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rAdhopaniShat

ராேதா⁴பநிஷth

phரத²ம: phரபாட²க:

ௐ
அத²ஸுஷுphெதௗ ராம:shவேபா³த⁴மாதா⁴ேயவ கிmh ேம ேத³வ: ?khவாெஸௗ
kh’Shே
ேயாऽயmh மம ph◌⁴ராேததி ? தshய கா நிShடா² ph³தி ।
ஸா ைவ வாச । ராம ’iΝ-⁴rh⁴வ:shவrhமஹrhஜநshதப:
ஸthயmh தலmh விதலmh ஸுதலmh ரஸாதலmh தலாதலmh மஹாதலmh பாதாலmh
ஏவmh பசாஶthேகாேயாஜநmh ப³ஹுலmhshவrhNhட³mh ph³ரமாNhட³தி
அநnhதேகாph³ரமாNhடா³நாiµப காரணஜேலாப மஹாவிShேrhநிthயmh
shதா²நmh
ைவNhட:² ।
ஸ ஹ ph’chச²தி-கத²mh ஶூnhயமNhட³ேல நிராலmhப³ேந ைவNhட²இதி ?

ஸாऽiνkhதா-பth³மாஸநாந:kh’Shணth◌⁴யாநபராயண: ேஶஷேத³ேவாऽshதி
।
தshயாநnhதேராமேபShவநnhதேகாph³ரமாNhடா³நி அநnhதேகாகாரணஜலாநி
தshய
ஸphதேகாபஸஹshரபதா: ப²: த³ப ைவNhேடா² விShiΝேலாக
இதி ।
th³ரேலாக: ஶிவைவNhட² இதி । த³ஶேகாேயாஜநவிshதீrhே
th³ரேலாக: ।
த³ப விShiΝேலாக: । ஸphதேகாேயாஜநவிshதீrhே விShiΝேலாக: ।
த³ப
ஸுத³rhஶநசkhரmh thேகாேயாஜநவிshதீrhணmh । த³ப kh’Shணshய
shதா²நmh

1



ராேதா⁴பநிஷth

ேகா³லாTh◌⁴யmh மா²ரமNhட³லmh மஹth பத³mhஸுதா⁴மயஸiµth³ேரேவShததி
।
தthராShடத³லேகஸரமth◌⁴ேய மணிபீேட²ஸphதாவரணகதி ।
ஸ ph’chச²தி-கிmh பmh ? கிmh shதா²நmh ? கிmh பth³மmh ? கிமnhத:ேகஸர:
? கிமாவரணmh ?

இthkhேதஸாऽiνkhதா-ேகா³லாTh◌⁴ேய மா²ரமNhட³ேல vh’nhதா³வநமth◌⁴ேய
ஸஹshரத³லபth³ேம ேஷாட³ஶத³லமth◌⁴ேய அShடத³லேகஸேர ேகா³விnhேதா³ऽபி
யாமபீதாmhப³ேரா th³வி⁴ேஜா மரபிச²ஶிரா: ேவiΝேவthரஹshேதா
நிrh³ண:

ஸ³ே நிராகார:ஸாகாேரா நிஹ:ஸ ேசShடேத விராஜத இதி । பாrhேவ
ராதி⁴கா ேசதி । தshயா அmhேஶா ல³rhகா³விஜயாதி³ஶkhதிதி ।
பசிேம
ஸmhiµேக²லதா ।வாயvhேய யாமலா ।உthதரshnhமதீ ।ஐஶாnhயாmh
ஹphயா । rhவshnh விஶாலா । அkh³ேநyhயாmh ரth³தா⁴ । யாmhயாmh
பth³மா ।
ைநrh’thயாmh ப⁴th³ரா । ேஷாட³ஶத³ேல அkh³ேர சnhth³ராவதீ । தth³வாேம
சிthரேரகா² ।
தthபாrhேவ சிthரகரா । தthபாrhேவ மத³நஸுnhத³ । தthபாrhேவ மதா³
।
தthபாrhேவ ஶஶிேரகா² । தthபாrhேவ kh’Shணphயா । தthபாrhேவ
vh’nhதா³ ।
தthபாrhேவ மேநாஹரா । தthபாrhேவ ேயாக³நnhதா³ ।
தthபாrhேவ பராநnhதா³ । தthபாrhேவ phேரமாநnhதா³ । தthபாrhேவ
ஸthயாநnhதா³ ।
தthபாrhேவ சnhth³ரா । தthபாrhேவ கிேஶாவlhலபா⁴ । தthபாrhேவ
கஶலா
இதி । ஏவmh விவிதா⁴ ேகா³phய: kh’Shணேஸவாmh rhவnhதீதி ।
இதி ேவத³வசநmh ப⁴வதி ।இதி ேவத³வசநmh ப⁴வதி ।
இதி ேவத³வசநmh ப⁴வதி ।
மாநஸஜயா ஜேபந th◌⁴யாேநந கீrhதேநந shthயா மாநேஸந ஸrhேவண
நிthயshத²லmh phராphேநாதி । நாnhேயேநதி । நாnhேயேநதி । நாnhேயேநதி ॥
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ராேதா⁴பநிஷth

