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Brahmavidya Upanishad

ph³ரமவிth³ேயாபநிஷth

shவாவிth³யாதthகாrhயஜாதmh யth³விth³யாபநவmh க³தmh ।
தth³த⁴mhஸவிth³யாநிShபnhநmh ராமசnhth³ரபத³mh ப⁴ேஜ ॥
ௐ ஸஹ நாவவ ॥ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ॥
ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ॥
ேதஜshவிநாவதீ⁴தமsh மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
அத² ph³ரமவிth³ேயாபநிஷ³chயேத ॥
phரஸாதா³th³ph³ரமணshதshய விShேரth³⁴தகrhமண: ।
ரஹshயmh ph³ரமவிth³யாயா th◌⁴வாkh³நிmh ஸmhphரசேத ॥ 1॥
ௐஇthேயகாரmh ph³ரம ய³khதmh ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ।
ஶரmh தshய வயா shதா²நmh காலthரயmh ததா²॥ 2॥
தthர ேத³வாshthரய: phேராkhதா ேலாகா ேவதா³shthரேயாऽkh³நய: ।
திshேரா மாthராrhத⁴மாthரா ச thrhயரshய ஶிவshய  ॥ 3॥
’kh³ேவேதா³ கா³rhஹபthயmh ச ph’தி²வீ ph³ரம ஏவ ச ।
ஆகாரshய ஶரmh  vhயாkh²யாதmh ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴ ॥ 4॥
யஜுrhேவேதா³ऽnhதmh ச த³kh³நிshதைத²வ ச ।
விShiΝச ப⁴க³வாnhேத³வ உகார: பகீrhதித:॥ 5॥
ஸாமேவத³shததா² th³ெயௗசாஹவநீயshதைத²வ ச ।
ஈவர: பரேமா ேத³ேவா மகார: பகீrhதித:॥ 6॥
ஸூrhயமNhட³லமth◌⁴ேயऽத²யகார:ஶŋhக²மth◌⁴யக:³ ।
உகாரசnhth³ரஸŋhகாஶshதshய மth◌⁴ேய vhயவshதி²த:॥ 7॥
மகாரshthவkh³நிஸŋhகாேஶா வி⁴ேமா விth³ேதாபம: ।
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ph³ரமவிth³ேயாபநிஷth

திshேரா மாthராshததா²jhேஞயா ேஸாமஸூrhயாkh³நிபிண: ॥ 8॥
ஶிகா² தீ³பஸŋhகாஶா தshnhiνப வrhதேத ।
அrhத⁴மாthர ததா²jhேஞயா phரணவshேயாப shதி²தா ॥ 9॥
பth³மஸூthரநிபா⁴ ஸூமா ஶிகா²ஸா th³’யேத பரா ।
ஸா நா³ஸூrhயஸŋhகாஶா ஸூrhயmh பி⁴ththவா ததா²பரா ॥ 10॥
th³விஸphததிஸஹshராணி நா³mh பி⁴ththவா ச rhத⁴நி ।
வரத:³ஸrhவ⁴தாநாmh ஸrhவmh vhயாphயாவதிShட²தி ॥ 11॥
காmhshயக⁴Nhடாநிநாத³sh யதா²யதி ஶாnhதேய ।
ஓŋhகாரsh ததா² ேயாjhய:ஶாnhதேய ஸrhவchச²தா ॥ 12॥
