
Kaushitakibrahmana Upanishad

ெகௗதகிph³ராமேபநிஷth

Document Information

Text title : Kaushitaki Upanishad

File name : kaushhiitaki.itx

Category : upanishhat

Location : doc_upanishhat

Author : Vedic Tradition

Transliterated by : Sunder Hattangadi

Proofread by : Sunder Hattangadi

Description-comments : 25/108; Rig Veda, Samanya Upanishad

Latest update : August 11, 1999

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.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

January 21, 2023

sanskritdocuments.org



Kaushitakibrahmana Upanishad

ெகௗதகிph³ராமேபநிஷth

மthெகௗதகீவிth³யாேவth³யphரjhஞாபராரmh ।
phரதிேயாகி³விநிrhiµkhதph³ரமமாthரmh விசிnhதேய ॥
ௐ வாŋhேம மந phரதிSh²தா । மேநா ேம வாசி phரதிSh²தmh ।
ஆவிராவீrhம ஏதி⁴ । ேவத³shய மா ஆணீshத:² । தmh ேம மா phரஹா: ।
அேநநாதீ⁴ேதநாேஹாராthராnhஸnhத³தா⁴ । ’தmh வதி³Shயா ।
ஸthயmh வதி³Shயா । தnhமாமவ । தth³வkhதாரமவ ।
அவ மாமவ வkhதாரmh ॥
சிthேரா ஹ ைவ கா³rhkh³யாயணிrhயமாண ஆணிmh வvhேர ஸ ஹ thரmh
ேவதேகmh phரகா⁴ய யாஜேயதி தmh ஹாநmh பphரchச²
ெகௗ³தமshய thராshேத ஸmhvh’தmh ேலாேக யshnhமாதா⁴shயshயnhயமேஹா
ப³th³th◌⁴வா தshய ேலாேக தா⁴shயதி ஸ ேஹாவாச நாஹேமதth³ேவத³
ஹnhதாசாrhயmh phரchசா²நீதி ஸ ஹ பிதரமாஸாth³ய பphரchேச²தீதி
மா phராthகத²mh phரதிph³ரவாணீதி ஸ ேஹாவாசாஹமphேயதnhந ேவத³
ஸத³shேயவ வயmh shவாth◌⁴யாயமதீ⁴thய ஹராமேஹ யnhந: பேர
த³த³thேயெபௗ⁴ க³Shயாவ இதி ॥ ஸ ஹ ஸthபாணிசிthரmh
கா³rhkh³யாயணிmh phரதிசkhரம உபாயாநீதி தmh ேஹாவாச ph³ரமாrhேஹா
ெகௗ³தம ேயா மாiµபாகா³ ஏ thவா jhஞபயிShயாதி ॥ 1॥
ஸ ேஹாவாச ேய ைவேக சாshமாlhேலாகாthphரயnhதி சnhth³ரமஸேமவ ேத
ஸrhேவ க³chச²nhதி ேதஷாmh phராண: rhவப
ஆphயாயேதऽதா²பரபே ந phரஜநயthேயதth³ைவ shவrhக³shய ேலாகshய
th³வாரmh யசnhth³ரமாshதmh யthphரthயாஹ தமதிsh’ஜேத ய ஏநmh
phரthயாஹ தஹ vh’Shrh⁴thவா வrhஷதி ஸ இஹ கீேடா வா
பதŋhேகா³ வா ஶநிrhவா ஶாrh³ேலா வா mhேஹா வா மthshேயா வா
பரவா வா ேஷா வாnhேயா ைவேதஷு shதா²ேநஷு phரthயாஜாயேத
யதா²கrhமmh யதா²விth³யmh தமாக³தmh ph’chச²தி ேகாऽதி தmh
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ெகௗதகிph³ராமேபநிஷth

phரதிph³யாth³விசth³’தேவா ேரத ஆph◌⁴’தmh
பசத³ஶாthphரஸூதாthபிthrhயாவதshதnhமா mh கrhதrhேயரயth◌⁴வmh
mhஸா கrhthரா மாத மாkhத:ஸ ஜாயமாந உபஜாயமாேநா
th³வாத³ஶthரேயாத³ஶ உபமாேஸா th³வாத³ஶthரேயாத³ேஶந பிthரா
ஸnhதth³விேத³ஹmh phரதிதth³விேத³ஹmh தnhம ’தேவா மrhthயவ ஆரப⁴th◌⁴வmh
ேதந ஸthேயந தபஸrhரshmhயாrhதேவாऽsh ேகாऽ thவமshதி
தமதிsh’ஜேத ॥ 2॥
ஸ ஏதmh ேத³வயாநmh பnhதா²நமாஸாth³யாkh³நிேலாகமாக³chச²தி ஸ
வாேலாகmh ஸ வணேலாகmh ஸ ஆதி³thயேலாகmh ஸ இnhth³ரேலாகmh ஸ
phரஜாபதிேலாகmh ஸ ph³ரமேலாகmh தshய ஹ வா ஏதshய
ph³ரமேலாகshயாேரா’ேதா³iµஹூrhதா ேயShஹா விரஜா நதீ³ திlhேயா
vh’:ஸாjhயmh ஸmhshதா²நமபராதமாயதநnhth³ரphரஜாபதீ
th³வாரேகா³ெபௗ வி⁴mh phரதmh விசஸnhth◌⁴யெதௗஜா: phரயŋhக:
phயா ச மாந phரதிபா ச சாு
ShபாNhயாதா³யாவயெதௗ ைவ ச
ஜக³thயmhபா³சாmhபா³வயவாசாphஸரேஸாmhऽப³யாநth³யshதthத²mhவித³
அ க³chச²தி தmh ph³ரமாஹாபி⁴தா⁴வத மம யஶஸா விரஜாmh
வாயmh நதீ³mh phராபnhநவாநயmh கீ³Shயதீதி ॥ 3॥
தmh பசஶதாnhயphஸரஸாmh phரதிதா⁴வnhதி ஶதmh மாலாஹshதா:
ஶதமாஜநஹshதா: ஶதmh rhணஹshதா: ஶதmh வாேஸாஹshதா:
ஶதmh கஹshதாshதmh ph³ரமாலŋhகாேரலŋhrhவnhதி ஸ
ph³ரமாலŋhகாேரலŋhkh’ேதா ph³ரம விth³வாnh ph³ரைமவாபி⁴phைரதி ஸ
ஆக³chச²thயாரmh ’த³mh தnhமநஸாthேயதி தmh’thவா ஸmhphரதிவிேதா³
மjhஜnhதி ஸ ஆக³chச²தி iµஹூrhதாnhேயShஹாmhshேதऽshமாத³பth³ரவnhதி
ஸ ஆக³chச²தி விரஜாmh நதீ³mh தாmh மநைஸவாthேயதி
தthஸுkh’த³Shkh’ேத ⁴iνேத தshய phயா jhஞாதய:
ஸுkh’தiµபயnhthயphயா ³Shkh’தmh தth³யதா² ரேத²ந
தா⁴வயnhரத²சkhேர பrhயேவத ஏவமேஹாராthேர பrhயேவத ஏவmh
ஸுkh’த³Shkh’ேத ஸrhவாணி ச th³வnhth³வாநி ஸ ஏஷ விஸுkh’ேதா
வி³Shkh’ேதா ph³ரம விth³வாnhph³ரைமவாபி⁴phைரதி ॥4॥
ஸ ஆக³chச²தி திlhயmh vh’mh தmh ph³ரமக³nhத: ◌⁴ phரவிஶதி ஸ
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ஆக³chச²தி ஸாjhயmh ஸmhshதா²நmh தmh ph³ரம ஸ phரவிஶதி
ஆக³chச²thயபராதமாயதநmh தmh ph³ரமேதஜ: phரவிஶதி ஸ
ஆக³chச²தீnhth³ரphரஜாபதீ th³வாரேகா³ெபௗ தாவshமாத³பth³ரவத:ஸ
ஆக³chச²தி வி⁴phரதmh தmh ph³ரமயஶ: phரவிஶதி ஸ
ஆக³chச²தி விசமாஸnhதீ³mh ph³’ஹth³ரத²nhதேர ஸாமநீ
rhெவௗ பாெதௗ³ th◌⁴ையத ெநௗத⁴ேஸ சாபெரௗ பாெதௗ³ைவபைவராேஜ
ஶாkhவரைரவேத திரசீ ஸா phரjhஞா phரjhஞயா  விபயதி ஸ
ஆக³chச²thயெதௗஜஸmh பrhயŋhகmh ஸ phராணshதshய ⁴தmh ச
ப⁴விShயchச rhெவௗ பாெதௗ³ேசரா சாபெரௗ
ph³’ஹth³ரத²nhதேர அchேய ப⁴th³ரயjhஞாயjhஞீேய
ஶீrhஷNhயmh’சச ஸாமாநி ச phராசீநாதாநmh யஜூmh
திரசீநாநி ேஸாமாmhஶவ உபshதரணiµth³கீ³த² உப:

பப³rhஹணmh தshnhph³ரமாshேத தthத²mhவிthபாேத³ைநவாkh³ர
ஆேராஹதி தmh ph³ரமாஹ ேகாऽதி தmh phரதிph³யாth ॥ 5॥
’ரshmhயாrhதேவாऽshmhயாகாஶாth³ேயாேந:ஸmh⁴ேதா பா⁴rhயாைய ேரத:
ஸmhவthஸரshய ேதேஜா⁴தshய ⁴தshயாthம⁴தshய thவமாthமா
யshthவம ேஸாஹமshதி தமாஹ ேகாऽஹமshதி ஸthயதி ph³யாthகிmh
தth³யthஸthயதி யத³nhயth³ேத³ேவph◌⁴யச phராேணph◌⁴யச தthஸத³த²
யth³ேத³வாchச phராச தth³யmh தேத³தயா வாசாபி⁴vhயாயேத
ஸthயthேயதாவதி³த³mh ஸrhவத³mh ஸrhவமthேயைவநmh ததா³ஹ
தேத³தchch²ேலாேகநாphkhதmh ॥ 6॥
யஜூத³ர:ஸாமஶிரா அஸாvh’ŋhrhதிரvhயய: । ஸ ph³ரேமதி 
விjhேஞய ’rhph³ரமமேயா மஹாநிதி ॥
தமாஹ ேகந ெபௗmhshராநி நாமாnhயாphேநாதீதி phராேணேநதி ph³யாthேகந
shthநாமாநீதி வாேசதி ேகந நmhஸகநாமாநீதி மநேஸதி ேகந
க³nhதா⁴நிதி kh◌⁴ராேணேநதி ph³யாthேகந பாணீதி சுேஷதி ேகந
ஶph³தா³நிதி ேராthேரேணதி ேகநாnhநரஸாநிதி வேயதி ேகந கrhமாணீதி
ஹshதாph◌⁴யாதி ேகந ஸுக²:³ேக²இதி ஶேரேணதி ேகநாநnhத³mh ரதிmh
phரஜாபதிthபshேத²ேநதி ேகேநthயா இதி பாதா³ph◌⁴யாதி ேகந தி⁴ேயா
விjhஞாதvhயmh காமாநிதி phரjhஞேயதி phரph³யாthதமஹாேபா ைவ க²
ேம யஸாவயmh ேத ேலாக இதி ஸா யா ph³ரமணி சிதிrhயா vhயShshதாmh
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சிதிmh ஜயதி தாmh vhயShmh vhயiνேத ய ஏவmh ேவத³ ய ஏவmh ேவத³
॥ 7॥ phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ॥ 1॥
phராே ph³ரேமதி ஹ shமாஹ ெகௗதகிshதshய ஹ வா ஏதshய phராணshய
ph³ரமே மேநா ³தmh வாkhபேவShTh சுrhகா³thரmh ேராthரmh
ஸmhராவயிth’ ேயா ஹ வா ஏதshய phராணshய ph³ரமே மேநா ³தmh
ேவத³³தவாnhப⁴வதி ேயா வாசmh பேவShThmh
பேவShThமாnhப⁴வதி தshைம வா ஏதshைம phராய ph³ரமண ஏதா:
ஸrhவா ேத³வதா அயாசமாநா ப³mh ஹரnhதி தேதா² ஏவாshைம ஸrhவாணி
⁴தாnhயயாசமாநாையவ ப³mh ஹரnhதி ய ஏவmh ேவத³
தshேயாபநிஷnhந யாேசதி³தி தth³யதா² kh³ராமmh பி⁴thவா
லph³ேதா⁴பவிேஶnhநாஹக³ேதா த³thதமநீயாதி ய ஏைவநmh
ரshதாthphரthயாசரmhshத ஏைவநiµபமnhthரயnhேத த³தா³ம த
இthேயஷ த⁴rhேமா யாசேதா ப⁴வthயநnhதரshேதைவநiµபமnhthரயnhேத
த³தா³ம த இதி ॥ 1॥
அதா²த ஏகத⁴நாவேராத⁴நmh
யேத³கத⁴நமபி⁴th◌⁴யாயாthெபௗrhணமாshயாmh வாமாவாshயாmh வா
ஶுth³த⁴பே வா Nhேய நthேரऽkh³நிiµபஸமாதா⁴ய பஸiµய
பshதீrhய பrh rhவத³ணmh ஜாnhவாchய shேவண வா
சமேஸந வா கmhேஸந ைவதா ஆjhயாஹுதீrhஜுேஹாதி
வாŋhநாமேத³வதாவேராதி⁴நீ ஸா ேமऽiµShமாதி³த³மவnhth³தா⁴mh தshைய
shவாஹா சுrhநாம ேத³வதாவேராதி⁴நீ ஸா
ேமऽiµShமாதி³த³மவnhth³தா⁴mh தshைய shவாஹா ேராthரmh நாம
ேத³வதாவேராதி⁴நீ ஸா ேமऽiµShமாதி³த³மவnhth³தா⁴mh தshைய shவாஹா
மேநா நாம ேத³வதாவேராதி⁴நீ ஸா ேமऽiµShமாதி³த³மவnhth³தா⁴mh
தshைய shவாைஹthயத²⁴மக³nhத⁴mh
phரகா⁴யாjhயேலேபநாŋhகா³nhயiνவிmh’jhய
வாசmhயேமாऽபி⁴phரvh’jhயாrhத²mh ph³ரவீத ³தmh வா
phரiΝயாlhலப⁴ேத ைஹவ ॥ 3॥
அதா²ேதா ைத³வshமேரா யshய phேயா ³⁴ேஷயshைய வா ஏஷாmh
ைவேதஷேமைவதshnhபrhவNhயkh³நிiµபஸமாதா⁴ையதையவாvh’ைததா

