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Bhasmajabala Upanishad

ப⁴shமஜாபா³ேலாபநிஷth

யthஸாmhயjhஞாநகாலாkh³நிshவாதிkhதாshதிதாph◌⁴ரமmh ।
கேராதி ப⁴shம நி:ேஶஷmh தth³ph³ரைமவாsh ேகவலmh ॥
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி: ◌⁴ ஶ ◌்’iΝயாம ேத³வா: ॥ ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ॥
shதி²ைரரŋhைக³shShவாꣳஸshதபி: ◌⁴ ॥ vhயேஶம ேத³வதmh யதா³: ॥
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா: ॥ shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ॥
shவshதி நshதாrhேயா அShடேந: ॥ shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴ ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
ஹ:ௐ॥அத²ஜாபா³ேலா ⁴ஸுNhட:³ைகலாஸஶிக²ராவாஸேமாŋhகாரshவபிணmh
மஹாேத³வiµமாrhத⁴kh’தேஶக²ரmh ேஸாமஸூrhயாkh³நிநயநமநnhேதnh³ரவிphரப⁴mh
vhயாkh◌⁴ரசrhமாmhப³ரத⁴ரmh mh’க³ஹshதmh ப⁴shேமாth³⁴தவிkh³ரஹmh
திrhயkhthNhTh³ரேரகா²விராஜமாநபா⁴லphரேத³ஶmh shதஸmhrhணபசவித⁴-
பசாநநmh வீராஸநாட⁴மphரேமயமநாth³யநnhதmh நிShகலmh நிrh³ணmh
ஶாnhதmh நிரஜநமநாமயmh ஹுmhப²Thrhவாணmh ஶிவநாமாnhயநிஶiµchசரnhதmh
ரNhயபா³ஹுmhரNhயபmhரNhயவrhணmhரNhயநிதி⁴மth³ைவதmh சrhத²mh
ph³ரமவிShiΝth³ராதீதேமகமாஶாshயmh ப⁴க³வnhதmh ஶிவmh phரணmhய
iµஹுrhiµஹுரph◌⁴யrhchய ப²லத³லshேதந ப⁴shமநா ச நேதாthதமாŋhக:³
kh’தாஜட: பphரchசா²தீ⁴ ப⁴க³வnhேவத³ஸாரiµth³th◌⁴’thய
thNhTh³ரவிதி⁴mh யshமாத³nhயாநphேரேமவ ேமாோபலph³தி: ◌⁴ ।
கிmh ப⁴shமேநா th³ரvhயmh । காநி shதா²நாநி । மநேவாऽphயthர ேக வா ।
கதி வா தshய தா⁴ரணmh । ேக வாthராதி⁴காண: । நியமshேதஷாmh
ேகா வா । மாமnhேதவாநமiνஶாஸயாேமாதி । அத²ஸ ேஹாவாச
ப⁴க³வாnhபரேமவர: பரமகாணிக: phரமதா²nhஸுராநபி
ேஸாऽnhவீய தmh phராதத³யாth³ேகா³மயmh ph³ரமபrhேண நிதா⁴ய
thrhயmhப³கதி மnhthேரண ேஶாஷேயth । ேயந ேகநாபி ேதஜஸா

1



ப⁴shமஜாபா³ேலாபநிஷth

தthshவkh³’ேயாkhதமாrhேக³ண phரதிShடா²phய வநிmh தthர தth³ேகா³மயth³ரvhயmh
நிதா⁴ய ேஸாமாய shவாேஹதி மnhthேரண ததshதிலph³பி: ◌⁴ ஸாjhையrhஜுஹுயாth
