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Yogachudamani Upanishad

ேயாக³டா³மNhபநிஷth

லாதா⁴ராதி³ஷThசkhரmh ஸஹshராேராப shதி²தmh ।
ேயாக³jhஞாைநக ப²லகmh ராமசnhth³ரபத³mh ப⁴ேஜ ॥
ௐ ஆphயாயnh மமாŋhகா³நி வாkhphராணசு:
ேராthரமேதா² 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:॥
ௐ ேயாக³டா³மணிmh வேய ேயாகி³நாmh தகாmhயயா ।
ைகவlhயth³தி⁴த³mh ³ட⁴mh ேஸவிதmh ேயாக³விthதைம:॥ 1॥
ஆஸநmh phராணஸmhேராத:◌⁴ phரthயாஹாரச தா⁴ர ।
th◌⁴யாநmh ஸமாதி⁴ேரதாநி ேயாகா³ŋhகா³நி ப⁴வnhதி ஷTh ॥ 2॥
ஏகmh th³தா⁴ஸநmh phேராkhதmh th³விதீயmh கமலாஸநmh ।
ஷThசkhரmh ேஷாட³ஶாதா⁴ரmh thலயmh vhேயாமபசகmh ॥ 3॥
shவேத³ேஹ ேயா ந ஜாநாதி தshய th³தி: ◌⁴ கத²mh ப⁴ேவth ।
சrhத³லmh shயாதா³தா⁴ரmh shவாதி⁴Shடா²நmh ச ஷTh³த³லmh ॥ 4॥
நாெபௗ⁴ த³ஶத³லmh பth³மmh ’த³ேய th³வாத³ஶாரகmh ।
ேஷாட³ஶாரmh விஶுth³தா⁴kh²யmh ph◌⁴மth◌⁴ேய th³வித³லmh ததா²॥ 5॥
ஸஹshரத³லஸŋhkh²யாதmh ph³ரமரnhth◌⁴ேர மஹாபதி² ।
ஆதா⁴ரmh phரத²மmh சkhரmh shவாதி⁴Shடா²நmh th³விதீயகmh ॥ 6॥
ேயாநிshதா²நmh th³வேயாrhமth◌⁴ேய காமபmh நிக³th³யேத ।
காமாkh²யmh  ³த³shதா²ேந பŋhகஜmh  சrhத³லmh ॥ 7॥
தnhமth◌⁴ேய phேராchயேத ேயாநி: காமாkh²யா th³த⁴வnhதி³தா ।

1



ேயாக³டா³மNhபநிஷth

தshய மth◌⁴ேய மஹாŋhக³mh பசிமாபி⁴iµக²mh shதி²தmh ॥ 8॥
நாெபௗ⁴  மணிவth³பி³mhப³mh ேயா ஜாநாதி ஸ ேயாக³விth ।
தphதசாகராபா⁴ஸmh த³lhேலேக²வ விsh²ரth ॥ 9॥
thேகாணmh தthரmh வேநரேதா⁴ேமTh◌⁴ராthphரதிSh²தmh ।
ஸமாெதௗ⁴ பரமmh jhேயாதிரநnhதmh விவேதாiµக²mh ॥ 10॥
தshnhth³’Shேட மஹாேயாேக³ யாதாயாேதா ந விth³யேத ।
shவஶph³ேத³ந ப⁴ேவthphராண:shவாதி⁴Shடா²நmh ததா³ரய:॥ 11॥
shவாதி⁴Shடா²ரயாத³shமாnhேமTh◌⁴ரேமவபி⁴தீ⁴யேத ।
தnhநா மணிவthphேராேதா ேயாऽthர கnhத:³ஸுஷுmhநயா ॥ 12॥
தnhநாபி⁴மNhட³ேல சkhரmh phேராchயேத மணிரகmh ।
th³வாத³ஶாேர மஹாசkhேர Nhயபாபவிவrhேத ॥ 13॥
தாவjhேவா ph◌⁴ரமthேயவmh யாவthதththவmh ந விnhத³தி ।
ஊrhth◌⁴வmh ேமTh◌⁴ராத³ேதா⁴ நாேப:◌⁴ கnhேத³ ேயாநி: க²கா³Nhட³வth ॥ 14॥
தthர நாTh³ய:ஸiµthபnhநா:ஸஹshராmh th³விஸphததி: ।
ேதஷு நா³ஸஹshேரஷு th³விஸphததிதா³’தா ॥ 15॥
phரதா⁴நா: phராணவாnhேயா ⁴யshதாஸு த³ஶshmh’தா: ।
இடா³ ச பிŋhக³லா ைசவ ஸுஷுmhநா ச th’தீயகா³॥ 16॥
கா³nhதா⁴ ஹshதிவா ச ஷா ைசவ யஶshவிநீ ।
அலmh³ஸா ஹூைசவ ஶŋhகி²நீ த³ஶ shmh’தா ॥ 17॥
ஏதnhநா³மஹாசkhரmh jhஞாதvhயmh ேயாகி³பி:◌⁴ ஸதா³ ।
இடா³வாேம shதி²தா பா⁴ேக³ த³ேண பிŋhக³லா shதி²தா ॥ 18॥
ஸுஷுmhநா மth◌⁴யேத³ேஶ  கா³nhதா⁴ வாமசு ।
த³ேண ஹshதிவா ச ஷா கrhேண ச த³ேண ॥ 19॥
யஶshவிநீ வாமகrhேண சாநேந சாஅலmh³ஸா ।
ஹூச ŋhக³ேத³ேஶ  லshதா²ேந  ஶŋhகி²நீ ॥ 20॥
ஏவmh th³வாரmh ஸமாthய திShட²nhேத நாட³ய: khரமாth ।
இடா³பிŋhக³லாெஸௗஷுmhநா: phராணமாrhேக³ ச ஸmhshதி²தா:॥ 21॥
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ேயாக³டா³மNhபநிஷth

