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Dhyanabindu Upanishad

th◌⁴யாநபி³nh³பநிஷth

th◌⁴யாthவா யth³ph³ரமமாthரmh ேத shவாவேஶஷதி⁴யா ய: ।
ேயாக³தththவjhஞாநப²லmh தthshவமாthரmh விசிnhதேய ॥
ௐ ஸஹ நாவவ ॥ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ॥
ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ॥
ேதஜshவிநாவதீ⁴தமsh மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
யதி³ைஶலஸமmh பாபmh விshதீrhணmh ப³ஹுேயாஜநmh ।
பி⁴th³யேத th◌⁴யாநேயாேக³ந நாnhேயா ேப⁴த:³ கதா³சந ॥ 1॥
பீ³ஜாரmh பரmh பி³nh³mh நாேதா³ தshேயாப shதி²தmh ।
ஸஶph³த³mh சாேர ேண நி:ஶph³த³mh பரமmh பத³mh ॥ 2॥
அநாஹதmh  யchச²ph³த³mh தshய ஶph³த³shய யthபரmh ।
தthபரmh விnhத³ேத யsh ஸ ேயாகீ³ சி²nhநஸmhஶய:॥ 3॥
வாலாkh³ரஶதஸாஹshரmh தshய பா⁴க³shய பா⁴கி³ந: ।
தshய பா⁴க³shய பா⁴கா³rhத⁴mh தthேய  நிரஜநmh ॥ 4॥
Shபமth◌⁴ேய யதா² க³nhத: ◌⁴ பேயாமth◌⁴ேய யதா² kh◌⁴’தmh ।
திலமth◌⁴ேய யதா²ைதலmh பாஷாShவிவ காசநmh ॥ 5॥
ஏவmh ஸrhவாணி ⁴தாநி மெணௗ ஸூthர இவாthமநி ।
shதி²ர³th³தி⁴ரஸmhேடா⁴ ph³ரமவிth³ph³ரமணிshதி²த:॥ 6॥
திலாநாmh  யதா²ைதலmh Shேப க³nhத⁴ இவாத: ।
ஷshய ஶேர  ஸபா³யாph◌⁴யnhதேர shதி²த:॥ 7॥
vh’mh  ஸகலmh விth³யாchசா²யா தshையவ நிShகலா ।
ஸகேல நிShகேல பா⁴ேவ ஸrhவthராthமா vhயவshதி²த:॥ 8॥
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ஓthேயகாரmh ph³ரம th◌⁴ேயயmh ஸrhவiµiµபி:◌⁴ ।
ph’தி²vhயkh³நிச ’kh³ேவேதா³ ⁴thேயவ பிதாமஹ:॥ 9॥
அகாேர  லயmh phராphேத phரத²ேம phரணவாmhஶேக ।
அnhதmh யஜுrhவாrh⁴ேவா விShiΝrhஜநாrhத³ந:॥ 10॥
உகாேர  லயmh phராphேத th³விதீேய phரணவாmhஶேக ।
th³ெயௗ:ஸூrhய:ஸாமேவத³ச shவthேயவ மேஹவர:॥ 11॥
மகாேர  லயmh phராphேத th’தீேய phரணவாmhஶேக ।
அகார: பீதவrhண: shயாth³ரேஜா³ண உதீ³த:॥ 12॥
உகார:ஸாththவிக:ஶுkhேலா மகார: kh’Shணதாமஸ: ।
அShடாŋhக³mh ச சShபாத³mh thshதா²நmh பசைத³வதmh ॥ 13॥
ஓŋhகாரmh ேயா ந ஜாநாதி ph³ரமே ந ப⁴ேவth ஸ: ।