।
அயmh ேதநாShேடாthதரஸஹshரmh ஸாrhத⁴ேமதth³வா । தthராjhயshய பrhணமயீ
ஜுஹூrhப⁴வதி । ேதந ந பாபmh ஶ ◌்’ேதி । தth³ேகா⁴மமnhthரshrhயmhப³கthேயவ
அnhேத shவிShடkh’thrhஹுதிshேதைநவாShடதி³ு ப³phரதா³நmh ।
தth³ப⁴shம கா³யthrhயா ஸmhphேராய தth³ைத⁴ேம ராஜேத தாmhேர mh’Nhமேய
வா பாthேர நிதா⁴ய th³ரமnhthைர: நரph◌⁴ய ஶுth³த⁴ேத³ேஶ ஸmhshதா²பேயth ।
தேதா ேபா⁴ஜேயth³ph³ராமnh । தத: shவயmh ேதா ப⁴வதி । மாநshேதாக இதி
ஸth³ேயா
ஜாதthயாதி³ பசph³ரமமnhthைரrhப⁴shம ஸŋhkh³’யாkh³நிதி ப⁴shம வாதி
ப⁴shம ஜலதி ப⁴shம shத²லதி ப⁴shம vhேயாேமதி ப⁴shம ேத³வா ப⁴shம
’ஷேயா ப⁴shம । ஸrhவmh ஹ வா ஏததி³த³mh ப⁴shம । தmh பாவநmh நமா
ஸth³ய:ஸமshதாக⁴ஶாஸகதி ஶிரஸாபி⁴நmhய । ேத வாமஹshேத
வாமேத³வாேயதி நிதா⁴ய thrhயmhப³கதி ஸmhphேராய ஶுth³த⁴mh ஶுth³ேத⁴ேநதி
ஸmhmh’jhய ஸmhேஶாth◌⁴ய ேதைநவாபாத³ஶீrhஷiµth³⁴லநமாசேரth ।
தthர ph³ரமமnhthரா: பச । தத: ேஶஷshய ப⁴shமேநா விநிேயாக:³ ।
தrhஜநீமth◌⁴யமாநாகாபி⁴ரkh³ேநrhப⁴shமாதி ப⁴shம ஸŋhkh³’ய
rhதா⁴நதி rhத⁴nhயkh³ேர nhயேஸth । thrhயmhப³கதி லலாேட
நீலkh³வாேயதி கNhேட² கNhட²shய த³ேண பாrhேவ thrhயாஷதி
வாேமதி கேபாலேயா: காலாேயதி ேநthரேயாshthேலாசநாேயதி ேராthரேயா:
ஶ ◌்’ணவாேமதி வkhthேர phரph³ரவாேமதி ’த³ேய ஆthமந இதி நாெபௗ⁴
நாபி⁴தி மnhthேரண த³ண⁴ஜேல ப⁴வாேயதி தnhமth◌⁴ேய th³ராேயதி
தnhமணிப³nhேத⁴ ஶrhவாேயதி தthகரph’Shேட² பஶுபதய இதி வாமபா³ஹுேல
உkh³ராேயதி தnhமth◌⁴ேய அkh³ேரவதா⁴ேயதி தnhமணிப³nhேத⁴ ³ேரவதா⁴ேயதி
தthகரph’Shேட² நேமா ஹnhthர இதி அmhேஸ ஶŋhகராேயதி யதா²khரமmh
ப⁴shம th◌⁴’thவா ேஸாமாேயதி ஶிவmh நthவா தத: phராlhய தth³ப⁴shமாப:
நnhthவிதி பிேப³th । நாேதா⁴ thயாjhயmh நாேதா⁴ thயாjhயmh ।
ஏதnhமth◌⁴யாநஸாயாேநஷு thகாேலஷு விதி⁴வth³ப⁴shமதா⁴ரணமphரமாேத³ந
காrhயmh । phரமாதா³thபதிேதா ப⁴வதி । ph³ராமநாமயேமவ த⁴rhேமாऽயேமவ
த⁴rhம: । ஏவmh ப⁴shமதா⁴ரணமkh’thவா நாநீயாதா³ேபாऽnhநமnhயth³வா ।
phரமாதா³ththயkhthவா ப⁴shமதா⁴ரணmh ந கா³யthmh ஜேபth । ந ஜுஹுயாத³kh³ெநௗ
