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Mandalabrahmana Upanishad

மNhட³லph³ராமேபநிஷth

பா³யாnhதshதாரகாகரmh vhேயாமபசகவிkh³ரஹmh ।
ராஜேயாைக³கஸmhth³த⁴mh ராமசnhth³ரiµபாshமேஹ ॥
ௐ rhணமத:³ rhணத³mh rhthrhணiµத³chயேத ।
rhணshய rhணமாதா³ய rhணேமவாவஶிShயேத ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
ௐ யாjhஞவlhkhேயா ஹ ைவ மஹாiµநிராதி³thயேலாகmh ஜகா³ம ।
தமாதி³thயmh நthவா ேபா⁴ ப⁴க³வnhநாதி³thயாthமதththவமiνph³தி ।
ஸேஹாவாச நாராயண: ।
jhஞாநkhதயமாth³யShடாŋhக³ேயாக³உchயேத ।
ஶீேதாShஹாரநிth³ராவிஜய:ஸrhவதா³ஶாnhதிrhநிசலthவmh
விஷேயnhth³யநிkh³ரஹைசேத யமா: ।
³ப⁴khதி:ஸthயமாrhகா³iνரkhதி:ஸுகா²க³தவshthவiνப⁴வச
தth³வshthவiνப⁴ேவந Shrhநி:ஸŋhக³தா ஏகாnhதவாேஸா மேநாநிvh’thதி:
ப²லாநபி⁴லாேஷா ைவராkh³யபா⁴வச நியமா: ।
ஸுகா²ஸநvh’thதிசீரவாஸாைசவமாஸநநியேமா ப⁴வதி ।
ரகmhப⁴கேரசைக: ேஷாட³ஶசShஷSh-

th³வாthऽnhஶthஸŋhkh²யயா யதா²khரமmh phராயாம: ।
விஷேயph◌⁴ய இnhth³யாrhேத²ph◌⁴ேயா மேநாநிேராத⁴நmh phரthயாஹார: ।
ஸrhவஶேரஷு ைசதnhையகதாநதா th◌⁴யாநmh ।
விஷயvhயாவrhதநrhவகmh ைசதnhேய ேசத:shதா²பநmh
தா⁴ரணmh ப⁴வதி ।
th◌⁴யாநவிshmh’தி:ஸமாதி: ◌⁴ ।
ஏவmh ஸூமாŋhகா³நி । ய ஏவmh ேவத³ஸ iµkhதிபா⁴kh³ப⁴வதி ॥ 1॥
ேத³ஹshய பசேதா³ஷா ப⁴வnhதி காமkhேராத⁴நி:வாஸப⁴யநிth³ரா: ।
தnhநிராஸsh நி:ஸŋhகlhபமாலkh◌⁴வாஹாரphரமாத³தாதththவேஸவநmh ।
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நிth³ராப⁴யஸsh’பmh mhஸாதி³தரŋhக³mh th’Shவrhதmh
தா³ரபŋhகmh ஸmhஸாரவாrhதி⁴mh தrhmh ஸூமமாrhக³மவலmhph³ய
ஸththவாதி³³நதிkhரmhய தாரமவேலாகேயth ।
ph◌⁴மth◌⁴ேய ஸchசிதா³நnhத³ேதஜ:டபmh தாரகmh ph³ரம ।
த³பாயmh லயthரயாவேலாகநmh ।
லாதா⁴ராதா³ரph◌⁴ய ph³ரமரnhth◌⁴ரபrhயnhதmh ஸுஷுmhநா ஸூrhயாபா⁴ ।
mh’லதnhஸூமா Nhட³நீ । தேதா தேமாநிvh’thதி: ।
தth³த³rhஶநாthஸrhவபாபநிvh’thதி:।தrhஜnhயkh³ேராnhதகrhணரnhth◌⁴ரth³வேய
²thகாரஶph³ேதா³ஜாயேத । தthர shதி²ேத மந சுrhமth◌⁴ய நீலjhேயாதி:
பயதி । ஏவmh ’த³ேயऽபி । ப³rhலயmh  நாஸாkh³ேர ச:-