phரணேவா த⁴iν:ஶேரா யாthமா ph³ரம தlhலயiµchயேத ॥ 14॥
அphரமthேதந ேவth³த⁴vhயmh ஶரவthதnhமேயா ப⁴ேவth ।
நிவrhதnhேத khயா:ஸrhவாshதshnhth³’Shேட பராவேர ॥ 15॥
ஓŋhகாரphரப⁴வா ேத³வா ஓŋhகாரphரப⁴வா:shவரா: ।
ஓŋhகாரphரப⁴வmh ஸrhவmh thைரேலாkhயmh ஸசராசரmh ॥ 16॥
ரshேவா த³ஹதி பாபாநி தீ³rhக:◌⁴ ஸmhபthphரேதா³ऽvhயய: ।
அrhத⁴மாthரா ஸமாkhத: phரணேவா ேமாதா³யக:॥ 17॥
ைதலதா⁴ராவாchசி²nhநmh தீ³rhக⁴க⁴Nhடாநிநாத³வth ।
அவாchயmh phரணவshயாkh³ரmh யshதmh ேவத³ஸ ேவத³விth ॥ 18॥
’thபth³மகrhணிகாமth◌⁴ேய shதி²ரதீ³பநிபா⁴kh’திmh ।
அŋh³Shட²மாthரமசலmh th◌⁴யாேயேதா³ŋhகாரவரmh ॥ 19॥
இட³யா வாமாrhய ரயிthேவாத³ரshதி²தmh ।
ஓŋhகாரmh ேத³ஹமth◌⁴யshத²mh th◌⁴யாேயjhjhவாலவvh’தmh ॥ 20॥
ph³ரமா ரக இthkhேதா விShiΝ:mhப⁴க உchயேத ।
ேரேசா th³ர இதி phேராkhத: phராயாமshய ேத³வதா:॥ 21॥
ஆthமாநமரணிmh kh’thவா phரணவmh ேசாthதராரணிmh ।
th◌⁴யாநநிrhமத²நாph◌⁴யாஸாேத³வ பேயnhநி³ட⁴வth ॥ 22॥
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ஓŋhகாரth◌⁴வநிநாேத³ந வாேயா:ஸmhஹரnhதிகmh ।
யாவth³ப³லmh ஸமாத³th◌⁴யாthஸmhயŋhநாத³லயாவதி⁴ ॥ 23॥
க³மாக³மshத²mh க³மநாதி³ஶூnhய-

ேமாŋhகாரேமகmh ரவிேகாதீ³phதிmh ।
பயnhதி ேய ஸrhவஜநாnhதரshத²mh

ஹmhஸாthமகmh ேத விரஜா ப⁴வnhதி ॥ 24॥
யnhமநshthஜக³thsh’Shshதி²திvhயஸநகrhமkh’th ।
தnhமேநா விலயmh யாதி தth³விShே: பரமmh பத³mh ॥ 25॥
அShடபthரmh  ’thபth³மmh th³வாthmhஶthேகஸராnhவிதmh ।
தshய மth◌⁴ேய shதி²ேதா பா⁴iνrhபா⁴iνமth◌⁴யக³த:ஶஶீ ॥ 26॥
ஶஶிமth◌⁴யக³ேதா வநிrhவநிமth◌⁴யக³தா phரபா⁴ ।
phரபா⁴மth◌⁴யக³தmh பீட²mh நாநாரthநphரேவShதmh ॥ 27॥
தshய மth◌⁴யக³தmh ேத³வmh வாஸுேத³வmh நிரஜநmh ।
வthஸெகௗshேபா⁴ரshகmh iµkhதாமணிவி⁴தmh ॥ 28॥
ஶுth³த⁴shப²கஸŋhகாஶmh சnhth³ரேகாஸமphரப⁴mh ।
ஏவmh th◌⁴யாேயnhமஹாவிShiΝேமவmh வா விநயாnhவித:॥ 29॥
அதShபஸŋhகாஶmh நாபி⁴shதா²ேந phரதிSh²தmh ।
சrh⁴ஜmh மஹாவிShiΝmh ரேகண விசிnhதேயth ॥ 30॥
mhப⁴ேகந ’தி³shதா²ேந சிnhதேயthகமலாஸநmh ।
