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Prashna Upanishad

phரேநாபநிஷth

ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி:◌⁴ ’iΝயாம ேத³வா
ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாꣳஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³:॥
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா:
shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।

shவshதி நshதாrhேயா அShடேந:

shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥

phரத²ம: phரந: ।
ௐ ஸுேகஶா ச பா⁴ரth³வாஜ: ைஶph³யச ஸthயகாம: ெஸௗrhயாயணீ ச
கா³rhkh³ய:
ெகௗஸlhயசாவலாயேநா பா⁴rhக³ேவா ைவத³rhபி: ◌⁴ கப³nhதீ⁴ காthயாயநshேத
ைஹேத
ph³ரமபரா ph³ரமநிShடா:² பரmh ph³ரமாnhேவஷமா ஏஷ ஹ ைவ
தthஸrhவmh
வயதீதி ேத ஹஸthபாணேயா ப⁴க³வnhதmh பிphபலாத³iµபஸnhநா:॥ 1.1॥
தாnhஹ ஸ ’வாச ⁴ய ஏவ தபஸா ph³ரமசrhேயண ரth³த⁴யா
ஸmhவthஸரmh ஸmhவthshயத² யதா²காமmh phரநாnh ph’chச²த யதி³
விjhஞாshயாம:ஸrhவmh ஹ ேவா வயாம இதி ॥ 1.2॥
அத² கப³nhதீ⁴ காthயாயந உேபthய பphரchச² ।
ப⁴க³வnh ேத ஹ வா இமா: phரஜா: phரஜாயnhத இதி ॥ 1.3॥
தshைம ஸ ேஹாவாச phரஜாகாேமா ைவ phரஜாபதி:ஸ தேபாऽதphயத
ஸ தபshதphthவா ஸ ²நiµthபாத³யேத । ரயிmh ச phராணmh
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ேசthேயெதௗ ேம ப³ஹுதா⁴ phரஜா: கShயத இதி ॥ 1.4॥
ஆதி³thேயா ஹ ைவ phராே ரயிேரவ சnhth³ரமா ரயிrhவா ஏதth
ஸrhவmh யnhrhதmh சாrhதmh ச தshமாnhrhதிேரவ ரயி:॥ 1.5॥
அதா²தி³thய உத³யnhயthphராசீmh தி³ஶmh phரவிஶதி ேதந phராchயாnh phராnh
ரஷு ஸnhநித⁴thேத । யth³த³mh யth phரதீசீmh ய³தீ³சீmh யத³ேதா⁴
ய³rhth◌⁴வmh யத³nhதரா தி³ேஶா யth ஸrhவmh phரகாஶயதி ேதந ஸrhவாnh
phராnh
ரஷு ஸnhநித⁴thேத ॥ 1.6॥
ஸ ஏஷ ைவவாநேரா விவப: phராேऽkh³நித³யேத ।
தேத³தth³’சாऽph◌⁴khதmh ॥ 1.7॥
விவபmh ஹணmh ஜாதேவத³ஸmh
பராயணmh jhேயாதிேரகmh தபnhதmh ।
ஸஹshரர:ஶததா⁴ வrhதமாந:
phராண: phரஜாநாiµத³யthேயஷ ஸூrhய:॥ 1.8॥
ஸmhவthஸேரா ைவ phரஜாபதிshதshயாயேந த³ணmh ேசாthதரmh ச ।
தth³ேய ஹ ைவ ததி³Shடாrhேத kh’தthபாஸேத ேத சாnhth³ரமஸேமவ
ேலாகமபி⁴ஜயnhேத । த ஏவ நராவrhதnhேத தshமாேத³த ’ஷய:
phரஜாகாமா த³ணmh phரதிபth³யnhேத । ஏஷ ஹ ைவ ரயிrhய:
பிth’யாண:॥ 1.9॥
அேதா²thதேரண தபஸா ph³ரமசrhேயண ரth³த⁴யா
விth³யயாऽऽthமாநமnhவிShயாதி³thயமபி⁴ஜயnhேத । ஏதth³ைவ
phராநாமாயதநேமதத³mh’தமப⁴யேமதth பராயணேமதshமாnhந நராவrhதnhத
இthேயஷ நிேராத⁴shதேத³ஷ ேலாக:॥ 1.10॥
பசபாத³mh பிதரmh th³வாத³ஶாkh’திmh
தி³வ ஆஹு: பேர அrhேத⁴ ணmh ।
அேத²ேம அnhய உ பேர விசணmh
ஸphதசkhேர ஷட³ர ஆஹுரrhபிததி ॥ 1.11॥
மாேஸா ைவ phரஜாபதிshதshய kh’Shணப ஏவ ரயி: ஶுkhல:

phரணshதshமாேத³த
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’ஷய:ஶுkhல இShடmh rhவnhதீதர இதரshnh ॥ 1.12॥
அேஹாராthேரா ைவ phரஜாபதிshதshயாஹேரவ phராே ராthேரவ ரயி:
phராணmh வா ஏேத
phரshகnhத³nhதி ேய தி³வா ரthயா ஸmhjhயnhேத ph³ரமசrhயேமவ
தth³யth³ராthெரௗ
ரthயா ஸmhjhயnhேத ॥ 1.13॥
அnhநmh ைவ phரஜாபதிshதேதா ஹ ைவ தth³ேரதshதshமாதி³மா: phரஜா:
phரஜாயnhத இதி ॥ 1.14॥
தth³ேய ஹ ைவ தth phரஜாபதிvhரதmh சரnhதி ேத ²நiµthபாத³யnhேத ।
ேதஷாேமைவஷ ph³ரமேலாேகா ேயஷாmh தேபா ph³ரமசrhயmh ேயஷு
ஸthயmh
phரதிSh²தmh ॥ 1.15॥
ேதஷாமெஸௗ விரேஜா ph³ரமேலாேகா ந ேயஷு மமnh’தmh ந
மாயா ேசதி ॥ 1.16॥
இதி phரேநாபநிஷதி³ phரத²ம: phரந:॥

th³விதீய: phரந: ।
அத²ைஹநmh பா⁴rhக³ேவா ைவத³rhபி:◌⁴ பphரchச² । ப⁴க³வnh கthேயவ
ேத³வா: phரஜாmh விதா⁴ரயnhேத கதர ஏதth phரகாஶயnhேத க:
நேரஷாmh வShட²இதி ॥ 2.1॥
தshைம ஸ ேஹாவாசாகாேஶா ஹ வா ஏஷ ேத³ேவா வாரkh³நிராப:
ph’தி²வீ வாŋhமநசு:ேராthரmh ச । ேத phரகாயாபி⁴வத³nhதி
வயேமதth³பா³ணமவShடph◌⁴ய விதா⁴ரயாம:॥ 2.2॥
தாnh வShட:² phராண உவாச । மா ேமாஹமாபth³யத²அஹேமைவதth
பசதா⁴ऽऽthமாநmh phரவிப⁴jhையதth³பா³ணமவShடph◌⁴ய விதா⁴ரயாதி
ேதऽரth³த³தா⁴நா ப³⁴:॥ 2.3॥
ேஸாऽபி⁴மாநா³rhth◌⁴வiµthkhராமத இவ தshnhiνthkhராமthயேத²தேர ஸrhவ
ஏேவாthkhராமnhேத தshmhச phரதிShட²மாேந ஸrhவ ஏவ phரதிShட²nhேத ।
தth³யதா²
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மகா ம⁴கரராஜாநiµthkhராமnhதmh ஸrhவ ஏேவாthkhரமnhேத தshmhShச
phரதிShட²மாேந ஸrhவ ஏவ phராதிShடnhத ஏவmh வாŋhமநShசு:ேராthரmh
ச ேத phதா: phராணmh shnhவnhதி ॥ 2.4॥
ஏேஷாऽkh³நிshதபthேயஷ ஸூrhய
ஏஷ பrhஜnhேயா மக⁴வாேநஷ வா:
ஏஷ ph’தி²வீ ரயிrhேத³வ:

ஸத³ஸchசாmh’தmh ச யth ॥ 2.5॥
அரா இவ ரத²நாெபௗ⁴ phராேண ஸrhவmh phரதிSh²தmh ।
’ேசா யஜூꣳ ஸாமாநி யjhஞ:thரmh ph³ரம ச ॥ 2.6॥
phரஜாபதிசர க³rhேப⁴ thவேமவ phரதிஜாயேஸ ।
ph◌⁴யmh phராண phரஜாshthவிமா ப³mh ஹரnhதி
ய: phராண: phரதிதிShட² ॥ 2.7॥
ேத³வாநாம வநிதம: பிth’mh phரத²மா shவதா⁴ ।
’mh சதmh ஸthயமத²rhவாŋhகி³ரஸாம ॥ 2.8॥
இnhth³ரshthவmh phராண ேதஜஸா th³ேராऽ பரதா ।
thவமnhதே சர ஸூrhயshthவmh jhேயாதிஷாmh பதி:॥ 2.9॥
யதா³ thவமபி⁴வrhஷshயேத²மா: phராண ேத phரஜா: ।
ஆநnhத³பாshதிShட²nhதி காமாயாnhநmh ப⁴விShயதீதி ॥ 2.10॥
vhராthயshthவmh phராணகrhஷரthதா விவshய ஸthபதி: ।
வயமாth³யshய தா³தார: பிதா thவmh மாதவ ந:॥ 2.11॥
யா ேத தrhவாசி phரதிSh²தா யா ேராthேர யா ச சு ।
யா ச மந ஸnhததா ஶிவாmh தாmh  ேமாthkhர:॥ 2.12॥
phராணshேயத³mh வேஶ ஸrhவmh thதி³ேவ யth phரதிSh²தmh ।
மாேதவ thராnh ரshவ ச phரjhஞாmh ச விேத⁴ ந இதி ॥ 2.13॥
இதி phரேநாபநிஷதி³ th³விதீய: phரந:॥
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th’தீய: phரந:

அத²ைஹநmh ெகௗஶlhயசாவலாயந: பphரchச² । ப⁴க³வnh த
ஏஷ phராே ஜாயேத கத²மாயாthயshஶர ஆthமாநmh வா
phரவிப⁴jhய கத²mh phரதிShட²ேத ேகேநாthkhரமேத கத²mh பா³யமபி⁴த⁴thேத
கத²மth◌⁴யாthமதி ॥ 3.1॥
தshைம ஸ ேஹாவாசாதிphரநாnh ph’chச² ph³ரShேடா²ऽதி
தshமாthேதऽஹmh ph³ரவீ ॥ 3.2॥
ஆthமந ஏஷ phராே ஜாயேத । யைத²ஷா ேஷ
சா²ையதshnhேநததா³ததmh
மேநாkh’ேதநாயாthயshஶேர ॥ 3.3॥
யதா²ஸmhராேத³வாதி⁴kh’தாnh விநிŋhkhேத । ஏதnh kh³ராமாேநாதாnh
kh³ராமாநதி⁴திShட²shேவthேயவேமைவஷ phராண இதராnh phராnh ph’த²kh
ph’த²ேக³வ ஸnhநித⁴thேத ॥ 3.4॥
பாபshேத²ऽபாநmh சு:ேராthேர iµக²நாகாph◌⁴யாmh phராண:shவயmh
phராதிShட²ேத மth◌⁴ேய  ஸமாந: । ஏஷ ேயதth³⁴தமnhநmh ஸமmh நயதி
தshமாேத³தா:ஸphதாrhசிேஷா ப⁴வnhதி ॥ 3.5॥
’தி³ேயஷ ஆthமா ।அthைரதேத³கஶதmh நா³நாmh தாஸாmh ஶதmh
ஶதேமைககshயா th³வாஸphததிrhth³வாஸphததி:phரதிஶாகா²நா³ஸஹshராணி
ப⁴வnhthயாஸு vhயாநசரதி ॥ 3.6॥
அைத²கேயாrhth◌⁴வ உதா³ந: Nhேயந Nhயmh ேலாகmh நயதி பாேபந
பாபiµபா⁴ph◌⁴யாேமவ மiνShயேலாகmh ॥ 3.7॥
ஆதி³thேயா ஹ ைவ பா³ய: phராண உத³யthேயஷ ேயநmh சாுஷmh
phராணமiνkh³’ந: । ph’தி²vhயாmh யா ேத³வதா ைஸஷா ஷshய
அபாநமவShடph◌⁴யாnhதரா யதா³காஶ:ஸ ஸமாேநா வாrhvhயாந:॥ 3.8॥
ேதேஜாஹவா உதா³நshதshமா³பஶாnhதேதஜா:। நrhப⁴வnhth³ையrhமந
ஸmhபth³யமாைந:॥ 3.9॥
யchசிthதshேதைநஷ phராணமாயாதி । phராணshேதஜஸா khத:ஸஹாthமநா
ததா²ஸŋhகlhபிதmh ேலாகmh நயதி ॥ 3.10॥
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ய ஏவmh விth³வாnh phராணmh ேவத³ ந ஹாshய phரஜா யேதऽmh’ேதா
ப⁴வதி தேத³ஷ:ேலாக:॥ 3.11॥
உthபthதிமாயதிmh shதா²நmh வி⁴thவmh ைசவ பசதா⁴ ।
அth◌⁴யாthமmh ைசவ phராணshய விjhஞாயாmh’தமiνேத
விjhஞாயாmh’தமiνத இதி ॥ 3.12॥
இதி phரேநாபநிஷதி³ th’தீய: phரந:॥