யshnhவியேத ஶph³த³shதthபரmh ph³ரம கீ³யேத ।
தி⁴யmh  யேத ph³ரம ேஸாऽmh’தthவாய கlhபேத ॥ 13॥
வா: phராணshததா²காஶshthவிேதா⁴ வஸmhjhஞக: ।
ஸ வ: phராண இthkhேதா வாலாkh³ரஶதகlhபித:॥ 14॥
நாபி⁴shதா²ேந shதி²தmh விவmh ஶுth³த⁴தththவmh ஸுநிrhமலmh ।
ஆதி³thயவ தீ³phயnhதmh ரபி⁴சாகி²லmh ஶிவmh ॥ 15॥
ஸகாரmh ச ஹகாரmh ச ேவா ஜபதி ஸrhவதா³ ।
நாபி⁴ரnhth◌⁴ராth³விநிShkhராnhதmh விஷயvhயாphதிவrhதmh ॥ 16॥
ேதேநத³mh நிShகலmh விth³யாthராthஸrhபிrhயதா² ததா² ।
காரேணநாthமநா khத: phராயாைமச பசபி: ◌⁴ ॥ 17॥
சShகலா ஸமாkhேதா ph◌⁴ராmhயேத ச ’தி³shதி²த: ।
ேகா³லகsh யதா³ ேத³ேஹ ரத³Nhேட³ந வா ஹத:॥ 18॥
ஏதshnhவஸேத ஶீkh◌⁴ரமவிராnhதmh மஹாக²க:³ ।
யாவnhநிவேதா வshதாவnhநிShகலதாmh க³த:॥ 19॥
நப⁴shத²mh நிShகலmh th◌⁴யாthவா iµchயேத ப⁴வப³nhத⁴நாth
அநாஹதth◌⁴வநிதmh ஹmhஸmh ேயா ேவத³’th³க³தmh ॥ 20॥
shவphரகாஶசிதா³நnhத³mh ஸ ஹmhஸ இதி கீ³யேத ।
ேரசகmh ரகmh iµkhthவா mhப⁴ேகந shதி²த:ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 21॥
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நாபி⁴கnhேத³ஸெமௗ kh’thவா phராபாெநௗ ஸமாத: ।
மshதகshதா²mh’தாshவாத³mh பீthவா th◌⁴யாேநந ஸாத³ரmh ॥ 22॥
தீ³பாகாரmh மஹாேத³வmh jhவலnhதmh நாபி⁴மth◌⁴யேம ।
அபி⁴chயாmh’ேதைநவ ஹmhஸ ஹmhேஸதி ேயா ஜேபth ॥ 23॥
ஜராமரணேராகா³தி³ ந தshய ⁴வி விth³யேத ।
ஏவmh தி³ேந தி³ேந rhயாத³ணிமாதி³வி⁴தேய ॥ 24॥
ஈவரthவமவாphேநாதி ஸதா³ph◌⁴யாஸரத: மாnh ।
ப³ஹேவா ைநகமாrhேக³ண phராphதா நிthயthவமாக³தா:॥ 25॥
ஹmhஸவிth³யாmh’ேத ேலாேக நாshதி நிthயthவஸாத⁴நmh ।
ேயா த³தா³தி மஹாவிth³யாmh ஹmhஸாkh²யாmh பாரேமவmh ॥ 26॥
தshய தா³shயmh ஸதா³rhயாthphரjhஞயா பரயா ஸஹ ।
ஶுப⁴mh வாऽஶுப⁴மnhயth³வா ய³khதmh ³ ⁴வி ॥ 27॥
தthrhயாத³விசாேரண ஶிShய:ஸnhேதாஷஸmhத: ।
ஹmhஸவிth³யாமாmh லph³th◌⁴வா ³ஶுஷயா நர:॥ 28॥
ஆthமாநமாthமநா ஸாாth³ph³ரம ³th³th◌⁴வா ஸுநிசலmh ।
ேத³ஹஜாthயாதி³ஸmhப³nhதா⁴nhவrhரமஸமnhவிதாnh ॥ 29॥
ேவத³ஶாshthராணி சாnhயாநி பத³பாmhஸுவ thயேஜth ।