ph³ரமாணmh ரkhதெகௗ³ராப⁴mh சrhவkhthரmh பிதாமஹmh ॥ 31॥
ேரசேகந  விth³யாthமா லலாடshத²mh thேலாசநmh ।
ஶுth³த⁴shப²கஸŋhகாஶmh நிShகலmh பாபநாஶநmh ॥ 32॥
அஜபthரமத: ◌⁴Shபrhth◌⁴வநாலமேதா⁴iµக²mh ।
கத³Shபஸŋhகாஶmh ஸrhவேவத³மயmh ஶிவmh ॥ 33॥
ஶதாரmh ஶதபthராTh◌⁴யmh விகீrhmh³ஜகrhணிகmh ।
தthராrhகசnhth³ரவநீநாiµபrhப சிnhதேயth ॥ 34॥
பth³மshேயாth³கா⁴டநmh kh’thவா ேபா³த⁴சnhth³ராkh³நிஸூrhயகmh ।
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தshய ’th³பீ³ஜமா’thய ஆthமாநmh சரேத th◌⁴வmh ॥ 35॥
thshதா²நmh ச thமாthரmh ச thph³ரம ச thரயாரmh ।
thமாthரமrhத⁴மாthரmh வா யshதmh ேவத³ஸ ேவத³விth ॥ 36॥
ைதலதா⁴ரவாchசி²nhநதீ³rhக⁴க⁴Nhடாநிநாத³வth ।
பி³nh³நாத³கலாதீதmh யshதmh ேவத³ஸ ேவத³விth ॥ 37॥
யைத²வthபலநாேலந ேதாயமாகrhஷேயnhநர: ।
தைத²வஓthகrhஷேயth³வாmh ேயாகீ³ ேயாக³பேத²shதி²த:॥ 38॥
அrhத⁴மாthராthமகmh kh’thவா ேகாஶீ⁴தmh  பŋhகஜmh ।
கrhஷேயnhநலமாthேரண ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய லயmh நேயth ॥ 39॥
ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய லலாேட  நாகாயாsh லத: ।
ஜாநீயாத³mh’தmh shதா²நmh தth³ph³ரமாயதநmh மஹth ॥ 40॥
ஆஸநmh phராணஸmhேராத:◌⁴ phரthயாஹாரச தா⁴ர ।
th◌⁴யாநmh ஸமாதி⁴ேரதாநி ேயாகா³ŋhகா³நி ப⁴வnhதி ஷTh ॥ 41॥
ஆஸநாநி ச தாவnhதி யாவnhthேயா வஜாதய: ।
ஏேதஷாநலாnhேப⁴தா³nhவிஜாநாதி மேஹவர:॥ 42॥
சி²th³ரmh ப⁴th³ரmh ததா²mhஹmh பth³மmh ேசதி சShடயmh ।
ஆதா⁴ரmh phரத²மmh சkhரmh shவாதி⁴Shடா²நmh th³விதீயகmh ॥ 43॥
ேயாநிshதா²நmh தேயாrhமth◌⁴ேய காமபmh நிக³th³யேத ।
ஆதா⁴ராkh²ேய ³த³shதா²ேந பŋhகஜmh யchசrhத³லmh ॥ 44॥
தnhமth◌⁴ேய phேராchயேத ேயாநி: காமாkh²யா th³த⁴வnhதி³தா ।
ேயாநிமth◌⁴ேய shதி²தmh ŋhக³mh பசிமாபி⁴iµக²mh ததா²॥ 45॥
மshதேக மணிவth³பி⁴nhநmh ேயா ஜாநாதி ஸ ேயாக³விth ।
தphதசாகராகாரmh த³lhேலேக²வ விsh²ரth ॥ 46॥
சரshரiµபrhயkh³ேநரேதா⁴ ேமTh◌⁴ராthphரதிSh²தmh ।
