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Yogashikha Upanishad

ேயாக³ஶிேகா²பநிஷth

ேயாக³jhஞாேந யthபதா³phதிஸாத⁴நthேவந விேத ।
தthைரபத³mh ph³ரமதththவmh shவமாthரமவஶிShயேத ॥
ௐ ஸஹ நாவவ ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவிநாவதீ⁴தமsh மா விth³விஷாவைஹ ॥ ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:
॥
ஸrhேவ வா:ஸுைக²rh:³ைக²rhமாயாஜாேலந ேவShதா: ।
ேதஷாmh iµkhதி: கத²mh ேத³வ kh’பயா வத³ஶŋhகர ॥ 1॥
ஸrhவth³தி⁴கரmh மாrhக³mh மாயாஜாலநிkh’nhதநmh ।
ஜnhமmh’thஜராvhயாதி⁴நாஶநmh ஸுக²த³mh வத³॥ 2॥
இதி ரNhயக³rhப: ◌⁴ பphரchச²ஸ ேஹாவாச மேஹவர: ।
நாநாமாrhைக³sh ³Shphராபmh ைகவlhயmh பரமmh பத³mh ॥ 3॥
th³தி⁴மாrhேக³ண லப⁴ேத நாnhயதா² பth³மஸmhப⁴வ ।
பதிதா:ஶாshthரஜாேலஷு phரjhஞயா ேதந ேமாதா:॥ 4॥
shவாthமphரகாஶபmh தthகிmh ஶாshthேரண phரகாயேத ।
நிShகலmh நிrhமலmh ஶாnhதmh ஸrhவாதீதmh நிராமயmh ॥ 5॥
தேத³வ வேபண Nhயபாபப²லrhvh’தmh ।
பரமாthமபத³mh நிthயmh தthகத²mh வதாmh க³தmh ॥ 6॥
தththவாதீதmh மஹாேத³வ phரஸாதா³thகத²ேயவர ।
ஸrhவபா⁴வபதா³தீதmh jhஞாநபmh நிரஜநmh ॥ 7॥
வாவthsh²தmh shவshmhshதthராஹŋhkh’திthதி²தா ।
பசாthமகம⁴thபிNhட³mh தா⁴ப³th³த⁴mh ³thமகmh ॥ 8॥
ஸுக²:³ைக:²ஸமாkhதmh வபா⁴வநயா  ।
ேதந வாதா⁴ phேராkhதா விஶுth³ேத⁴ பரமாthமநி ॥ 9॥
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ேயாக³ஶிேகா²பநிஷth

காமkhேராத⁴ப⁴யmh சாபி ேமாஹேலாப⁴மேதா² ரஜ: ।
ஜnhம mh’thச காrhபNhயmh ேஶாகshதnhth³ரா ுதா⁴ th’ஷா ॥ 10॥
th’Sh லjhஜா ப⁴யmh :³க²mh விஷாேதா³ஹrhஷ ஏவ ச ।
ஏபி⁴rhேதா³ைஷrhவிநிrhiµkhத:ஸ வ:ஶிவ உchயேத ॥ 11॥
தshமாth³ேதா³ஷவிநாஶாrhத²iµபாயmh கத²யா ேத ।
jhஞாநmh ேகசிth³வத³nhthயthர ேகவலmh தnhந th³த⁴ேய ॥ 12॥
ேயாக³நmh கத²mh jhஞாநmh ேமாத³mh ப⁴வதீஹ ேபா: ◌⁴ ।
ேயாேகா³ऽபி jhஞாநநsh ந ேமா ேமாகrhமணி ॥ 13॥
தshமாjhjhஞாநmh ச ேயாக³mh ச iµiµுrhth³’ட⁴மph◌⁴யேஸth ।
jhஞாநshவபேமவாெதௗ³jhேஞயmh jhஞாைநகஸாத⁴நmh ॥ 14॥
அjhஞாநmh கீth³’ஶmh ேசதி phரவிசாrhயmh iµiµு ।
jhஞாதmh ேயந நிஜmh பmh ைகவlhயmh பரமmh பத³mh ॥ 15॥
அெஸௗ ேதா³ைஷrhவிநிrhiµkhத: காமkhேராத⁴ப⁴யாதி³பி: ◌⁴ ।
ஸrhவேதா³ைஷrhvh’ேதா வ: கத²mh jhஞாேநந iµchயேத ॥ 16॥
shவாthமபmh யதா²jhஞாநmh rhணmh தth³vhயாபகmh ததா² ।
காமkhேராதா⁴தி³ேதா³ஷாmh shவபாnhநாshதி பி⁴nhநதா ॥ 17॥
பசாthதshய விதி:◌⁴ கிmhiν நிேஷேதா⁴ऽபி கத²mh ப⁴ேவth ।
விேவகீ ஸrhவதா³iµkhத:ஸmhஸாரph◌⁴ரமவrhத:॥ 18॥
பrhணmh shவபmh தthஸthயmh கமலஸmhப⁴வ ।
ஸகலmh நிShகலmh ைசவ rhணthவாchச தேத³வ  ॥ 19॥
கநா sh²rhதிேபண ஸmhஸாரph◌⁴ரமதாmh க³தmh ।
நிShகலmh நிrhமலmh ஸாாthஸகலmh க³க³ேநாபமmh ॥ 20॥
உthபthதிshதி²திஸmhஹாரsh²rhதிjhஞாநவிவrhதmh ।
ஏதth³பmh ஸமாயாத:ஸ கத²mh ேமாஹஸாக³ேர ॥ 21॥
நிமjhஜதி மஹாபா³ேஹா thயkhthவா விth³யாmh ந: ந: ।
ஸுக²:³கா²தி³ேமாேஹஷு யதா²ஸmhஸாmh shதி²தி:॥ 22॥
ததா²jhஞாநீ யதா³ திShேட²th³வாஸநாவாதshததா³ ।
தேயாrhநாshதி விேஶேஷாऽthர ஸமா ஸmhஸாரபா⁴வநா ॥ 23॥
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jhஞாநmh ேசதீ³th³’ஶmh jhஞாதமjhஞாநmh கீth³’ஶmh ந: ।
jhஞாநநிShேடா²விரkhேதாऽபி த⁴rhமjhேஞா விேதnhth³ய:॥ 24॥
விநா ேத³ேஹந ேயாேக³ந ந ேமாmh லப⁴ேத விேத⁴ ।
அபkhவா: பபkhவாச ேத³ேநா th³விவிதா:◌⁴ shmh’தா:॥ 25॥
அபkhவா ேயாக³நாsh பkhவா ேயாேக³ந ேத³ந: ।
ஸrhேவா ேயாகா³kh³நிநா ேத³ேஹா யஜட:³ ேஶாகவrhத:॥ 26॥
ஜட³sh பாrhதி²ேவா jhேஞேயா யபkhேவா :³க²ேதா³ ப⁴ேவth ।
th◌⁴யாநshேதா²ऽெஸௗ ததா²phேயவnhth³ையrhவிவேஶா ப⁴ேவth ॥ 27॥
தாநி கா³ட⁴mh நியmhயாபி ததா²phயnhைய: phரபா³th◌⁴யேத ।
ஶீேதாShணஸுக²:³கா²th³ையrhvhயாதி⁴பி⁴rhமாநைஸshததா²॥ 28॥
அnhையrhநாநாவிைத⁴rhைவ:ஶshthராkh³நிஜலமாைத: ।
ஶரmh பீTh³யேத ைதshைதசிthதmh ஸŋhுph◌⁴யேத தத:॥ 29॥
ததா² phராணவிபthெதௗ  ோப⁴மாயாதி மாத: ।
தேதா :³க²ஶைதrhvhயாபthmh சிthதmh ுph³த⁴mh ப⁴ேவnhnh’mh ॥ 30॥
ேத³ஹாவஸாநஸமேய சிthேத யth³யth³விபா⁴வேயth ।
தthதேத³வ ப⁴ேவjhவ இthேயவmh ஜnhமகாரணmh ॥ 31॥
ேத³ஹாnhேத கிmh ப⁴ேவjhஜnhம தnhந ஜாநnhதி மாநவா: ।
தshமாjhjhஞாநmh ச ைவராkh³யmh வshய ேகவலmh ரம:॥ 32॥
பிபீகா யதா²லkh³நா ேத³ேஹ th◌⁴யாநாth³விiµchயேத ।
அெஸௗ கிmh vh’சிைகrhth³ரShேடா ேத³ஹாnhேத வா கத²mh ஸுகீ²॥ 33॥
தshமாnhடா⁴ ந ஜாநnhதி th²யாதrhேகண ேவShதா: ।
அஹŋhkh’திrhயதா³ யshய நShடா ப⁴வதி தshய ைவ ॥ 34॥
ேத³ஹshthவபி ப⁴ேவnhநShேடா vhயாத⁴யசாshய கிmh ந: ।
ஜலாkh³நிஶshthரகா²தாதி³பா³தா⁴ கshய ப⁴விShயதி ॥ 35॥
யதா³ யதா³ ப Shடா சாஹŋhkh’திrhப⁴ேவth ।
தமேநநாshய நயnhதி phரவrhதnhேத கா³த³ய:॥ 36॥
காரேணந விநா காrhயmh ந கதா³சந விth³யேத ।

