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Shandilya Upanishad

ஶாNh³lhேயாபநிஷth

ஶாNh³lhேயாபநிஷthphேராkhதயமாth³யShடாŋhக³ேயாகி³ந: ।
யth³ேபா³தா⁴th³யாnhதி ைகவlhயmh ஸ ராேமா ேம பரா க³தி:॥
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி:◌⁴ iΝயாம ேத³வா ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாꣳஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³:॥
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா:shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயாஅShடேந:shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴
॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
ஶாNh³lhேயா ஹ வா அத²rhவாணmh பphரchசா²thமலாேபா⁴பாய⁴த-
மShடாŋhக³ேயாக³மiνph³தி ।ஸ ேஹாவாசாத²rhவா யமநியமாஸந-
phராயாமphரthயாஹாரதா⁴ரth◌⁴யாநஸமாத⁴ேயாऽShடாŋhகா³நி ।
தthர த³ஶ யமா: । ததா² நியமா: ।ஆஸநாnhயShெடௗ । thரய:phராயாமா: ।
பசphரthயாஹாரா: । ததா² தா⁴ர । th³விphரகாரmh th◌⁴யாநmh ।
ஸமாதி⁴shthேவகப: । தthராmhஸாஸthயாshேதயph³ரமசrhயத³யாஜப-
மாth◌⁴’திதாஹாரெஶௗசாநி ேசதி யமாத³ஶ । தthர mhஸா நாம
மேநாவாkhகாயகrhமபி: ◌⁴ ஸrhவ⁴ேதஷு ஸrhவதா³ khேலஶஜநநmh ।
ஸthயmh நாம மேநாவாkhகாயகrhமபி⁴rh⁴ததயதா²rhதா²பி⁴பா⁴ஷணmh ।
அshேதயmh நாம மேநாவாkhகாயகrhமபி: ◌⁴ பரth³ரvhேயஷு நி:shph’ஹா ।
ph³ரமசrhயmh நாம ஸrhவாவshதா²ஸு மேநாவாkhகாயகrhமபி: ◌⁴ ஸrhவthர
ைம²நthயாக:³ ।
த³யா நாம ஸrhவ⁴ேதஷு ஸrhவthராiνkh³ரஹ: । ஆrhஜவmh நாம
மேநாவாkhகாயகrhமmh
விதாவிேதஷு ஜேநஷு phரvh’thெதௗ நிvh’thெதௗ வா ஏகபthவmh
।மா நாம
phயாphேயஷுஸrhேவஷு தாட³நஜேநஷுஸஹநmh ।th◌⁴’திrhநாமாrhத²ஹாெநௗ
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ஶாNh³lhேயாபநிஷth

shேவShடப³nh⁴விேயாேக³ தthphராphெதௗ ஸrhவthர ேசத: shதா²பநmh ।
தாஹாேரா நாம
சrhதா²mhஶாவேஶஷகஸுshநிkh³த⁴ம⁴ராஹார: । ெஶௗசmh நாம
th³விவித⁴mh
பா³யமாnhதரmh ேசதி ।தthர mh’jhஜலாph◌⁴யாmh பா³யmh ।மந:ஶுth³தி⁴ராnhதரmh
।
தத³th◌⁴யாthமவிth³யயா லph◌⁴யmh ॥ 1॥
தப:ஸnhேதாஷாshதிkhயதா³ேநவரஜநth³தா⁴nhதரவணமதிஜேபா
vhரதாநி த³ஶ நியமா:।தthர தேபா நாம விth◌⁴khதkh’chch²ரசாnhth³ராயதி³பி: ◌⁴
ஶரேஶாஷணmh ।ஸnhேதாேஷா நாம யth³’chசா²லாப⁴ஸnhSh: ।
ஆshதிkhயmh நாம ேவேதா³khதத⁴rhமாத⁴rhேமஷு விவாஸ: । தா³நmh நாம
nhயாயாrhதshய த⁴நதா⁴nhயாதி:³ரth³த⁴யாrhதிph◌⁴ய: phரதா³நmh ।
ஈவரஜநmh நாம phரஸnhநshவபா⁴ேவந யதா²ஶkhதி விShiΝth³ராதி³
ஜநmh ।th³தா⁴nhதரவணmh நாம ேவதா³nhதாrhத²விசார: ।
rhநாம ேவத³ெலௗகிகமாrhக³thதகrhமணி லjhஜா । மதிrhநாம
ேவத³விதகrhமமாrhேக³ஷுரth³தா⁴ ।ஜேபா நாம விதி⁴வth³³பதி³Shட-

ேவதா³விth³த⁴மnhthராph◌⁴யாஸ: । தth³th³விவித⁴mh வாசிகmh மாநஸmh ேசதி ।
மாநஸmh  மநஸா th◌⁴யாநkhதmh । வாசிகmh th³விவித⁴iµchைச-
பாmhஶுேப⁴ேத³ந । உchைசchசாரணmh யேதா²khதப²லmh । உபாmhஶு
ஸஹshர³ணmh । மாநஸmh ேகா³ணmh । vhரதmh நாம ேவேதா³khதவிதி⁴-
நிேஷதா⁴iνShடா²நைநயthயmh ॥ 2॥
shவshதிகேகா³iµக²பth³மவீரmhஹப⁴th³ரiµkhதமராkh²யாnhயாஸநாnhயShெடௗ
।
shவshதிகmh நாம–ஜாrhேவாnhதேர ஸmhயkhkh’thவா பாத³தேல உேப⁴ ।
