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pai NgalopaniShath

ைபŋhக³ேலாபநிஷth

ஶுkhலயஜுrhேவதீ³ய ஸாமாnhய உபநிஷth ॥
ைபŋhக³ேலாபநிஷth³ேவth³யmh பரமாநnhத³விkh³ரஹmh ।
பத: கலேய ராமmh பரமாரைவப⁴வmh ॥
ௐ rhணமத:³ rhணத³mh rhthrhணiµத³chயேத ।
rhணshய rhணமாதா³ய rhணேமவாவஶிShயேத ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி:॥
அத²ஹ ைபŋhக³◌़ேலா யாjhஞவlhkhயiµபஸேமthய
th³வாத³ஶவrhஶஶுஷாrhவகmh
பரமரஹshயைகவlhயமiνph³தி பphரchச² ।ஸ ேஹாவாச
யாjhநவlhkhய:ஸேத³வ ேஸாmhேயத³மkh³ர ஆth ।
தnhநிthயiµkhதமவிkhயmh ஸthயjhஞாநாநnhத³mh பrhணmh
ஸநாதநேமகேமவாth³விதீயmh ph³ரம ।
தshnhமஶுkhதிகாshதா²iΝshப²காெதௗ³

ஜலெரௗphயஷேரகா²தி³வlhேலாதஶுkhலkh’Shண³ணமயீ
³ணஸாmhயாநிrhவாchயா லphரkh’திராth । தthphரதிபி³mhபி³தmh
யthதthஸாைசதnhயமாth ।ஸா நrhவிkh’திmh phராphய
ஸththேவாth³khதாऽvhயkhதாkh²யாவரணஶkhதிராth । தthphரதிபி³mhபி³தmh
யthததீ³வரைசதnhயமாth ।ஸ shவாதீ⁴நமாய:ஸrhவjhஞ:

sh’Shshதி²திலயாநாமாதி³கrhதா ஜக³த³ŋhரேபா ப⁴வதி ।
shவshnhவிநmh ஸகலmh ஜக³தா³விrhபா⁴வயதி ।
phராணிகrhமவஶாேத³ஷ பேடா யth³வthphரஸாத:
phராணிகrhமயாthநshதிேராபா⁴வயதி । தshnhேநவாகி²லmh விவmh
ஸŋhேகாசிதபடவth³வrhதேத । ஈஶாதி⁴Sh²தாவரணஶkhதிேதா
ரேஜாth³khதா மஹதா³kh²யா விேபஶkhதிராth । தthphரதிபி³mhபி³தmh
யthதth³தி⁴ரNhயக³rhப⁴ைசதnhயமாth ।ஸ மஹthதththவாபி⁴மாநீ
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ைபŋhக³ேலாபநிஷth