yogashikha.pdf 3



ேயாக³ஶிேகா²பநிஷth

அஹŋhகாரmh விநா தth³வth³ேத³ேஹ :³க²mh கத²mh ப⁴ேவth ॥ 37॥
ஶேரண தா:ஸrhேவ ஶரmh ேயாகி³பி⁴rhதmh ।
தthகத²mh ேத ேதஷாmh ஸுக²:³கா²தி³கmh ப²லmh ॥ 38॥
இnhth³யாணி மேநா ³th³தி: ◌⁴ காமkhேராதா⁴தி³கmh தmh ।
ேதைநவ விதmh ஸrhவmh நாெஸௗ ேகநாபி பா³th◌⁴யேத ॥ 39॥
மஹா⁴தாநி தththவாநி ஸmh’தாநி khரேமண ச ।
ஸphததா⁴மேயா ேத³ேஹா த³kh³தா⁴ ேயாகா³kh³நிநா ஶைந:॥ 40॥
ேத³ைவரபி ந லேயத ேயாகி³ேத³ேஹா மஹாப³ல: ।
ேப⁴த³ப³nhத⁴விநிrhiµkhேதா நாநாஶkhதித⁴ர: பர:॥ 41॥
யதா²காஶshததா² ேத³ஹ ஆகாஶாத³பி நிrhமல: ।
ஸூமாthஸூமதேரா th³’ய: sh²லாthsh²ேலா ஜடா³jhஜட:³ ॥
42॥
இchசா²ேபா  ேயாகீ³nhth³ர:shவதnhthரshthவஜராமர: ।
khட³ேத thஷு ேலாேகஷு லயா யthரthரசிth ॥ 43॥
அசிnhthயஶkhதிமாnhேயாகீ³ நாநாபாணி தா⁴ரேயth ।
ஸmhஹேரchச நshதாநி shேவchச²யா விேதnhth³ய:॥ 44॥
நாெஸௗ மரணமாphேநாதி நrhேயாக³ப³ேலந  ।
ஹேட²ந mh’த ஏவாெஸௗ mh’தshய மரணmh த:॥ 45॥
மரணmh யthர ஸrhேவஷாmh தthராெஸௗ பவதி ।
யthர வnhதி டா⁴sh தthராெஸௗ mh’த ஏவ ைவ ॥ 46॥
கrhதvhயmh ைநவ தshயாshதி kh’ேதநாெஸௗ ந phயேத ।
வnhiµkhத:ஸதா³shவchச:²ஸrhவேதா³ஷவிவrhத:॥ 47॥
விரkhதா jhஞாநிநசாnhேய ேத³ேஹந விதா:ஸதா³ ।
ேத கத²mh ேயாகி³பி⁴shlhயா மாmhஸபிNhடா:³ேத³ந:॥ 48॥
ேத³ஹாnhேத jhஞாநிபி: ◌⁴ Nhயாthபாபாchச ப²லமாphயேத ।
ஈth³’ஶmh  ப⁴ேவthதthதth³⁴khthவா jhஞாநீ நrhப⁴ேவth ॥ 49॥
பசாthNhேயந லப⁴ேத th³ேத⁴ந ஸஹ ஸŋhக³திmh ।
தத:th³த⁴shய kh’பயா ேயாகீ³ ப⁴வதி நாnhயதா²॥ 50॥
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தேதா நயதி ஸmhஸாேரா நாnhயதா²ஶிவபா⁴தmh ।
ேயாேக³ந ரதmh jhஞாநmh ந ேமாாய ப⁴ேவth³விேத⁴ ॥ 51॥
jhஞாேநைநவ விநா ேயாேகா³ ந th³th◌⁴யதி கதா³சந ।
ஜnhமாnhதைரச ப³ஹுபி⁴rhேயாேகா³jhஞாேநந லph◌⁴யேத ॥ 52॥
jhஞாநmh  ஜnhமைநேகந ேயாகா³ேத³வ phரஜாயேத ।
தshமாேயாகா³thபரதேரா நாshதி மாrhக³sh ேமாத:³॥ 53॥
phரவிசாrhய சிரmh jhஞாநmh iµkhேதாऽஹதி மnhயேத ।
கிமெஸௗ மநநாேத³வ iµkhேதா ப⁴வதி தthth ॥ 54॥
பசாjhஜnhமஶnhதாnhதைரrhேயாகா³ேத³வ விiµchயேத ।
ந ததா² ப⁴வேதா ேயாகா³jhஜnhமmh’th ந: ந:॥ 55॥
phராபாநஸமாேயாகா³chசnhth³ரஸூrhையகதா ப⁴ேவth ।
ஸphததா⁴மயmh ேத³ஹமkh³நிநா ரஜேயth³th◌⁴வmh ॥ 56॥
vhயாத⁴யshதshய நயnhதி chேச²த³கா²தாதி³காshததா² ,
ததா³ெஸௗ பரமாகாஶேபா ேத³யவதிShட²தி ॥ 57॥
கிmh நrhப³ஹுேநாkhேதந மரணmh நாshதி தshய ைவ ।
ேத³வ th³’யேத ேலாேக த³kh³த⁴கrhரவthshவயmh ॥ 58॥
சிthதmh phராேணந ஸmhப³th³த⁴mh ஸrhவேவஷு ஸmhshதி²தmh ।
ரjhjhவா யth³வthஸுஸmhப³th³த:◌⁴ ப தth³வதி³த³mh மந:॥ 59॥
நாநாவிைத⁴rhவிசாைரsh ந பா³th◌⁴யmh ஜாயேத மந: ।
தshமாthதshய ஜேயாபாய: phராண ஏவ  நாnhயதா²॥ 60॥
தrhைகrhஜlhைப:ஶாshthரஜாலrhkhதிபி⁴rhமnhthரேப⁴ஷைஜ: ।
ந வேஶா ஜாயேத phராண:th³ேதா⁴பாயmh விநா விேத⁴ ॥ 61॥
உபாயmh தமவிjhஞாய ேயாக³மாrhேக³ phரவrhதேத ।
க²Nhட³jhஞாேநந ஸஹஸா ஜாயேத khேலஶவthதர:॥ 62॥
ேயா thவா பவநmh ேமாஹாth³ேயாக³chச²தி ேயாகி³நாmh ।
ேஸாऽபkhவmh mhப⁴மாய ஸாக³ரmh தrhchச²தி ॥ 63॥
யshய phராே விேநாऽnhத:ஸாத⁴ேக விேத ஸதி ।

yogashikha.pdf 5



ேயாக³ஶிேகா²பநிஷth

பிNhேடா³ ந பதிதshதshய சிthதmh ேதா³ைஷ: phரபா³த⁴ேத ॥ 64॥
ஶுth³ேத⁴ ேசத தshையவ shவாthமjhஞாநmh phரகாஶேத ।
தshமாjhjhஞாநmh ப⁴ேவth³ேயாகா³jhஜnhமைநேகந பth³மஜ ॥ 65॥
தshமாth³ேயாக³mh தேமவாெதௗ³ஸாத⁴ேகா நிthயமph◌⁴யேஸth ।
iµiµுபி: ◌⁴ phராணஜய: கrhதvhேயா ேமாேஹதேவ ॥ 66॥
ேயாகா³thபரதரmh Nhயmh ேயாகா³thபரதரmh ஶிவmh ।
ேயாகா³thபரதரmh ஸூமmh ேயாகா³thபரதரmh ந ॥ 67॥
ேயாऽபாநphராணேயாைரkhயmh shவரேஜாேரதேஸாshததா² ।
ஸூrhயாசnhth³ரமேஸாrhேயாேகா³வாthமபரமாthமேநா:॥ 68॥
ஏவmh  th³வnhth³வஜாலshய ஸmhேயாேகா³ ேயாக³உchயேத ।
அத² ேயாக³ஶிகா²mh வேய ஸrhவjhஞாேநஷு ேசாthதமாmh ॥ 69॥
யதா³iνth◌⁴யாயேத மnhthரmh கா³thரகmhேபாऽத²ஜாயேத ।
ஆஸநmh பth³மகmh ப³th³th◌⁴வா யchசாnhயத³பி ேராசேத ॥ 70॥
நாஸாkh³ேர th³’Shமாேராphய ஹshதபாெதௗ³ ச ஸmhயெதௗ ।
மந:ஸrhவthர ஸŋhkh³’ய ௐகாரmh தthர சிnhதேயth ॥ 71॥
th◌⁴யாயேத ஸததmh phராjhேஞா ’thkh’thவா பரேமவரmh ।
ஏகshதmhேப⁴ நவth³வாேர thsh²ேண பசைத³வேத ॥ 72॥
ஈth³’ேஶ  ஶேர வா மதிமாnhேநாபலேயth ।
ஆதி³thயமNhட³லாகாரmh ரjhவாலாஸமாலmh ॥ 73॥
தshய மth◌⁴யக³தmh வநிmh phரjhவேலth³தீ³பவrhதிவth ।
தீ³பஶிகா² யா மாthரா ஸா மாthரா பரேமவேர ॥ 74॥
பி⁴nhத³nhதி ேயாகி³ந:ஸூrhயmh ேயாகா³ph◌⁴யாேஸந ைவ ந: ।
th³விதீயmh ஸுஷுmhநாth³வாரmh பஶுph◌⁴ரmh ஸமrhபிதmh ॥ 75॥
கபாலஸmhடmh பீthவா தத: பயதி தthபத³mh ।
அத² ந th◌⁴யாயேத ஜnhராலshயாchச phரமாத³த:॥ 76॥
யதி³ thகாலமாக³chேச²thஸ க³chேச²thNhயஸmhபத³mh ।
Nhயேமதthஸமாஸாth³ய ஸŋhphய கதி²தmh மயா ॥ 77॥
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லph³த⁴ேயாேகா³ऽத² ³th³th◌⁴ேயத phரஸnhநmh பரேமவரmh ।
ஜnhமாnhதரஸஹshேரஷு யதா³ணmh  கிlhபி³ஷmh ॥ 78॥
ததா³ பயதி ேயாேக³ந ஸmhஸாேராchேச²த³நmh மஹth ।
அ⁴நா ஸmhphரவயா ேயாகா³ph◌⁴யாஸshய லணmh ॥ 79॥
மjhஜேயா யshய th³த: ◌⁴ ேஸவேயthதmh ³mh ஸதா³ ।
³வshthரphரஸாேத³ந rhயாthphராணஜயmh ³த: ◌⁴ ॥ 80॥
விதshதிphரதmh ைத³rhkh◌⁴யmh சரŋh³லவிshth’தmh ।
mh’³லmh த⁴வளmh phேராkhதmh ேவShடநாmhப³ரலணmh ॥ 81॥
நிth◌⁴ய மாதmh கா³ட⁴mh ஶkhதிசாலநkhதித: ।
அShடதா⁴ Nhட³⁴தாmh’jhவீmh rhயாth Nhட³mh ॥ 82॥
பாேயாராசநmh rhயாthNhட³mh சாலேயthததா³ ।
mh’thசkhரக³தshயாபி தshய mh’thப⁴யmh த:॥ 83॥
ஏதேத³வ பரmh ³யmh கதி²தmh  மயா தவ ।
வjhராஸநக³ேதா நிthயrhth◌⁴வாசநமph◌⁴யேஸth ॥ 84॥
வாநா jhவேதா வநி:Nhட³மநிஶmh த³ேஹth ।
ஸnhதphதா ஸாkh³நிநா வஶkhதிshthைரேலாkhயேமாநீ ॥ 85॥
phரவிேஶchசnhth³ரNhேட³ ஸுஷுmhநாவத³நாnhதேர ।
வாநா வநிநா ஸாrhத⁴mh ph³ரமkh³ரnhதி²mh பி⁴நthதி ஸா ॥ 86॥
விShiΝkh³ரnhதி²mh தேதா பி⁴ththவா th³ரkh³ரnhெதௗ² ச திShட²தி ।
ததsh mhப⁴ைகrhகா³ட⁴mh ரயிthவா ந:ந:॥ 87॥
அதா²ph◌⁴யேஸthஸூrhயேப⁴த³iµjhஜாயீmh சாபி ஶீதmh ।
ப⁴shthராmh ச ஸேதா நாம shயாchசShடயmhப⁴க:॥ 88॥
ப³nhத⁴thரேயண ஸmhkhத: ேகவலphராphதிகாரக: ।
அதா²shய லணmh ஸmhயkhகத²யா ஸமாஸத:॥ 89॥
ஏகாகிநா ஸiµபக³mhய விவிkhதேத³ஶmh
phராதி³பமmh’தmh பரமாrhத²தththவmh ।