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ப⁴shமஜாபா³ேலாபநிஷth

தrhபேயth³ேத³வாnh’nhபிthராதீ³nh ।
அயேமவ த⁴rhம:ஸநாதந:ஸrhவபாபநாஶேகா ேமாேஹ: । நிthேயாऽயmh த⁴rhேமா
ph³ராமநாmh ph³ரமசாkh³’வாநphரshத²யதீநாmh । ஏதத³கரேண
phரthயைவதி ph³ராமண: । அkh’thவா phரமாேத³ைநதத³Shேடாthதரஶதmh
ஜலமth◌⁴ேய shதி²thவா கா³யthmh ஜphthேவாேபாஷேணைநேகந ஶுth³ேதா⁴ ப⁴வதி ।
யதிrhப⁴shமதா⁴ரணmh thயkhthைவகேதா³ேபாShய th³வாத³ஶஸஹshரphரணவmh
ஜphthவா ஶுth³ேதா⁴ ப⁴வதி । அnhயேத²nhth³ேரா யதீnhஸாலாvh’ேகph◌⁴ய:
பாதயதி । ப⁴shமேநா யth³யபா⁴வshததா³ நrhயப⁴shமதா³ஹநஜnhயமnhயth³வாவயmh
மnhthரதmh தா⁴rhயmh ।
ஏதthphராத: phரஜாேநா ரthkh’தாthபாபாthேதா ப⁴வதி ।
shவrhணshேதயாthphரiµchயேத । மth◌⁴யnhதி³ேந மாth◌⁴யnhதி³நmh
kh’thேவாபshதா²நாnhதmh th◌⁴யாயமாந ஆதி³thயாபி⁴iµேகா²ऽதீ⁴யாந:
ஸுராபாநாthேதா ப⁴வதி । shவrhணshேதயாthேதா ப⁴வதி ।
ph³ராமணவதா⁴thேதா ப⁴வதி । ேகா³வதா⁴thேதா ப⁴வதி ।
அவவதா⁴thேதா ப⁴வதி । ³வதா⁴thேதா ப⁴வதி ।
மாth’வதா⁴thேதா ப⁴வதி । பிth’வதா⁴thேதா ப⁴வதி ।
thகாலேமதthphரஜாந:ஸrhவேவத³பாராயணப²லமவாphேநாதி ।
ஸrhவதீrhத²ப²லமiνேத । அநபph³வ:ஸrhவமாேரதி ।
விnhத³ேத phராஜாபthயmh ராயshேபாஷmh ெகௗ³பthயmh ।
ஏவமாவrhதேய³பநிஷத³thயாஹ ப⁴க³வாnhஸதா³ஶிவ:

ஸாmhப:³ஸதா³ஶிவ:ஸாmhப:³ ॥
இதி phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 1॥
அத² ⁴ஸுNhேடா³ ஜாபா³ேலா மஹாேத³வmh ஸாmhப³mh phரணmhய ந:
பphரchச² கிmh நிthயmh ph³ராமநாmh கrhதvhயmh யத³கரேண
phரthயைவதி ph³ராமண: । க: ஜநீய: । ேகா வா th◌⁴ேயய: । க:
shமrhதvhய: । கத²mh th◌⁴ேயய: । khவ shதா²தvhயேமதth³ph³தி । ஸமாேஸந
தmh ேஹாவாச । phரா³த³யாnhநிrhவrhthய ெஶௗசாதி³கmh தத:shநாயாth ।
மாrhஜநmh th³ரஸூkhைத: । ததசாஹதmh வாஸ: பத⁴thேத பாphமேநாப’thைய ।
உth³யnhதமாதி³thயமபி⁴th◌⁴யாயnhiνth³⁴தாŋhக³mh kh’thவா யதா²shதா²நmh
ப⁴shமநா thNhTh³ரmh ேவேதைநவ th³ராாch²ேவதாnhபி³ph◌⁴’யாth ।
ைநதthஸmhமrhஶ: । ததா²nhேய । rhth◌⁴நி சthவாmhஶth । ஶிகா²யாேமகmh