³ப⁴khதிmh ஸதா³rhயாchch²ேரயேஸ ⁴யேஸ நர:॥ 30॥
³ேரவ ஹ:ஸாாnhநாnhய இthயph³ரவீchch²’தி:॥ 31॥
thயா ய³khதmh பரமாrhத²ேமவ

தthஸmhஶேயா நாthர தத:ஸமshதmh ।
thயா விேராேத⁴ ந ப⁴ேவthphரமாணmh

ப⁴ேவத³நrhதா²ய விநா phரமாணmh ॥ 32॥
ேத³ஹshத:²ஸகேலா jhேஞேயா நிShகேலா ேத³ஹவrhத: ।
ஆphேதாபேத³ஶக³mhேயாऽெஸௗ ஸrhவத:ஸமவshதி²த:॥ 33॥
ஹmhஸஹmhேஸதி ேயா ph³யாth³த⁴mhேஸா ph³ரமா ஹ:ஶிவ: ।
³வkhthராth லph◌⁴ேயத phரthயmh ஸrhவேதாiµக²mh ॥ 34॥
திேலஷு ச யதா²ைதலmh Shேப க³nhத⁴ இவாத: ।
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ஷshய ஶேரऽshnhஸ பா³யாph◌⁴யnhதேர ததா²॥ 35॥
உlhகாஹshேதா யதா²ேலாேக th³ரvhயமாேலாkhய தாmh thயேஜth ।
jhஞாேநந jhேஞயமாேலாkhய பசாjhjhஞாநmh பthயேஜth ॥ 36॥
Shபவthஸகலmh விth³யாth³க³nhத⁴shதshய  நிShகல: ।
vh’sh ஸகலmh விth³யாchசா²யா தshய  நிShகலா ॥ 37॥
நிShகல:ஸகேலா பா⁴வ:ஸrhவthைரவ vhயவshதி²த: ।
உபாய:ஸகலshதth³வ³ேபயைசவ நிShகல:॥ 38॥
ஸகேல ஸகேலா பா⁴ேவா நிShகேல நிShகலshததா² ।
ஏகமாthேரா th³விமாthரச thமாthரைசவ ேப⁴த³த:॥ 39॥
அrhத⁴மாthர பரா jhேஞயா தத ஊrhth◌⁴வmh பராthபரmh ।
பசதா⁴ பசைத³வthயmh ஸகலmh பபTh²யேத ॥ 40॥
ph³ரமே ’த³யshதா²நmh கNhேட²விShiΝ:ஸமாத: ।
தாமth◌⁴ேய shதி²ேதா th³ேரா லலாடshேதா² மேஹவர:॥ 41॥
நாஸாkh³ேர அchதmh விth³யாthதshயாnhேத  பரmh பத³mh ।
பரthவாth பரmh நாshதீthேயவmh ஶாshthரshய நிrhணய:॥ 42॥
ேத³ஹாதீதmh  தmh விth³யாnhநாஸாkh³ேர th³வாத³ஶாŋh³லmh ।
தத³nhதmh தmh விஜாநீயாthதthரshேதா²vhயாபேயthphர: ◌⁴ ॥ 43॥
மேநாऽphயnhயthர நிphதmh சுரnhயthர பாதிதmh ।
ததா²பி ேயாகி³நாmh ேயாேகா³யவிchசி²nhந: phரவrhதேத ॥ 44॥
ஏதth பரமmh ³யேமதth பரமmh ஶுப⁴mh ।
நாத: பரதரmh கிசிnhநாத: பரதரmh ஶுப⁴mh ॥ 45॥
ஶுth³த⁴jhஞாநாmh’தmh phராphய பரமாரநிrhணயmh ।
³யாth³³யதமmh ேகா³phயmh kh³ரஹணீயmh phரயthநத:॥ 46॥
நாthராய phரதா³தvhயmh நாஶிShயாய கதா³சந ।
³ேத³வாய ப⁴khதாய நிthயmh ப⁴khதிபராய ச ॥ 47॥
phரதா³தvhயத³mh ஶாshthரmh ேநதேரph◌⁴ய: phரதா³பேயth ।