4 sanskritdocuments.org



ெகௗதகிph³ராமேபநிஷth

ஜுேஹாmhயெஸௗshவாஹா சுshேத மயி ஜுேஹாmhயெஸௗshவாஹா phரjhஞாநmh
ேத
மயி ஜுேஹாmhயெஸௗ shவாேஹthயத²⁴மக³nhத⁴mh
phரகா⁴யாjhயேலேபநாŋhகா³nhயiνவிmh’jhய வாசmhயேமாऽபி⁴phரvh’jhய
ஸmhshபrhஶmh க³ேஷத³பி வாதாth³வா
ஸmhபா⁴ஷமாணshதிShேட²thphேயா ைஹவ ப⁴வதி shமரnhதி ைஹவாshய ॥
4॥
அதா²த:ஸாயமnhநmh phராதrhத³நமnhதரமkh³நிேஹாthரthயாசேத
யாவth³ைவ
ேஷா பா⁴ஸேத ந தாவthphராணிmh ஶkhேநாதி phராணmh ததா³ வாசி
ஜுேஹாதி
யாவth³ைவ ஷ: phராணிதி ந தாவth³பா⁴mh ஶkhேநாதி வாசmh
ததா³ phராேண ஜுேஹாthேயேதऽநnhேதऽmh’தாஹுதிrhஜாkh³ரchச shவபmhச
ஸnhததமவchசி²nhநmh ஜுேஹாthயத² யா அnhயா ஆஹுதேயாऽnhதவthயshதா:
கrhமமyhேயாப⁴வnhthேயதth³த⁴ ைவ rhேவ விth³வாmhேஸாऽkh³நிேஹாthரmh
ஜுஹவாசkh:॥ 5॥
உkhத²mh ph³ரேமதி ஹ shமாஹ ஶுShகph◌⁴’ŋhக³ரshதth³’கி³thபாத
ஸrhவாணி ஹாshைம ⁴தாநி ைரShTh²யாயாph◌⁴யrhchயnhேத
தth³யஜுthபாத ஸrhவாணி ஹாshைம ⁴தாநி ைரShTh²யாய
jhயnhேத தthஸாேமthபாத ஸrhவாணி ஹாshைம ⁴தாநி
ைரShTh²யாய ஸnhநமnhேத தchch²thபாத தth³யஶ
இthபாத தthேதஜ இthபாத தth³யைத²தchசா²shthராmh
மthதமmh யஶshவிதமmh ேதஜshவிதமmh ப⁴வதி தேதா² ஏைவவmh
விth³வாnhஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh மthதேமா யஶshவிதமshேதஜshவிதேமா
ப⁴வதி தேமதைமShடகmh கrhமமயமாthமாநமth◌⁴வrh:ஸmhshகேராதி
தshnhயஜுrhப⁴யmh phரவயதி யஜுrhமயmh ’ŋhமயmh ேஹாதா ’ŋhமயmh
ஸாமமயiµth³கா³தா ஸ ஏஷ ஸrhவshைய thரயீவிth³யாயா ஆthைமஷ உத
ஏவாshயாthையததா³thமா ப⁴வதி ஏவmh ேவத³ ॥ 6॥
அதா²த:ஸrhவத: ெகௗதேகNhபாஸநாநி ப⁴வnhதி
யjhேஞாபவீதmh kh’thவாப ஆசmhய thத³பாthரmh
phரchேயாth³யnhதமாதி³thயiµபதிShேட²த வrhேகா³ऽ பாphமாநmh ேம
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vh’ŋhதீ⁴thேயதையவாvh’தா மth◌⁴ேய ஸnhதiµth³வrhேகா³ऽ பாphமாநmh ம
உth³th◌⁴’ŋhதீ⁴thேயதையவாvh’தாshேத யnhதmh ஸmhவrhேகா³ऽ பாphமாநmh
ேம ஸmhvh’ŋhதீ⁴தி யத³ேஹாராthராph◌⁴யாmh பாபmh கேராதி
ஸnhதth³th◌⁴’ŋhkhேத ॥ 7॥
அத² மா மாshயமாவாshயாயாmh பசாchசnhth³ரமஸmh
th³’யமாநiµபதிShேட²ைதவாvh’தா ஹதth’ph◌⁴யாமத² வாkh
phரthயshயதி யthேத ஸுமmh ’த³யமதி⁴சnhth³ரம தmh ॥
ேதநாmh’தthவshேயஶாநmh மாஹmh ெபௗthரமக⁴mh த³தி ந
ஹாshமாthrhவா: phரஜா: phரயnhதீதி ந
ஜாதthரshயாதா²ஜாதthரshயாஹ ॥ ஆphயாshவ ஸேம ேத ஸnhேத
பயாmh ஸiµயnh வாஜா யமாதி³thயா
அmhஶுமாphயாயயnhதீthேயதாshதிshர ’ேசா ஜபிthவா நாshமாகmh phராேணந
phரஜயா பஶுபி⁴ராphயshேவதி ைத³வீமாvh’தமாவrhத
ஆதி³thயshயாvh’தமnhவாவrhதயதி த³ணmh பா³ஹுமnhவாவrhதேத ॥ 8॥
அத² ெபௗrhணமாshயாmh ரshதாchசnhth³ரமஸmh
th³’யமாநiµபதிShேட²ைததையவாvh’தா ேஸாேமா ராஜா
விசண: பசiµேகா²ऽ phரஜாபதிrhph³ராமணshத ஏகmh iµக²mh
ேதந iµேக²ந ராjhேஞாऽth ேதந iµேக²ந மாமnhநாத³mh  ॥ ராஜா
த ஏகmh iµக²mh ேதந iµேக²ந விேஶாth ேதைநவ iµேக²ந மாமnhநாத³mh
 ॥ ேயநshத ஏகmh iµக²mh ேதந iµேக²ந பேऽth ேதந
iµேக²ந மாமnhநாத³mh  ॥ அkh³நிshத ஏகmh iµக²mh ேதந iµேக²ேநமmh
ேலாகமth ேதந iµேக²ந மாமnhநாத³mh  ॥ ஸrhவாணி ⁴தாநீthேயவ
பசமmh iµக²mh ேதந iµேக²ந ஸrhவாணி ⁴தாnhயth ேதந iµேக²ந
மாமnhநாத³mh  ॥ மாshமாகmh phராேணந phரஜயா
பஶுபி⁴ரவேShடா² ேயாऽshமாth³ேவSh யmh ச வயmh
th³விShமshதshய phராேணந phரஜயா பஶுபி⁴ரவயshேவதி
shதி²திrhைத³வீமாvh’தமாவrhத ஆதி³thயshயாvh’தமnhவாவrhதnhத இதி
த³ணmh பா³ஹுமnhவாவrhதேத ॥ 9॥
அத²ஸmhேவயnhஜாயாைய ’த³யமபி⁴mh’ேஶth ॥ யthேத ஸுேம
’த³ேய தமnhத: phரஜாபெதௗ ॥ மnhேயऽஹmh மாmh தth³விth³வாmhஸmh
மாஹmh ெபௗthரமக⁴mh த³தி ந ஹாshமthrhவா: phரஜா: phைரதி ॥
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10॥
அத² phேராShயாnhthரshய rhதா⁴நமபி⁴mh’ஶதி ॥
அŋhகா³த³ŋhகா³thஸmhப⁴வ ’த³யாத³தி⁴ஜாயேஸ ।
ஆthமா ைவ thரநாமா ஸ வ ஶரத:³ ஶதmh ॥ அஸாவிதி
நாமாshய kh³’தி । அமா ப⁴வ பரஶுrhப⁴வ ரNhயமshth’தmh
ப⁴வ । ேதேஜா ைவ thரநாமா ஸ வ ஶரத:³ ஶதmh ॥ அஸாவிதி
நாமா kh³’தி। ேயந phரஜாபதி: phரஜா:
பrhயkh³’ணீதாShThைய ேதந thவா பkh³’mhயஸாவிthயதா²shய
த³ேண கrhேண ஜபதி ॥ அshேம phரயnhதி⁴
மக⁴வnhnh’nhநிதீnhth³ரேரShடா²நி th³ரவிநி ேத⁴தி
மாchேச²thதா மா vhயதி²Shடா:² ஶதmh ஶரத³ஆேஷா வ thர
। ேத நாmhநா rhதா⁴நமபி⁴kh◌⁴ராmhயஸாவிதி thரshய
rhதா⁴நமபி⁴kh◌⁴ேரth³க³வா thவா ŋhகாேரபி⁴ŋhகேராதி
thரshய rhதா⁴நமபி⁴ŋhrhயாth ॥ 11॥
அதா²ேதா ைத³வ: பமர ஏதth³ைவ ph³ரம தீ³phயேத
யத³kh³நிrhjhவலthயைத²தnhmhயேத
யnhந jhவலதி தshயாதி³thயேமவ ேதேஜா க³chச²தி வாmh phராண ஏதth³ைவ
ph³ரம
தீ³phயேத யதா²தி³thேயா th³’யேதऽைத²தnhmhயேத யnhந th³’யேத தshய
சnhth³ரமஸேமவ ேதேஜா க³chச²தி வாmh phராண ஏதth³ைவ ph³ரம தீ³phயேத
யchசnhth³ரமா th³’யேதऽைத²தnhmhயேத யnhந th³’யேத தshய
விth³தேமவ ேதேஜா
க³chச²தி வாmh phராண ஏதth³ைவ ph³ரம தீ³phயேத
யth³விth³th³விth³ேயாதேதऽைத²தnhmhயேத
யnhந விth³ேயாதேத தshய வாேமவ ேதேஜா க³chச²தி வாmh phராணshதா
வா ஏதா:
ஸrhவா ேத³வதா வாேமவ phரவிய வாெயௗ sh’phதா ந rhchச²nhேத
தshமாேத³வ
நதீ³ரத இthயதி⁴ைத³வதமதா²th◌⁴யாthமmh ॥ 12॥
ஏதth³ைவ ph³ரம தீ³phயேத யth³வாசா வத³thயைத²தnhmhயேத யnhந வலதி
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தshய சுேரவ ேதேஜா க³chச²தி phராணmh phராண ஏதth³ைவ ph³ரம
தீ³phயேத
யchசுஷா பயthயைத²தnhmhயேத யnhந பயதி தshய
ேராthரேமவ
ேதேஜா க³chச²தி phராணmh phராண ஏதth³ைவ ph³ரம தீ³phயேத யchேசா²thேரண
ஶ ◌்’ேthயைத²தnhmhயேத யnhந ஶ ◌்’ேதி தshய மந ஏவ ேதேஜா
க³chச²தி
