
  

ேவதாவதேராபநிஷth

Shvetashvatara Upanishad

sanskritdocuments.org

February 22, 2018



Shvetashvatara Upanishad

ேவதாவதேராபநிஷth

Sanskrit Document Information

Text title : shvetaashvataropaniShat

File name : shveta.itx

Category : upanishhat, svara, upanishad

Location : doc_upanishhat

Author : Vedic Rishis

Transliterated by : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com

Proofread by : John Manetta

Description-comments : 14/108; Krishna YajurVeda, Samanya upanishad

Latest update : July 20, 1999, February 21, 2018

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

February 22, 2018

sanskritdocuments.org



Shvetashvatara Upanishad

ேவதாவதேராபநிஷth

ௐ ஸஹநாவவ ।ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ।
ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவி நாவதீ⁴தமsh । மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥

phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ।
ஹ:ௐ ॥ ph³ரமவாதி³ேநா வத³nhதி ।
கிmh காரணmh ph³ரம த:shம ஜாதா

வாம ேகந khவ ச ஸmhphரதிShடா² ।
அதி⁴Sh²தா: ேகந ஸுேக²தேரஷு

வrhதாமேஹ ph³ரமவிேதா³vhயவshதா²mh ॥ 1॥
கால:shவபா⁴ேவா நியதிrhயth³’chசா²
⁴தாநி ேயாநி: ஷ இதி சிnhthயா ।

ஸmhேயாக³ ஏஷாmh ந thவாthமபா⁴வா-
தா³thமாphயநீஶ:ஸுக²:³க²ேஹேதா:॥ 2॥

ேத th◌⁴யாநேயாகா³iνக³தா அபயnh
ேத³வாthமஶkhதிmh shவ³ணrhநி³டா⁴mh ।

ய: காரநி நிகி²லாநி தாநி
காலாthமkhதாnhயதி⁴திShட²thேயக:॥ 3॥

தேமகேநmh thvh’தmh ேஷாட³ஶாnhதmh
ஶதாrhதா⁴ரmh விmhஶதிphரthயராபி:◌⁴ ।

அShடைக:ஷTh³பி⁴rhவிவைபகபாஶmh
thமாrhக³ேப⁴த³mh th³விநிthைதகேமாஹmh ॥ 4॥

பசshேராேதாmh³mh பசேயாnhkh³ரவkhராmh
பசphராேrhmh பச³th³th◌⁴யாதி³லாmh ।
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ேவதாவதேராபநிஷth

பசாவrhதாmh பச:³ெகௗ²க⁴ேவகா³mh
பசாஶth³ேப⁴தா³mh பசபrhவாமதீ⁴ம:॥ 5॥

ஸrhவாேவ ஸrhவஸmhshேத² ph³’ஹnhேத
அshnh ஹmhேஸா ph◌⁴ராmhயேத ph³ரமசkhேர ।

ph’த²கா³thமாநmh phேரதாரmh ச மthவா
ஜுShடshததshேதநாmh’தthவேமதி ॥ 6॥

உth³கீ³தேமதthபரமmh  ph³ரம
தshmhshthரயmh ஸுphரதிShடா²ऽரmh ச ।

அthராnhதரmh ph³ரமவிேதா³விதி³thவா
நா ph³ரமணி தthபரா ேயாநிiµkhதா:॥ 7॥

ஸmhkhதேமதth ரமரmh ச
vhயkhதாvhயkhதmh ப⁴ரேத விவஶ: ।

அநீஶசாthமா ப³th◌⁴யேத ேபா⁴khth’-

பா⁴வாjh jhஞாthவா ேத³வmh iµchயேத ஸrhவபாைஶ:॥ 8॥
jhஞாjhெஞௗ th³வாவஜாவீஶநீஶாவஜா

ேயகா ேபா⁴khth’ேபா⁴kh³யாrhத²khதா ।
அநnhதசாthமா விவேபா யகrhதா

thரயmh யதா³விnhத³ேத ph³ரமேமதth ॥ 9॥
ரmh phரதா⁴நமmh’தாரmh ஹர:
ராthமாநாவீஶேத ேத³வ ஏக: ।

தshயாபி⁴th◌⁴யாநாth³ேயாஜநாthதththவ-

பா⁴வாth ⁴யசாnhேத விவமாயாநிvh’thதி:॥ 10॥
jhஞாthவா ேத³வmh ஸrhவபாஶாபஹாநி:
ண: khேலைஶrhஜnhமmh’thphரஹாணி: ।

