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Maitri (Maitrayani) Upanishad

ைமthராயNhபநிஷth

॥ அத²ைமthராயNhபநிஷth ॥
ஸாமேவதீ³ய ஸாமாnhய உபநிஷth ॥
ைவராkh³ேயாthத²ப⁴khதிkhதph³ரமமாthரphரேபா³த⁴த: ।
யthபத³mh iµநேயா யாnhதி தththைரபத³மஹmh மஹ: ॥
ௐ ஆphயாயnh மமாŋhகா³நி வாkhphராணசு: ேராதமேதா²
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: ॥
ைமthராயணீ ெகௗதகீ ph³’ஹjhஜாபா³லதாபநீ ।
காலாkh³நிth³ரைமthேரயீ ஸுபா³லுரமnhthகா ।
ௐ ph³’ஹth³ரேதா²ஹ ைவ நாம ராஜா ராjhேய jhேயShட²mh thரmh
நிதா⁴பயிthேவத³மஶாவதmh மnhயமாந: ஶாரmh
ைவராkh³யiµேபேதாऽரNhயmh நிrhஜகா³ம ஸ தthர பரமmh தப
ஆshதா²யாதி³thயமாண ஊrhth◌⁴வபா³ஹுshதிShட²thயnhேத ஸஹshரshய
iµநிரnhதிகமாஜகா³மாkh³நிவா⁴மகshேதஜஸா
நிrhத³ஹnhநிவாthமவிth³ப⁴க³வாசா²காயnhய உthதிShேடா²thதிShட² வரmh
vh’ணீேவதி ராஜாநமph³ரவீthஸ தshைம நமshkh’thேயாவாச
ப⁴க³வnhநாஹமாthமவிththவmh தththவவிchch²’iΝேமா வயmh ஸ thவmh ேநா
ph³thேயதth³vh’தmh ரshதாத³ஶkhயmh மா ph’chச²
phரநைமவாகாnhயாnhகாமாnhvh’ணீேவதி ஶாகாயnhயshய
சரணவபி⁴mh’யமாேநா ராேஜமாmh கா³தா²mh ஜகா³த³ ॥ 1॥
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ைமthராயNhபநிஷth

ப⁴க³வnhநshதி²சrhமshநாமjhஜாமாmhஸஶுkhரேஶாணிதேலShமா³

ேத விNhthரவாதபிthதகப²ஸŋhகா⁴ேத ³rhக³nhேத⁴
நி:ஸாேரऽshச²ேர கிmh காேமாபேபா⁴ைக:³ ॥ 2॥
காமkhேராத⁴ேலாப⁴ப⁴யவிஷாேத³rhShேயShடவிேயாகா³நிShடஸmhphரேயாக³ு
thபிபாஸாஜராmh’thேராக³ேஶாகாth³ையரபி⁴ஹேதऽshச²ேர கிmh
காேமாபேபா⁴ைக:³ ॥ 3॥
ஸrhவmh ேசத³mh யிShiΝ பயாேமா யேத²ேம
த³mhஶமஶகாத³யshth’ணவnhநயதேயாth³⁴தphரth◌⁴வmhந: ॥ 4॥
அத² கிேமைதrhவா பேரऽnhேய மஹாத⁴iνrhத⁴ராசkhரவrhதிந:
ேகசிthஸுth³mhந⁴th³mhேநnhth³ரth³mhநவலயாவெயௗவநாவவth³தி⁴யா
வாவபதி: ஶஶபி³nh³rhஹாசnhth³ேராऽmhப³ேஷா
நkhதshவயாதிrhயயாதிநரNhேயாேஸேநாthத²மthதப⁴ரதphரph◌⁴’தேயா
ராஜாேநா ஷேதா ப³nh⁴வrhக³shய மஹதீmh யmh
thயkhthவாshமாlhேலாகாத³iµmh ேலாகmh phரயாnhதி ॥ 5॥
அத² கிேமைதrhவா பேரऽnhேய
க³nhத⁴rhவாஸுரயராஸ⁴தக³ணபிஶாேசாரக³kh³ரஹாதீ³நாmh
நிேராத⁴நmh பயாம: ॥ 6॥
அத²கிேமைதrhவாnhயாநாmh ேஶாஷணmhமஹாrhணவாநாmh ஶிக²mh (கிேமைதrhவாrhNhயாநாmh)
phரபதநmh th◌⁴வshய phரசலநmh (vhரசநmh வாதரjhஜூநாmh)
(shதா²நmh வா தmh)
நிமjhஜநmh ph’தி²vhயா:shதா²நாத³பஸரணmh ஸுராணmh
ேஸாऽஹthேயதth³விேத⁴ऽshnhஸmhஸாேர கிmh
காேமாபேபா⁴ைக³rhையேரவாதshயாஸkh’தி³ஹாவrhதநmh th³’யத
இthth³த⁴rhமrhஹthயnhேதா⁴த³பாநshேதா² ேப⁴க இவாஹமshnhஸmhஸாேர
ப⁴க³வmhshthவmh ேநா க³திshthவmh ேநா க³தி: ॥ 7॥ இதி phரத²ம:
phரபாட²க: ॥

அத² ப⁴க³வாசா²காயnhய:ஸுphேதாऽph³ரவீth³ராஜாநmh மஹாராஜ
ph³’ஹth³ரேத²வாவmhஶth◌⁴வஜஶீrhஷாthமஜ: kh’தkh’thயshthவmh
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ைமthராயNhபநிஷth

மnhநாmhேநா விேதாऽthயயmh வா வ க²lhவாthமா ேத கதேமா
ப⁴க³வாnhவrhNhய இதி தmh ேஹாவாச இதி ॥ 1॥
ய ஏேஷா பா³யாவShடmhப⁴ேநேநாrhth◌⁴வiµthkhராnhேதா
vhயத²மாேநாऽvhயத²மாநshதம: phரiΝத³thேயஷ ஆthேமthயாஹ
ப⁴க³வாநத² ய ஏஷ ஸmhphரஸாேதா³ऽshமாச²ராthஸiµthதா²ய
பரmh jhேயாதிபஸmhபth³ய shேவந ேபபி⁴நிShபth³யத ஏஷ ஆthேமதி
ேஹாவாைசதத³mh’தமப⁴யேமதth³ph³ரேமதி ॥ 2॥
அத² க²lhவியmh ph³ரமவிth³யா ஸrhேவாபநிஷth³விth³யா வா ராஜnhநshமாகmh
ப⁴க³வதா ைமthேரேயண vhயாkh²யாதாஹmh ேத
கத²யிShயாthயதா²பஹதபாphமாநshதிkh³மேதஜஸ ஊrhth◌⁴வேரதேஸா
வாலகி²lhயா இதி யnhேதऽைத²ேத
phரஜாபதிமph³வnhப⁴க³வஶகடவாேசதநத³mh ஶரmh
கshையஷ க²lhவீth³’ேஶா மமாதீnhth³ய⁴தshய
ேயைநதth³வித⁴த³mh ேசதநவthphரதிShடா²பிதmh phரேசாத³யிதாshய ேகா
ப⁴க³வnhேநதத³shமாகmh ph³தி தாnhேஹாவாச ॥ 3॥
ேயா ஹ க² வாேசாபshத:² யேத ஸ ஏவ வா ஏஷ ஶுth³த:◌⁴
த: ஶூnhய: ஶாnhேதா phராேऽநீஶthமாऽநnhேதாऽyhய:shதி²ர:
ஶாவேதாऽஜ:shவதnhthர:shேவ மmhநி திShட²thயேநேநத³mh ஶரmh
ேசதநவthphரதிShடா²பிதmh phரேசாத³யிதா ைசேஷாऽshேயதி ேத
ேஹாrhப⁴க³வnhகத²மேநேநth³’ேஶநாநிchேச²ைநதth³வித⁴த³mh
ேசதநவthphரதிShடா²பிதmh phரேசாத³யிதா ைசேஷாऽshேயதி கத²தி
தாnhேஹாவாச ॥ 4॥
ஸ வா ஏஷ ஸூேமாऽkh³ராேயாऽth³’ய: ஷஸmhjhஞேகா
³th³தி⁴rhவைஹவாவrhதேதmhऽேஶந ஸுஷுphதshையவ ³th³தி⁴rhவmh
நிேபா³த⁴யthயத² ேயாஹ க² வாவாஇதshயாmhேஶாऽயmh
யேசதநமாthர: phரதிஷmh ேthரjhஞ:

ஸŋhகlhபாth◌⁴யவஸாயாபி⁴மாநŋhக:³ phரஜாபதிrhவிவshேதந
ேசதேநேநத³mh ஶரmh ேசதநவthphரதிShடா²பிதmh phரேசாத³யிதா
ைசேஷாऽshேயதி ேத ேஹாrhப⁴க³வnhநீth³’ஶshய கத²மmhேஶந
வrhதநதி தாnhேஹாவாச ॥ 5॥
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ைமthராயNhபநிஷth

phரஜாபதிrhவா ஏேஷாऽkh³ேரऽதிShட²thஸ நாரமைதக:ஸ
ஆthமநமபி⁴th◌⁴யாயth³ப³vh: phரஜா அsh’ஜthத அshையவாthமphர³th³தா⁴
அphரா shதா²iΝவ திShட²மாநா அபயthஸ நாரமத
ேஸாऽமnhயைததாஸmh phரதிேபா³த⁴நாயாph◌⁴யnhதரmh phராவிஶாநீthயத²ஸ
வாவாthமாநmh kh’thவாph◌⁴யnhதரmh phராவிஶthஸ ஏேகா நாவிஶthஸ
பசதா⁴thமாநmh phரவிப⁴jhேயாchயேத ய: phராேऽபாந:ஸமாந
உதா³ேநா vhயாந இதி ॥ 6॥
அத² ேயாऽயrhth◌⁴வiµthkhராமதீthேயஷ வாவ ஸ phராேऽத²
ேயாயமாவசmh ஸŋhkhராமthேவஷ வாவ ேஸாऽபாேநாऽத² ேயாயmh
shத²விShட²மnhநதா⁴மபாேந shதா²பயthயணிShட²mh சாŋhேக³ऽŋhேக³
ஸமmh நயthேயஷ வாவ ஸ ஸமாேநாऽத² ேயாऽயmh பீதாஶிதiµth³கி³ரதி
நிகி³ரதீதி ைசஷ வாவ ஸ உதா³ேநாऽத² ேயைநதா: ஶிரா
அiνvhயாphதா ஏஷ வாவ ஸ vhயாந: ॥ 7॥
அேதா²பாmhஶுரnhதrhயாmhயப⁴வthயnhதrhயாமiµபாmhஶுேமதேயாரnhதராேல
ெசௗShNhயmh மாஸவெதௗ³ShNhயmh ஸ ேஷாऽத² ய: ஷ:

ேஸாऽkh³நிrhைவவாநேராऽphயnhயthராphkhதமயமkh³நிrhைவவாநேரா
ேயாऽயமநnhத: ேஷா ேயேநத³மnhநmh பchயேத யதி³த³மth³யேத
தshையஷ ேகா⁴ேஷா ப⁴வதி யேத³தthகrhவபிதா⁴ய ஶ ◌்’ேதி ஸ
யேதா³thkhரShயnhப⁴வதி ைநநmh ேகா⁴ஷmh ஶ ◌்’ேதி ॥ 8॥
ஸ வா ஏஷ பசதா⁴thமாநmh phரவிப⁴jhய நிேதா ³ஹாயாmh
மேநாமய: phராணஶேரா ப³ஹுப:ஸthயஸmh கlhப ஆthேமதி ஸ வா
ஏேஷாऽshய ’த³nhதேர திShட²nhநkh’தாrhேதா²ऽமnhயதாrhதா²நஸாநி
தthshவாநீமாநி பி⁴ththேவாதி³த: பசபீ⁴ ரபி⁴rhவிஷயாநthதீதி
³th³தீ⁴nhth³யாணி யாநீமாnhேயதாnhயshய ரமய: கrhேமnhth³யாNhயshய
ஹயா ரத:² ஶரmh மேநா நியnhதா phரkh’திமேயாshய phரேதாத³ேநந
க²lhவீதmh பph◌⁴ரமதீத³mh ஶரmh சkhரவ mh’ேத ச
ேநத³mh ஶரmh ேசதநவthphரதிShடா²பிதmh phரேசாத³யிதா
ைசேஷாऽshேயதி ॥ 9॥
ஸ வா ஏஷ ஆthேமthயேதா³ வஶmh நீத இவ தாைத:
கrhமப²லரபி⁴⁴யமாந இவ phரதிஶேரஷு
சரthயvhயkhதthவாthஸூமthவாத³th³’யthவாத³kh³ராயthவாnhநிrhமமthவா
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chசாநவshேதா²ऽகrhதா கrhேதவாவshதி²த: ॥ 10॥
ஸ வா ஏஷ ஶுth³த: ◌⁴ shதி²ேராऽசலசாேலேபாऽvhயkh³ேரா நி:shph’ஹ:

phேரகவத³வshதி²த:shவshய சத⁴kh³³ணமேயந
பேடநாthமாநமnhதrhதீ⁴யாவshதி²த இthயவshதி²த இதி ॥ 11॥ இதி
th³விதீய: phரபாட²க: ॥