shபShடாshபShடவrhப⁴வதி ।
ரNhயக³rhபா⁴தி⁴Sh²தவிேபஶkhதிதshதேமாth³khதாஹŋhகாராபி⁴தா⁴
sh²லஶkhதிராth । தthphரதிபி³mhபி³தmh
யthதth³விராடைசதnhயமாth ।ஸ தத³பி⁴மாநீ shபShடவ:
ஸrhவsh²லபாலேகா விShiΝ: phரதா⁴நேஷா ப⁴வதி ।
தshமாதா³thமந ஆகாஶ:ஸmh⁴த: ।ஆகாஶாth³வா: । வாேயாரkh³நி:
। அkh³ேநராப: । அth³ph◌⁴ய: ph’தி²வீ । தாநி பச தnhமாthராணி
th³நி ப⁴வnhதி ।shரShகாேமா ஜக³th³ேயாநிshதேமா³ணமதி⁴Shடா²ய
ஸூமதnhமாthராணி ⁴தாநி sh²கrhmh ேஸாऽகாமயத ।
sh’Shேட: பதாநி ⁴தாnhேயகேமகmh th³விதா⁴ விதா⁴ய
நசrhதா⁴ kh’thவா shவshேவதரth³விதீயாmhைஶ: பசதா⁴
ஸmhேயாjhய பசீkh’த⁴ைதரநnhதேகாph³ரமாNhடா³நி
தthதத³Nhேடா³சிதேகா³லகsh²லஶராNhயsh’ஜth ।ஸ
பச⁴தாநாmh ரேஜாmhஶாmhசrhதா⁴ kh’thவா
பா⁴க³thரயாthபசvh’ththயாthமகmh phராணமsh’ஜth ।ஸ ேதஷாmh
rhயபா⁴ேக³ந கrhேமnhth³யாNhயsh’ஜth ।ஸ ேதஷாmh ஸththவாmhஶmh
சrhதா⁴ kh’thவா பா⁴க³thரயஸமShத:
பசkhயாvh’ththயாthமகமnhத:கரணமsh’ஜth ।ஸ ேதஷாmh
ஸththவயபா⁴ேக³ந jhஞாேநnhth³யாNhயsh’ஜth ।ஸththவஸமShத
இnhth³யபாலகாநsh’ஜth । தாநி sh’ShடாnhயNhேட³ phராசிபth
। ததா³jhஞயா ஸமShThயNhட³mh vhயாphய தாnhயதிShட²nh ।
ததா³jhஞயாஹŋhகாரஸமnhவிேதா விராTh sh²லாnhயரth ।
ரNhயக³rhப⁴shததா³jhஞயா ஸூமாNhயபாலயth । அNhட³shதா²நி தாநி
ேதந விநா shபnhதி³mh ேசShmh வா ந ேஶ: । தாநி
ேசதநீகrhmh ேஸாऽகாமயத ph³ரமாNhட³ph³ரமரnhth◌⁴ராணி
ஸமshதvhயShமshதகாnhவிதா³rhய தேத³வாiνphராவிஶth । ததா³
ஜடா³nhயபி தாநி ேசதநவthshவகrhமாணி சkhேர ।ஸrhவjhேஞேஶா
மாயாேலஶஸமnhவிேதா vhயShேத³ஹmh phரவிய தயா ேமாேதா
வthவமக³மth ।
ஶரthரயதாதா³thmhயாthகrhth’thவேபா⁴khth’thவதாமக³மth ।
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதிrhchசா²மரணத⁴rhமkhேதா
க⁴யnhthரவ³th³விkh³ேநா ஜாேதா mh’த இவ லாலசkhரnhயாேயந
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ைபŋhக³ேலாபநிஷth

பph◌⁴ரமதீதி ॥ இதி phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:॥ 1॥
அத²ைபŋhக³ேலா யாjhஞவlhkhயiµவாச ஸrhவேலாகாநாmh
sh’Shshதி²thயnhதkh’th³வி⁴ஶ: கத²mh வthவமக³மதி³தி ।ஸ
ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய:sh²லஸூமகாரணேத³ேஹாth³ப⁴வrhவகmh
ேவவரshவபmh விவிchய கத²யாதி
ஸாவதா⁴ேநைநகாkh³ரதயா யதாmh । ஈஶ:

பசீkh’தமஹா⁴தேலஶாநாதா³ய
vhயShஸமShThயாthமகsh²லஶராணி யதா²khரமமகேராth ।
கபாலசrhமாnhthராshதி²மாmhஸநகா²நி ph’தி²vhயmhஶா: ।
ரkhதthரலாலாshேவதா³தி³கமவmhஶா: ।
ுthth’ShேShணேமாஹைம²நாth³யா அkh³nhயmhஶா: ।
phரசாரேthதாரணவாஸாதி³கா வாyhவmhஶா: । காமkhேராதா⁴த³ேயா
vhேயாமாmhஶா: । ஏதthஸŋhகா⁴தmh கrhமணி ஸசிதmh thவகா³தி³khதmh
பா³lhயாth³யவshதா²பி⁴மாநாshபத³mh ப³ஹுேதா³பாரயmh sh²லஶரmh
ப⁴வதி ॥
அதா²பசீkh’தமஹா⁴தரேஜாmhஶபா⁴க³thரயஸமShத:
phராணமsh’ஜth । phராபாநvhயாேநாதா³நஸமாநா: phராணvh’thதய:
। நாக³rhமkh’கரேத³வத³thதத⁴நஜயா உபphரா: ।
’தா³ஸநநாபி⁴கNhட²ஸrhவாŋhகா³நி shதா²நாநி ।
ஆகாஶாதி³ரேஜா³ணயபா⁴ேக³ந கrhேமnhth³யமsh’ஜth ।
வாkhபாணிபாத³பாபாshதா²shதth³vh’thதய: ।
வசநாதா³நக³மநவிஸrhகா³நnhதா³shதth³விஷயா:॥
ஏவmh ⁴தஸththவாmhஶபா⁴க³thரயஸமShேதாऽnhத:கரணமsh’ஜth
। அnhத:கரணமேநா³th³தி⁴சிthதாஹŋhகாராshதth³vh’thதய: ।
ஸŋhகlhபநிசயshமரபி⁴மாநாiνஸnhதா⁴நாshதth³விஷயா: ।
க³லவத³நநாபி⁴’த³யph◌⁴மth◌⁴யmh shதா²நmh ।
⁴தஸthவயபா⁴ேக³ந jhஞாேநnhth³யமsh’ஜth ।
ேராthரthவkhசுrhவாkh◌⁴ராshதth³vh’thதய: ।
ஶph³த³shபrhஶபரஸக³nhதா⁴shதth³விஷயா: ।
தி³kh³வாதாrhகphரேசேதாऽவிவநீnhth³ேராேபnhth³ரmh’thகா: । சnhth³ேரா
விShiΝசrhவkhthர: ஶmh⁴ச காரதி⁴பா:॥
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அதா²nhநமயphராணமயமேநாமயவிjhஞாமயாநnhத³மயா: பச
ேகாஶா: । அnhநரேஸைநவ ⁴thவாnhநரேஸநாபி⁴vh’th³தி⁴mh
phராphயாnhநரஸமயph’தி²vhயாmh யth³வியேத ேஸாऽnhநமயேகாஶ: ।
தேத³வ sh²லஶரmh । கrhேமnhth³ைய:ஸஹ phராதி³பசகmh
phராணமயேகாஶ: । jhஞாேநnhth³ைய:ஸஹ ³th³தி⁴rhவிjhஞாநமயேகாஶ: ।
ஏதthேகாஶthரயmh ŋhக³ஶரmh ।
shவபாjhஞாநமாநnhத³மயேகாஶ: । தthகாரணஶரmh ॥
அத² jhஞாேநnhth³யபசகmh கrhேமnhth³யபசகmh
phராதி³பசகmh வியதா³தி³பசகமnhத:கரணசShடயmh
காமகrhமதமாmhshயShடரmh ॥
இஶாjhஞயா விராேஜா vhயShேத³ஹmh phரவிய ³th³தி⁴மதி⁴Shடா²ய
விவthவமக³மth । விjhஞாநாthமா சிதா³பா⁴ேஸா விேவா vhயாவஹாேகா
ஜாkh³ரthsh²லேத³ஹாபி⁴மாநீ கrhம⁴தி ச விவshய நாம
ப⁴வதி । ஈஶாjhஞயா ஸூthராthமா vhயShஸூமஶரmh
phரவிய மந அதி⁴Shடா²ய ைதஜஸthவமக³மth । ைதஜஸ:

phராதிபா⁴க:shவphநகlhபித இதி ைதஜஸshய நாம ப⁴வதி ।
ஈஶாjhஞயா மாேயாபாதி⁴ரvhயkhதஸமnhவிேதா vhயShகாரணஶரmh
phரவிய phராjhஞthவமக³மth । phராjhேஞாவிchசி²nhந: பாரமாrhதி²க:
ஸுஷுphthயபி⁴மாநீதி phராjhஞshய நாம ப⁴வதி ।
அvhயkhதேலஶாjhஞாநாchசா²தி³தபாரமாrhதி²கவshய
தththவமshயாதி³வாkhயாநி ph³ரமணகதாmh ஜ:³

