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Shri Aravindopanishad

அரவிnhேதா³பநிஷth

ௐ । ஏகேமவாth³விதீயmh ph³ரம ஸத³ஸth³பmh ஸத³ஸத³தீதmh
நாnhயth கிசித³shதி thகாலth◌⁴’தmh thகாலாதீதmh வா ஸrhவnh க²
ph³ரைமகmh யth கிச ஜக³thயாமiΝ வா மஹth³ேவாதா³ரmh வாiνதா³ரmh வா
ph³ரைமவ
தth³ ph³ரைமவ ஜக³த³பி ph³ரம ஸthயmh ந th²யா ।
ஸ ஏவ பராthபர: ஷshthகாலாதீத:ஸகல⁴வநாதீத:
ஸகல⁴வநphரவிShட:ஸத³தீேதாऽஸத³தீத:ஸnhமய: சிnhமய
ஆநnhத³மேயாऽநாth³யnhத:ஸநாதேநா ப⁴க³வாnh ।
ஸ நிrh³ே ³nh த⁴thேத ஸ³ேऽநnhத³ே நிrh³ணthவmh ⁴ŋhkhேத
shவயசாதிவrhதேத நிrh³ணthவச ஸ³ணthவச ந நிrh³ே ந ³ணீ
ேகவல ஏவ ய: ।
ஸ ⁴வநாதீேதா ⁴வநாநி தா⁴ரயதி ⁴வந⁴ேதா ⁴வநாநி
phரவிஶதி காலாதீத: காேலா ப⁴வthயநnhத:ஸாnhத: phரகாஶத ஏேகா
ப³ஹேவாऽேபா பீ விth³யாவிth³யாமyhயா சிchச²khthயா ।
shவயnh ந த⁴rhதா ந தா⁴rhேயா நாநnhத: ந ஸாnhேதா ைநேகா ந
ப³ஹு: நாேபா ந பீ ேகவல ஏவ ய: ।
ஸrhவாணி thேவதாநி நாமாநி யேத³கthவச ப³ஹுthவசாநnhதச
ஸாnhதச phரகாஶnhத ஏவ சிதா³thமநி சிnhமேய ஜக³தி ।
ௐ தthஸth யchச ஸchசிேத³வ தchசிnhமயmh ஜக³th பா⁴ஸேத
சிதா³thமநி ஸthயphரகாஶ:ஸthயshய ப⁴க³வத: ।
யதா²ஸூrhயshய phரதிபி³mhப³ ஏக: ஶாnhேத ஜேல ப³ஹவசேல ஸthய:
ஸூrhய:ஸthய: phரதிபி³mhப:³ஸthயphரகாஶ:ஸத:ஸூrhயshய ந ஸ shவphந:
ஸத: phரகாஶsh ஸ:, யதா² வா ஸூrhயshய jhேயாதி: ெஸௗரmh ஜக³th shவஶkhthயா
தா⁴வதி³வ ரயth phரகாஶேத ஸthயmh jhேயாதி:ஸthயphரகாஶ:ஸத:ஸூrhயshய
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ந ேஸாऽகா பா⁴தி:ஸத:ஸthயphரகாஶsh ஸ:, யதா²வா ஸூrhயshய jhவாலாமயmh
பி³mhப³mh ந shவயmh ஸூrhய:ஸூrhயshய  ஸூrhயthவmh phரகாஶயthேயதத³nhநமயmh
பமnhநாேத jhஞாேந தth³பாதீதsh ஸூrhய:ஸthய:ஸூrhய:ஸthயmh பmh
பி³mhபா³kh’தி ஸthயphரகாஶ:ஸத:ஸூrhயshய ந ஸ மாயாnhவித:ஸத:
ஸthயphரகாஶsh ஸ:, தேத²ஹ ஜக³th³ph³ரம ஸthயphரகாேஶா ப⁴க³வத: ந shவphர:
ந மாயாnhவிதmh நாகா பா⁴தி:ஸத:ஸthயphரகாஶsh தth³ ந shவயmh
ப⁴க³வாnh ததா²பி shவயேமவ ஸ: । ஏஷா பரா மாையஷா ேயாக³மாஹாthmhயmh
ரஹshயமயshய ேயாேக³வரshய kh’Shணshையஷா சிchச²khthயா ஆநnhத³மயீ
லா
பரshயாதrhkhயா க³தி: ।
ஸrhவத³மrhத²த:ஸthயmh பராrhத²த:அஸthயதி மநshShThயrhத²mh
விjhஞாநாrhத²iµchயதாmh ந  கிசித³phயஸthயmh ஸthேய ph³ரமணி ।
ஏவmh யth phரகாஶேத ஜக³தா³நnhத³ ஏவ தth ।
ஓmh தthஸth யchச ஸchசிேத³வ தth³யchச சிth ஸ ஆநnhத:³ । யth
நிராநnhத³தி பா⁴ஸேத :³ க²தி ³rhப³லthயjhஞாநதி
ததா³நnhத³shய விகார ஆநnhத³shய khடா³ ।
ேயா  வ:ஸ ஆநnhத³மய: phரchச²nhேநா ப⁴க³வாnh shவphரகாஶமயmh
ஜக³th³ph³ரம ேபா⁴khமவதீrhண: । ய ஏஷ :³க²ேபா⁴க:³ஸ ேபா⁴க³
ஏவாநnhத³மயshதshயாநnhத³ேமவாநnhத³மேயா ⁴ŋhkhேத ।
ேகா  நிராநnhத³mh ேபா⁴khiµthஸேஹத ய:ஸrhவாநnhத³மய:ஸ ஏேவாthஸஹேத
நிராnhத³மயsh நிராநnhத³mh ⁴ஜாந: ந ⁴தாநnhத³mh விநா phரணேயth
। ேகா ³rhப³ேலா ப⁴விmh ஶkhiνயாth³ய:ஸrhவஶkhதிமாnh ஸ ஏவ ஶkhiνயாth³
³rhப³ேலா யாkhராnhேதா ³rhப³லthேவந ந திShேட²chச²khதிmh விநா phரணேயth ।
ேகாऽjhஞாநmh phரேவShmhஸமrhேதா²ய:ஸrhவjhஞாநமய:ஸஏவஸமrhேதா²ऽjhஞsh
தshmhshதிேர ந th◌⁴ேயதாஸththவஸேத³வ ப⁴ேவth³ jhஞாநmh விநா phரணேயth ।
jhஞாநshய khடா³jhஞாநmh shவshnhநாthமேகா³பநmh ஶkhேத: khடா³ ெதௗ³rhப³lhயmh
நிராநnhத³மாநnhத³shய khடா³thமேகா³பநmh shவாthமநி ।
ஸாநnhத³mh ஹஸதி வ:ஸாநnhத³mh khரnhத³thயணி iµசதி தேமாமய
ஆநnhேத³ பா⁴ஸமாந இவ யாதநாபி⁴ேசShடமாந:ஸாநnhத³mh sh²ரதி ஸாநnhத³mh
sh²ரதி ேசShடமாந: phரசNhடா³பீ⁴ ரதிபி:◌⁴ । rhணேபா⁴கா³rhத²mh தshயாநnhத³shய
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தாமஸshயாmhஶshய தாமேஸா ⁴thவாநnhத³mh ேகா³பயதி ।
அjhஞாநmh லேமதshய பா⁴வshய ஸாnhத ஏவாஹthயஶkhேதா
³rhப³ேலா :³கீ² மயா கrhதvhயmh jhஞாதvhயmh லph³த⁴vhயmh phரயாேஸந தப:ேயண
mh’thநா ஸ thவேமேஷாऽஹmh யththவmh ந தத³ஹmh யthதவ ஶுப⁴mh தnhமமாஶுப⁴mh
ேயந தவ லாப⁴shேதந மம ஹாநி: thவாேமவ ஹnhயாmh ஸுகீ² ப⁴விShயா
ைநவ ஸாththவிேகாऽஹmh thவாேமவ ஸுகி²நmh கேரா shவ:³ேக²ந shவஹாnhயா
shவmh’thேநthயாth³யjhஞாநshய shவபmh மந ।
அஹŋhகார ஏவ பீ³ஜமஹŋhகாரேமாாத³jhஞாநேமா:

