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.. Gayatri Upanishad ..

॥ கா³ய யுபனிஷ ॥
॥ கா³ய யுபனிஷ ।
ௐ ⁴மிர தரி ³ெயௗரி ய டாவ ராணி ।
அ டா ரஹவா ஏக கா³ய ைய பத³ேமதது³ஹா யா
ஏத ஸயாவேத³ேதஷு ேலாேகஷு தாவ ³த⁴ ஜயதி ।
ேயாऽஸ்யா ஏதேத³வபத³ ேவத³ரு’ேசா யஜூஷிஸாமானீ ய டா ர
ஹவாஏககா³ய ையபத³ேமதது³ஹா யாஏத ஸயாவதீய ரயீவி ³யா
தாவ ³த⁴ ஜயதி ।
ேயாऽஸ்யா ஏதேத³வபத³ ேவத³ ராே ऽபானோயான
இ ய டாவ ரா ய டா ரஹவா ஏக
கா³ய ைய பத³ேமதது³ஹா யா ஏத ஸயாவதி³த³
ராணிதி தாவ ³த⁴ ஜயதி ।
ேயாऽஸ்யா ஏதேத³வபத³ ேவதா³தா² யா ஏதேத³வதுரீய
த³ த பத³ பேராரஜாய ஏஷ தபதீதி ய ³ைவ சது த² த துரீய
த³ த பத³மிதி த³த³ ஶஇவ ேயஷபேராரஜா
இதிஸ வமு ேயஷ ரஜஉப யுபரி தப ேயவஹவா ஏஷ
ரியா யஶஸா தபதி ।

ேயாऽஸ்யா ஏதேத³வபத³ ேவத³ைஸஷா கா³ய ரீ ஏத மி துரீேய
த³ ேத பேத³ பேராரஜஸி ரதி டி²தா த ³ைவ த ஸ ேய ரதி டி²த
ச ு ஹிைவஸ யத மா ³யதி³தா³னீ ³ெவௗவிவத³மா ேவயாதா
அஹம ³ரா மஹம ெரௗஷமிதி ।
ய ஏவ ³ யாத³ஹம ³ரா மிதி த யா ஏவ ர ³த⁴ யா
யஏத ³ைவத ஸ யப³ேல ரதி டி²தத மாதா³ஹு ப³லஸ யாெதௗ³
ேஞய ஏவைவஷா கா³ய ய ⁴யா ம ரதி டி²தா ஸா ைஹஷா
கா³ய தேத ரா ைவகா³யா தா ரா தேதஉ ³ய ³கா³ய தேத
த மா ³கா³ய ரீ நாமஸயாேவமா ம வா ைஹைஷவமாஸ
ய மா இ யாஹ த ய ரமாண ராயேத தா ைஹேகஸாவி ரீ-
மனு டுப⁴ம வாஹுரனு டுைப⁴த ³வாசமனு ³ ம
இதி ந ததா²கு யா ³கா³ய ரீேமவானு ³ யா ³யதி³ஹவாபி
ப³ விவ ரதி ³ரு’ தி ।
இேஹவ த ³கா³ய யா ஏகசன பத³ ரதி யஇமா ரீ ேலாகா

ரதி ³ரு’ ணீயா ேஸாऽஸ்யா ஏத ரத²மபத³மா னுயா
அத²யாவதீய ரயீவி ³யா ய தாவ ரதி ³ரு’ ணீயா ேஸாऽஸ்யா
ஏத ³ ³விதீயமா னுயா ।
அத²யாவதி³த³ ராணிதிய யாவ ரதி ³ரு’ ணீயா ।
த யா உப தா²ன கா³ய ையகபதீ³ ³விபதீ³ ரிபதீ³சது ப ³யபதா³
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॥ கா³ய யுபனிஷ ॥

ஸா நஹிப ³ய:ய ேத துரீயாயபதா³ய
த³ தாய பேராரஜேஸஸாவேதா³மிதிஸமதீ⁴யீதனைஹவா ைம
ஸகாமஸ ரு’ ³ ⁴யேத ।
ய மா ஏவமுபதி ட²ேதஹமத³ ராபமிதி ஏத ³த⁴ைவ த ஜனேகா
ைவேத³ேஹாவுரிலமா ரிதரா விமுவாச ।
ய து ேஹாத கா³ கத²ஹலீ ⁴ேதா வஹஸீதி ।
முக² ய யாஸஸ ⁴ரமவிதா³சகாேரதி ேஹாவாச த யா
அ ³னிேரவமுக²யதி³ஹவாபிவ னிமான ³ வ ⁴யாத³தா⁴தி
ஸ வேமத ஸஹ ேயவவி ³ய ³யபவ னீவபாப கேராதி
ஸ வேமைவத ஸ ய ³விஶு ³ேதா⁴ யேதாऽஜரோऽமர:ஸப⁴வதீதி ॥
இதி கா³ய யுபனிஷ ஸமா தா ॥
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