phராணmh phராண ஏதth³ைவ ph³ரம தீ³phயேத யnhமநஸா
th◌⁴யாயthயைத²தnhmhயேத
யnhந th◌⁴யாயதி தshய phராணேமவ ேதேஜா க³chச²தி phராணmh phராணshதா
வா
ஏதா:ஸrhவா ேத³வதா: phராணேமவ phரவிய phராேண sh’phதா ந
rhச²nhேத
தshமாth³ைத⁴வ நதீ³ரேத தth³யதி³ஹ வா ஏவmhவிth³வாmhஸ உெபௗ⁴
பrhவதாவபி⁴phரவrhேதயாதாmh shrhஷமாே த³ணேசாthதரச
ந ைஹைவநmh shth’Nhவீயாதாமத² ய ஏநmh th³விஷnhதி யாmhச
shவயmh
th³ேவSh த ஏவmh ஸrhேவ பேதா mhயnhேத ॥ 13॥
அதா²ேதா நி:ேரயஸாதா³நmh ஏதா ஹ ைவ ேத³வதா அஹmh ேரயேஸ
விவத³மாநா அshமாchச²ரா³chசkhரiµshதth³தா³⁴தmh
ஶிShேயைத²தth³வாkhphரவிேவஶ தth³வாசா வத³chசி²Shய
ஏவாைத²தchசு: phரவிேவஶ தth³வாசா வத³chசுஷா
பயchசி²Shய ஏவாைத²தchch²ேராthரmh phரவிேவஶ தth³வாசா
வத³chசுஷா பயchch²ேராthேரண ஶ ◌்’Nhவnhமநஸா
th◌⁴யாயchசி²Shய ஏவாைத²தthphராண: phரவிேவஶ தthதத ஏவ
ஸiµthதshெதௗ² தth³ேத³வா: phராேண நி:ேரயஸmh விசிnhthய phராணேமவ
phரjhஞாthமாநமபி⁴ஸmhshய ஸைஹைத:
ஸrhைவரshமாlhேலாகா³chசkhரiµshேத
வாphரதிShடா²காஶாthமாந:shவrhயshதேஹா
ஏைவவmhவிth³வாnhஸrhேவஷாmh
⁴தாநாmh phராணேமவ phரjhஞாthமாநமபி⁴ஸmhshய ஸைஹைத:
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ஸrhைவரshமாchச²ரா³thkhராமதி ஸ வாphரதிShடா²காஶாthமா
ந shவேரதி தth³ப⁴வதி யthைரதth³ேத³வாshதthphராphய தத³mh’ேதா ப⁴வதி
யத³mh’தா ேத³வா: ॥ 14॥
அதா²த: பிதாthயmh ஸmhphரதா³நதி சாசேத பிதா thரmh
phரShயாவயதி நைவshth’ணரகா³ரmh
ஸmhshதீrhயாkh³நிiµபஸமாதா⁴ேயாத³mhப⁴mh ஸபாthரiµபநிதா⁴யாஹேதந
வாஸஸா ஸmhphரchச²nhந: ேயத ஏthய thர உபShடத³பி⁴நிபth³யத
இnhth³ையரshேயnhth³யாணி ஸmhshph’யாபி வாshயாபி⁴iµக²த
ஏவாதாதா²shைம ஸmhphரயchச²தி வாசmh ேம thவயி த³தா⁴நீதி பிதா
வாசmh ேத மயி த³த⁴ இதி thர: phராணmh ேம thவயி த³தா⁴நீதி பிதா
phராணmh ேத மயி த³த⁴ இதி thரசுrhேம thவயி த³தா⁴நீதி பிதா
சுshேத மயி த³த⁴ இதி thர: ேராthரmh ேம thவயி த³தா⁴நீதி பிதா
ேராthரmh ேத மயி த³த⁴ இதி thேரா மேநா ேம thவயி த³தா⁴நீதி பிதா
மநshேத மயி த³த⁴ இதி thேராऽnhநரஸாnhேம thவயி த³தா⁴நீதி
பிதாnhநரஸாmhshேத மயி த³த⁴ இதி thர: கrhமாணி ேம thவயி
த³தா⁴நீதி பிதா கrhமாணி ேத மயி த³த⁴ இதி thர:ஸுக²:³ேக² ேம
thவயி த³தா⁴நீதி பிதா ஸுக²:³ேக² ேத மயி த³த⁴ இதி thர ஆநnhத³mh
ரதிmh phரஜாஇmh ேம thவயி த³தா⁴நீதி பிதா ஆநnhத³mh ரதிmh phரஜாதிmh
ேத
மயி த³த⁴ இதி thர இthயாmh ேம thவயி த³தா⁴நீதி பிதா இthயாmh ேத மயி
த³த⁴ இதி thேரா தி⁴ேயா விjhஞாதvhயmh காமாnhேம thவயி த³தா⁴நீதி
பிஉதா
தி⁴ேயா விjhஞாதvhயmh காமாmhshேத மயி த³த⁴ இதி thேராऽத²
த³vh’³பநிShkhராமதி தmh பிதாiνமnhthரயேத யேஶா
ph³ரமவrhசஸமnhநாth³யmh கீrhதிshthவா ஜுஷதாthயேத²தர:
ஸvhயமmhஸமnhவேவேத பாணி நாnhதrhதா⁴ய வஸநாnhேதந வா
phரchச²th³ய shவrhகா³lhேலாகாnhகாமாநவாphiνதி ஸ யth³யக³த:³
shயாththரshையவrhேய பிதா வேஸthபவா vhரேஜth³யrhைவ
phேரயாth³யேத³ைவநmh
ஸமாபயதி ததா²ஸமாபயிதvhேயா ப⁴வதி ததா²ஸமாபயிதvhேயா
ப⁴வதி ॥ 15॥ இதி th³விதீேயாऽth◌⁴யாய: ॥ 2॥
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phரதrhத³ேநா ஹ ைவ ைத³ேவாதா³nhth³ரshய phயmh தா⁴ேமாபஜகா³ம th³ேத⁴ந
ெபௗேஷண ச தmh ேஹnhth³ர உவாச phரதrhத³ந வரmh ேத த³தா³நீதி ஸ
ேஹாவாச phரதrhத³நshthவேமவ vh’ணீவ யmh thவmh மiνShயாய
ததமmh
மnhயஸ இதி தmh ேஹnhth³ர உவாச ந ைவ வரmh பரshைம vh’ணீேத
thவேமவ
vh’ணீேவthயவேரா ைவதrh கில ம இதி ேஹாவாச phரதrhத³ேநாऽேதா²
க²lhவிnhth³ர:
ஸthயாேத³வ ேநயாய ஸthயmh nhth³ர:ஸ ேஹாவாச மாேமவ
விஜாநீேயதேத³வாஹmh
மiνShயாய ததமmh மnhேய யnhமாmh விஜாநீயாmh thஶீrhஷாணmh
thவாShThரமஹநமவாŋhiµகா²nhயதீnhஸாலாvh’ேகph◌⁴ய: phராயchச²mh
ப³வீ:
ஸnhதா⁴ அதிkhரmhய தி³வி phரலாதீ³நth’ணமஹமnhதே
ெபௗேலாமாnhph’தி²vhயாmh காலகாயாmhshதshய ேம தthர ந ேலாம ச
நாயேத
ஸ ேயா மாmh விஜாநீயாnhநாshய ேகந ச கrhம ேலாேகா யேத ந
மாth’வேத⁴ந
ந பிth’வேத⁴ந ந shேதேயந ந ph◌⁴ணஹthயயா நாshய பாபmh ச ந
சkh’ேஷா iµகா²nhநீலmh ேவthதீதி ॥ 1॥
ஸ ேஹாவாச phராேऽsh phரjhஞாthமா தmh
மாமாரmh’தthபாshவா:
phராண: phராே வா ஆ: phராண உவாசாmh’தmh
யாவth³th◌⁴யsh‘nhச²ேர
phராே வஸதி தாவதா³: phராேணந
ேயவாiµShmhlhேலாேகऽmh’தthவமாphேநாதி
phரjhஞயா ஸthயஸŋhகlhபmh ஸ ேயா ம ஆரmh’தthபாshேத
ஸrhவமாரshmhlhேலாக ஏவாphேநாthயmh’தthவமதிmh shவrhேக³ ேலாேக
தth³ைத⁴க
ஆஹுேரக⁴யmh ைவ phரா க³chச²nhதீதி ந  கசந
ஶkhiνயாthஸkh’th³வாசா நாம phரjhஞாபயிmh சுஷா பmh
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ேராthேரண ஶph³த³mh மநஸா th◌⁴யாநthேயக⁴யmh ைவ phரா ⁴thவா
ஏைககmh ஸrhவாNhேயைவதாநி phரjhஞாபயnhதி வாசmh வத³தீmh ஸrhேவ
phரா
அiνவத³nhதி சு: பயthஸrhேவ phரா அiνபயnhதி ேராthரmh
ஶ ◌்’Nhவthஸrhேவ phரா அiνஶ ◌்’Nhவnhதி மேநா th◌⁴யாயthஸrhேவ phரா
அiνth◌⁴யாயnhதி phராணmh phராணnhதmh ஸrhேவ phரா
அiνphராணnhதீthேயவiµைஹைவததி³தி ேஹnhth³ர உவாசாshதீthேயவ phராநாmh
நி:ேரயஸாதா³நதி ॥ 2॥
வதி வாக³ேபேதா காnhவிபயாேமா வதி
சுரேபேதாऽnhதா⁴nhவிபயாேமா
வதி ேராthராேபேதா ப³தி⁴ராnhவிபயாேமா வேதா பா³ஹுchசி²nhேநா
வthchசி²nhந இthேயவmh  பயாம இthயத² க² phராண ஏவ
phரjhஞாthேமத³mh ஶரmh பkh³’ேயாthயாபயதி
தshமாேத³தேமேவாkhத²iµபாத
ேயா ைவ phராண:ஸா phரjhஞா யா வா phரjhஞா ஸ phராண:ஸஹ
ேயதாவshச²ேர வஸத:ஸேஹாthkhராமதshதshையைஷவ
th³’Shேரதth³விjhஞாநmh யthைரதthஷ:ஸுphத:shவphநmh ந
கசந
பயthயதா²shnhphராண ஏைவகதா⁴ ப⁴வதி தைத³நmh
வாkhஸrhைவrhநாமபி:◌⁴
ஸஹாphேயதி சு:ஸrhைவ ைப:ஸஹாphேயதி ேராthரmh ஸrhைவ:

ஶph³ைத:³
ஸஹாphேயதி மந:ஸrhைவrhth◌⁴யாைத:ஸஹாphேயதி ஸ யதா³ phரதி³th◌⁴யேத
யதா²kh³ேநrhjhவலேதா விsh²ŋhகா³
விphரதிShேட²ரnhேநவேமைவதshமாதா³thமந:
phரா யதா²யதநmh விphரதிShட²nhேத phராேணph◌⁴ேயா ேத³வா ேத³ேவph◌⁴ேயா
ேலாகாshதshையைஷவ th³தி⁴ேரதth³விjhஞாநmh யthைரதthஷ ஆrhேதா
மShயnhநாப³lhய nhேயthய ேமாஹmh ைநதி ததா³ஹுத³khரchசிthதmh ந
ஶ ◌்’ேதி ந பயதி வாசா வத³thயதா²shnhphராண ஏைவகதா⁴ ப⁴வதி
தைத³நmh வாவ ஸrhைவrhநாமபி:◌⁴ ஸஹாphேயதி சு:ஸrhைவ ைப:
ஸஹாphேயதி ேராthரmh ஸrhைவ: ஶph³ைத:³ஸஹாphேயதி மந:
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ஸrhைவrhth◌⁴யாைத:
ஸஹாphேயதி ஸ யதா³ phரதி³th◌⁴யேத யதா²kh³ேநrhjhவலேதா விsh²ŋhகா³
விphரதிShேட²ரnhேநவேமைவதshமாதா³thமந: phரா யதா²யதநmh
விphரதிShட²nhேத phராேணph◌⁴ேயா ேத³வா ேத³ேவph◌⁴ேயா ேலாகா: ॥ 3॥
ஸ யதா³shமாchச²ரா³thkhராமதி வாக³shமாthஸrhவாணி
நாமாnhயபி⁴விsh’ஜேத வாசா ஸrhவாணி நாமாnhயாphேநாதி
phராேऽshமாthஸrhவாnhக³nhதா⁴நபி⁴விsh’ஜேத phராேணந
ஸrhவாnhக³nhதா⁴நாphேநாதி சுரshமாthஸrhவாணி பாNhயபி⁴விsh’ஜேத
சுஷா ஸrhவாணி பாNhயாphேநாதி
ேராthரமshமாthஸrhவாச²ph³தா³நபி⁴விsh’ஜேத ேராthேரண
ஸrhவாச²ph³தா³நாphேநாதி மேநாऽshமாthஸrhவாணி th◌⁴யாதாnhயபி⁴விsh’ஜேத
மநஸா ஸrhவாணி th◌⁴யாதாnhயாphேநாதி ைஸஷா phராேண ஸrhவாphதிrhேயா ைவ
phராண:ஸா phரjhஞா யா வா phரjhஞா ஸ phராண:ஸ ஹ
ேயதாவshச²ேர வஸத:ஸஹthkhராமேதாऽத² க² யதா²
phரjhஞாயாmh ஸrhவாணி ⁴தாnhேயகீ ப⁴வnhதி தth³vhயாkh²யாshயாம: ॥
4॥
வாேக³வாshமா ஏகமŋhக³iµ³ட⁴mh தshைய நாம பரshதாthphரதிவிதா
⁴தமாthரா kh◌⁴ராணேமவாshயா ஏகமŋhக³iµ³ட⁴mh தshய க³nhத: ◌⁴
பரshதாthphரதிவிதா ⁴தமாthரா சுேரவாshயா
ஏகமŋhக³iµ³ட⁴mh
தshய பmh பரshதாthphரதிவிதா ⁴தமாthரா ேராthரேமவாshயா
ஏகமŋhக³iµ³ட⁴mh தshய ஶph³த:³ பரshதாthphரதிவிதா ⁴தமாthரா
ைவவாshயா ஏகமŋhக³iµ³ட⁴mh தshயாnhநரஸ: பரshதாthphரதிவிதா
⁴தமாthரா ஹshதாேவவாshயா ஏகமŋhக³iµ³ட⁴mh தேயா: கrhம
பரshதாthphரதிவிதா ⁴தமாthரா ஶரேமவாshயா
ஏகமŋhக³iµ³ட⁴mh
தshய ஸுக²:³ேக² பரshதாthphரதிவிதா ⁴தமாthரா உபshத² ஏவாshயா
ஏகமŋhக³iµ³ட⁴mh தshயாநnhேதா³ ரதி: phரஜாதி: பரshதாthphரதிவிதா
⁴தமாthரா பாதா³ேவவாshயா ஏகமŋhக³iµ³ட⁴mh தேயாthயா
பரshதாthphரதிவிதா ⁴தமாthரா phரjhைஞவாshயா
ஏகமŋhக³iµ³ட⁴mh
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தshைய தி⁴ேயா விjhஞாதvhயmh காமா: பரshதாthphரதிவிதா
⁴தமாthரா ॥ 5 ॥
phரjhஞயா வாசmh ஸமாய வாசா ஸrhவாணி ஸாமாnhயாphேநாதி
phரjhஞயா phராணmh ஸமாய phராேணந ஸrhவாnhக³nhதா⁴நாphேநாதி
phரjhஞயா சு:ஸமாய ஸrhவாணி பாNhயாphேநாதி phரjhஞயா
ேராthரmh ஸமாய ேராthேரண ஸrhவாச²ph³தா³நாphேநாதி phரjhஞயா
வாmh ஸமாய வாயா ஸrhவாநnhநரஸாநாphேநாதி phரjhஞயா
ஹshெதௗ ஸமாய ஹshதாph◌⁴யாmh ஸrhவாணி கrhமாNhயாphேநாதி phரjhஞயா
ஶரmh ஸமாய ஶேரண ஸுக²:³ேக²ஆphேநாதி phரjhஞேயாபshத²mh
ஸமாேயாபshேத²நாநnhத³mh ரதிmh phரஜாதிமாphேநாதி phரjhஞயா பாெதௗ³

