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ShriJabaladarshana Upanishad

ஜாபா³லத³rhஶேநாபநிஷth

யமாth³யShடாŋhக³ேயாேக³th³த⁴mh ph³ரமமாthரphரேபா³த⁴த: ।
ேயாகி³ேநா யthபத³mh யாnhதி தthைகவlhயபத³mh ப⁴ேஜ ॥
ௐ ஆphயாயnh மமாŋhகா³நி வாkhphராணசு:ேராthரமேதா² ப³லnhth³யாணி ச
॥
ஸrhவாணி ஸrhவmh ph³ரேமாபநிஷத³mh மாஹmh ph³ரம நிராrhயாmh மா மா ph³ரம
நிராகேராத³நிராகரணமshthவநிராகரணmh ேமsh ததா³thமநி நிரேத ய உபநிஷthஸு
த⁴rhமாshேத மயி ஸnh ேத மயி ஸnh ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி:॥
ஹ: ௐ ॥ த³thதாthேரேயா மஹாேயாகீ³ ப⁴க³வாnh⁴தபா⁴வந: ।
சrh⁴ேஜா மஹாவிShiΝrhேயாக³ஸாmhராjhயதீ³த:॥ 1॥
தshய ஶிShேயா iµநிவர:ஸாŋhkh’திrhநாம ப⁴khதிமாnh ।
பphரchச²³ேமகாnhேத phராஜrhவிநயாnhவித:॥ 2॥
ப⁴க³வnhph³ ேம ேயாக³mh ஸாShடாŋhக³mh ஸphரபசகmh ।
ேயந விjhஞாதமாthேரண வnhiµkhேதா ப⁴வாmhயஹmh ॥ 3॥
ஸாŋhkh’ேத iΝ வயா ேயாக³mh ஸாShடாŋhக³த³rhஶநmh ।
யமச நியமைசவ தைத²வாஸநேமவ ச ॥ 4॥
phராயாமshததா² ph³ரமnhphரthயாஹாரshதத: பரmh ।
தா⁴ர ச ததா² th◌⁴யாநmh ஸமாதி⁴சாShடமmh iµேந ॥ 5॥
அmhஸா ஸthயமshேதயmh ph³ரமசrhயmh த³யாrhஜவmh ।
மா th◌⁴’திrhதாஹார: ெஶௗசmh ைசவ யமா த³ஶ ॥ 6॥
ேவேதா³khேதந phரகாேரண விநா ஸthயmh தேபாத⁴ந ।
காேயந மநஸா வாசா mhஸாऽmhஸா ந சாnhயதா²॥ 7॥
ஆthமா ஸrhவக³ேதாऽchேச²th³ேயா ந kh³ராய இதி ேம மதி: ।
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ஜாபா³லத³rhஶேநாபநிஷth

ஸ சாmhஸா வரா phேராkhதா iµேந ேவதா³nhதேவதி³பி: ◌⁴ ॥ 8॥
சுராதீ³nhth³ையrhth³’Shடmh தmh kh◌⁴ராதmh iµநீவர ।
தshையேவாkhதிrhப⁴ேவthஸthயmh விphர தnhநாnhயதா² ப⁴ேவth ॥ 9॥
ஸrhவmh ஸthயmh பரmh ph³ரம ந சாnhயதி³தி யா மதி: ।
தchச ஸthயmh வரmh phேராkhதmh ேவதா³nhதjhஞாநபாரைக:³॥ 10॥
அnhயதீ³ேய th’ேண ரthேந காசேந ெமௗkhதிேகऽபி ச ।
மநஸா விநிvh’thதிrhயா தத³shேதயmh வி³rh³தா: ◌⁴ ॥ 11॥
ஆthமnhயநாthமபா⁴ேவந vhயவஹாரவிவrhதmh ।
யthதத³shேதயthkhதமாthமவிth³பி⁴rhமஹாமேத ॥ 12॥
காேயந வாசா மநஸா shthmh பவிவrhஜநmh ।
’ெதௗ பா⁴rhயாmh ததா³shவshய ph³ரமசrhயmh த³chயேத ॥ 13॥
ph³ரமபா⁴ேவ மநசாரmh ph³ரமசrhயmh பரnhதப ॥ 14॥
shவாthமவthஸrhவ⁴ேதஷு காேயந மநஸா கி³ரா ।
அiνjhஞா யா த³யா ைஸவ phேராkhதா ேவதா³nhதேவதி³பி: ◌⁴ ॥ 15॥
thேர thேர கலthேர ச ெபௗ shவாthமநி ஸnhததmh ।
ஏகபmh iµேந யthததா³rhஜவmh phேராchயேத மயா ॥ 16॥
காேயந மநஸா வாசா ஶthபி:◌⁴ பபீ³ேத ।
³th³தி⁴ோப⁴நிvh’thதிrhயா மா ஸா iµநிŋhக³வ ॥ 17॥
ேவதா³ேத³வ விநிrhேமா:ஸmhஸாரshய ந சாnhயதா² ।
இதி விjhஞாநநிShபthதிrhth◌⁴’தி: phேராkhதா  ைவதி³ைக: ।
அஹமாthமா ந சாnhேயாऽshthேயவமphரchதா மதி:॥ 18॥
அlhபmh’Shடாஶநாph◌⁴யாmh ச சrhதா²mhஶாவேஶஷகmh ।
தshமாth³ேயாகா³iν³Nhேயந ேபா⁴ஜநmh தேபா⁴ஜநmh ॥ 19॥
shவேத³ஹமலநிrhேமாோ mh’jhஜலாph◌⁴யாmh மஹாiµேந ।
யthதchெசௗ²சmh ப⁴ேவth³பா³யmh மாநஸmh மநநmh வி:³ ।
அஹmh ஶுth³த⁴ இதி jhஞாநmh ெஶௗசமாஹுrhமநீண:॥ 20॥
அthயnhதமேநா ேத³ேஹா ேத³ சாthயnhதநிrhமல: ।
உப⁴ேயாரnhதரmh jhஞாthவா கshய ெஶௗசmh விதீ⁴யேத ॥ 21॥
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ஜாபா³லத³rhஶேநாபநிஷth

jhஞாநெஶௗசmh பthயjhய பா³ேய ேயா ரமேத நர: ।
ஸ ட: ◌⁴ காசநmh thயkhthவா ேலாShடmh kh³’தி ஸுvhரத ॥ 22॥
jhஞாநாmh’ேதந th’phதshய kh’தkh’thயshய ேயாகி³ந: ।
ந சாshதி கிசிthகrhதvhயமshதி ேசnhந ஸ தththவவிth ॥ 23॥
ேலாகthரேயऽபி கrhதvhயmh கிசிnhநாshthயாthமேவதி³நாmh ॥ 24॥