ேத ேஹாrhப⁴க³வnhயth³ேயவமshயாthமேநா மமாநmh ஸூசயthயnhேயா
வா பர: ேகாऽயமாthமா தாைத: கrhமப²லரபி⁴⁴யமாந:
ஸத³ஸth³ேயாநிமாபth³யத இthயவாசீmh ேவாrhth◌⁴வாmh வா க³தmh
th³வnhth³ைவரபி⁴⁴யமாந: பph◌⁴ரமதீதி கதம ஏஷ இதி
தாnhேஹாவாச ॥ 1॥
அshதி க²lhவnhேயாऽபேரா ⁴தாthமா ேயாऽயmh தாைத:
கrhமப²லரபி⁴⁴யமாந:ஸத³ஸத³ேயாநிமாபth³யத இthயவாசீmh
ேவாrhth◌⁴வாmh க³திmh th³வnhth³ைவரபி⁴⁴யமாந:
பph◌⁴ரமதீthயshேயாபvhயாkh²யாநmh பச தnhமாthராணி
⁴தஶph³ேத³ேநாchயnhேத பச மஹா⁴தாநி
⁴தஶph³ேத³ேநாchயnhேதऽத² ேதஷாmh ய:ஸiµதா³ய:
ஶரthkhதமத² ேயா ஹ க² வாவ ஶரthkhதmh ஸ
⁴தாthேமthkhதமதா²shதி தshயாthமா பி³nh³வ Shகர இதி ஸ வா
ஏேஷாऽபி⁴⁴த:
phராkh’thையrh³ணthயேதாऽபி⁴⁴தthவாthஸmhட⁴thவmh
phரயாthயஸmhட⁴shthவாதா³thமshத²mh phர⁴mh ப⁴க³வnhதmh
காரயிதாரmh நாபயth³³ெணௗைக⁴shth’phயமாந:
கkh’தாshதி²ரசசேலா ேலாphயமாந:ஸshph’ேஹா
vhயkh³ரசாபி⁴மாநthவmh phரயாத இthயஹmh ேஸா மேமத³thேயவmh
மnhயமாேநா நிப³th◌⁴நாthயாthமநாthமாநmh ஜாேலைநவ க²சர:
kh’தshயாiνப²லரபி⁴⁴யமாந: பph◌⁴ரமதீதி ॥ 2॥
அதா²nhயthராphkhதmh ய: கrhதா ேஸாऽயmh ைவ ⁴தாthமா கரண:

காரயிதாnhத:ேஷாऽத² யதா²kh³நிநாய:பிNhேடா³ வாபி⁴⁴த:
கrhth’பி⁴rhஹnhயமாேநா நாநாthவiµைபthேயவmh வாவ க²lhவெஸௗ
⁴தாthமாnhத:ேஷபி⁴⁴ேதா ³ணrhஹnhயமாேநா
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நாநாthவiµைபthயத² யthth³ணmh சரஶீதிலேயாநிபணதmh
⁴தth³ணேமதth³ைவ நாநாthவshய பmh தாநி ஹ வா இமாநி
³நி ேஷேணதாநி சkhரவ சkhேணthயத² யதா²ய:பிNhேட³
ஹnhயமாேந நாkh³நிரபி⁴⁴யthேயவmh நாபி⁴⁴யthயெஸௗ
ேஷாऽபி⁴⁴யthயயmh ⁴தாthேமாபஸmhShடthவாதி³தி ॥ 3॥
அதா²nhயthராphkhதmh ஶரத³mh ைம²நாேத³ேவாth³⁴தmh
ஸmhவித³ேபதmh நிரய ஏவ thரth³வாேரண
நிShkhராமnhதமshதி²பி⁴சிதmh மாmhேஸநாiνphதmh
சrhமவப³th³த⁴mh விNhthரபிthதகப²மjhஜாேமேதா³வஸாபி⁴ரnhையச
மலrhப³ஹுபி: ◌⁴ பrhணmh ேகாஶ இவாவஸnhேநதி ॥ 4॥
அதா²nhயthராphkhதmh ஸmhேமாேஹா ப⁴யmh விஷாேதா³ நிth³ரா தnhth³ vhரே
ஜரா ேஶாக:ுthபிபாஸா காrhபNhயmh khேராேதா⁴ நாshதிkhயமjhஞாநmh
மாthஸrhயmh ைவகாNhயmh ட⁴thவmh நிrhvhட³thவmh
நிkh’தthவiµth³தா⁴தthவமஸமthவதி தாமஸாnhவிதshth’Sh shேநேஹா
ராேகா³ ேலாேபா⁴ mhஸா ரதிrhth³’Shvhயாph’தthவrhShயா
காமமவshதி²தthவmh சசலthவmh rhஷாrhேதா²பாrhஜநmh
thராiνkh³ரஹணmh பkh³ரஹாவலmhேபா³ऽநிShேடShவிnhth³யாrhேத²ஷு
th³விShShேடவபி⁴ஷŋhக³இதி ராஜஸாnhவிைத: பrhண
ஏைதரபி⁴⁴த இthயயmh ⁴தாthமா
தshமாnhநாநாபாNhயாphேநாதீthயாphேநாதீதி ॥ 5॥ th’தீய:
phரபாட²க: ॥

ேத ஹ க²lhவேதா²rhth◌⁴வேரதேஸாऽதிவிshதா அதிஸேமthேயாrhப⁴க³வnhநமshேத
thவmh ந: ஶாதி⁴ thவமshமாகmh க³திரnhயா ந விth³யத இthயshய
ேகாऽதிதி²rh⁴தாthமேநா ேயேநத³mh thவாமnhேயவ ஸாjhயiµைபதி
தாnhேஹாவாச ॥ 1॥
அதா²nhயthராphkhதmh மஹாநதீ³ஷூrhமய இவ நிவrhதகமshய
யthராkh’தmh ஸiµth³ரேவேலவ ³rhநிவாrhயமshய mh’thேயாராக³மநmh
ஸத³ஸthப²லமையrh பாைஶ: பஶுவ ப³th³த⁴mh
ப³nhத⁴நshத²shேயவாshவாதnhthrhயmh யமவிஷயshத²shையவ
ப³ஹுப⁴யாவshத²mh மதி³ேராnhமthத இவாேமாத³மமதி³ேராnhமthதmh பாphமநா
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kh³’த இவ ph◌⁴ராmhயமாணmh மேஹாரக³த³Shட இவ விபth³’Shடmh
மஹாnhத⁴கார இவ ராகா³nhத⁴nhth³ரஜாலவ மாயாமயmh shவphநவ
th²யாத³rhஶநmh கத³க³rhப⁴ இவாஸாரmh நட இவ ணேவஷmh
சிthரபி⁴thதிவ th²யாமேநாரமthயேதா²khதmh ॥ ஶph³த³shபrhஶாத³ேயா
ேயऽrhதா²அநrhதா²இவ ேத shதி²தா: । ேயShவாஸkhதsh ⁴தாthமா ந
shமேரchச பரmh பத³mh ॥ 2॥
அயmh வா வ க²lhவshய phரதிவிதி⁴rh⁴தாthமேநா யth³ேயவ
விth³யாதி⁴க³மshய த⁴rhமshயாiνசரணmh shவாரேமShவாiνkhரமணmh
shவத⁴rhம ஏவ ஸrhவmh த⁴thேத
shதmhப⁴ஶாேக²ேவதராNhயேநேநாrhth◌⁴வபா⁴kh³ப⁴வthயnhயத²த:◌⁴ பதthேயஷ
shவத⁴rhமாபி⁴⁴ேதா ேயா ேவேத³ஷு ந shவத⁴rhமாதிkhரேமர
ப⁴வthயாரேமShேவவாவshதி²தshதபshவீ ேசthchயத ஏதத³phkhதmh
நாதபshகshயாthமth◌⁴யாேநऽதி⁴க³ம: கrhமஶுth³தி⁴rhேவthேயவmh யாஹ ॥
தபஸா phராphயேத ஸththவmh ஸththவாthஸmhphராphயேத மந: ।
மநஸா phராphயேத thவாthமா யாthமாபththயா நிவrhதத இதி ॥ 3॥
அthைரேத ேலாகா ப⁴வnhதி ॥
யதா² நிnhத⁴ேநா வநி:shவேயாநாபஶாmhயதி ।
ததா² vh’thதியாchசிthதmh shவேயாநாபஶாmhயதி ॥ 1॥
shவேயாநாபஶாnhதshய மநஸ:ஸthயகா³ந: ।
இnhth³யாrhதா²விட⁴shயாnh’தா: கrhமவஶாiνகா:³ ॥ 2॥
சிthதேமவ  ஸmhஸாரshதthphரயthேநந ேஶாத⁴ேயth ।
யchசிthதshதnhமேயா ப⁴வதி ³யேமதthஸநாதநmh ॥ 3॥
சிthதshய  phரஸாேத³ந ஹnhதி கrhம ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ।
phரஸnhநாthமாthமநி shதி²thவா ஸுக²மvhயயமiνேத॥ 4॥
ஸமாஸkhதmh யதா³ சிthதmh ஜnhேதாrhவிஷயேகா³சேர ।
யth³ேயவmh ph³ரமணி shயாthதthேகா ந iµchேயத ப³nhத⁴நாth ॥ 5॥
மேநா  th³விவித⁴mh phேராkhதmh ஶுth³த⁴mh சாஶுth³த⁴ேமவ ச ।
அஶுth³த⁴mh காமஸŋhகlhபmh ஶுth³த⁴mh காமவிவrhதmh ॥ 6॥
லயவிேபரதmh மந: kh’thவா ஸுநிசலmh ।
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யதா³ யாthயமநீபா⁴வmh ததா³ தthபரமmh பத³mh ॥ 7॥
தாவேத³வ நிேராth³த⁴vhயmh ’தி³ யாவthயmh க³தmh ।
ஏதjhjhஞாநmh ச ேமாmh ச ேஶஷாsh kh³ரnhத²விshதரா: ॥ 8॥
ஸமாதி⁴நிrh⁴தமலshய ேசதேஸா

நிேவஶிதshயாthமநி யthஸுக²mh லேப⁴th ।
ந ஶkhயேத வrhணயிmh கி³ரா ததா³

shவயmh தத³nhத:கரேணந kh³’யேத ॥ 9॥
அபாமேபாऽkh³நிரkh³ெநௗ வா vhேயாmhநி vhேயாம ந லேயth ।
ஏவமnhதrhக³தmh சிthதmh ஷ: phரதிiµchயேத ॥ 10॥
மந ஏவ மiνShயாmh காரணmh ப³nhத⁴ேமாேயா: ।
ப³nhதா⁴ய விஷயாஸkhதmh iµkhthைய நிrhவிஷயmh shmh’ததி ॥ 11॥
அத² யேத²யmh ெகௗthஸாயநிshதி: ॥
thவmh ph³ரமா thவmh ச ைவ விShiΝshthவmh th³ரshthவmh phரஜாபதி: ।
thவமkh³நிrhவே வாshthவnhth³ரshthவmh நிஶாகர: ॥ 12॥
thவmh மiνshthவmh யமச thவmh ph’தி²வீ thவமதா²chத: ।
shவாrhேத²shவாபா⁴விேகऽrhேத² ச ப³ஹுதா⁴ திShட²ேஸ தி³வி ॥ 13॥
விேவவர நமshph◌⁴யmh விவாthமா விவகrhமkh’th ।
விவ⁴kh³விவமாயshthவmh விவkhடா³ரதி: phர: ◌⁴ ॥ 14॥
நம: ஶாnhதாthமேந ph◌⁴யmh நேமா ³யதமாய ச ।
அசிnhthயாயாphரேமயாய அநாதி³நித⁴நாய ேசதி ॥ 15॥ ॥ 4॥
தேமா வா இத³ேமகமாஸ தthபசாthபேரேணதmh விஷயthவmh
phரயாthேயதth³ைவ ரஜேஸா பmh தth³ரஜ: க²lhவீதmh விஷமthவmh
phரயாthேயதth³ைவ தமேஸா பmh தthதம: க²lhவீதmh தமஸ:

ஸmhphராshரவthேயதth³ைவ ஸththவshய பmh தthஸththவேமேவதmh
தthஸththவாthஸmhphராshரவthேஸாmhऽேஶாऽயmh யேசதநமாthர:
phரதிஷmh ேthரjhஞ:ஸŋhகlhபாth◌⁴யவஸாயாபி⁴மாநŋhக:³
phரஜாபதிshதshய phேராkhதா அkh³rhயாshதநேவா ph³ரமா th³ேரா விShiΝthயத²
ேயா ஹ க² வாவாshய ராஜேஸாmhऽேஶாऽெஸௗ ஸ ேயாऽயmh ph³ரமாத² ேயா ஹ
க² வாவாshய தாமேஸாmhऽேஶாऽெஸௗ ஸ ேயாऽயmh th³ேராऽத² ேயா ஹ
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க² வாவாshய ஸாthவிேகாmhऽேஶாऽெஸௗ ஸ ஏவmh விShiΝ:ஸ வா ஏஷ
ஏகshthதா⁴⁴ேதாऽShடைத⁴காத³ஶதா⁴ th³வாத³ஶதா⁴பததா⁴
ேசாth³⁴த உth³⁴தthவாth³⁴ேதஷு சரதி phரதிShடா²
ஸrhவ⁴தாநாமதி⁴பதிrhப³⁴ேவthயஸாவாthமாnhதrhப³சாnhதrhப³sh
ச ॥ 5॥ சrhத:² phரபாட²க: ॥

th³விதா⁴ வா ஏஷ ஆthமாநmh பி³ப⁴rhthயயmh ய: phராே
யசாஸாவாதி³thேயாऽத² th³ெவௗ வா ஏதாவாshதாmh பசதா⁴
நாமாnhதrhப³சாேஹாராthேர ெதௗ vhயாவrhேதேத அெஸௗ வா ஆதி³thேயா
ப³ராthமாnhதராthமா phராே ப³ராthமா க³thயாnhதராthமநாiνயேத
। க³திthேயவmh யாஹ ய:
கசிth³விth³வாநபஹதபாphமாth◌⁴யோऽவதா³தமநாshதnhநிShட²
ஆvh’thதசு: ேஸாऽnhதராthமாக³thயா ப³ராthமேநாऽiνயேத
க³திthேயவmh யாஹாத² ய ஏேஷாऽnhதராதி³thேய ரNhமய: ேஷா
ய: பயதி மாmh ரNhயவthஸ ஏேஷாऽnhதேர ’thShகர
ஏவாேதாऽnhநமthதி ॥ 1॥
அத² ய ஏேஷாऽnhதேர ’thShகர ஏவாேதாऽnhநமthதி ஸ
ஏேஷாऽkh³நிrhதி³வி த: ெஸௗர: காலாkh²ேயாऽth³’ய:
ஸrhவ⁴தாnhநமthதி க: Shகர: கிமயmh ேவத³ வா வ
தthShகரmh ேயாऽயமாகாேஶாऽshேயமாசதshேரா தி³ஶசதshர
உபதி³ஶ:ஸmhshதா²அயமrhவாக³kh³நி: பரத ஏெதௗ
phராதி³thயாேவதாபாேதாthயேரண vhயா’திபி:◌⁴ ஸாவிthrhயா
ேசதி ॥ 2॥
th³ேவ வாவ ph³ரமே ேப rhதmh சாrhதmh சாத² யnhrhதmh
தத³ஸthயmh யத³rhதmh தthஸthயmh தth³ph³ரம யth³ph³ரம
தjhjhேயாதிrhயjhjhேயாதி:ஸ ஆதி³thய:ஸ வா ஏஷ ஓthேயததா³thமா ஸ
thேரதா⁴thமாநmh vhயத ஓதி திshேரா மாthரா ஏதாபி:◌⁴ ஸrhவத³ேமாதmh
phேராதmh ைசவாshnhநிthேயவmh யாைஹதth³வா ஆதி³thய ஓthேயவmh
th◌⁴யாயmhshததா²thமாநmh ேததி ॥ 3॥
அதா²nhயthராphkhதமத² க² ய உth³கீ³த:²ஸ phரணேவா ய: phரணவ:

ஸ உth³கீ³த²இthயஸாவாதி³thய உth³கீ³த² ஏவ phரணவ இthேயவmh
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யாேஹாth³கீ³த:² phரணவாkh²யmh phரேணதாரmh நாமபmh விக³தநிth³ரmh
விஜரமவிmh’thmh ந: பசதா⁴ jhேஞயmh நிதmh
³ஹாயாthேயவmh யாேஹாrhth◌⁴வலmh வா ஆph³ரமஶாகா²
ஆகாஶவாyhவkh³nhத³க⁴mhயாத³ய ஏேகநாthதேமதth³ph³ரம
தthதshையதthேத யத³ஸாவாதி³thய ஓthேயதத³ரshய
ைசதthதshமாேதா³thயேநைநத³பாதாஜshரthேயேகாऽshய ரஸmh
ேபா³த⁴யீத இthேயவmh யாைஹதேத³வாரmh Nhயேமதேத³வாரmh
jhjhஞாthவா ேயா யதி³chச²தி தshய தth ॥ 4॥
அதா²nhயthராphkhதmh shதநயthேயபாshய தrhயா ஓதி
shthmhநmhஸகதி ŋhக³வthேயஷாதா²kh³நிrhவாராதி³thய இதி
பா⁴shவthேயஷாத² th³ேரா விShiΝthயதி⁴பதிthேயஷாத² கா³rhஹபthேயா
த³kh³நிராஹவநீய இதி iµக²வthேயஷாத² ’kh³யஜு:ஸாேமதி
விஜாநாthேயஷத² ⁴rh⁴வshவதி ேலாகவthேயஷாத² ⁴தmh
ப⁴vhயmh ப⁴விShயதி³தி காலவthேயஷாத² phராேऽkh³நி:ஸூrhய:இதி
phரதாபவthேயஷாதா²nhநமாபசnhth³ரமா இthயாphயாயநவthேயஷாத²
³th³தி⁴rhமேநாऽஹŋhகார இதி ேசதநவthேயஷாத² phராேऽபாேநா vhயாந
இதி phராணவthேயேக thயஜாthkhைததாஹ phரshேதாதாrhபிதா
ப⁴வதீthேயவmh யாைஹதth³ைவ ஸthயகாம பரmh சாபரmh ச
யேதா³thேயதத³ரதி ॥ 5॥
அத² vhயாthதmh வா இத³மாthஸthயmh phரஜாபதிshதபshதphthவா
அiνvhயாஹரth³⁴rh⁴வ:shவthேயஷா ஹாத² phரஜாபேத:shத²விShடா²
தrhவா ேலாகவதீதி shவthயshயா: ஶிேரா நாபி⁴rh⁴ேவா : ◌⁴ பாதா³
ஆதி³thயசுராயthத: ஷshய மஹேதா மாthராசுஷா
யயmh மாthராசதி ஸthயmh ைவ சுரNhபshதி²ேதா 
ஷ:ஸrhவாrhேத²ஷு
வத³thேயதshமாth³⁴rh⁴வ:shவthபாதாnhநmh 
phரஜாபதிrhவிவாthமா விவசுேவாபாேதா ப⁴வதீthேயவmh
யாைஹஷா ைவ phரஜாபதிrhவிவph◌⁴’thதேரதshயாத³mh
ஸrhவமnhதrhதமsh◌ॅmhச ஸrhவshnhேநஷாnhதrhேததி
தshமாேத³ேஷாபாேததி ॥ 6॥
தthஸவிrhவேரNhயthயெஸௗ வா ஆதி³thய:ஸவிதா ஸ வா ஏவmh
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phரவரய ஆthமகாேமேநthயாஹுrhph³ரமவாதி³ேநாऽத² ப⁴rhேகா³ ேத³வshய
தீ⁴மதி ஸவிதா ைவ ேதऽவshதி²தா ேயாऽshய ப⁴rhக:³ கmh
ஸசிதயாthயாஹுrhph³ரமவாதி³ேநாऽத² தி⁴ேயா ேயா ந: phரேசாத³யாதி³தி
³th³த⁴ேயா ைவ தி⁴யshதா ேயாऽshமாகmh
phரேசாத³யாதி³thயாஹுrhph³ரமவாதி³ேநாऽத² ப⁴rhக³இதி ேயா ஹ வா
அshnhநாதி³thேய நிதshதாரேகऽணி ைசஷ ப⁴rhகா³kh²ேயா
பா⁴பி⁴rhக³திரshய தி ப⁴rhேகா³ ப⁴rhஜதி ைவஷ ப⁴rhக³இதி
ph³ரமவாதி³ேநாऽத² ப⁴rhக³இதி பா⁴ஸயதீமா◌ॅmhlhேலாகாநிதி
ரஜயதீமாநி ⁴தாநி க³chச²த இதி
க³chச²thயshnhநாக³chச²thயshமா இமா:
phரஜாshதshமாth³பா⁴ரகthவாth³ப⁴rhக:³ ஶthnhஸூயமாநthவாthஸூrhய:
ஸvhநாthஸவிதா தா³நாதா³தி³thய:
பவநாthபாவமாேநாऽதா²ேயாऽதா²யநாதா³தி³thய இthேயவmh யாஹ
க²lhவாthமநாthமாmh’தாkh²யேசதா மnhதா க³nhதா shரShடா
நnhத³யிதா கrhதா வkhதா ரஸயிதா kh◌⁴ராதா shபrhஶயிதா ச
வி⁴விkh³ரேஹ ஸnhநிShடா²இthேயவmh யாஹாத² யthர th³ைவதீ⁴தmh
விjhஞாநmh தthர  ஶ ◌்’ேதி பயதி kh◌⁴ரதீதி ரஸயேத ைசவ
shபrhஶயதி ஸrhவமாthமா ஜாநீேததி யthராth³ைவதீ⁴தmh விjhஞாநmh
காrhயகாரணநிrhiµkhதmh நிrhவசநமெநௗபmhயmh நிபாkh²யmh கிmh
தத³ŋhக³ வாchயmh ॥ 7॥
ஏஷ  க²lhவாthேமஶாந: ஶmh⁴rhப⁴ேவா th³ர:
phரஜாபதிrhவிவsh’Th³⁴ரNhயக³rhப:◌⁴ ஸthயmh phராே ஹmhஸ: ஶாnhேதா
விShiΝrhநாராயேऽrhக:ஸவிதா தா⁴தா ஸmhரா³nhth³ர இnh³தி ய
ஏஷ தபthயkh³நிநா பித:ஸஹshராேணரNhமேயநாநnhேத³ைநஷ
வாவ விjhஞாதvhேயாऽnhேவShடvhய:ஸrhவ⁴ேதph◌⁴ேயாऽப⁴யmh
த³ththவாரNhயmh க³thவாத²
ப³:kh’ேதnhth³யாrhதா²nhshவஶரா³பலப⁴ேதऽைத²நதி
விவபmh ஹணmh ஜாதேவத³ஸmh பராயணmh jhேயாதிேரகmh
தபnhதmh । ஸஹshரர: ஶததா⁴ வrhதமாந: phராண:

phரஜாநாiµத³யthேயஷ ஸூrhய: ॥ 8॥ இதி பசம: phரபாட²க: ॥
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। அத² phரபாட²க 6 ।
th³விதா⁴ வா ஏஷ ஆthமாநmh பி³ப⁴rhthயயmh ய: phராே
யசாஸா ஆதி³thேயாऽத² th³ெவௗ வா ஏதா அshய பnhதா²நா
அnhதrhப³சாேஹாராthேரணெதௗ vhயாவrhேதேத அெஸௗ வா ஆதி³thேயா
ப³ராthமாnhதராthமா phராேऽேதா ப³ராthமkhயா
க³thயாnhதராthமேநாऽiνயேத க³திthேயவmh  ஆஹாத² ய:
கசிth³விth³வாநபஹதபாphமாऽாth◌⁴யோऽவதா³தமநாshதnhநிShட²
ஆvh’thதசு: ேஸா அnhதராthமkhயா க³thயா ப³ராthமேநாऽiνயேத
க³திthேயவmh ஹ ஆஹ அத² ய ஏேஷாऽnhதராதி³thேய ரNhமய: ேஷா ய:
பயதீமாmh ரNhயவshதா²th ஸ ஏேஷாऽnhதேர ’thShகர
ஏவாேதாऽnhநமthதி ॥ 1॥
அத² ய ஏேஷாऽnhதேர ’thShகர ஏவாேதாऽnhநமthதி ஸ ஏேஷாऽkh³நிrhதி³வி
த: ெஸௗர: காலாkh²ேயாऽth³’ய:ஸrhவ⁴தாnhயnhநமthதீதி க:
Shகர:
கிmhமேயா ேவதி இஅத³mh வா வ தthShகரmh ேயாऽயமாகாேஶாऽshேயமா:
சதshேரா தி³ஶசதshர உபதி³ேஶா த³லஸmhshதா²ஆஸமrhவாkh³விசரத ஏெதௗ
phராதி³thயா ஏதா உபாேதாthேயதத³ேரண vhயா’திபி: ◌⁴
ஸாவிthrhயா ேசதி ॥ 2॥
th³ேவ வாவ ph³ரமே ேப rhதmh சாrhதmh ச । அத² யnhrhதmh
தத³ஸthயmh யத³rhதmh தthஸthயmh தth³ph³ரம தjhjhேயாதி: யjhjhேயாதி:ஸ
ஆதி³thய:ஸ வா ஏஷ ஓthேயததா³thமாப⁴வth ஸ thேரதா⁴thமாநmh vhயாத
ஓதி திshேரா மாthரா ஏதாபி: ◌⁴ ஸrhவத³ேமாதmh phேராதmh ைசவாshதி ஏவmh
யாைஹதth³வா ஆதி³thய ஓthேயவmh th◌⁴யாயத ஆthமாநmh ேததி ॥ 3॥
அதா²nhயthராபி உkhதமத² க² ய உth³கீ³த:²ஸ phரணேவா ய: phரணவ:

ஸ உth³கீ³த²இதி அெஸௗ வா ஆதி³thய உth³கீ³த² ஏஷ phரணவா இதி । ஏவmh
யாேஹாth³கீ³த²mh phரணவாkh²யmh phரேணதாரmh பா⁴பmh
விக³தநிth³ரmh விஜரmh விmh’thmh
thபத³mh thrhயரmh ந: பசதா⁴ jhேஞயmh நிதmh ³ஹாயாthேயவmh
யாேஹாrhth◌⁴வலmh thபாth³ph³ரம ஶாகா²ஆகாஶ வாyhவkh³nhத³க⁴mhயாத³ய
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ஏேகாऽவthத²நாைமதth³ph³ரைமதshையதthேதேஜா யத³ஸா ஆதி³thய:
ஓthேயதத³ரshய
ைசதthதshமாேதா³thயேநைநத³பாதாஜshரthேயேகாऽshயஸmhேபா³த⁴யிேதthேயவmh
யாஹ :