ஷட³Shடத³ஶth³வாத³ஶாŋh³பி:◌⁴ khரமாnhநீலth³தியாமthவ-

ஸth³’kh³ரkhதப⁴ŋhகீ³sh²ரthபீதவrhணth³வேயாேபதmh vhேயாமthவmh பயதி
ஸ  ேயாகீ³ சலநth³’ShThயா vhேயாமபா⁴க³வீ: ஷshய
th³’ShThயkh³ேர jhேயாதிrhமகா² வrhதnhேத । தth³th³’Sh:shதி²ரா ப⁴வதி
।
ஶீrhேஷாப th³வாத³ஶாŋh³மாநjhேயாதி: பயதி ததா³ऽmh’தthவேமதி ।
மth◌⁴யலயmh  phராதசிthராதி³வrhணஸூrhயசnhth³ரவநிjhவாலா-
வவthதth³விநாnhதவthபயதி ।
ததா³காராகா ப⁴வதி ।அph◌⁴யாஸாnhநிrhவிகாரmh
³ணரதாகாஶmh ப⁴வதி । விsh²ரthதாரகாகாரகா³ட⁴-
தேமாபமmh பராகாஶmh ப⁴வதி । காலாநலஸமmh
th³ேயாதமாநmh மஹாகாஶmh ப⁴வதி ।ஸrhேவாthkh’Shட-

பரமாth³விதீயphரth³ேயாதமாநmh தththவாகாஶmh ப⁴வதி ।
ேகாஸூrhயphரகாஶmh ஸூrhயாகாஶmh ப⁴வதி ।
ஏவமph◌⁴யாஸாthதnhமேயா ப⁴வதி । ய ஏவmh ேவத³॥ 2॥
தth³ேயாக³mh ச th³விதா⁴ விth³தி⁴ rhேவாthதரவிபா⁴க³த: ।
rhவmh  தாரகmh விth³யாத³மநshகmh த³thதரதி ।
தாரகmh th³விவித⁴mh ।rhதிதாரகமrhதிதாரகதி ।
யதி³nhth³யாnhதmh தnhrhதிதாரகmh । யth³ph◌⁴கா³தீதmh
தத³rhதிதாரகதி । உப⁴யமபி மேநாkhதமph◌⁴யேஸth ।
மேநாkhதாnhதரth³’Shshதாரகphரகாஶாய ப⁴வதி ।
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ph◌⁴க³மth◌⁴யபி³ேல ேதஜஸ ஆவிrhபா⁴வ: । ஏதthrhவதாரகmh ।
உthதரmh thவமநshகmh । தாேலாrhth◌⁴வபா⁴ேக³ மஹாjhேயாதிrhவிth³யேத ।
தth³த³rhஶநாத³ணிமாதி³th³தி: ◌⁴ । லேயऽnhதrhபா³யாயாmh
th³’Shெடௗ நிேமேஷாnhேமஷவrhதாயாmh ச இயmh ஶாmhப⁴வீ
iµth³ரா ப⁴வதி ।ஸrhவதnhthேரஷு ேகா³phயமஹாவிth³யா ப⁴வதி ।
தjhjhஞாேநந ஸmhஸாரநிvh’thதி: । தthஜநmh ேமாப²லத³mh ।
அnhதrhலயmh ஜலjhேயாதி:shவபmh ப⁴வதி । மஹrhேவth³யmh
அnhதrhபா³ேயnhth³ையரth³’யmh ॥ 3॥
ஸஹshராேர ஜலjhேயாதிரnhதrhலயmh । ³th³தி⁴³ஹாயாmh
ஸrhவாŋhக³ஸுnhத³ரmh ஷபமnhதrhலயthயபேர ।
ஶீrhஷாnhதrhக³தமNhட³லமth◌⁴யக³mh பசவkhthரiµமாஸஹாயmh
நீலகNhட²mh phரஶாnhதமnhதrhலயதி ேகசிth ।
அŋh³Shட²மாthர: ேஷாऽnhதrhலயthேயேக ।
உkhதவிகlhபmh ஸrhவமாthைமவ । தlhலயmh ஶுth³தா⁴thமth³’ShThயா
வா ய: பயதி ஸ ஏவ ph³ரமநிShேடா² ப⁴வதி । வ:

பசவிmhஶக:shவகlhபிதசrhவிmhஶதிதththவmh பthயjhய
ஷTh³விmhஶ: பரமாthமாஹதி நிசயாjhவnhiµkhேதா ப⁴வதி ।
ஏவமnhதrhலயத³rhஶேநந வnhiµkhதித³ஶாயாmh shவயமnhதrhலேயா
⁴thவா பரமாகாஶாக²Nhட³மNhட³ேலா ப⁴வதி ॥ 4॥
இதி phரத²மmh ph³ராமணmh ॥
அத²ஹ யாjhஞவlhkhய ஆதி³thயமNhட³லஷmh பphரchச² ।
ப⁴க³வnhநnhதrhலயாதி³கmh ப³ஹுேதா⁴khதmh । மயா தnhந
jhஞாதmh । தth³ph³ மயmh । த³ேஹாவாச பச⁴த-
காரணmh த³thடாப⁴mh தth³வchச:பீட²mh । தnhமth◌⁴ேய
தththவphரகாேஶா ப⁴வதி । ேஸாऽதி³ட⁴ அvhயkhதச ।
தjhjhஞாநphலவாதி⁴ேட⁴ந jhேஞயmh । தth³பா³யாph◌⁴யnhதrhலயmh ।
தnhமth◌⁴ேய ஜக³lhநmh । தnhநாத³பி³nh³கலாதீதமக²Nhட³மNhட³லmh ।
தthஸ³ணநிrh³ணshவபmh ।தth³ேவthதா விiµkhத:।ஆதா³வkh³நிமNhட³லmh
।
த³ப ஸூrhயமNhட³லmh । தnhமth◌⁴ேய ஸுதா⁴சnhth³ரமNhட³லmh ।
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தnhமth◌⁴ேயऽக²Nhட³ph³ரமேதேஜாமNhட³லmh ।தth³விth³lhேலகா²வch²khல-

பா⁴shவரmh । தேத³வ ஶாmhப⁴வீலணmh । தth³த³rhஶேந திshேரா rhதய
அமா phரதிபthrhணிமா ேசதி । நிதத³rhஶநமமாth³’Sh: ।
அrhேதா⁴nhதmh phரதிபth ।ஸrhேவாnhலநmh rhணிமா ப⁴வதி । தாஸு
rhணிமாph◌⁴யாஸ: கrhதvhய: தlhலயmh நாஸாkh³ரmh । ததா³
தாேல கா³ட⁴தேமா th³’யேத ।தத³ph◌⁴யாஸாத³க²Nhட³மNhட³லாகார-
jhேயாதிrhth³’யேத । தேத³வ ஸchசிதா³நnhத³mh ph³ரம ப⁴வதி । ஏவmh
ஸஹஜாநnhேத³ யதா³ மேநா யேத ததா³ஶாnhேதா ப⁴வீ ப⁴வதி । தாேமவ
ேக²சமாஹு: । தத³ph◌⁴யாஸாnhமந:shைத²rhயmh । தேதா வாshைத²rhயmh ।
தchசிநாநி ।ஆெதௗ³ தாரகவth³th³’யேத । தேதா வjhரத³rhபணmh । தத
உப rhணசnhth³ரமNhட³லmh ।தேதா வநிஶிகா²மNhட³லmh khரமாth³th³’யேத
॥ 1॥
ததா³ பசிமாபி⁴iµக²phரகாஶ:shப²க⁴mhர-
பி³nh³நாத³கலாநthரக²th³ேயாததீ³பேநthரஸவrhணநவ-