தshமாthஸrhவphரயthேநந iµேநऽmhஸாதி³ஸாத⁴ைந: ।
ஆthமாநமரmh ph³ரம விth³தி⁴ jhஞாநாth ேவத³நாth ॥ 25॥
இதி phரத²ம: க²Nhட:³॥ 1॥
தப:ஸnhேதாஷமாshதிkhயmh தா³நவரஜநmh ।
th³தா⁴nhதரவணmh ைசவ rhமதிச ஜேபா vhரதmh ॥ 1॥
ஏேத ச நியமா: phேராkhதாshதாnhவயா khரமாchch²’iΝ ॥ 2॥
ேவேதா³khேதந phரகாேரண kh’chch²ரசாnhth³ரயதி³பி: ◌⁴ ।
ஶரேஶாஷணmh யthதthதப இthchயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 3॥
ேகா வா ேமா: கத²mh ேதந ஸmhஸாரmh phரதிபnhநவாnh ।
இthயாேலாகநமrhத²jhஞாshதப: ஶmhஸnhதி பNh³தா:॥ 4॥
யth³’chசா²லாப⁴ேதா நிthயmh phதிrhயா ஜாயேத nh’mh ।
தthஸnhேதாஷmh வி:³ phராjhஞா: பjhஞாைநகதthபரா:॥ 5॥
ph³ரமாதி³ேலாகபrhயnhதாth³விரkhthயா யlhலேப⁴thphயmh ।
ஸrhவthர விக³தshேநஹ:ஸnhேதாஷmh பரமmh வி:³ ।
ெரௗேத shமாrhேத ச விவாேஸா யthததா³shதிkhயiµchயேத ॥ 6॥
nhயாயாrhதத⁴நmh ராnhேத ரth³த⁴யா ைவதி³ேக ஜேந ।
அnhயth³வா யthphரதீ³யnhேத தth³தா³நmh phேராchயேத மயா ॥ 7॥
ராகா³th³யேபதmh ’த³யmh வாக³³Shடாnh’தாதி³நா ।
mhஸாதி³ரதmh கrhம யthததீ³வரஜநmh ॥ 8॥
ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh ச பராநnhத³mh பரmh th◌⁴வmh ।
phரthயகி³thயவக³nhதvhயmh ேவதா³nhதரவணmh ³தா: ◌⁴ ॥ 9॥
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ேவத³ெலௗகிகமாrhேக³ஷு thதmh கrhம யth³ப⁴ேவth ।
தshnhப⁴வதி யா லjhஜா :ைஸேவதி phரகீrhதிதா ।
ைவதி³ேகஷு ச ஸrhேவஷு ரth³தா⁴ யா ஸா மதிrhப⁴ேவth ॥ 10॥
³ ேசாபதி³Shேடாऽபி தthர ஸmhப³nhத⁴வrhத: ।
ேவேதா³khேதைநவ மாrhேக³ண மnhthராph◌⁴யாேஸா ஜப:shmh’த:॥ 11॥
கlhபஸூthேர ததா² ேவேத³ த⁴rhமஶாshthேர ராணேக ।
இதிஹாேஸ ச vh’thதிrhயா ஸ ஜப: phேராchயேத மயா ॥ 12॥
ஜபsh th³விவித: ◌⁴ phேராkhேதா வாசிேகா மாநஸshததா²॥ 13॥
வாசிேகாபாmhஶுchைசச th³விவித: ◌⁴ பகீrhதித: ।
மாநேஸாமநநth◌⁴யாநேப⁴தா³th³th³ைவவிth◌⁴யமாத:॥ 14॥
உchைசrhஜபா³பாmhஶுச ஸஹshர³ணiµchயேத ।
மாநஸச தேதா²பாmhேஶா:ஸஹshர³ணiµchயேத ॥ 15॥
உchைசrhஜபச ஸrhேவஷாmh யேதா²khதப²லேதா³ ப⁴ேவth ।
நீைச:ேராthேரண ேசnhமnhthர: தேசnhநிShப²லmh ப⁴ேவth ॥ 16॥ இதி॥
இதி th³விதீய: க²Nhட:³॥ 2॥
shவshதிகmh ேகா³iµக²mh பth³மmh வீரmhஹாஸேந ததா² ।
ப⁴th³ரmh iµkhதாஸநmh ைசவ மராஸநேமவ ச ॥ 1॥
ஸுகா²ஸநஸமாkh²யmh ச நவமmh iµநிŋhக³வ ।
ஜாrhேவாரnhதேர kh’thவா ஸmhயkh பாத³தேல உேப⁴ ॥ 2॥
ஸமkh³வஶிர:காய:shவshதிகmh நிthயமph◌⁴யேஸth ।
ஸvhேய த³ண³lhப²mh  ph’Shட²பாrhேவ நிேயாஜேயth ॥ 3॥
த³ேணऽபி ததா²ஸvhயmh ேகா³iµக²mh தthphரசேத ।
அŋh³Shடா²வதி⁴ kh³’ணீயாth³த⁴shதாph◌⁴யாmh vhthkhரேமண  ॥ 4॥
ஊrhேவாப விphேரnhth³ர kh’thவா பாத³தலth³வயmh ।
பth³மாஸநmh ப⁴ேவthphராjhஞ ஸrhவேராக³ப⁴யாபஹmh ॥ 5॥
த³ேணதரபாத³mh  த³ேணி விnhயேஸth ।
’ஜுகாய:ஸமாேநா வீராஸநiµதா³’தmh ॥ 6॥
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³lhெபௗ²  vh’ஷணshயாத: ◌⁴ வnhயா: பாrhவேயா:ேபth ।
பாrhவபாெதௗ³ ச பாணிph◌⁴யாmh th³’ட⁴mh ப³th³th◌⁴வா ஸுநிசலmh ।
ப⁴th³ராஸநmh ப⁴ேவேத³தth³விஷேராக³விநாஶநmh ॥ 7॥
நிபீTh³ய வநீmh ஸூமmh த³ேணதர³lhப²த: ।
வாமmh யாmhேயந ³lhேப²ந iµkhதாஸநத³mh ப⁴ேவth ॥ 8॥
ேமTh◌⁴ரா³ப நிphய ஸvhயmh ³lhப²mh தேதாப ।
³lhபா²nhதரmh ச ஸŋhphய iµkhதாஸநத³mh iµேந ॥ 9॥
rhபராkh³ேர iµநிேரShட² நிேபnhநாபி⁴பாrhவேயா: ।
⁴mhயாmh பாணிதலth³வnhth³வmh நிphையகாkh³ரமாநஸ:॥ 10॥
ஸiµnhநதஶிர:பாேதா³ த³Nhட³வth³vhேயாmhநிஸmhshதி²த: ।
மராஸநேமதthshயாthஸrhவபாபphரஶநmh ॥ 11॥
