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॥ஹ ேஸாபனிஷ ॥
ஹ ஸா ²ேயாபனிஷ ேரா த தா³லி ய ரவி ரேம ।
ததா³தா⁴ர நிராதா⁴ர ³ர மமா ரமஹ மஹ: ॥
ௐ ணமத³இதிஶா தி: ॥
ெகௗ³தம உவாச ।
ப⁴க³வ ஸ வத⁴ ம ஞஸ வஶா ரவிஶாரத³ ।
³ர மவி ³யா ரேபா³ேதா⁴ஹிேகே பாேயனஜாயேத ॥ 1॥
ஸன குமார உவாச ।
விசா யஸ வேவேத³ஷு மத ஞா வா பி கின: ।
பா வ யா கதி²த த வ ரு’ணுெகௗ³தம த மம ॥ 2॥
அ ²ேயயமித³ கு³ ய ேயாகி³நா ேகாஶஸ னிப⁴ ।
ஹ ஸ யா ரு’திவி தார பு⁴ திமு திப²ல ரத³ ॥ 3॥
அத²ஹ ஸபரமஹ ஸனி ணய யா ²யா யாம: ।
³ர மசாரிேணஶா தாய தா³ தாய கு³ருப⁴ தாய ।
ஹ ஸஹ ேஸதிஸதா³ ⁴யாய ஸ ேவஷுேத³ேஹஷு யா யவ தேத
॥
யதா² ய ³னி: கா ேட²ஷு திேலஷுைதலமிவ த விதி³ வா
ரு’ யும ேயதி ।
கு³த³மவ ட ⁴யாதா⁴ரா ³வாயுமு தா² ய வாதி⁴ டா² ரி:
ரதி³ ணீ ரு’ ய மணி ரக ச க³ வாஅ ஹதமதி ர ய
விஶு ³ெதௗ⁴
ரா னிரு ⁴யா ஞாமனு ⁴யாய ³ர மர ⁴ர ⁴யாய
ரிமா ேராऽஹமித்யேவம்ஸ வதா³ ⁴யாய ।அேதா²
நாத³மாதா⁴ரா ³ ³ர மர ⁴ரப ய த ஶு ³த⁴ ப²டிகஸ காஶ
ஸைவ ³ர ம பரமா ேம யு யேத ॥ 1॥
அத²ஹ ஸரு’ஷி: ।அ ய தா கா³ய ரீ ச² த:³ । பரமஹ ேஸா
ேத³வதா ।அஹமிதிபீ³ஜ ।ஸஇதிஶ தி: ।
ேஸாऽஹமிதிகீலக ।ஷ ஸ ²யயா
அேஹாரா ரேயாேரகவி ஶதிஸஹ ராணிஷ ஶதா யதி⁴கானி
ப⁴வ தி ।
ஸூ யாய ேஸாமாய நிர ஜ ய நிராபா⁴ஸாய தனுஸூ ம
ரேசாத³யாதி³திஅ ³னீேஷாமா ⁴யா ெவௗஷ
ரு’த³யா ³ய க³ யாஸகர யாெஸௗப⁴வத: ।ஏவ ரு’ வா ரு’த³ேய

அ டத³ேலஹ ஸா மான ⁴யாேய ।அ ³னீேஷாெமௗ
ப ாேவா கார: ேரா பி³ து³ து ேந ர முக² ரு ³ேரா ரு ³ராணீ
சரெணௗபா³ஹூ கால சா ³னி ேசாேப⁴ பா ேவ ப⁴வத: ।
ப ய ய கா³ர ச ேடாப⁴யபா ேவ ப⁴வத: । ஏேஷாऽஸௌ
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பரமஹ ேஸா பா⁴னுேகாடி ரதீகாஶ: । ேயேனத³ யா த ।
த யா டதா⁴ ரு’ தி ப⁴வதி । வத³ேல பு ேய மதி:ஆ ³ேனேய
நி ³ரால யாத³ேயா ப⁴வ தியா ேய ேர மதி:ைந ரு’ேத பாேப
மனீஷாவாரு யா ரீடா³வாய ேயக³ம ெதௗ³பு³ ³தி:⁴ெஸௗ ேய
ரதி ரீதி: ஈஶாேன ³ர யாதா³ன ம ⁴ேயைவரா ³ய ேகஸேர
ஜா ³ரத³வ தா²க ணிகாயா வ ன லி ேக³ஸுஷு தி:ப ³ம யாேக³
துரீய யதா³ஹ ேஸா நாேத³ லீே ப⁴வதி ததா³
து யாதீதமு மனனமஜேபாபஸ ஹாரமி யபி⁴தீ⁴யேத । ஏவ ஸ வ
ஹ ஸவஶா த மா மே ஹ ேஸாவிசா யேத ।ஸஏவஜபேகா யா
நாத³மனுப⁴வதிஏவ ஸ வ ஹ ஸவஶா ேதா³த³ஶவிேதா⁴ஜாயேத
। சிணீதி ரத²ம: । சி சிணீதி ³விதீய: ।
க⁴ டா த³ ரு’தீய: ।ஶ க² த³ சது த:² ।
ப சமத ரீ த:³ ।ஷ ட² தால த:³ ।ஸ தேமா ேவணு த:³
।அ டேமா ரு’த³ க³ த:³ । நவேமா ேப⁴ரீ த:³ ।
த³ஶேமா ேமக⁴ த:³ । நவம பரி ய ய த³ஶமேமவா ⁴யேஸ ।
ரத²ேம சி சிணீகா³ ர ³விதீேய கா³ ரப⁴ ஜன । ரு’தீேய
ேக²த³ன யாதி சது ேத² க பேத ர: ॥
ப சேம ரவேத தாலுஷ ேட²ऽம்ரு’தனிேஷவண ।ஸ தேம
³ட⁴வி ஞான பரா வாசா ததா² டேம ॥

அ ³ரு’ ய நவேம ேத³ஹ தி³ ய ச ு ததா²மல । த³ஶேம
பரம ³ர ம ப⁴ேவ ³ ³ர மா மஸ னிெதௗ⁴ ॥
த மி மே விலீயேதமனஸிஸ க பவிக ேபத³ ³ேத⁴பு யபாேப
ஸதா³ வ:ஶ யா மாஸ வ ராவ தி²த: வய ேயாதி:ஶு ³ேதா⁴
பு³ ³ேதா⁴ நி ேயா நிர ஜன:ஶா த: ரகாஶதஇதி ॥
இதி ேவத³ ரவசன ேவத³ ரவசன ॥ 2॥
ௐ ணமத³இதிஶா தி: ॥
இதிஹ ேஸாபனிஷ ஸமா தா ॥
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