ஸததmh phராணவாnhய: ேஸாமஸூrhயாkh³நிேத³வதா: ।
phராபாநஸமாநாkh²யா vhயாேநாதா³ெநௗ ச வாயவ:॥ 22॥
நாக:³rhேமாऽத² kh’கேரா ேத³வத³thேதா த⁴நஜய: ।
’தி³ phராண:shதி²ேதா நிthயமபாேநா ³த³மNhட³ேல ॥ 23॥
ஸமாேநா நாபி⁴ேத³ேஶ  உதா³ந: கNhட²மth◌⁴யக:³ ।
vhயாந:ஸrhவஶேர  phரதா⁴நா: பசவாயவ:॥ 24॥
உth³கா³ேர நாக³ஆkh²யாத:rhம உnhலேந ததா² ।
kh’கர:ுthகேரா jhேஞேயா ேத³வத³thேதா விjh’mhப⁴ேண ॥ 25॥
ந ஜஹாதி mh’தmh வாபி ஸrhவvhயாபீ த⁴நஜய: ।
ஏேத நா³ஷு ஸrhவாஸு ph◌⁴ரமnhேத வஜnhதவ:॥ 26॥
ஆphேதா ⁴ஜத³Nhேட³ந யதா² சலதி கnh³க: ।
phராபாநஸமாphதshததா²ேவா ந திShட²தி ॥ 27॥
phராபாநவேஶா ேவா யத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ச தா⁴வதி ।
வாமத³ணமாrhகா³ph◌⁴யாmh சசலthவாnhந th³’யேத ॥ 28॥
ரjhஜுப³th³ேதா⁴ யதா²ேயேநா க³ேதாऽphயாkh’Shயேத ந: ।
³ணப³th³த⁴shததா²வ: phராபாேநந கrhஷதி ॥ 29॥
phராபாநவேஶா ேவா யத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ச க³chச²தி ।
அபாந: கrhஷதி phராணmh phராேऽபாநmh ச கrhஷதி ॥ 30॥
ஊrhth◌⁴வாத:◌⁴ஸmhshதி²தாேவெதௗ ேயா ஜாநாதி ஸ ேயாக³விth ।
ஹகாேரண ப³rhயாதி ஸகாேரண விேஶthந:॥ 31॥
ஹmhஸஹmhேஸthயiµmh மthரmh ேவா ஜபதி ஸrhவதா³ ।
ஷThஶதாநி தி³வாராthெரௗ ஸஹshராNhேயகவிmhஶதி:॥ 31॥
ஏதthஸŋhkh²யாnhவிதmh மnhthரmh ேவா ஜபதி ஸrhவதா³ ।
அஜபாநாம கா³யth ேயாகி³நாmh ேமாதா³ஸதா³॥ 33॥
அshயா:ஸŋhகlhபமாthேரண ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ।
அநயா ஸth³’ஶீ விth³யா அநயா ஸth³’ேஶா ஜப:॥ 34॥
அநயா ஸth³’ஶmh jhஞாநmh ந ⁴தmh ந ப⁴விShயதி ।
Nhட³nhயா ஸiµth³⁴தா கா³யth phராணதா⁴ணீ ॥35॥
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phராணவிth³யா மஹாவிth³யா யshதாmh ேவthதி ஸ ேவத³விth ।
கnhேதா³rhth◌⁴ேவ Nhட³ஶkhதிரShடதா⁴ Nhட³லாkh’தி:॥ 36॥
ph³ரமth³வாரiµக²mh நிthயmh iµேக²நாchசா²ய திShட²தி ।
ேயந th³வாேரண க³nhதvhயmh ph³ரமth³வாரமநாமயmh ॥ 37॥
iµேக²நாchசா²th³ய தth³th³வாரmh phரஸுphதா பரேமவ ।
phர³th³தா⁴ வநிேயாேக³ந மநஸா மதா ஸஹ ॥ 38॥
ஸூசிவth³கா³thரமாதா³ய vhரஜthrhth◌⁴வmh ஸுஷுmhநயா ।
உth³கா⁴டேயthகவாடmh  யதா²சிகயா kh³’ஹmh ।
Nhட³nhயாmh ததா² ேயாகீ³ ேமாth³வாரmh phரேப⁴த³ேயth ॥ 39॥
kh’thவா ஸmhெதௗ கெரௗ th³’ட⁴தரmh ப³th◌⁴வா  பth³மாஸநmh