லkh◌⁴வாஶிநா th◌⁴’திமதா பபா⁴விதvhயmh
ஸmhஸாரேராக³ஹரெமௗஷத⁴மth³விதீயmh ॥ 90॥
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ஸூrhயநாTh³யா ஸமாkh’Shய வாமph◌⁴யாஸேயாகி³நா ।
விதி⁴வthmhப⁴கmh kh’thவா ேரசேயchch²தரநா ॥ 91॥
உத³ேர ப³ஹுேராக³kh◌⁴நmh khேதா³ஷmh நிஹnhதி ச ।
iµஹுrhiµஹுத³mh காrhயmh ஸூrhயேப⁴த³iµதா³’தmh ॥ 92॥
நா³ph◌⁴யாmh வாமாkh’Shய Nhட³lhயா: பாrhவேயா:ேபth ।
தா⁴ரேய³த³ேர பசாth³ேரசேயதி³ட³யா ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 93॥
கNhேட² கபா²தி³ ேதா³ஷkh◌⁴நmh ஶராkh³நிவிவrhத⁴நmh ।
நா³ஜலாபஹmh தா⁴க³தேதா³ஷவிநாஶநmh ॥ 94॥
க³chச²தshதிShட²த: காrhயiµjhஜாயாkh²யmh  mhப⁴கmh ।
iµேக²ந வாmh ஸŋhkh³’ய kh◌⁴ராணரnhth◌⁴ேரண ேரசேயth ॥ 95॥
ஶீதகரணmh ேசத³mh ஹnhதி பிthதmh ுதா⁴mh th’ஷmh ।
shதநேயாரத² ப⁴shthேரவ ேலாஹகாரshய ேவக³த:॥ 96॥
ேரchேயthரேயth³வாமாரமmh ேத³ஹக³mh தி⁴யா ।
யதா²ரேமா ப⁴ேவth³ேத³ேஹ ததா²ஸூrhேயண ரேயth ॥ 97॥
கNhட²ஸŋhேகாசநmh kh’thவா நசnhth³ேரண ேரசேயth ।
வாதபிthதேலShமஹரmh ஶராkh³நிவிவrhத⁴நmh ॥ 98॥
Nhட³ேபா³த⁴கmh வkhthரேதா³ஷkh◌⁴நmh ஶுப⁴த³mh ஸுக²mh ।
ph³ரமநா³iµகா²nhதshத²கபா²th³யrhக³லநாஶநmh ॥ 99॥
ஸmhயkh³ப³nh⁴ஸiµth³⁴தmh kh³ரnhதி²thரயவிேப⁴த³கmh ।
விேஶேஷணவ கrhதvhயmh ப⁴shthராkh²யmh mhப⁴கmh thவித³mh ॥ 100॥
ப³nhத⁴thரயமேத²தா³நீmh phரவயா யதா²khரமmh ।
நிthயmh kh’ேதந ேதநாெஸௗ வாேயாrhஜயமவாphiνயாth ॥ 101॥
சrhமபி ேப⁴தா³நாmh mhப⁴ேக ஸiµபshதி²ேத ।
ப³nhத⁴thரயத³mh காrhயmh வயமாணmh மய தth ॥ 102॥
phரத²ேமா லப³nhத⁴sh th³விதீேயாTh³³யநாபி⁴த: ◌⁴ ।
ஜாலnhதா⁴ரshth’தீயsh லணmh கத²யாmhயஹmh ॥ 103॥
³த³mh பாrhShNhயா  ஸmhபீTh³ய பாமாசேலth³ப³லாth ।
வாரmhவாரmh யதா² ேசாrhth◌⁴வmh ஸமாயாதி ஸரண:॥ 104॥
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phராபாெநௗ நாத³பி³nh³லப³nhேத⁴ந ைசகதாmh ।
க³thவா ேயாக³shய ஸmhth³தி⁴mh யchச²ேதா நாthர ஸmhஶய:॥ 105॥
mhப⁴காnhேத ேரசகாெதௗ³ கrhதvhயshTh³³யாநக: ।
ப³nhேதா⁴ ேயந ஸுஷுmhநாயாmh phராணshTh³³யேத யத:॥ 106

தshமா³Th³³யநாkh²ேயாऽயmh ேயாகி³பி: ◌⁴ ஸiµதா³’த: ।
உTh³³யாநmh  ஸஹஜmh ³ கதி²தmh ஸதா³॥ 107॥
அph◌⁴யேஸthதத³தnhth³ரsh vh’th³ேதா⁴ऽபி தே ப⁴ேவth ।
நாேப⁴rhth◌⁴வமத⁴சாபி thராணmh rhயாthphரயthநத:॥ 108॥
ஷாNhமாஸமph◌⁴யேஸnhmh’thmh ஜயthேயவ ந ஸmhஶய: ।
ரகாnhேத  கrhதvhேயா ப³nhேதா⁴ ஜாலnhத⁴ராபி⁴த:◌⁴ ॥ 109॥
கNhட²ஸŋhேகாசேபாऽெஸௗ வாrhமாrhக³நிேராத⁴க: ।
கNhட²மாchய ’த³ேய shதா²பேயth³th³’ட⁴chச²யா ॥ 110॥
ப³nhேதா⁴ ஜாலnhத⁴ராkh²ேயாऽயமmh’தாphயாயகாரக: ।
அத⁴shதாthசேநநாஶு கNhட²ஸŋhேகாசேந kh’ேத ॥ 111॥
மth◌⁴ேய பசிமதாேநந shயாthphராே ph³ரமநா³க:³ ।
வjhராஸநshதி²ேதா ேயாகீ³ சாலயிthவா  Nhட³mh ॥ 112॥
rhயாத³நnhதரmh ப⁴shthmh Nhட³மாஶு ேபா³த⁴ேயth ।
பி⁴th³யnhேத kh³ரnhத²ேயா வmhேஶ தphதேலாஹஶலாகயா ॥ 113॥
தைத²வ ph’Shட²வmhஶ:shயாth³kh³ரnhதி²ேப⁴த³sh வாநா ।
பிபீகாயாmh லkh³நாயாmh கNh³shதthர phரவrhதேத ॥ 114॥
ஸுஷுmhநாயாmh ததா²ph◌⁴யாஸாthஸததmh வாநா ப⁴ேவth ।
th³ரkh³ரnhதி²mh தேதா பி⁴ththவா தேதா யாதி ஶிவாthமகmh ॥ 115॥
சnhth³ரஸூrhெயௗ ஸெமௗ kh’thவா தேயாrhேயாக:³ phரவrhதேத ।
³ணthரயமதீதmh shயாth³kh³ரnhதி²thரயவிேப⁴த³நாth ॥ 116॥
ஶிவஶkhதிஸமாேயாேக³ஜாயேத பரமா shதி²தி: ।
யதா² க கேரணவ பாநீயmh phரபிேப³thஸதா³॥ 117॥
ஸுஷுmhநாவjhரநாேலந பவமாநmh kh³ரேஸthததா² ।
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வjhரத³Nhட³ஸiµth³⁴தா மணயைசகவிmhஶதி:॥ 118॥
ஸுஷுmhநாயாmh shதி²த:ஸrhேவ ஸூthேர மணிக³ இவ ।
ேமாமாrhேக³ phரதிShடா²நாthஸுஷுmhநா விவபிணீ ॥ 119॥
யைத²வ நிசித: காலசnhth³ரஸூrhயநிப³nhத⁴நாth ।
ஆrhய mhபி⁴ேதா வாrhப³rhேநா யாதி ஸாத⁴ேக ॥ 120॥
ந:நshதth³வேத³வ பசிமth³வாரலணmh ।
தsh ஸ தth³th³வாைரஷthmhப⁴கதாmh க³த:॥ 121॥
phரவிேஶthஸrhவகா³thேரஷு வா: பசிமமாrhக³த: ।
ேரசித:ணதாmh யாதி த: ேபாஷேயthதத:॥ 122॥
யthைரவ ஜாதmh ஸகேலவரmh மந-
shதthைரவ நmh ேத ஸ ேயாகா³th ।