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thரயmh வா । ேராthரேயாrhth³வாத³ஶ । கNhேட² th³வாthmhஶth । பா³ேவா:
ேஷாட³ஶேஷாட³ஶ । th³வாத³ஶth³வாத³ஶ மணிப³nhத⁴ேயா:।ஷThஷட³ŋh³Shட²ேயா:
।
தத: ஸnhth◌⁴யாmh ஸேஶாऽஹரஹபாத । அkh³நிrhjhேயாதிthயாதி³பி⁴ரkh³ெநௗ
ஜுஹுயாth ।
ஶிவŋhக³mh thஸnhth◌⁴யமph◌⁴யrhchய ேஶShவாேநா th◌⁴யாthவா ஸாmhப³mh
மாேமவ vh’ஷபா⁴ட⁴mh ரNhயபா³ஹுmh ரNhயவrhணmh ரNhயபmh
பஶுபாஶவிேமாசகmh ஷmh kh’Shணபிŋhக³லrhth◌⁴வேரதmh விபாmh
விவபmh ஸஹshராmh ஸஹshரஶீrhஷmh ஸஹshரசரணmh விவேதாபா³ஹுmh
விவாthமாநேமகமth³ைவதmh நிShகலmh நிShkhயmh ஶாnhதmh ஶிவமரமvhயயmh
ஹஹரரNhயக³rhப⁴shரShடாரமphரேமயமநாth³யnhதmh th³ரஸூkhைதரபி⁴chய
ேதந ப⁴shமநா ப²லத³லச thஶாைக²ராrhth³ைரரநாrhth³ைரrhவா ।
ைநதthர ஸmhshபrhஶ: । தthஜாஸாத⁴நmh கlhபேயchச ைநேவth³யmh ।
ததைசகாத³ஶ³ணth³ேரா ஜபநீய:। ஏக³ேऽநnhத:।ஷட³ேராऽShடாேரா
வா ைஶேவா மnhthேரா ஜபநீய: । ஓthயkh³ேர vhயாஹேரth । நம இதி பசாth ।
தத: ஶிவாேயthயரthரயmh । ஓthயkh³ேர vhயாஹேரth । நம இதி பசாth ।
தேதா மஹாேத³வேயதி பசாராணி । நாதshதாரக: பரேமா மnhthர: । தாரேகாऽயmh
பசார: । ேகாऽயmh ைஶேவா மiν: । ைஶவshதாரேகாऽயiµபதி³யேத
மiνரவிiµkhேத ைஶேவph◌⁴ேயா ேவph◌⁴ய: । ைஶேவாऽயேமவ மnhthரshதாரயதி ।
ஸ ஏவ ph³ரேமாபேத³ஶ: ।
ph³ரம ேஸாேமாऽஹmh பவந: ேஸாேமாऽஹmh பவேத ேஸாேமாऽஹmh
ஜநிதா மதீநாmh ேஸாேமாऽஹmh ஜநிதா ph’தி²vhயா: ேஸாேமாऽஹmh
ஜநிதாऽkh³ேந: ேஸாேமாऽஹmh ஜநிதா ஸூrhயshய ேஸாேமாऽஹmh
ஜநிேதnhth³ரshய ேஸாேமாऽஹmh ஜநிேதாத விShே: ேஸாேமாऽஹேமவ
ஜநிதா ஸ யசnhth³ரமேஸா ேத³வாநாmh ⁴rh⁴வshவராதீ³நாmh
ஸrhேவஷாmh ேலாகாநாmh ச । விவmh ⁴தmh ⁴வநmh சிthரmh
ப³ஹுதா⁴ ஜாதmh ஜாயமாநmh ச யthஸrhவshய ேஸாேமாऽஹேமவ
ஜநிதா விவாதி⁴ேகா th³ேரா மஹrh: । ரNhயக³rhபா⁴தீ³நஹmh
ஜாயமாநாnhபயா । ேயா th³ேரா அkh³ெநௗ ேயா அphஸு ய ஓஷதீ⁴ஷு
ேயா th³ேரா விவா ⁴வநா விேவைஶவேமவ । அயேமவாthமாnhதராthமா
ph³ரமjhேயாதிrhயshமாnhந மthேதாऽnhய: பர: । அஹேமவ பேரா விவாதி⁴க: ।
மாேமவ விதி³thவாmh’தthவேமதி । தரதி ேஶாகmh । மாேமவ விதி³thவா