கா³ட⁴mh வ ஸmhநிதா⁴ய ³கmh th◌⁴யாநmh ச தchேசShதmh ।
வாரmhவாரமபாநrhth◌⁴வமநிலmh phேராchசா²ரேயthதmh

iµசnhphராணiµைபதி ேபா³த⁴மலmh ஶkhதிphரபா⁴வாnhநர:॥ 40॥
அŋhகா³நாmh மrhத³நmh kh’thவா ரமஸஜாதவா ।
கThவmhலலவணthயாகீ³ரேபா⁴ஜநமாசேரth ॥41॥
ph³ரமசா தாஹா ேயாகீ³ ேயாக³பராயண: ।
அph³தா³³rhth◌⁴வmh ப⁴ேவthth³ேதா⁴ நாthர காrhயா விசார ॥ 42॥
ஸுshநிkh³த⁴ம⁴ராஹாரசrhதா²mhஶவிவrhத: ।
⁴ஜேத ஶிவஸmhphthயா தாஹா ஸ உchயேத ॥ 43॥
கnhேதா³rhth◌⁴ேவ Nhட³ஶkhதிரShடதா⁴ Nhட³kh’தி: ।
ப³nhத⁴நாய ச டா⁴நாmh ேயாகி³நாmh ேமாதா³ஸதா³॥ 44॥
மஹாiµth³ரா நேபா⁴iµth³ரா ஓTh³யாணmh ச ஜலnhத⁴ரmh ।
லப³nhத⁴mh ச ேயா ேவthதி ஸ ேயாகீ³iµkhதிபா⁴ஜநmh ॥ 45॥
பாrhShணிகா⁴ேதந ஸmhபீTh³ய ேயாநிமாசேயth³th³’ட⁴mh ।
அபாநrhth◌⁴வமாkh’Shய லப³nhேதா⁴ விதீ⁴யேத ॥ 46॥
அபாநphராணேயாைரkhயmh யாnhthரஷேயா: ।
வா ப⁴வதி vh’th³ேதா⁴ऽபி ஸததmh லப³nhத⁴நாth ॥ 47॥
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ஓTh³யாணmh ேத யshமாத³விராnhதmh மஹாக²க:³ ।
ஓTh³³யாணmh தேத³வ shயாnhmh’thமாதŋhக³ேகஸ ॥ 48॥
உத³ராthபசிமmh தாணமேதா⁴ நாேப⁴rhநிக³th³யேத ।
ஓTh³யாணiµத³ேர ப³nhத⁴shதthர ப³nhேதா⁴ விதீ⁴யேத ॥ 49॥
ப³th◌⁴நாதி  ஶிேராஜாதமேதா⁴கா³ நேபா⁴ஜலmh ।
தேதா ஜாலnhத⁴ேரா ப³nhத: ◌⁴ கShட:³ெகௗ²க⁴நாஶந:॥ 50॥
ஜாலnhத⁴ேர kh’ேத ப³nhேத⁴ கNhட²ஸŋhேகாசலேண ।
ந பீஷmh பதthயkh³ெநௗ ந ச வா: phரதா⁴வதி ॥ 51॥
கபாலஹேர வா phரவிShடா விபதகா³ ।
ph◌⁴ேவாரnhதrhக³தா th³’Shrhiµth³ரா ப⁴வதி ேக²ச ॥ 52॥
ந ேராேகா³ மரணmh தshய ந நிth³ரா ந ுதா⁴ th’ஷா ।
ந ச rhchசா² ப⁴ேவthதshய ேயா iµth³ராmh ேவthதி ேக²சmh ॥ 53॥
பீTh³யேத ந ச ேராேக³ண kh²யேத ந ஸ கrhமபி: ◌⁴ ।
பா³th◌⁴யேத ந ச ேகநாபி ேயா iµth³ராmh ேவthதி ேக²சmh ॥ 54॥
சிthதmh சரதி ேக² யshமாjhவா சரதி ேக² யத: ।
ேதேநயmh ேக²ச iµth³ரா ஸrhவth³த⁴நமshkh’தா ॥55॥
பி³nh³லஶரணி ஶிராshதthர phரதிSh²தா: ।
பா⁴வயnhதீ ஶராணி ஆபாத³தலமshதகmh ॥ 56॥
ேக²சrhயா iµth³தmh ேயந விவரmh லmhபி³ேகாrhth◌⁴வத: ।
ந தshய யேத பி³nh:³ காnhயாŋhகி³தshய ச ॥ 57॥
யாவth³பி³nh:³shதி²ேதா ேத³ேஹ தாவnhmh’thப⁴யmh த: ।
யாவth³ப³th³தா⁴ நேபா⁴iµth³ரா தாவth³பி³nh³rhந க³chச²தி ॥ 58॥
jhவேதாऽபி யதா² பி³nh:³ஸmhphராphதச ஹுதாஶநmh ।
vhரஜthrhth◌⁴வmh க³த:ஶkhthயா நிth³ேதா⁴ ேயாநிiµth³ரயா ॥ 59॥
ஸ நrhth³விவிேதா⁴ பி³nh:³ பாNhட³ேரா ேலாதshததா² ।
பாNhட³ரmh ஶுkhலthயாஹுrhேலாதாkh²யmh மஹாரஜ:॥ 60॥
nh³ரvhராதஸŋhகாஶmh ரவிshதா²நshதி²தmh ரஜ: ।
ஶஶிshதா²நshதி²தmh ஶுkhலmh தேயாைரkhயmh ஸு³rhலப⁴mh ॥ 61॥

yogachud.pdf 5



ேயாக³டா³மNhபநிஷth

பி³nh³rhph³ரமா ரஜ:ஶkhதிrhபி³nh³nh³ ரேஜா ரவி: ।
உப⁴ேயா:ஸŋhக³மாேத³வ phராphயேத பரமmh பத³mh ॥ 62॥
வாநா ஶkhதிசாேலந phேரதmh ச யதா² ரஜ: ।
யாதி பி³nh:³ஸைத³கthவmh ப⁴ேவth³தி³vhயவshததா³॥ 63॥
ஶுkhலmh சnhth³ேரண ஸmhkhதmh ரஜ:ஸூrhேயண ஸŋhக³தmh ।
தேயா:ஸமரைஸகthவmh ேயா ஜாநாதி ஸ ேயாக³விth ॥ 64॥
ேஶாத⁴நmh நா³ஜாலshய சாலநmh சnhth³ரஸூrhயேயா: ।
ரஸாநாmh ேஶாஷணmh ைசவ மஹாiµth³ராபி⁴தீ⁴யேத ॥ 65॥
வோnhயshதஹiν: phரபீTh³ய ஸுசிரmh ேயாநிmh ச வாமாŋhகி³
ஹshதாph◌⁴யாமiνதா⁴ரயnhphரஸதmh பாத³mh ததா² த³ணmh ।