ேயந ேகந phரகாேரண ஸுக²mh ைத⁴rhயmh ச ஜாயேத ।
தthஸுகா²ஸநthkhதமஶkhதshதthஸமாரேயth ॥ 12॥
ஆஸநmh விதmh ேயந தmh ேதந ஜக³ththரயmh ।
அேநந விதி⁴நா khத: phராயாமmh ஸதா³ ॥ 13॥ இதி॥
இதி th’தீய: க²Nhட:³॥ 3॥
ஶரmh தாவேத³வ shயாthஷNhணவthயŋh³லாthமகmh ।
ேத³ஹமth◌⁴ேய ஶிகி²shதா²நmh தphதஜாmh³நத³phரப⁴mh ॥ 1॥
thேகாணmh மiνஜாநாmh  ஸthயiµkhதmh  ஸாŋhkh’ேத ।
³தா³th th³vhயŋh³லா³rhth◌⁴வmh ேமTh◌⁴ராth th³vhயnhŋh³லாத³த: ◌⁴ ॥ 2॥
ேத³ஹமth◌⁴யmh iµநிphேராkhதமiνஜாநீ ஸாŋhkh’ேத ।
கnhத³shதா²நmh iµநிேரShட²லாதா⁴ராnhநவாŋh³லmh ॥ 3॥
சரŋh³லமாயாமவிshதாரmh iµநிŋhக³வ ।
khடாNhட³ஸமாகாரmh ⁴தmh  thவகா³தி³பி:◌⁴ ॥ 4॥
தnhமth◌⁴ேய நாபி⁴thkhதmh ேயாக³jhைஞrhiµநிŋhக³வ ।
கnhத³மth◌⁴யshதி²தா நா³ஸுஷுmhேநதி phரகீrhதிதா ॥ 5॥
திShட²nhதி பதshதshயா நாட³ேயா iµநிŋhக³வ ।
th³விஸphததிஸஹshராணி தாஸாmh iµkh²யாசrhத³ஶ ॥ 6॥
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ஸுஷுmhநா பிŋhக³லா தth³வதி³டா³ைசவ ஸரshவதீ ।
ஷா ச வ ைசவ ஹshதிவா யஶshவிநீ ॥ 7॥
அலmh³ஸா ஹுைசவ விேவாத³ தபshவிநீ ।
ஶŋhகி²நீ ைசவ கா³nhதா⁴ரா இதி iµkh²யாசrhத³ஶ ॥ 8॥
தாஸாmh iµkh²யதமாshதிshரshதிsh’Shேவேகாthதேமாthதமா ।
ph³ரமநா³தி ஸா phேராkhதா iµேந ேவதா³nhதேவதி³பி: ◌⁴ ॥ 9॥
ph’Shட²மth◌⁴யshதி²ேதநாnhshதா² வீத³Nhேட³ந ஸுvhரத ।
ஸஹ மshதகபrhயnhதmh ஸுஷுmhநா ஸுphரதிSh²தா ॥ 10॥
நாபி⁴கnhதா³த³த: ◌⁴ shதா²நmh Nhட³lhயா th³vhயŋh³லmh iµேந ।
அShடphரkh’திபா ஸா Nhட³ iµநிஸthதம ॥ 11॥
யதா²வth³வாேசShடாmh ச ஜலாnhநாதீ³நி நிthயஶ: ।
பத: கnhத³பாrhேவஷு நிth◌⁴ையவ ஸதா³shதி²தா ॥ 12॥
shவiµேக²ந ஸமாேவShThய ph³ரமரnhth◌⁴ரiµக²mh iµேந ।
ஸுஷுmhநாயா இடா³ஸvhேய த³ேண பிŋhக³லா shதி²தா ॥ 13॥
ஸரshவதீ ஹுைசவ ஸுஷுmhநாபாrhவேயா:shதி²ேத ।
கா³nhதா⁴ரா ஹshதிவா ச இடா³யா: ph’Shட²பாrhவேயா:॥ 14॥
ஷா யஶshவிநீ ைசவ பிŋhக³லா ph’Shட²rhவேயா: ।
ேஹாச ஹshதிவாயா மth◌⁴ேய விேவாத³ shதி²தா ॥ 15॥
யஶshவிnhயா:ேஹாrhமth◌⁴ேய வ ஸுphரதிSh²தா ।
ஷாச ஸரshவthயா மth◌⁴ேய phேராkhதா யஶshவிநீ ॥ 16॥
கா³nhதா⁴ராயா:ஸரshவthயா மth◌⁴ேய phேராkhதா ச ஶŋhகி²நீ ।
அலmh³ஸா shதி²தா பாபrhயnhதmh கnhத³மth◌⁴யகா³॥ 17॥
rhவபா⁴ேக³ஸுஷுmhநாயா ராகாயா:ஸmhshதி²தா ஹூ: ।
அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh shதி²தா நா³ யாmhயநாஸாnhதShயேத ॥ 18॥
இஅடா³  ஸvhயநாஸாnhதmh ஸmhshதி²தா iµநிŋhக³வ ।
யஶshவிநீ ச வாமshய பாதா³ŋh³Shடா²nhதShயேத ॥ 19॥
ஷா வாமாபrhயnhதா பிŋhக³லாயாsh ph’Shட²த: ।
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பயshவிநீ ச யாmhயshய கrhnhதmh phேராchயேத ³ைத: ◌⁴ ॥ 20॥
ஸரshவதீ ததா² ேசாrhth◌⁴வக³தா வா ததா²iµேந ।
ஹshதிவா ததா²ஸvhயபாதா³ŋh³Shடா²nhதShயேத ॥ 21॥
ஶŋhகி²நீ நாம யா நா³ஸvhயகrhnhதShயேத ।
கா³nhதா⁴ரா ஸvhயேநthராnhதா phேராkhதா ேவதா³nhதேவதி³பி: ◌⁴ ॥ 22॥
விேவாத³ராபி⁴தா⁴ நா³ கnhத³மth◌⁴ேய vhயவshதி²தா ।
phராேऽபாநshததா² vhயாந:ஸமாேநாதா³ந ஏவ ச ॥ 23॥
நாக:³rhமச kh’கேரா ேத³வத³thேதா த⁴நஜய: ।
ஏேத நா³ஷு ஸrhவாஸு சரnhதி த³ஶ வாயவ:॥ 24॥
ேதஷு phராத³ய: பச iµkh²யா: பசஸு ஸுvhரத ।
phராணஸmhjhஞshததா²பாந: jhய: phராணshதேயாrhiµேந ॥ 25॥
ஆshயநாகேயாrhமth◌⁴ேய நாபி⁴மth◌⁴ேய ததா²’தி³ ।
phராணஸmhjhேஞாऽநிேலா நிthயmh வrhதேத iµநிஸthதம ॥ 26॥
அபாேநா வrhதேத நிthயmh ³த³மth◌⁴ேயாஜாiνஷு ।
உத³ேர ஸகேல கThயாmh நாெபௗ⁴ ஜŋhேக⁴ ச ஸுvhரத ॥ 27॥
vhயாந: ேராthராமth◌⁴ேய ச ph◌⁴th³யாmh ³lhப²ேயாரபி ।