தா³தாshய நரகmh யாதி th³th◌⁴யேத ந கதா³சந ॥ 48॥
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kh³’ஹshேதா² ph³ரமசா ச வாநphரshத²ச பி⁴ுக: ।
யthர தthர shதி²ேதா jhஞாநீ பரமாரவிthஸதா³॥ 49॥
விஷயீ விஷயாஸkhேதா யாதி ேத³ஹாnhதேர ஶுப⁴mh ।
jhஞாநாேத³வாshய ஶாshthரshய ஸrhவாவshேதா²ऽபி மாநவ:॥ 50॥
ph³ரமஹthயாவேமதா⁴th³ைய: Nhயபாைபrhந phயேத ।
ேசாத³ேகா ேபா³த⁴கைசவ ேமாத³ச பர:shmh’த:॥ 51॥
இthேயஷmh thவிேதா⁴ jhேஞய ஆசாrhயsh மதேல ।
ேசாத³ேகா த³rhஶேயnhமாrhக³mh ேபா³த⁴க:shதா²நமாசேரth ॥ 52॥
ேமாத³sh பரmh தththவmh யjhjhஞாthவா பரமiνேத ।
phரthயயஜநmh ேத³ேஹ ஸŋhேபாchch²’iΝ ெகௗ³தம ॥ 53॥
ேதேநShThவா ஸ நேரா யாதி ஶாவதmh பத³மvhயயmh ।
shவயேமவ  ஸmhபேயth³ேத³ேஹ பி³nh³mh ச நிShகலmh ॥ 54॥
அயேந th³ேவ ச விஷுேவ ஸதா³ பயதி மாrhக³விth ।
kh’thவாயாமmh ரா வthஸ ேரசரகmhப⁴காnh ॥ 55॥
rhவmh ேசாப⁴யiµchசாrhய அrhசேயth யதா²khரமmh ।
நமshகாேரண ேயாேக³ந iµth³ரயாரph◌⁴ய சாrhசேயth ॥ 56॥
ஸூrhயshய kh³ரஹணmh வthஸ phரthயயஜநmh shmh’தmh ।
jhஞாநாthஸாjhயேமேவாkhதmh ேதாேய ேதாயmh யதா² ததா²॥ 57॥
ஏேத ³: phரவrhதnhேத ேயாகா³ph◌⁴யாஸkh’தரைம: ।
தshமாth³ேயாக³mh ஸமாதா³ய ஸrhவ:³க²ப³Shkh’த:॥ 58॥
ேயாக³th◌⁴யாநmh ஸதா³ kh’thவா jhஞாநmh தnhமயதாmh vhரேஜth ।
jhஞாநாthshவபmh பரமmh ஹmhஸமnhthரmh ஸiµchசேரth ॥ 59॥
phராணிநாmh ேத³ஹமth◌⁴ேய  shதி²ேதா ஹmhஸ:ஸதா³chத: ।
ஹmhஸ ஏவ பரmh ஸthயmh ஹmhஸ ஏவ  ஶkhதிகmh ॥ 60॥
ஹmhஸ ஏவ பரmh வாkhயmh ஹmhஸ ஏவ  வாதி³கmh ।
ஹmhஸ ஏவ பேரா th³ேரா ஹmhஸ ஏவ பராthபரmh ॥ 61॥
ஸrhவேத³வshய மth◌⁴யshேதா²ஹmhஸ ஏவ மேஹவர: ।
ph’தி²vhயாதி³ஶிவாnhதmh  அகாராth³யாச வrhணகா:॥ 62॥
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டாnhதா ஹmhஸ ஏவ shயாnhமாth’ேகதி vhயவshதி²தா: ।
மாth’காரதmh மnhthரமாதி³ஶnhேத ந thரசிth ॥ 63॥
ஹmhஸjhேயாதிரபmhயmh மth◌⁴ேய ேத³வmh vhயவshதி²தmh ।
த³iµக²மாthய jhஞாநiµth³ராmh phரகlhபேயth ॥ 64॥
