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॥பி⁴ ுேகாபனிஷ 63 ॥
பி⁴ ூ படல ய ரவி ரா திமக³ம ஸதா³ ।
த ைரபத³ ³ர மத வ ³ர மமா ர கேராது மா ॥
ௐ ணமத:³ ணமித³

ணமுத³ யேத ।
ண ய ணமாதா³ய
ணேமவாவ யேத ॥

ௐஶா தி:ஶா தி:ஶா தி: ॥
ௐஅத²பி⁴ ூ ேமா ா தி²நா
குடீசகப³ஹூத³கஹ ஸபரமஹ ஸா ேவதி ச வார: ।
குடீசகா நாம ெகௗ³தமப⁴ர ³வாஜயா ஞவ யவஸி ட -
ர ⁴ரு’தேயாऽஷ்டௌ³ராஸா வர ேதா
ேயாக³மா ேக³ ேமா ேமவ ரா த²ய ேத ।
அத² ப³ஹூத³கா நாம ரித³ ட³கம ட³லு கா² -
ய ேஞாபவீதகாஷாயவ ரதா⁴ரிே
³ர ம ஷி ³ரு’ேஹமது⁴மா ஸ வ ஜயி வா ெடௗ
³ராஸா ைப⁴ ாசரண ரு’ வா
ேயாக³மா ேக³ ேமா ேமவ ரா த²ய ேத ।
அத²ஹ ஸா நாம ³ராம ஏகரா ர நக³ேர ப சரா ர
ே ேரஸ தரா ர தது³பரி ந வேஸயு: ।
ேகா³ ரேகா³மயாஹாரிே நி ய சா ³ராயணபராய
ேயாக³மா ேக³ ேமா ேமவ ரா த²ய ேத ।
அத² பரமஹ ஸா நாமஸ வ தகாருணி ேவதேகதுஜட³ப⁴ரத -
த³ தா ேரயஶுகவாமேத³வஹாரீதக ர ⁴ரு’தேயாऽஷ்டௌ
³ராஸா வர ேதா
ேயாக³மா ேக³ ேமா ேமவ ரா த²ய ேத ।
ரு’ ேலஶூ ய ³ரு’ேஹ மஶானவாஸிே வா

ஸா ப³ரா வா தி³க³ ப³ரா வா ।
ந ேதஷா த⁴ மாத⁴ ெமௗலாபா⁴லாெபௗ⁴
ஶு ³தா⁴ஶு ³ெதௗ⁴ ³ைவதவ ஜிதாஸமேலா டா மகா ச :
ஸ வவ ேணஷுைப⁴ ாசரண ரு’ வாஸ வ ரா ைமேவதிப ய தி
।
அத²ஜாத பத⁴ரா நி ³வ ³வா நி பரி ³ரஹா:
ஶு ல ⁴யானபராய ஆ மனி டா: ராணஸ தா⁴ர ேத²
யேதா² தகாேலைப⁴ மாசர த:ஶூ யாகா³ரேத³வ ³ரு’ஹ -
ரு’ண டவ மீக ரு’ லகுலாலஶாலா ³னிேஹா ரஶாலானதீ³புலின

-
கி³ரிக த³ரகுஹரேகாடரனி சர த² டி³ேல த ர ³ர மமா ேக³
ஸ ய ஸ ப :ஶு ³த⁴மானஸா: பரமஹ ஸாசரேணன
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ஸ யாேஸனேத³ஹ யாக³ கு வ திேதபரமஹ ஸாநாேம யுபனிஷ
॥
ௐ ணமத:³ ணமித³

ணமுத³ யேத ।
ண ய ணமாதா³ய
ணேமவாவ யேத ॥

ௐஶா தி:ஶா தி:ஶா தி: ॥
இதிபி⁴ ுேகாபனிஷ ஸமா தா ॥
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