ேநதரேயாrhvhயாவஹாகphராதிபா⁴கேயா: ।
அnhத:கரணphரதிபி³mhபி³தைசதnhயmh யthதேத³வாவshதா²thரயபா⁴kh³ப⁴வதி
।ஸ ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphthயவshதா:² phராphய க⁴யnhthரவ³th³விkh³ேநா
ஜாேதா mh’த இவ shதி²ேதா ப⁴வதி । அத²
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதிrhchசா²மரth³யவshதா:² பச ப⁴வnhதி
॥
தthதth³ேத³வதாkh³ரஹாnhவிைத: ேராthராதி³jhஞாேநnhth³ைய:
ஶph³th³யாth³யrhத²விஷயkh³ரஹணjhஞாநmh ஜாkh³ரத³வshதா² ப⁴வதி ।
தthர ph◌⁴மth◌⁴யmh க³ேதா வ ஆபாத³மshதகmh vhயாphய
kh’ரவth³யகி²லkhயாகrhதா ப⁴வதி । தthதthப²ல⁴kh ச
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ப⁴வதி । ேலாகாnhதரக³த: கrhமாrhதப²லmh ஸ ஏவ ⁴ŋhkhேத ।ஸ
ஸாrhவெபௗ⁴மவth³vhயவஹாராchch²ராnhத அnhதrhப⁴வநmh phரேவShmh
மாrhக³மாthய திShட²தி । கரேபரேம
ஜாkh³ரthஸmhshகாேராthத²phரேபா³த⁴வth³kh³ராயkh³ராஹகபsh²ரணmh
shவphநாவshதா² ப⁴வதி । தthர விவ ஏவ
ஜாkh³ரth³vhயவஹாரேலாபாnhநா³மth◌⁴யmh சரmhshைதஜஸthவமவாphய
வாஸநாபகmh ஜக³th³ைவசிthrhயmh shவபா⁴ஸா பா⁴ஸயnhயேத²phதmh
shவயmh ⁴ŋhkhேத ॥
சிthைதககர ஸுஷுphthயவshதா² ப⁴வதி ।
ph◌⁴ரமவிராnhதஶநி: பௌ ஸmh’thய நீடா³பி⁴iµக²mh யதா²
க³chச²தி ததா² ேவாऽபி ஜாkh³ரthshவphநphரபேச vhயவ’thய
ராnhேதாऽjhஞாநmh phரவிய shவாநnhத³mh ⁴ŋhkhேத ॥
அகshமாnhiµth³க³ரத³Nhடா³th³ையshதா³தவth³ப⁴யாjhஞாநாph◌⁴யாnhth³யஸŋhkh◌⁴
ஆைத: கmhபnhநிவ mh’தlhயா rhchசா² ப⁴வதி ।
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதிrhchசா²வshதா²நாமnhயா
ph³ரமாதி³shதmhப³பrhயnhதmh ஸrhவவப⁴யphரதா³sh²லேத³ஹவிஸrhஜநீ
மரவshதா² ப⁴வதி । கrhேமnhth³யாணி jhஞாேநnhth³யாணி
தthதth³விஷயாnhphராnhஸmh’thய காமகrhமாnhவித
அவிth³யா⁴தேவShேதா ேவா ேத³ஹாnhதரmh phராphய ேலாகாnhதரmh
க³chச²தி । phராkhகrhமப²லபாேகநாவrhதாnhதரகீடவth³விராnhதிmh
ைநவ க³chச²தி ।ஸthகrhமபபாகேதா ப³ஹூநாmh ஜnhமநாமnhேத
nh’mh ேமாேchசா² ஜாயேத । ததா³ஸth³³மாthய
சிரகாலேஸவயா ப³nhத⁴mh ேமாmh கசிthphரயாதி । அவிசாரkh’ேதா
ப³nhேதா⁴ விசாராnhேமாோ ப⁴வதி । தshமாthஸதா³ விசாரேயth ।
அth◌⁴யாேராபாபவாத³த:shவபmh நிசயீகrhmh ஶkhயேத ।
தshமாthஸதா³ விசாரேயjhஜக³jhவபரமாthமேநா
வபா⁴வஜக³th³பா⁴வபா³ேத⁴ phரthயக³பி⁴nhநmh ph³ரைமவாவஶிShயத
இதி ॥ இதி th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:॥ 2॥
அத²ைஹநmh ைபŋhக³ல: phரபchச² யாjhஞவlhkhயmh
மஹாவாkhயவிவரணமiνph³தி ।ஸ ேஹாவாச
யாjhஞவlhkhயshதththவம thவmh தத³ thவmh ph³ரமாshயஹmh
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ph³ரமாshthயiνஸnhதா⁴நmh rhயாth । தthர பாேராயஶப³ல:

ஸrhவjhஞthவாதி³லே மாேயாபாதி: ◌⁴ ஸchசிதா³நnhத³லே
ஜக³th³ேயாநிshதthபத³வாchேயா ப⁴வதி ।ஸ
ஏவாnhத:கரணஸmhபி⁴nhநேபா³ேதா⁴ऽshமthphரthயயாவலmhப³நshthவmhபத³வாchேயா
ப⁴வதி । பரேவாபாதி⁴மாயாவிth³ேய விஹாய தththவmhபத³லயmh
phரthயக³பி⁴nhநmh ph³ரம । தththவமthயஹmh ph³ரமாshதி
வாkhயாrhத²விசார: ரவணmh ப⁴வதி । ஏகாnhேதந
ரவrhதா²iνஸnhதா⁴நmh மநநmh ப⁴வதி ।
ரவணமநநநிrhவிசிகிthேஸऽrhேத² வshnhேயகதாநவthதயா
ேசத:shதா²பநmh நிதி³th◌⁴யாஸநmh ப⁴வதி । th◌⁴யாth’th◌⁴யாேந விஹாய
நிவாதshதி²ததீ³பவth³th◌⁴ேயையகேகா³சரmh சிthதmh ஸமாதி⁴rhப⁴வதி ।
ததா³நீமாthமேகா³சரா vh’thதய:ஸiµthதி²தா அjhஞாதா ப⁴வnhதி ।
தா:shமரத³iνயnhேத । இஹாநாதி³ஸmhஸாேர ஸசிதா:
கrhமேகாடேயாऽேநைநவ விலயmh யாnhதி ।
தேதாph◌⁴யாஸபாடவாthஸஹshரஶ:ஸதா³mh’ததா⁴ரா வrhஷதி । தேதா
ேயாக³விthதமா:ஸமாதி⁴mh த⁴rhமேமக⁴mh phராஹு: । வாஸநாஜாேல
நி:ேஶஷமiµநா phரவிலாபிேத கrhமஸசேய Nhயபாேப
ஸேலாnhேத phராkhபேராமபி
கரதலாமலகவth³வாkhயமphரதிப³th³தா⁴பேராஸாாthகாரmh
phரஸூயேத । ததா³ வnhiµkhேதா ப⁴வதி ॥
ஈஶ: பசீkh’த⁴தாநாமபசீகரணmh கrhmh
ேஸாऽகாமயத । ph³ரமாNhட³தth³க³தேலாகாnhகாrhயபாmhச
காரணthவmh phராபயிthவா தத:ஸூமாŋhக³mh கrhேமnhth³யாணி
phராmhச jhஞாேநnhth³யாNhயnhத:கரணசShடயmh
ைசகீkh’thய ஸrhவாணி ெபௗ⁴திகாநி காரேண ⁴தபசேக ஸmhேயாjhய
⁴mh ஜேல ஜலmh வெநௗ வநிmh வாெயௗ வாமாகாேஶ
சாகாஶமஹŋhகாேர சாஹŋhகாரmh மஹதி மஹத³vhயkhேதऽvhயkhதmh
ேஷ khரேமண வியேத । விராth³Th³⁴ரNhயக³rhேப⁴வரா
உபாதி⁴விலயாthபரமாthமநி யnhேத ।
பசீkh’தமஹா⁴தஸmhப⁴வகrhமஸசிதsh²லேத³ஹ:

கrhமயாthஸthகrhமபபாகேதாऽபசீகரணmh phராphய
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ஸூேமணகீ⁴thவா காரணபthவமாஸாth³ய தthகாரணmh
டshேத² phரthயகா³thமநி வியேத । விவைதஜஸphராjhஞா:
shவshேவாபாதி⁴லயாthphரthயகா³thமநி யnhேத । அNhட³mh jhஞாநாkh³நிநா
த³kh³த⁴mh காரண:ஸஹ பரமாthமநி நmh ப⁴வதி । தேதா ph³ராமண:

ஸமாேதா ⁴thவா தththவmhபைத³khயேமவ ஸதா³rhயாth । தேதா
ேமகா⁴பாேயmhऽஶுமாநிவாthமாவிrhப⁴வதி । th◌⁴யாthவா
மth◌⁴யshத²மாthமாநmh கலஶாnhதரதீ³பவth ।
அŋh³Shட²மாthரமாthமாநம⁴மjhேயாதிபகmh ॥ 1॥
phரகாஶயnhதமnhத:shத²mh th◌⁴யாேயthடshத²மvhயயmh ।
th◌⁴யாயnhநாshேத iµநிைசவ சாஸுphேதராmh’ேதsh ய:॥ 2॥
வnhiµkhத:ஸ விjhேஞய:ஸ த⁴nhய: kh’தkh’thயவாnh ।
வnhiµkhதபத³mh thயkhthவா shவேத³ேஹ காலஸாthkh’ேத ।
விஶthயேத³ஹiµkhதthவmh பவேநாऽshபnhத³தாவ ॥ 3॥
அஶph³த³மshபrhஶமபமvhயயmh

ததா² ரஸmh நிthயமக³nhத⁴வchச யth ।
அநாth³யநnhதmh மஹத: பரmh th◌⁴வmh

தேத³வ ஶிShயthயமலmh நிராமயmh ॥ 4॥ இதி ॥ இதி
th’தீேயாऽth◌⁴யாய:॥ 3॥
அத²ைஹநmh ைபŋhக³ல: phரபchச² யாjhஞவlhkhயmh jhஞாநிந: கிmh
கrhம கா ச shதி²திதி ।ஸ ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: ।
அமாநிthவாதி³ஸmhபnhேநா iµiµுேரகவிmhஶதிலmh தாரயதி ।
ph³ரமவிnhமாthேரண லேமேகாthதரஶதmh தாரயதி ।
ஆthமாநmh ரதி²நmh விth³தி⁴ ஶரmh ரத²ேமவ ச । ³th³தி⁴mh 
ஸாரதி²mh விth³தி⁴ மந: phரkh³ரஹேமவ ச ॥ 1॥
இnhth³யாணி ஹயாநாஹுrhவிஷயாmhshேதஷு ேகா³சராnh । ஜŋhக³மாநி
விமாநாநி ’த³யாநி மநீண:॥ 2॥
ஆthேமnhth³யமேநாkhதmh ேபா⁴khேதthயாஹுrhமஹrhஷய: । தேதா நாராயண:

ஸாாth³th◌⁴’த³ேய ஸுphரதிSh²த:॥ 3॥
phராரph³த⁴கrhமபrhயnhதமநிrhேமாகவth³vhயவஹரதி ।
சnhth³ரவchசரேத ேத³ ஸ iµkhதசாநிேகதந:॥ 4॥
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தீrhேத² வபசkh³’ேஹ வா தiνmh விஹாய யாதி ைகவlhயmh ।
phராநவகீrhய யாதி ைகவlhயmh ॥
தmh பசாth³தி³kh³ப³mh rhயாத³த²வா க²நநmh சேரth । mhஸ:

phரvhரஜநmh phேராkhதmh ேநதராய கதா³சந ॥ 5॥
நாெஶௗசmh நாkh³நிகாrhயmh ச ந பிNhட³mh ேநாத³கkhயா । ந
rhயாthபாrhவதீ³நி ph³ரம⁴தாய பி⁴ேவ ॥ 6॥
த³kh³த⁴shய த³ஹநmh நாshதி பkhவshய பசநmh யதா² ।
jhஞாநாkh³நித³kh³த⁴ேத³ஹshய ந ச ராth³த⁴mh ந ச khயா ॥ 7॥
யாவchேசாபாதி⁴பrhயnhதmh தாவch²ஷேயth³³mh ।
³வth³³பா⁴rhயாயாmh தththேரஷு ச வrhதநmh ॥ 8॥
ஶுth³த⁴மாநஸ: ஶுth³த⁴சிth³ப:ஸShiΝ: ேஸாऽஹமsh ஸShiΝ:

ேஸாऽஹமshதி phராphேத jhஞாேநந விjhஞாேந jhேஞேய பரமாthமநி ’தி³
ஸmhshதி²ேத ேத³ேஹ லph³த⁴ஶாnhதிபத³mh க³ேத ததா³
phரபா⁴மேநா³th³தி⁴ஶூnhயmh ப⁴வதி । அmh’ேதந th’phதshய பயஸா கிmh
phரேயாஜநmh । ஏவmh shவாthமாநmh jhஞாthவா ேவைத:³ phரேயாஜநmh கிmh
ப⁴வதி । jhஞாநாmh’தth’phதேயாகி³ேநா ந கிசிthகrhதvhயமshதி
தத³shதி ேசnhந ஸ தththவவிth³ப⁴வதி ।³ரshேதா²ऽபி ந ³ரshத:²
பிNhட³வrhத: பிNhட³shேதா²ऽபி phரthயகா³thமா ஸrhவvhயாபீ ப⁴வதி ।
’த³யmh நிrhமலmh kh’thவா சிnhதயிthவாphயநாமயmh । அஹேமவ
பரmh ஸrhவதி பேயthபரmh ஸுக²mh ॥ 9॥
யதா² ஜேல ஜலmh phதmh ேர ரmh kh◌⁴’ேத kh◌⁴’தmh ।
அவிேஶேஷா ப⁴ேவththth³வjhவாthமபரமாthமேநா:॥ 10॥
ேத³ேஹ jhஞாேநந தீ³பிேத ³th³தி⁴ரக²Nhடா³காரபா யதா³ ப⁴வதி
ததா³ விth³வாnhph³ரமjhஞாநாkh³நிநா கrhமப³nhத⁴mh நிrhத³ேஹth । தத:
பவிthரmh பரேமவராkh²யமth³ைவதபmh விமலாmhப³ராப⁴mh ।
யேதா²த³ேக ேதாயமiνphரவிShடmh ததா²thமேபா நிபாதி⁴ஸmhshதி²த:
॥ 11॥
ஆகாஶவthஸூமஶர ஆthமா ந th³’யேத வாவத³nhதராthமா ।