ஏதேத³வாரmh Nhயேமதேத³வாரmh பரmh ।
ஏதேத³வாரmh jhஞாthவா ேயா யதி³chச²தி தshய தth ॥ ॥ 4॥
அதா²nhயthராphkhதmh shவநவthேயஷாshயshதiνrhயா ஓதி shthmhநmhஸேகதி
ŋhக³வதீ ஏஷாऽதா²kh³நிrhவாராதி³thய இதி பா⁴shவதி ஏஷா அத² ph³ரம
th³ேரா
விShiΝthயதி⁴பதிவதீ ஏஷாऽத² கா³rhஹபthேயா த³kh³நிராஹவநீயா இதி
iµக²வதீ ஏஷாऽத² ’kh³யஜு:ஸாேமதி விjhஞாநவதீ ஏஷா
⁴rh⁴வ:shவதி
ேலாகவதீ ஏஷாऽத² ⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயதி³தி காலவதீ ஏஷாऽத²
phராேऽkh³நி:
ஸூrhய இதி phரதாபவதீ ஏஷாऽதா²nhநமாபசnhth³ரமா இthயாphயாயநவதீ
ஏஷாऽத² ³th³தி⁴rhமேநாऽஹŋhகாரா இதி ேசதநவதீ ஏஷாऽத² phராேऽபாேநா
vhயாந
இதி phராணவதீ ஏேஷதி அத ஓthkhேதைநதா: phரshதா அrhசிதா அrhபிதா
ப⁴வnhதீதி ஏவmh யாைஹதth³ைவ ஸthயகாம பராmh சாபராmh
ச ph³ரம யேதா³thேயதத³ரதி ॥ 5॥
அதா²vhயா’தmh வா இத³மாth ஸ ஸthயmh
phரஜாபதிshதபshதphthவாऽiνvhயாஹரth³⁴rh⁴வ:shவதி ।
ஏைஷவாshய phரஜாபேத:shத²விShடா² தiνrhயா ேலாகவதீதி
shவthயshயா: ஶிேரா நாபி⁴rh⁴ேவா
: ◌⁴ பாதா³ஆதி³thயசு: சுராயதா  ஷshய
மஹதீ மாthரா சுஷா
யயmh மாthராசரதி ஸthயmh ைவ சு:
அNhயவshதி²ேதா  ஷ:ஸrhவாrhேத²ஷு சரதி
ஏதshமாth³⁴rh⁴வ:shவthபாதாேநந 
phரஜாபதிrhவிவாthமா விவசுேவாபாேதா ப⁴வதீதி ஏவmh யாைஹஷா
ைவ phரஜாபேதrhவிவph◌⁴’thதiνேரதshயாத³mh ஸrhவமnhதrhதமshnh
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ச ஸrhவshnhேநஷா அnhதrhேததி தshமாேத³ேஷாபாதா ॥ 6॥
தthஸவிrhவேரNhயthயெஸௗ வா ஆதி³thய:ஸவிதா ஸ வா ஏவmh phரவரணீய
ஆthமகாேமேநthயாஹுrhph³ரமவாதி³ேநாऽத² ப⁴rhேகா³ ேத³வshய தீ⁴மதி
ஸவிதா ைவ ேத³வshதேதா ேயாऽshய ப⁴rhகா³kh²யshதmh
சிnhதயாthயாஹுrhph³ரமவாதி³ேநாऽத²
தி⁴ேயா ேயா ந: phரேசாத³யாதி³தி ³th³த⁴ேயா ைவ தி⁴யshதாேயாऽshமாகmh
phரேசாத³யாதி³thயாஹுrhph³ரமவாதி³ந: அத² ப⁴rhகா³ இதி ேயா ஹ வா
அiµShnhநாதி³thேய
நிதshதாரேகாऽணி ைவஷ ப⁴rhகா³kh²ய: பா⁴பி⁴rhக³திரshய தி ப⁴rhக:³
ப⁴rhஜயதீதி
ைவஷ ப⁴rhக³இதி th³ேரா ph³ரமவாதி³ேநாऽத² ப⁴ இதி பா⁴ஸயதீமாnh ேலாகாnh ர
இதி
ரஜயதீமாநி ⁴தாநி க³இதி க³chச²nhthயshnhநாக³chச²nhthயshமாதி³மா:
phரஜாshதshமாth³ப⁴-ரக³-thவாth³ப⁴rhக:³ ஶாவth ஸூயமாநாth ஸூrhய:ஸவநாth
ஸவிதாऽதா³நாth ஆதி³thய: பவநாthபாவேநாऽதா²ேபாphயாயநாதி³thேயவmh யாஹ
க²lhவாthமேநாऽthமா ேநதாmh’தாkh²யேசதா மnhதா க³nhேதாthsh’Shடாநnhத³யிதா
கrhதா வkhதா ரஸயிதா kh◌⁴ராதா th³ரShடா ேராதா shph’ஶதி ச வி⁴rhவிkh³ரேஹ
ஸnhநிவிShடா இthேயவmh யாஹ அத² யthர th³ைவதீ⁴தmh விjhஞாநmh தthர 
ஶ ◌்’ேதி
பயதி kh◌⁴ரதி ரஸயதி ைசவ shபrhஶயதி ஸrhவமாthமா ஜாநீேததி
யthராth³ைவதீ⁴தmh
விjhஞாநmh காrhயகாரணகrhமநிrhiµkhதmh நிrhவசநமெநௗபmhயmh நிபாkh²யாmh
கிmh தத³வாchயmh ॥ 7॥
ஏஷ  க²lhவாthேமஶாந: ஶmh⁴rhப⁴ேவா th³ர: phரஜாபதிrhவிவsh’kh
ரNhயக³rhப:◌⁴ ஸthயmh phராே ஹmhஸ: ஶாshதா விShiΝrhநாராயேऽrhக:
ஸவிதா தா⁴தா விதா⁴தா ஸmhரா³nhth³ர இnh³தி ய ஏஷ தபthயkh³நிவாkh³நிநா
பித:ஸஹshராேணரNhமேயநாNhேட³ந ஏஷவாjhஞாதvhேயாऽnhேவShடvhய:
ஸrhவ⁴ேதph◌⁴ேயாऽப⁴யmh த³thவாரNhயmh க³thவாத²
ப³:kh’thவீnhth³யாrhதா²nhshவாchச²ரா³பலேப⁴த ஏநதி ।
விவபmh ஹணmh ஜாதேவத³ஸmh பராயணmh jhேயாதிேரகmh தபnhதmh ।
ஸஹshரர: ஶததா⁴ வrhதமாந: phராண: phரஜாநாiµத³யthேயஷ ஸூrhய: ॥
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॥ 8॥
தshமாth³வா ஏஷ உப⁴யாthைமவmh விதா³thமnhேயவாபி⁴th³யாயthயாthமnhேயவ
யஜதீதி th◌⁴யாநmh phரேயாக³shத²mh மேநா விth³வth³பி⁴Shதmh
மந:திiµchசி²Shேடாபஹதthயேநந தthபாவேயth மnhthரmh பட²தி
உchசி²Shேடாchசி²Shேடாபதmh யchச பாேபந த³thதmh mh’தஸூதகாth³வா
வேஸா: பவிthரமkh³நி:ஸவிச ரமய: நnhthவnhநmh மம ³Shkh’தmh
ச யத³nhயth அth³பி: ◌⁴ ரshதாthபத³தா⁴தி phராய shவாஹாபாநாய
shவாஹா vhயாநாய shவாஹா ஸமாநாய shவாேஹாதா³நாய shவாேஹதி
பசபி⁴ரபி⁴ஜுேஹாதி
அதா²வாஶிShடmh யதவாக³நாthயேதாऽth³பி⁴rh⁴ய
ஏேவாபShடாthபத³தா⁴thயாசாnhேதா
⁴thவாthேமjhயாந: phராேऽkh³நிrhவிேவாऽதி ச
th³வாph◌⁴யாமாthமாநமபி⁴th◌⁴யாேயth
phராேऽkh³நி: பரமாthமா ைவ பசவா:ஸமாத: ஸ phத: ph
விவmh
விவ⁴kh விேவாऽ ைவவாநேராऽ விவmh thவயா
தா⁴rhயேத ஜாயமாநmh விஶnh  thவாமாஹுதயச
ஸrhவா: phரஜாshதthர யthர விவாmh’ேதாऽதி ஏவmh ந விதி⁴நா
க²lhவேநநாthதாநthவmh நைபதி ॥ 9॥
அதா²பரmh ேவதி³தvhயiµthதேரா விகாேராऽshயாthமயjhஞshய யதா²nhநமnhநாத³ேசதி
அshேயாபvhயாkh²யாநmh ஷேசதா phரதா⁴நாnhத:shத:² ஸ ஏவ ேபா⁴khதா
phராkh’தமnhநmh ⁴ŋhkhத இதி தshயாயmh ⁴தாthமா யnhநமshயகrhதா
phரதா⁴ந:
தshமாthth³ணmh ேபா⁴jhயmh ேபா⁴khதா ேஷாऽnhதshத:² அthர th³’Shடmh நாம
phரthயயmh
யshமாth³பீ³ஜஸmhப⁴வா  பஶவshதshமாth³பீ³ஜmh ேபா⁴jhயமேநைநவ phரதா⁴நshய
ேபா⁴jhயthவmh
vhயாkh²யாதmh தshமாth³ேபா⁴khதா ேஷா ேபா⁴jhயா phரkh’திshதthshேதா² ⁴ŋhkhத
இதி
phராkh’தமnhநmh
th³ணேப⁴த³பணமthவாnhமஹதா³th³யmh விேஶஷாnhதmh ŋhக³மேநைநவ
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சrhத³ஶவித⁴shய
மாrhக³shய vhயாkh²யா kh’தா ப⁴வதி ஸுக²:³க²ேமாஹஸmhjhஞmh
யnhந⁴தத³mh ஜக³th
ந  பீ³ஜshய shவா³பkh³ரேஹாऽshதீதி யாவnhநphரஸூதி: தshயாphேயவmh
திsh’Shவவshதா²shவnhநthவmh
ப⁴வதி ெகௗமாரmh ெயௗவநmh ஜரா பணமthவாதthத³nhநthவேமவmh phரதா⁴நshய
vhயkhததாmh
க³தshேயாபலph³தி⁴rhப⁴வதி தthர ³th³th◌⁴யாதீ³நி shவா³நி
ப⁴வnhthயth◌⁴யவஸாயஸŋhகlhபாபி⁴மாநா இதி
அேத²nhth³யாrhதா²nh பசshவா³நி ப⁴வnhதி ஏவmh ஸrhவாணீnhth³யகrhமாணி
phராணகrhமாணி
ஏவmh vhயkhதமnhநமvhயkhதமnhநmh அshய நிrh³ே ேபா⁴khதா
ேபா⁴khth’thவாchைசதnhயmh
phரth³த⁴mh தshய யதா²kh³நிrhைவ ேத³வாநாமnhநத:³
ேஸாேமாऽnhநமkh³நிைநவாnhநthேயவmhவிth
ேஸாமஸmhjhேஞாऽயmh⁴தthமாऽkh³நிஸmhjhேஞாऽphயvhயkhதiµகா²இதி வசநாthேஷா
யvhயkhதiµேக²ந th³ணmh ⁴ŋhkhத இதி ேயா ைஹவmh ேவத³ஸmhnhயா ேயாகீ³
சாthமயா ேசதி அத² யth³வnhந கசிch²nhயாகா³ேர காnhய:
phரவிShடா:shph’ஶதீnhth³யாrhதா²nh தth³வth³ ேயா ந shph’ஶதி
phரவிShடாnh ஸmhnhயா ேயாகீ³ சாthமயா ேசதி ॥ 10॥
பரmh வா ஏததா³thமேநா பmh யத³nhநமnhநமேயா யயmh phராேऽத² ந
யth³யநாthயமnhதாऽேராதாऽshphரShடாऽth³ரShடாऽவkhதாऽkh◌⁴ராதாரஸயிதா
ப⁴வதி phராmhேசாthsh’ஜதீதி ஏவmh யாஹாத² யதி³ க²lhவநாதி
phராணஸmh’th³ேதா⁴
⁴thவா மnhதா ப⁴வதி ேராதா ப⁴வதி
shphரShடா ப⁴வதி வkhதா ப⁴வதி ரஸயிதா
ப⁴வதி kh◌⁴ராதா ப⁴வதி th³ரShடா ப⁴வதீதி ஏவmh யாஹ அnhநாth³ைவ phரஜா:
phரஜாயnhேத
யா: கசிthph’தி²வீஶ ◌்’தா: । அேதாऽnhேநைநவ வnhதி அைத²தத³பி யnhதி
அnhதத: ॥ 11॥
அதா²nhயthராபி உkhதmh ஸrhவாணி ஹ வா இமாநி ⁴தாnhயஹரஹ:

16 sanskritdocuments.org



ைமthராயNhபநிஷth

phரபதnhthயnhநமபி⁴kh◌⁴’மாநி ஸூrhேயா ரபி⁴ராத³தா³thயnhநmh
ேதநாெஸௗ தபthயnhேநநாபி⁴khதா: பசnhதீேம phரா அkh³நிrhவா
அnhேநேநாjhjhவலthயnhநகாேமேநத³mh phரகlhபிதmh ph³ரம
அேதாऽnhநமாthேமthபாேதthேவயmh
யாஹ । அநாth³⁴தாநி ஜாயnhேத ஜாதாnhயnhேநந
வrhத⁴nhேத அth³யேதऽthதி ச ⁴தாநி
தshமாத³nhநmh த³chயேத ॥ 12॥
அதா²nhயthராபி உkhதmh : விவph◌⁴’th³ைவ நாைமஷா தiνrhப⁴க³வேதா
விShேrhயதி³த³மnhநmh phராே வா அnhநshய ரேஸா மந: phராணshய
விjhஞாநmh மநஸ ஆநnhத³mh விjhஞாநshேயதி அnhநவாnh phராணவாnh
மநவாnh விjhஞாநவாnh ஆநnhத³வாnh ச ப⁴வதி ேயா ைஹவmh ேவத³
யாவாnhதீஹ ைவ ⁴தாnhயnhநமத³nhதி தாவthshவnhதshேதா²ऽnhநமthதி ேயா
ைஹவmhேவத³
।
அnhநேமவ விஜரnhநமnhநmh ஸmhவநநmh shmh’தmh । அnhநmh பஶூநாmh
phராேऽnhநmh jhேயShட²மnhநmh பி⁴ஷkh shmh’தmh ॥ 13॥
அதா²nhயாthரphkhதmh :அnhநmh வா அshய ஸrhவshய ேயாநி: காலசாnhநshய
ஸூrhேயா ேயாநி: காலshய தshையதth³பmh யnh நிேமஷாதி³காலாthஸmhph◌⁴’தmh
th³வாத³ஶாthமகmh வthஸரேமதshயாkh³ேநயமrhத⁴மrhத⁴mh வாணmh மகா⁴th³யmh
ரவிShடா²rhத⁴மாkh³ேநயmh khரேமேthkhரேமண ஸாrhபாth³யmh ரவிShடா²rhதா⁴nhதmh
ெஸௗmhயmh தthைரைககமாthமேநா நவாmhஶகmh ஸசாரகவித⁴mh
ெஸௗmhயthவாேத³தthphரமாணமேநைநவ phரயேத  கால: ந விநா phரமாேணந
phரேமயshேயாபலph³தி: ◌⁴ phரேமேயாऽபி phரமாணதாmh
ph’த²khthவா³ைபthயாthமஸmhேபா³த⁴நாrhத²thேயவmh
யாஹ । யாவthேயா ைவ காலshய கலாshதாவதீஷு சரthயெஸௗ ய: காலmh
ph³ரேமthபாத
காலshதshயாதி³ரமபஸரதீதி ஏவmh யாஹ :

காலாthshரவnhதி ⁴தாநி காலாth³vh’th³தி⁴mh phரயாnhதி ச ।
காேல சாshதmh நியchச²nhதி காேலா rhதிரrhதிமாnh ॥ ॥ 14॥

th³ேவ வாவ ph³ரமே ேப காலசாகாலசாத² ய:
phராகா³தி³thயாthேஸாऽகாேலாऽகாேலாऽத²
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ய ஆதி³thயth³ய:ஸ கால: ஸகல: ஸகலshய வா ஏதth³பmh யthஸmhவthஸர:
ஸmhவthஸராthக²lhேவேவமா: phரஜா: phரஜாயnhேத ஸmhவthஸேரேணஹ ைவ ஜாதா
விவrhத⁴nhேத
ஸmhவthஸேர phரthயshதmh யnhதி தshமாthஸmhவthஸேரா ைவ phரஜாபதி:காேலாऽnhநmh
ph³ரமநீட³மாthமா
ேசthேயவmh யாஹ

கால: பசதி ⁴தாநி ஸrhவாNhேயவ மஹாthமநி ।
யshnh  பchயேத காேலா யshதmh ேவத³ஸ ேவத³விth ॥ ॥ 15॥

விkh³ரஹவாேநஷ கால:nh⁴ராஜ: phரஜாநாmh ஏஷ தthshத:²ஸவிதாkh²ேயா
யshமாேத³ேவேம சnhth³ரrhkh³ரஹ ஸmhவthஸராத³ய:ஸூயnhேத அைத²ph◌⁴ய:
ஸrhவத³மthர வா யthகிசிthஶுபா⁴ஶுப⁴mh th³’யnhேதஹ ேலாேக
தேத³ேதph◌⁴யshதshமாதா³தி³thயாthமா ph³ரமாத²காலஸmhjhஞமாதி³thயiµபாதாதி³thேயா
ph³ரேமthேயேகऽத² ஏவmh யாஹ ।
ேஹாதா ேபா⁴khதா ஹவிrhமnhthேரா யjhேஞா விShiΝ: phரஜாபதி: ।
ஸrhவ: கசிthphர: ◌⁴ ஸா ேயாऽiµShnhபா⁴தி மNhட³ேல ॥ ॥ 16॥

ph³ரம ஹ வா இத³மkh³ர ஆth ஏேகாऽநnhத: phராக³நnhேதா த³ேऽநnhத:
phரதீchயநnhத உதீ³chயநnhத ஊrhth◌⁴வாnh சாऽவாnh ச ஸrhவேதாऽநnhத:
ந யாshய phராchயாதி³ தி³ஶ: கlhபnhேதऽத² திrhயkh³வாnh ேசாrhth◌⁴வmh வா
அய ஏஷ பரமாthமாऽபேதாऽதrhkhேயாऽசிnhthய ஏஷ ஆகாஶாthமா
ஏைவஷ kh’thshநய ஏேகா ஜாக³rhதீதி ஏதshமாதா³காஶாேத³ஷ க²lhவித³mh
ேசதாமாthரmh ேபா³த⁴யதி அேநைநவ ேசத³mh th◌⁴யாயேத அshnh ச phரthயshதmh
யாதி அshையதth³பா⁴shவரmh பmh யத³iµShnhநாதி³thேய தபதி அkh³ெநௗ
சா⁴மேக
யjhjhேயாதிசிthரதரiµத³ரshேதாऽத² வா ய: பசthயnhநmh இthேயவmh யாஹ
யைசேஷாऽkh³ெநௗ
யசாயmh’த³ேய யசாஸாவாதி³thேய ஸ ஏஷ ஏகா இthேயகshய ைஹகthவேமதி
ய ஏவmh ேவத³ ॥ 17॥
ததா² தthphரேயாக³கlhப: phராயாம: phரthயாஹாேரா th◌⁴யாநmh தா⁴ர
தrhக:ஸமாதி: ◌⁴ ஷட³ŋhகா³இthchயேத ேயாக:³ அேநந யதா³ பயnhபயதி
khமவrhணmh கrhதாரஶmh ஷmh ph³ரமேயாநிmh ததா³ விth³வாnhNhயபாேப
விஹாய பேரऽvhயேய ஸrhவேமகீகேராதி ஏவmh யாஹ :
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யதா² பrhவதமாதீ³phதmh நாரயnhதி mh’க³th³விஜா: ।
தth³வth³ph³ரமவிேதா³ ேதா³ஷா நாரயnhதி கதா³சந ॥

॥ 18॥
அதா²nhயthராphkhதmh : யதா³ைவ ப³rhவிth³வாnhமேநா நியmhேயnhth³யாrhதா²nh
ச phராே நிேவஶயிthவா நி:ஸŋhகlhபshததshதிShேட²th அphராதி³ஹ
யshமாthஸmh⁴த: phராணஸmhjhஞேகா வshதshமாthphராே ைவ rhயாkh²ேய
தா⁴ரேயthphராணmh இthேயவmh யாஹ :

அசிthதmh சிthதமth◌⁴யshதமசிnhthயmh ³யiµthதமmh ।
தthர சிthதmh நிதா⁴ேயத தchச ŋhக³mh நிராரயmh ॥ ॥ 19॥

அதா²nhயthராphkhதmh :அத: பராshய தா⁴ர தாரஸநாkh³ரநிபீட³நா-
th³வாŋhமந:phராணநிேராத⁴நாth³ph³ரம தrhேகண பயதி யதா³thமநாऽऽthமாந-
மேரணீயாmhஸmh th³ேயாதமாநmh மந:யாthபயதி ததா³thமநாthமாநmh
th³’ShThவா நிராthமா ப⁴வதி நிராthமகthவாத³ஸŋhkh²ேயாऽேயாநிசிnhthேயா
ேமாலணthேயதthபரmh ரஹshயmh இthேயவmh யாஹ :

சிthதshய  phரஸாேத³ந ஹnhதி கrhம ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ।
phரஸnhநாthமாthமநி shதி²thவா ஸுக²மvhயயமiνதா இதி ॥ ॥ 20॥

அதா²nhயthராphkhதmh : ஊrhth◌⁴வகா³ நா³ஸுஷுmhநாkh²யா
phராணஸசாணீ
தாlhவnhதrhவிchசி²nhநா தயா phராேŋhகாரமேநாkhதேயாrhth◌⁴வiµthkhரேமth
தாlhவth◌⁴யாkh³ரmh
பவrhthய இnhth³யாNhயஸmhேயாjhய மமா மமாநmh நிேதா தேதா
நிராthவகேமதி
நிராthமகthவாnhந ஸுக²:³க²பா⁴kh³ப⁴வதி ேகவலthவmh லப⁴தா இthேயவmh
யாஹ :

பர: rhவmh phரதிShடா²phய நிkh³’தாநிலmh தத: ।
தீrhthவா பாரமபாேரண பசாth³த rhth◌⁴வநி ॥ ॥ 21॥

அதா²nhயthராphkhதmh : th³ேவ வா வ ph³ரமணீ அபி⁴th◌⁴ேயேய
ஶph³த³சாஶph³த³ச
அத² ஶph³ேத³ைநவாஶph³த³மாவிShkhயேத அத² தthர ஓதி
ஶph³ேதா³ऽேநேநாrhth◌⁴வiµthkhராnhேதாऽஶph³ேத³
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நித⁴நேமதி அதா²ைஹஷா க³திேரதத³mh’தmh அதthஸாjhயthவmh
நிrhvh’தthவmh ததா² ேசதி
அத² யேதா²rhணநாபி⁴shதnhேநாrhth◌⁴வiµthkhராnhேதாऽவகாஶmh லப⁴தீthேயவmh வா வ
க²lhவாஸாவபி⁴th◌⁴யாதா ஓthயேநேநாrhth◌⁴வiµthkhராnhத:shவாதnhthrhயmh லப⁴ேத
அnhயதா² பேர ஶph³த³வாதி³ந: :
ரவŋh³Shட²ேயாேக³நாnhதrh’த³யாகாஶஶph³த³மாகrhணயnhதி ஸphதவிேத⁴யmh
தshேயாபமா யதா² நth³ய: கிŋhகிணீ காmhshயசkhரகேப⁴க வி:kh’nhதி³கா
vh’Shrhநிவாேத
வத³தீதி தmh ph’த²kh³லணமதீthய பேரऽஶph³ேத³ऽvhயkhேத ph³ரமNhயshதmh
க³தா: தthர ேதऽph’த²kh³த⁴rhேऽph’த²kh³விேவkhயா யதா²ஸmhபnhநா
ம⁴thவmh நாநாரஸா இthேயவmh யாஹ :

th³ேவ ph³ரமணி ேவதி³தvhேய ஶph³த³ph³ரம பராmh ச யth ।
ஶph³த³ph³ரமணி நிShத: பரmh ph³ரமாதி⁴க³chச²தி ॥ ॥ 22॥

அதா²nhயthராphkhதmh : ய: ஶph³த³shதேதா³thேயதத³ரmh
யத³shயாkh³ரmh தchசா²nhதமஶph³த³மப⁴யமேஶாகமாநnhத³mh th’phதmh
shதி²ரமசலமmh’தமchதmh th◌⁴வmh விShiΝஸmhjhஞிதmh ஸrhவாபரthவாய
தேத³தா உபேதthேயவmh யாஹ :

ேயாऽெஸௗ பராபேரா ேத³வா ௐகாேரா நாம நாமத: ।
நி:ஶph³த:³ ஶூnhய⁴தsh rhth◌⁴நி shதா²ேந தேதாऽph◌⁴யேஸth ॥ ॥ 23॥

அதா²nhயthராphkhதmh : த⁴iν: ஶரmh ஓthேயதchச²ர:
ஶிகா²shய மந: தேமாலணmh பி⁴thவா தேமாऽதமாவிShடமாக³chச²தி
அதா²விShடmh பி⁴thவாऽலாதசkhரவ sh²ரnhதமாதி³thயவrhணrhஜshவnhதmh
ph³ரம தமஸ: பrhயமபயth³யத³iµShnhநாதி³thேயऽத² ேஸாேமऽkh³ெநௗ
விth³தி விபா⁴தி அத² க²lhேவநmh th³’ShThவாऽmh’தthவmh க³chச²தீthேயவmh
யாஹ :

th◌⁴யாநமnhத:பேர தththேவ லேயஷு ச நிதீ⁴யேத ।
அேதாऽவிேஶஷவிjhஞாநmh விேஶஷiµபக³chச²தி ॥
மாநேஸ ச விேந  யthஸுக²mh சாthமஸாகmh ।
தth³ph³ரம சாmh’தmh ஶுkhரmh ஸா க³திrhேலாக ஏவ ஸ: ॥ ॥ 24॥