’ஜுகாய:ஸமாந:shவshதிகmh தthphரசேத ॥ 1॥
ஸvhேய த³ண³lhப²mh  ph’Shட²பாrhேவ நிேயாஜேயth ।
த³ேணऽபி ததா²ஸvhயmh ேகா³iµக²mh ேகா³iµக²mh யதா²॥ 2॥
அŋh³Shேட²ந நிப³th◌⁴நீயாth³த⁴shதாph◌⁴யாmh vhthkhரேமண ச ।
ஊrhேவாப ஶாNh³lhய kh’thவா பாத³தேல உேப⁴ ।
பth³மாஸநmh ப⁴ேவேத³தthஸrhேவஷாமபி தmh ॥ 3॥
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ஏகmh பாத³மைத²கshnhவிnhயshேயாணி ஸmhshதி²த: ।
இதரshmhshததா² ேசாmh வீராஸநiµதீ³தmh ॥ 4॥
த³ணmh ஸvhய³lhேப²ந த³ேணந தேத²தரmh ।
ஹshெதௗ ச ஜாnhேவா:ஸmhshதா²phய shவாŋh³ச phரஸாrhய ச ॥ 5॥
vhயkhதவkhthேரா நிேத நாஸாkh³ரmh ஸுஸமாத: ।
mhஹாஸநmh ப⁴ேவேத³தthதmh ேயாகி³பி: ◌⁴ ஸதா³॥ 6॥
ேயாநீmh வாேமந ஸmhபீTh³ய ேமTh◌⁴ராth³ப த³ணmh ।
ph◌⁴மth◌⁴ேய ச மேநாலயmh th³தா⁴ஸநத³mh ப⁴ேவth ॥ 7॥
³lhெபௗ² vh’ஷணshயாத: ◌⁴ வnhயா: பாrhவேயா:ேபth ।
பாத³பாrhேவ  பாணிph◌⁴யாmh th³’ட⁴mh ப³th◌⁴வா ஸுநிசலmh ।
ப⁴th³ராஸநmh ப⁴ேவேத³தthஸrhவvhயாதி⁴விஷாபஹmh ॥ 8॥
ஸmhபீTh³ய விநீmh ஸூமாmh ³lhேப²ைநவ  ஸvhயத: ।
ஸvhயmh த³ண³lhேப²ந iµkhதாஸநiµதீ³தmh ॥ 9॥
அவShடph◌⁴ய த⁴ராmh ஸmhயkhதலாph◌⁴யாmh  கரth³வேயா: ।
ஹshதேயா:rhபெரௗ சாபி shதா²பேயnhநாபி⁴பாrhவயஓ:॥ 10॥
ஸiµnhநதஶிர:பாேதா³ த³Nhட³வth³vhேயாmhநி ஸmhshதி²த: ।
மராஸநேமதth ஸrhவபாபphரஶநmh ॥ 11॥
ஶராnhதrhக³தா:ஸrhேவ ேராகா³விநயnhதி । விஷாணி rhயnhேத ।
ேயந ேகநாஸேநந ஸுக²தா⁴ரணmh ப⁴வthயஶkhதshதthஸமாசேரth ।
ேயநாஸநmh விதmh ஜக³ththரயmh ேதந விதmh ப⁴வதி ।
யமநியமாph◌⁴யாmh ஸmhkhத: ஷ: phராயாமmh சேரth ।
ேதந நாTh³ய:ஶுth³தா⁴ ப⁴வnhதி ॥ 3॥
அத²ைஹநமத²rhவாணmh ஶாNh³lhய: பphரchச² ேகேநாபாேயந
நாTh³ய:ஶுth³தா:◌⁴ sh: । நாTh³ய: கதிஸŋhkh²யாகா: ।
தாஸாiµthபthதி: கீth³’ஶீ । தாஸு கதி வயவshதிShட²nhதி ।
ேதஷாmh காநி shதா²நாநி । தthகrhமாணி காநி ।
ேத³ேஹ யாநி யாநி விjhஞாதvhயாநி தthஸrhவmh ேம ph³தி ।
ஸ ேஹாவாச அத²rhவாண அேத²த³mh ஶரmh ஷNhணவthயŋh³லாthமகmh
ப⁴வதி । ஶராthphராே th³வாத³ஶாŋh³லாதி⁴ேகா ப⁴வதி ।
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ஶரshத²mh phராணமkh³நிநா ஸஹ ேயாகா³ph◌⁴யாேஸந ஸமmh nhநmh வா
ய: கேராதி ஸ ேயாகி³ŋhக³ேவா ப⁴வதி । ேத³ஹமth◌⁴ேய ஶிகி²shதா²நmh
thேகாணmh தphதஜாmh³நத³phரப⁴mh மiνShயாmh ।
சShபதா³mh சரshரmh । விஹŋhகா³நாmh vh’thதாகாரmh ।
தnhமth◌⁴ேய ஶுபா⁴ தnhவீ பாவகீ ஶிகா² திShட²தி ।
³தா³th³vhயŋh³லா³rhth◌⁴வmh ேமTh◌⁴ராth³vhயŋh³லாத³ேதா⁴ ேத³ஹமth◌⁴யmh
மiνShயாmh ப⁴வதி । சShபதா³mh ’nhமth◌⁴யmh ।
விஹŋhகா³நாmh ŋhக³மth◌⁴யmh । ேத³ஹமth◌⁴யmh நவாŋh³லmh
சரŋh³லiµthேஸதா⁴யதமNhடா³kh’தி । தnhமth◌⁴ேய நாபி: ◌⁴ ।
தthர th³வாத³ஶாரதmh சkhரmh । தchசkhரமth◌⁴ேய
Nhயபாபphரேசாதி³ேதா ேவா ph◌⁴ரமதி । தnhபஜரமth◌⁴யshத²திகா
யதா² ph◌⁴ரமதி ததா² சாெஸௗ தthர phராணசரதி । ேத³ேஹऽshவ:

phராேடா⁴ ப⁴ேவth । நாேப⁴shதிrhயக³த⁴ஊrhth◌⁴வmh Nhட³நீshதா²நmh ।
அShடphரkh’திபாShடதா⁴ Nhட³kh’தா Nhட³நீ ஶkhதிrhப⁴வதி ।
யதா²வth³வாஸசாரmh ஜலாnhநாதீ³நி பத:shகnhத:◌⁴ பாrhேவஷு
நிth◌⁴ையநmh iµேக²ைநவ ஸமாேவShThய ph³ரமரnhth◌⁴ரmh ேயாக³காேல
சாபாேநநாkh³நிநா ச sh²ரதி ।’த³யாகாேஶ மேஹாjhjhவலா