இthயாத²rhவNhயாmh ஷேபா³த⁴nhயாmh பாரமஹmhshயாmh phரத²ம: phரபாட²க:
॥

th³விதீய: phரபாட²க:

ௐ
ஸாऽiνkhதா-தshய பா³ேயஷு ஶதத³லபth³மபthேரஷு ேயாக³பீேட²ஷு
ராஸkhடா³iνரkhதா ேகா³phயshதிShட²nhதி । ஏதchசrhth³வாரmh
லஸூrhயஸiµjhjhவலmh । தthர th³மாகீrhணmh । தth phரத²மாவரேண
பசிேம ஸmhiµேக²shவrhணமNhட³ேப ேத³வகnhயா । th³விதீேய ஸுதா³மாதி³
। th’தீேய
கிŋhகிNhயாதி³ । சrhேத²லவŋhகா³தி³ । பசேம கlhபதேராrhேல உஷா
தthஸேதாऽநிth³ேதா⁴ऽபி । ஷShேட² ேத³வா: । ஸphதேம ரkhதவrhே
விShiΝதி
th³வாரபாலா: । ஏதth³ பா³யாmh ராதா⁴Nhட³mh । தthர shநாthவா
ராதா⁴ŋhக³mh ப⁴வதி ।
ஈவரshய த³rhஶநேயாkh³யmh ப⁴வதி । யthர shநாthவா நாரத³ ஈவரshய
நிthயshத²லஸாphயேயாkh³ேயா ப⁴வதி ।
ராதா⁴kh’Shணேயாேரகமாஸநmh । ஏகா ³th³தி: ◌⁴ । ஏகmh மந: । ஏகmh jhஞாநmh
।
ஏக ஆthமா । ஏகmh பத³mh । ஏகா ஆkh’தி: । ஏகmh ph³ரம । தshய ஸமmh
ேஹமiµரmhவாத³யnh ேஹமshவபாமiνராக³ஸmhவதாmh கlhபதேராrhேல
[ஆshேத ।]
ஸுரபி⁴விth³யா அமாலா திவ பரமா th³தா⁴ ஸாththவிகீ ।
*ஶுth³தா⁴ ஸாththவிகீ ³தீதா shேநஹபா⁴வரதா । அத ஏவ
th³வேயாrhந ேப⁴த:³ ।
காலமாயா³தீதthவாth । தth³ ஏவ shபShடயதி அேத²தி ।அதா²நnhதரmh
மŋhக³ேள வா ।அத²வா vh’nhதா³வநமth◌⁴ேய ’kh³யஜு:ஸாமshவபmh ।
’கா³thமேகா மகார: ।யஜுராthமக உகார: ।ராம:ஸாமாthமேகாऽபி அகார:
।
kh’Shண:அrhத⁴மாthராthமேகாऽபி । யேஶாதா³இவ பி³nh:³ । பரph³ரம
ஸchசிதா³நnhதா³நnhத³ராதா⁴kh’Shணேயா:பரshபரஸுகா²பி⁴லாஷரஸாshவாத³ந
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ராேதா⁴பநிஷth