ஸ ஏவ iµkhேதா நிரஹŋhkh’தி:ஸுகீ²
டா⁴ ந ஜாநnhதி  பிNhட³பாதிந:॥ 123॥

சிthதmh விநிShடmh யதி³ பா⁴தmh shயா-
thதthர phரதீேதா மேதாऽபி நாஶ: ।

ந ேசth³யதி³shயாnhந  தshய ஶாshthரmh
நாthமphரதீதிrhந ³rhந ேமா:॥ 124॥

ஜகா தி⁴ரmh யth³வth³ப³லாதா³கrhஷதி shவயmh ।
ph³ரமநா³ ததா² தா⁴nhஸnhததாph◌⁴யாஸேயாக³த:॥ 125॥
அேநநாph◌⁴யாஸேயாேக³ந நிthயமாஸநப³nhத⁴த: ।
சிthதmh விநதாேமதி பி³nh³rhேநா யாthயத⁴shததா²॥ 126॥
ேரசகmh ரகmh iµkhthவா வாநா shதீ²யேத shதி²ரmh ।
நாநா நாதா:³ phரவrhதnhேத ஸmhshரேவchசnhth³ரமNhட³லmh ॥ 127॥
நயnhதி ுthபிபாஸாth³யா:ஸrhவேதா³ஷாshததshததா³ ।
shவேப ஸchசிதா³நnhேத³shதி²திமாphேநாதி ேகவலmh ॥ 128॥
கதி²தmh  தவ phthயா ேயதத³ph◌⁴யாஸலணmh ।
மnhthேரா லேயா ஹேடா² ராஜேயாேகா³ऽnhதrh⁴கா: khரமாth ॥ 129॥
ஏக ஏவ சrhதா⁴ऽயmh மஹாேயாேகா³ऽபி⁴தீ⁴யேத ।
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ஹகாேரண ப³rhயாதி ஸகாேரண விேஶthந:॥ 130॥
ஹmhஸஹmhேஸதி மnhthேராऽயmh ஸrhைவrhவச ஜphயேத ।
³வாkhயாthஸுஷுmhநாயாmh விபேதா ப⁴ேவjhஜப:॥ 131॥
ேஸாऽஹmhேஸாऽஹதி phேராkhேதா மnhthரேயாக:³ஸ உchயேத ।
phரதீதிrhமnhthரேயாகா³chச ஜாயேத பசிேம பதி²॥ 132॥
ஹகாேரண  ஸூrhய:shயாthஸகாேரேணnh³chயேத ।
ஸூrhயாசnhth³ரமேஸாைரkhயmh ஹட²இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 133॥
ஹேட²ந kh³ரshயேத ஜாTh³யmh ஸrhவேதா³ஷஸiµth³ப⁴வmh ।
ேthரjhஞ: பரமாthமா ச தேயாைரkhயmh யதா³ ப⁴ேவth ॥ 134॥
தைத³khேய ஸாதி⁴ேத ph³ரமmhசிthதmh யாதி விநதாmh ।
பவந:shைத²rhயமாயாதி லயேயாேகா³த³ேய ஸதி ॥ 135॥
லயாthஸmhphராphயேத ெஸௗkh²யmh shவாthமாநத³mh பரmh பத³mh ।
ேயாநிமth◌⁴ேய மஹாேthேர ஜபாப³nh⁴கஸmhநிப⁴mh ॥ 136॥
ரேஜா வஸதி ஜnhநாmh ேத³வீதththவmh ஸமாvh’தmh ।
ரஜேஸா ேரதேஸா ேயாகா³th³ராஜேயாக³இதி shmh’த:॥ 137॥
அணிமாதி³பத³mh phராphய ராஜேத ராஜேயாக³த: ।
phராபாநஸமாேயாேகா³jhேஞயmh ேயாக³சShடயmh ॥ 138॥
ஸŋhேபாthகதி²தmh ph³ரமnhநாnhயதா²ஶிவபா⁴தmh ।
khரேமண phராphயேத phராphயமph◌⁴யாஸாேத³வ நாnhயதா²॥ 139॥
ஏேகைநவ ஶேரண ேயாகா³ph◌⁴யாஸாchச²ைந:ஶைந: ।
சிராthஸmhphராphயேத iµkhதிrhமrhகடkhரம ஏவ ஸ:॥ 140॥
ேயாக³th³தி⁴mh விநா ேத³ஹ: phரமாதா³th³யதி³ நயதி ।
rhவவாஸநயா khத:ஶரmh சாnhயதா³phiνயாth ॥ 141॥
தத: Nhயவஶாthth³ேதா⁴ ³ ஸஹ ஸŋhக³த: ।
பசிமth³வாரமாrhேக³ண ஜாயேத thவதmh ப²லmh ॥ 142॥
rhவஜnhமkh’தாph◌⁴யாஸாthஸththவரmh ப²லமiνேத ।
ஏதேத³வ  விjhேஞயmh தthகாகமதiµchயேத ॥ 143॥
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நாshதி காகமதாத³nhயத³ph◌⁴யாஸாkh²யமத: பரmh ।
ேதைநவ phராphயேத iµkhதிrhநாnhயதா²ஶிவபா⁴தmh ॥ 144॥
ஹட²ேயாக³khரமாthகாShடா²ஸஹவலயாதி³கmh ।
நாkh’தmh ேமாமாrhக³mh shயாthphரth³தா⁴mh பசிமmh விநா ॥ 145॥
ஆெதௗ³ ேராகா:³ phரணயnhதி பசாjhஜாTh³யmh ஶரஜmh ।
தத:ஸமரேஸா ⁴thவா சnhth³ேரா வrhஷthயநாரதmh ॥ 146॥
தா⁴mhச ஸŋhkh³ரேஹth³வநி: பவேநந ஸமnhதத: ।
நாநா நாதா:³ phரவrhதnhேத மாrhத³வmh shயாthகேலவேர ॥ 147॥
thவா vh’ShThயாதி³கmh ஜாTh³யmh ேக²சர:ஸ ப⁴ேவnhநர: ।
ஸrhவjhேஞாெஸௗ ப⁴ேவthகாமப: பவநேவக³வாnh ॥ 148॥
khட³ேத thஷு ேகஷு ஜாயnhேத th³த⁴ேயாऽகி²லா: ।
கrhேர யமாேந கிmh கா²nhயmh தthர விth³யேத ॥ 149॥
அஹŋhகாரேய தth³வth³ேத³ேஹ க²நா த: ।
ஸrhவகrhதா ச ேயாகீ³nhth³ர:shவதnhthேராऽநnhதபவாnh ॥ 150॥
வnhiµkhேதா மஹாேயாகீ³ஜாயேத நாthர ஸmhஶய: ।
th³விவிதா: ◌⁴ th³த⁴ேயா ேலாேக கlhபிதாऽகlhபிதாshததா²॥ 151॥
ரெஸௗஷதி⁴khயாஜாலமnhthராph◌⁴யாஸாதி⁴ஸாத⁴நாth ।
th³th◌⁴யnhதி th³த⁴ேயா யாsh கlhபிதாshதா: phரகீrhதிதா:॥ 152॥
அநிthயா அlhபவீrhயாshதா:th³த⁴ய:ஸாத⁴ேநாth³ப⁴வா: ।
ஸாத⁴ேநந விநாphேயவmh ஜாயnhேத shவத ஏவ  ॥ 153॥
shவாthமேயாைக³கநிShேட²ஷு shவாதnhthrhயாth³தீ³வரphயா: ।
phர⁴தா:th³த⁴ேயா யாshதா: கlhபநாரதா:shmh’தா:॥ 154।
th³தா⁴நிthயா மஹாவீrhயா இchசா²பா:shவேயாக³ஜா: ।
சிரகாலாthphரஜாயnhேத வாஸநாரேதஷு ச ॥ 155॥
தாsh ேகா³phயா மஹாேயாகா³thபரமாthமபேத³ऽvhயேய ।
விநா காrhயmh ஸதா³³phதmh ேயாக³th³த⁴shய லணmh ॥ 156॥
யதா²காஶmh ஸiµth³தி³ய க³chச²th³பி:◌⁴ பதி²ைக: பதி² ।
நாநா தீrhதா²நி th³’யnhேத நாநாமாrhகா³sh th³த⁴ய:॥ 157॥
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shவயேமவ phரஜாயnhேத லாபா⁴லாப⁴விவrhேத ।
ேயாக³மாrhேக³ தைத²ேவத³mh th³தி⁴ஜாலmh phரவrhதேத ॥ 158॥
பைக:shவrhணகாைரrhேஹம ஸmhphேராchயேத யதா² ।
தி⁴பி⁴rhலேயthth³த⁴mh வnhiµkhதmh தைத²வ ச ॥ 159॥
அெலௗகிக³ணshதshய கதா³சிth³th³’யேத th◌⁴வmh ।
th³தி⁴பி: ◌⁴ பநmh  நரmh ப³th³த⁴mh  லேயth ॥ 160॥
அஜராமரபிNhேடா³ ேயா வnhiµkhத:ஸ ஏவ  ।
பஶுkhடகீடாth³யா mh’திmh ஸmhphராphiνவnhதி ைவ ॥ 161॥
ேதஷாmh கிmh பிNhட³பாேதந iµkhதிrhப⁴வதி பth³மஜ ।
ந ப³: phராண ஆயாதி பிNhட³shய பதநmh த:॥ 162॥
பிNhட³பாேதந யா iµkhதி:ஸா iµkhதிrhந  ஹnhயேத ।
ேத³ேஹ ph³ரமthவமாயாேத ஜலாநாmh ைஸnhத⁴வmh யதா²॥ 163॥
அநnhயதாmh யதா³ யாதி ததா³iµkhத:ஸ உchயேத ।
விமதாநி ஶராணி இnhth³யாணி தைத²வ ச ॥ 164॥
ph³ரம ேத³ஹthவமாபnhநmh வா ³th³³த³தாவ ।
த³ஶth³வார ரmh ேத³ஹmh த³ஶநா³மஹாபத²mh ॥ 165॥
த³ஶபி⁴rhவாபி⁴rhvhயாphதmh த³ேஶnhth³யபchச²த³mh ।
ஷடா³தா⁴ராபவரகmh ஷட³nhவயமஹாவநmh ॥ 166॥
ச:பீட²ஸமாகீrhணmh சராmhநாயதீ³பகmh ।
பி³nh³நாத³மஹாŋhக³mh ஶிவஶkhதிநிேகதநmh ॥ 167॥
ேத³ஹmh ஶிவாலயmh phேராkhதmh th³தி⁴த³mh ஸrhவேத³நாmh ।
³த³ேமTh◌⁴ராnhதராலshத²mh லாதா⁴ரmh thேகாணகmh ॥ 168॥
ஶிவshய வபshய shதா²நmh தth³தி⁴ phரசேத ।
யthர Nhட³நீநாம பரா ஶkhதி: phரதிSh²தா ॥ 169॥
யshமா³thபth³யேத வாrhயshமாth³வநி: phரவrhதேத ।
யshமா³thபth³யேத பி³nh³rhயshமாnhநாத:³ phரவrhதேத ॥ 170॥
யshமா³thபth³யேத ஹmhேஸா யshமா³thபth³யேத மந: ।
தேத³தthகாமபாkh²யmh பீட²mh காமப²லphரத³mh ॥ 171॥
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shவாதி⁴Shடா²நாவயmh சkhரmh ŋhக³ேல ஷட³shரேக ।
நாபி⁴ேத³ேஶ shதி²தmh சkhரmh த³ஶாரmh மணிரகmh ॥ 172॥
th³வாத³ஶாரmh மஹாசkhரmh ’த³ேய சாphயநாஹதmh ।
தேத³தthrhணகி³rhயாkh²யmh பீட²mh கமலஸmhப⁴வ ॥ 173॥
கNhட²ேப விஶுth³th◌⁴யாkh²யmh யchசkhரmh ேஷாட³ஶாshரகmh ।
பீட²mh ஜாலnhத⁴ர நாம திShட²thயthர ஸுேரவர ॥ 174॥
ஆjhஞா நாம ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய th³வித³லmh சkhரiµthதமmh ।
உTh³யாநாkh²யmh மஹாபீட²iµபShடாthphரதிSh²தmh ॥ 175॥
சரshரmh த⁴ரNhயாெதௗ³ ph³ரமா தthராதி⁴ேத³வதா ।
அrhத⁴சnhth³ராkh’தி சலmh விShiΝshதshயாதி⁴ேத³வதா ॥ 176॥
thேகாணமNhட³லmh வநீ th³ரshதshயாதி⁴ேத³வதா ।
வாேயாrhபி³mhப³mh  ஷThேகாணவேராऽshயாதி⁴ேத³வதா ॥ 177॥
ஆகாஶமNhட³லmh vh’thதmh ேத³வதாshய ஸதா³ஶிவ: ।
நாத³பmh ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய மநேஸா மNhட³லmh வி:³॥ 178॥
இதி phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:॥ 1॥
நrhேயாக³shய மாஹாthmhயmh ேராchசா² ஶŋhகர ।
யshய விjhஞாநமாthேரண ேக²சஸமதாmh vhரேஜth ॥ 1॥
’iΝ ph³ரமnhphரவயா ேகா³பநீயmh phரயthநத: ।
th³வாத³ஶாph³த³mh  ஶுஷாmh ய:rhயாத³phரமாத³த:॥ 2॥
தshைம வாchயmh யதா²தth²யmh தா³nhதாய ph³ரமசாேண ।
பாNh³thயாத³rhத²ேலாபா⁴th³வா phரமாதா³th³வா phரயchச²தி ॥ 3॥
ேதநாதீ⁴தmh தmh ேதந ேதந ஸrhவமiνSh²தmh ।
லமnhthரmh விஜாநாதி ேயா விth³வாnh³த³rhஶிதmh ॥ 4॥
ஶிவஶkhதிமயmh மnhthரmh லாதா⁴ராthஸiµthதி²தmh ।
தshய மnhthரshய ைவ ph³ரமch²ேராதா வkhதா ச ³rhலப: ◌⁴ ॥ 5॥
ஏதthபீட²தி phேராkhதmh நாத³ŋhக³mh சிதா³thமகmh ।
தshய விjhஞாநமாthேரண வnhiµkhேதா ப⁴ேவjhஜந:॥ 6॥
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அணிமாதி³கைமவrhயமசிராேத³வ ஜாயேத ।
மநநாthphராணநாchைசவ மth³பshயாவேபா³த⁴நாth ॥ 7॥