ஆrhய வஸேநந க³ளmh ப³th◌⁴வா ஶைந ேரசேய-
thேஸயmh vhயாதி⁴விநாஶிநீ ஸுமஹதீ iµth³ரா nh’mh கth²யேத ॥ 66॥
சnhth³ராmhேஶந ஸமph◌⁴யshய ஸூrhயாmhேஶநாph◌⁴யேஸthந: ।
யா lhயா  ப⁴ேவthஸŋhkh²யா தேதா iµth³ராmh விஸrhஜேயth ॥ 67॥
ந பth²யமபth²யmh வா ரஸா:ஸrhேவऽபி நீரஸா: ।
அதி⁴khதmh விஷmh ேகா⁴ரmh பீஷவ rhயேத ॥ 68॥
யShட²³தா³வrhத³lhமாrhணேராக³மா: ।
தshய ேராகா:³யmh யாnhதி மஹாiµth³ராmh  ேயாऽph◌⁴யேஸth ॥ 69॥
கதி²ேதயmh மஹாiµth³ரா மஹாth³தி⁴க nh’mh ।
ேகா³பநீயா phரயthேநந ந ேத³யா யshய கshயசிth ॥ 70॥
பth³மாஸநmh ஸமாய ஸமகாயஶிேராத⁴ர: ।
நாஸாkh³ரth³’Shேரகாnhேத ஜேபேதா³ŋhகாரமvhயயmh ॥ 71॥
ௐ நிthயmh ஶுth³த⁴mh ³th³த⁴mh நிrhவிகlhபmh நிரஜநmh
நிராkh²யாதமநாதி³நித⁴நேமகmh யmh யth³⁴தmh
ப⁴வth³ப⁴விShயthபவrhதமாநmh ஸrhவதா³ऽநவchசி²nhநmh
பரmhph³ரம தshமாjhஜாதா பரா ஶkhதி:shவயmh jhேயாதிராthகா ।
ஆthமந ஆகாஶ:ஸmh⁴த: ।ஆகாஶாth³வா: । வாேயாரkh³நி: ।
அkh³ேநராப: ।அth³ph◌⁴ய: ph’தி²வீ । ஏேதஷாmh பச⁴தாநாmh
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பதய: பச ஸதா³ஶிேவவரth³ரவிShiΝph³ரமாணேசதி ।
ேதஷாmh ph³ரமவிShiΝth³ராேசாthபthதிshதி²திலயகrhதார: ।
ராஜேஸா ph³ரமா ஸாthவிேகா விShiΝshதாமேஸா th³ர இதி ஏேத thரேயா
³ணkhதா: ।
ph³ரமா ேத³வாநாmh phரத²ம:ஸmhப³⁴வ । தா⁴தா ச sh’Shெடௗ
விShiΝச shதி²ெதௗ th³ரச நாேஶ ேபா⁴கா³ய சnhth³ர இதி
phரத²மஜா ப³⁴: । ஏேதஷாmh ph³ரமே ேலாகா ேத³வதிrhயŋhக³-
ரshதா²வராச ஜாயnhேத । ேதஷாmh மiνShயாதீ³நாmh
பச⁴தஸமவாய:ஶரmh । jhஞாநகrhேமnhth³ைய-
rhjhஞாநவிஷைய: phராதி³பசவாமேநா³th³தி⁴சிthதாஹŋhகாைர:
sh²லகlhபிைத: ேஸாऽபி sh²லphரkh’திthchயேத ।jhஞாநகrhேமnhth³ைய-