இவ தth ஸchசிதா³நnhதா³mh’தmh கth²யேத । தlhலணmh யth
phரணவmh ph³ரமவிShiΝஶிவாthமகchசா²jhஞாநஶkhதிநிShட²mh
காயிகவாசிகமாநகபா⁴வmh ஸththவரஜshதமshவபmh
ஸthயthேரதாth³வாபராiνகீ³தmh । th³வாபரshய பசாth³வrhதேத க: ।
ஏதchசrhேக³ஷு கீ³யேத । தth³ ⁴rh⁴வ:shவrhலணேமாŋhகார ஏவ ।
யchசாnhயth³ அதிkhதmh காலாதீதmh தth³ அphேயாŋhகார ஏவ । ஸrhவmh
ேயதth³
ph³ரம ஆthமா ேஸாऽஹமsh இதி தீ⁴ம சிnhதேயம । “ஆதி³thேயா
வா ஏஷ
ஏதnh மNhட³லmh தபதி”இதி யth ேவதாkh²யmh ேவதth³வீபநாம shதா²நmh
யாதீதmh ேகா³லம²ராth³வாரகாmhயேமதth³தி³vhயmhvh’nhதா³வநதி
ைரேவாkhதmh ஸrhவmh ஸmhபthஸmhphரதா³யாiνக³தmh யthர ॥*

இthயாத²rhவNhயாmh ஷேபா³த⁴nhயாmh பாரமஹmhshயாmh th³விதீய:
phரபாட²க:॥ 2॥

th’தீய: phரபாட²க:

ௐ
அதா²நnhதரmh
ப⁴th³ரேலாஹபா⁴Nh³ரமஹாதாலக²தி³ரவலiµத³காmhயம⁴vh’nhதா³வநாநி
th³வாத³ஶவநாநி । காnhth³யா:
பசிேமஸphதவநாநி rhவshnh பசவநாநி உthதரshnh ³யாநி ஸnhதி
।
ம²ராவநம⁴வநமஹாவநகா²தி³ரவநபா⁴Nh³ரவநநnhதீ³வர-
வநநnhத³வநாநnhத³வநகா²Nhட³வவநபலாஶவநாேஶாகவநேகதக-
வநth³மவநக³nhத⁴மாத³நவநேஶஷாயிவநயாமாவந⁴jhவநத³தி⁴-
வநvh’ஷபா⁴iνவநஸŋhேகதவநதீ³பவநராஸவநkhடா³வேநாthஸுகவநாnhேயதாநி
சrhவிmhஶதிவநாநி நிthயshத²லாநி நாநாலயாதி⁴Shடா²ய kh’Shண:

khட³தி । [தாநி வநாநி]வஸnhத’ேஸவிதாநி மnhதா³தி³பவநkhதாநி
[ஸnhதி]யthர :³க²mh நாshதி ஸுக²mh நாshதி ஜரா நாshதி மரணmh
நாshதி khேராேதா⁴ நாshதி, தthர rhநnhத³மய:ைகேஶாரkh’Shண:

ஶிக²Nh³த³லலmhபி³தthம³ஜாவதmhஸமணிமயகிடஶிரா:
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ேகா³ேராசநாதிலக: கrhணேயாrhமகரNhட³ேலா வnhயshரkh³வீ
மாலதீதா³ம⁴தஶர: கேர கŋhகணmh பா³ெஹௗ ேகரmh பாத³ேயா:
கிŋhகிணீmh கThயாmh பீதாmhப³[ரmh ச தா⁴ரயnh] க³mhபீ⁴ரநாபி⁴கமல:

ஸுvh’thதநாஸாக³ேளா th◌⁴வஜவjhராதி³சிநிதபாத³பth³ேமா மஹாவிShiΝ[ராshேத]
।
ஏவmhபmh kh’Shணசnhth³ரmh சிnhதேயnh நிthயஶ:ஸுதீ: ◌⁴ ॥இதி ॥
தshயாth³யா phரkh’தீ ராதி⁴கா நிthயா நிrh³ஸrhவாலŋhகாரேஶாபி⁴தா
phரஸnhநாேஶஷலாவNhயஸுnhத³ ।அshமதா³தீ³நாmh ஜnhம தத³தீ⁴நmh
அshயாmhஶாth³ப³ஹேவா விShiΝth³ராத³ேயா ப⁴வnhதி ।ஏவmh⁴தshயாகா³த⁴மmhந:
ஸுக²nhேதா⁴thபnhநதி மாநஸஜயா th◌⁴யாேநந கீrhதேநந shthயா
மாநேஸந
ஸrhேவண நிthயshத²லmh phராphேநாதி ।
நாnhேயேநதி । நாnhேயேநதி । நாnhேயேநதி ।
இதி ேவத³வசநmh ப⁴வதி ।இதி ேவத³வசநmh ப⁴வதி ।இதி ேவத³வசநmh
ப⁴வதி ॥
இthயாத²rhவNhயாmh ஷேபா³த⁴nhயாmh பாரமஹmhshயாmh th’தீய:
phரபாட²க:॥ 3॥