மnhthரthchயேத ph³ரமnhமத³தி⁴Shடா²நேதாऽபி வா ।
லthவாthஸrhவமnhthராmh லாதா⁴ராthஸiµth³ப⁴வாth ॥ 8॥
லshவபŋhக³thவாnhலமnhthர இதி shmh’த: ।
ஸூமthவாthகாரthவாchச லயநாth³க³மநாத³பி ॥ 9॥
லthபரேமஶshய ŋhக³thயபி⁴தீ⁴யேத ।
ஸmhநிதா⁴நாthஸமshேதஷு ஜnhShவபி ச ஸnhததmh ॥ 10॥
ஸூசகthவாchச பshய ஸூthரthயபி⁴தீ⁴யேத ।
மஹாமாயா மஹாலrhமஹாேத³வீ ஸரshவதீ ॥ 11॥
ஆதா⁴ரஶkhதிரvhயkhதா யயா விவmh phரவrhதேத ।
ஸூமாபா⁴ பி³nh³ேபண பீட²ேபண வrhதேத ॥ 12॥
பி³nh³பீட²mh விநிrhபி⁴th³ய நாத³ŋhக³iµபshதி²தmh ।
phராேணேநாchசாrhயேத ph³ரமnhஷNhiµகீ²கரேணந ச ॥ 13॥
³பேத³ஶமாrhேக³ண ஸஹைஸவ phரகாஶேத ।
sh²லmh ஸூமmh பரmh ேசதி thவித⁴mh ph³ரமே வ:॥ 14॥
பசph³ரமமயmh பmh sh²லmh ைவராஜiµchயேத ।
ரNhயக³rhப⁴mh ஸூமmh  நாத³mh பீ³ஜthரயாthமகmh ॥ 15॥
பரmh ph³ரம பரmh ஸthயmh ஸchசிதா³நnhத³லணmh ।
அphரேமயமநிrhேத³யமவாŋhமநஸேகா³சரmh ॥ 16॥
ஶுth³த⁴mh ஸூமmh நிராகாரmh நிrhவிகாரmh நிரஜநmh ।
அநnhதமபchேச²th³யமபமமநாமயmh ॥ 17॥
ஆthமமnhthரஸதா³ph◌⁴யாஸாthபரதththவmh phரகாஶேத ।
தத³பி⁴vhயkhதசிநாநி th³தி⁴th³வாராணி ேம ’iΝ ॥ 18॥
தீ³பjhவாேலnh³க²th³ேயாதவிth³nhநthரபா⁴shவரா: ।
th³’யnhேத ஸூமேபண ஸதா³ khதshய ேயாகி³ந:॥ 19॥
அணிமாதி³கைமவrhயமசிராthதshய ஜாயேத ।
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நாshதி நாதா³thபேரா மnhthேரா ந ேத³வ:shவாthமந: பர:॥ 20॥
நாiνஸnhேத: ◌⁴ பரா ஜா ந  th’phேத: பரmh iµக²mh ।
ேகா³பநீயmh phரயthேநந ஸrhவதா³th³தி⁴chச²தா ।
மth³ப⁴khத ஏதth³விjhஞாய kh’த kh’thய:ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 21॥
யshய ேத³ேவ பரா ப⁴khதிrhயதா² ேத³ேவ ததா²³ெரௗ ।
தshையேத கதி²தா யrhதா:² phரகாஶnhேத மஹாthமந:॥ 22॥இதி ॥
இதி th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:॥ 2॥
யnhநமshயmh சிதா³kh²யாதmh யthth³தீ⁴நாmh ச காரணmh ।
ேயந விjhஞாதமாthேரண ஜnhமப³nhதா⁴thphரiµchயேத ॥ 1॥
அரmh பரேமா நாத:³ஶph³த³ph³ரேமதி கth²யேத ।
லாதா⁴ரக³தா ஶkhதி:shவாதா⁴ரா பி³nh³பிணீ ॥ 2॥
தshயாiµthபth³யேத நாத:³ஸூமபீ³ஜாதி³வாŋhர: ।
தாmh பயnhதீmh வி³rhவிவmh யயா பயnhதி ேயாகி³ந:॥ 3॥
’த³ேய vhயjhயேத ேகா⁴ேஷா க³rhஜthபrhஜnhயஸmhநிப: ◌⁴ ।
தthர shதி²தா ஸுேரஶாந மth◌⁴யேமthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 4॥
phராேணந ச shவராkh²ேயந phரதி²தா ைவக² ந: ।
ஶாகா²பlhலவேபண தாlhவாதி³shதா²நக⁴Thடநாth ॥ 5॥
அகாராதி³காராnhதாnhயராணி ஸரேயth ।
அேரph◌⁴ய: பதா³நி sh: பேத³ph◌⁴ேயா வாkhயஸmhப⁴வ:॥ 6॥
ஸrhேவ வாkhயாthமகா மnhthரா ேவத³ஶாshthராணி kh’thshநஶ: ।
ராநி ச காvhயாநி பா⁴ஷாச விவிதா⁴ அபி ॥ 7॥
ஸphதshவராச கா³தா²ச ஸrhேவ நாத³ஸiµth³ப⁴வா: ।
ஏஷா ஸரshவதீ ேத³வீ ஸrhவ⁴த³ஹாரயா ॥ 8॥
வாநா வநிkhேதந phேரrhயமா ஶைந:ஶைந: ।
தth³விவrhதபைத³rhவாkhையthேயவmh வrhதேத ஸதா³॥ 9॥
ய இமாmh ைவக² ஶkhதிmh ேயாகீ³shவாthமநி பயதி ।
ஸ வாkhth³தி⁴மவாphேநாதி ஸரshவthயா: phரஸாத³த:॥ 10॥
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ேவத³ஶாshthரராநாmh shவயmh கrhதா ப⁴விShயதி ।
யthர பி³nh³ச நாத³ச ேஸாமஸூrhயாkh³நிவாயவ:॥ 11॥
இnhth³யாணி ச ஸrhவாணி லயmh க³chச²nhதி ஸுvhரத ।
வாயேவா யthர யnhேத மேநா யthர வியேத ॥ 12॥
யmh லph³th◌⁴வா சாபரmh லாப⁴mh மnhயேத நாதி⁴கmh தத: ।
யshmhshதி²ேதா ந :³ேக²ந ³பி விசாlhயேத ॥ 13॥
யthேராபரமேத சிthதmh நிth³த⁴mh ேயாக³ேஸவயா ।
யthர ைசவாthமநாthமாநmh பயnhநாthமநி Shயதி ॥ 14॥
ஸுக²மாthயnhதிகmh யthதth³³th³தி⁴kh³ராயமதீnhth³யmh ।
ஏதthராராதீதமநரதீrhயேத ॥ 15॥
ர:ஸrhவாணி ⁴தாநி ஸூthராthமாऽர உchயேத ।
அரmh பரமmh ph³ரம நிrhவிேஶஷmh நிரஜநmh ॥ 16॥
அலணமலmh தத³phரதrhkhயமபமmh ।
அபாரபாரமchேச²th³யமசிnhthயமதிநிrhமலmh ॥ 17॥
ஆதா⁴ரmh ஸrhவ⁴தாநாமநாதா⁴ரமநாமயmh ।
அphரமாணமநிrhேத³யமphரேமயமதீnhth³யmh ॥ 18॥
அsh²லமநiΝரshவமதீ³rhக⁴மஜமvhயயmh ।
அஶph³த³மshபrhஶபமசு:ேராthரநாமகmh ॥ 19॥
ஸrhவjhஞmh ஸrhவக³mh ஶாnhதmh ஸrhேவஷாmh ’த³ேய shதி²தmh ।
ஸுஸmhேவth³யmh ³மதாthஸு³rhேபா³த⁴மேசதஸாmh ॥ 20॥
நிShகலmh நிrh³ணmh ஶாnhதmh நிrhவிகாரmh நிராரயmh ।
நிrhேலபகmh நிராபாயmh டshத²மசலmh th◌⁴வmh ॥ 21॥
jhேயாதிஷாமபி தjhjhேயாதிshதம:பாேர phரதிSh²தmh ।
பா⁴வாபா⁴வவிநிrhiµkhதmh பா⁴வநாமாthரேகா³சரmh ॥ 22॥
ப⁴khதிக³mhயmh பரmh தththவமnhதrhேநந ேசதஸா ।
பா⁴வநாமாthரேமவாthர காரணmh பth³மஸmhப⁴வ ॥ 23॥
யதா² ேத³ஹாnhதரphராphேத: காரணmh பா⁴வநா nh’mh ।
விஷயmh th◌⁴யாயத: mhேஸா விஷேய ரமேத மந:॥ 24॥
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மாமiνshமரதசிthதmh மyhேயவாthர வியேத ।
ஸrhவjhஞthவmh பேரஶthவmh ஸrhவஸmhrhணஶkhதிதா ।
அநnhதஶkhதிமththவmh ச மத³iνshமரth³ப⁴ேவth ॥ 25॥இதி॥
இதி th’தீேயாऽth◌⁴யாய:॥ 3॥
ைசதநshையகபthவth³ேப⁴ேதா³ khேதா ந கrhசிth ।
வthவmh ச ததா²jhேஞயmh ரjhjhவாmh ஸrhபkh³ரேஹா யதா²॥ 1॥
ரjhjhவjhஞாநாthேணைநவ யth³வth³ரjhஜுrh ஸrhபிணீ ।
பா⁴தி தth³வchசிதி:ஸாாth³விவாகாேரண ேகவலா ॥ 2॥
உபாதா³நmh phரபசshய ph³ரமேऽnhயnhந விth³யேத ।
தshமாthஸrhவphரபேசாऽயmh ph³ரைமவாshதி ந ேசதரth ॥ 3॥
vhயாphயvhயாphயகதா th²யா ஸrhவமாthேமதி ஶாஸநாth ।
இதி jhஞாேத பேர தththேவ ேப⁴த³shயாவஸர:த:॥ 4॥
ph³ரமண:ஸrhவ⁴தாநி ஜாயnhேத பரமாthமந: ।
தshமாேத³தாநி ph³ரைமவ ப⁴வnhதீதி விசிnhதய ॥ 5॥
ph³ரைமவ ஸrhவநாமாநி பாணி விவிதா⁴நி ச ।
கrhமாNhயபி ஸமkh³ராணி பி³ப⁴rhதீதி விபா⁴வய ॥ 6॥
ஸுவrhjhஜாயமாநshய ஸுவrhணthவmh ச ஶாவதmh ।
ph³ரமே ஜாயமாநshய ph³ரமthவmh ச ததா² ப⁴ேவth ॥ 7॥
shவlhபமphயnhதரmh kh’thவா வாthமபரமாthமேநா: ।
யshதிShட²தி விடா⁴thமா ப⁴யmh தshயாபி பா⁴தmh ॥ 8॥
யத³jhஞாநth³ப⁴ேவth³th³ைவததரthதthphரபயதி ।
ஆthமthேவந ததா³ஸrhவmh ேநதரthதthர சாNhவபி ॥ 9॥
அiν⁴ேதாऽphயயmh ேலாேகா vhயவஹாரேமாऽபி ஸnh ।
அஸth³ேபா யதா²shவphந உthதரணபா³தி⁴த:॥ 10॥
shவphேந ஜாக³தmh நாshதி ஜாக³ேர shவphநதா ந ।
th³வயேமவ லேய நாshதி லேயாऽபி யநேயாrhந ச ॥ 11॥
thரயேமவ ப⁴ேவnhth²யா ³ணthரயவிநிrhதmh ।
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அshய th³ரShடா ³தீேதா நிthேயா ேயஷ சிதா³thமக:॥ 12॥
யth³வnhmh’தி³ க⁴டph◌⁴ராnhதி:ஶுkhெதௗ  ரஜதshதி²தி: ।
தth³வth³ph³ரமணி வthவmh வீமாேண விநயதி ॥ 13॥
யதா² mh’தி³ க⁴ேடா நாம கநேக Nhட³லாபி⁴தா⁴ ।
ஶுkhெதௗ  ரஜதkh²யாதிrhவஶph³த³shததா² பேர ॥ 14॥
யைத²வ vhேயாmhநி நீலthவmh யதா² நீரmh மshத²ேல ।
ஷthவmh யதா²shதா²ெணௗ தth³வth³விவmh சிதா³thமநி ॥ 15॥
யைத²வ ஶூnhேயா ேவதாேலா க³nhத⁴rhவாணmh ரmh யதா² ।
யதா²காேஶ th³விசnhth³ரthவmh தth³வthஸthேய ஜக³thshதி²தி:॥ 16॥
யதா² தரŋhக³கlhேலாலrhஜலேமவ sh²ரthயலmh ।
க⁴டநாmhநா யதா² ph’th²வீ படநாmhநா  தnhதவ:॥ 17॥
ஜக³nhநாmhநா சிதா³பா⁴தி ஸrhவmh ph³ரைமவ ேகவலmh ।
யதா²வnhth◌⁴யாஸுேதா நாshதி யதா² நshதி மெரௗ ஜலmh ॥ 18॥
யதா² நாshதி நேபா⁴vh’shததா² நாshதி ஜக³thshதி²தி: ।
kh³’யமாேந க⁴ேட யth³வnhmh’thதிகா பா⁴தி ைவ ப³லாth ॥ 19॥
வீயமாேண phரபேச  ph³ரைமவாபா⁴தி பா⁴ஸுரmh ।
ஸைத³வாthமா விஶுth³ேதா⁴ऽsh யஶுth³ேதா⁴ பா⁴தி ைவ ஸதா³॥ 20॥
யைத²வ th³விவிதா⁴ ரjhஜுrhjhஞாநிேநாऽjhஞாநிேநாऽநிஶmh ।
யைத²வ mh’nhமய:mhப⁴shதth³வth³ேத³ேஹாऽபி சிnhமய:॥ 21॥
ஆthமாநாthமவிேவேகாऽயmh iµைத⁴வ khயேத ³ைத: ◌⁴ ॥
ஸrhபthேவந யதா² ரjhஜூ ரஜதthேவந ஶுkhதிகா ॥ 22॥
விநிrhணீதா விேட⁴ந ேத³ஹthேவந ததா²thமதா ।
க⁴டthேவந யதா² ph’th²வீ ஜலthேவந மசிகா ॥ 23॥
kh³’ஹthேவந  காShடா²நி க²Th³க³thேவந  ேலாஹதா ।
தth³வதா³thமநி ேத³ஹthவmh பயthயjhஞாநேயாக³த:॥ 24॥இதி॥
இதி சrhேதா²ऽth◌⁴யாய:॥ 4॥
நrhேயாக³mh phரவயா ³யmh ph³ரமshவபகmh ।