ஸதா³ஸமாதி⁴mh rhவீத ஹmhஸமnhthரமiνshமரnh ।
நிrhமலshப²காகாரmh தி³vhயபமiνthதமmh ॥ 65॥
மth◌⁴யேத³ேஶ பரmh ஹmhஸmh jhஞாநiµth³ராthமபகmh ।
phராேऽபாந:ஸமாநேசாதா³நvhயாெநௗ ச வாயவ:॥ 66॥
பசகrhேமnhth³ையkhதா: khயாஶkhதிப³ேலாth³யதா: ।
நாக:³rhமச kh’கேரா ேத³வத³thேதா த⁴நஜய:॥ 67॥
பசjhஞாேநnhth³ையrhkhதா jhஞாநஶkhதிப³ேலாth³யதா: ।
பாவக:ஶkhதிமth◌⁴ேய  நாபி⁴சkhேர ரவி:shதி²த:॥ 68॥
ப³nhத⁴iµth³ரா kh’தா ேயந நாஸாkh³ேர  shவேலாசேந ।
அகாேரவநிthயாஹுகாேர ’தி³ஸmhshதி²த:॥ 69॥
மகாேர ச ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய phராணஶkhthயா phரேபா³த⁴ேயth ।
ph³ரமkh³ரnhதி²ரகாேர ச விShiΝkh³ரnhதி²rh’தி³shதி²த:॥ 70॥
th³ரkh³ரnhதி²rhph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய பி⁴th³யேதऽரவாநா ।
அகாேர ஸmhshதி²ேதா ph³ரமா உகாேர விShiΝராshதி²த:॥ 71॥
மகாேர ஸmhshதி²ேதா th³ரshதேதாऽshயாnhத: பராthபர: ।
கNhட²mh ஸŋhchய நாTh³யாெதௗ³shதmhபி⁴ேத ேயந ஶkhதித:॥ 72॥
ரஸநா பீTh³யமாேநயmh ேஷாட³ஶீ ேவாrhth◌⁴வகா³நி ।
thடmh thவிதா⁴ ைசவ ேகா³லாக²mh நிக²ரmh ததா²॥ 73॥
thஶŋhக²வjhரேமாŋhகாரrhth◌⁴வநாலmh ph◌⁴ேவாrhiµக²mh ।
Nhட³mh சாலயnhphராnhேப⁴த³யnhஶஶிமNhட³லmh ॥ 74॥
ஸாத⁴யnhவjhரmhபா⁴நி நவth³வாராணி ப³nhத⁴ேயth ।
ஸுமந:பவநாட:◌⁴ ஸராேகா³ நிrh³ணshததா²॥ 75॥
ph³ரமshதா²ேந  நாத:³shயாchசா²கிnhயாmh’தவrhணீ ।

6 sanskritdocuments.org



ph³ரமவிth³ேயாபநிஷth

ஷThசkhரமNhட³ேலாth³தா⁴ரmh jhஞாநதீ³பmh phரகாஶேயth ॥ 76॥
ஸrhவ⁴தshதி²தmh ேத³வmh ஸrhேவஶmh நிthயமrhசேயth ।
ஆthமபmh தமாேலாkhய jhஞாநபmh நிராமயmh ॥ 77॥
th³’யnhதmh தி³vhயேபண ஸrhவvhயாபீ நிரஜந: ।
ஹmhஸ ஹmhஸ வேத³th³வாkhயmh phராணிநாmh ேத³ஹமாத: ।
ஸphராபாநேயாrhkh³ரnhதி²ரஜேபthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 78॥
ஸஹshரேமகmh th³வதmh ஷThஶதmh ைசவ ஸrhவதா³ ।
உchசரnhப²ேதா ஹmhஸ: ேஸாऽஹthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 79॥
rhவபா⁴ேக³யேதா⁴ŋhக³mh ஶிகி²nhயாmh ைசவ பசிமmh ।