shவஶph³ேத³ந ப⁴ேவthphராண:shவாதி⁴Shடா²நmh ததா³ரயmh ॥ 47॥
shவாதி⁴Shடா²நmh ததசkhரmh ேமTh◌⁴ரேமவ நிக³th³யேத ।
மணிவthதnhநா யthர வாநா தmh வ:॥ 48॥
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தnhநாபி⁴மNhட³லmh சkhரmh phேராchயேத மணிரகmh ।
th³வாத³ஶாரமஹாசkhேர Nhயபாபநியnhthத:॥ 49॥
தாவjhேவா ph◌⁴ரமthேயவmh யாவthதththவmh ந விnhத³தி ।
ஊrhth◌⁴வmh ேமTh◌⁴ராத³ேதா² நாேப: ◌⁴ கnhேதா³ ேயாऽshதி க²கா³Nhட³வth ॥ 50॥
தthர நாTh³ய:ஸiµthபnhநா:ஸஹshராணி th³விஸphததி: ।
ேதஷு நா³ஸஹshேரஷு th³விஸphததிதா³’தா:॥ 51॥
phரதா⁴நா: phராணவாnhேயா ⁴யshதthர த³ஶ shmh’தா: ।
இடா³ ச பிŋhக³லா ைசவ ஸுஷுmhநா ச th’தீயகா ॥ 52॥
கா³nhதா⁴ ஹshதிவா ச ஷா ைசவ யஶshவிநி ।
அலmh³ஸா ஹூரthர ஶŋhகி²நீ த³ஶ shmh’தா ॥ 53॥
ஏவmh நா³மயmh சkhரmh விjhேஞயmh ேயாகி³நா ஸதா³ ।
ஸததmh phராணவாnhய: ேஸாம ஸூrhயாkh³நிேத³வதா:॥ 54॥
இடா³பிŋhக³லாஸுஷுmhநாshதிshேரா நாTh³ய: phரகீrhதிதா: ।
இடா³வாேம shதி²தா பா⁴ேக³ பிŋhக³லா த³ேண shதி²தா ॥ 55॥
ஸுஷுmhநா மth◌⁴யேத³ேஶ  phராணமாrhகா³shthரய:shmh’தா: ।
phராேऽபாந:ஸமாநேசாதா³ேநா vhயாநshதைத²வ ச ॥ 56॥
நாக:³rhம: kh’கரேகா ேத³வத³thேதா த⁴நஜய: ।
phராth³யா: பச விkh²யாதா நாகா³th³யா: பச வாயவ:॥ 57॥
ஏேத நா³ஸஹshேரஷு வrhதnhேத வபிண: ।
phராபாநவேஶா ேவா யத⁴ேசாrhth◌⁴வmh phரதா⁴வதி ॥ 58॥
வாமத³ணமாrhேக³ண சசலthவாnhந th³’யேத ।
ஆphேதா ⁴ஜத³Nhேட³ந யேதா²chசலதி கnh³க:॥ 59॥
phராபாநஸமாphதshதth³வjhேவா ந விரேமth ।
அபாநாthகrhஷதி phராேऽபாந: phராchச கrhஷதி ॥ 60॥
க²க³ரjhஜுவதி³thேயதth³ேயா ஜாநாதி ஸ ேயாக³விth ।
ஹகாேரண ப³rhயாதி ஸகாேரண விேஶthந:॥ 61॥
ஹmhஸஹmhேஸthயமmh மnhthரmh ேவா ஜபதி ஸrhவதா³ ।
ஶதாநி ஷThதி³வாராthரmh ஸஹshராேணகவிmhஶதி:॥ 62॥
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ஏதnhஸŋhkh²யாnhவிதmh மnhthரmh ேவா ஜபதி ஸrhவதா³ ।
அஜபா நாம கா³யth ேயாகி³நாmh ேமாதா³ஸதா³॥ 63॥
அshயா:ஸŋhகlhபமாthேரண நர: பாைப: phரiµchயேத ।
அநயா ஸth³’ஶீ விth³யா அநயா ஸth³’ேஶா ஜப:॥ 64॥