jhஞாநபா ப⁴வதி । மth◌⁴யshத²Nhட³நீமாthய
iµkh²யா நாTh³யசrhத³ஶ ப⁴வnhதி । தthர ஸுஷுmhநா
விவதா⁴ணீ ேமாமாrhேக³தி சாசேத ।
³த³shய ph’Shட²பா⁴ேக³வீத³Nhடா³தா rhத⁴பrhயnhதmh
ph³ரமரnhth◌⁴ேர விjhேஞயா vhயkhதா ஸூமா ைவShணவீ ப⁴வதி ।
ஸுஷுmhநாயா:ஸvhயபா⁴ேக³இடா³ திShட²தி । த³ணபா⁴ேக³
பிŋhக³லா இடா³யாmh சnhth³ரசரதி । பிŋhக³லாயாmh ரவி: ।
தேமாபசnhth³ர: । ரேஜாேபா ரவி: । விஷபா⁴ேகா³ ரவி: ।
அmh’தபா⁴க³சnhth³ரமா: । தாேவவ ஸrhவகாலmh த⁴thேத ।
ஸுஷுmhநா காலேபா⁴khth ப⁴வதி ।ஸுஷுmhநா ph’Shட²பாrhவேயா:
ஸரshவதீஹூ ப⁴வத: । யஶshவிநீஹூமth◌⁴ேய வாணீ phரதிSh²தா
ப⁴வதி । ஷாஸரshவதீமth◌⁴ேய பயshவிநீ ப⁴வதி । கா³nhதா⁴-
ஸரshவதிமth◌⁴ேய யஶshவிநீ ப⁴வதி । கnhத³மேயऽலmh³ஸா ப⁴வதி।
ஸுஷுmhநாrhவபா⁴ேக³ ேமTh◌⁴ராnhதmh ஹூrhப⁴வதி । Nhட³nhயா
அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh வாணீ ஸrhவகா³நீ ப⁴வதி । யஶshவிநீ ெஸௗmhயா ச
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பாதா³ŋh³Shடா²nhதShயேத । பிŋhக³லா ேசாrhth◌⁴வகா³ யாmhயநாஸாnhதmh
ப⁴வதி । பிŋhக³லாயா: ph’Shட²ேதா யாmhயேநthராநதmh ஷா ப⁴வதி ।
யாmhயகrhnhதmh யஶshவிநீ ப⁴வதி । வாயா ஊrhth◌⁴வாநதmh ஸரshவதீ
ப⁴வதி ।
ஆஸvhயகrhnhதrhth◌⁴வகா³ஶŋhகி²நீ ப⁴வதி ।இடா³ph’Shட²பா⁴கா³-
thஸvhயேநthராnhதகா³கா³nhதா⁴ ப⁴வதி । பாலாத³ேதா⁴rhth◌⁴வகா³லmh³ஸா
ப⁴வதி । ஏதாச சrhத³ஶஸு நா³Shவnhயா நாTh³ய:ஸmhப⁴வnhதி ।
தாshவnhயாshதாshவnhயா ப⁴வnhதீதி விjhேஞயா:॥
யதா²வthதா²தி³பthரmh ஶிராபி⁴rhvhயாphதேமவmh ஶரmh நா³பி⁴rhvhயாphதmh ।
phராபாநஸமாேநாதா³நvhயாநா நாக³rhமkh’கரேத³வத³thதத⁴நஜயா
ஏேத த³ஶ வாயவ:ஸrhவாஸு நா³ஷு சரnhதி ।ஆshயநாகாகNhட²நாபி⁴-
பாதா³ŋh³Shட²th³வயNhட³lhயத⁴ேசாrhth◌⁴வபா⁴ேக³ஷு phராண:ஸசரதி
।
ேராthராக³lhப²kh◌⁴ராணக³லshபி²kh³ேத³ேஶஷு vhயாந:ஸசரதி ।
³த³ேமTh◌⁴ேராஜாத³ரvh’ஷணகஜŋhகா⁴நாபி⁴³தா³kh³nhயகா³ேரShவபாந:
ஸசரதி ।ஸrhவஸnhதி⁴shத²உதா³ந:। பாத³ஹshதேயாரபி ஸrhவகா³thேரஷு
ஸrhவvhயாபீ
ஸமாந:। ⁴khதாnhநரஸாதி³கmh கா³thேரkh³நிநாஸஹvhயாபயnhth³விஸphததிஸஹshேரஷு
நா³மாrhேக³ஷு சரnhஸமாநவாரkh³நிநா ஸஹ ஸாŋhேகா³பாŋhக³கேலவரmh
vhயாphேநாதி । நாகா³தி³வாயவ: பசthவக³shth²யாதி³ஸmhப⁴வா: ।
nhத³shத²mh
ஜலமnhநmh ச ரஸாதி³ஷு ஸதmh nhத³மth◌⁴யக³த: phராக³shதாநி
ph’த²khrhயாth ।
அkh³ேநப ஜலmh shதா²phய ஜேலாபrhயnhநாதீ³நி ஸmhshதா²phய
shவயமபாநmh ஸmhphராphய
ேதைநவ ஸஹ மாத: phரயாதி ேத³ஹமth◌⁴யக³தmh jhவலநmh । வாநா
பாேதா
வநிரபாேநந ஶைநrhேத³ஹமth◌⁴ேய jhவலதி । jhவலேநா jhவாலாபி: ◌⁴
phராேணந ேகாShட²மth◌⁴யக³தmh
ஜலமthShணமகேராth । ஜேலாப ஸமrhபிதvhயஜநஸmhkhதமnhநmh
வநிஸmhkhதவா
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பkhவமகேராth । ேதந shேவத³thரஜலரkhதவீrhயபரஸஷாதி³கmh phராண:

ph’த²khrhயாth । ஸமாநவாநா ஸஹ ஸrhவாஸு நா³ஷு ரஸmh
vhயாபயch²வாஸேபண
ேத³ேஹ வாசரதி । நவபி⁴rhvhேயாமரnhth◌⁴ைர: ஶரshய வாயவ: rhவnhதி
விNhthராதி³விஸrhஜநmh ।
நிவாேஸாchch²வாஸகாஸச phராணகrhேமாchயேத ।விNhthராதி³விஸrhஜநமபாநவாகrhம
।
ஹாேநாபாதா³நேசShடாதி³vhயாநகrhம । ேத³ஹshேயாnhநயநாதி³கiµதா³நகrhம
।