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ஸாmhsh’திகீmh ஜmh th³ராவயதி । தshமாத³ஹmh th³ேரா ய:ஸrhேவஷாmh
பரமா க³தி: । ேஸாऽஹmh ஸrhவாகார: । யேதா வா இமாநி ⁴தாநி ஜாயnhேத ।
ேயந ஜாதாநி வnhதி । யthphரயnhthயபி⁴ஸmhவிஶnhதி । தmh மாேமவ
விதி³thேவாபாத । ⁴ேதபி⁴rhேத³ேவபி⁴ரபி⁴Shேதாऽஹேமவ । பீ⁴ஷாshமாth³வாத:
பவேத । பீ⁴ேஷாேத³தி ஸூrhய: । பீ⁴ஷாshமாத³kh³நிேசnhth³ரச । ேஸாேமாऽத
ஏவ ேயாऽஹmh ஸrhேவஷாமதி⁴Shடா²தா ஸrhேவஷாmh ச ⁴தாநாmh
பாலக: । ேஸாऽஹmh ph’தி²வீ । ேஸாऽஹமாப: । ேஸாऽஹmh ேதஜ: । ேஸாऽஹmh வா:
।
ேஸாऽஹmh கால: । ேஸாऽஹmh தி³ஶ: । ேஸாऽஹமாthமா । மயி ஸrhவmh phரதிSh²தmh
।
ph³ரமவிதா³phேநாதி பரmh । ph³ரமா ஶிேவா ேம அsh ஸதா³ஶிேவாmh ।
அசுrhவிவதசுரகrhே விவத: கrhேऽபாேதா³
விவத:பாேதா³ऽபாணிrhவிவத:பாணிராஹமஶிரா விவத:ஶிரா
விth³யாமnhthைரகஸmhரேயா விth³யாேபா விth³யாமேயா விேவவேராऽஹமஜேராऽஹmh
।
மாேமவmh விதி³thவா ஸmhsh’திபாஶாthphரiµchயேத । தshமாத³ஹmh
பஶுபாஶவிேமாசக: । பஶவசாமாநவாnhதmh மth◌⁴யவrhதிநச
khதாthமாேநா யதnhேத மாேமவ phராphmh । phராphயnhேத மாmh ந நராவrhதnhேத ।
thஶூலகா³mh காஶீமதி⁴thய thயkhதாஸேவாऽபி மyhேயவ ஸmhவிஶnhதி ।
phரjhவலவநிக³mh ஹவிrhயதா² ந யஜமாநமாஸாத³யதி ததா²ெஸௗ thயkhthவா
ணபmh ந தthதாth³’ஶmh ரா phராphiνவnhதி । ஏஷ ஏவாேத³ஶ: । ஏஷ
உபேத³ஶ: । ஏஷ ஏவ பரேமா த⁴rhம: । ஸthயாthதthர கதா³சிnhந phரமதி³தvhயmh
தthேராth³⁴லநthNhTh³ராph◌⁴யாmh । ததா² th³ராth³யாதா⁴ரthததா²
மத³rhசநாchச । phரமாேத³நாபி நாnhதrhேத³வஸத³ேந ஷmh rhயாth ।
vhரதாnhந phரமதி³தvhயmh । தth³தி⁴ தபshதth³தி⁴ தப: காயாேமவ iµkhதிகாமாநாmh ।
ந தththயாjhயmh ந தththயாjhயmh ேமாசேகாऽஹமவிiµkhேத நிவஸதாmh ।
நாவிiµkhதாthபரமmh shதா²நmh । நாவிiµkhதாthபரமmh shதா²நmh ।
காயாmh shதா²நாநி சthவா । ேதஷாமph◌⁴யrhதமnhதrhkh³’ஹmh ।
தthராphயவிiµkhதமph◌⁴யrhதmh । தthர shதா²நாநி பச । தnhமth◌⁴ேய
ஶிவாகா³ரமph◌⁴யrhதmh । தthர phராchயாைமவrhயshதா²நmh ।
த³யாmh விசாலநshதா²நmh । பசிமாயாmh ைவராkh³யshதா²நmh ।
உthதராயாmh jhஞாநshதா²நmh । தshnhயத³nhதrhநிrhphதமvhயயமநாth³யnhத-