ரthநாதி³phரபா⁴ th³’யnhேத । தேத³வ phரணவshவபmh ।
phராபாநேயாைரkhயmh kh’thவா th◌⁴’தmhப⁴ேகா நாஸாkh³ர-
த³rhஶநth³’ட⁴பா⁴வநயா th³விகராŋh³பி: ◌⁴ ஷNhiµகீ²-
கரேணந phரணவth◌⁴வநிmh நிஶmhய மநshதthர நmh ப⁴வதி ।
தshய ந கrhமேலப: । ரேவத³யாshதமயேயா: கில கrhம
கrhதvhயmh । ஏவmhவித³சிதா³தி³thயshேயாத³யாshதமயாபா⁴வா-
thஸrhவகrhமாபா⁴வ: । ஶph³த³காலலேயந தி³வாராthrhயதீேதா ⁴thவா
ஸrhவபrhணjhஞாேநேநாnhயாnhயவshதா²வேஶந ph³ரைமkhயmh
ப⁴வதி । உnhமnhயா அமநshகmh ப⁴வதி । தshய நிசிnhதா
th◌⁴யாநmh ।ஸrhவகrhமநிராகரணமாவாஹநmh ।
நிசயjhஞாநமாஸநmh । உnhமநீபா⁴வ: பாth³யmh ।
ஸதா³ऽமநshகமrhkh◌⁴யmh ।ஸதா³தீ³phதிரபாராmh’தvh’thதி:
shநாநmh ।ஸrhவthர பா⁴வநா க³nhத: ◌⁴ । th³’khshவபாவshதா²ந-
மதா: । சிதா³phதி: Shபmh । சித³kh³நிshவபmh ⁴ப: ।
சிதா³தி³thயshவபmh தீ³ப: । பrhணசnhth³ராmh’தரஸshையகீகரணmh
ைநேவth³யmh । நிசலthவmh phரத³ணmh । ேஸாஹmhபா⁴ேவா நமshகார: ।
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ெமௗநmh shதி: ।ஸrhவஸnhேதாேஷா விஸrhஜநதி ய ஏவmh ேவத³ । ॥ 2॥
ஏவmh thThயாmh நிரshதாயாmh நிshதரŋhக³ஸiµth³ரவnhநிவாத-
shதி²ததீ³பவத³சலஸmhrhணபா⁴வாபா⁴வவிநைகவlhயth³ேயாதிrhப⁴வதி ।
ஜாkh³ரnhநிnhதா³nhத:பjhஞாேநந ph³ரமவிth³ப⁴வதி ।
ஸுஷுphதிஸமாth◌⁴ேயாrhமேநாலயாவிேஶேஷऽபி மஹத³shthப⁴ேயா-
rhேப⁴த³shதம நthவாnhiµkhதிேஹthவாபா⁴வாchச ।ஸமாெதௗ⁴
mh’தி³ததேமாவிகாரshய ததா³காராகாதாக²Nhடா³கார-
vh’ththயாthமகஸாைசதnhேய phரபசலய:ஸmhபth³யேத
phரபசshய மந:கlhபிதthவாth । தேதா ேப⁴தா³பா⁴வாthகதா³சி-
th³ப³rhக³ேதऽபி th²யாthவபா⁴நாth ।ஸkh’th³விபா⁴தஸதா³நnhதா³-
iνப⁴ைவகேகா³சேரா ph³ரமவிthதேத³வ ப⁴வதி । யshய ஸŋhகlhபநாஶ:

shயாthதshய iµkhதி: கேர shதி²தா । தshமாth³பா⁴வாபா⁴ெவௗ பthயjhய
பரமாthமth◌⁴யாேநந iµkhேதா ப⁴வதி । ந:ந:ஸrhவாவshதா²ஸு
jhஞாநjhேஞெயௗ th◌⁴யாநth◌⁴ேயெயௗ லயாலேய th³’யாth³’ேய
ேசாஹாேபாஹாதி³ பthயjhய வnhiµkhேதா ப⁴ேவth । ய ஏவmh ேவத³॥ 3॥
பசாவshதா:²ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதியயாதீதா: ।
ஜாkh³ரதி phரvh’thேதா வ: phரvh’thதிமாrhகா³ஸkhத: ।
பாபப²லநரகாதி³மாmhsh ஶுப⁴கrhமப²லshவrhக³மshthவிதி
காŋhேத ।ஸ ஏவ shவீkh’தைவராkh³யாthகrhமப²லஜnhமாऽலmh
ஸmhஸாரப³nhத⁴நமலதி விiµkhthயபி⁴iµேகா² நிvh’thதிமாrhக³-
phரvh’thேதா ப⁴வதி ।ஸ ஏவ ஸmhஸாரதாரய ³மாthய
காமாதி³ thயkhthவா விதகrhமாசரnhஸாத⁴நசShடயஸmhபnhேநா
’த³யகமலமth◌⁴ேய ப⁴க³வthஸthதாமாthராnhதrhலயபமாஸாth³ய
ஸுஷுphthயவshதா²யா iµkhதph³ரமாநnhத³shmh’திmh லph³th◌⁴வா
ஏக ஏவாஹமth³விதீய: கசிthகாலமjhஞாநvh’ththயா
விshmh’தஜாkh³ரth³வாஸநாiνப²ேலந ைதஜேஸாऽshதி த³ப⁴யநிvh’ththயா
phராjhஞ இதா³நீமshthயஹேமக ஏவ shதா²நேப⁴தா³த³வshதா²ேப⁴த³shய
பரnh ந மத³nhயதி³தி ஜாதவிேவக:ஶுth³தா⁴th³ைவதph³ரமாஹதி
பி⁴தா³க³nhத⁴mh நிரshய shவாnhதrhவிjh’mhபி⁴தபா⁴iνமNhட³லth◌⁴யாந-
ததா³காராகாதபரmhph³ரமாகாதiµkhதிமாrhக³மாட:◌⁴
பபkhேவா ப⁴வதி ।ஸŋhகlhபாதி³கmh மேநா ப³nhத⁴ேஹ: । தth³விkhதmh