தshயாபி⁴th◌⁴யாநாthth’தீயmh ேத³ஹேப⁴ேத³
விைவவrhயmh ேகவல ஆphதகாம:॥ 11॥

ஏதjhjhேஞயmh நிthயேமவாthமஸmhshத²mh
நாத: பரmh ேவதி³தvhயmh  கிசிth ।

ேபா⁴khதா ேபா⁴kh³யmh phேரதாரmh ச மthவா
ஸrhவmh phேராkhதmh thவித⁴mh ph³ரமேமதth ॥ 12॥
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வேநrhயதா² ேயாநிக³தshய rhதிrhந
th³’யேத ைநவ ச ŋhக³நாஶ: ।

ஸ ⁴ய ஏேவnhத⁴நேயாநிkh³’ய-
shதth³ேவாப⁴யmh ைவ phரணேவந ேத³ேஹ ॥ 13॥

shவேத³ஹமரணிmh kh’thவா phரணவmh ேசாthதராரணிmh ।
th◌⁴யாநநிrhமத²நாph◌⁴யாஸாேத³வmh பேயnhநி³ட⁴வth ॥ 14॥
திேலஷு ைதலmh த³தி⁴நீவ ஸrhபி-

ராப:shேராத:shவரணீஷு சாkh³நி: ।
ஏவமாthமாऽthமநி kh³’யேதऽெஸௗ

ஸthேயைநநmh தபஸாேயாऽiνபயதி ॥ 15॥
ஸrhவvhயாபிநமாthமாநmh ேர ஸrhபிவாrhபிதmh ।
ஆthமவிth³யாதேபாலmh தth³ph³ரேமாபநிஷth பரmh ॥ 16॥

th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ।
ஜாந: phரத²மmh மநshதththவாய ஸவிதா தி⁴ய: ।
அkh³ேநrhjhேயாதிrhநிசாyhய ph’தி²vhயா அth◌⁴யாப⁴ரth ॥ 1॥
khேதந மநஸா வயmh ேத³வshய ஸவி:ஸேவ ।
ஸுவrhேக³யாய ஶkhthயா ॥ 2॥
khthவாய மநஸா ேத³வாnh ஸுவrhயேதா தி⁴யா தி³வmh ।
ph³’ஹjhjhேயாதி: கShயத:ஸவிதா phரஸுவாதி தாnh ॥ 3॥
ஜேத மந உத ஜேத தி⁴ேயா

விphரா விphரshய ph³’ஹேதா விபசித: ।
வி ேஹாthரா த³ேத⁴ வநாவிேத³க

இnhம ேத³வshய ஸவி: பShதி:॥ 4॥
ேஜ வாmh ph³ரம rhvhயmh நேமாபி⁴rhவிேலாக

ஏ பth²ேயவ ஸூேர: ।
’Nhவnh விேவ அmh’தshய thரா ஆ ேய

தா⁴மாநி தி³vhயாநி தsh:²॥ 5॥
அkh³நிrhயthராபி⁴மth²யேத வாrhயthராதி⁴th◌⁴யேத ।
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ேஸாேமா யthராதிchயேத தthர ஸஜாயேத மந:॥ 6॥
ஸவிthரா phரஸேவந ஜுேஷத ph³ரம rhvhயmh ।
யthர ேயாநிmh kh’ணவேஸ ந  ேத rhதமபth ॥ 7॥
thnhநதmh shதா²phய ஸமmh ஶரmh

’தீ³nhth³யாணி மநஸா ஸnhநிேவய ।
ph³ரேமா³ேபந phரதேரத விth³வாnh

shேராதாmh ஸrhவாணி ப⁴யாநகாநி ॥ 8॥
phராnh phரபீTh³ேயஹ ஸmhkhதேசShட:

ேண phராேண நாகேயாchch²வத ।
³Shடாவkhதவ வாஹேமநmh

விth³வாnh மேநா தா⁴ரேயதாphரமthத:॥ 9॥
ஸேம ஶுெசௗ ஶrhகராவநிவாகா-

விவrhேத ஶph³த³ஜலாரயாதி³பி: ◌⁴ ।
மேநாiνேல ந  சுபீட³ேந

³ஹாநிவாதாரயேண phரேயாஜேயth ॥ 10॥
நீஹார⁴மாrhகாநிலாநலாநாmh

க²th³ேயாதவிth³thshப²கஶஶீநாmh ।
ஏதாநி பாணி ர:ஸராணி

ph³ரமNhயபி⁴vhயkhதிகராணி ேயாேக³॥ 11॥
ph’தி²vhயphேதேஜாऽநிலேக²ஸiµthதி²ேத

பசாthமேக ேயாக³³ேண phரvh’thேத ।
ந தshய ேராேகா³ ந ஜரா ந mh’th:

phராphதshய ேயாகா³kh³நிமயmh ஶரmh ॥ 12॥
ல⁴thவமாேராkh³யமேலாபthவmh

வrhணphரஸாத:³shவரெஸௗShட²வmh ச ।
க³nhத: ◌⁴ ஶுேபா⁴ thரஷமlhபmh

ேயாக³phரvh’thதிmh phரத²மாmh வத³nhதி ॥ 13॥
யைத²வ பி³mhப³mh mh’த³ேயாபphதmh

ேதேஜாமயmh ph◌⁴ராஜேத தth ஸுதா⁴nhதmh ।
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தth³வாऽऽthமதththவmh phரஸய ேத³
ஏக: kh’தாrhேதா² ப⁴வேத வீதேஶாக:॥ 14॥

யதா³thமதththேவந  ph³ரமதththவmh
தீ³ேபாபேமேநஹ khத: phரபேயth ।

அஜmh th◌⁴வmh ஸrhவதththைவrhவிஶுth³த⁴mh
jhஞாthவா ேத³வmh iµchயேத ஸrhவபாைப:॥ 15॥

ஏேஷா ஹ ேத³வ: phரதி³ேஶாऽiν ஸrhவா: ।
rhேவா ஹ ஜாத:ஸ உ க³rhேப⁴ அnhத: ।

ஸ ஏவ ஜாத:ஸ ஜநிShயமாண:

phரthயŋh ஜநாshதிShட²தி ஸrhவேதாiµக:²॥ 16॥
ேயா ேத³ேவா அkh³ெநௗ ேயாऽphஸு

ேயா விவmh ⁴வநமாவிேவஶ ।
ய ஓஷதீ⁴ஷு ேயா வநshபதிஷு

தshைம ேத³வாய நேமா நம:॥ 17॥
th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ।

ய ஏேகா ஜாலவாநீஶத ஈஶநீபி: ◌⁴
ஸrhவா◌ँlhேலாகாநீஶத ஈஶநீபி:◌⁴ ।

ய ஏைவக உth³ப⁴ேவ ஸmhப⁴ேவ ச
ய ஏதth³வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhதி ॥ 1॥

ஏேகா  th³ேரா ந th³விதீயாய தsh²-

rhய இமா◌ँlhேலாகாநீஶத ஈஶநீபி: ◌⁴ ।
phரthயŋh ஜநாshதிShட²தி ஸேகாசாnhதகாேல

ஸmhsh’jhய விவா ⁴வநாநி ேகா³பா:॥ 2॥
விவதசுத விவேதாiµேகா²

விவேதாபா³ஹுத விவதshபாth ।
ஸmh பா³ஹுph◌⁴யாmh த⁴மதி ஸmhபதthைர-

rhth³யாவா⁴ ஜநயnh ேத³வ ஏக:॥ 3॥
ேயா ேத³வாநாmh phரப⁴வேசாth³ப⁴வச

விவாதி⁴ேபா th³ேரா மஹrh: ।
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ரNhயக³rhப⁴mh ஜநயாமாஸ rhவmh
ஸ ேநா ³th³th◌⁴யா ஶுப⁴யா ஸmhநkh ॥ 4॥

யா ேத th³ர ஶிவா தரேகா⁴ராऽபாபகாஶிநீ ।
தயா நshதiνவா ஶnhதமயா கி³ஶnhதாபி⁴சாகஶீ ॥ 5॥
யாபி⁴ஷுmh கி³ஶnhத ஹshேத பி³ப⁴rhShயshதேவ ।
ஶிவாmh கி³thர தாmh  மா mh: ஷmh ஜக³th ॥ 6॥
தத: பரmh ph³ரம பரmh ph³’ஹnhதmh