அநயா ஸth³’ஶmh Nhயmh ந ⁴தmh ந ப⁴விShயதி ।
ேயந மாrhேக³ண க³nhதvhயmh ph³ரமshதா²நmh நிராமயmh ॥ 65॥
iµேக²நாchசா²th³ய தth³th³வாரmh phரஸுphதா பரேமவ ।
phர³th³தா⁴ வநிேயாேக³ந மநஸா மதா ஸஹ ॥ 66॥
ஸூசிவth³³ணமாதா³ய vhரஜthrhth◌⁴வmh ஸுஷுmhநயா ।
உth³கா⁴டேயthகபாடmh  யதா²சிகயா ஹடா²th ॥ 67॥
Nhட³nhயா தயா ேயாகீ³ ேமாth³வாரmh விேப⁴த³ேயth ॥ 68॥
kh’thவா ஸmhெதௗ கெரௗ th³’ட⁴தரmh ப³th◌⁴வாத² பth³மாஸநmh ।
கா³ட⁴mh வ ஸnhநிதா⁴ய ³கmh th◌⁴யாநmh ச தchேசத ॥
வாரmhவாரமமபாதrhth◌⁴வமநிலmh phேராchசாரயnhதmh ।
iµசnhphராணiµைபதி ேபா³த⁴மலmh ஶkhதிphரபா⁴வாnhநர:॥ 69॥
பth³மாஸநshதி²ேதா ேயாகீ³ நா³th³வாேரஷு ரயnh ।
மாதmh mhப⁴யnhயsh ஸ iµkhேதா நாthர ஸmhஶய:॥ 70॥
அŋhகா³நாmh மrhத³நmh kh’thவா ரமஜாேதந வா ।
கThவmhலலவணthயாகீ³ரபாநரத:ஸுகீ²॥ 71॥
ph³ரமசா தாஹா ேயாகீ³ ேயாக³பராயண: ।
அph³தா³³rhth◌⁴வmh ப⁴ேவthth³ேதா⁴ நாthர காrhயாmh விசார ॥ 72॥
கnhேதா³rhth◌⁴வNhட³ ஶkhதி:ஸ ேயாகீ³th³தி⁴பா⁴ஜநmh ।
அபாநphராணேயாைரkhயmh யnhthரஷேயா:॥ 73॥
வா ப⁴வதி vh’th³ேதா⁴ऽபி ஸததmh லப³nhத⁴நாth ।
பாrhShணிபா⁴ேக³ந ஸmhபீTh³ய ேயாநிமாசேயth³³த³mh ॥ 74॥
அபாநrhth◌⁴வiµthkh’Shய லப³nhேதா⁴ऽயiµchயேத ।
உTh³யாணmh ேத யshமாத³விராnhதமஹாக²க:³॥ 75॥
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உTh³³யாணmh தேத³வ shயாthதthர ப³nhேதா⁴ விதீ⁴யேத ।
உத³ேர பசிமmh தாணmh நாேப⁴rhth◌⁴வmh  காரேயth ॥ 76॥
உTh³³யாேऽphயயmh ப³nhேதா⁴ mh’thமாதŋhக³ேகஸ ।
ப³th◌⁴நாதி  ஶிேராஜாதமேதா⁴கா³நேபா⁴ஜலmh ॥ 77॥
தேதா ஜாலnhத⁴ேரா ப³nhத: ◌⁴ கrhம:³ெகௗ²க⁴நாஶந: ।
ஜாலnhத⁴ேர kh’ேத ப³nhேத⁴ கrhணஸŋhேகாசலேண ॥ 78॥
ந பீஷmh பதthயkh³ெநௗ ந ச வா: phரதா⁴வதி ।
கபாலஹேர வா phரவிShடா விபதகா³॥ 79॥
ph◌⁴ேவாரnhதrhக³தா th³’Shrhiµth³ரா ப⁴வதி ேக²ச ।
ந ேராேகா³ மரணmh தshய ந நிth³ரா ந ுதா⁴ th’ஷா ॥ 80॥
ந ச rhchசா² ப⁴ேவthதshய ேயா iµth³ராmh ேவthதி ேக²சmh ।
பீTh³யேத ந ச ேராேக³ண phயேத ந ச கrhம ॥ 81॥