phராணshதா²ேந க³ேல ைசவ வrhதேத iµநிŋhக³வ ॥ 28॥
உதா³நஸmhjhேஞா விjhேஞய: பாத³ேயாrhஹshதேயாரபி ।
ஸமாந:ஸrhவேத³ேஹஷு vhயாphய திShட²thயஸmhஶய:॥ 29॥
நாகா³தி³வாயவ: பசthவக³shth²யாதி³ஷு ஸmhshதி²தா: ।
நி:வாேஸாchch²வாஸகாஸாச phராணகrhம  ஸாŋhkh’ேத ॥ 30॥
அபாநாkh²யshய வாேயாsh விNhthராதி³விஸrhஜநmh ।
ஸமாந:ஸrhவஸாphயmh கேராதி iµநிŋhக³வ ॥ 31॥
உதா³ந ஊrhth◌⁴வக³மநmh கேராthேயவ ந ஸmhஶய: ।
vhயாேநா விவாத³kh’thphேராkhேதா iµேந ேவதா³nhதேவதி³பி: ◌⁴ ॥ 32॥
உth³கா³ராதி³³ண: phேராkhேதா vhயாநாkh²யshய மஹாiµேந ।
த⁴நஜயshய ேஶாபா⁴தி³ கrhம phேராkhதmh  ஸாŋhkh’ேத ॥ 33॥
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நிலநாதி³rhமshய ுதா⁴  kh’கரshய ச ।
ேத³வத³thதshய விphேரnhth³ர தnhth³கrhம phரகீrhதிதmh ॥ 34॥
ஸுஷுmhநாயா: ஶிேவா ேத³வ இடா³யா ேத³வதா ஹ: ।
பிŋhக³லாயா விரசி:shயாthஸரshவthயா விராNhiµேந ॥ 35॥
ஷாதி⁴ேத³வதா phேராkhதா வ வாேத³வதா ।
ஹshதிவாபி⁴தா⁴யாsh வே ேத³வதா ப⁴ேவth ॥ 36॥
யஶshவிnhயா iµநிேரShட² ப⁴க³வாnhபா⁴shகரshததா² ।
அலmh³ஸாயா அபா³thமா வண: பகீrhதித:॥ 37॥
ேஹா:ுth³ேத³வதா phேராkhதா கா³nhதா⁴ சnhth³ரேத³வதா ।
ஶŋhகி²nhயாசnhth³ரமாshதth³வthபயshவிnhயா: phரஜாபதி:॥ 38॥
விேவாத³ராபி⁴தா⁴யாsh ப⁴க³வாnhபாவக: பதி: ।
இடா³யாmh சnhth³ரமா நிthயmh சரthேயவ மஹாiµேந ॥ 39॥
பிŋhக³லாயாmh ரவிshதth³வnhiµேந ேவத³விதா³mh வர ।
பிŋhக³லாயாடா³யாmh  வாேயா:ஸŋhkhரமணmh  யth ॥ 40॥
த³thதராயணmh phேராkhதmh iµேந ேவதா³nhதேவதி³பி: ◌⁴ ।
இடா³யாmh பிŋhக³லாயாmh  phராணஸŋhkhரமணmh iµேந ॥ 41॥
த³யநthkhதmh பிŋhக³லாயாதி தி: ।
இடா³பிŋhக³லேயா:ஸnhதி⁴mh யதா³ phராண:ஸமாக³த:॥ 42॥
அமாவாshயா ததா³ phேராkhதா ேத³ேஹ ேத³ஹph◌⁴’தாmh வர ।
லாதா⁴ரmh யதா³ phராண: phரவிShட: பNh³ேதாthதம ॥ 43॥
ததா³th³யmh விஷுவmh phேராkhதmh தபைஸshதாபேதாthதம ।
phராணஸmhjhேஞா iµநிேரShட²rhதா⁴நmh phராவிஶth³யதா³॥ 44॥
தத³nhthயmh விஷுவmh phேராkhதmh தாபைஸshதththவசிnhதைக: ।
நி:வாேஸாchch²வாஸநmh ஸrhவmh மாஸாநாmh ஸŋhkhரேமா ப⁴ேவth ॥ 45॥
இடா³யா:Nhட³shதா²நmh யதா³ phராண:ஸமாக³த: ।
ேஸாமkh³ரஹணthkhதmh ததா³ தththவவிதா³mh வர ॥ 46॥
யதா³ பிŋhக³லயா phராண:Nhட³shதா²நமாக³த: ।
ததா³ததா³ ப⁴ேவthஸூrhயkh³ரஹண iµநிŋhக³வ ॥ 47॥
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பrhவதmh ஶிர:shதா²ேந ேகதா³ரmh  லலாடேக ।
வாராண மஹாphராjhஞ ph◌⁴ேவாrhkh◌⁴ராணshய மth◌⁴யேம ॥ 48॥
ேthரmh சshதா²ேந phரயாக³mh ’thஸேராேஹ ।
சித³mhப³ரmh  ’nhமth◌⁴ேய ஆதா⁴ேர கமலாலயmh ॥ 49॥
ஆthமதீrhத²mh ஸiµthsh’jhய ப³shதீrhதா²நி ேயா vhரேஜth ।
கரshத²mh ஸ மஹாரthநmh thயkhthவா காசmh விமாrhக³ேத ॥ 50॥
பா⁴வதீrhத²mh பரmh தீrhத²mh phரமாணmh ஸrhவகrhமஸு ।
அnhயதா²ŋhkh³யேத காnhதா அnhயதா²ŋhkh³யேத ஸுதா ॥ 51॥
தீrhதா²நி ேதாயrhநி ேத³வாnhகாShடா²தி³நிrhதாnh ।
ேயாகி³ேநா ந phரjhயnhேத shவாthமphரthயயகாரth ॥ 52॥
ப³shதீrhதா²thபரmh தீrhத²மnhதshதீrhத²mh மஹாiµேந ।
ஆthமதீrhத²mh மஹாதீrhத²மnhயthதீrhத²mh நிரrhத²கmh ॥ 53॥
சிthதமnhதrhக³தmh ³Shடmh தீrhத²shநாைநrhந ஶுth³th◌⁴யதி ।
ஶதேஶாऽபி ஜலrhெதௗ⁴தmh ஸுராபா⁴Nhட³வஶுசி ॥ 54॥
விஷுவாயநகாேலஷு kh³ரஹேண சாnhதேர ஸதா³ ।
வாராணshயாதி³ேக shதா²ேந shநாthவா ஶுth³ேதா⁴ ப⁴ேவnhநர:॥ 55॥
jhஞாநேயாக³பராmh  பாத³phராதmh ஜலmh ।
பா⁴வஶுth³th◌⁴யrhத²மjhஞாநாmh தthதீrhத²mh iµநிŋhக³வ ॥ 56॥
தீrhேத² jhஞாேந ஜேப யjhேஞ காShேட² பாஷாணேக ஸதா³ ।