jhேயாதிrhŋhக³mh ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய நிthயmh th◌⁴யாேயthஸதா³ யதி:॥ 80॥
அchேதாऽஹமசிnhthேயாऽஹமதrhkhேயாऽஹமேஜாऽshmhயஹmh ।
அphராேऽஹமகாேயாऽஹமநŋhேகா³ऽshmhயப⁴ேயாऽshmhயஹmh ॥ 81॥
அஶph³ேதா³ऽஹமேபாऽஹமshபrhேஶாऽshmhயஹமth³வய: ।
அரேஸாऽஹமக³nhேதா⁴ऽஹமநாதி³ரmh’ேதாऽshmhயஹmh ॥ 82॥
அேயாऽஹமŋhேகா³ऽஹமஜேராऽshmhயகேலாऽshmhயஹmh ।
அphராேऽஹமேகாऽஹமசிnhthேயாऽshmhயkh’ேதாऽshmhயஹmh ॥ 83॥
அnhதrhயாmhயஹமkh³ராேயாऽநிrhேத³ேயாऽஹமலண: ।
அேகா³thேராऽஹமகா³thேராऽஹமசுShேகாऽshmhயவாக³ஹmh ॥ 84॥
அth³’ேயாऽஹமவrhேऽஹமக²Nhேடா³ऽshmhயஹமth³⁴த: ।
அேதாऽஹமth³’ShேடாऽஹமnhேவShடvhேயாऽமேராऽshmhயஹmh ॥ 85॥
அவாரphயநாகாேஶாऽேதஜshேகாऽvhயபி⁴சாrhயஹmh ।
அமேதாऽஹமஜாேதாऽஹமதிஸூேமாऽவிகாrhயஹmh ॥ 86॥
அரஜshேகாऽதமshேகாऽஹமஸththேவாshmhய³ேऽshmhயஹmh ।
அமாேயாऽiνப⁴வாthமாஹமநnhேயாऽவிஷேயாऽshmhயஹmh ॥ 87॥
அth³ைவேதாऽஹமrhேऽஹமபா³ேயாऽஹமநnhதர: ।
அேராேதாऽஹமதீ³rhேகா⁴ऽஹமvhயkhேதாऽஹமநாமய:॥ 88॥
அth³வயாநnhத³விjhஞாநக⁴ேநாऽshmhயஹமவிkhய: ।
அநிchேசா²ऽஹமேலேபாऽஹமகrhதாshmhயஹமth³வய:॥ 89॥
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அவிth³யாகாrhயேநாऽஹமவாkh³ரஸநேகா³சர: ।
அநlhேபாऽஹமேஶாேகாऽஹமவிகlhேபாऽshmhயவிjhவலnh ॥ 90॥
ஆதி³மth◌⁴யாnhதேநாऽஹமாகாஶஸth³’ேஶாऽshmhயஹmh ।
ஆthமைசதnhயேபாऽஹமஹமாநnhத³சிth³க⁴ந:॥ 91॥
ஆநnhதா³mh’தேபாऽஹமாthமஸmhshேதா²ஹமnhதர: ।
ஆthமகாேமாஹமாகாஶாthபரமாthேமவேராshmhயஹmh ॥ 92॥
ஈஶாேநாshmhயஹTh³ேயாऽஹமஹiµthதமஷ: ।
உthkh’Shேடாऽஹiµபth³ரShடா அஹiµthதரேதாऽshmhயஹmh ॥ 93॥
ேகவேலாऽஹmh கவி: கrhமாth◌⁴யோऽஹmh கரதி⁴ப: ।
³ஹாஶேயாऽஹmh ேகா³phதாஹmh சுஷசுரshmhயஹmh ॥ 94॥
சிதா³நnhேதா³ऽshmhயஹmh ேசதா சிth³க⁴நசிnhமேயாऽshmhயஹmh ।
jhேயாதிrhமேயாऽshmhயஹmh jhயாயாjhேயாதிஷாmh jhேயாதிரshmhயஹmh ॥
95॥
தமஸ:ஸாயஹmh rhயrhேயாऽஹmh தமஸ: பர: ।
தி³vhேயா ேத³ேவாऽsh³rhத³rhேஶா th³’Shடாth◌⁴யாேயா th◌⁴ேவாऽshmhயஹmh
॥ 96॥
நிthேயாऽஹmh நிரவth³ேயாऽஹmh நிShkhேயாऽsh நிரஜந: ।
