
  

ஹயkh³ேவாபநிஷth

Hayagriva Upanishad

sanskritdocuments.org

July 3, 2019



Hayagriva Upanishad

ஹயkh³ேவாபநிஷth

Sanskrit Document Information

Text title : Hayagriva Upanishad

File name : hayagriva_upan.itx

Category : upanishhat, svara, upanishad

Location : doc_upanishhat

Author : Vedic tradition

Transliterated by : Sunder Hattangadi (sunderh at hotmail.com)

Proofread by : Sunder Hattangadi (sunderh at hotmail.com)

Description-comments : 100 / 108; Atharva Veda - Vaishnava upanishad

Latest update : April, 19, 2000, July 3, 2019

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

July 3, 2019

sanskritdocuments.org



Hayagriva Upanishad

ஹயkh³ேவாபநிஷth

shவjhேஞாऽபி யthphரஸாேத³ந jhஞாநmh தthப²லமாphiνயாth ।
ேஸாऽயmh ஹயாshேயா ப⁴க³வாnh’தி³ ேம பா⁴ ஸrhவதா³॥
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி:◌⁴ iΝயாம ேத³வா: ।
ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாꣳஸshதபி: ◌⁴ ।
vhயேஶம ேத³வதmh யதா³:॥
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா: ।shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயாஅShடேந:।shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴
॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
ஹ:ௐ ॥ நாரேதா³ ph³ரமாணiµபஸேமthேயாவாசாதீ⁴ ப⁴க³வnh
ph³ரமவிth³யாmh வShடா²mh யயா சிராthஸrhவபாபmh vhயேபாய
ph³ரமவிth³யாmh லph³th◌⁴ைவவrhயவாnhப⁴வதி । ph³ரேமாவாச
ஹயkh³வைத³வthயாnhமnhthராnhேயா ேவத³ஸதிshmh’தீதிஹாஸராநி
ேவத³ ।
ஸ ஸrhைவவrhயவாnhப⁴வதி । த ஏேத மnhthரா: ।
விேவாthதீrhணshவபாய சிnhமயாநnhத³பிேண ।
ph◌⁴யmh நேமா ஹயkh³வ விth³யாராஜாய shவாஹா shவாஹா நம:॥ 1॥
’kh³யஜு:ஸாமபாய ேவதா³ஹரணகrhமேண ।
phரணேவாth³கீ³த²வேஷ மஹாவஶிரேஸ நம:shவாஹா shவாஹா நம: ॥
2॥
உth³கீ³த² phரணேவாth³கீ³த²ஸrhவவாகீ³வேரவர ।
ஸrhவேவத³மயாசிnhthய ஸrhவmh ேபா³த⁴ய ேபா³த⁴ய shவாஹா shவாஹா நம:

॥ 3॥
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ஹயkh³ேவாபநிஷth

ph³ரமாthரவிஸவிth’பா⁴rhக³வா ’ஷய: । கா³யththShப³iνShph
ச²nhதா³mh ।
மாnh ஹயkh³வ: பரமாthமா ேத³வேததி ।ெலௗ(ெஸௗ)தி பீ³ஜmh ।
ேஸாऽஹதி ஶkhதி:।(ெஸௗ)தி கீலகmh । ேபா⁴க³ேமாேயாrhவிநிேயாக:³
।
அகாேராகாரமகாைரரŋhக³nhயாஸ: । th◌⁴யாநmh ।
ஶŋhக²சkhரமஹாiµth³ராshதகாTh◌⁴யmh சrh⁴ஜmh ।
ஸmhrhணசnhth³ரஸŋhகாஶmh ஹயkh³வiµபாshமேஹ ॥
ௐ தி th³ேவ அேர ।ெலௗ(ெஸௗ)thேயகாரmh । ௐ நேமா
ப⁴க³வத இதி ஸphதாராணி ।ஹயkh³வாேயதி பசாராணி ।
விShணவ இதி thrhயராணி । மயmh ேமதா⁴mh phரjhஞாதி
ஷட³ராணி , phரயchச²shவாேஹதி பசாராணி ।
ஹயkh³வshய ேயா ப⁴வதி ॥ 4॥
ௐ தி th³ேவ அேர । ெலௗ(ெஸௗ)thேயகாரmh ।
ஐைமைமதி
thNhயராணி । khmh khதி th³ேவ அேர । ெஸௗ: ெஸௗதி th³ேவ
அேர ।
thேயகாரmh । ௐ நேமா ப⁴க³வத இதி ஸphதாராணி ।
மயmh ேமதா⁴mh phரjhஞாதி ஷட³ராணி । phரயchச²
shவாேஹதி பசாராணி । பசேமா மiνrhப⁴வதி ॥ 5॥
இதி ஹயkh³ேவாபநிஷthஸு phரத²ேமாபநிஷth ॥ 1॥
ஹயkh³ைவகாேரண ph³ரமவிth³யாmh phரவயா । ph³ரமா
மேஹவராய மேஹவர:ஸŋhகrhஷய ஸŋhகrhஷே நாரதா³ய
நாரேதா³vhயாஸாய vhயாேஸா ேலாேகph◌⁴ய: phராயchச²தி³தி
ஹகாேராmhஸகாேராமகாேராmh thரயேமகshவபmh ப⁴வதி ।ெலௗmh(ெஸௗmh)