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ஸமாதமநா ⁴thவா ’iΝ ph³ரமnhயதா²khரமmh ॥ 1॥
த³ஶth³வாரரmh ேத³ஹmh த³ஶநா³மஹாபத²mh ।
த³ஶபி⁴rhவாபி⁴rhvhயாphதmh த³ேஶnhth³யபchச²த³mh ॥ 2॥
ஷடா³தா⁴ராபவரகmh ஷட³nhவயமஹாவநmh ।
ச:பீட²ஸமாகீrhணmh சராmhநாயதீ³பகmh ॥ 3॥
பி³nh³நாத³மஹாŋhக³விShiΝலநிேகதநmh ।
ேத³ஹmh விShNhவாலயmh phேராkhதmh th³தி⁴த³mh ஸrhவேத³நாmh ॥ 4॥
³த³ேமTh◌⁴ராnhதராலshத²mh லாதா⁴ரmh thேகாணகmh ।
ஶிவshய வபshய shதா²நmh தth³தி⁴ phரசேத ॥ 5॥
யthர Nhட³நீ நாம பரா ஶkhதி: phரதிSh²தா ।
யshமா³thபth³யேத வாrhயshமாth³வநி: phரவrhதேத ॥ 6॥
யshமா³thபth³யேத பி³nh³rhயshமாnhநாத:³ phரவrhதேத ।
யshமா³thபth³யேத ஹmhேஸா யshமா³thபth³யேத மந:॥ 7॥
தேத³தthகாமபாkh²யmh பீட²mh காமப²லphரத³mh ।
shவாதி⁴Shடா²நவயmh சkhரmh ŋhக³ேல ஷட³shரகmh ॥ 8॥
நாபி⁴ேத³ேஶ shதி²தmh சkhரmh த³ஶாshரmh மணிரகmh ।
th³வாத³ஶாரmh மஹாசkhரmh ’த³ேய சாphயநாஹதmh ॥ 9॥
தேத³தthrhணகி³rhயாkh²யmh பீட²mh கமலஸmhப⁴வ ।
கNhட²ேப விஶுth³தா⁴kh²யmh யchசkhரmh ேஷாட³ஶாshரகmh ॥ 10॥
பீட²mh ஜாலnhத⁴ரmh நாம திShட²thயthர சrhiµக² ।
ஆjhஞா நாம ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய th³வித³லmh சkhரiµthதமmh ॥ 11॥
உTh³யாநாkh²யmh மஹாபீட²iµபShடாthphரதிSh²தmh ।
shதா²நாnhேயதாநி ேத³ேஹऽshச²khதிபmh phரகாஶேத ॥ 12॥
சரshரத⁴ரNhயாெதௗ³ ph³ரமா தthராதி⁴ேத³வதா ।
அrhத⁴சnhth³ராkh’தி ஜலmh விShiΝshதshயாதி⁴ேத³வதா ॥ 13॥
thேகாணமNhட³லmh வநீ th³ரshதshயாதி⁴ேத³வதா ।
வாேயாrhபி³mhப³mh  ஷThேகாணmh ஸŋhகrhேஷாऽthராதி⁴ேத³வதா ॥ 14॥
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ஆகாஶமNhட³லmh vh’thதmh மnhநாராயேऽthராதி⁴ேத³வதா ।
நாத³பmh ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய மநேஸா மNhட³லmh வி:³॥ 15॥
ஶாmhப⁴வshதா²நேமதthேத வrhணிதmh பth³மஸmhப⁴வ ।
அத: பரmh phரவயா நா³சkhரshய நிrhணயmh ॥ 16॥
லாதா⁴ரthேகாணshதா²ஸுஷுmhநா th³வாத³ஶாŋh³லா ।
லாrhத⁴chசி²nhநவmhஶாபா⁴ ph³ரமநா³தி ஸா shmh’தா ॥ 17॥
இடா³ ச பிŋhக³லா ைசவ தshயா: பாrhவth³வேய க³ேத ।
விலmhபி³nhயாமiνshேத நாகாnhதiµபாக³ேத ॥ 18॥
இடா³யாmh ேஹமேபண வாrhவாேமந க³chச²தி ।
பிŋhக³லாயாmh  ஸூrhயாthமா யாதி த³ணபாrhவத:॥ 19॥
விலmhபி³நீதி யா நா³vhயkhதா நாெபௗ⁴ phரதிSh²தா ।
தthர நாTh³ய:ஸiµthபnhநshதிrhய³rhth◌⁴வமேதா⁴iµகா:²॥ 20॥
தnhநாபி⁴சkhரthkhதmh khடாNhட³வ shதி²தmh ।
கா³nhதா⁴ ஹshதிவா ச தshமாnhேநthரth³வயmh க³ேத ॥ 21॥
ஷா சாலmh³ஸா ைசவ ேராthரth³வயiµபாக³ேத ।
ஶூரா நாம மஹாநா³ தshமாth³ph◌⁴மth◌⁴யமாதா ॥ 22॥
விேவாத³  யா நா³ஸா ⁴ŋhkhேதऽnhநmh சrhவித⁴mh ।
ஸரshவதீ  யா நா³ஸா வாnhதmh phரஸrhபதி ॥ 23॥
ராகாவயா  யா நா³ பீthவா ச ஸலmh th ।
ுதiµthபாத³ேயth³ kh◌⁴ராேண ேலShமாணmh ஸசிேநாதி ச ॥ 24॥
கNhட²ேபாth³ப⁴வா நா³ஶŋhகி²நாkh²யா thவேதா⁴iµகீ² ।
அnhநஸாரmh ஸமாதா³ய rhth◌⁴நி ஸசிiνேத ஸதா³॥ 25॥
நாேப⁴ரேதா⁴க³தாshதிshேரா ஜாட³ய:shரேதா⁴iµக:² ।
மலmh thயேஜthஹூrhநா³thரmh iµசதி வாணீ ॥ 26॥
சிthராkh²யா விநி நா³ஶுkhலேமாசநகாரணீ ।
நா³சkhரதி phேராkhதmh பி³nh³பமத:’iΝ ॥ 27॥
sh²லmh ஸூமmh பரmh ேசதி thவித⁴mh ph³ரமே வ: ।
sh²லmh ஶுkhலாthமகmh பி³nh:³ஸூமmh பசாkh³நிபகmh ॥ 28॥
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ேஸாமாthமக: பர: phேராkhத:ஸதா³ஸா ஸதா³chத: ।
பாதாலாநாமேதா⁴பா⁴ேக³ காலாkh³நிrhய: phரதிSh²த:॥ 29॥
ஸலாkh³நி:ஶேரऽkh³நிrhயshமாnhநாத:³ phரஜாயேத ।
வட³வாkh³நி:ஶரshேதா²யshதி²மth◌⁴ேய phரவrhதேத ॥ 30॥
காShட²பாஷாணேயாrhவநிrhயshதி²மth◌⁴ேய phரவrhதேத ।
காShட²பாஷணேஜா வநி: பாrhதி²ேவா kh³ரஹணீக³த:॥ 31॥
அnhதக³ேதா வநிrhைவth³த:shவாnhதராthமக: ।
நப⁴shத:²ஸூrhயேபாऽkh³நிrhநாபி⁴மNhட³லமாத:॥ 32॥
விஷmh வrhஷதி ஸூrhேயாऽெஸௗ shரவthயmh’தiµnhiµக:² ।
தாேல shதி²தசnhth³ர:ஸுதா⁴mh வrhஷthயேதா⁴iµக:²॥ 33॥
ph◌⁴மth◌⁴யநிலேயா பி³nh:³ஶுth³த⁴shப²கஸmhநிப: ◌⁴ ।
மஹாவிShேச ேத³வshய தthஸூமmh பiµchயேத ॥ 34॥
ஏதthபசாkh³நிபmh ேயா பா⁴வேயth³³th³தி⁴மாnhதி⁴யா ।
ேதந ⁴khதmh ச பீதmh ச ஹுதேமவ ந ஸmhஶய:॥ 35॥
ஸுக²ஸmhேஸவிதmh shவphநmh ஸுrhணதேபா⁴ஜநmh।jh ।
ஶரஶுth³தி⁴mh kh’thவாெதௗ³ஸுக²மாஸநமாshதி²த:॥ 36॥
phராணshய ேஶாத⁴ேயnhமாrhக³mh ேரசரகmhப⁴ைக: ।
³த³மாchய யthேநந லஶkhதிmh phரஜேயth ॥ 37॥
நாெபௗ⁴ ŋhக³shய மth◌⁴ேய  உTh³யாநாkh²யmh ச ப³nhத⁴ேயth ।
உTh³³ய யாதி ேதைநவ ஶkhதிேதாTh³யாநபீட²கmh ॥ 38॥
கNhட²mh ஸŋhேகாசேயthகிசிth³ப³nhேதா⁴ ஜாலnhத⁴ யயmh ।
ப³nhத⁴ேயthேக²ச iµth³ராmh th³’ட⁴சிthத:ஸமாத:॥ 39॥
கபாலவிவேர வா phரவிShடா விபதகா³ ।
ph◌⁴ேவாரnhதrhக³தா th³’Shrhiµth³ரா ப⁴வதி ேக²ச ॥ 40॥
ேக²சrhயா iµth³தmh ேயந விவரmh லmhபி³ேகாrhth◌⁴வத: ।
ந பீஷmh பதthயkh³ெநௗ ந ச வா: phரதா⁴வதி ॥ 41॥
ந ுதா⁴ ந th’ஷா நிth³ரா ைநவாலshயmh phரஜாயேத ।
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ந ச mh’thrhப⁴ேவthதshய ேயா iµth³ராmh ேவthதி ேக²சmh ॥ 42॥
தத: rhவாபேர vhேயாmhநி th³வாத³ஶாnhேதऽchதாthமேக ।
உTh³Th³யாநபீேட² நிrhth³வnhth³ேவ நிராலmhேப³ நிரஜேந ॥ 43॥
தத: பŋhகஜமth◌⁴யshத²mh சnhth³ரமNhட³லமth◌⁴யக³mh ।
நாராயணமiνth◌⁴யாேயthshரவதமmh’தmh ஸதா³॥ 44॥
பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி²சி²th³யnhேத ஸrhவஸmhஶயா: ।
யnhேத சாshய கrhமாணி தshth³nh’Shேட பராவேர ॥ 45॥
அத²th³தி⁴mh phரவயா ஸுேகா²பாயmh ஸுேரவர ।
ேதnhth³யாmh ஶாnhதாநாmh தவாஸவிேசதஸாmh ॥ 46॥
நாேத³ மேநாலயmh ph³ரமnh³ரரவணகாரணmh ।
பி³nhெதௗ³ மேநாலயmh kh’thவா ³ரத³rhஶநமாphiνயாth ॥ 47॥
காலாthமநி மேநா நmh thகாலjhஞாநகாரணmh ।
பரகாயமேநாேயாக:³ பரகாயphரேவஶkh’th ॥ 48॥
அmh’தmh சிnhதேயnhrhth◌⁴நி ுthth’ஷாவிஷஶாnhதேய ।
ph’தி²vhயாmh தா⁴ரேயchசிthதmh பாதாலக³மநmh ப⁴ேவth ॥ 49॥
ஸேல தா⁴ரேயchசிthதmh நாmhப⁴ஸா ப⁴யேத ।
அkh³ெநௗ ஸnhதா⁴ரேயchசிthதமkh³நிநா த³யேத ந ஸ:॥ 50॥
வாெயௗ மேநாலயmh rhயாதா³காஶக³மநmh ப⁴ேவth ।
ஆகாேஶ தா⁴ரேயchசிthதமணிமாதி³கமாphiνயாth ॥ 51॥
விராTh³ேப மேநா ஜnhமமாநமவாphiνயாth ।
சrhiµேக² மேநா ஜஜக³thsh’Shகேரா ப⁴ேவth ॥ 52॥
இnhth³ரபிணமாthமாநmh பா⁴வயnhமrhthயேபா⁴க³வாnh ।
விShiΝேப மஹாேயாகீ³ பாலேயத³கி²லmh ஜக³th ॥ 53॥
th³ரேப மஹாேயாகீ³ஸmhஹரthேயவ ேதஜஸா ।
நாராயேண மேநா ஜnhஸrhவth³தி⁴மவாphiνயாth ॥ 54॥
யதா²ஸŋhகlhபேயth³ேயாகீ³ ேயாக³khேதா ேதnhth³ய: ।
ததா² தthதத³வாphேநாதி பா⁴வ ஏவாthர காரணmh ॥ 55॥
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³rhph³ரமா ³rhவிShiΝrh³rhேத³வ:ஸதா³chத: ।
ந ³ேராரதி⁴க: கசிththஷு ேலாேகஷு விth³யேத ॥ 56॥
தி³vhயjhஞாேநாபேத³Shடாரmh ேத³ஶிகmh பரேமவரmh ।
ஜேயthபரயா ப⁴khthயா தshய jhஞாநப²லmh ப⁴ேவth ॥ 57॥
யதா²³shதைத²ேவேஶா யைத²ேவேஶாshததா²³: ।
ஜநீேயா மஹாப⁴khthயா ந ேப⁴ேதா³விth³யேதऽநேயா:॥ 58॥
நாth³ைவதவாத³mh rhவீத ³ ஸஹ thரசிth ।
அth³ைவதmh பா⁴வேயth³ப⁴khthயா ³ேராrhேத³வshய சாthமந:॥ 59॥
ேயாக³ஶிகா²mh மஹா³யmh ேயா ஜாநாதி மஹாமதி: ।
ந தshய கிசித³jhஞாதmh thஷு ேலாேகஷு விth³யேத ॥ 60॥
ந Nhயபாேப நாshவshேதா² ந :³க²mh ந பராஜய: ।
ந சாshதி நராvh’thதிரshnhஸmhஸாரமNhட³ேல ॥ 61॥
th³ெதௗ⁴ சிthதmh ந rhவீத சசலthேவந ேசதஸ: ।
ததா²விjhஞாததththேவாऽெஸௗ iµkhத ஏவ ந ஸmhஶய:॥ 62॥
இthபநிஷth ॥இதி பசேமாऽth◌⁴யாய:॥ 5॥
உபாஸநாphரகாரmh ேம ph³ thவmh பரேமவர ।
ேயந விjhஞாதமாthேரண iµkhேதா ப⁴வதி ஸmhsh’ேத:॥ 1॥
உபாஸநாphரகாரmh ேத ரஹshயmh திஸாரகmh ।
ரNhயக³rhப⁴ வயா thவா ஸmhய³பாஸய ॥ 2॥
ஸுஷுmhநாைய Nhட³nhைய ஸுதா⁴ைய சnhth³ரமNhட³லாth ।
மேநாnhமnhைய நமshph◌⁴யmh மஹாஶkhthைய சிதா³thமேந ॥ 3॥
ஶதmh ைசகா ச ’த³யshய நாTh³ய-
shதாஸாmh rhதா⁴நமபி⁴நி:sh’ைதகா ।