rhjhஞாநவிஷைய: phராதி³பசவாமேநா³th³தி⁴பி⁴ச
ஸூமshேதா²ऽபி ŋhக³ேமேவthchயேத । ³ணthரயkhதmh காரணmh ।
ஸrhேவஷாேமவmh thணி ஶராணி வrhதnhேத । ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphதி-
யாேசthயவshதா²சதshர: தாஸாமவshதா²நாமதி⁴பதய-
சthவார: ஷா விவைதஜஸphராjhஞாthமாநேசதி ।
விேவா  sh²ல⁴ŋhநிthயmh ைதஜஸ: phரவிவிkhத⁴kh ।
ஆநnhத³⁴khதயா phராjhஞ:ஸrhவஸாthயத: பர:॥ 72॥
phரணத:ஸrhவதா³ திShேட²thஸrhவேவஷு ேபா⁴க³த: ।
அபி⁴ராமsh ஸrhவாஸு யவshதா²ஸு யேதா⁴iµக:²॥ 73॥
அகார உகாேரா மகாரேசதி ேவதா³shthரேயா ேலாகாshthரேயா
³shthNhயராணி thரய:shவரா ஏவmh phரணவ: phரகாஶேத ।
அகாேரா ஜாkh³ரதி ேநthேர வrhதேத ஸrhவஜnhஷு ।
உகார: கNhட²த:shவphேந மகாேரா ’தி³ஸுphதித:॥ 74॥
விராTh³விவ:sh²லசாகார: ।
ரNhயக³rhப⁴shைதஜஸ:ஸூமச உகார: ।
காரvhயாkh’தphராjhஞச மகார: ।
அகாேரா ராஜேஸா ரkhேதா ph³ரம ேசதந உchயேத ।
உகார:ஸாththவிக:ஶுkhேலா விShiΝthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 75॥
மகாரshதாமஸ: kh’Shே th³ரேசதி தேதா²chயேத ।
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phரணவாthphரப⁴ேவா ph³ரமா phரணவாthphரப⁴ேவா ஹ:॥ 76॥
phரணவாthphரப⁴ேவா th³ர: phரணேவா  பேரா ப⁴ேவth ।
அகாேர யேத ph³ரமா காேர யேத ஹ:॥ 77॥
மகாேர யேத th³ர: phரணேவா  phரகாஶேத ।
jhஞாநிநாrhth◌⁴வேகா³ ⁴யாத³jhஞாேந shயாத³ேதா⁴iµக:²॥ 78॥
ஏவmh ைவ phரணவshதிShேட²th³யshதmh ேவத³ஸ ேவத³விth ।
அநாஹதshவேபண jhஞாநிநாrhth◌⁴வேகா³ ப⁴ேவth ॥ 79॥
ைதலதா⁴ராவாchசி²nhநmh தீ³rhக⁴க⁴Nhடாநிநாத³வth ।
phரணவshய th◌⁴வநிshதth³வthதத³kh³ரmh ph³ரம ேசாchயேத॥ 80॥jhேயாதிrhமயmh
தத³kh³ரmh shயாத³வாchயmh ³th³தி⁴ஸூமத: ।
த³th³’ஶுrhேய மஹாthமாேநா யshதmh ேவத³ஸ ேவத³விth ॥ 81॥
ஜாkh³ரnhேநthரth³வேயாrhமth◌⁴ேய ஹmhஸ ஏவ phரகாஶேத ।
ஸகார: ேக²ச phேராkhதshthவmhபத³mh ேசதி நிசிதmh ॥ 82॥
ஹகார: பரேமஶ:shயாthதthபத³mh ேசதி நிசிதmh ।