mandala.pdf 5



மNhட³லph³ராமேபநிஷth

மேநா ேமாாய ப⁴வதி । தth³வாmhசுராதி³பா³யphரபசரேதா
விக³தphரபசக³nhத: ◌⁴ ஸrhவஜக³தா³thமthேவந பயmhshthயkhதாஹŋhகாேரா
ph³ரமாஹமshதி சிnhதயnhநித³mh ஸrhவmh யத³யமாthேமதி
பா⁴வயnhkh’தkh’thேயா ப⁴வதி ॥ 4॥
ஸrhவபrhணயாதீதph³ரம⁴ேதா ேயாகீ³ ப⁴வதி ।
தmh ph³ரேமதி shவnhதி ।ஸrhவேலாகshதிபாthர:ஸrhவேத³ஶ-

ஸசாரஶீல: பரமாthமக³க³ேந பி³nh³mh நிphய
ஶுth³தா⁴th³ைவதாஜாTh³யஸஹஜாமநshகேயாக³நிth³ராக²Nhடா³-
நnhத³பதா³iνvh’ththயா வnhiµkhேதா ப⁴வதி । தchசாநnhத³-
ஸiµth³ரமkh³நா ேயாகி³ேநா ப⁴வnhதி । தத³ேபயா இnhth³ராத³ய:
shவlhபாநnhதா:³ । ஏவmh phராphதாநnhத:³ பரமேயாகீ³ ப⁴வதீthபநிஷth ॥ 5॥
இதி th³விதீயmh ph³ராமணmh ॥ 2॥
யாjhஞவlhkhேயா மஹாiµநிrhமNhட³லஷmh பphரchச²
shவாnhநமநshகலணiµkhதமபி விshmh’தmh
நshதlhலணmh ph³தி । தேத²தி மNhட³லேஷாऽph³ரவீth ।
இத³மமநshகமதிரஹshயmh । யjhjhஞாேநந kh’தாrhேதா²
ப⁴வதி தnhநிthயmh ஶாmhப⁴வீiµth³ராnhவிதmh । பரமாthமth³’ShThயா
தthphரthயயலயாணி th³’ShThவா தத³iν ஸrhேவஶமphரேமயமஜmh
ஶிவmh பரமாகாஶmh நிராலmhப³மth³வயmh ph³ரமவிShiΝth³ராதீ³நா-
ேமகலயmh ஸrhவகாரணmh பரmhph³ரமாthமnhேயவ பயமாேநா
³ஹாவிஹரணேமவ நிசேயந jhஞாthவா பா⁴வாபா⁴வாதி³th³வnhth³வாதீத:
ஸmhவிதி³தமேநாnhமnhயiνப⁴வshதத³நnhதரமகி²ேலnhth³யயவஶாத³மநshக-

ஸுக²ph³ரமாநnhத³ஸiµth³ேர மந:phரவாஹேயாக³பநிவாதshதி²ததீ³பவத³சலmh
பரmhph³ரம phராphேநாதி । தத:ஶுShகvh’வnhrhchசா²நிth³ராமய-
நி:வாேஸாchch²வாஸாபா⁴வாnhநShடth³வnhth³வ:ஸதா³சசலகா³thர:
பரமஶாnhதிmh shவீkh’thய மந: phரசாரஶூnhயmh பரமாthமநி நmh ப⁴வதி ।
பயshராவாநnhதரmh ேத⁴iνshதநரவ ஸrhேவnhth³யவrhேக³ பநShேட
மேநாநாஶmh ப⁴வதி தேத³வாமநshகmh । தத³iν நிthயஶுth³த:◌⁴
பரமாthமாஹேமேவதி தththவமthபேத³ேஶந thவேமவாஹமஹேமவ
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thவதி தாரகேயாக³மாrhேக³க²Nhடா³நnhத³rhண: kh’தாrhேதா² ப⁴வதி ॥
1॥
பrhணபராகாஶமkh³நமநா: phராphேதாnhமnhயவshத:²
ஸmhnhயshதஸrhேவnhth³யவrhக:³அேநகஜnhமாrhதNhயஜபkhவ-