பீ³ஜாரmh ப⁴வதி । பீ³ஜாேரண ெலௗmh(ெஸௗmh) ேபண
தjhஜாபகாநாmh
ஸmhபthஸாரshவெதௗ ப⁴வத: । தthshவபjhஞாநாmh ைவேத³
iµkhதிச ப⁴வதி । தி³khபாலாநாmh ராjhஞாmh நாகா³நாmh
கிnhநராமதி⁴பதிrhப⁴வதி ।ஹயkh³ைவகாரஜபஶீலாjhஞயா
ஸூrhயாத³ய:shவத:shவshவகrhமணி phரவrhதnhேத ।ஸrhேவஷாmh
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பீ³ஜாநாmh ஹயkh³ைவகாரபீ³ஜமiνthதமmh மnhthரராஜாthமகmh
ப⁴வதி ।ெலௗmh(ெஸௗmh)ஹயkh³வshவேபா ப⁴வதி ।அmh’தmh 
 shவாஹா ।
தjhஜாபகாநாmh வாkhth³தி: ◌⁴ th³தி⁴ரShடாŋhக³ேயாக³th³தி⁴ச
ப⁴வதி । ெலௗmh(ெஸௗmh) ஸகலஸாmhராjhேயந th³தி⁴mh  
shவாஹா ।
தாேநதாnhமnhthராnhேயா ேவத³அபவிthர: பவிthேரா ப⁴வதி ।அph³ரமசா
ஸுph³ரமசா ப⁴வதி ।அக³mhயாக³மநாthேதா ப⁴வதி । பதிதஸmhபா⁴ஷthேதா
ப⁴வதி । ph³ரமஹthயாதி³பாதைகrhiµkhேதா ப⁴வதி । kh³’ஹmh ’ஹபதிவ
ேத³ ேத³ஹாnhேத பரமாthமாநmh phரவிஶதி । phரjhஞாநமாநnhத³mh ph³ரம
தththவம அயமாthமா ph³ரம அஹmh ph³ரமாshதி மஹாவாkhைய:
phரதிபாதி³தமrhத²mh த ஏேத மnhthரா: phரதிபாத³யnhதி ।
shவரvhயஜநேப⁴ேத³ந th³விதா⁴ ஏேத ।அதா²iνமnhthராஜபதி ।
யth³வாkh³வத³nhthயவிேசதநாநி ராShTh ேத³வாநாmh நிஷஸாத³ மnhth³ரா ।
சதshர ஊrhஜmh ³³ேஹ பயாmh khவ shவித³shயா: பரமmh ஜகா³ம ॥ 1॥
ெகௗ³rhமாய ஸலாநி தthேயகபதீ³ th³விபதீ³ஸா சShபதீ³ ।
அShடாபதீ³ நவபதீ³ ப³⁴ ஸஹshராரா பரேம vhேயாமnh ॥ 2॥
ஓShடா²பிதா⁴நா ந த³nhைத: பvh’தா பவி: ।
ஸrhவshைய வாச ஈஶாநா சா மாஹ வாத³ேயதி ச வாkh³ரஸ:॥ 3॥
ஸஸrhபரமதிmh பா³த⁴மாந ph³’ஹnhமாய ஜமத³kh³நித³thத ।
ஆஸூrhயshய ³தா தநாந ரேவா ேத³ேவShவmh’தமஜுrhயmh ॥ 4॥
ய இமாmh ph³ரமவிth³யாேமகாத³யாmh பேட²th³த⁴யkh³வphரபா⁴ேவந
மஹாேஷா ப⁴வதி ।ஸ வnhiµkhேதா ப⁴வதி । ௐ நேமா ph³ரமேண
தா⁴ரணmh ேம அshthவநிராகரணmh தா⁴ரயிதா ⁴யாஸmh கrhணேயா:
தmh மாchேயாTh◌⁴வmh மமாiµShய ஓthபநிஷth ॥
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி: ◌⁴ iΝயாம ேத³வா: । ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா:
।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாꣳஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³:॥
ௐ shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா: ।shவshதி ந:ஷா விவேவதா:³
।
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shவshதி நshதாrhேயாஅShடேந:।shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴
॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥ஹ:ௐ தthஸth ॥
இதி ஹயkh³ேவாபநிஷthஸமாphதா ॥
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