைவ ॥ 26॥
’th³th³வாரmh வாth³வாரmh ச rhத⁴th³வாரமத: பரmh ।
ேமாth³வாரmh பி³லmh ைசவ ஸுரmh மNhட³லmh வி:³॥ 27॥
ப⁴யmh khேராத⁴மதா²லshயமதிshவphநாதிஜாக³ரmh ।
அthயாஹரமநாஹரmh நிthயmh ேயாகீ³விவrhஜேயth ॥ 28॥
அேநந விதி⁴நா ஸmhயŋhநிthயமph◌⁴யஸத: khரமாth ।
shவயiµthபth³யேத jhஞாநmh thபி⁴rhமாைஸrhந ஸmhஶய:॥ 29॥
சrhபி: ◌⁴ பயேத ேத³வாnhபசபி⁴shlhயவிkhரம: ।
இchச²யாphேநாதி ைகவlhயmh ஷShேட² மா ந ஸmhஶய:॥ 30॥
பாrhதி²வ: பசமாthரsh சrhமாthராணி வாண: ।
ஆkh³ேநயsh thமாthேராऽெஸௗ வாயvhயsh th³விமாthரக:॥ 31॥
ஏகமாthரshததா²காேஶா யrhத⁴மாthரmh  சிnhதேயth ।
th³தி⁴mh kh’thவா  மநஸா சிnhதேயதா³thமநாthமநி ॥ 32॥
thmhஶthபrhவாŋh³ல: phராே யthர phராண: phரதிSh²த: ।
ஏஷ phராண இதி kh²யாேதா பா³யphராணshய ேகா³சர:॥ 33॥
அஶீதிச ஶதmh ைசவ ஸஹshராணி thரேயாத³ஶ ।
லைசேகாநநி:வாஸ அேஹாராthரphரமாணத:॥ 34॥
phராண ஆth³ேயா ’தி³shதா²ேந அபாநsh நrh³ேத³ ।
ஸமாேநா நாபி⁴ேத³ேஶ  உதா³ந: கNhட²மாத:॥ 35॥
vhயாந:ஸrhேவஷு சாŋhேக³ஷு ஸதா³vhயாvh’thய திShட²தி ।
அத²வrhsh பசாநாmh phராதீ³நாமiνkhரமாth ॥ 36॥
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ரkhதவrhேநா மணிphரkh²ய: phராே வா: phரகீrhதித: ।
அபாநshதshய மth◌⁴ேய  இnhth³ரேகா³பஸமphரப:◌⁴ ॥ 37॥
ஸமாநsh th³வேயாrhமth◌⁴ேய ேகா³ரத⁴வளphரப: ◌⁴ ।
ஆபாNhட³ர உதா³நச vhயாேநா யrhசிshஸமphரப: ◌⁴ ॥ 38॥
யshேயத³mh மNhட³லmh பி⁴thவா மாேதா யாதி rhத⁴நி ।
யthர தthர mhேயth³வாபி ந ஸ ⁴ேயாऽபி³ஜாயேத ।
ந ஸ ⁴ேயாऽபி⁴ஜாயத இthபநிஷth ॥ 39॥
ௐ ஸஹ நாவவthவிதி ஶாnhதி:॥
॥இதி kh’Shணயஜுrhேவதீ³ய அmh’தநாேதா³பநிஷthஸமாphதா ॥
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