யதா²நிகாயmh ஸrhவ⁴ேதஷு ³ட⁴mh ।
விவshையகmh பேவShதார-

ஶmh தmh jhஞாthவாऽmh’தா ப⁴வnhதி ॥ 7॥
ேவதா³ஹேமதmh ஷmh மஹாnhத-

மாதி³thயவrhணmh தமஸ: பரshதாth ।
தேமவ விதி³thவாதிmh’thேமதி

நாnhய: பnhதா²விth³யேதऽயநாய ॥ 8॥
யshமாth பரmh நாபரமshதி கிசிth³ய-

shமாnhநணீேயா ந jhயாேயாऽshதி கசிth ।
vh’இவ shதph³ேதா⁴ தி³வி திShட²thேயக-

shேதேநத³mh rhணmh ேஷண ஸrhவmh ॥ 9॥
தேதா ய³thதரததmh தத³பமநாமயmh ।
ய ஏதth³வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhதி அேத²தேர :³க²ேமவாபியnhதி ॥ 10॥
ஸrhவாநந ஶிேராkh³வ:ஸrhவ⁴த³ஹாஶய: ।
ஸrhவvhயாபீ ஸ ப⁴க³வாmhshதshமாth ஸrhவக³த:ஶிவ:॥ 11॥
மஹாnh phர⁴rhைவ ஷ:ஸthவshையஷ phரவrhதக: ।
ஸுநிrhமலாமாmh phராphதிஶாேநா jhேயாதிரvhயய:॥ 12॥
அŋh³Shட²மாthர: ேஷாऽnhதராthமா

ஸதா³ஜநாநாmh ’த³ேய ஸnhநிவிShட: ।
’தா³ மநீஷா மநஸாபி⁴khlh’phேதா

ய ஏதth³வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhதி ॥ 13॥
ஸஹshரஶீrhஷா ஷ:ஸஹshரா:ஸஹshரபாth ।
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ஸ ⁴mh விவேதா vh’thவா அthயதிShட²th³த³ஶாŋh³லmh ॥ 14॥
ஷ ஏேவத³ꣳஸrhவmh யth³ ⁴தmh யchச ப⁴vhயmh ।
உதாmh’தthவshேயஶாேநா யத³nhேநநாதிேராஹதி ॥ 15॥
ஸrhவத: பாணிபாத³mh தth ஸrhவேதாऽஶிேராiµக²mh ।
ஸrhவத:திமlhேலாேக ஸrhவமாvh’thய திShட²தி ॥ 16॥
ஸrhேவnhth³ய³பா⁴ஸmh ஸrhேவnhth³யவிவrhதmh ।
ஸrhவshய phர⁴ஶாநmh ஸrhவshய ஶரணmh ஸு’th ॥ 17॥
நவth³வாேர ேர ேத³ ஹmhேஸா ேலலாயேத ப³: ।
வஶீ ஸrhவshய ேலாகshய shதா²வரshய சரshய ச ॥ 18॥
அபாணிபாேதா³ஜவேநா kh³ரதா

பயthயசு:ஸ ’ேthயகrhண: ।
ஸ ேவthதி ேவth³யmh ந ச தshயாshதி ேவthதா

தமாஹுரkh³rhயmh ஷmh மஹாnhதmh ॥ 19॥
அேரணீயாnh மஹேதா மயா-

நாthமா ³ஹாயாmh நிேதாऽshய ஜnhேதா: ।
தமkhர: பயதி வீதேஶாேகா

தா⁴: phரஸாதா³nhமமாநஶmh ॥ 20॥
ேவதா³ஹேமதமஜரmh ராணmh

ஸrhவாthமாநmh ஸrhவக³தmh வி⁴thவாth ।
ஜnhமநிேராத⁴mh phரவத³nhதி யshய

ph³ரமவாதி³ேநா  phரவத³nhதி நிthயmh ॥ 21॥
சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ।

ய ஏேகாऽவrhே ப³ஹுதா⁴ ஶkhதிேயாகா³th³
வரநேநகாnh நிதாrhேதா² த³தா⁴தி ।

விைசதி சாnhேத விவமாெதௗ³ ச ேத³வ:

ஸ ேநா ³th³th◌⁴யா ஶுப⁴யா ஸmhநkh ॥ 1॥
தேத³வாkh³நிshததா³தி³thய-

shதth³வாshத³ சnhth³ரமா: ।
தேத³வ ஶுkhரmh தth³ ph³ரம
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ததா³பshதth phரஜாபதி:॥ 2॥
thவmh shth thவmh மாந

thவmh மார உத வா மா ।
thவmh rhே த³Nhேட³ந வச

thவmh ஜாேதா ப⁴வ விவேதாiµக:²॥ 3॥
நீல: பதŋhேகா³ஹேதா ேலாதா-

shத³th³க³rhப⁴ ’தவ:ஸiµth³ரா: ।
அநாதி³மth thவmh வி⁴thேவந வrhதேஸ

யேதா ஜாதாநி ⁴வநாநி விவா ॥ 4॥
அஜாேமகாmh ேலாதஶுkhலkh’Shmh

ப³வீ: phரஜா:sh’ஜமாநாmh ஸபா: ।
அேஜா ேயேகா ஜுஷமாேऽiνேஶேத

ஜஹாthேயநாmh ⁴khதேபா⁴கா³மேஜாऽnhய:॥ 5॥
th³வா ஸுபrh ஸஜா ஸகா²யா

ஸமாநmh vh’mh பஷshவஜாேத ।
தேயாரnhய: பிphபலmh shவாth³வththயந-

நnhநnhேயா அபி⁴சாகஶீதி ॥ 6॥
ஸமாேந vh’ே ேஷா நிமkh³ேநாऽ-

நீஶயா ேஶாசதி iµயமாந: ।
ஜுShடmh யதா³ பயthயnhயஶமshய

மமாநதி வீதேஶாக:॥ 7॥
’ேசா அேர பரேம vhேயாமnh

யshnhேத³வா அதி⁴ விேவ நிேஷ:³ ।
யshதmh ந ேவத³ கிmh’சா கShயதி

ய இthதth³வி³shத இேம ஸமாஸேத ॥ 8॥
ச²nhதா³mh யjhஞா: khரதேவா vhரதாநி

⁴தmh ப⁴vhயmh யchச ேவதா³வத³nhதி ।
அshமாnh மாயீ sh’ஜேத விவேமத-

thதshmhசாnhேயா மாயயா ஸnhநிth³த: ◌⁴ ॥ 9॥
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மாயாmh  phரkh’திmh விth³யாnhமாயிநmh ச மேஹவரmh ।
தshயவயவ⁴ைதsh vhயாphதmh ஸrhவத³mh ஜக³th ॥ 10॥
ேயா ேயாநிmh ேயாநிமதி⁴திShட²thேயேகா

யshnhநித³mh ஸmh ச விைசதி ஸrhவmh ।
தஶாநmh வரத³mh ேத³வTh³யmh

நிசாyhேயமாmh ஶாnhதிமthயnhதேமதி ॥ 11॥
ேயா ேத³வாநாmh phரப⁴வேசாth³ப⁴வச

விவாதி⁴ேபா th³ேரா மஹrh: ।
ரNhயக³rhப⁴mh பயத ஜாயமாநmh

ஸ ேநா ³th³th◌⁴யா ஶுப⁴யா ஸmhநkh ॥ 12॥
ேயா ேத³வாநாமதி⁴ேபா

யshnhlhேலாகா அதி⁴தா: ।
ய ஈேஶ அshய th³விபத³சShபத:³

கshைம ேத³வாய ஹவிஷா விேத⁴ம ॥ 13॥
ஸூமாதிஸூமmh கலshய மth◌⁴ேய

விவshய shரShடா²ரமேநகபmh ।
விவshையகmh பேவShதாரmh

jhஞாthவா ஶிவmh ஶாnhதிமthயnhதேமதி ॥ 14॥
ஸ ஏவ காேல ⁴வநshய ேகா³phதா

விவாதி⁴ப:ஸrhவ⁴ேதஷு ³ட: ◌⁴ ।
யshnh khதா ph³ரமrhஷேயா ேத³வதாச

தேமவmh jhஞாthவா mh’thபாஶாmhசி²நthதி ॥ 15॥
kh◌⁴’தாth பரmh மNhட³வாதிஸூமmh

jhஞாthவா ஶிவmh ஸrhவ⁴ேதஷு ³ட⁴mh ।
விவshையகmh பேவShதாரmh

jhஞாthவா ேத³வmh iµchயேத ஸrhவபாைஶ:॥ 16॥
ஏஷ ேத³ேவா விவகrhமா மஹாthமா

ஸதா³ஜநாநாmh ’த³ேய ஸnhநிவிShட: ।
’தா³ மநீஷா மநஸாபி⁴khlh’phேதா

ய ஏதth³வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhதி ॥ 17॥
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யதா³ऽதமshதாnhந தி³வா ந ராth:
ந ஸnhநசாஸchசி²வ ஏவ ேகவல: ।