ஶரேபாஷதி³கmh ஸமாநகrhம । உth³கா³ராதி³ நாக³கrhம । நிலநாதி³
rhமகrhம ।
ுthகரணmh kh’கரகrhம । தnhth³ரா ேத³வத³thதகrhம । ேலShமாதி³
த⁴நஜயகrhம ।
ஏவmh நா³shதா²நmh வாshதா²நmh தthகrhம ச ஸmhயkh³jhஞாthவா
நா³ஸmhேஶாத⁴நmh rhயாth ॥ 4॥
யமநியமத: ஷ:ஸrhவஸŋhக³விவrhத: kh’தவிth³ய:
ஸthயத⁴rhமரேதா தkhேராேதா⁴ ³ஶுஷாநிரத: பிth’மாth’விேத⁴ய:
shவாரேமாkhதஸதா³சாரவிth³வchசி²த: ப²லேலாத³காnhவிதmh
தேபாவநmh phராphய ரmhயேத³ேஶ ph³ரமேகா⁴ஷஸமnhவிேத
shவத⁴rhமநிரதph³ரமவிthஸமாvh’ேத ப²லலShபவாபி:◌⁴
ஸுஸmhrhேண ேத³வாயதேந நதீ³தீேர kh³ராேம நக³ேர வாபி ஸுேஶாப⁴நமட²mh
நாthchசநீசாயதமlhபth³வாரmh ேகா³மயாதி³phதmh ஸrhவராஸமnhவிதmh
kh’thவா தthர ேவதா³nhதரவணmh rhவnhேயாக³mh ஸமாரேப⁴th ।ஆெதௗ³

விநாயகmh ஸmhjhய shேவShடேத³வதாmh நthவா rhேவாkhதாஸேந
shதி²thவா
phராŋhiµக²உத³ŋhiµேகா²வாபி mh’th³வாஸேநஷு தாஸநக³ேதா
விth³வாnhஸமkh³வஶிேராநாஸாkh³ரth³’kh³ph◌⁴மth◌⁴ேய ஶஶph◌⁴’th³பி³mhப³mh
பயnhேநthராph◌⁴யாமmh’தmh பிேப³th । th³வாத³ஶமாthரயா இட³யா
வாமாrhேயாத³ேரshதி²தmh jhவாலாவதmh ேரப²பி³nh³khதமkh³நிமNhட³லதmh
th◌⁴யாேயth³ேரசேயthபிŋhக³லயா । ந: பிŋhக³லயாrhய mhபி⁴thவா
ேரசேயதி³ட³யா ।thசshthச:ஸphதthசாrhமாஸபrhயnhதmh thஸnhதி⁴ஷு
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தத³nhதராேலஷு ச ஷThkh’thவ ஆசேரnhநா³ஶுth³தி⁴rhப⁴வதி । தத:
ஶேர ல⁴தீ³phதிவநிvh’th³தி⁴நாதா³பி⁴vhயkhதிrhப⁴வதி ॥ 5॥
phராபாநஸமாேயாக:³ phராயாேமா ப⁴வதி ।
ேரசகரகmhப⁴கேப⁴ேத³ந ஸ thவித: ◌⁴ ।
ேத வrhthமகா: । தshமாthphரணவ ஏவ phராயாம:
பth³மாth³யாஸநshத:² மாnhநாஸாkh³ேர
ஶஶph◌⁴’th³பி³mhப³jhேயாthshநாஜாலவிதாநிதாகாரrhதீ ரkhதாŋhகீ³
ஹmhஸவாநீ த³Nhட³ஹshதா பா³லா கா³யth ப⁴வதி । உகாரrhதி:
ேவதாŋhகீ³ தாrhயவாநீ வதீ சkhரஹshதா ஸாவிth ப⁴வதி ।
மகாரrhதி: kh’Shŋhகீ³vh’ஷப⁴வாநீ vh’th³தா⁴
thஶூலதா⁴ணீ ஸரshவதீ ப⁴வதி ।அகாராதி³thரயாmh
ஸrhவகாரணேமகாரmh பரjhேயாதி: phரணவmh ப⁴வதீதி th◌⁴யாேயth ।
இட³யா பா³யாth³வாமாrhய ேஷாட³ஶமாthராபி⁴ரகாரmh
சிnhதயnhதmh வாmh ச:ஷShமாthராபி: ◌⁴ mhப⁴யிthேவாகாரmh
th◌⁴யாயnhதmh பிŋhக³லயா th³வாthmhஶnhமாthரயா மகாரrhதி-
th◌⁴யாேநைநவmh khரேமண ந: ந:rhயாth ॥ 6॥
அதா²ஸநth³’ேடா⁴ ேயாகீ³வஶீ ததாஶந:
ஸுஷுmhநாநா³shத²மலேஶாஷாrhத²mh ேயாகீ³
ப³th³த⁴பth³மாஸேநா வாmh சnhth³ேரrhய
யதா²ஶkhதி mhப⁴யிthவா ஸூrhேயண ேரசயிthவா
ந:ஸூrhேயrhய mhப⁴யிthவா சnhth³ேரண
விேரchய யயா thயேஜthதயா ஸmhrhய தா⁴ரேயth ।
தேத³ேத ேலாகா ப⁴வnhதி ।
phராணmh phராகி³ட³யா பிேப³nhநியதmh ⁴ேயாऽnhயயா ேரசேய-
thபீthவா பிŋhக³லயா ஸரணமேதா² ப³th³th◌⁴வா thயேஜth³வாமயா ।

ஸூrhயாசnhth³ரமேஸாரேநந விதி⁴நாऽph◌⁴யாஸmh ஸதா³ தnhவதாmh
ஶுth³தா⁴ நா³க³ ப⁴வnhதி யநாmh மாஸthரயா³rhth◌⁴வத:॥ 1॥

phராதrhமth◌⁴யnhதி³ேந ஸாயமrhத⁴ராthேர  mhப⁴காnh ।
ஶைநரஶீதிபrhயnhதmh சrhவாரmh ஸமph◌⁴யேஸth ॥ 2॥
கநீய ப⁴ேவthshேவத:³ கmhேபா ப⁴வதி மth◌⁴யேம ।
உthதிShட²thththதேம phராணேராேத⁴ பth³மாஸநmh மஹth ॥ 3॥
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ஜேலந ரமஜாேதந கா³thரமrhத³நமாசேரth ।
th³’ட⁴தா ல⁴தா சாபி தshய கா³thரshய ஜாயேத ॥ 4॥