நிrhமேலா நிrhவிகlhேபாऽஹmh நிராkh²யாேதாऽsh நிசல:॥ 97॥
நிrhவிகாேரா நிthயேதா நிrh³ே நி:shph’ேஹாऽshmhயஹmh ।
நிnhth³ேயா நியnhதாஹmh நிரேபோऽsh நிShகல:॥ 98॥
ஷ: பரமாthமாஹmh ராண: பரேமாऽshmhயஹmh ।
பராவேராऽshmhயஹmh phராjhஞ: phரபேசாபஶேமாऽshmhயஹmh ॥ 99॥
பராmh’ேதாऽshmhயஹmh rhண: phர⁴ரsh ராதந: ।
rhநnhைத³கேபா³ேதா⁴ऽஹmh phரthயேக³கரேஸாऽshmhயஹmh ॥ 100॥
phரjhஞாேதாऽஹmh phரஶாnhேதாऽஹmh phரகாஶ: பரேமவர: ।
ஏகதா³ சிnhthயமாேநாऽஹmh th³ைவதாth³ைவதவிலண:॥ 101॥
³th³ேதா⁴ऽஹmh ⁴தபாேலாऽஹmh பா⁴ேபா ப⁴க³வாநஹmh ।
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மஹாjhேஞேயா மஹாநsh மஹாjhேஞேயா மேஹவர:॥ 102॥
விiµkhேதாऽஹmh வி⁴ரஹmh வேரNhேயா vhயாபேகாऽshmhயஹmh ।
ைவவாநேரா வாஸுேத³ேவா விவதசுரshmhயஹmh ॥ 103॥
விவாதி⁴ேகாऽஹmh விஶேதா³விShiΝrhவிவkh’த³shmhயஹmh ।
ஶுth³ேதா⁴ऽsh ஶுkhர:ஶாnhேதாऽsh ஶாவேதாऽsh ஶிேவாऽshmhயஹmh
॥ 104॥
ஸrhவ⁴தாnhதராthமஹமஹமsh ஸநாதந: ।
அஹmh ஸkh’th³விபா⁴ேதாऽsh shேவ மmhநி ஸதா³shதி²த:॥ 105॥
ஸrhவாnhதர:shவயjhேயாதி:ஸrhவாதி⁴பதிரshmhயஹmh ।
ஸrhவ⁴தாதி⁴வாேஸாऽஹmh ஸrhவvhயாபீ shவராட³ஹmh ॥ 106॥
ஸமshதஸா ஸrhவாthமா ஸrhவ⁴த³ஹாஶய: ।
ஸrhேவnhth³ய³பா⁴ஸ:ஸrhேவnhth³யவிவrhத:॥ 107॥
shதா²நthரயvhயதீேதாऽஹmh ஸrhவாiνkh³ராஹேகாऽshmhயஹmh ।
ஸchசிதா³நnhத³ rhthமா ஸrhவphேரமாshபேதா³ऽshmhயஹmh ॥ 108॥
ஸchசிதா³நnhத³மாthேராऽஹmh shவphரகாேஶாऽsh சிth³க⁴ந: ।
ஸththவshவபஸnhமாthரth³த⁴ஸrhவாthமேகாऽshmhயஹmh ॥ 109॥
ஸrhவாதி⁴Shடா²நஸnhமாthர:shவாthமப³nhத⁴ஹேராऽshmhயஹmh ।
ஸrhவkh³ராேஸாऽshmhயஹmh ஸrhவth³ரShடா ஸrhவாiν⁴ரஹmh ॥ 110॥
ஏவmh ேயா ேவத³ தththேவந ஸ ைவ ஷ உchயத இthபநிஷth ॥
ௐ ஸஹ நாவவ ॥ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ॥ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ॥
ேதஜshவிநாவதீ⁴தமsh மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
இதி ph³ரமவிth³ேயாபநிஷthஸமாphதா ॥
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