ப³th◌⁴யேத ந ச காேலந யshய iµth³ரshதி ேக²ச ।
சிthதmh சரதி ேக² யshமாjhவா ப⁴வதி ேக²க³தா ॥ 82॥
ேதைநஷா ேக²ச நாம iµth³ரா th³த⁴நமshkh’தா ।
ேக²சrhயா iµth³ரயா யshய விவரmh லmhபி³ேகாrhth◌⁴வத:॥ 83॥
பி³nh:³ரதி ேநா யshய காnhயாŋhகி³தshய ச ।
யாவth³பி³nh:³shதி²ேதா ேத³ேஹ தாவnhmh’thப⁴யmh த:॥ 84॥
யாவth³ப³th³தா⁴ நேபா⁴iµth³ரா தாவth³பி³nh³rhந க³chச²தி ।
க³ேதாऽபி யதா³ பி³nh:³ஸmhphராphேதா ேயாநிமNhட³ேல ॥ 85॥
vhரஜthrhth◌⁴வmh ஹடா²chச²khthயா நிப³th³ேதா⁴ ேயாநிiµth³ரயா ।
ஸ ஏவ th³விவிேதா⁴ பி³nh:³ பாNhட³ேரா ேலாதshததா²॥ 86॥
பாNhட³ரmh ஶுkhரthயாஹுrhேலாதாkh²யmh மஹாரஜ: ।
விth³மth³மஸŋhகாஶmh ேயாநிshதா²ேந shதி²தmh ரஜ:॥ 87॥
ஶஶிshதா²ேந வேஸth³பி³nh:³shதேயாைரkhயmh ஸு³rhலப⁴mh ।
பி³nh:³ஶிேவா ரஜ:ஶkhதிrhபி³nh³nh³ ரேஜா ரவி:॥ 88॥
உப⁴யஓ:ஸŋhக³மாேத³வ phராphயேத பரமmh வ: ।
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வாநா ஶkhதிசாேலந phேரதmh ேக² யதா² ரஜ:॥ 89॥
ரவிணகthவமாயாதி ப⁴ேவth³தி³vhயmh வshததா³ ।
ஶுkhலmh சnhth³ேரண ஸmhkhதmh ரஜ:ஸூrhயஸமnhவிதmh ॥ 90॥
th³வேயா:ஸமரபா⁴வmh ேயா ஜாநாதி ஸ ேயாக³விth ।
ேஶாத⁴நmh மலஜாலாநாmh க⁴டநmh சnhth³ரஸூrhயேயா:॥ 91॥
ரஸாநாmh ேஶாஷணmh ஸmhயŋhமஹாiµth³ராபி⁴தீ⁴யேத ॥ 92॥
வோnhயshதஹiνrhநிபீTh³ய ஸுரmh ேயாேநச வாமாŋhkh◌⁴
ஹshதாph◌⁴யாமiνதா⁴ரயnhphரவிததmh பாத³mh ததா² த³ணmh ॥
ஆrhய வஸேநந க³ளmh ப³th◌⁴வா ஶைநேரசேய-
ேத³ஷா பாதகநாஶிநீ நiν மஹாiµth³ரா nh’mh phேராchயேத ॥ 93॥
அதா²thமநிrhணயmh vhயாkh²யாshேய ॥
’தி³shதா²ேந அShடத³லபth³மmh வrhதேத தnhமth◌⁴ேய ேரகா²வலயmh
kh’thவா வாthமபmh jhேயாதீபமiΝமாthரmh வrhதேத தshnhஸrhவmh
phரதிSh²தmh ப⁴வதி ஸrhவmh ஜாநாதி ஸrhவmh கேராதி ஸrhவேமதchசதமஹmh
கrhதாऽஹmh ேபா⁴khதா ஸுகீ²:³கீ² காண: க²ேஜா ப³தி⁴ேரா க: kh’ஶ:

sh²ேலாऽேநந phரகாேரண shவதnhthரவாேத³ந வrhதேத ॥
rhவத³ேல விரமேத rhவmh த³லmh ேவதவrhணmh ததா³ ப⁴khதிர:ஸரmh
த⁴rhேம மதிrhப⁴வதி ॥
யதா³ऽkh³ேநயத³ேல விரமேத ததா³kh³ேநயத³லmh ரkhதவrhணmh ததா³