ஶிவmh பயதி டா⁴thமா ஶிேவ ேத³ேஹ phரதிSh²ேத ॥ 57॥
அnhதshத²mh மாmh பthயjhய ப³Shட²mh யsh ேஸவேத ।
ஹshதshத²mh பிNhட³iµthsh’jhய ேஹthrhபரமாthமந:॥ 58॥
ஶிவமாthமநி பயnhதி phரதிமாஸு ந ேயாகி³ந: ।
அjhஞாநmh பா⁴வநாrhதா²ய phரதிமா: பகlhபிதா:॥ 59॥
அrhவமபரmh ph³ரம shவாthமாநmh ஸthயமth³வயmh ।
phரjhஞாநக⁴நமாநnhத³mh ய: பயதி ஸ பயதி ॥ 60॥
நா³ஜmh ஸதா³ஸாரmh நரபா⁴வmh மஹாiµேந ।
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ஸiµthsh’jhயாthமநாthமாநமஹthேயவ தா⁴ரய ॥ 61॥
அஶரmh ஶேரஷு மஹாnhதmh வி⁴வரmh ।
ஆநnhத³மரmh ஸாாnhமthவா தீ⁴ேரா ந ேஶாசதி ॥ 62॥
விேப⁴த³ஜநேக jhஞாேந நShேட jhஞாநப³லாnhiµேந ।
ஆthமேநா ph³ரமே ேப⁴த³மஸnhதmh கிmh கShயதி ॥ 63॥ இதி॥
இதி சrhத:² க²Nhட:³॥ 4॥
ஸmhயkhகத²ய ேம ph³ரமநா³ஶுth³தி⁴mh ஸமாஸத: ।
யதா² ஶுth³th◌⁴யா ஸதா³ th◌⁴யாயவnhiµkhேதா ப⁴வாmhயஹmh ॥ 1॥
ஸாŋhkh’ேத iΝ வயா நா³ஶுth³தி⁴mh ஸமாஸத: ।
விth◌⁴khதகrhமஸmhkhத: காமஸŋhகlhபவrhத:॥ 2॥
யமாth³யShடாŋhக³ஸmhkhத: ஶாnhத:ஸthயபராயண: ।
shவாthமnhயவshதி²த:ஸmhயkh³jhஞாநிபி⁴ச ஸுஶித:॥ 3॥
பrhவதாkh³ேர நதீ³தீேர பி³lhவேல வேநऽத²வா ।
மேநாரேம ஶுெசௗ ேத³ேஶ மட²mh kh’thவா ஸமாத:॥ 4॥
ஆரph◌⁴ய சாஸநmh பசாthphராŋhiµேகா²த³ŋhiµேகா²ऽபி வா ।
ஸமkh³வஶிர:காய:ஸmhvh’தாshய:ஸுநிசல:॥ 5॥
நாஸாkh³ேர ஶஶph◌⁴’th³பி³mhேப³ பி³nh³மth◌⁴ேய யகmh ।
shரவnhதமmh’தmh பேயnhேநthராph◌⁴யாmh ஸுஸமாத:॥ 6॥
இட³யா phராணமாkh’Shய ரயிthேவாத³ேர shதி²தmh ।
தேதாऽkh³நிmh ேத³ஹமth◌⁴யshத²mh th◌⁴யாயjhவாலாவதmh ॥ 7॥
பி³nh³நாத³ஸமாkhதமkh³நிபீ³ஜmh விசிnhதேயth ।
பசாth³விேரசேயthஸmhயkhphராணmh பிŋhக³லயா ³த: ◌⁴ ॥ 8॥
ந: பிŋhக³லயாrhய வநிபீ³ஜமiνshமேரth ।
நrhவிரசேயth³தீ⁴மாநிட³ையவ ஶைந: ஶைந:॥ 9॥
thசrhவாஸரmh வாத² thசrhவாரேமவ ச ।
ஷThkh’thவா விசேரnhநிthயmh ரஹshேயவmh thஸnhதி⁴ஷு ॥ 10॥
நா³ஶுth³தி⁴மவாphேநாதி ph’த²kh சிேநாபலத: ।

10 sanskritdocuments.org



ஜாபா³லத³rhஶேநாபநிஷth

ஶரல⁴தா தீ³phதிrhவேநrhஜாட²ரவrhதிந:॥ 11॥
நாதா³பி⁴vhயkhதிthேயதchசிநmh தthth³தி⁴ஸூசகmh ।
யாவேத³தாநி ஸmhபேயthதாவேத³வmh ஸமாசேரth ॥ 12॥
அத²ைவதthபthயjhய shவாthமஶுth³தி⁴mh ஸமாசேரth ।
ஆthமா ஶுth³த:◌⁴ ஸதா³ நிthய:ஸுக²ப:shவயmhphரப: ◌⁴ ॥ 13॥
அjhஞாநாnhமேநா பா⁴தி jhஞாநch²th³ேதா⁴ ப⁴வthயயmh ।
அjhஞாநமலபŋhகmh ய:ாலேயjhjhஞாநேதா யத: ।
ஸ ஏவ ஸrhவதா³ ஶுth³ேதா⁴ நாnhய: கrhமரேதா  ஸ:॥ 14॥ இதி॥
இதி பசம: க²Nhட:³॥ 5॥
phராயாமkhரமmh வேய ஸாŋhkh’ேத iΝ ஸாத³ரmh ।
phராயாம இதி phேராkhேதா ேரசரகmhப⁴ைக:॥ 1॥
வrhணthரயாthமகா: phேராkhதா ேரசரகmhப⁴கா: ।
ஸ ஏஷ phரணவ: phேராkhத: phராயாமsh தnhமய:॥ 2॥
இட³யா வாமாkh’Shய ரயிthேவாத³ேர shதி²தmh ।
ஶைந: ேஷாட³ஶபி⁴rhமாthைரரகாரmh தthர ஸmhshமேரth ॥ 3॥
தmh தா⁴ரேயthபசாchச:ஷShThயா  மாthரயா ।
உகாரrhதிமnhthராபி ஸmhshமரnhphரணவmh ஜேபth ॥ 4॥
யாவth³வா ஶkhயேத தாவth³தா⁴ரேயjhஜபதthபர: ।
தmh ேரசேயthபசாnhமகாேரநிலmh ³த: ◌⁴ ॥ 5॥
ஶைந: பிŋhக³லயா தthர th³வாthmhஶnhமாthரயா ந: ।
phராயாேமா ப⁴ேவேத³வmh ததைசவmh ஸமph◌⁴யேஸth ॥ 6॥
ந: பிŋhக³லயாrhய மாthைர: ேஷாட³ஶபி⁴shததா² ।
அகாரrhதிமthராபி shமேரேத³காkh³ரமாநஸ:॥ 7॥
தா⁴ரேயthதmh விth³வாnhphரணவmh ஸஜபnhவஶீ ।
உகாரrhதிmh ஸ th◌⁴யாயmhச:ஷShThயா  மாthரயா ॥ 8॥
மகாரmh  shமரnhபசாth³ேரசேயதி³ட³யாநிலmh ।
ஏவேமவ ந:rhயாதி³ட³யாrhய ³th³தி⁴மாnh ॥ 9॥
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ஏவmh ஸமph◌⁴யேஸnhநிthயmh phராயாமmh iµநீவர ।