சrhத:² phரந: ।
அத²ைஹநmh ெஸௗrhயாயணி கா³rhkh³ய: பphரchச² । ப⁴க³வnhேநதshnh ேஷ
காநி shவபnhதி காnhயshஜாkh³ரதி கதர ஏஷ ேத³வ:shவphநாnh பயதி
கshையதth ஸுக²mh ப⁴வதி கshnhiν ஸrhேவ ஸmhphரதிSh²தா ப⁴வnhதீதி
॥ 4.1॥
தshைம ஸ ேஹாவாச யதா² கா³rhkh³ய மசேயாऽrhகshயாshதmh க³chச²த:
ஸrhவா
ஏதshmhshேதேஜாமNhட³ல ஏகீப⁴வnhதி தா: ந: நத³யத: phரசரnhthேயவmh
ஹ ைவ தth ஸrhவmh பேர ேத³ேவ மநshேயகீப⁴வதி ேதந தrhேயஷ ேஷா
ந
’ேதி ந பயதி ந kh◌⁴ரதி ந ரஸயேத ந shph’ஶேத நாபி⁴வத³ேத
நாத³thேத நாநnhத³யேத ந விsh’ஜேத ேநயாயேத shவபிதீthயாசேத ॥
4.2॥
phராkh³நய ஏைவதshnh ேர ஜாkh³ரதி । கா³rhஹபthேயா ஹ வா
ஏேஷாऽபாேநா
vhயாேநாऽnhவாஹாrhயபசேநா யth³கா³rhஹபthயாth phரணீயேத phரணயநாதா³ஹவநீய:
phராண:॥ 4.3॥
ய³chch²வாஸநி:வாஸாேவதாவாஹுதீ ஸமmh நயதீதி ஸ ஸமாந: । மேநா
ஹ
வாவ யஜமாந: ।இShடப²லேமேவாதா³ந: ।ஸஏநmh யஜமாநமஹரஹrhph³ரம
க³மயதி ॥ 4.4॥
அthைரஷ ேத³வ:shவphேந மமாநமiνப⁴வதி । யth³th³’Shடmh
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th³’Shடமiνபயதி தmh தேமவாrhத²மiν’ேதி
ேத³ஶதி³க³nhதைரச phரthயiν⁴தmh ந: ந: phரthயiνப⁴வதி th³’Shடmh
சாth³’Shடmh ச தmh சாதmh சாiν⁴தmh சாநiν⁴தmh ச
ஸchசாஸchச ஸrhவmh பயதி ஸrhவ: பயதி ॥ 4.5॥
ஸ யதா³ ேதஜஸாऽபி⁴⁴ேதா ப⁴வதி ।அthைரஷ ேத³வ:shவphநாnhந
பயthயத² யைத³தshஶர ஏதthஸுக²mh ப⁴வதி ॥ 4.6॥
ஸ யதா² ேஸாph◌⁴ய வயாmh வேஸாvh’mh ஸmhphரதிShட²nhேத । ஏவmh
ஹ ைவ தth ஸrhவmh பர ஆthமநி ஸmhphரதிShட²ேத ॥ 4.7॥
ph’தி²வீ ச ph’தி²வீமாthரா சாபசாேபாமாthரா ச ேதஜச ேதேஜாமாthரா
ச
வாச வாமாthரா சாகாஶசாகாஶமாthரா ச சுச th³ரShடvhயmh
ச ேராthரmh ச ேராதvhயmh ச kh◌⁴ராணmh ச kh◌⁴ராதvhயmh ச ரஸச
ரஸயிதvhயmh ச thவkhச shபrhஶயிதvhயmh ச வாkhச வkhதvhயmh ச ஹshெதௗ
சாதா³தvhயmh ேசாபshத²சாநnhத³யிதvhயmh ச பாச விஸrhஜயிதvhயmh ச
யாெதௗ³ ச க³nhதvhயmh ச மநச மnhதvhயmh ச ³th³தி⁴ச ேபா³th³த⁴vhயmh
சாஹŋhகாரசாஹŋhகrhதvhயmh ச சிthதmh ச ேசதயிதvhயmh ச ேதஜச
விth³ேயாதயிதvhயmh ச phராணச விதா⁴ரயிதvhயmh ச ॥ 4.8॥