அph◌⁴யாஸகாேல phரத²மmh ஶshதmh ராjhயேபா⁴ஜநmh ।
தேதாऽph◌⁴யாேஸ shதி²⁴ேத ந தாவnhநியமkh³ரஹ:॥ 5॥
யதா²mhேஹா க³ேஜா vhயாkh◌⁴ேரா ப⁴ேவth³வய:ஶைந:ஶைந: ।
தைத²வ ேஸவிேதா வாரnhயதா²ஹnhதி ஸாத⁴கmh ॥ 6॥
khதmh khதmh thயேஜth³வாmh khதmh khதmh ச ரேயth ।
khதmh khதmh ச ப³th◌⁴நீயாேத³வmh th³தி⁴மவாphiνயாth ॥ 7॥
யேத²Shடதா⁴ரth³வாேயாரநலshய phரதீ³பநmh ।
நாதா³பி⁴vhயkhதிராேராkh³யmh ஜாயேத நா³ேஶாத⁴நாth ॥ 8॥
விதி⁴வthphராணஸmhயாைமrhநா³சkhேர விேஶாதி⁴ேத ।
ஸுஷுmhநாவத³நmh பி⁴ththவா ஸுகா²th³விஶதி மாத:॥ 9॥
மாேத மth◌⁴யஸசாேர மந:shைத²rhயmh phரஜாயேத ।
ேயா மந:ஸுshதி²ேரா பா⁴வ:ைஸவாவshதா² மேநாnhமநீ ॥ 10॥
ரகாnhேத  கrhதvhேயா ப³nhேதா⁴ ஜாலnhத⁴ராபி⁴த:◌⁴ ।
mhப⁴காnhேத ேரசகாெதௗ³ கrhதvhயshTh³³யாணக:॥ 11॥
அத⁴shதாthசேநமாஶு கNhட²ஸŋhேகாசேந kh’ேத ।
மth◌⁴ேய பசிமதாேநந shயாthphராே ph³ரமநா³க:³॥ 12॥
அபாநrhth◌⁴வiµthதா²phய phராணmh கNhடா²த³ேதா⁴ நயnh ।
ேயாகீ³ஜராவிநிrhiµkhத: ேஷாட³ேஶா வயஸா ப⁴ேவth ॥13॥
ஸுகா²ஸநshேதா² த³நாTh³யா ப³shத²mh பவநmh
ஸமாkh’Shயாேகஶமாநகா²kh³ரmh mhப⁴யிthவா ஸvhயநாTh³யா
ேரசேயth । ேதந கபாலேஶாத⁴நmh வாதநா³க³தஸrhவேராக³-
ஸrhவவிநாஶநmh ப⁴வதி ।’த³யாதி³கNhட²பrhயnhதmh ஸshவநmh
நாஸாph◌⁴யாmh ஶைந: பவநமாkh’Shய யதா²ஶkhதி
mhப⁴யிthவா இட³யா விேரchய க³chச²mhshதிShட²nhrhயாth ।
ேதந ேலShமஹரmh ஜட²ராkh³நிவrhத⁴நmh ப⁴வதி । வkhthேரண
thகாரrhவகmh வாmh kh³’thவா யதா²ஶkhதி mhப⁴யிthவா
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நாஸாph◌⁴யாmh ேரசேயth । ேதந ுthth’Shலshயநிth³ரா ந ஜாயேத ।
வயா வாmh kh³’thவா யதா²ஶkhதி mhப⁴யிthவா நாஸாph◌⁴யாmh
ேரசேயth । ேதந ³lhமphஹjhவரபிthதுதா⁴தீ³நி நயnhதி ॥
அத²mhப⁴க: ।ஸ th³விவித: ◌⁴ ஸத: ேகவலேசதி । ேரசகரகkhத:
ஸத:தth³விவrhத: ேகவல: । ேகவலth³தி⁴பrhயnhதmh ஸதமph◌⁴யேஸth
।
ேகவலmhப⁴ேக th³ேத⁴ thஷு ேலாேகஷு ந தshய ³rhலப⁴mh ப⁴வதி ।
ேகவலmhப⁴காthNhட³நீேபா³ேதா⁴ ஜாயேத । தத: kh’ஶவ:
phரஸnhநவத³ேநா நிrhமலேலாசேநாऽபி⁴vhயkhதநாேதா³ நிrhiµkhதேராக³ஜாேலா
தபி³nh:³ பThவkh³நிrhப⁴வதி ।
அnhதrhலயmh ப³rhth³’Shrhநிேமேஷாnhேமஷவrhதா ।
ஏஷா ஸா ைவShணவீ iµth³ரா ஸrhவதnhthேரஷு ேகா³பிதா ॥ 14॥
அnhதrhலயவிநசிthதபவேநா ேயாகீ³ஸதா³வrhதேத
th³’ShThயா நிசலதாரயா ப³ரத: ◌⁴ பயnhநபயnhநபி ।

iµth³ேரயmh க² ேக²ச ப⁴வதி ஸா லையகதாநா ஶிவா
ஶூnhயாஶூnhயவிவrhதmh sh²ரதி ஸா தththவmh பத³mh ைவShணவீ ॥

15॥
அrhேதா⁴nhதேலாசந:shதி²ரமநா நாஸாkh³ரத³thேதண-

சnhth³ராrhகாவபி நதாiµபநயnhநிShபnhத³பா⁴ேவாthதரmh ।
jhேயாதீபமஶீஷபா³யரதmh ேத³தீ³phயமாநmh பரmh
தththவmh தthபரமshதி வshவிஷயmh ஶாNh³lhய விth³தீ⁴ஹ தth ॥ 16॥

தாரmh jhேயாதி ஸmhேயாjhய கிசி³nhநமயnhph◌⁴ெவௗ ।
rhவாph◌⁴யாஸshய மாrhேகா³ऽயiµnhமநீகாரக:th ॥ 17॥
தshமாthேக²சiµth³ராமph◌⁴யேஸth । தத உnhமநீ ப⁴வதி ।
தேதா ேயாக³நிth³ரா ப⁴வதி ।லph³த⁴ேயாக³நிth³ரshய ேயாகி³ந:காேலா நாshதி
।
ஶkhதிமth◌⁴ேய மந: kh’thவா ஶkhதிmh மாநஸமth◌⁴யகா³mh ।
மநஸா மந ஆேலாkhய ஶாNh³lhய thவmh ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 18॥