ஏவமph◌⁴யாஸேதா நிthயmh ஷNhமாஸாth³யthநவாnhப⁴ேவth ॥ 10॥
வthஸராth³ph³ரமவிth³வாnhshயாthதshமாnhநிthயmh ஸமph◌⁴யேஸth ।
ேயாகா³ph◌⁴யாஸரேதா நிthயmh shவத⁴rhமநிரதச ய:॥ 11॥
phராணஸmhயமேநைநவ jhஞாநாnhiµkhேதா ப⁴விShயதி ।
பா³யாதா³ரணmh வாேயா:த³ேர ரேகா  ஸ:॥ 12॥
ஸmhrhணmhப⁴வth³வாேயாrhதா⁴ரணmh mhப⁴ேகா ப⁴ேவth ।
ப³rhவிரசநmh வாேயாத³ராth³ரேசக:shmh’த:॥ 13॥
phரshேவத³ஜநேகா யsh phராயாேமஷு ேஸாऽத⁴ம: ।
கmhபநmh மth◌⁴யமmh விth³யா³thதா²நmh ேசாthதமmh வி:³॥ 14॥
rhவmhrhவmh phரrhவீத யாவ³thதா²நஸmhப⁴வ: ।
ஸmhப⁴வththதேம phராjhஞ: phராயாேம ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 15॥
phராயேமந சிthதmh  ஶுth³த⁴mh ப⁴வதி ஸுvhரத ।
சிthேத ஶுth³ேத⁴ ஶுசி:ஸாாthphரthயkh³jhேயாதிrhvhயவshதி²த:॥ 16॥
phராணசிthேதந ஸmhkhத: பரமாthமநி திShட²தி ।
phராயாமபரshயாshய ஷshய மஹாthமந:॥ 17॥
ேத³ஹேசாthதிShட²ேத ேதந கிசிjhjhஞாநாth³விiµkhததா ।
ேரசகmh ரகmh iµkhthவா mhப⁴கmh நிthயமph◌⁴யேஸth ॥ 18॥
ஸrhவபாபவிநிrhiµkhத:ஸmhயkh³jhஞாநமவாphiνயாth ।
மேநாஜவthவமாphேநாதி பதாதி³ ச நயதி ॥ 19॥
phராயாைமகநிShட²shய ந கிசித³பி ³rhலப⁴mh ।
தshமாthஸrhவphரயthேநந phராயாமாnhஸமph◌⁴யேஸth ॥ 20॥
விநிேயாகா³nhphரவயா phராயாமshய ஸுvhரத ।
ஸnhth◌⁴யேயாrhph³ராமகாேலऽபி மth◌⁴யாேந வாத²வா ஸதா³॥ 21॥
பா³யmh phராணmh ஸமாkh’Shய ரயிthேவாத³ேரண ச ।
நாஸாkh³ேர நாபி⁴மth◌⁴ேய ச பாதா³ŋh³Shேட² ச தா⁴ரேயth ॥ 22॥
ஸrhவேராக³விநிrhiµkhேதா ேவth³வrhஷஶதmh நர: ।
நாஸாkh³ரதா⁴ரth³வாபி ேதா ப⁴வதி ஸுvhரத ॥ 23॥
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ஸrhவேராக³நிvh’thதி:shயாnhநாபி⁴மth◌⁴ேய  தா⁴ரth ।
ஶரல⁴தா விphர பாதா³ŋh³Shட²நிேராத⁴நாth ॥ 24॥
வயா வாமாkh’Shய ய: பிேப³thஸததmh நர: ।
ரமதா³ஹவிநிrhiµkhேதா ேயாகீ³ நீேராக³தாயாth ॥ 25॥
வயா வாமாkh’Shய வாேல நிேராத⁴ேயth ।
பிேப³த³mh’தமvhயkh³ரmh ஸகலmh ஸுக²மாphiνயாth ॥ 26॥
இட³யா வாமாkh’Shய ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய நிேராத⁴ேயth ।
ய: பிேப³த³mh’தmh ஶுth³த⁴mh vhயாதி⁴பி⁴rhiµchயேத  ஸ:॥ 27॥
இட³யா ேவத³தththவjhஞshததா² பிŋhக³லையவ ச ।
நாெபௗ⁴ நிேராத⁴ேயthேதந vhயாதி⁴பி⁴rhiµchயேத நர:॥ 28॥
மாஸமாthரmh thஸnhth◌⁴யாயாmh வயாேராphய மாதmh ।
அmh’தmh ச பிேப³nhநாெபௗ⁴ மnhத³mhமnhத³mh நிேராத⁴ேயth ॥ 29॥
வாதஜா: பிthதஜா ேதா³ஷா நயnhthேயவ ந ஸmhஶய: ।
நாஸாph◌⁴யாmh வாமாkh’Shய ேநthரth³வnhth³ேவ நிேராத⁴ேயth ॥ 30॥
ேநthரேராகா³ விநயnhதி ததா² ேராthரநிேராத⁴நாth ।
ததா² வாmh ஸமாேராphய தா⁴ரேயchசி²ர shதி²தmh ॥ 31॥
ஶிேராேராகா³ விநயnhதி ஸthயiµkhதmh  ஸாŋhkh’ேத ।
shவshதிகாஸநமாshதா²ய ஸமாதமநாshததா²॥ 32॥
அபாநrhth◌⁴வiµthதா²phய phரணேவந ஶைந: ஶைந: ।
ஹshதாph◌⁴யாmh தா⁴ரேயthஸmhயkhகrhதி³கரநி ச ॥ 33॥
அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh iµேந ேராthேர தrhஜநீph◌⁴யாmh  சு ।
நாஸாடவதா⁴நாph◌⁴யாmh phரchசா²th³ய கரநி ைவ ॥ 34॥
ஆநnhதா³விrhப⁴ேவா யாவthதாவnhrhத⁴நி தா⁴ரth ।
phராண: phரயாthயேநைநவ ph³ரமரnhth◌⁴ரmh மஹாiµேந ॥ 35॥
ph³ரமரnhth◌⁴ரmh க³ேத வாெயௗ நாத³ேசாthபth³யேதऽநக⁴ ।
ஶŋhக²th◌⁴வநிநிப⁴சாெதௗ³ மth◌⁴ேய ேமக⁴th◌⁴வநிrhயதா²॥ 36॥
ஶிேராமth◌⁴யக³ேத வாெயௗ கி³phரshரவணmh யதா² ।
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பசாthphேதா மஹாphராjhஞ:ஸாாதா³thேமாnhiµேகா² ப⁴ேவth ॥ 37॥
நshதjhjhஞாநநிShபthதிrhேயாகா³thஸmhஸாரநிiνதி: ।
த³ேthதர³lhேப²ந விநீmh பீட³ேயthshதி²ரmh ॥ 38॥