ஏஷ  th³ரShடா shphரShடா ேராதா kh◌⁴ராதா ரஸயிதா மnhதா ேபா³th³தா⁴
கrhதா
விjhஞாநாthமா ஷ: ।ஸ பேரऽர ஆthமநி ஸmhphரதிShட²ேத ॥ 4.9॥
பரேமவாரmh phரதிபth³யேத ஸ ேயா ஹ ைவ தத³chசா²யமஶரமேலாதmh
ஶுph◌⁴ரமரmh ேவத³யேத யsh ேஸாmhய ।ஸ ஸrhவjhஞ:ஸrhேவா ப⁴வதி ।
தேத³ஷ ேலாக:॥ 4.10॥
விjhஞாநாthமா ஸஹ ேத³ைவச ஸrhைவ: phரா ⁴தாநி ஸmhphரதிShட²nhதி
யthர
தத³ரmh ேவத³யேத யsh ேஸாmhய ஸ ஸrhவjhஞ:ஸrhவேமவாவிேவேஶதி
॥ 4.11॥
இதி phரேநாபநிஷதி³ சrhத:² phரந:॥
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பசம: phரந: ।
அத²ைஹநmh ைஶph³ய:ஸthயகாம: பphரchச² ।ஸ ேயா ஹ ைவ
தth³ப⁴க³வnhமiνShேயஷு phராயnhதேமாŋhகாரமபி⁴th◌⁴யாயீத । கதமmh வாவ
ஸ ேதந ேலாகmh ஜயதீதி । தshைம ஸ ேஹாவாச ॥ 5.1॥
ஏதth³ைவ ஸthயகாம பரmh சாபரmh ச ph³ரம யேதா³ŋhகார: ।
தshமாth³விth³வாேநேதைநவாயதேநைநகதரமnhேவதி ॥ 5.2॥
ஸ யth³ேயகமாthரமபி⁴th◌⁴யாயீத ஸ ேதைநவ ஸmhேவதி³தshrhணேமவ
ஜக³thயாமபி⁴ஸmhபth³யேத । தmh’ேசா மiνShயேலாகiµபநயnhேத ஸ தthர
தபஸா ph³ரமசrhேயண ரth³த⁴யா ஸmhபnhேநா மமாநமiνப⁴வதி ॥ 5.3॥
அத² யதி³ th³விமாthேரண மந ஸmhபth³யேத ேஸாऽnhதmh
யஜுrhபி⁴nhநீயேத ேஸாமேலாகmh ।ஸ ேஸாமேலாேக வி⁴திமiν⁴ய
நராவrhதேத ॥ 5.4॥
ய: நேரதmh thமாthேரேthேயேதைநவாேரண பரmh ஷமபி⁴-
th◌⁴யாயீத ஸ ேதஜ ஸூrhேய ஸmhபnhந: । யதா² பாேதா³த³ரshthவசா
விநிrhiµchயத
ஏவmh ஹ ைவஸ பாphமநா விநிrhiµkhத:ஸஸாமபி⁴nhநீயேத ph³ரமேலாகmh
ஸ ஏதshமாjhவக⁴நாth பராthபரmh ஶயmh ஷேத । தேத³ெதௗ
ேலாெகௗ ப⁴வத:॥ 5.5॥
திshேரா மாthரா mh’thமthய: phரkhதா
அnhேயாnhயஸkhதா:அநவிphரkhதா: ।
khயாஸு பா³யாph◌⁴யnhதரமth◌⁴யமாஸு
ஸmhயkh phரkhதாஸு ந கmhபேத jhஞ:॥ 5.6॥
’kh³பி⁴ேரதmh யஜுrhபி⁴ரnhதmh
ஸாமபி⁴rhயth தth கவேயா ேவத³யnhேத ।
தேமாŋhகாேரணவாயதேநநாnhேவதி விth³வாnh
யthதchசா²nhதமஜரமmh’தமப⁴யmh பரmh ேசதி ॥ 5.7॥
இதி phரேநாபநிஷதி³ பசம: phரந:॥
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ஷShட:² phரந: ।
அத²ைஹநmh ஸுேகஶா பா⁴ரth³வாஜ: பphரchச² । ப⁴க³வnh ரNhயநாப: ◌⁴