ஸகாேரா th◌⁴யாயேத ஜnhrhஹகாேரா  ப⁴ேவth³th◌⁴’வmh ॥ 83॥
இnhth³ையrhப³th◌⁴யேத வ ஆthமா ைசவ ந ப³th◌⁴யேத ।
மமthேவந ப⁴ேவjhேவா நிrhமமthேவந ேகவல:॥ 84॥
⁴rh⁴வ:shவேம ேலாகா: ேஸாமஸூrhயாkh³நிேத³வதா: ।
யshய மாthராஸு திShட²nhதி தthபரmh jhேயாதிேராதி ॥ 85॥
khயா இchசா² ததா²jhஞாநmh ph³ரா ெரௗth³ ச ைவShணவீ ।
thதா⁴ மாthராshதி²திrhயthர தthபரmh jhேயாதிேராதி ॥ 86॥
வசஸா தjhஜேபnhநிthயmh வஷா தthஸமph◌⁴யேஸth ।
மநஸா தjhஜேபnhநிthயmh தthபரmh jhேயாதிேராதி ॥ 87॥
ஶுசிrhவாphயஶுசிrhவாபி ேயா ஜேபthphரணவmh ஸதா³ ।
ந ஸ phயதி பாேபந பth³மபthரவாmhப⁴ஸா ॥ 88॥
சேல வாேத சேலா பி³nh³rhநிசேல நிசேலா ப⁴ேவth ।
ேயாகீ³shதா²iΝthவமாphேநாதி தேதா வாmh நிnhத⁴ேயth ॥ 89॥
யாவth³வா:shதி²ேதா ேத³ேஹ தாவjhேவா ந iµசதி ।
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மரணmh தshய நிShkhராnhதிshதேதா வாmh நிnhத⁴ேயth ॥ 90॥
யாவth³வா:shதி²ேதா ேத³ேஹ தாவjhேவா ந iµசதி ।
யாவth³th³’Shrhph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய தாவthகாலmh ப⁴யmh த:॥ 91॥
அlhபகாலப⁴யாth³ph³ரமnhphராயமபேரா ப⁴ேவth ।
ேயாகி³ேநா iµநைசவ தத: phராnhநிேராத⁴ேயth ॥ 92॥
ஷTh³விmhஶத³ŋh³rhஹmhஸ: phரயாணmh ேத ப³: ।
வாமத³ணமாrhேக³ண phராயாேமா விதீ⁴யேத ॥ 93॥
ஶுth³தி⁴ேமதி யதா³ஸrhவmh நா³சkhரmh மலாலmh ।
தைத³வ ஜாயேத ேயாகீ³ phராணஸŋhkh³ரஹணம:॥ 94॥
ப³th³த⁴பth³மாஸேநா ேயாகீ³ phராணmh சnhth³ேரண ரேயth ।
தா⁴ரேயth³வா யதா²ஶkhthயா ⁴ய:ஸூrhேயண ேரசேயth ॥ 95॥
அmh’ேதாத³தி⁴ஸŋhகாஶmh ேகா³ரத⁴வேளாபமmh ।
th◌⁴யாthவா சnhth³ரமஸmh பி³mhப³mh phராயாேம ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 96॥
sh²ரthphரjhவலஸjhவாலாjhயமாதி³thயமNhட³லmh ।
th◌⁴யாthவா ’தி³shதி²தmh ேயாகீ³ phராயாேம ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 97॥
phராணmh ேசதி³ட³யா பிேப³nhநியதmh ⁴ேயாऽnhயதா² ேரசேய-
thபீthவா பிŋhக³லயா ஸரணமேதா² ப³th³th◌⁴வா thயேஜth³வாமயா ।