க²மth◌⁴ேய  சாthமாநமாthமமth◌⁴ேய ச க²mh  ।
ஸrhவmh ச க²மயmh kh’thவா ந கிசித³பி சிnhதய ॥ 19॥
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பா³யசிnhதா ந கrhதvhயா தைத²வாnhதரசிnhதிகா ।
ஸrhவசிnhதாmh பthயjhய சிnhமாthரபரேமா ப⁴வ ॥ 20॥
கrhரமநேல யth³வthைஸnhத⁴வmh ஸேல யதா² ।
ததா² ச யமாநmh ச மநshதththேவ வியேத ॥ 21॥
jhேஞயmh ஸrhவphரதீதmh ச தjhjhஞாநmh மந உchயேத ।
jhஞாநmh jhேஞயmh ஸமmh நShடmh நாnhய: பnhதா² th³விதீயக:॥ 22।
jhேஞயவshபthயாகா³th³விலயmh யாதி மாநஸmh ।
மாநேஸ விலயmh யாேத ைகவlhயமவஶிShயேத ॥ 23॥
th³ெவௗ khரெமௗ சிthதநாஶshய ேயாேகா³jhஞாநmh iµநீவர ।
ேயாக³shதth³vh’thதிேராேதா⁴  jhஞாநmh ஸmhயக³ேவணmh ॥ 24॥
தshnhநிேராதி⁴ேத நiµபஶாnhதmh மேநா ப⁴ேவth ।
மந:shபnhேதா³பஶாnhதாயmh ஸmhஸார: phரவியேத ॥ 25॥
ஸூrhயாேலாகபshபnhத³ஶாnhெதௗ vhயவ’திrhயதா² ।
ஶாshthரஸjhஜநஸmhபrhகைவராkh³யாph◌⁴யாஸேயாக³த:॥ 26॥
அநாshதா²யாmh kh’தாshதா²யாmh rhவmh ஸmhஸாரvh’thதிஷு ।
யதா²பி⁴வாசி²தth◌⁴யாநாchசிரேமகதேயாதாth ॥ 27॥
ஏகதththவth³’டா⁴ph◌⁴யாஸாthphராணshபnhேதா³ நிth◌⁴யேத ।
ரகாth³யநிலாயாமாth³’டா⁴ph◌⁴யாஸத³ேக²த³ஜாth ॥ 28॥
ஏகாnhதth◌⁴யாநேயாகா³chச மந:shபnhேதா³ நிth◌⁴யேத ।
ஓŋhகாேராchசாரணphராnhதஶph³த³தththவாiνபா⁴வநாth ।
ஸுஷுphேத ஸmhவிதா³jhஞாேத phராணshபnhேதா³ நிth◌⁴யேத ॥ 29॥
தாலக³தாmh யthநாjhவயாkhரmhய க⁴Nhகாmh ।
ஊrhth◌⁴வரnhth◌⁴ரmh க³ேத phராேண phராணshபnhேதா³ நிth◌⁴யேத ॥ 30॥
phராேண க³தஸmhவிthெதௗ தாrhth◌⁴வmh th³வாத³ஶாnhதேக³ ।
அph◌⁴யாஸா³rhth◌⁴வரnhth◌⁴ேரண phராணshபnhேதா³ நிth◌⁴யேத ॥ 31॥
th³வாத³ஶாŋh³லபrhயnhேத நாஸாkh³ேர விமேலऽmhப³ேர ।
ஸmhவிth³th³’ஶி phரஶாmhயnhthயாmh phராணshபnhேதா³ நிth◌⁴யேத ॥ 32॥
ph◌⁴மth◌⁴ேய தாரகாேலாகஶாnhதாவnhதiµபாக³ேத ।
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ேசதைநகதேந ப³th³ேத⁴ phராணshபnhேதா³ நிth◌⁴யேத ॥ 33॥
ஓthேயவ ய³th³⁴தmh jhஞாநmh jhேஞயாthமகmh ஶிவmh ।
அஸmhshph’Shடவிகlhபாmhஶmh phராணshபnhேதா³ நிth◌⁴யேத ॥ 34॥
சிரகாலmh ’ேத³காnhதvhேயாமஸmhேவத³நாnhiµேந ।
அவாஸநமேநாth◌⁴யாநாthphராணshபnhேதா³ நிth◌⁴யேத ॥ 35॥
ஏபி: ◌⁴ khரைமshததா²nhையச நாநாஸŋhகlhபகlhபிைத: ।
நாநாேத³ஶிகவkhthரshைத:² phராணshபnhேதா³ நிth◌⁴யேத ॥ 36॥
ஆசேநந Nhட³nhயா: கவாடiµth³கா⁴Thய ேமாth³வாரmh
விேப⁴த³ேயth ।
ேயந மாrhேக³ண க³nhதvhயmh தth³th³வாரmh iµேக²நாchசா²th³ய phரஸுphதா
Nhட³நீ லாகாரா ஸrhபவth³ேவShதா ப⁴வதி ।ஸா ஶkhதிrhேயந
சாதாshயாthஸiµkhேதா ப⁴வதி ।ஸாNhட³நீ கNhேடா²rhth◌⁴வபா⁴ேக³
ஸுphதா ேசth³ேயாகி³நாmh iµkhதேய ப⁴வதி । ப³nhத⁴நாயாேதா⁴ டா⁴நாmh ।
இடா³தி³மாrhக³th³வயmhவிஹாயஸுஷுmhநாமாrhேக³க³chேச²thதth³விShே:

பரமmh பத³mh ।
மத³ph◌⁴யஸநmh ஸrhவmh மேநாkhதmh ஸமph◌⁴யேஸth
இதரthர ந கrhதvhயா மேநாvh’thதிrhமநீ ॥ 37॥
தி³வா ந ஜேயth³விShiΝmh ராthெரௗ ைநவ phரஜேயth ।
ஸததmh ஜேயth³விShiΝmh தி³வாராthரmh ந ஜேயth ॥ 38॥
ஸுேரா jhஞாநஜநக: பசshேராத:ஸமnhவித: ।
திShட²ேத ேக²ச iµth³ரா தshnhshதா²ேந ந ஸmhஶய:॥ 39॥
ஸvhயத³ணநா³shேதா² மth◌⁴ேய சரதி மாத: ।
திShட²த: ேக²ச iµth³ரா தshnhshதா²ேந ந ஸmhஶய:॥ 40॥