8 sanskritdocuments.org



ைபŋhக³ேலாபநிஷth

ஸ பா³யமph◌⁴யnhதரநிசலாthமா jhஞாேநாlhகயாபயதி
சாnhதராthமா ॥ 12॥
யthரயthர mh’ேதா jhஞாநீ ேயந வா ேகந mh’thநா । யதா²
ஸrhவக³தmh vhேயாம தthரதthர லயmh க³த:॥ 13॥
க⁴டாகாஶவாthமாநmh விலயmh ேவthதி தththவத: ।ஸ க³chச²தி
நிராலmhப³mh jhஞாநாேலாகmh ஸமnhதத:॥ 14॥
தேபth³வrhஷஸஹshராணி ஏகபாத³shதி²ேதா நர: । ஏதshய th◌⁴யாநேயாக³shய
கலாmh நாrhஹதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 15॥
இத³mh jhஞாநத³mh jhேஞயmh தthஸrhவmh jhஞாchச²தி । । அபி
வrhஷஸஹshரா: ஶாshthராnhதmh நாதி⁴க³chச²தி ॥ 16॥
விjhேஞேயாऽரதnhமாthேரா விதmh வாபி சசலmh । விஹாய
ஶாshthரஜாலாநி யthஸthயmh த³பாஸதாmh ॥ 17॥
அநnhதகrhமெஶௗசmh ச ஜேபா யjhஞshதைத²வ ச ।
தீrhத²யாthராபி⁴க³மநmh யாவthதththவmh ந விnhத³தி ॥ 18॥
அஹmh ph³ரேமதி நியதmh ேமாேஹrhமஹாthமநாmh । th³ேவ பேத³
ப³nhத⁴ேமாாய ந மேமதி மேமதி ச ॥ 19॥
மேமதி ப³th◌⁴யேத ஜnhrhநிrhமேமதி விiµchயேத । மநேஸா nhமநீ பா⁴ேவ
th³ைவதmh ைநேவாபலph◌⁴யேத ॥ 20॥
யதா³ யாthnhமநீபா⁴வshததா³ தthபரமmh பத³mh । யthரயthர மேநா
யாதி தthரதthர பரmh பத³mh ॥ 21॥
தthரதthர பரmh ph³ரம ஸrhவthர ஸமவshதி²தmh ।
ஹnhயாnhiµShபி⁴ராகாஶmh ுதா⁴rhத: க²Nhட³ேயthஷmh ॥ 22॥
நாஹmh ph³ரேமதி ஜாநாதி தshய iµkhதிrhந ஜாயேத । ய
ஏத³பநிஷத³mh நிthயமதீ⁴ேத ேஸாऽkh³நிேதா ப⁴வதி ।ஸ வாேதா
ப⁴வதி ।ஸ ஆதி³thயேதா ப⁴வதி ।ஸ ph³ரமேதா ப⁴வதி ।ஸ
விShiΝேதா ப⁴வதி ।ஸ th³ரேதா ப⁴வதி ।ஸ ஸrhேவஷு
தீrhேத²ஷு shநாேதா ப⁴வதி ।ஸ ஸrhேவஷு ேவேத³Shவதீ⁴ேதா ப⁴வதி ।
ஸ ஸrhவேவத³vhரதசrhயாஸு சேதா ப⁴வதி । ேதேநதிஹாஸராநாmh
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th³ராmh ஶதஸஹshராணி ஜphதாநி ப²லாநி ப⁴வnhதி ।
phரணவாநாமதmh ஜphதmh ப⁴வதி । த³ஶ
rhவாnhத³ேஶாthதராnhநாதி ।ஸ பŋhkhதிபாவேநா ப⁴வதி ।ஸ
மஹாnhப⁴வதி ।
ph³ரமஹthயாஸுராபாநshவrhணshேதய³தlhபக³மநதthஸmhேயாகி³பாதேகph◌⁴ய
: ேதா ப⁴வதி । தth³விShே: பரமmh பத³mh ஸதா³ பயnhதி ஸூரய:
। தி³வீவ சுராததmh ॥ தth³விphராேஸா விபnhயேவா ஜாkh³’வாmhஸ:

ஸnhத⁴ேத । விShேrhயthபரமmh பத³mh ॥ ௐ ஸthயthபநிஷth
॥
ௐ rhமத³இதி ஶாnhதி:॥
இதி ைபŋhக³ேலாபநிShthஸமாphதா ॥
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