அjhஞாநேமாாth³ :³கா²nhiµchயேத ஆநnhத³மேயாऽஹmh
ேஸாऽஹேமேகாऽஹமநnhேதாऽஹmh ஸrhேவாऽஹதி விjhஞாயாநnhத³மேயா
ப⁴வthயாநnhேதா³ ப⁴வதி ।
ஏஷ ஏவ ேமா: ।ஸ iµkhத:ஸrhேவஷாmh ேபா⁴கா³nh ⁴ŋhkhேத
ஸrhவாநாநnhதா³நநnhதmh ⁴ஜாேநா ந ஸாnhைதrhவிjhயேத ஸாnhதாநி ⁴ஜாேநா
நாநnhேதந யேத ஸ ஏேகா ப⁴வதி ப³ஹுrhப⁴வதி ஸ யேஜா ஜாயத இவ
ஜாயமாேநாऽபி ந ஜாயேத ந ப³th◌⁴யேத ந ஜnhம தshய விth³யேத
ஆthமnhயாthமாthமநா phரகாஶயாmhயாthமாநதி jhஞாநாth³ விiµkhத: khட³ேத ।
லாrhத²mh  ஜக³தா³நnhதா³rhத²mh லாமய இதி லாmh
தாநnhத³shய thரா: khதா: khட³தாநnhத³mh ⁴ŋhkh◌⁴வேமகmh ேபா⁴kh³யmh
ப⁴க³வnhதmh phராphய ⁴ŋhkh◌⁴வmh ஸrhவவshஷு ।
ஆநnhத³mh  phரவயா ப⁴க³வதாதி³Shட: ।
தாமஸமபாvh’thயாநnhத:³ phரகாஶதாmh தshய thரா: ।
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