ஸvhேயதேரண ³lhேப²ந பீட³ேயth³³th³தி⁴மாnhநர: ।
ஜாnhேவாரத: ◌⁴ shதி²தாmh ஸnhதி⁴mh shmh’thவா ேத³வmh thயmhப³கmh ॥ 39॥
விநாயகmh ச ஸmhshmh’thய ததா² வாகீ³வmh ந: ।
ŋhக³நாலாthஸமாkh’Shய வாமphயkh³ரேதா iµேந ॥ 40॥
phரணேவந நிkhேதந பி³nh³khேதந ³th³தி⁴மாnh ।
லாதா⁴ரshய விphேரnhth³ர மth◌⁴ேய தmh  நிேராத⁴ேயth ॥ 41॥
நிth◌⁴ய வாநா தீ³phேதா வநிஹதி Nhட³mh ।
ந:ஸுஷுmhநயா வாrhவநிநா ஸஹ க³chச²தி ॥ 42॥
ஏவமph◌⁴யாஸதshதshய ேதா வாrhப⁴ேவth³ph◌⁴’ஶmh ।
phரshேவத:³ phரத²ம: பசாthகmhபநmh iµநிŋhக³வ ॥ 43॥
உthதா²நmh ச ஶரshய சிநேமதjhேதऽநேல ।
ஏவமph◌⁴யாஸதshதshய லேராேகா³ விநயதி ॥ 44॥
ப⁴க³nhத³ரmh ச நShடmh shயாthஸrhவேராகா³ச ஸாŋhkh’ேத ।
பாதகாநி விநயnhதி ுth³ராணி ச மஹாnhதி ச ॥ 45॥
நShேட பாேப விஶுth³த⁴mh shயாchசிthதத³rhபணமth³⁴தmh ।
நrhph³ரமாதி³ேபா⁴ேக³ph◌⁴ேயா ைவராkh³யmh ஜயேத ’தி³॥ 46॥
விரkhதshய  ஸmhஸாராjhjhஞாநmh ைகவlhயஸாத⁴நmh ।
ேதந பாபாபஹாநி:shயாjhjhஞாthவா ேத³வmh ஸதா³ஶிவmh ॥ 47॥
jhஞாநாmh’தரேஸா ேயந ஸkh’தா³shவாதி³ேதா ப⁴ேவth ।
ஸ ஸrhவகாrhயiµthsh’jhய தthைரவ பதா⁴வதி ॥ 48॥
jhஞாநshவபேமவாஹுrhஜக³ேத³தth³விலணmh ।
அrhத²shவபமjhஞாநாthபயnhthயnhேய th³’Shடய:॥ 49॥
ஆthமshவபவிjhஞாநாத³jhஞாநshய பய: ।
ேணऽjhஞாேந மஹாphராjhஞ ராகா³தீ³நாmh பய:॥ 50॥
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ராகா³th³யஸmhப⁴ேவ phராjhஞ Nhயபாபவிமrhத³நmh ।
தேயாrhநாேஶ ஶேரண ந ந:ஸmhphரjhயேத ॥ 51॥ இதி॥
இதி ஷShட:² க²Nhட:³॥ 6॥
அதா²த:ஸmhphரவயா phரthயாஹாரmh மஹாiµேந ।
இnhth³யாmh விசரதாmh விஷேயஷு shவபா⁴வத:॥ 1॥
ப³லாதா³ஹரmh ேதஷாmh phரthயாஹார:ஸ உchயேத ।
யthபயதி  தthஸrhவmh ph³ரம பயnhஸமாத:॥ 2॥
phரthயாஹாேரா ப⁴ேவேத³ஷ ph³ரமவிth³பி: ◌⁴ ேராதி³த: ।
யth³யch²th³த⁴மஶுth³த⁴mh வா கேராthயாமரnhதிகmh ॥ 3॥
தthஸrhவmh ph³ரமேண rhயாthphரthயாஹார:ஸ உchயேத ।
அத²வா நிthயகrhமாணி ph³ரமாராத⁴ந³th³தி⁴த:॥ 4॥
காmhயாநி ச ததா²rhயாthphரthயாஹார:ஸ உchயேத ।
அத²வா வாமாkh’Shய shதா²நாthshதா²நmh நிேராத⁴ேயth ॥ 5॥
த³nhதலாthததா² கNhேட² கNhடா²³ர மாதmh ।
உேராேத³ஶாthஸமாkh’Shய நாபி⁴ேத³ேஶ நிேராத⁴ேயth ॥ 6॥
நாபி⁴ேத³ஶாthஸமாkh’Shய Nhட³lhயாmh  நிேராத⁴ேயth ।
Nhட³ேத³ஶேதா விth³வாnhலாதா⁴ேர நிேராத⁴ேயth ॥ 7॥
அதா²பாநாthகth³வnhth³ேவ தேதா²ெரௗ ச ஸுமth◌⁴யேம ।
தshமாjhஜாiνth³வேய ஜŋhேக⁴ பாதா³ŋh³Shேட² நிேராத⁴ேயth ॥ 8॥
phரthயாஹாேராऽயiµkhதsh phரthயாஹாரshமைர: ரா ।
ஏவமph◌⁴யாஸkhதshய ஷshய மஹாthமந:॥ 9॥
ஸrhவபாபாநி நயnhதி ப⁴வேராக³ச ஸுvhரத ।
நாஸாph◌⁴யாmh வாமாkh’Shய நிசல:shவshதிகாஸந:॥ 10॥
ரேயத³நிலmh விth³வாநாபாத³தலமshதகmh ।
பசாthபாத³th³வேய தth³வnhலாத⁴ேர தைத²வ ச ॥ 11॥
நாபி⁴கnhேத³ ச ’nhமth◌⁴ேய கNhட²ேல ச தாேக ।
ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய லலாேட ச ததா²rhத⁴நி தா⁴ரேயth ॥ 12॥
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ேத³ேஹ shவாthமமதிmh விth³வாnhஸமாkh’Shய ஸமாத: ।
ஆthமநாthமநி நிrhth³வnhth³ேவ நிrhவிகlhேப நிேராத⁴ேயth ॥ 13॥
phரthயாஹார:ஸமாkh²யாத:ஸாாth³ேவதா³nhதேவதி³பி: ◌⁴ ।
ஏவமph◌⁴யஸதshதshய ந கிசித³பி ³rhலப⁴mh ॥ 14॥ இதி॥
இதி ஸphதம: க²Nhட:³॥ 7॥
அதா²த:ஸmhphரவயா தா⁴ர: பச ஸுvhரத ।
ேத³ஹமth◌⁴யக³ேத vhேயாmhநி பா³யாகாஶmh  தா⁴ரேயth ॥ 1॥
phராேண பா³யாநிலmh தth³வjhjhவலேந சாkh³நிெமௗத³ேர ।
ேதாயmh ேதாயாmhஶேக ⁴mh ⁴பா⁴ேக³ மஹாiµேந ॥ 2॥
ஹயவரலகாராkh²யmh மnhthரiµchசாரேயthkhரமாth ।
