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॥ காலா ³னிரு ³ேராபனிஷ 30 ॥
³ர ம ஞாே பாயதயா ய ³வி ⁴தி: ரகீ திதா ।
தமஹ காலா ³னிரு ³ர ப⁴ஜதா வா மத³ ப⁴ேஜ ॥
ௐஸஹநாவவதுஸஹெநௗ பு⁴ன து
ஸஹவீ ய கரவாவைஹ
ேதஜ வி வதீ⁴தம து
மாவி ³விஷாவைஹ
ௐஶா தி:ஶா தி:ஶா தி: ॥
ௐஅத² காலா ³னிரு ³ேராபனிஷத:³
ஸ வ தேகாऽக்³னி ரு’ஷிரனு டு ச² த:³
காலா ³னிரு ³ேரா ேத³வதா
காலா ³னிரு ³ர ரீ ய ேத²

ப⁴ ம ரிபு ³ரதா⁴ரேணவினிேயாக:³ ॥
அத² காலா ³னிரு ³ர ப⁴க³வ த ஸன குமார: ப ர ச²
அதீ⁴ஹிப⁴க³வ ரிபு ³ரவிதி⁴ ஸத வ
கி ³ர ய கிய தா²ன கதி ரமாண கா ேரகா²
ேக ம ரா: கா ஶ தி: கி ைத³வத
க: க தா கி ப²லமிதி ச ।
த ேஹாவாச ப⁴க³வா காலா ³னிரு ³ர:
ய ³ ³ர ய ததா³ ³ேனய ப⁴ ம
ஸ ³ேயாஜாதாதி³ப ச ³ர மம ைர:
பரி ³ரு’ யா ³னிரிதி ப⁴ மவாயுரிதி ப⁴ ம ஜலமிதி ப⁴ ம
த²லமிதி ப⁴ ம ேயாேமதி ப⁴ ேம யேன பி⁴ம ய

மான ேதாக இதிஸமு ³ ⁴ரு’ ய
மா ேநா மஹா தமிதி ஜேலனஸ ரு’ ய
ரியாயுஷமிதி ேராலலாடவ : க ேத⁴ஷு
ரியாயுைஷ ய ப³ைக ரிஶ திபி⁴ தி ய தி ேரா
ேரகா:² ரகு வீத ரதேமத சா² ப⁴வ
ஸ ேவஷு ேத³ேவஷு ேவத³வாதி³பி⁴ரு த
ப⁴வதி த மா த ஸமாசேர முமு ு ன புன ப⁴வாய ॥
அத²ஸன குமார: ப ர ச² ரமாணம ய
ரிபு ³ரதா⁴ரண ய ரிதா⁴ ேரகா²
ப⁴வ யாலலாடாதா³ச ுேஷாரா ⁴ே ரா ⁴ருேவா ம ⁴யத ச
யா ய ரத²மா ேரகா²ஸா கா³ ஹப ய சாகாேரா
ரேஜா ⁴ ேலாக: வா மா ரியாஶ தி ரு’ ³ேவத:³
ராத:ஸவன மேஹ வேரா ேத³வேததி யா ய ³விதீயா ேரகா²
ஸா த³ ³னிருகார:ஸ வம தரி ம தரா மா-
ேச சா²ஶ தி யஜு ேவேதா³ மா ⁴ய தி³ன ஸவன
ஸதா³ ேவாேத³வேததியா ய ரு’தீயாேரகா²ஸாஹவனீேயாமகார தேமா
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॥ காலா ³னிரு ³ேராபனிஷ 30 ॥

³ெயௗ ேலாக: பரமா மா ஞானஶ தி:ஸாமேவத³ ரு’தீயஸவன
மஹாேத³ேவா ேத³வேததி ஏவ ரிபு ³ரவிதி⁴ ப⁴ ம கேராதி
ேயாவி ³வா ³ர மசாரீ ³ரு’ஹீவான ர ேதா²யதி வா
ஸமஹாபாதேகாபபாதேக ⁴ய: ேதா ப⁴வதி
ஸஸ ேவஷு தீ ேத²ஷு ேதா ப⁴வதி
ஸஸ வா ேவதா³னதீ⁴ேதா ப⁴வதி
ஸஸ வா ேத³வா ஞாேதா ப⁴வதி
ஸஸதத ஸகலரு ³ரம ரஜாபீ ப⁴வதி
ஸஸகலேபா⁴கா³ பு⁴ ேத ேத³ஹ ய வா வஸாயு யேமதி ந
ஸ புனராவ தேத நஸ புனராவ தத
இ யாஹப⁴க³வா காலா ³னிரு ³ர: ॥
ய ேவத ³வாதீ⁴ேதேஸாऽப்யேவமேவப⁴வதீ ேயா ஸ யமி யுபனிஷ
॥ 30 ॥
ௐஸஹநாவவதுஸஹெநௗ பு⁴ன து
ஸஹவீ ய கரவாவைஹ
ேதஜ வி வதீ⁴தம து
மாவி ³விஷாவைஹ
ௐஶா தி:ஶா தி:ஶா தி: ॥
இதி காலா ³னிரு ³ேராபனிஷ ஸமா தா ॥
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