அதா²nhயthராphkhதmh : நிth³ேரவாnhதrhேதnhth³ய: ஶுth³தி⁴தமயா
தி⁴யா shவphந இவ ய: பயதீnhth³யபி³ேலऽவிவஶ: phரணவாkh²யmh
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phரேணதாரmh பா⁴பmh விக³தநிth³ரmh விஜரmh விmh’thmh விேஶாகmh
ச ேஸாऽபி phரணவாkh²ய: phரேணதா பா⁴ப: விக³த நிth³ர: விஜர:
விmh’thrhவிேஶாேகா ப⁴வதீthேயவmh யாஹ :

ஏவmh phராணமேதா²ŋhகாரmh யshமாthஸrhவமேநகதா⁴ ।
நkhதி ஜேத வாபி யshமாth³ேயாக³இதி shmh’த: ॥
ஏகthவmh phராணமநேஸாnhth³யாmh தைத²வ ச ।
ஸrhவபா⁴வபthயாேகா³ ேயாக³இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ ॥ 25॥

அதா²nhயthராphkhதmh : யதா² வாphஸு சாண: ஶாநிக:
ஸூthரயnhthேரேth³th◌⁴’thேயாத³ேரऽkh³ெநௗ ஜுேஹாthேயவmh வா வ
க²lhவிமாnhphராேநாthயேநேநாth³th◌⁴’thயாநாமேயऽkh³ெநௗ ஜுேஹாதி
அதshதphேதாrhவிவேஸாऽத² யதா² தphேதாrhவி ஸாrhபிshth’ணகாShட²ஸmhshபrhேஶ-

ேநாjhjhவலதீthேயவmh வா வ க²lhவஸாவphராkh²ய:phராணஸmhshபrhேஶேநாjhjhவலதி
அத² ய³jhjhவலthேயதth³ph³ரமே பmh ைசதth³விShே: பரமmh பத³mh
ைசதth³th³ரshய th³ரthவேமதthதத³பததா⁴ சாthமாநmh விப⁴jhய
ரயதீமாmh ேலாகாநிthேயவmh யாஹ :

வேநச யth³வthக² விsh²ŋhகா:³ ஸூrhயாnhமகா²ச தைத²வ
தshய

phராத³ேயா ைவ நேரவ தshமாth³ அph◌⁴chசரnhதீஹ யதா²khரேமண ॥
॥ 26॥

அதா²nhயthராphkhதmh : ph³ரமே வா ைவதthேதஜ: பரshயாmh’தshயாஶரshய
யchச²ரshெயௗShNhயமshையதth³kh◌⁴’தமதா²வி:ஸnh நப⁴ நிதmh
ைவதேத³காkh³ேரணவமnhதrh’த³யாகாஶmh விiνத³nhதி யthதshய jhேயாதிவ
ஸmhபth³யதீதி அதshதth³பா⁴வmh அசிேரணதி ⁴மாவயshபிNhட³mh நிதmh
யதா²ऽசிேரணதி ⁴thவmh mh’th³வthஸmhshத²மயshபிNhட³mh
யதா²kh³nhயயshகாராத³ேயா
நாபி⁴ப⁴வnhதி phரணயதி சிthதmh ததா²ரேயண ஸைஹவthேயவmh யாஹ :

’th³யாகாஶமயmh ேகாஶமாநnhத³mh பரமாலயmh ।
shவmh ேயாக³ச தேதாऽshமாகmh ேதஜைசவாkh³நிஸூrhயேயா: ॥ ॥ 27॥

அதா²nhயthராphkhதmh : ⁴ேதnhth³யாrhதா²நதிkhரmhய தத: phரvhரjhயாjhயmh
th◌⁴’தித³Nhட³mh த⁴iνrhkh³’thவாऽநபி⁴மாநமேயந ைசேவஷு தmh ph³ரம
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th³வாரபாரmh நிஹthயாth³யmh ஸmhேமாஹெமௗ th’ShேணrhShயாNhட³
தnhth³ராக⁴ேவthrhயபி⁴மாநாth◌⁴ய: khேராத⁴jhயmh phரேலாப⁴த³Nhட³mh
த⁴iνrhkh³’thேவchசா²மேயந ைசேவஷுேணமாநி க² ⁴தாநி ஹnhதி
தmh ஹthேவாŋhகாரphலேவநாnhதrh’த³யாகாஶshய பாரmh தீrhthவாவிrh⁴ேத
அnhதராகாேஶ ஶநைகரவைடவாவடkh’th³தா⁴காம:ஸmhவிஶthேயவmh
ph³ரமஶாலாmh விேஶth ததசrhஜாலmh ph³ரமேகாஶmh phரiΝேத³th
³rhவாக³ேமேநதி :

அத: ஶுth³த: ◌⁴ த: ஶூnhய: ஶாnhேதாऽphராே நிராthமாऽநnhேதாऽyhய:
shதி²ர: ஶாவேதாऽஜ:shவதnhthர:shேவ மmhநி திShட²தி அத:shேவ மmhநி
திShட²மாநmh th³’ShThவாऽvh’thதசkhரவ ஸசாரசkhரமாேலாகயதி
இthேயவmh யாஹ :

ஷTh³பி⁴rhமாைஸsh khதshய நிthயiµkhதshய ேத³ந:
அநnhத: பரேமா ³ய:ஸmhயkh³ேயாக:³ phரவrhதேத ॥
ரஜshதேமாph◌⁴யாmh விth³த⁴shய ஸுஸth³த⁴shய ேத³ந:
thரதா³ரmhேப³ஷு ஸkhதshய ந கதா³சந ॥ ॥ 28॥

ஏவiµkhthவாऽnhதrh’த³ய: ஶகாயnhயshதshைம நமshkh’thவாऽநயா
ph³ரமவிth³யயா ராஜnh ph³ரமண: பnhதா²நமாடா: ◌⁴ thரா:
phரஜாபேததி ஸnhேதாஷmh th³வnhth³வதிதிாmh ஶாnhதthவmh
ேயாகா³ph◌⁴யாஸாத³வாphேநாதீதி
ஏதth³³யதமmh நாthராய நாஶிShயாய நாஶாnhதாய கீrhதேயதி³தி
அநnhயப⁴khதாய ஸrhவ³ணஸmhபnhநாய த³th³யாth ॥ ॥ 29॥
ௐ ஶுெசௗ ேத³ேஶ ஶுசி:ஸththவshத:²ஸத³தீ⁴யாந:ஸth³வாதீ³
ஸth³th◌⁴யாயீ ஸth³யா shயாதி³தி । அத:ஸth³ph³ரமணி ஸthயபி⁴லாணி
நிrhvh’ththேயாऽநshதthப²லchசி²nhநபாேஶா நிராஶ: பேரShவாthமவth³விக³தப⁴ேயா
நிShகாேமாऽyhயமபதmh ஸுக²மாkhரmhய திShட²தி । பரமmh
ைவ ேஶவேத⁴வ பரshேயாth³த⁴ரணmh யnhநிShகாமthவmh । ஸ ஸrhவகாமமய:
ேஷாऽth◌⁴யவஸாயஸŋhகlhபாபி⁴மாநŋhேகா³ ப³th³த:³ । அதshதth³விபேதா
iµkhத: ।
அthைரக ஆஹுrh³ண: phரkh’திேப⁴த³வஶாஸth◌⁴யவஸாயாthமப³nhத⁴iµபாக³ேதா।
அth◌⁴யவஸாயshய ேதா³ஷயாth³தி⁴ ேமா: மநஸா ேயவ பயதி மநஸா
ஶ ◌்’ேதி காம:ஸŋhகlhேபா விசிகிthஸா ரth³தா⁴ऽரth³தா⁴
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th◌⁴’திரth◌⁴’திrhrhதீ⁴rhபீ⁴thேயதthஸrhவmh மந ஏவ ³ெணௗைக⁴யமாந:
கkh’தசாshதி²ரசேலா phயமாந:ஸshph’ேஹா
vhயkh³ரசாபி⁴மாநிthவmh
phரயாத இதி அஹmh ேஸா மேமத³thேயவmh மnhயமாேநா நிப³th◌⁴நாthயாthமநாthமாnhmh
ஜாேலேநவ ேக²சர: । அத: ேஷாऽth◌⁴யாவஸாயஸŋhகlhபாபி³மாநŋhேகா³ ப³th³த:³
அதshதth³விபேதா iµkhத: தshமாnhநிரth◌⁴யவஸாேயா நி:ஸŋhகlhேபா
நிரபி⁴மாநshதிShேட²th
ஏதnhேமாலணmh ஏஷாthர ph³ரமபத³வீ ஏேஷாऽthர th³வாரவிவேராऽேநநாshய
தமஸ: பாரmh க³Shயதி । அthர  ஸrhேவ காமா:ஸமாதா
இthயthேராதா³ஹரnhதி :

யதா³ பசாவதிShட²nhேத jhஞாநாநி மநஸா ஸஹ ।
³th³தி⁴ஶ ந விேசShடேத தாமாஹு: பரமாmh க³திmh ॥

ஏத³khthவாnhதrh’த³ய: ஶாகாயnhயshதshைம நமshkh’thவா யதா²வ³பசா
kh’தkh’thேயா ம³thதராயணmh க³ேதா ந யthேராth³வrhthமநா க³தி: ஏேஷாऽthர
ph³ரமபத:² ெஸௗரmhshth³வாரmh பி⁴ththேவாrhth³th◌⁴ேவந விநிrhக³தா இthயthேராதா³ஹரnhதி
:

அநnhதா ரமயshதshய தீ³பவth³ய:shதி²ேதா ’தி³ ।
தாதா: கth³நீலா: கபிலா mh’³ேலாதா: ॥
ஊrhth◌⁴வேமக:shதி²தshேதஷாmh ேயா பி⁴பி⁴thவா ஸூrhயமNhட³லmh ।
ph³ரமேலாகமதிkhரmhய ேதந யாnhதி பராmh க³திmh ॥
யத³shயாnhயth³ரஶதrhth◌⁴வேமவ vhயவshதி²தmh ।
ேதந ேத³வநிகாயாநாmh shவதா⁴மாநி phரபth³யேத ॥
ேய ைநகபாசாத⁴shதாth³ரமேயாऽshய mh’³phரபா: ◌⁴ ।
இஹ கrhேமாபேபா⁴கா³ய ைத:ஸmhஸரதி ேஸாऽவஷ: ।
தshமாthஸrhக³shவrhகா³பவrhக³ேஹrhப⁴க³வாநஸாவாதி³thய இதி ॥

॥ 30॥
கிமாthமகாநி வா ஏதாநீnhth³யாணி phரசரnhthth³க³nhதா ைசேதஷாஹ
ேகா நியnhதா ேவthயாஹ । phரthயாஹாthமாthமகாநீthயாthமா ேயஷாiµth³க³nhதா
வாphஸரேஸா பா⁴நவீயாச மசேயா நாம அத² பசபி: ◌⁴
ரபி⁴rhவிஷயாநthதி கதம ஆthேமதி ேயாऽயmh ஶுth³த: ◌⁴ த:
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ஶூnhய: ஶாnhதாதி³லேkhத:shவைகrhŋhைக³பkh³’ய:
தshையதlhŋhக³மŋhக³shயாkh³ேநrhயெதௗ³ShNhயமாவிShடmh சாபாmh ய:
ஶிவதேமாரஸ இthேயேக । அத² வாேராthரmh சுrhமந: phராண இthேயேக,
அத² ³th³தி⁴rhth◌⁴’தி:shmh’தி: phரjhஞா ததி³thேயேக அத² ேத ஏதshையவmh
யைத²ேவஹ பீ³ஜshயாŋhராவாத²⁴மாrhசிrhவிSh²ŋhகா³இவாkh³ேநேசதி
அthேராதா³ஹரnhதி :

வேநச யth³வthக² விSh²ŋhகா:³
ஸூrhயாnhமகா²ச தைத²வ தshய ।

phராத³ேயா ைவ நேரவ தshமா-
த³ph◌⁴chசரnhதீஹ யதா²khரேமண ॥ ॥ 31॥

தshமாth³வா ஏதshமாதா³thமநி ஸrhேவ phரா: ஸrhேவ ேலாகா: ஸrhேவ ேவதா:³
ஸrhேவ ேத³வா: ஸrhவாணி ச ⁴தாnhchசரnhதி தshேயாபநிஷthஸthயshய ஸthயதி

அத² யதா²rhth³ைரதா⁴kh³ேநரph◌⁴யாதshய ph’த²kh³⁴மா நிசரnhthேயவmh வா
ஏதshய மஹேதா
⁴தshய நி:வதேமதth³யth³’kh³ேவேதா³யஜுrhேவத:³ஸாமேவேதா³ऽத²rhவாŋhகி³ரஸா
இதிஹாஸ:

ராணmh விth³யா உபநிஷத:³ ேலாகா: ஸூthராNhயiνvhயாkh²யாநாநி
vhயாkh²யாநாnhயshையைவதாநி விவா ⁴தாநி ॥ 32॥
பேசShடேகா வா ஏேஷாऽkh³நி:ஸmhவthஸர: தshேயமா இShடகா ேயா
வஸnhேதா kh³Shேமா வrhஷா: ஶரth³ேத⁴மnhத: ஸ
ஶிர:பph’chச²ph’Shடவாnh
ஏேஷாऽkh³நி: ஷவித:³ ேஸயmh phரஜாபேத: phரத²மா சிதி:
கைரrhயஜமாநமnhதiµthஓphthவா வாயேவ phராயchச²th
phராே ைவ வா: phராேऽkh³நிshதshேயமா இShடகா ய: phராே
vhயாேநாऽபாந:ஸமாந உதா³ந: ஸ
ஶிர:பph’Shட²chச²வாேநேஷாऽkh³நி:
ஷவித³shததி³த³மnhதmh phரஜாபேதrhth³விதீயா சிதி: கைரrhயஜமாநmh
தி³வiµthphேதnhth³ராய phராயchச²th அெஸௗ வா ஆதி³thய இnhth³ர:
ைஸேஷாऽkh³நி:
தshேயமா இShடகா யth³’kh³யஜு:ஸாமாத²rhவாŋhகி³ரஸா இதிஹாஸmh ராணmh
ஸ ஶிர:பchச²ph’Shட²வாேநேஷாऽkh³நி: ஷவித:³ ைஸஷா
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th³ெயௗ: phரஜாபேதshth’தீயா சிதி: கைரrhயஜமாநshயாthமவிேத³ऽவதா³நmh
கேராதி யதா²thமவி³thphய ph³ரமேண phராயchச²th
தthராநnhதீ³ ேமாதீ³ ப⁴வதி ॥ 33॥
ph’தி²வீகா³rhஹபthேயாऽnhதmh த³kh³நிrhth³ெயௗராஹவநீய:
தத ஏவ பவமாநபாவகஶுசய ஆவிShkh’தேமேதநாshய
யjhஞmh யத: பவமாநபாவகஶுசிஸŋhகா⁴ேதா  ஜாட²ர:
தshமாத³kh³நிrhயShடvhய: ேசதvhய:shேதாதvhேயாऽபி⁴th◌⁴யாதvhய:
யஜமாேநா ஹவிrhkh³’thவா ேத³வதாபி⁴th◌⁴யாநchச²தி :

ரNhயவrhண: ஶேநா ’th³யாதி³thேய phரதிSh²த:
மth³³rhஹmhஸshேதேஜாvh’ஷ: ேஸாऽshnhநkh³ெநௗ யஜாமேஹ

இதி சாபி மnhthராrhத²mh விசிேநாதி । தthஸவிrhவேரNhயmh ப⁴rhேகா³ऽshயாபி⁴th◌⁴ேயயmh
ேயா ³th³th◌⁴யnhதshேதா² th◌⁴யாயீஹ மந:ஶாnhதிபத³மiνஸரthயாthமnhேயவ
த⁴thேதऽthேரேம ேலாகா ப⁴வnhதி :

1 யதா² நிnhத⁴ேநா வநி:shவேயாநாபஶாmhயேத
ததா² vh’thதியாchசிthதmh shவேயாநாபஶாmhயேத ।

2 shவேயாநாபஶாnhதshய மநஸ:ஸthயகாமத:
இnhth³யாrhத²விட⁴shயாnh’தா: கrhமவஶாiνகா:³ ।

3 சிthதேமவ  ஸmhஸாரmh தthphரயthேநந ேஶாத⁴ேயth
யchசிthதshதnhமேயா ப⁴வதி ³யேமதthஸநாதநmh ।

4 சிthதshய  phரஸாேத³ந ஹnhதி கrhம ஶுபா⁴ஶுப⁴mh
phரஸnhநாthமாthமநி shதி²thவா ஸுக²மvhயயமiνேத ।

5 ஸமாஸkhதmh யதா² சிthதmh ஜnhேதாrhவிஷயேகா³சேர
யth³ேயவmh ph³ரமணி shயாthதthேகா ந iµchேயத ப³nhத⁴நாth ।

6 மேநா  th³விவித⁴mh phேராkhதmh ஶுth³த⁴mh சாஶுth³த⁴ேமவ ச
அஶுth³த⁴mh காமஸmhபrhகாth ஶுth³த⁴mh காமவிவrhதmh ।

7 லய விேபரதmh மந: kh’thவா ஸுநிசலmh
யதா³ யாthயமநீபா⁴வmh ததா³ தthபரமmh பத³mh ।

8 தாவnhமேநா நிேராth³த⁴vhயmh ’தி³ யாவthயmh க³தmh
ஏதjhjhஞாநmh ச ேமாmh ச ேஶஷாnhேய kh³ரnhத²விshதரா: ।

9 ஸமாதி⁴நிrhெதௗ⁴தமலshய ேசதேஸா நிேவஶிதshயாthமநி யthஸுக²mh ப⁴ேவth
ந ஶkhயேத வrhணயிmh கி³ரா ததா³shவயmh தத³nhத:கரேணந kh³’யேத ।
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10 அபாமாேபாऽkh³நிரkh³ெநௗ வா vhேயாmhநி vhேயாம ந லேயth
ஏவமnhதrhக³தmh யshய மந:ஸ பiµchயேத ।

11 மந ஏவ மiνShயாணmh காரணmh ப³nhத⁴ேமாேயா:
ப³nhதா⁴ய விஷயாஸŋhகி³mh ேமாோ நிrhவிஷயmh shmh’தmh ।

அேதாऽநkh³நிேஹாthrhயநkh³நிசித³jhஞாநபி⁴th◌⁴யாயிநாmh ph³ராமண:

பத³vhேயாமாiνshமரணmh விth³த⁴mh தshமாத³kh³நிrhயShடvhய: ேசதvhய:
shேதாதvhேயாऽபி⁴th◌⁴யாதvhய: ॥ 34॥
நேமாऽkh³நேய ph’தி²வீ ேத ேலாகshmh’ேத ேலாகmhshைம யஜமாநாய ேத⁴
நேமா வாயேவऽnhதேத ேலாகshmh’ேத லகமshைம யஜமாநாய ேத⁴
நம ஆதி³thயாய தி³விேத ேலாகshmh’ேத ேலாகமshைம யஜமாநாய ேத⁴
நேமா ph³ரமேண ஸrhவேத ஸrhவshmh’ேத ஸrhவமshைம யஜமாநாய ேத⁴

ரNhமேயந பாthேரண ஸthயshயாபிதmh iµக²mh
தththவmh ஷnhநபாvh’iΝஸthயத⁴rhமாய விShணேவ

ேயாऽஸா ஆதி³thேய ஷ: ேஸாऽஸா அஹmh ஏஷ ஹ ைவ ஸthயத⁴rhேமா
யதா³தி³thயshய
ஆதி³thயthவmh தch²khலmh ஷmh அŋhக³mh நப⁴ேஸாऽnhதrhக³தshய
ேதஜேஸாmhऽஶமாthரேமதth³யதா³தி³thயshய மth◌⁴ய இேவthyh அNhயkh³ெநௗ
ைசதth³ph³ரைமதத³mh’தேமதth³ப⁴rhக:³ ஏதthஸthயத⁴rhேமா நப⁴ேஸாऽnhதrhக³தshய
ேதஜேஸாmhऽஶமாthரேமதth³யதா³தி³thயshய மth◌⁴ேய அmh’தmh யshய  ேஸாம:
phரா
வா அphயயŋhரா ஏதக◌़ ◌்th³ph³ரைமதத³mh’தேமதth³ப⁴rhக:³ ஏதthஸthயத⁴rhேமா
நப⁴ேஸாऽnhதrhக³தshய ேதஜேஸாऽmhஶமாthரmh ஏதth³யதா³தி³thயshய மth◌⁴ேய
யஜுrhதீ³phயthெயௗமாேபாjhேயாதிரேஸாऽmh’தmhph³ரம ⁴rh⁴வ:shவேராmh ।
அShடபாத³mh ஶுசிmh ஹmhஸmh thஸூthரமiΝமvhயயmh
th³வித⁴rhேமாऽnhத⁴mh ேதஜேஸnhத⁴mh ஸrhவmh பயnhபயதி

நப⁴ேஸாऽnhதrhக³தshய ேதஜேஸாऽnhஶமாthரேமதth³யதா³தி³thயshய மth◌⁴ேய உதி³thவா
மேக² ப⁴வத ஏதthஸவிthஸthயத⁴rhம ஏதth³யஜுேரதthதப
ஏதத³kh³நிேரதth³வாேரதthphராண
ஏததா³ப ஏதchசnhth³ரமா
ஏதch²khரேமதத³mh’தேமதth³ph³ரமவிஷயேமதth³பா⁴iνரrhணவshதshnhேநவ
யஜமாந:ைஸnhத⁴வ இவ vhயnhத ஏஷா ைவ ph³ரைமகதாthர  ஸrhேவ காமா:
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ஸமாதா
இthயthேராதா³ஹரnhதி :

அmhஶுதா⁴ரய இவாiΝவாேதத:ஸmhsh²ரthயஸாவnhதrhக:³ஸுராmh ேயா
ைஹவmhவிthஸ ஸவிth
ஸ th³ைவதவிth ைஸகதா⁴ேமத:shயாthததா³thமகச : ேய விnhத³வ
இவாph◌⁴chசரnhthயஜshரmh
விth³தி³வாph◌⁴ராrhசிஷ: பரேம vhேயாமnh ேதऽ’சிேஷா ைவ யஶஸ
ஆரயவாஸாjhஜடாபி⁴பா
இவ kh’Shணவrhthமந: ॥ 35॥
th³ேவ வா வ க²lhேவேத ph³ரமjhேயாதிேஷா பேக ஶாnhதேமகmh ஸmh’th³த⁴mh
ைசகmh

அத² யchச²nhதmh தshயாதா⁴ரmh க²mh அத² யthஸmh’th³த⁴த³mh தshயாnhநmh
தshமாnhமnhthெரௗஷதா⁴jhயாஷேராடா³ஶshதா²பாகாதி³பி⁴rhயShடvhயமnhத-
rhேவth³யாமாshnhயவஶிShைடரnhநபாைநசாshயமாஹவநீயதி மthவா ேதஜஸ:

ஸmh’th³th◌⁴ைய Nhயேலாகவிthயrhதா²யாmh’தthவாய சாthேராதா³ஹரnhதி :

அkh³நிேஹாthரmh ஜுஹுயாthshவrhக³காேமா யமராjhயமkh³நிShேடாேமநாபி⁴யயதி
ேஸாமராjhயiµkhேத²ந ஸூrhயராjhயmh ேஷாட³ஶீநா shவாராjhயமதிராthேரண
phராஜாபthயமாஸஹshரஸmhவthஸராnhதkhரேநதி :

வrhthயாதா⁴ரshேநஹேயாகா³th³யதா² தீ³பshய ஸmhshதி²தி: ।
அnhதrhயாNhேடா³பேயாகா³தி³ெமௗ shதி²தாவாthமஶிசீ ததா² ॥

॥ 36॥
தshமாேதா³thயேநைநத³பாதாபதmh ேதஜshதththேரத⁴பி⁴தமkh³நாவாதி³thேய
phராேணऽைத²ஷா நாTh³யnhநப³ஹுthேயஷாkh³ெநௗ ஹுதமாதி³thயmh க³மயதி
அேதா ேயா
ரேஸாऽshரவth ஸ உth³கீ³த²mh வrhஷதி ேதேநேம phரா: phராேணph◌⁴ய: phரஜா
இthயthேராதா³ஹரnhதி :

யth³த⁴விரkh³ெநௗ ஹூயேத ததா³தி³thயmh க³மயதி தthஸூrhேயா ரபி⁴rhவrhஷதி
ேதநாnhநmh ப⁴வதி அnhநாth³⁴தாநாiµthபthதிthேயவmh யாஹ :

அkh³ெநௗ phராshதாஹுதி:ஸmhயகா³தி³thயiµபதிShட²ேத ।
ஆதி³thயாjhஜாயேத vh’Shrhvh’Shேடரnhநmh தத: phரஜா: ॥
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॥ 37॥
அkh³நிேஹாthரmh ஜுவாேநா ேலாப⁴ஜாலmh பி⁴நthதி அத:ஸmhேமாஹmh சி²thவா ந
khேராதா⁴nhshnhவாந: காமமபி⁴th◌⁴யாயமாநshததசrhஜாலmh
ph³ரமேகாஶmh பி⁴nhத³த³த: பரமாகாஶமthர  ெஸௗர
ெஸௗmhயாkh³ேநயஸாthவிகாநி மNhட³லாநி பி⁴ththவா தத: ஶுth³த: ◌⁴
ஸththவாnhதரshத²மசலமmh’தமchதmh th◌⁴வmh விShiΝஸmhjhஞிதmh
ஸrhவாபரmh தா⁴ம ஸthயகாமஸrhவjhஞthவஸmhkhதmh shவதnhthரmh
ைசதnhயmh shேவ மmhநி திShட²மாநmh பயதி அthேராதா³ஹரnhதி :