தா⁴ரணஷா பரா phேராkhதா ஸrhவபாபவிேஶாதி⁴நீ ॥ 3॥
ஜாnhவnhதmh ph’தி²வீ யmhேஶா யபாmh பyhவnhதiµchயேத ।
’த³யாmhஶshததா²kh³நmhேஶா ph◌⁴மth◌⁴யாnhேதாऽநிலாmhஶக:॥ 4॥
ஆகாஶாmhஶshததா² phராjhஞ rhதா⁴mhஶ: பகீrhதித: ।
ph³ரமாணmh ph’தி²வீபா⁴ேக³ விShiΝmh ேதாயாmhஶேக ததா²॥ 5॥
அkh³nhயmhேஶ ேச மேஹஶாநவரmh சாநிலாmhஶேக ।
ஆகாஶாmhேஶ மஹாphராjhஞ தா⁴ரேயth ஸதா³ஶிவmh ॥ 6॥
அத²வா தவ வயா தா⁴ரmh iµநிŋhக³வ ।
ேஷ ஸrhவஶாshதாரmh ேபா³தா⁴நnhத³மயmh ஶிவmh ॥ 7॥
தா⁴ரேயth³³th³தி⁴மாnhநிthயmh ஸrhவபாபவிஶுth³த⁴ேய ।
ph³ரமாதி³காrhயபாணி shேவ shேவ ஸmh’thய காரேண ॥ 8॥
ஸrhவகாரணமvhயkhதமநிphயமேசதநmh ।
ஸாாதா³thமநி ஸmhrhேண தா⁴ரேயthphரணேவந  ।
இnhth³யாணி ஸமா’thய மநஸாthமநி ேயாஜேயth ॥ 9॥ இதி॥
இthயShடம: க²Nhட:³॥ 8॥
அதா²த:ஸmhphரவயா th◌⁴யாநmh ஸmhஸாரநாஶநmh ।
’தmh ஸthயmh பரmh ph³ரம ஸrhவஸmhஸாரேப⁴ஷஜmh ॥ 1॥
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ஊrhth◌⁴வேரதmh விவபmh விபாmh மேஹவரmh ।
ேஸாऽஹthயாத³ேரணவ th◌⁴யாேயேதா³கீ³வேரவரmh ॥ 2॥
அத²வா ஸthயஶாநmh jhஞாநமாநnhத³மth³வயmh ।
அthயrhத²மசலmh நிthயமாதி³மth◌⁴யாnhதவrhதmh ॥ 3॥
ததா²sh²லமநாகாஶமஸmhshph’யமசாுஷmh ।
ந ரஸmh ந ச க³nhதா⁴kh²யமphரேமயமபமmh ॥ 4॥
ஆthமாநmh ஸchசிதா³நnhத³மநnhதmh ph³ரம ஸுvhரத ।
அஹமshthயபி⁴th◌⁴யாேயth³th◌⁴ேயயாதீதmh விiµkhதேய ॥ 5॥
ஏவமph◌⁴யாஸkhதshய ஷshய மஹாthமந: ।
khரமாth³ேவதா³nhதவிjhஞாநmh விஜாேயத ந ஸmhஶய:॥ 6॥ இதி॥
இதி நவம: க²Nhட:³॥ 9॥
அதா²த:ஸmhphரவயா ஸமாதி⁴mh ப⁴வநாஶநmh ।
ஸமாதி: ◌⁴ ஸmhவி³thபthதி: பரைவகதாmh phரதி ॥ 1॥
நிthய:ஸrhவக³ேதா யாthமா டshேதா² ேதா³ஷவrhத: ।
ஏக:ஸnhபி⁴th³யேத ph◌⁴ராnhthயா மாயயா ந shவபத:॥ 2॥
தshமாத³th³ைவதேமவாshதி ந phரபேசா ந ஸmhsh’தி: ।
யதா²காேஶா க⁴டாகாேஶா மடா²காஶ இதீத:॥ 3॥
ததா² ph◌⁴ராnhைதrhth³விதா⁴ phேராkhேதா யாthமா ேவவராthமநா ।
நாஹmh ேத³ேஹா ந ச phராே ேநnhth³யாணி மேநா ந ॥ 4॥
ஸதா³ஸாshவபthவாchசி²வ ஏவாsh ேகவல: ।
இதி தீ⁴rhயா iµநிேரShட²ஸா ஸமாதி⁴ேஹாchயேத ॥ 5॥
ஸாஹmh ph³ரம ந ஸmhஸா ந மthேதாऽnhய: கதா³சந ।
யதா² ேப²நதரŋhகா³தி³ஸiµth³ரா³thதி²தmh ந:॥ 6॥
ஸiµth³ேர யேத தth³வjhஜக³nhமyhயiνயேத ।
தshமாnhமந: ph’த²ŋh நாshதி ஜக³nhமாயா ச நாshதி  ॥ 7॥
யshையவmh பரமாthமாயmh phரthயkh³⁴த: phரகாஶித: ।
ஸ  யாதி ச mhபா⁴வmh shவயmh ஸாாthபராmh’தmh ॥ 8॥
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யதா³ மந ைசதnhயmh பா⁴தி ஸrhவthரக³mh ஸதா³ ।
ேயாகி³ேநாऽvhயவதா⁴ேநந ததா³ஸmhபth³யேத shவயmh ॥ 9॥
யதா³ஸrhவாணி ⁴தாநி shவாthமnhேயவ  பயதி ।
ஸrhவ⁴ேதஷு சாthமாநmh ph³ரம ஸmhபth³யேத ததா³॥ 10॥
யதா³ஸrhவாணி ⁴தாநி ஸமாதி⁴shேதா² ந பயதி ।
ஏகீ⁴த: பேரऽெஸௗ ததா³ ப⁴வதி ேகவல:॥ 11॥
யதா³ பயதி சாthமாநmh ேகவலmh பரமாrhத²த: ।
மாயாமாthரmh ஜக³thkh’thshநmh ததா³ ப⁴வதி நிrhvh’தி:॥ 12॥
ஏவiµkhthவா ஸ ப⁴க³வாnhத³thதாthேரேயா மஹாiµநி: ।
ஸாŋhkh’தி:shவshவேபண ஸுக²மாshேதऽதிநிrhப⁴ய:॥ 13॥ இதி॥
இதி த³ஶம: க²Nhட:³॥ 10॥
ௐ ஆphயாயnh மமாŋhகா³நி வாkhphராணசு:ேராthரமேதா² ப³லnhth³யாணி ச
॥
ஸrhவாணி ஸrhவmh ph³ரேமாபநிஷத³mh மாஹmh ph³ரம நிராrhயாmh மா மா ph³ரம
நிராகேராத³நிராகரணமshthவநிராகரணmh ேமsh ததா³thமநி நிரேத ய உபநிஷthஸு
த⁴rhமாshேத மயி ஸnh ேத மயி ஸnh ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி:॥ஹ: ௐ தthஸth ॥
இதி ஜாபா³லத³rhஶேநாபநிஷthஸமாphதா ॥
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