சrhத:² phரபாட²க:

ௐ
அத² ேஷாthதேமா யshயாmh நிஶாயாmh யmh ஸாாth³ ph³ரம ।
யthர பரமஸnhnhயாஸshவப: kh’Shண: கlhபபாத³ப: । யthர
லrhஜாmhப³வதீ ராதி⁴கா விமலா சnhth³ராவ ஸரshவதீ லதாதி³தி ।
ஸாாth³ ph³ரமshவேபா ஜக³nhநாத:² அஹmhேஶஷாmhஶjhேயாதீப:
ஸுத³rhஶேநா
ப⁴khதச । ஏவmh பசதா⁴ வி⁴திதி । யthர ச ம²ரா
ேகா³லmh th³வாரகா ைவNhட² ராம யம நரநாராயண
ேப³ர க³ேணஶ ஶkhர ஏதா ேத³வதாshதிShட²nhதி । யthர
ரஸாதலபாதாலக³ŋhகா³ேராணீNhட³மmh’தNhட³thயாதி³ நாநா ।
யthராnhநmh
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th³தா⁴nhநmh ।
ஶூth³ராதி³shபrhஶேதா³ஷரதmh ph³ரமாதி³ஸmhshகாராேபாரதmh
யthர
ஜக³nhநாத²shய ேயாக³thயrhத:² । “நாph◌⁴யா ஆth”இதி மnhthேரண,

“அnhநபேதऽnhநshய”இதி மnhthேரண, “அnhநாth³யாய vhஹth◌⁴வmh ேஸாேமா
ராஜாய பா⁴க³மthஸேம ஸுக²mh phரமாrhயேத யஶஸா ச ப³ேலந ச”
இதி மnhthேரண, “விவகrhமணி shவாஹா”இதி மnhthேரண, “ஆேபா jhேயாதீ
ரேஸாऽmh’தmh ph³ரம ⁴rh⁴வ:ஸுவேராmh”இதி மnhthேரண, “ph’தி²வீ
ேத பாthரmh th³ெயௗரபிதா⁴நmh ph³ரமணshthவா iµேக²ஜுேஹாshவாஹா”
இதி
மnhthேரண, “அnhநmh ph³ரம”இதி thயா ச ைகவlhயiµkhதிchயேத ।
யthராnhநmh ph³ரம பரமmh பவிthரmh ஶாnhேதா ரஸ:ைகவlhயiµkhதி:th³தா⁴
⁴rh⁴வ:shவrhமஹthதththவthயாதி³யthர பா⁴rhக³வீ யiµநாஸiµth³ரமmh’தமயmh
vh’nhதா³வநாநி நீலபrhவதேகா³வrhத⁴நmhஹாஸநmh phராஸாேதா³
மணிமNhட³ேபா
விமலாதி³ேஷாட³ஶசNh³காேகா³phேயா யthர ஸiµth³ரதீேர ச நிரnhதரmh
காமேத⁴iνvh’nhத³mh யthர nh’mhஹாத³ேயா ேத³வதா ஆவரநி யthர ந
ஜரா
ந mh’thrhந காேலா ந ப⁴ŋhேகா³ந ஜேயா ந விவாேதா³நmhஸா ந ஶாnhதிrhந
shவphந ஏவmhலாகாமஶshவவிேநாதா³rhத²mh ப⁴khைத:ஸேஹாthகNh²ைதshதthர
khட³தி kh’Shண: ।
ஏேகா ேத³ேவா நிthயலாiνரkhேதா
ப⁴khதvhயாபீ ப⁴khத’th³யnhதராthமா ।
கrhமாth◌⁴ய:ஸrhவ⁴தாதி⁴வாஸ:

ஸா ேசதா ேகவேலா நிrh³ணச ॥
மாநஸஜயா ஜேபந th◌⁴யாேநந கீrhதேநந shthயா மாநேஸந ஸrhேவண
நிthயshத²லmh phராphேநாதி । நாnhேயேநதி । நாnhேயேநதி । நாnhேயேநதி ।
இதி ேவத³வசநmh ப⁴வதி ।இதி ேவத³வசநmh ப⁴வதி ।
இதி ேவத³வசநmh ப⁴வதி ॥
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இthயாத²rhவNhயாmh ஷேபா³த⁴nhயாmh பாரமஹmhshயாmh சrhத:² phரபாட²க:
॥ 4॥
இதி ராேதா⁴பநிஷth ஸமாphதா ॥
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