நிth³ராலshய
மதிrhப⁴வதி ॥
யதா³ த³ணத³ேல விரமேத தth³த³ணத³லmh kh’Shணவrhணmh ததா³
th³ேவஷேகாபமதிrhப⁴வதி ॥
யதா³ைநrh’தத³ேல விரமேத தnhைநrh’தத³லmh நீலவrhணmh ததா³
பாபகrhமmhஸாமதிrhப⁴வதி ॥
யதா³ பசிமத³ேல விரமேத தthபசிமத³லmh shப²கவrhணmh ததா³
khடா³விேநாேத³ மதிrhப⁴வதி ॥
யதா³வாயvhயத³ேல விரமேத வாயvhயத³லmh மாணிkhயவrhணmh ததா³
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க³மநசலநைவராkh³யமதிrhப⁴வதி ॥
யேதா³thதரத³ேல விரமேத த³thதரத³லmh பீதவrhணmh ததா³ஸுக²’ŋhகா³ர-

மதிrhப⁴வதி ॥
யேத³ஶாநத³ேல விரமேத ததீ³ஶாநத³லmh ைவ³rhயவrhணmh ததா³
தா³நாதி³kh’பாமதிrhப⁴வதி ॥
யதா³ஸnhதி⁴ஸnhதி⁴ஷு மதிrhப⁴வதி ததா³வாதபிthதேலShமமஹாvhயாதி⁴-
phரேகாேபா ப⁴வதி ॥
யதா³ மth◌⁴ேய திShட²தி ததா³ ஸrhவmh ஜாநாதி கா³யதி nh’thயதி
பட²thயாநnhத³mh
கேராதி ॥
யதா³ ேநthரரேமா ப⁴வதி ரமநிrhப⁴ரrhத²mh phரத²மேரகா²வலயmh
kh’thவா மth◌⁴ேய நிமjhஜநmh ேத phரத²மேரகா²ப³nh⁴கShபவrhணmh
ததா³ நிth³ராவshதா² ப⁴வதி ॥
நிth³ராவshதா²மth◌⁴ேய shவphநாவshதா² ப⁴வதி ॥
shவphநாவshதா²மth◌⁴ேய th³’Shடmh தமiνமாநஸmhப⁴வவாrhதா
இthயாதி³கlhபநாmh கேராதி ததா³தி³ரேமா ப⁴வதி ॥
ரமநிrhஹரrhத²mh th³விதீயேரகா²வலயmh kh’thவா மth◌⁴ேய
நிமjhஜநmh ேத th³விதீயேரகா²இnhth³ரேகாபவrhணmh ததா³
ஸுஷுphthயவshதா² ப⁴வதி ஸுஷுphெதௗ ேகவலபரேமவரஸmhப³nhதி⁴நீ
³th³தி³rhப⁴வதி நிthயேபா³த⁴shவபா ப⁴வதி பசாthபரேமவர-
shவேபண phராphதிrhப⁴வதி ॥
th’தீயேரகா²வலயmh kh’thவா மth◌⁴ேய நிமjhஜநmh ேத th’தீயேரகா²
பth³மராக³வrhணmh ததா³யாவshதா² ப⁴வதி ேய ேகவலபரமாthம-
ஸmhப³nhதி⁴நீ ப⁴வதி நிthயேபா³த⁴shவபா ப⁴வதி ததா³ஶைந:
ஶைநபரேமth³³th³th◌⁴யா th◌⁴’திkh³’தயாthமஸmhshத²mh மந:
kh’thவா ந கிசித³பி சிnhதேயthததா³ phராபாநேயாைரkhயmh kh’thவா
ஸrhவmh விவமாthமshவேபண லயmh தா⁴ரயதி । யதா³
யாதீதாவshதா² ததா³ஸrhேவஷாமாநnhத³shவேபா ப⁴வதி
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th³வnhth³வாதீேதா ப⁴வதி யாவth³ேத³ஹதா⁴ர வrhதேத தாவthதிShட²தி