இடா³பிŋhக³லேயாrhமth◌⁴ேய ஶூnhயmh ைசவாநிலmh kh³ரேஸth ।
திShட²nhதீ ேக²ச iµth³ரா தthர ஸthயmh phரதிSh²தmh ॥ 41॥
ேஸாமஸூrhயth³வேயாrhமth◌⁴ேய நிராலmhப³தேல ந: ।
ஸmhshதி²தா vhேயாமசkhேர ஸா iµth³ரா நாmhநா ச ேக²ச ॥ 42॥
ேச²த³நசாலநதா³ைஹ: ப²லாmh பராmh வாmh kh’thவா
th³’Shmh ph◌⁴மth◌⁴ேய shதா²phய கபாலஹேர வா விபதகா³
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யதா³ ப⁴வதி ததா³ ேக²ச iµth³ரா ஜாயேத ।வா சிthதmh ச
ேக² சரதி ேதேநாrhth◌⁴வவ: மாநmh’ேதா ப⁴வதி । வாமபாத³ேலந
ேயாநிmh ஸmhபீTh³ய த³ணபாத³mh phரஸாrhய தmh கராph◌⁴யாmh th◌⁴’thவா
நாஸாph◌⁴யாmh வாமாrhய கNhட²ப³nhத⁴mh ஸமாேராphேயாrhth◌⁴வேதா
வாmh தா⁴ரேயth । ேதந ஸrhவkhேலஶஹாநி: । தத: பீஷவ
விஷmh rhயேத ।ய³lhம³தா³வrhதrhணthவகா³தி³ேதா³ஷா நயnhதி
।
ஏஷ phராணஜேயாபாய:ஸrhவmh’thபகா⁴தக: । வாமபாத³பாrhShணிmh
ேயாநிshதா²ேந நிேயாjhய த³ணசரணmh வாேமாப ஸmhshதா²phய
வாமாrhய ’த³ேய ³கmh நிதா⁴ய ேயாநிமாchய மேநாமth◌⁴ேய
யதா²ஶkhதி தா⁴ரயிthவா shவாthமாநmh பா⁴வேயth । ேதநாபேராth³தி: ◌⁴ ।
பா³யாthphராணmh ஸமாkh’Shய ரயிthேவாத³ேர shதி²தmh ।
நாபி⁴மth◌⁴ேய ச நாஸாkh³ேர பதா³ŋh³Shேட² ச யthநத:॥ 43॥
தா⁴ரேயnhமநஸா phராணmh ஸnhth◌⁴யாகாேலஷு வா ஸதா³ ।
ஸrhவேராக³விநிrhiµkhேதா ப⁴ேவth³ேயாகீ³ க³தkhலம:॥ 44॥
நாஸாkh³ேர வாவிஜயmh ப⁴வதி । நாபி⁴மth◌⁴ேய ஸrhவேராக³விநாஶ: ।
பாதா³ŋh³Shட²தா³ரchச²ரல⁴தா ப⁴வதி ।
ரஸநாth³வாமாkh’Shய ய: பிேப³thஸதததmh நர: ।
ரமதா³ெஹௗ  ந shயாதாmh நயnhதி vhயாத⁴யshததா²॥ 45॥
ஸnhth◌⁴யேயாrhph³ராமண: காேல வாமாkh’Shய ய: பிேப³th ।
thமாஸாthதshய கlhயாணீ ஜாயேத வாkh ஸரshவதீ ॥ 46॥
ஏவmh ஷNhமாஸாph◌⁴யாஸாthஸrhவேராக³நிvh’thதி: ।
வயா வாமாநீய வாேல நிேராத⁴ேயth ।
ய: பிேப³த³mh’தmh விth³வாnhஸகலmh ப⁴th³ரமiνேத ॥ 47॥
ஆthமnhயாthமாநட³யா தா⁴ரயிthவா ph◌⁴ேவாnhதேர ।
விேப⁴th³ய thத³ஶாஹாரmh vhயாதி⁴shேதா²ऽபி விiµchயேத ॥ 48॥
நா³ph◌⁴யாmh வாமாேராphய நாெபௗ⁴ nhத³shய பாrhவேயா: ।
க⁴ைககாmh வேஹth³யsh vhயாதி⁴பி: ◌⁴ ஸ விiµchயேத ॥ 49॥
மாஸேமகmh thஸnhth◌⁴யmh  வயாேராphய மாதmh ।
விேப⁴th³ய thத³ஶாஹாரmh தா⁴ரேயthnhத³மth◌⁴யேம ॥ 50॥
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jhவரா:ஸrhேவऽபி நயnhதி விஷாணி விவிதா⁴நி ச ।
iµஹூrhதமபி ேயா நிthயmh நாஸாkh³ேர மநஸா ஸஹ ॥ 51॥
ஸrhவmh தரதி பாphமாநmh தshய ஜnhம ஶதாrhதmh ।
தாரஸmhயமாthஸகலவிஷயjhஞாநmh ப⁴வதி ।
நாஸாkh³ேர சிthதஸmhயமாதி³nhth³ரேலாகjhஞாநmh ।
தத³த⁴சிthதஸmhயமாத³kh³நிேலாகjhஞாநmh ।
சு சிthதஸmhயமாthஸrhவேலாகjhஞாநmh ।
ேராthேர சிthதshய ஸmhயமாth³யமேலாகjhஞாநmh ।
தthபாrhேவ ஸmhயமாnhநிrh’திேலாகjhஞாநmh ।
ph’Shட²பா⁴ேக³ஸmhயமாth³வணேலாகjhஞாநmh ।
வாமகrhேண ஸmhயமாth³வாேலாகjhஞாநmh ।
கNhேட²ஸmhயமாthேஸாமேலாகjhஞாநmh ।
வாமசு ஸmhயமாchசி²வேலாகjhஞாநmh ।
rhth◌⁴நி ஸmhயமாth³ph³ரமேலாகjhஞாநmh ।
பாதா³ேதா³பா⁴ேக³ஸmhயமாத³தலேலாகjhஞாநmh ।
பாேத³ஸmhயமாth³விதலேலாகjhஞாநmh ।
பாத³ஸnhெதௗ⁴ ஸmhயமாnhநிதலேலாகjhஞாநmh ।
ஜŋhேக⁴ ஸmhயமாthஸுதலேலாகjhஞாநmh ।
ஜாெநௗ ஸmhயமாnhமஹாதலேலாகjhஞாநmh ।
ஊெரௗ சிthதஸmhயமாth³ரஸாதலேலாகjhஞாநmh ।