ஸூrhயாசnhth³ரமேஸாரேநந விதி⁴நா பி³nh³th³வயmh th◌⁴யாயத:
ஶுth³தா⁴ நா³க³ ப⁴வnhதி யேநா மாஸth³வயா³rhth◌⁴வத:॥ 98॥

யேத²Shடதா⁴ரணmh வாேயாரநலshய phரதீ³பநmh ।
நாதா³பி⁴vhயkhதிராேராkh³யmh ஜாயேத நா³ேஶாத⁴நாth ॥ 99॥
phராே ேத³ஹshதி²ேதா யாவத³பாநmh  நிnhத⁴ேயth ।
ஏகவாஸமயீ மாthரா ஊrhth◌⁴வாேதா⁴ க³க³ேந க³தி:॥ 100॥
ேரசக: ரகைசவ mhப⁴க: phரணவாthமக: ।
phராயாேமா ப⁴ேவேத³வmh மாthராth³வாத³ஶஸmhத:॥ 101॥
மாthராth³வாத³ஶஸmhkhெதௗ தி³வாகரநிஶாகெரௗ ।
ேதா³ஷஜாலமப³th◌⁴நnhெதௗ jhஞாதvhெயௗ ேயாகி³பி:◌⁴ ஸதா³॥ 102॥
ரகmh th³வாத³ஶmh rhயாthmhப⁴கmh ேஷாட³ஶmh ப⁴ேவth ।
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ேரசகmh த³ஶ ேசாŋhகார: phராயாம:ஸ உchயேத ॥ 103॥
அத⁴ேம th³வாத³ஶமாthரா மth◌⁴யேம th³வி³ மதா ।
உthதேம th³ phேராkhதா phராயாமshய நிrhணய:॥ 104॥
அத⁴ேம shேவத³ஜநநmh கmhேபா ப⁴வதி மth◌⁴யேம ।
உthதேம shதா²நமாphேநாதி தேதா வாmh நிnhத⁴ேயth ॥ 105॥
ப³th³த⁴பth³மாஸேநா ேயாகீ³ நமshkh’thய ³mh ஶிவmh ।
நாஸாkh³ரth³’Shேரகாகீ phராயாமmh ஸமph◌⁴யேஸth ॥ 106॥
th³வாராmh நவ ஸmhநிth◌⁴ய மதmh ப³th◌⁴வா th³’டா⁴mh தா⁴ரmh