ெகௗஸlhேயா ராஜthேரா மாiµேபthையதmh phரநமph’chச²த ।
ேஷாட³ஶகலmh
பா⁴ரth³வாஜ ஷmh ேவthத² । தமஹmh மாரமph³வmh நாஹமmh ேவத³ ।
யth³யஹமமேவதி³ஷmh கத²mh ேத நாவயதி ।ஸேலா வா ஏஷ
பஶுShயதி ேயாऽnh’தமபி⁴வத³தி தshமாnhநாrhஹmhயnh’தmh வkhmh ।ஸ
Shணீmh ரத²மாய phரவvhராஜ ।தmh thவா ph’chசா²khவாெஸௗ ஷ
இதி ॥ 6.1॥
தshைம ஸ ேஹாவாேசைஹவாnhத:ஶேர ேஸாmhய ஸ ேஷா
யshnhநதா: ேஷாட³ஶகலா: phரப⁴வnhதீதி ॥ 6.2॥
ஸ ஈாசkhேர । கshnhநஹiµthkhராnhத உthkhராnhேதா ப⁴விShயா
கshnhவா phரதிSh²ேத phரதிShடா²shயாதி ॥ 6.3॥
ஸ phராணமsh’ஜத phராchch²ரth³தா⁴mh க²mh வாrhjhேயாதிராப:
ph’தி²வீnhth³யmh
மந: ।அnhநமnhநாth³வீrhயmh தேபா மnhthரா:கrhம ேலாகா ேலாேகஷு ச நாம ச
॥ 6.4॥
ஸ யேத²மா நth³ய:shயnhத³மாநா:ஸiµth³ராய:ஸiµth³ரmh phராphயாshதmh
க³chச²nhதி பி⁴th³ேயேத தாஸாmh நாமேப ஸiµth³ர இthேயவmh phேராchயேத ।
ஏவேமவாshய
பth³ரShமா: ேஷாட³ஶகலா: ஷாய: ஷmh phராphயாshதmh
க³chச²nhதி
பி⁴th³ேயேத சாஸாmh நாமேப ஷ இthேயவmh phேராchயேத ஸ
ஏேஷாऽகேலாऽmh’ேதா
ப⁴வதி தேத³ஷ ேலாக:॥ 6.5॥
அரா இவ ரத²நாெபௗ⁴ கலா யshnhphரதிSh²தா: ।
தmh ேவth³யmh ஷmh ேவத³ யத² மா ேவா mh’th: பvhயதா²இதி ॥ 6.6॥
தாnh ேஹாவாைசதாவேத³வாஹேமதth பரmh ph³ரம ேவத³ । நாத:
பரமshதீதி ॥ 6.7॥
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ேத தமrhசயnhதshthவmh  ந: பிதா ேயாऽshமாகமவிth³யாயா: பரmh பாரmh
தாரயதி । நம: பரம’ph◌⁴ேயா நம: பரம’ph◌⁴ய:॥ 6.8॥
இதி phரேநாபநிஷதி³ஷShட:² phரந:॥
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி:◌⁴ ’iΝயாம ேத³வா
ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாꣳஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³:॥
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா:
shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயா அShடேந:

shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
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