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.. yAjuShI mRityulAngUlavidyopaniShat ..

॥யாஜுஷீ ரு’ யுலா ³லவி ³ேயாபனிஷ ॥
ௐஸஹ வவது ॥ஸஹெனௗபு⁴ன து ॥
ஸஹவீ ய கரவாவைஹ ॥
ேதஜ வி வதீ⁴தம து மாவி ³விஷாவைஹ ॥
ௐஶா தி: ।ஶா தி: ॥ஶா தி: ॥।
ௐஏகதா³மஹாைகலாேஸஸுகா²ஸீன மஹாேத³வமுபக³ ய ரணிப ய
ேபா⁴ ப⁴க³வ ரு’ யுலா ³லவி ³யாமனு ³ ஹீ யுவாச வஸி ட:²
।
அதா²ஹப⁴க³வா மஹாேத³ேவா ரு’ யுலா கு³லவி ³யா வ யாமீதி
।
ரு’ ேயா ஸமயாவேபா³த⁴ ரு’ யுலா கு³லமி யு யேத ।
அ யா: ரு’ யுலா ³லவி ³யாயா: உ க க³ே ப⁴க³வா ரு’ஷி:
।
அனு டு ச² த:³ । ரு’ யுலா ³ேலாேத³வதா । லாமி யாதி³ யாஸா:
।
॥ ⁴யான ॥
நீலப வதஸ காஶரு ³ரேகாபஸமு ³ப⁴வ ।
காலத³ ட³த⁴ர ம ைவவ வத நேமாऽஸ்து ேத ॥
அதா²ேதாேயாக³வி யாேஸாமது⁴வாதி³னீஅஹ காேராநாஹ கார ய
॥
ரு’த◌ँஸ ய பர ³ர ம புருஷ ரு’ ணபி க³ல ।
ஊ ⁴வேரத வி பா வி வ பாயைவ நேமா நம: ॥
லமி யாதி³ப ச ஜா ।
இய வி ³யாஸாய ராத:ஸ ⁴யேயாருப தா² வ
வி ரு’தா கு³ ட²த ஜனீமு ³ரயாஸ ய பாணி ⁴ெமௗவி ய ய
த³ பி⁴முக² ைட ஜ யேத । வா யகால ஞானமபி
ஸுகரம யா ஜபானு டா²ேனனஇ ய யாஹு ச மா ரிகா: ॥
॥ லம ர: ॥
ௐ நேமா ப⁴க³வேத உமாபதேயவர ரு’ஷப⁴ ேப²னகேபாலாய
பஶுபதேய நேமா நம: ॥
இதி ரு’ேத ரு’ யுலா ³ேல ³ர மஹாऽப்³ர மஹா ப⁴வதி ।
வ ண ேதயீஅ ேதயீ ப⁴வதி ।ஸுராபாயீஅபாயீ ப⁴வதி ।

கு³ருத பகா³மீஅகா³மீ ப⁴வதி ।அ ³ர மசாரீ ஸு ³ர மசாரீ ப⁴வதி ।
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॥யாஜுஷீ ரு’ யுலா ³லவி ³ேயாபனிஷ ॥

ஏகவாேரணஜபி வாஅ ேடா தரஶதஸஹ ரல கா³ய ரீஜபப²லானி
ப⁴வ தி ।
அ ெடௗ ³ரா ம ஸ ய ³ராஹயி வா- ³ர மேலாகமவா ேராதி
।
யதி³ க சி ன ³ யா -கு டீ²குனகீ² ப⁴வதி ।
தீ³யமாே ந ³ரு’ ணீயா அ ேதா⁴ப⁴வதி ।ஷ ³பி⁴ மாைஸ: ரமு யேத
।
ரீ ேயாெனௗ -அஹரஹ: ரயு ஜான:ஸ வா பாபா ேதாப⁴வதி

।
ரு’ யு: ரீயதா । ரு’ யு னீலக ட:² ।அபரிமிதமாயு ப⁴வதி ।
ஶதவ ஷாணிஜீவ தி ।ந யதிம ேரா ந யதித ேரா ந யதிய ர:
।
நசபுனரா ரு’ யா ।யதி³புனரா ரு’ யாரு’ஷீ குேலமஹாேமதா⁴வீ
ப⁴வதி ।
இ யாஹப⁴க³வா மஹாேத³ேவா வஸி டா²ேய யுபனிஷ ॥
ௐஸஹ வவது ॥ஸஹெனௗபு⁴ன து ॥
ஸஹவீ ய கரவாவைஹ ॥
ேதஜ வி வதீ⁴தம து மாவி ³விஷாவைஹ ॥
ௐஶா தி: ।ஶா தி: ॥ஶா தி: ॥।
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