நீthவா காலமபாநவநிஸதmh ஶkhthயா ஸமmh சாதmh ।
ஆthமth◌⁴யாநதshthவேநந விதி⁴நா kh◌⁴nhயshய rhth◌⁴நி shதி²ரmh
யாவthதிShட²தி தாவேத³வ மஹதாmh ஸŋhேகா³ ந ஸmhshயேத ॥ 107॥

phராயாேமா ப⁴ேவேத³வmh பாதேகnhத⁴நபாவக: ।
ப⁴ேவாத³தி⁴மஹாேஸ: phேராchயேத ேயாகி³பி: ◌⁴ ஸதா³॥ 108॥
ஆஸேநந ஜmh ஹnhதி phராயாேமந பாதகmh ।
விகாரmh மாநஸmh ேயாகீ³ phரthயாஹாேரண iµசதி ॥ 109॥
தா⁴ரபி⁴rhமேநாைத⁴rhயmh யாதி ைசதnhயமth³⁴தmh ।
ஸமாெதௗ⁴ ேமாமாphேநாதி thயkhthவா கrhம ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ॥ 110॥
phராயாமth³விஷThேகந phரthயாஹார: phரகீrhதித: ।
phரthயாஹாரth³விஷThேகந ஜாயேத தா⁴ர ஶுபா⁴ ॥ 111॥
தா⁴ரth³வாத³ஶ phேராkhதmh th◌⁴யாநmh ேயாக³விஶாரைத:³ ।
th◌⁴யாநth³வாத³ஶேகைநவ ஸமாதி⁴ரபி⁴தீ⁴யேத ॥ 112॥
யthஸமாெதௗ⁴ பரjhேயாதிரநnhதmh விவேதாiµக²mh ।
தshnhth³’Shேட khயாகrhம யாதாயாேதா ந விth³யேத ॥ 113॥
ஸmhப³th³தா⁴ஸநேமTh◌⁴ரமŋhkh◌⁴க³ளmh கrhநாஸாட-

th³வாராth³யŋh³பி⁴rhநியmhய பவநmh வkhthேரண வா தmh ।
ப³th◌⁴வா வ ப³வயாநஸதmh rhth◌⁴நி shதி²ரmh தா⁴ரேய-
ேத³வmh யாnhதி விேஶஷதththவஸமதாmh ேயாகீ³வராshதnhமந:॥ 114॥

க³க³நmh பவேந phராphேத th◌⁴வநிthபth³யேத மஹாnh ।
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க⁴Nhடாதீ³நாmh phரவாth³யாநாmh நாத³th³தி⁴தீ³தா ॥ 115॥
phராயாேமந khேதந ஸrhவேராக³ேயா ப⁴ேவth ।
phராயாமவிkhேதph◌⁴ய:ஸrhவேராக³ஸiµth³ப⁴வ:॥ 116॥
khகா காஸshததா²வாஸ:ஶிர:கrhேவத³நா: ।
ப⁴வnhதி விவிதா⁴ ேராகா:³ பவநvhயthயயkhரமாth ॥ 117॥
யதா²mhேஹா க³ேஜா vhயாkh◌⁴ேரா ப⁴ேவth³வய:ஶைந:ஶைந: ।
தைத²வ ேஸவிேதா வாரnhயதா²ஹnhதி ஸாத⁴கmh ॥ 118॥
khதmhkhதmh thயேஜth³வாmh khதmhkhதmh phரரேயth ।
khதmhkhதmh phரப³th◌⁴நீயாேத³வmh th³தி⁴மவாphiνயாth ॥ 119॥
சரதாmh சுராதீ³நாmh விஷேயஷு யதா²khரமmh ।
யthphரthயாஹரணmh ேதஷாmh phரthயாஹர:ஸ உchயேத ॥ 120॥
யதா² th’தீயகாேல  ரவி: phரthயாஹேரthphரபா⁴mh ।
th’தீயŋhக³shதி²ேதா ேயாகீ³விகாரmh மநஸmh ஹேரதீ³thபநிஷth ।
ௐ ஆphயாயnh மமாŋhகா³நி வாkhphராணசு:
ேராthரமேதா² ப³லnhth³யாணி ச ஸrhவாணி ஸrhவmh ph³ரேமாபநிஷத³mh
மாஹmh ph³ரம நிராrhயாmh மா மா ph³ரம நிராகேராத³நிராகரண-

மshthவநிராகரணmh ேமsh ததா³thமநி நிரேத ய உபநிஷthஸு
த⁴rhமாshேத மயி ஸnh ேத மயி ேத மயி ஸnh ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
இதி ேயாக³டா³மNhபநிஷthஸமாphதா ॥
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