ரவிமth◌⁴ேய shதி²த: ேஸாம: ேஸாமமth◌⁴ேய ஹுதாஶந: ।
ேதேஜாமth◌⁴ேய shதி²தmh ஸththவmh ஸththவமth◌⁴ேய shதி²ேதாऽchத: ॥

ஶரphராேத³ஶாŋh³Shட²மாthரமேரphயnhவயmh th◌⁴யாthவாத:பரமதாmh
க³chச²தி அthர  ஸrhேவ காமா:ஸமாதா இதி அthேராதா³ஹரnhதி :

அŋh³Shட²phராேத³ஶஶரமாthரmh phரதீ³பphரதாபவth³விshthதா⁴ 
தth³ph³ரமாபி⁴Shயமாநmh மேஹா ேத³ேவா ⁴வநாnhயாவிேவஶ ।
ௐ நேமா ph³ரமேண நம: ॥ ॥ 38॥
இதி ஷShட:² phரபாட²க: ॥

phரபாட²க 7 ।
அkh³நிrhகா³யthரmh thvh’th³ரத²nhதரmh வஸnhத: phராே நthராணி
வஸவ: ரshதா³th³யnhதி தபnhதி வrhஷnhதி shவnhதி நrhவிநதி
அnhதrhவிவஏேணnhதி அசிnhthேயாऽrhேதா க³பீ⁴ேரா
³ண⁴kh³ப⁴ேயாऽநிrhvh’thதிrhேயாகீ³வர:
ஸrhவjhேஞா மேகா⁴ऽphரேமேயாऽநாth³யnhத: மாnh அேஜா தீ⁴மாநநிrhேத³ய:
ஸrhவsh’kh ஸrhவshயாthமா ஸrhவ⁴kh ஸrhவshேயஶாந:
ஸrhவshயாnhதராnhதர: ॥ 1॥
இnhth³ரshthShph பசத³ேஶா ph³’ஹth³kh³Shேமா vhயாந: ேஸாேமா th³ரா
த³ணத
உth³யnhதி தபnhதி வrhஷnhதி shவnhதி நrhவிஶnhதி அnhதrhவிவேரண
ஈnhதி : அநாth³யnhேதாऽபேதாऽபchசி²nhேநாऽபரphரேயாjhய:
shவதnhthேராऽŋhேகா³ऽrhேதாऽநnhதஶkhதிrhதா⁴தா பா⁴shகர: ॥ 2॥
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மேதா ஜக³தீ ஸphதத³ேஶா ைவபmh வrhஷா அபாந: ஶுkhர
ஆதி³thயா: பசா³th³யnhதி தபnhதி வrhஷnhதி shவnhதி நrhவிஶnhதி
அnhதrhவிவேரேணnhதி தchசா²nhதமஶph³த³மப⁴யமேஶாகமாநnhத³mh th’phதmh

shதி²ரமசலமmh’தமchதmh th◌⁴வmh விShiΝஸmhjhஞிதmh ஸrhவாபரmh
தா⁴ம ॥ 3॥
விேவ ேத³வா அiνShேப³கவிmhேஶா ைவராஜ: ஶரthஸமாேநா வண:ஸாth◌⁴யா
உthதரத உth³யnhதி தபnhதி வrhஷnhதி shவnhதி நrhவிஶnhதி
அnhதrhவிவேரேணnhதி அnhத:ஶுth³த: ◌⁴ த: ஶூnhய: ஶாnhேதாऽphராே
நிராthமாநnhத: ॥ 4॥
thராவெணௗ பŋhkhதிshthணவthரயshthmhேஶா ஶாkhவரைரவேத ேஹமnhத
ஶிஶிரா உதா³ேநாऽŋhகி³ரஸசnhth³ரமா ஊrhth◌⁴வா உth³யnhதி தபnhதி
வrhஷnhதி shவnhதி நrhவிஶnhதி அnhதrhவிவேரேணnhதி phரணவாkh²யmh
phரேணதாரmh
பா⁴பmh விக³தநிth³ரmh விஜரmh விmh’thmh விேஶாகmh ॥ 5॥
ஶநிராஹுேகரக³ரோயநரவிஹக³ஶரேப⁴பா⁴த³ேயாऽத⁴shதா³th³யnhதி
தபnhதி வrhஷnhதி shவnhதி நrhவிஶnhதி அnhதrhவிவேரேணnhதி
ய: phராjhேஞா வித⁴ரண:ஸrhவாnhதேராऽர: ஶுth³த:◌⁴ த: பா⁴nhத:
ாnhத: ஶாnhத: ॥ 6॥
ஏஷ  க²lhவாthமnhதrh’த³ேயऽணீயாநிth³ேதா⁴ऽkh³நிவ
விவேபாऽshையவாnhநத³mh
ஸrhவமshnhேநாதா இமா: phரஜா: ஏஷ ஆthமாபஹதபாphமா விஜேரா
விmh’thrhவிேஶாேகாऽவிசிகிthேஸாऽவிபாஶ:ஸthயஸŋhகlhப: ஸthயகாம:
ஏஷ பரேமவர: ஏஷ ⁴தாதி⁴பதி: ஏஷ ⁴தபால: ஏஷ ேஸ:

வித⁴ரண:

ஏஷ  க²lhவாthேமஶாந: ஶmh⁴rhப⁴வஓth³ர: phரஜாபதிrh
விவsh’கி²ரNhயக³rhப: ◌⁴
ஸthயmh phராே ஹmhஸ: ஶshதாchேதா விShiΝrhநாராயண: யைசேஷாऽkh³ெநௗ
யசாயmh
’த³ேயவயசாஸாவாதி³thேய ஸ ஏஷ ஏக: தshைம ேத விவபாய ஸthேய
நப⁴ தாய நம: ॥ 7॥
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அேத²தா³நீmh jhஞாேநாபஸrhகா³ ராஜnhேமாஹஜாலshையஷ ைவ ேயாநி:
யத³shவrhைக:³
ஸஹ shவrhக³shையஷ வாThேய ரshதா³khேதऽphயத: ◌⁴ shதmhேப³நாShயnhதி
அத² ேய சாnhேய ஹ நிthயphரiµதி³தா நிthயphரவதா நிthயயாசநகா
நிthயmh ஶிlhேபாபவிேநாऽத² ேய சாnhேய ஹ ரயாசகா அயாjhயயாசகா:
ஶுth³ரஶிShயா: ஶூth³ரச ஶாshthரவிth³வாmhேஸாऽத² ேய சாnhேய ஹ
சாடஜடநடப⁴டphரvhரதரŋhகா³வதாே ராஜகrhமணி பதிதாத³ேயாऽத²ேய
சாnhேய ஹ யராஸ⁴தக³ணபிஶாேசாரக³kh³ரஹாதீ³நாமrhத²mh
ரshkh’thய ஶமயாம இthேயவmh ph³வா அத² ேய சாnhேய ஹ vh’தா²
கஷாயNhட³ந: காபாேநாऽத² ேய சாnhேய ஹ vh’தா²
தrhகth³’Shடாnhதஹேகnhth³ரஜாலrhைவதி³ேகஷு பshதா²chச²nhதி ைத:
ஸஹ
ந ஸmhவshth phரகாய⁴தா ைவ ேத தshகரா அshவrhkh³யா இthேயவmh யாஹ :

ைநராthmhயவாத³ஹைகrhth²யாth³’Shடாnhதேஹபி:◌⁴ ।
ph◌⁴ராmhயnhேலாேகா ந ஜாநாதி ேவத³விth³யாnhதரnh யth ॥

॥ 8॥
ph³’ஹshபதிrhைவ ஶுkhேரா ⁴thேவnhth³ரshயாப⁴யாயாஸுேரph◌⁴ய:
யாேயமாமவிth³யாமsh’ஜth
தயா ஶிவமஶிவthth³தி³ஶnhthயஶிவmh ஶிவதி
ேவதா³தி³ஶாshthரmhஸகத⁴rhமாபி⁴th◌⁴யாநமshthவிதி
வத³nhதி அேதா ைநநாமபி⁴தீ⁴ேயதாnhயைத²ஷா ப³nhth◌⁴ேயைவஷா ரதிமாthரmh
ப²லமshயா vh’thதchதshேயவ நாரmhப⁴ணீேயthேயவmh யாஹ :

³ரேமேத விபேத விஷூசீ அவிth³யா யா ச விth³ேயதி jhஞாதா ।
விth³யாபீ⁴phmh நசிேகதஸmh மnhேய ந thவா காமா ப³ஹேவா ேலாபnhேத ॥
விth³யாmh சாவிth³யாmh ச யshதth³ேவேதா³ப⁴யmh ஸஹ ।
அவிth³யயா mh’thmh தீrhthவா விth³யயா அmh’தமiνேத ॥
அவிth³யாயாமnhதேர ேவShThயமாநா: shவயmh தீ⁴ரா: பNh³தmh மnhயமாநா: ।
த³nhth³ரmhயமாநா: பயnhதி டா⁴ அnhேத⁴ைநவ
நீயமாநா யதா²nhதா: ◌⁴ ॥ ॥ 9॥

ேத³வாஸுரா ஹ ைவ ய ஆthமகாமா ph³ரமேऽnhதிகmh phரயாதா: தshைம
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நமshkh’thேவா: ப⁴க³வnh வயமாthமகாமா:ஸ thவmh ேநா ph³தி
அதசிரmh th◌⁴யாthவாऽமnhயதாnhயதாமாேநா ைவ ேதऽஸுரா
அேதாऽnhயதமேமேதஷாiµkhதmh
ததி³ேம டா⁴
உபவnhthயபி⁴Shவŋhகி³ணshதrhயாபி⁴கா⁴திேநாऽnh’தாபி⁴ஶmhந:
ஸthயவாnh’தmh பயnhதீnhth³ரஜாலவதி³thயேதா யth³ேவேத³Shவாபி⁴தmh
தthஸthயmh
யth³ேவேத³ஷூkhதmh தth³விth³வாmhஸ உபவnhதி தshமாth³ph³ராமே
நாைவதி³கமதீ⁴யீதாயமrhத:²
shயாதி³தி ॥ 10॥
ஏதth³வா வ தthshவபmh நப⁴ஸ: ேக²ऽnhதrh⁴தshய யthபரmh
ேதஜshதththேரதா⁴பி⁴தமkh³நா ஆதி³thேய phராண ஏதth³வா வ தthshவபmh
நப⁴ஸ: ேக²ऽnhதrh⁴தshய யேதா³thேயதத³ரமேநைநவ த³th³³th◌⁴nhயதி
உத³யதி உchch²வஸதி அஜshரmh ph³ரமதீ⁴யாலmhப³mh வாthைரைவதthஸரேண
நப⁴ phரஸாக²ையேவாthkhரmhய shகதா⁴thshகnhத⁴மiνஸrhthயphஸு phரேபேகா
லவணshேயவ kh◌⁴’தshய
ெசௗShNhயவாபி⁴th◌⁴யாrhவிshth’திைவததி³thயாthேராதா³ஹரnhதி :

அத² கshமா³chயேத ைவth³ேதா யshமா³chசாதமாthர ஏவ ஸrhவmh ஶரmh
விth³ேயாதயதி தshமாேதா³thயேநைநத³பாதாபதmh ேதஜ: ।
1 ஷசுேஷா ேயாऽயmh த³ேऽNhயவshதி²த: ।
இnhth³ேராऽயமshய ஜாேயயmh ஸvhேய சாNhயவshதி²தா ॥

2 ஸமாக³மshதேயாேரவ ’த³யாnhதrhக³ேத ஸுெஷௗ ।
ேதஜshதlhேலாதshயாthர பிNhட³ ஏேவாப⁴ேயாshதேயா: ॥

3 ’த³யாதா³யாதி தாவchசுShயshnhphரதிSh²தா ।
ஸாரணீ ஸா தேயாrhநா³ th³வேயாேரகா th³விதா⁴ ஸதீ ॥

4 மந: காயாkh³நிமாஹnhதி ஸ phேரரயதி மாதmh ।
மாதshர சரnhமnhth³ரmh ஜநயதி shவரmh ॥

5 க²ஜாkh³நிேயாகா³th³’தி³ஸmhphரkhதமேrhயiΝrhth³விரiΝ: கNhட²ேத³ேஶ
।
வாkh³ரேத³ேஶ thrhயiΝகmh ச விth³தி⁴ விநிrhக³தmh மாth’கேமவமாஹு: ॥
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6 ந பயnhmh’thmhmh பயதி ந ேராக³mh ேநாத :³க²தாmh ।
ஸrhவmh  பயnhபயதி ஸrhவமாphேநாதி ஸrhவஶ: ॥

7 சாுஷ:shவphநசா ச ஸுphத:ஸுphதாthபரச ய: ।
ேப⁴தா³ைசேதऽshய சthவாரshேதph◌⁴யshrhயmh மஹthதரmh ॥

8 thShேவகபாchசேரth³ph³ரம thபாchசரதி ேசாthதேர ।
ஸthயாnh’ேதாபேபா⁴கா³rhதா:² th³ைவதீபா⁴ேவா மஹாthமந இதி
th³ைவதீபா⁴ேவா மஹாthமந இதி ॥ ॥ 11॥

இதி ஸphதம: phரபாட²க: ॥
ௐ ஆphயாயnhthவிதி ஶாnhதி: ॥
இதி ைமthராயNhபநிஷthஸமாphதா ॥
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