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மேஶஷேவத³ேவதா³nhதேவth³யமநிrhேத³யமநிkhதமphரchயவமாஶாshயமth³ைவதmh
ஸrhவாதா⁴ரமநாதா⁴ரமநியமஹரஹrhph³ரமவிShiΝரnhத³ராth³யமரவரேஸவிதmh
மாேமவ jhேயாதி:shவபmh ŋhக³mh மாேமேவாபாதvhயmh தேத³ேவாபாதvhயmh ।
ைநவ பா⁴வயnhதி தlhŋhக³mh பா⁴iνசnhth³ேராऽkh³நிrhவா: ।
shவphரகாஶmh விேவவராபி⁴த⁴mh பாதாலமதி⁴திShட²தி ।
தேத³வாஹmh । தthராrhசிேதாऽஹmh । ஸாாத³rhசித: ।
thஶாைக²rhபி³lhவத³லrhதீ³phைதrhவா ேயாऽபி⁴ஸmhஜேயnhமnhமநா
மyhயாதாஸுrhமyhேயவாrhபிதாகி²லகrhமா ப⁴shமதி³kh³தா⁴ŋhேகா³
th³ரா⁴ஷே மாேமவ ஸrhவபா⁴ேவந phரபnhேநா
மேத³கஜாநிரத: ஸmhஜேயth । தத³ஹமநா ।
தmh ேமாசயா ஸmhsh’திபாஶாth । அஹரஹரph◌⁴யrhchய
விேவவரmh ŋhக³mh தthர th³ரஸூkhைதரபி⁴chய தேத³வ
shநபநபயshth: பீthவா மஹாபாதேகph◌⁴ேயா iµchயேத । ந
ேஶாகமாphேநாதி । iµchயேத ஸmhஸாரப³nhத⁴நாth । தத³நph◌⁴யrhchய
நாநீயாthப²லமnhநமnhயth³வா । யத³நீயாth³ேரேதாப⁴ப⁴ேவth ।
நாப: பிேப³th । யதி³ பிேப³thயேபா ப⁴ேவth । phரமாேத³ைநகதா³
thவநph◌⁴யrhchய மாmh ⁴khthவா ேபா⁴ஜயிthவா ேகஶாnhவாபயிthவா
க³vhயாநாmh பச ஸŋhkh³’ேயாேபாShய ஜேல th³ரshநாநmh ।
ஜேபththவாரmh th³ராiνவாகmh । ஆதி³thயmh பயnhநபி⁴th◌⁴யாய-
nhshவkh’தகrhமkh’th³ெரௗth³ேரேரவ மnhthைர:rhயாnhமாrhஜநmh ।
தேதா ேபா⁴ஜயிthவா ph³ராமnhேதா ப⁴வதி । அnhயதா² பேரேதா
யாதநாமiνேத । பthைர: ப²லrhவா ஜலrhவாnhையrhவாபி⁴jhய
விேவவரmh மாmh தேதாऽநீயாth । காபிேலந பயஸாபி⁴chய
th³ரஸூkhேதந மாேமவ ஶிவŋhக³பிணmh ph³ரமஹthயாயா:
ேதா ப⁴வதி । காபிேலநாjhேயநாபி⁴chய shவrhணshேதயாthேதா ப⁴வதி ।
ம⁴நாபி⁴chய ³தா³ரக³மநாthேதா ப⁴வதி । தயா
ஶrhகரயாபி⁴chய ஸrhவவவதா⁴thேதா ப⁴வதி ।
ராதி³பி⁴ேரைதரபி⁴chய ஸrhவாநவாphேநாதி காமாnh ।
இthேயைககmh மஹாnhphரshத²ஶதmh மஹாnhphரshத²ஶதமாைந:
ஶைதரபி⁴jhய iµkhேதா ப⁴வதி ஸmhஸாரப³nhத⁴நாth । மாேமவ
ஶிவŋhக³பிணமாrhth³ராயாmh ெபௗrhணமாshயாmh வாமாவாshயாயாmh
வா மஹாvhயதீபாேத kh³ரஹேண ஸŋhkhராnhதாவபி⁴chய தில:
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ஸதNh³ல:ஸயைவ:ஸmhjhய பி³lhவத³லரph◌⁴யrhchய காபிேலநாjhயாnhவித-
க³nhத⁴ஸார⁴ைப: பகlhphய தீ³பmh ைநேவth³யmh ஸாjhயiµபஹாரmh
கlhபயிthவா த³th³யாthShபாஜmh । ஏவmh phரயேதாऽph◌⁴யrhchய மம
ஸாjhயேமதி । ஶைதrhமஹாphரshைத²ரக²Nhைட³shதNh³லரபி⁴chய
சnhth³ரேலாககாமசnhth³ரேலாகமவாphேநாதி । திலேரதாவth³பி⁴ரபி⁴chய
வாேலாககாேமா வாேலாகமவாphேநாதி । மாைஷேரதாவth³பி⁴ரபி⁴chய
வணேலாககாேமா வணேலாகமவாphேநாதி । யைவேரதாவth³பி⁴ரபி⁴chய
ஸூrhயேலாககாம:ஸூrhயேலாகமவாphேநாதி । ஏைதேரதாவth³பி⁴rhth³வி³ணரபி⁴chய
shவrhக³ேலாககாம:shவrhக³ேலாகமவாphேநாதி । ஏைதேரதாவth³பி⁴சrh³ணரபி⁴chய
சrhஜாலmh ph³ரமேகாஶmh யnhmh’thrhநாவபயதி । தமதீthய மlhேலாககாேமா
மlhேலாகமவாphேநாதி நாnhயmh மlhேலாகாthபரmh । யமவாphய ந ேஶாசதி ।
ந ஸ நராவrhதேத ந ஸ நராவrhதேத । ŋhக³பிணmh மாmh ஸmhjhய
சிnhதயnhதி ேயாகி³ந:th³தா: ◌⁴ th³தி⁴mh க³தா: । யஜnhதி யjhவாந: ।
மாேமவ shவnhதி ேவதா:³ஸாŋhகா:³ ேஸாபநிஷத:³ ேஸதிஹாஸ: ।
ந மthேதாऽnhயத³ஹேமவ ஸrhவmh । மயி ஸrhவmh phரதிSh²தmh ।
தத: காயாmh phரயைதேரவாஹமnhவஹmh jhய: । தthர க³
ெரௗth³ராநநா நாநாiµகா² நாநாஶshthரதா⁴ே நாநாபத⁴ரா
நாநாசிநிதா: । ேத ஸrhேவ ப⁴shமதி³kh³தா⁴ŋhகா³ th³ராாப⁴ர:

kh’தாஜலேயா நிthயமபி⁴th◌⁴யாயnhதி । தthர rhவshயmh தி³ஶி ph³ரமா
kh’தாஜரஹrhநிஶmh மாiµபாshேத । த³ணshயாmh தி³ஶி
விShiΝ: kh’thைவவ rhதா⁴ஜmh மாiµபாshேத । phரதீchயாnhth³ர:
ஸnhநதாŋhக³ உபாshேத । உதீ³chயாமkh³நிகாயiµமாiνரkhதா ேஹமாŋhக³வி⁴ஷ
ேஹமவshthரா மாiµபாஸேத மாேமவ ேவதா³சrhrhதித⁴ரா: । த³யாmh தி³ஶி
iµkhதிshதா²நmh தnhiµkhதிமNhட³பஸmhjhஞிதmh । தthராேநகக³: பாலகா:
ஸாதா: ◌⁴ பாபகா⁴தகா: । தthர ’ஷய: ஶாmhப⁴வா: பாஶுபதா
மஹாைஶவா ேவதா³வதmhஸmh ைஶவmh பசாரmh ஜபnhதshதாரகmh
ஸphரணவmh ேமாத³மாநாshதிShட²nhதி । தthைரகா ரthநேவதி³கா । தthராஹமாந:
காயாmh thயkhதணபாைச²வாநாநீய shவshயாŋhேக ஸmhநிேவய
ப⁴தth³ரா⁴தாiνபshph’ய மா ⁴ேத³ேதஷாmh ஜnhம
mh’திேசதி தாரகmh ஶவmh மiνiµபதி³ஶா ।
ததshேத iµkhதா மாமiνவிஶnhதி விjhஞாநமேயநாŋhேக³ந ।
