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॥ஸாவி யுபனிஷ ॥
ஸாவி யுபனிஷ ³ேவ ³யசி ஸாவி ரபேதா³ வல ।
ரதிேயாகி³வினி மு த ராமச ³ரபத³ ப⁴ேஜ ॥
ஸாவி யா மா பாஶுபத பர ³ர மாவ ⁴தக ।
ரிபுராதபன ேத³வீ ரிபுரா கட²பா⁴வ ॥
ௐஆ யாய து மமா கா³னிவா ராண ச ு: ேரா ரமேதா²
ப³லமி ³ரியாணி ச । ஸ வாணிஸ வ ³ர ேமாபனிஷத³ மாஹ
³ர ம
நிராகு யா மா மா ³ர ம நிராகேராத³னிராகரணம வனிராகரண
ேமऽஸ்து । ததா³ மனிநிரேதயஉபனிஷ ஸுத⁴ மா ேதமயிஸ துேத
மயி
ஸ து ॥

ௐஶா தி:ஶா தி:ஶா தி: ॥
ஹரி:ௐ ॥

க:ஸவிதா காஸாவி ரீஅ ³னிேரவஸவிதா ரு’தி²வீஸாவி ரீஸ
ய ரா ³னி த ரு’தி²வீய ரைவ ரு’தி²வீத ரா ³னி ேத ³ேவேயானீ
தேத³க மிது²ன ॥ 1॥
க:ஸவிதா காஸவி ரீவருணஏவஸவிதாப:ஸாவி ரீஸய ர
வருண ததா³ேபாய ரவாஆப த ³வருண ேத ³ேவேயானி தேத³க
மிது²ன ॥ 2॥
க:ஸவிதா காஸாவி ரீவாயுேரவஸவிதாகாஶ:ஸாவி ரீஸய ர
வாயு ததா³காேஶாய ரவாஆகாஶ த ³வாயு ேத ³ேவேயானி தேத³க
மிது²ன ॥ 3॥
க:ஸவிதா காஸாவி ரீ ய ஞஏவஸவிதா ச² தா³ ஸிஸாவி ரீஸ
ய ரய ஞ த ர ச² தா³ ஸிய ரவா ச² தா³ ஸிஸய ஞ ேத ³ேவ
ேயானி தேத³க மிது²ன ॥ 4॥
க:ஸவிதா காஸாவி ரீ தனயி ருேரவஸவிதாவி ³யு ஸாவி ரீஸ
ய ர தனயி ரு த ³வி ³யு ய ர வா வி ³யு த ர தனயி ரு ேத
³ேவ
ேயானி தேத³க மிது²ன ॥ 5॥
க:ஸவிதா காஸாவி ரீஆதி³ ய ஏவஸவிதா ³ெயௗ:ஸாவி ரீஸ
ய ராதி³ ய த ³ ³ெயௗ ய ரவா ³ெயௗ ததா³தி³ ய ேத ³ேவேயானி தேத³க
மிது²ன ॥ 6॥
க:ஸவிதா காஸாவி ரீ ச ³ர ஏவஸவிதா ந ராணிஸாவி ரீ
ஸய ரச ³ர த ன ராணிய ரவாந ராேணஸச ³ரமா ேத
³ேவ ேயானி தேத³க மிது²ன ॥ 7॥
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॥ஸாவி யுபனிஷ ॥

க:ஸவிதா காஸாவி ரீ மன ஏவஸவிதா வா ஸாவி ரீஸய ர வா
மன த ³வா ய ர வா வா த மன ேத ³ேவ ேயானி தேத³க
மிது²ன ॥ 8॥
க:ஸவிதா காஸாவி ரீ புருஷஏவஸவிதா ரீஸாவி ரீஸய ர
புருஷ த ரீ ய ர வா ரீ ஸ புருஷ ேத ³ேவ ேயானி தேத³க
மிது²ன ॥ 9॥
ஸாவி யா: பாத³ ரய
த யாஏவ (ஏஷ) ரத²ம:பாேதா³ ⁴ த ஸவிது வேர யமி ய ³னி ைவ
வேர யமாேபா வேர ய ச ³ரமா வேர ய ॥ 10॥
த யா ஏவ (ஏஷ) ³விதீய:
பாேதா³ ப⁴ க³மேயாऽபிபு⁴ேவா ப⁴ ேகா³ ேத³வ ய தீ⁴மஹீ ய ³னி ைவ
ப⁴ க³
ஆதி³ ேயா ைவ ப⁴ க³ ச ³ரமா ைவ ப⁴ க:³ ॥ 11॥
த யா ஏஷ ரு’தீய: பாத:³ வ தி⁴ேயா ேயா ந: ரேசாத³யாதி³தி
ரீ ைசவ புருஷ ச ரஜனயத: ॥ 12॥

ஸாவி ரீேவத³னப²ல புன ரு’ யு ஜய:
ேயா வா ஏதா ஸாவி ரீேமவ ேவத³ஸபுன ரு’ யு ஜயதி ॥ 13॥
ப³லாதிப³லேயா விரா புருஷரு’ஷி: । கா³ய ரீ ச² த:³ ।
கா³ய ரீ ேத³வதா । அகாேராகாரமகாரா பீ³ஜா ³யா: ।
ுதா⁴ऽऽதி³னிரஸேனவினிேயாக:³ । லாமி யாதி³ஷட³ க³ (ஷட³ க³ யாஸ:)

।
⁴யான ।
அ ரு’தகரதலா ³ெரௗ (தலா ³ெரௗ)ஸ வஸ ஜீவ ⁴யா-
வக⁴ஹரணஸுத³ெ ௗ ேவத³ஸாேர ம ேக² ।
ரணவமயவிகாெரௗ பா⁴ கராகாரேத³ெஹௗ
ஸததம ப⁴ேவऽஹம் ெதௗ ப³லாதிப³லா ெதௗ ॥ var ப³லாதீ
ௐ ரீ ப³ேல மஹாேத³வி ரீ மஹாப³ேல லீ
சது வித⁴புருஷா த²ஸி ³தி⁴ ரேத³ த ஸவிது வரதா³ மிேக
ரீ வேர ய ப⁴ ேகா³ேத³வ யவரதா³ மிேகஅதிப³ேலஸ வத³யா ேத

ப³ேலஸ வ ு ²ரேமாப னிதீ⁴மஹிதி⁴ேயாேயாந ஜாேத ரசு யா
(var ப³ேல ஸ வ ு ³ ⁴ரேமாப னி தீ⁴மஹிதி⁴ேயா ேயா ந ஜாேத
ரசு ய:)
யா ரேசாத³யாதா³ மிேக ரணவ ர கா மிேக ஹு ப² வாஹா
॥ 14॥
வி ³யாப²ல
ஏவ வி ³வா ரு’த ரு’ ேயா ப⁴வதிஸாவி யா ஏவஸேலாகதா
ஜயதீ யுபனிஷ ॥ 15॥
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ௐஆ யாய து மமா கா³னிவா ராண ச ு: ேரா ரமேதா²
ப³லமி ³ரியாணி ச । ஸ வாணிஸ வ ³ர ேமாபனிஷத³ மாஹ
³ர ம
நிராகு யா மா மா ³ர ம நிராகேராத³னிராகரணம வனிராகரண
ேமऽஸ்து । ததா³ மனிநிரேதயஉபனிஷ ஸுத⁴ மா ேதமயிஸ துேத
மயி
ஸ து ॥

ௐஶா தி:ஶா தி:ஶா தி: ॥
ஹரி:ௐ த ஸ ॥
இதிஸாவி யுபனிஷ ஸமா தா ॥
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