தத³ரmh தth ஸவிrhவேரNhயmh
phரjhஞா ச தshமாth phரsh’தா ராணீ ॥ 18॥

ைநநrhth◌⁴வmh ந திrhயசmh
ந மth◌⁴ேய ந பஜkh³ரப⁴th ।

ந தshய phரதிமா அshதி
யshய நாம மஹth³ யஶ:॥ 19॥

ந ஸnhth³’ேஶ திShட²தி பமshய
ந சுஷா பயதி கசைநநmh ।

’தா³’தி³shத²mh மநஸா ய ஏந-
ேமவmh வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhதி ॥ 20॥

அஜாத இthேயவmh கசிth³பீ⁴: phரபth³யேத ।
th³ர யthேத த³ணmh iµக²mh ேதந மாmh பா நிthயmh ॥ 21॥
மா நshேதாேக தநேய மா ந ஆ

மா ேநா ேகா³ஷு மா ந அேவஷு ஷ: ।
வீராnh மா ேநா th³ர பா⁴ேதா

வதீ⁴rhஹவிShமnhத:ஸதா³th thவா ஹவாமேஹ ॥ 22॥
பசேமாऽth◌⁴யாய: ।

th³ேவ அேர ph³ரமபேர thவநnhேத
விth³யாவிth³ேய நிேத யthர ³ேட⁴ ।

ரmh thவவிth³யா யmh’தmh  விth³யா
விth³யாவிth³ேய ஈஶேத யsh ேஸாऽnhய:॥ 1॥

ேயா ேயாநிmh ேயாநிமதி⁴திShட²thேயேகா
விவாநி பாணி ேயாநீச ஸrhவா: ।

’mh phரஸூதmh கபிலmh யshதமkh³ேர
jhஞாைநrhபி³ப⁴rhதி ஜாயமாநmh ச பேயth ॥ 2॥

ஏைகக ஜாலmh ப³ஹுதா⁴ விrhவ-
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nhநshnh ேthேர ஸmhஹரthேயஷ ேத³வ: ।
⁴ய:sh’ShThவா பதயshதேத²ஶ:

ஸrhவாதி⁴பthயmh ேத மஹாthமா ॥ 3॥
ஸrhவா தி³ஶ ஊrhth◌⁴வமத⁴ச திrhயkh

phரகாஶயnh ph◌⁴ராஜேத யth³வநTh³வாnh ।
ஏவmh ஸ ேத³ேவா ப⁴க³வாnh வேரNhேயா

ேயாநிshவபா⁴வாநதி⁴திShட²thேயக:॥ 4॥
யchச shவபா⁴வmh பசதி விவேயாநி:

பாchயாmhச ஸrhவாnh பமேயth³ ய: ।
ஸrhவேமதth³விவமதி⁴திShட²thேயேகா

³mhச ஸrhவாnh விநிேயாஜேயth³ ய:॥ 5॥
தth³ ேவத³³ேயாபநிஷthஸு ³ட⁴mh

தth³ ph³ரமா ேவத³ேத ph³ரமேயாநிmh ।
ேய rhவmh ேத³வா ’ஷயச தth³வி³-

shேத தnhமயா அmh’தா ைவ ப³⁴:॥6॥
³nhவேயா ய: ப²லகrhமகrhதா

kh’தshய தshையவ ஸ ேசாபேபா⁴khதா ।
ஸ விவபshth³ணshthவrhthமா

phராதி⁴ப:ஸசரதி shவகrhமபி: ◌⁴ ॥ 7॥
அŋh³Shட²மாthேரா ரவிlhயப:

ஸŋhகlhபாஹŋhகாரஸமnhவிேதா ய: ।
³th³ேத⁴rh³ேணநாthம³ேணந ைசவ

ஆராkh³ரமாthேராऽphயபேராऽபி th³’Shட:॥ 8॥
பா³லாkh³ரஶதபா⁴க³shய ஶததா⁴ கlhபிதshய ச ।
பா⁴ேகா³வ:ஸ விjhேஞய:ஸ சாநnhthயாய கlhபேத ॥ 9॥
ைநவ shth ந மாேநஷ ந ைசவாயmh நmhஸக: ।
யth³யchச²ரமாத³thேத ேதேந ேதேந ஸ jhயேத ॥ 10॥
ஸŋhகlhபநshபrhஶநth³’Shேமாைஹ-

rhkh³ராஸாmh³vh’ShThயாthமவிvh’th³தி⁴ஜnhம ।
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கrhமாiνகா³nhயiνkhரேமண ேத³
shதா²ேநஷு பாNhயபி⁴ஸmhphரபth³யேத ॥ 11॥

sh²லாநி ஸூமாணி ப³ஹூநி ைசவ
பாணி ேத³ shவ³ணrhvh’ேதி ।

khயா³ணராthம³ணச ேதஷாmh
ஸmhேயாக³ேஹரபேராऽபி th³’Shட:॥ 12॥

அநாth³யநnhதmh கலshய மth◌⁴ேய
விவshய shரShடா²ரமேநகபmh ।

விவshையகmh பேவShதாரmh
jhஞாthவா ேத³வmh iµchயேத ஸrhவபாைஶ:॥ 13॥

பா⁴வkh³ராயமநீடா³kh²யmh பா⁴வாபா⁴வகரmh ஶிவmh ।
கலாஸrhக³கரmh ேத³வmh ேய வி³shேத ஜஹுshதiνmh ॥ 14॥

ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய: ।
shவபா⁴வேமேக கவேயா வத³nhதி

காலmh ததா²nhேய பiµயமாநா: ।
ேத³வshையஷ மமா  ேலாேக

ேயேநத³mh ph◌⁴ராmhயேத ph³ரமசkhரmh ॥ 1॥
ேயநாvh’தmh நிthயத³mh  ஸrhவmh jhஞ:

காலகாேரா ³ணீ ஸrhவவிth³ ய: ।
ேதேநஶிதmh கrhம விவrhதேத ஹ

ph’தி²vhயphேதேஜாநிலகா²நி சிnhthயmh ॥ 2॥
தthகrhம kh’thவா விநிவrhthய ⁴ய-

shதththவshய தாேவந ஸேமthய ேயாக³mh ।
ஏேகந th³வாph◌⁴யாmh thபி⁴ரShடபி⁴rhவா

காேலந ைசவாthம³ணச ஸூைம:॥ 3॥
ஆரph◌⁴ய கrhமாணி ³nhவிதாநி

பா⁴வாmhச ஸrhவாnh விநிேயாஜேயth³ய: ।
ேதஷாமபா⁴ேவ kh’தகrhமநாஶ:

கrhமேய யாதி ஸ தththவேதாऽnhய:॥ 4॥
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ஆதி:³ஸ ஸmhேயாக³நிthதேஹ:

பரshthகாலாத³கேலாऽபி th³’Shட: ।
தmh விவபmh ப⁴வ⁴தTh³யmh

ேத³வmh shவசிthதshத²iµபாshய rhவmh ॥ 5॥
ஸ vh’காலாkh’திபி: ◌⁴ பேராऽnhேயா

யshமாth phரபச: பவrhதேதऽயmh ।
த⁴rhமாவஹmh பாபiνத³mh ப⁴ேக³ஶmh

jhஞாthவாthமshத²மmh’தmh விவதா⁴ம ॥ 6॥
தவராmh பரமmh மேஹவரmh

தmh ேத³வதாநாmh பரமmh ச ைத³வதmh ।
பதிmh பதீநாmh பரமmh பரshதாth³-

விதா³ம ேத³வmh ⁴வேநஶTh³யmh ॥ 7॥
ந தshய காrhயmh கரணmh ச விth³யேத

ந தthஸமசாph◌⁴யதி⁴கச th³’யேத ।
பராshய ஶkhதிrhவிவிைத⁴வ யேத

shவாபா⁴விகீ jhஞாநப³லkhயா ச ॥ 8॥
ந தshய கசிth பதிரshதி ேலாேக

ந ேசஶிதா ைநவ ச தshய ŋhக³mh ।
ஸ காரணmh கரதி⁴பாதி⁴ேபா

ந சாshய கசிjhஜநிதா ந சாதி⁴ப:॥ 9॥
யshதnhநாப⁴ இவ தnhபி: ◌⁴ phரதா⁴நைஜ:shவபா⁴வத: ।
ேத³வ ஏக:shவமாvh’ேதி ஸ ேநா த³தா⁴ ph³ரமாphயயmh ॥ 10॥
ஏேகா ேத³வ:ஸrhவ⁴ேதஷு ³ட: ◌⁴