தேயாrhth◌⁴வமாயnhநmh’தthவேமதி
விவŋhŋhnhயா உthkhரமேண ப⁴வnhதி ॥ 4॥

ஏேகாthதரmh நா³ஶதmh தாஸாmh மth◌⁴ேய பரா shmh’தா ।
ஸுஷுmhநா  பேர நா விரஜா ph³ரமபிணீ ॥ 5॥
இடா³ திShட²தி வாேமந பிŋhக³லா த³ேணந  ।
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தேயாrhமth◌⁴ேய பரmh shதா²நmh யshதth³ேவத³ஸ ேவத³விth ॥ 6॥
phராnhஸnhதா⁴ரேயthதshnhநாஸாph◌⁴யாnhதரசாண: ।
⁴thவா தthராயதphராண:ஶைநேரவ ஸமph◌⁴யேஸth ॥ 7॥
³த³shய ph’Shட²பா⁴ேக³ऽshnhவீத³Nhட:³ஸ ேத³ஹph◌⁴’th ।
தீ³rhகா⁴shதிேத³ஹபrhயnhதmh ph³ரமநா³தி கth²யேத ॥ 8॥
தshயாnhேத ஸுரmh ஸூமmh ph³ரமநா³தி ஸூரபி:◌⁴ ।
இடா³பிŋhக³லேயாrhமth◌⁴ேய ஸுஷுmhநா ஸூrhயபிணீ ॥ 9॥
ஸrhவmh phரதிSh²தmh தshnhஸrhவக³mh விவேதாiµக²mh ।
தshய மth◌⁴யக³தா:ஸூrhயேஸாமாkh³நிபரேமவரா:॥ 10॥
⁴தேலாகா தி³ஶ: ேthரா:ஸiµth³ரா: பrhவதா:ஶிலா: ।
th³வீபாச நிmhநகா³ ேவதா:³ஶாshthரவிth³யாகலாரா:॥ 11॥
shவரமnhthரராநி ³ைசேத ச ஸrhவஶ: ।
பீ³ஜmh பீ³ஜாthமகshேதஷாmh ேthரjhஞ: phராணவாயவ:॥ 12॥
ஸுஷுmhநாnhதrhக³தmh விவmh தshnhஸrhவmh phரதிSh²தmh ।
நாநாநா³phரஸவக³mh ஸrhவ⁴தாnhதராthமநி ॥ 13॥
ஊrhth◌⁴வலமத: ◌⁴ஶாக²mh வாமாrhேக³ண ஸrhவக³mh ।
th³விஸphததிஸஹshராணி நாTh³ய:shrhவாேகா³சரா:॥ 14॥
ஸrhவமாrhேக³ண ஸுராshதிrhயச:ஸுராthமதா: ।
அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ச Nhட³lhயா:ஸrhவth³வாரநிேராத⁴நாth ॥ 15॥
வாநா ஸஹ ேவாrhth◌⁴வjhஞாநாnhேமாமவாphiνயாth ।
jhஞாthவா ஸுஷுmhநாmh தth³ேப⁴த³mh kh’thவா பாmh ச மth◌⁴யக³mh ॥ 16॥
kh’thவா  ைசnhத³வshதா²ேந kh◌⁴ராணரnhth◌⁴ேர நிேராத⁴ேயth ।
th³விஸphததிஸஹshராணி நா³th³வாராணி பஜேர ॥ 17॥
ஸுஷுmhநா ஶாmhப⁴வீ ஶkhதி: ேஶஷாshthவnhேய நிரrhத²கா: ।
’lhேலேக² பரமாநnhேத³ தாேல vhயவshதி²ேத ॥ 18॥
அத ஊrhth◌⁴வmh நிேராேத⁴  மth◌⁴யமmh மth◌⁴யமth◌⁴யமmh ।
உchசாரேயthபராmh ஶkhதிmh ph³ரமரnhth◌⁴ரநிவாநீmh ।
யதி³ ph◌⁴ரமரsh’Sh:shயாthஸmhஸாரph◌⁴ரமணmh thயேஜth ॥ 19॥