ஸமாய பாதா³ph◌⁴யாmh ஸrhவா இthயா ஆphேநாதி phரjhஞையவ தி⁴யmh
ஸமாய phரjhஞையவ தி⁴ேயா விjhஞாதvhயmh காமாநாphேநாதி ॥ 6॥
ந  phரjhஞாேபதா வாŋhநாம கிசந phரjhஞபேயத³nhயthர ேம
மேநாऽ⁴தி³thயாஹ நாஹேமதnhநாம phராjhஞாஷதி ந 
phரjhஞாேபத: phராே க³nhத⁴mh கசந phரjhஞபேயத³nhயthர ேம
மேநாऽ⁴தி³thயாஹ நாஹேமதmh க³nhத⁴mh phராjhஞாஷதி ந
phரjhஞாேபதmh சூ பmh கிசந phரjhஞபேயத³nhயthர ேம
மேநாऽ⁴தி³thயாஹ நாஹேமதth³பmh phராjhஞாஷதி ந
phரjhஞாேபதmh ேராthரmh ஶph³த³mh கசந phரjhஞபேயத³nhயthர ேம
மேநாऽ⁴தி³thயாஹ நாஹேமதmh ஶph³த³mh phராjhஞாஷதி ந
phரjhஞாேபதா வாnhநரஸmh கசந phரjhஞபேயத³nhயthர ேம
மேநாऽ⁴தி³thயாஹ நாஹேமதமnhநரஸmh phராjhஞாஷதி ந
phரjhஞாேபெதௗ ஹெதௗ கrhம கிசந phரjhஞேபதாமnhயthர ேம
மேநாऽ⁴தி³thயாஹ நாஹேமதthகrhம phராjhஞாஷதி ந
phரjhஞாேபதmh ஶரmh ஸுக²:³க²mh கிசந phரjhஞபேயத³nhயthர
ேம மேநாऽ⁴தி³thயாஹ நாஹேமதthஸுக²:³க²mh phராjhஞாஷதி
ந phரjhஞாேபத உபshத²ஆநnhத³mh ரதிmh phரஜாதிmh கசந
phரjhஞபேயத³nhயthர ேம மேநாऽ⁴தி³thயாஹ நாஹேமதமாநnhத³mh ரதிmh
phரஜாதிmh phராjhஞாஷதி ந phரjhஞாேபெதௗ பாதா³விthயாmh
காசந phரjhஞபேயதாமnhயthர ேம மேநாऽ⁴தி³thயாஹ
நாஹேமதாthயாmh

