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ௐஊ ⁴வா யகு³ பேத³ஶபு⁴வ காரஸி ஹாஸனஸி ³தா⁴சாரவ தி³த
ஸம தேவத³ேவதா³ தஸாரனி மாண பரா பர

நிர ஜன ஞா த²ஷ ச ரஜா ³ரதீமய பராவாசா
பரா பர ஸ வஸா ⁴ரு’த சி மய ேயாதி லி க³ நிராகார
க³ளித ண ரபா⁴ேஶாபி⁴த ஶா த ச ³ேராத³யனிப⁴ ப⁴ஜ
மன த ²ரீகு³ருைசத ய ரணமாமி ॥
அக² ட³ம ட³லாகார யா த ேயன சராசர ।
த பத³ த³ த ேயன த ைம கு³ரேவ நம: ॥
ௐ ரத²ேம ப சிமா ய ஶாரதா³மட² கீடவாரிஸ ரதா³ய
தீ தா² ரமபத³ ³வாரகாே ர ஸி ³ேத⁴ வேரா ேத³வ ப⁴ ³ரகாளீ
ேத³வீ ³ர ம வ பாசா ய க³ கா³ேகா³மதீதீ த² வ ப ³ர மசாரீ

ஸாமேவத³ ரபட²ன “த வமஸி”இ யாதி³வா யவிசார
நி யானி யவிேவேக மே பா தி ஆ மதீ ேத² ஆ ேமா ³தா⁴ரா ேத²
ஸா ா காரா ேத²
ஸ யாஸ ³ரஹண கரி ேய ।ௐ நேமா நாராய ேயதி ॥
ௐ ³விதீேய வா ய ேகா³வ த⁴னமட² ேபா⁴க³வாரிஸ ரதா³ய
வ ர ேய

புருேஷா தம ே ர ஜக³ த²விமலா ேத³வீ ப⁴ ³ரப ³மபாதா³சா ய
மேஹாத³தி⁴தீ த² ரகாஶ ³ர மசாரீ ரு’ ³ேவத³ ரபட²ன தேமைவ ய

ஜானத² “ ர ஞானமான த³ ³ர ம”இ யாதி³வா யவிசார
நி யானி யவிேவேக மே பா தி ஆ மதீ ேத²ஆ ேமா ³தா⁴ரா ேத²
ஸா ா காரா ேத²
ஸ யாஸ ³ரஹண கரி ேய ।ௐ நேமா நாராய ேயதி ॥
ௐ ரு’தீேய உ தரா ய ேயாதி மட²ஆன த³வாரிஸ ரதா³ய
கி³ரிப வதஸாக³ரபதா³னி ப³த³ரிகா ரமே ர நாராயே ேத³வதா
ணகி³ரீ ேத³வீ ேராடகாசா ய அலகன தா³தீ த² ஆன த³ ³ர மசாரீ

அத² வணேவத³பட²ன தேமைவ ய ஜானத² “அயமாரமா ³ர ம”
இ யாதி³வாவா யவிசார நி யானி யவிேவேக மே பா தி

ஆ மதீ ேத²
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॥ மடா² ேயாபனிஷ ॥

ஆ ேமா ³தா⁴ரா ேத²ஸா ா காரா ேத²ஸ யாஸ ³ரஹண கரி ேய

।ௐ நேமா
நாராய ேயதி ॥
ௐ சது ேத² த³ ய ரு’ ேக³ரீமட² ⁴ரிவாரிஸ ரதா³ய
ஸர வதீபா⁴ரதீபுரீ ேசதிபதா³னி ராேம வரே ர ஆதி³வராேஹா
ேத³வதா
காமா ேத³வீ ரு’ கீ³ரு’ஷி ரு’ ²வீத⁴ராசா ய து க³ப⁴ ³ராதீ த²
ைசத ய ³ர மசாரீ யஜு ேவத³ ரபட²ன தேமைவ ய ஜானத² “அஹ
³ர மா மி”இ யாதி³வா யவிசாரநி யானி யவிேவேக மே பா தி

ஆ மதீ ேத²ஆ ேமா ³தா⁴ரா ேத²ஸா ா காரா ேத²ஸ யாஸ ³ரஹண
கரி ேய ।
ௐ நேமா நாராய ேயதி ॥
ௐ ப சேமஊ ⁴வா ய ஸுேமருமட² கா ஸ ரதா³ய
ஜனகயா ஞவ யாதி³ஶுகவாமேத³வாதி³ஜீவ மு தா

ஏத ஸனகஸன த³னகபில ரதா³தி³ ³ர மனி டா² நி ய ³ர மசாரீ

ைகலாஸே ர மானஸஸேராவர தீ த² நிர ஜே ேத³வதா மாயா ேத³வீ
ஈ வராசா யஅன த ³ர மசாரீஶுகேத³வவாமேத³வாதி³ஜீவ மு தாநா

ஸுஸேவத³ ரபட²ன பேராரஜேஸஸாவேதா³ “ஸ ஞானமன த

³ர ம”
இ யாதி³வா யவிசாரநி யானி யவிேவேக மே பா தி ஆ மதீ ேத²
ஆ ேமா ³தா⁴ரா ேத²
ஸா ா காரா ேத² ஸ யாஸ ³ரஹண கரி ேய । ௐ நேமா

நாராய ேயதி ॥
ௐஷ ேட²ஆ மா ய பரமா மா மட²ஸ யஸுஸ ரதா³ய
நாபி⁴கு ட³லிே ர ரிகுடீ தீ த² ஹ ேஸா ேத³வீ பரம அேஸா

ேத³வதா
அஜபாேஸாஹ மஹாம ர ³ர மவி ணுமேஹ வரா ³யாஜீவ ³ர மசாரீ

ஹ ஸவித³
உபா தி உபாதி⁴ேப⁴த³ஸ யாஸா த² ஞானஸ யாஸ ³ரஹண
கரி ேய ।ௐ
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நேமா நாராய ேயதி ॥
ௐ ஸ தேம ஜ ³ ³வீப ஸ ய ³ ஞான கா² ந ஸூ ர ேவ ³யேவத³க
ர ³தா⁴

நதீ³விமலாதீ த² ஆ மலி க³ஶா ய ேத²விசாரநி யானி யவிேவேகன

ஆ மே பா தி ஆ மதீ ேத²ஆ ேமா ³தா⁴ரா ேத² ஸா ா காரா ேத²
ஸ யாஸ ³ரஹண
கரி ேய ।ௐ நேமா நாராய ேயதி ॥
இதி ம பரமஹ ஸபரி ராஜகாசா ய ம ச² கராசா யவிரசிதா
மடா² ேயாபனிஷ ஸமா தா ।
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