yogashikha.pdf 25



ேயாக³ஶிேகா²பநிஷth

க³மாக³மshத²mh க³மநாதி³ஶூnhயmh
சிth³பதீ³பmh திராnhத⁴நாஶmh ।

பயா தmh ஸrhவஜநாnhதரshத²mh
நமா ஹmhஸmh பரமாthமபmh ॥ 20॥

அநாஹதshய ஶph³த³shய தshய ஶph³த³shய ேயா th◌⁴வநி: ।
th◌⁴வேநரnhதrhக³தmh jhேயாதிrhjhேயாதிேஷாऽnhதrhக³தmh மந: ।
தnhமேநா விலயmh யாதி தth³விShே: பரமmh பத³mh ॥ 21॥
ேகசிth³வத³nhதி சாதா⁴ரmh ஸுஷுmhநா ச ஸரshவதீ ।
ஆதா⁴ராjhஜாயேத விவmh விவmh தthைரவ யேத ॥ 22॥
தshமாthஸrhவphரயthேநந ³பாத³mh ஸமாரேயth ।
ஆதா⁴ரஶkhதிநிth³ராயாmh விவmh ப⁴வதி நிth³ரயா ॥ 23॥
தshயாmh ஶkhதிphரேபா³ேத⁴ந thைரேலாkhயmh phரதி³th◌⁴யேத ।
ஆதா⁴ரmh ேயா விஜாநாதி தமஸ: பரமiνேத ॥ 24॥
தshய விjhஞாநமாthேரண நர: பாைப: phரiµchயேத ॥ 25॥
ஆதா⁴ரசkhரமஹஸா விth³thஜஸமphரபா⁴ ।
ததா³iµkhதிrhந ஸnhேத³ேஹா யதி³Shட:shவயmh ³:॥ 26॥
ஆதா⁴ரசkhரமஹஸா Nhயபாேப நிkh’nhதேயth ।
ஆதா⁴ரவாதேராேத⁴ந யேத க³க³நாnhதேர ॥ 27॥
ஆதா⁴ரவாதேராேத⁴ந ஶரmh கmhபேத யதா³ ।
ஆதா⁴ரவாதேராேத⁴ந ேயாகீ³ nh’thயதி ஸrhவதா³॥ 28॥
ஆதா⁴ரவாதேராேத⁴ந விவmh தthைரவ th³’யேத ।
sh’Shமாதா⁴ரமாதா⁴ரமாதா⁴ேர ஸrhவேத³வதா: ।
ஆதா⁴ேர ஸrhவேவதா³ச தshமாதா³தா⁴ரமாரேயth ॥ 29॥
ஆதா⁴ேர பசிேம பா⁴ேக³ thேவணீஸŋhக³ேமா ப⁴ேவth ।
தthர shநாthவா ச பீthவா ச நர: பாபாthphரiµchயேத ॥ 30॥
ஆஹாேர பசிமmh ŋhக³mh கவாடmh தthர விth³யேத ।
தshேயாth³கா⁴டநமாthேரண iµchயேத ப⁴வப³nhத⁴நாth ॥ 31॥
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ஆதா⁴ரபசிேம பா⁴ேக³ சnhth³ரஸூrhெயௗ shதி²ெரௗ யதி³ ।
தthர திShட²தி விேவேஶா th◌⁴யாthவா ph³ரமமேயா ப⁴ேவth ॥ 32॥
ஆதா⁴ரபசிேம பா⁴ேக³rhதிshதிShட²தி ஸmhjhஞயா ।
ஷTh சkhராணி ச நிrhபி⁴th³ய ph³ரமரnhth◌⁴ராth³ப³rhக³தmh ॥ 33॥
வாமத³ே நிnhத⁴nhதி phரவிஶnhதி ஸுஷுmhநயா ।
ph³ரமரnhth◌⁴ரmh phரவியாnhதshேத யாnhதி பரமாmh க³திmh ॥ 34॥
ஸுஷுmhநாயாmh யதா³ஹmhஸshthவத⁴ ஊrhth◌⁴வmh phரதா⁴வதி ।
ஸுஷுmhநாயாmh யதா³ phராணmh ph◌⁴ராமேயth³ேயா நிரnhதரmh ॥ 35॥
ஸுஷுmhநாயாmh யதா³ phராண:shதி²ேரா ப⁴வதி தீ⁴மதாmh ।
ஸுஷுmhநாயாmh phரேவேஶந சnhth³ரஸூrhெயௗ லயmh க³ெதௗ ॥ 36॥
ததா³ஸமரஸmh பா⁴வmh ேயா ஜாநாதி ஸ ேயாக³விth ।
ஸுஷுmhநாயாmh யதா³ யshய mhயேத மநேஸா ரய:॥ 37॥
ஸுஷுmhநாயாmh யதா³ ேயாகீ³ணகமபி திShடதி ।
ஸுஷுmhநாயாmh யதா³ ேயாகீ³rhத⁴மபி திShட²தி ॥ 38॥
ஸுஷுmhநாயாmh யதா³ ேயாகீ³ஸுலkh³ேநா லவmh³வth ।
ஸுஷுmhநாயாmh யதா³ ேயாகீ³யேத ரநீரவth ॥ 39॥
பி⁴th³யேத ச ததா³ kh³ரnhதி²சிth³யnhேத ஸrhவஸmhஶயா: ।
யnhேத பரமாகாேஶ ேத யாnhதி பரமாmh க³திmh ॥ 40॥
க³ŋhகா³யாmh ஸாக³ேர shநாthவா நthவா ச மணிகrhணிகாmh ।
மth◌⁴யநா³விசாரshய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 41॥
ைஶலத³rhஶநாnhiµkhதிrhவாராணshயாmh mh’தshய ச ।
ேகதா³ேராத³கபாேநந மth◌⁴யநா³phரத³rhஶநாth ॥ 42॥
அவேமத⁴ஸஹshராணி வாஜேபயஶதாநி ச ।
ஸுஷுmhநாth◌⁴யாநேயாக³shய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 43॥
ஸுஷுmhநாயாmh ஸதா³ ேகா³Sh²mh ய: கசிthேத நர: ।
ஸ iµkhத:ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா நிேரயஸமவாphiνயாth ॥ 44॥
ஸுஷுmhைநவ பரmh தீrhத²mh ஸுஷுmhைநவ பரmh ஜப: ।
ஸுஷுmhைநவ பரmh th◌⁴யாநmh ஸுஷுmhைநவ பரா க³தி:॥ 45॥

yogashikha.pdf 27



ேயாக³ஶிேகா²பநிஷth

அேநகயjhஞதா³நாநி vhரதாநி நியமாshததா² ।
ஸுஷுmhநாth◌⁴யாநேலஶshய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 46॥
ph³ரமரnhth◌⁴ேர மஹாshதா²ேந வrhதேத ஸததmh ஶிவா ।
சிchச²khதி: பரமாேத³வீ மth◌⁴யேம ஸுphரதிSh²தா ॥ 47॥
மாயாஶkhதிrhலலாடாkh³ரபா⁴ேக³vhேயாமாmh³ேஜ ததா² ।
நாத³பா பராஶkhதிrhலலாடshய  மth◌⁴யேம ॥ 48॥
பா⁴ேக³ பி³nh³மயீ ஶkhதிrhலலாடshயாபராmhஶேக ।
பி³nh³மth◌⁴ேய ச வாthமா ஸூமேபண வrhதேத ॥ 49॥
’த³ேய sh²லேபண மth◌⁴யேமந  மth◌⁴யேக³॥ 50॥
phராபாநவேஶா ேவா யத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ச தா⁴வதி ।
வாமத³ணமாrhேக³ண சசலthவாnhந th³’யேத ॥ 51॥
ஆphேதா ⁴ஜத³Nhேட³ந யேதா²chசலதி கnh³க: ।
phராபாநஸமாphதshததா²ேவா ந விரேமth ॥ 52॥
அபாந: கrhஷதி phராணmh phராேऽபாநmh ச கrhஷதி ।
ஹகாேரண ப³rhயாதி ஸகாேரண விேஶthந:॥ 53॥
ஹmhஸஹmhேஸthயiµmh மnhthரmh ேவா ஜபதி ஸrhவதா³ ।
தth³விth³வாநரmh நிthயmh ேயா ஜாநாதி ஸ ேயாக³விth ॥ 54॥
கnhேதா³rhth◌⁴ேவ Nhட³ஶkhதிrhiµkhதிபா  ேயாகி³நாmh ।
ப³nhத⁴நாய ச டா⁴நாmh யshதாmh ேவthதி ஸ ேயாக³விth ॥ 55॥
⁴rh⁴வ:shவேம ேலாகாசnhth³ரஸூrhயாऽkh³நிேத³வதா: ।
யாஸு மாthராஸு திShட²nhதி தthபரmh jhேயாதிேராதி ॥ 56॥
thரய: காலாshthரேயா ேத³வாshthரேயா ேலாகாshthரய:shவரா: ।
thரேயா ேவதா:³shதி²தா யthர தthபரmh jhேயாதிேராதி ॥ 57॥
சிthேத சலதி ஸmhஸாேரா நிசலmh ேமா உchயேத ।
தshமாchசிthதmh shதி²rhயாthphரjhஞயா பரயா விேத⁴ ॥ 58॥
சிthதmh காரணமrhதா²நாmh தshnhஸதி ஜக³ththரயmh ।
தshnhேண ஜக³thணmh தchசிகிthshயmh phரயthநத:॥ 59॥
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மேநாஹmh க³க³நாகாரmh மேநாஹmh ஸrhவேதாiµக²mh ।
மேநாஹmh ஸrhவமாthமா ச ந மந: ேகவல: பர:॥ 60॥
மந: கrhமாணி ஜாயnhேத மேநா phயதி பாதைக: ।
மநேச³nhமநீ⁴யாnhந Nhயmh ந ச பாதகmh ॥ 61॥
மநஸா மந ஆேலாkhய vh’thதிஶூnhயmh யதா³ ப⁴ேவth ।
தத: பரmh பரph³ரம th³’யேத ச ஸு³rhலப⁴mh ॥ 62॥
மநஸா மந ஆேலாkhய iµkhேதா ப⁴வதி ேயாக³விth ।
மநஸா மந ஆேலாkhய உnhமnhயnhதmh ஸதா³shமேரth ॥ 63॥
மநஸா மந ஆேலாkhய ேயாக³நிShட:²ஸதா³ ப⁴ேவth ।
மநஸா மந ஆேலாkhய th³’யnhேத phரthயயா த³ஶ ॥ 64॥
யதா³ phரthயயா th³’யnhேத ததா³ ேயாகீ³வேரா ப⁴ேவth ॥ 65॥
பி³nh³நாத³கலாjhேயாதீரவீnh³th◌⁴வதாரகmh ।
ஶாnhதmh ச தத³தீதmh ச பரmhph³ரம த³chயேத ॥ 66॥
ஹஸthlhலஸதி phthயா khட³ேத ேமாத³ேத ததா³ ।
தேநாதி வநmh ³th³th◌⁴யா பி³ேப⁴தி ஸrhவேதாப⁴யாth ॥ 67॥
ேராth◌⁴யேத ³th◌⁴யேத ேஶாேக iµயேத ந ச ஸmhபதா³ ।
கmhபேத ஶthகாrhேயஷு காேமந ரமேத ஹஸnh ॥ 68॥
shmh’thவா காமரதmh சிthதmh விஜாநீயாthகேலவேர ।
யthர ேத³ேஶ வேஸth³வாசிthதmh தth³வஸதி th◌⁴வmh ॥ 69॥
மநசnhth³ேரா ரவிrhவாrhth³’Shரkh³நிதா³’த: ।
பி³nh³நாத³கலா ph³ரமnh விShiΝph³ரேமஶேத³வதா:॥ 70॥
ஸதா³ நாதா³iνஸnhதா⁴நாthஸŋh வாஸநா ப⁴ேவth ।
நிரஜேந விேயத மnhமந பth³மஜ ॥ 71॥
ேயா ைவ நாத:³ஸ ைவ பி³nh³shதth³ைவ சிthதmh phரகீrhதிதmh ।
நாேதா³ பி³nh³ச சிthதmh ச thபி⁴ைரkhயmh phரஸாத³ேயth ॥ 72॥
மந ஏவ  பி³nh³ச உthபthதிshதி²திகாரணmh ।
மநேஸாthபth³யேத பி³nh³rhயதா²ரmh kh◌⁴’தாthமகmh ॥ 73॥
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ஷTh சkhராணி பjhஞாthவா phரவிேஶthஸுக²மNhட³லmh ।
phரவிேஶth³வாமாkh’Shய தைத²ேவாrhth◌⁴வmh நிேயாஜேயth ॥ 74॥
வாmh பி³nh³mh ததா² சkhரmh சிthதmh ைசவ ஸமph◌⁴யேஸth ।
ஸமாதி⁴ேமேகந ஸமமmh’தmh யாnhதி ேயாகி³ந:॥ 75॥
யதா²kh³நிrhதா³மth◌⁴யshேதா² ேநாthதிShேட²nhமத²நmh விநா ।
விநா சாph◌⁴யாஸேயாேக³ந jhஞாநதீ³பshததா² ந ॥ 76॥
க⁴டமth◌⁴ேய யதா² தீ³ேபா பா³ேய ைநவ phரகாஶேத ।
பி⁴nhேந தshnh க⁴ேட ைசவ தீ³பjhவாலா ச பா⁴ஸேத ॥ 77॥
shவகாயmh க⁴டthkhதmh யதா²ேவா  தthபத³mh ।
³வாkhயஸமாபி⁴nhேந ph³ரமjhஞாநmh phரகாஶேத ॥ 78॥
கrhணதா⁴ரmh ³mh phராphய தth³வாkhயmh phலவவth³’ட⁴mh ।
அph◌⁴யாஸவாஸநாஶkhthயா தரnhதி ப⁴வஸாக³ரmh ॥ 79॥
இthபநிஷth ।இதி ேயாக³ஶிேகா²பநிஷதி³ஷShேடா²ऽth◌⁴யாய:॥ 6॥
ௐ ஸஹ நாவவ ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவிநவதீ⁴தமsh மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥ ௐ தthஸth ॥
இதி ேயாக³ஶிேகா²பநிஷthஸமாphதா ॥
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