kaushhiitaki.pdf 13



ெகௗதகிph³ராமேபநிஷth

phராjhஞஷதி ந phரjhஞாேபதா தீ: ◌⁴ காசந th³th◌⁴ேயnhந
phரjhஞாதvhயmh phரjhஞாேயth ॥ 7॥
ந வாசmh விjhஞாத வkhதாரmh விth³யாnhந க³nhத⁴mh
விjhஞாத
kh◌⁴ராதாரmh விth³யாnhந பmh விjhஞாத பவித³mh விth³யாnhந
ஶph³த³mh விjhஞாத ேராதாரmh விth³யாnhநாnhநரஸmh
விjhஞாதாnhநரஸவிjhஞாதாரmh விth³யாnhந கrhம விjhஞாத
கrhதாரmh விth³யாnhந ஸுக²:³ேக² விjhஞாத
ஸுக²:³க²ேயாrhவிjhஞாதாரmh
விth³யாnhநாநnhத³mh ரதிmh phரஜாதிmh விjhஞாதாநnhத³shய ரேத:
phரஜாேதrhவிjhஞாதாரmh விth³யாnhேநthயாmh விjhஞாைததாரmh
விth³யாnhந
மேநா விjhஞாத மnhதாரmh விth³யாthதா வா ஏதா த³ைஶவ
⁴தமாthரா
அதி⁴phரjhஞmh த³ஶ phரjhஞாமாthரா அதி⁴⁴தmh யth³தி⁴
⁴தமாthரா ந
shrhந phரjhஞாமாthரா:shrhயth³வா phரjhஞாமாthரா ந shrhந
⁴தமாthரா:
sh: ॥ 8॥
ந யnhயதரேதா பmh கிசந th³th◌⁴ேயnhேநா ஏதnhநாநா தth³யதா²
ரத²shயாேரஷு ேநரrhபிதா நாபா⁴வரா அrhபிதா ஏவேமைவதா
⁴தமாthரா:
phரjhஞாமாthரா shவrhபிதா: phரjhஞாமாthரா: phராேண அrhபிதா ஏஷ
phராண ஏவ
phரjhஞாthமாநnhேதா³ऽஜேராऽmh’ேதா ந ஸா⁴நா கrhம ⁴யாnhேநா
ஏவாஸா⁴நா
கrhம கநீயாேநஷ ேயைவநmh ஸா⁴கrhம காரயதி தmh
யமnhவாiνேநஷthேயஷ ஏைவநமஸா⁴ கrhம காரயதி தmh யேமph◌⁴ேயா
ேலாேகph◌⁴ேயா
iνiνthஸத ஏஷ ேலாகபால ஏஷ ேலாகாதி⁴பதிேரஷ ஸrhேவவர:ஸ
ம ஆthேமதி
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விth³யாthஸ ம ஆthேமதி விth³யாth ॥ 9॥ இதி th’தீேயாऽth◌⁴யாய: ॥
கா³rhkh³ேயா ஹ ைவ பா³லாகிரசாந:ஸmhshபShட ஆஸ
ேஸாऽயiµஶிநேரஷு
ஸmhவஸnhமthshேயஷு பசாேலஷு காஶீவிேத³ேஹShவிதி
ஸஹாஜாதஶthmh காயேமthேயாவாச ph³ரம ேத ph³ரவாணீதி தmh
ேஹாவாச
அஜாதஶth:ஸஹshரmh த³th³மshத ஏதshயாmh வாசி ஜநேகா ஜநக இதி
வா உ
ஜநா தா⁴வnhதீதி ॥ 1॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ ஆதி³thேய ஷshதேமவாஹiµபாஸ இதி
தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா²
ph³’ஹthபாNhட³ரவாஸா அதிShடா:²ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh rhேத⁴தி
வா
அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேதऽதிShடா:² ஸrhேவஷாmh
⁴தாநாmh rhதா⁴ ப⁴வதி ॥ 2॥
ஸ ஏைவஷ பா³லாகிrhய ஏைவஷ சnhth³ரம ஷshதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ
இதி தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா ைமதshnhஸமவாத³யிShடா:² ேஸாேமா
ராஜாnhநshயாthேமதி வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா
ைஹதேமவiµபாshேதऽnhநshயாthமா
ப⁴வதி ॥ 3॥
ஸேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ விth³தி ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ
இதி தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhமா
ைமதshnhஸமவாத³யிShடா²shேதஜshயாthேமதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத ேதஜshயாthமா ப⁴வதி
॥ 4॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ shதநயிthெநௗ ஷ ஏதேமவாஹmh
ph³ரேமாபாஸ
இதி தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா:²
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ஶph³த³shயாthேமதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத ஶph³த³shயாthமா
ப⁴வதி ॥ 5॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ ஆகாேஶ ஷshதேமவாஹiµபாஸ
இதி தmh
ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா:²
rhணமphரவrhதி ph³ரேமதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத rhயேத phரஜயா
பஶுபி⁴rhேநா
ஏவ shவயmh நாshய phரஜா ரா காலாthphரவrhதேத ॥ 6॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ வாெயௗ ஷshதேமவாஹiµபாஸ
இதி தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா²இnhth³ேரா
ைவNhேடா²ऽபராதா ேஸேநதி வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா
ைஹதேமவiµபாshேத ShiΝrhஹ வா பராShiΝரnhயதரshய
jhjhயாயnhப⁴வதி ॥ 7॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவேஷாऽkh³ெநௗ ஷshதேமவாஹiµபாஸ இதி
தmh
ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா² விஷாஸதி
வா
அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத விஷாஸrhவா ஏஷ
ப⁴வதி ॥ 8॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவேஷாऽphஸு ஷshதேமவாஹiµபாஸ இதி
தmh
ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா² நாmhnhயshயாthேமதி
வா
அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத நாmhnhயshயாthமா
ப⁴வதீதிஅதி⁴ைத³வதமதா²th◌⁴யாthமmh ॥ 9॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ ஆத³rhேஶ ஷshதேமவாஹiµபாஸ
இதி தmh
ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா:² phரதிப இதி
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வா
அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத phரதிேபா ைஹவாshய
phரஜாயாமாஜாயேத நாphரதிப: ॥ 10॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ phரதிthகாயா
ஷshதேமவாஹiµபாஸ
இதி தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா²
th³விதீேயாऽநபக³
இதி வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத விnhத³ேத
th³விதீயாth³th³விதீயவாnhப⁴வதி ॥ 11॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ ஶph³த:³ ஷமnhேவதி
தேமவாஹiµபாஸ
இதி தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா²அஸுதி
வா
அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத ேநா ஏவ shவயmh நாshய
phரஜா
ராகாலாthஸmhேமாஹேமதி ॥ 12॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ chசா²யாயாmh
ஷshதேமவாஹiµபாஸ
இதி தmh
ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா²mh’thதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத ேநா ஏவ shவயmh நாshய
phரஜா
ரா காலாthphரயேத ॥ 13॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ ஶார: ஷshதேமவாஹiµபாஸ
இதி தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா:²
phரஜாபதிதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத phரஜாயேத phரஜயா
பஶுபி: ◌⁴ ॥ 14॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ phராjhஞ ஆthமா ேயைநதthஸுphத:
shவphநமாசரதி தேமவாஹiµபாஸ இதி தmh
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ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா² யேமா ராேஜதி
வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா ைஹதேமவiµபாshேத ஸrhவmh ஹாshமா இத³mh
ைரShTh²யாய க³mhயேத ॥ 15॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ
த³ேணnhஷshதேமவாஹiµபாஸ
இதி தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா² நாnhந
ஆthமாkh³நிராthமா jhேயாதிShட ஆthேமதி வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா
ைஹதேமவiµபாshத ஏேதஷாmh ஸrhேவஷாமாthமா ப⁴வதி ॥ 16॥
ஸ ேஹாவாச பா³லாகிrhய ஏைவஷ ஸvhேயnhஷshதேமவாஹiµபாஸ
இதி
தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhமாைமதshnhஸமவாத³யிShடா:²
ஸthயshயாthமா
விth³த ஆthமா ேதஜஸ ஆthேமதி வா அஹேமதiµபாஸ இதி ஸ ேயா
ைஹதேமவiµபாshத ஏேதஷாmh ஸrhேவஷாமாthமா ப⁴வதீதி ॥ 17॥
தத உ ஹ பா³லாகிshShணீமாஸ தmh ேஹாவாசாஜாதஶthேரதாவnhiν
பா³லாகீதி ஏதாவth³தீ⁴தி ேஹாவாச பா³லாகிshதmh
ேஹாவாசாஜாதஶthrhmh’ஷா ைவ கில மா ஸmhவதி³Shடா² ph³ரம
ேத ph³ரவாணீதி ேஹாவாச ேயா ைவ பா³லாக ஏேதஷாmh ஷாmh
கrhதா யshய ைவதthகrhம ஸ ேவதி³தvhய இதி தத உ ஹ பா³லாகி:
ஸthபாணி: phரதிசkhராேமாபாயாநீதி தmh ேஹாவாசஜாதஶth:

phரதிேலாமபேமவ shயாth³யththேயா ph³ராமணiµபநயீைத vhேயவ
thவா jhஞபயிShயாதி தmh ஹ பாவபி⁴பth³ய phரவvhராஜ ெதௗ
ஹ ஸுphதmh ஷயshதmh ஹாஜாதஶthராமnhthரயாசkhேர
ph³’ஹthபாNhட³ரவாஸ: ேஸாமராஜnhநிதி ஸ உ ஹ Shணீேமவ ஶிேய
தத உ ைஹநmh யShThயா விசிேப ஸ தத ஏவ ஸiµthதshெதௗ² தmh
ேஹாவாசாஜாதஶth: khைவஷ ஏதth³வா ேலாேக ேஷாऽஶயிShட
khைவதத³⁴thத ஏததா³கா³தி³தி த³ஹ பா³லாகிrhந விஜjhெஞௗ ॥ 18॥
தmh ேஹாவாசாஜாதஶthrhயthைரஷ ஏதth³பா³லாேக ேஷாऽஶயிShட
யthைரதத³⁴th³யத ஏததா³கா³th³தி⁴தா நாம ’த³யshய நாTh³ேயா
’த³யாthததமபி⁴phரதnhவnhதி யதா²ஸஹshரதா⁴ ேகேஶா
விபாதshதாவத³Nhvhய: பிŋhக³லshயாணிmhநா திShட²nhேத ஶுkhலshய
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kh’Shணshய பீதshய ேலாதshேயதி தாஸு ததா³ ப⁴வதி யதா³ஸுphத:
shவphநmh ந கசந பயthயதா²shnhphராண ஏைவகதா⁴ ப⁴வதி
தைத²நmh வாkhஸrhைவrhநாமபி: ◌⁴ ஸஹாphேயதி மந:ஸrhைவrhth◌⁴யாைத:
ஸஹாphேயதி சு:ஸrhைவ ைப:ஸஹாphேயதி ேராthரmh ஸrhைவ:

ஶph³ைத:³ஸஹாphேயதி மந:ஸrhைவrhth◌⁴யாைத:ஸஹாphேயதி ஸ யதா³
phரதி³th◌⁴யேத யதா²kh³ேநrhjhவலேதா விsh²ŋhகா³
விphரதிShேட²ரnhேநவேமைவதshமாதா³thமந: phரா யதா²யதநmh
விphரதிShட²nhேத phராேணph◌⁴ேயா ேத³வா ேத³ேவph◌⁴ேயா ேலாகாshதth³யதா²ுர:
ுரth◌⁴யாேந த:shயாth³விவmhப⁴ேரா வா விவmhப⁴ரலாய
ஏவேமைவஷ phராjhஞ ஆthேமத³mh ஶரமiνphரவிShட ஆ ேலாமph◌⁴ய
ஆ நேக²ph◌⁴ய: ॥ 19॥
தேமதமாthமாநேமதமாthமேநாऽnhவவshயதி யதா² ேரSh²நmh
shவாshதth³யதா² ேரShைட:²shைவrh⁴ŋhkhேத யதா² வா ேரSh²நmh
shவா ⁴ஜnhத ஏவேமைவஷ phராjhஞ ஆthைமைதராthமபி⁴rh⁴ŋhkhேத ।
யதா² ேரSh²shைவேரவmh ைவதமாthமாநேமத ஆthமேநாऽnhவவshயnhதி
யதா² ேரSh²நmh shவா:ஸ யாவth³த⁴ வா இnhth³ர ஏதமாthமாநmh ந
விஜjhெஞௗ தாவேத³நமஸுரா அபி⁴ப³⁴:ஸ யதா³ விஜjhஞாவத²
ஹthவாஸுராnhவிthய ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh ைரShTh²யmh
shவாராjhயமாதி⁴பthயmh பrhேயதி தேதா² ஏைவவmh விth³வாnhஸrhேவஷாmh
⁴தாநாmh ைரShTh²யmh shவாராjhயமாதி⁴பthயmh பrhேயதி ய ஏவmh
ேவத³ ய ஏவmh ேவத³ ॥ 20॥ இதி சrhேதா²ऽth◌⁴யாய: ॥ 4॥
ௐ வாŋhேம மநதி ஶாnhதி: ॥
இதி ெகௗதகிph³ராமேபநிஷthஸமாphதா ॥
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