ஸrhவvhயாபீ ஸrhவ⁴தாnhதராthமா।
கrhமாth◌⁴ய:ஸrhவ⁴தாதி⁴வாஸ:

ஸா ேசதா ேகவேலா நிrh³ணச ॥ 11॥
ஏேகா வஶீ நிShkhயாmh ப³ஹூநா-

ேமகmh பீ³ஜmh ப³ஹுதா⁴ ய: கேராதி ।
தமாthமshத²mh ேயऽiνபயnhதி தீ⁴ரா-

shேதஷாmh ஸுக²mh ஶாவதmh ேநதேரஷாmh ॥ 12॥
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நிthேயா நிthயாநாmh ேசதநேசதநாநா-
ேமேகா ப³ஹூநாmh ேயா வித³தா⁴தி காமாnh ।

தthகாரணmh ஸாŋhkh²யேயாகா³தி⁴க³mhயmh
jhஞாthவா ேத³வmh iµchயேத ஸrhவபாைஶ:॥ 13॥

ந தthர ஸூrhேயா பா⁴தி ந சnhth³ரதாரகmh
ேநமா விth³ேதா பா⁴nhதி ேதாऽயமkh³நி: ।

தேமவ பா⁴nhதமiνபா⁴தி ஸrhவmh
தshய பா⁴ஸா ஸrhவத³mh விபா⁴தி ॥ 14॥

ஏேகா ஹmhஸ: ⁴வநshயாshய மth◌⁴ேய
ஸ ஏவாkh³நி:ஸேல ஸmhநிவிShட: ।

தேமவ விதி³thவா அதிmh’thேமதி
நாnhய: பnhதா²விth³யேதऽயநாய ॥ 15॥

ஸ விவkh’th³விவவிதா³thமேயாநி-
rhjhஞ: காலகாேலா ³ணீ ஸrhவவிth³ ய: ।

phரதா⁴நேthரjhஞபதிrh³ேணஶ:

ஸmhஸாரேமாshதி²திப³nhத⁴ேஹ:॥ 16॥
ஸ தnhமேயா யmh’த ஈஶஸmhshேதா²

jhஞ:ஸrhவேகா³ ⁴வநshயாshய ேகா³phதா ।
ய ஈேஶऽshய ஜக³ேதா நிthயேமவ

நாnhேயா ேஹrhவிth³யத ஈஶநாய ॥ 17॥
ேயா ph³ரமாணmh வித³தா⁴தி rhவmh

ேயா ைவ ேவதா³mhச phரேதி தshைம ।
தmh ஹ ேத³வmh ஆthம³th³தி⁴phரகாஶmh

iµiµுrhைவ ஶரணமஹmh phரபth³ேய ॥ 18॥
நிShகலmh நிShkhயmh ஶாnhதmh நிரவth³யmh நிரஜநmh ।
அmh’தshய பரmh ேஸmh த³kh³ேத⁴nhத³நவாநலmh ॥ 19॥
யதா³ சrhமவதா³காஶmh ேவShடயிShயnhதி மாநவா: ।
ததா³ ேத³வமவிjhஞாய :³க²shயாnhேதா ப⁴விShயதி ॥ 20॥
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ேவதாவதேராபநிஷth

தப:phரபா⁴வாth³ ேத³வphரஸாதா³chச
ph³ரம ஹ ேவதாவதேராऽத²விth³வாnh ।

அthயாரph◌⁴ய: பரமmh பவிthரmh
phேராவாச ஸmhயkh³’ஸŋhக⁴ஜுShடmh ॥ 21॥

ேவதா³nhேத பரமmh ³யmh ராகlhேப phரேசாதி³தmh ।
நாphரஶாnhதாய தா³தvhயmh நாthராயாஶிShயாய வா ந:॥ 22॥
யshய ேத³ேவ பரா ப⁴khதி: யதா² ேத³ேவ ததா²³ெரௗ ।
தshையேத கதி²தா யrhதா:² phரகாஶnhேத மஹாthமந:॥ 23॥
phரகாஶnhேத மஹாthமந இதி ।
ௐ ஸஹ நாவவ ।ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ।ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ।

ேதஜshவி நாவதீ⁴தமsh । மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
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