பசாthபரமாthமshவேபண phராphதிrhப⁴வதி இthயேநந phரகாேரண
ேமாோ ப⁴வதீத³ேமவாthமத³rhஶேநாபாயmh ப⁴வnhதி ॥
சShபத²ஸமாkhதமஹாth³வாரக³வாநா ।
ஸஹ shதி²தthேகாrhத⁴க³மேந th³’யேதऽchத:॥ 94॥
rhேவாkhதthேகாணshதா²நா³ப ph’தி²vhயாதி³பசவrhணகmh th◌⁴ேயயmh ।
phராதி³பசவாச பீ³ஜmh வrhணmh ச shதா²நகmh ।
யகாரmh phராணபீ³ஜmh ச நீலதஸnhநிப⁴mh ।
ரகாரமkh³நிபீ³ஜmh ச அபாநாதி³thயஸmhநிப⁴mh ॥ 95॥
லகாரmh ph’தி²வீபmh vhயாநmh ப³nh⁴கஸmhநிப⁴mh ।
வகாரmh வபீ³ஜmh ச உதா³நmh ஶŋhக²வrhணகmh ॥ 96॥
ஹகாரmh வியthshவபmh ச ஸமாநmh shப²கphரப⁴mh ।
’nhநாபி⁴நாஸாகrhணmh ச பாதா³ŋh³Shடா²தி³ஸmhshதி²தmh ॥ 97॥
th³விஸphததிஸஹshராணி நா³மாrhேக³ஷு வrhதேத ।
அShடாவிmhஶதிேகாஷு ேராமேபஷு ஸmhshதி²தா:॥ 98॥
ஸமாநphராண ஏகsh வ:ஸ ஏக ஏவ  ।
ேரசகாதி³ thரயmh rhயாth³th³’ட⁴சிthத:ஸமாத:॥ 99॥
ஶைந:ஸமshதமாkh’Shய ’thஸேராஹேகாடேர ।
phராபாெநௗ ச ப³th◌⁴வா  phரணேவந ஸiµchசேரth ॥ 100॥
கrhணஸŋhேகாசநmh kh’thவா ŋhக³ஸŋhேகாசநmh ததா² ।
லாதா⁴ராthஸுஷுmhநா ச பth³மதnhநிபா⁴ ஶுபா⁴ ॥ 101॥
அrhேதா வrhதேத நாேதா³வீத³Nhட³ஸiµthதி²த: ।
ஶŋhக²நாதி³பி⁴ைசவ மth◌⁴யேமவ th◌⁴வநிrhயதா²॥ 102॥
vhேயாமரnhth◌⁴ரக³ேதா நாேதா³ மாரmh நாத³ேமவ ச ।
கபாலஹேர மth◌⁴ேய சrhth³வாரshய மth◌⁴யேம ॥ 103॥
ததா³thமா ராஜேத தthர யதா²vhேயாmhநி தி³வாகர: ।
ேகாத³Nhட³th³வயமth◌⁴ேய  ph³ரமரnhth◌⁴ேரஷு ஶkhதித:॥ 104॥
shவாthமாநmh ஷmh பேயnhமநshதthர லயmh க³தmh ।
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ரthநாநி jhேயாthshநிநாத³mh  பி³nh³மாேஹவரmh பத³mh ।
ய ஏவmh ேவத³ ஷ:ஸ ைகவlhயmh ஸமiνத இthபநிஷth ॥ 105॥
ௐ ஸஹ நாவவ ॥ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ॥
ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ॥
ேதஜshவிநாவதீ⁴தமsh மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
இதி th◌⁴யாநபி³nh³பநிஷthஸமாphதா ॥
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