ந நராவrhதnhேத ஹுதாஶநphரதிShட²mh ஹவிவ தthைரவ
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iµkhthயrhத²iµபதி³யேத ைஶேவாऽயmh மnhthர: பசார: ।
தnhiµkhதிshதா²நmh । தத ஓŋhகாரபmh । தேதா மத³rhபிதகrhமmh
மதா³விShடேசதஸாmh மth³பதா ப⁴வதி । நாnhேயஷயmh
ph³ரமவிth³ேயயmh ph³ரமவிth³யா । iµiµவ: காயாேமவாநா
வீrhயவnhேதா விth³யாவnhத: । விjhஞாநமயmh ph³ரமேகாஶmh ।
சrhஜாலmh ph³ரமேகாஶmh । யnhmh’thrhநாவபயதி । யmh ph³ரமா
நாவபயதி । யmh விShiΝrhநாவபயதி । யnhth³ராkh³நீ நாவபேயதாmh ।
யmh வத³ேயா நாவபயnhதி । தேமவ தthேதஜ phShடவிTh³பா⁴வmh
ைஹமiµமாmh ஸmhShய வஸnhதmh சnhth³ரேகாஸமphரப⁴mh
சnhth³ரகிடmh ேஸாமஸூrhயாkh³நிநயநmh ⁴தி⁴தவிkh³ரஹmh
ஶிவmh மாேமவமபி⁴th◌⁴யாயnhேதா iµkhதகிlhபி³ஷாshthயkhதப³nhதா⁴
மyhேயவ நா ப⁴வnhதி । ேய சாnhேய காயாmh ஷ காண:

phரதிkh³ரஹரதாshthயkhதப⁴shமதா⁴ரshthயkhதth³ராதா⁴ரshthயkhத-
ேஸாமவாரvhரதாshthயkhதkh³ரஹயாகா³shthயkhதவிேவவராrhசநாshthயkhத-
பசாரஜபாshthயkhதைப⁴ரவாrhசநா ைப⁴ரவீmh ேகா⁴ராதி³யாதநாmh
நாநாவிதா⁴mh காயாmh பேரதா ⁴khthவா தத: ஶுth³தா⁴ மாmh phரபth³யnhேத ச ।
அnhதrhkh³’ேஹ ேரேதா thரmh ஷmh வா விsh’ஜnhதி ததா³ ேதந சnhேத
பிth’nh । தேமவ பாபகாணmh mh’தmh பயnhநீலேலாேதா ைப⁴ரவshதmh
பாதயthயshரமNhட³ேல jhவலjhjhவலநNhேட³ShவnhேயShவபி । ததசாphரமாேத³ந
நிவேஸத³phரமாேத³ந நிவேஸthகாயாmh ŋhக³பிNhயாthபநிஷth ॥
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி: ◌⁴ ஶ ◌்’iΝயாம ேத³வா: ॥ ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ॥
shதி²ைரரŋhைக³shShவாꣳஸshதபி: ◌⁴ ॥ vhயேஶம ேத³வதmh யதா³: ॥
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா: ॥ shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ॥
shவshதி நshதாrhேயா அShடேந: ॥ shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴ ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥ ஹ: ௐ தthஸth ॥
இதி ப⁴shமஜாபா³ேலாபநிஷthஸமாphதா ॥
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