ைகவlhயப²ேலாऽக²Nhடா³நnhத³நிரshதஸrhவkhேலஶகமேலா ph³ரமாஹமshதி
kh’தkh’thேயா ப⁴வதி ।thவேமவாஹmh ந ேப⁴ேதா³ऽshதி rhணthவாthபரமாthமந:
।
இthchசரnhthஸமாŋhkh³ய ஶிShயmh jhஞphதிமநீநயth ॥ 2॥
இதி th’தீயmh ph³ராமணmh ॥ 3॥
அத²ஹ யாjhஞவlhkhேயா மNhட³லஷmh பphரchச²
vhேயாமபசகலணmh விshதேரiνph³தி ।ஸ
ேஹாவாசாகாஶmh பராகாஶmh மஹாகாஶmh
ஸூrhயாகாஶmh பரமாகாஶதி பச ப⁴வnhதி ।
பா³யாph◌⁴யnhதரமnhத⁴காரமயமாகாஶmh ।
பா³யshயாph◌⁴யnhதேர காலாநலஸth³’ஶmh பராகாஶmh ।
ஸபா³யாph◌⁴யnhதேரऽபதth³திநிப⁴mh தththவmh மஹாகாஶmh ।
ஸபா³யாph◌⁴யnhதேர ஸூrhயநிப⁴mh ஸூrhயாகாஶmh ।
அநிrhவசநீயjhேயாதி:ஸrhவvhயாபகmh நிரதிஶயாநnhத³லணmh
பரமாகாஶmh । ஏவmh தthதlhலயத³rhஶநாthதthதth³ேபா ப⁴வதி ।
நவசkhரmh ஷடா³தா⁴ரmh thலயmh vhேயாமபசகmh ।
ஸmhயேக³தnhந ஜாநாதி ஸ ேயாகீ³ நாமேதா ப⁴ேவth ॥ 1॥
இதி சrhத²mh ph³ராமணmh ॥ 4॥
ஸவிஷயmh மேநா ப³nhதா⁴ய நிrhவிஷயmh iµkhதேய ப⁴வதி ।
அத:ஸrhவmh ஜக³chசிthதேகா³சரmh । தேத³வ சிthதmh நிராரயmh
மேநாnhமnhயவshதா²பபkhவmh லயேயாkh³யmh ப⁴வதி । தlhலயmh
பrhேண மயி ஸமph◌⁴யேஸth । மேநாலயகாரணமஹேமவ ।
அநாஹதshய ஶph³த³shய தshய ஶph³த³shய ேயா th◌⁴வநி: ।
th◌⁴வேநரnhதrhக³தmh jhேயாதிrhjhேயாதிரnhதrhக³தmh மந: ।
யnhமநshthஜக³thsh’Shshதி²திvhயஸநகrhமkh’th ।
தnhமேநா விலயmh யாதி தth³விShே: பரமmh பத³mh ।
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தlhலயாch²th³தா⁴th³ைவதth³தி⁴rhேப⁴தா³பா⁴வாth ।
ஏதேத³வ பரமதththவmh ।ஸ தjhjhேஞா பா³ேலாnhமthத-
பிஶாசவjhஜட³vh’ththயா ேலாகமாசேரth ஏவமமநshகாph◌⁴யாேஸைநவ
நிthயth’phதிரlhபthரஷதேபா⁴ஜநth³’டா⁴ŋhகா³-
ஜாTh³யநிth³ராth³’kh³வாசலநாபா⁴வph³ரமத³rhஶநாjhjhஞாத-
ஸுக²shவபth³தி⁴rhப⁴வதி । ஏவmh சிரஸமாதி⁴ஜநித-
ph³ரமாmh’தபாநபராயேऽெஸௗ ஸmhnhயா பரமஹmhஸ
அவ⁴ேதா ப⁴வதி । தth³த³rhஶேநந ஸகலmh ஜக³thபவிthரmh ப⁴வதி ।
தthேஸவாபேராऽjhேஞாऽபி iµkhேதா ப⁴வதி । தthலேமேகாthதரஶதmh
தாரயதி ।
தnhமாth’பிth’ஜாயாபthயவrhக³mh ச iµkhதmh ப⁴வதீthபநிஷth ॥
ௐ rhணமத:³ rhணத³mh rhthrhணiµத³chயேத ।
rhணshய rhணமாதா³ய rhணேமவாவஶிShயேத ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
இதி மNhட³லph³ராமேபநிஷthஸமாphதா ॥
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