கெடௗ சிthதஸmhயமாthதலாதலேலாகjhஞாநmh ।
நாெபௗ⁴ சிthதஸmhயமாth³⁴ேலாகjhஞாநmh ।
ௌ ஸmhயமாth³⁴வrhேலாகjhஞாநmh ।
’தி³ சிthதshய ஸmhயமாthshவrhேலாகjhஞாநmh ।
’த³ேயாrhth◌⁴வபா⁴ேக³ சிthதஸmhயமாnhமஹrhேலாகjhஞாநmh ।
கNhேட² சிthதஸmhயமாjhஜேநாேலாகjhஞாநmh ।
ph◌⁴மth◌⁴ேய சிthதஸmhயமாthதேபாேலாகjhஞாநmh ।
rhth◌⁴நி சிthதஸmhயமாthஸthயேலாகjhஞாநmh ।
த⁴rhமாத⁴rhமஸmhயமாத³தீதாநாக³தjhஞாநmh ।
தthதjhஜnhth◌⁴வெநௗ சிthதஸmhயமாthஸrhவஜnhதjhஞாநmh ।
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ஸசிதகrhமணி சிthதஸmhயமாthrhவஜாதிjhஞாநmh ।
பரசிthேத சிthதஸmhயமாthபரசிthதjhஞாநmh ।
காயேப சிthதஸmhயமாத³nhயாth³’யபmh ।
ப³ேல சிthதஸmhயமாth³த⁴iνமதா³தி³ப³லmh ।
ஸூrhேய சிthதஸmhயமாth³⁴வநjhஞாநmh ।
சnhth³ேர சிthதஸmhயமாthதாராvhஹjhஞாநmh ।
th◌⁴ேவ தth³க³தித³rhஶநmh ।shவாrhத²ஸmhயமாthஷjhஞாநmh ।
நாபி⁴சkhேர காயvhஹjhஞாநmh । கNhட²ேப ுthபிபாஸா நிvh’thதி: ।
rhமநாTh³யாmh shைத²rhயmh । தாேர th³த⁴த³rhஶநmh ।
காயாகாஶஸmhயமாதா³காஶக³மநmh ।
தthதthshதா²ேந ஸmhயமாthதthதthth³த⁴ேயா ப⁴வnhதி ॥ 7॥
அத² phரthயாஹார: ।ஸ பசவித:◌⁴ விஷேயஷு விசரதாnhth³யாmh
ப³லாதா³ஹரணmh phரthயாஹர: । யth³யthபயதி தthஸrhவமாேமதி
phரthயாஹார: ।
நிthயவிதகrhமப²லthயாக:³ phரthயாஹார: ।
ஸrhவவிஷயபராŋhiµக²thவmh phரthயாஹார: ।
அShடாத³ஶஸு மrhமshதா²ேநஷு khரமாth³தா⁴ரணmh phரthயாஹார: ।
பாதா³ŋh³Shட²³lhப²ஜŋhகா⁴ஜாபாேமTh◌⁴ரநாபி⁴’த³ய-
கNhட²பதாநாஸாph◌⁴மth◌⁴யலலாடrhth◌⁴நி shதா²நாநி ।
ேதஷு khரமாதா³ேராஹாவேராஹkhரேமண phரthயாஹேரth ॥ 8॥
அத² தா⁴ர ।ஸா thவிதா⁴ ।ஆthமநி மேநாதா⁴ரணmh த³ஹராகாேஶ
பா³யாகாஶதா⁴ரணmh ph’தி²vhயphேதேஜாவாyhவாகாேஶஷு
பசrhதிதா⁴ரணmh ேசதி ॥ 9॥
அத² th◌⁴யாநmh । தth³th³விவித⁴mh ஸ³ணmh நிrh³ணmh ேசதி ।
ஸ³ணmh rhதிth◌⁴யாநmh । நிrh³ணமாthமயாதா²thmhயmh ॥ 10॥
அத²ஸமாதி: ◌⁴ । வாthமபரமாthைமkhயாவshதா²thரதா
பரமாநnhத³shவபா ஶுth³த⁴ைசதnhயாthகா ப⁴வதி ॥ 11॥
இதி phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:॥ 1॥
அத²ஹ ஶாNh³lhேயா ஹ ைவ ph³ரம’சrhஷு ேவேத³ஷு
ph³ரமவிth³யாமலப⁴மாந: கிmh நாேமthயத²rhவாணmh
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ப⁴க³வnhதiµபஸnhந: பphரchசா²தீ⁴ ப⁴க³வnh ph³ரமவிth³யாmh
ேயந ேரேயாऽவாphshயாதி ।ஸ ேஹாவாசாத²rhவா ஶாNh³lhய ஸthயmh
விjhஞாநமநnhதmh ph³ரம யshnhநித³ேமாதmh ச phேராதmh ச ।
யshnhநித³mh ஸmh ச விைசதி ஸrhவmh யshnhவிjhஞாேத ஸrhவத³mh
விjhஞாதmh ப⁴வதி । தத³பாணிபாத³மசு:ேராthரமவமஶர-
மkh³ராயமநிrhேத³யmh । யேதா வாேசா நிவrhதnhேத ।அphராphய மநஸா
ஸஹ । யthேகவலmh jhஞாநக³mhயmh । phரjhஞா ச யshமாthphரsh’தா
ராணீ । யேத³கமth³விதீயmh ।ஆகாஶவthஸrhவக³தmh ஸுஸூமmh
நிரஜநmh நிShkhயmh ஸnhமாthரmh சிதா³நnhைத³கரஸmh ஶிவmh
phரஶாnhதமmh’தmh தthபரmh ச ph³ரம । தththவம । தjhjhஞாேநந 
விஜாநீ ய ஏேகா ேத³வ ஆthமஶkhதிphரதா⁴ந:ஸrhவjhஞ:ஸrhேவவர:
ஸrhவ⁴தாnhதராthமா ஸrhவ⁴தாதி⁴வாஸ:ஸrhவ⁴தநி³ேடா⁴
⁴தேயாநிrhேயாைக³கக³mhய: । யச விவmh sh’ஜதி விவmh பி³ப⁴rhதி
விவmh ⁴ŋhkhேத ஸ ஆthமா ।ஆthமநி தmh தmh ேலாகmh விஜாநீ । மா
ேஶாசீராthமவிjhஞாநீ ேஶாகshயாnhதmh க³Shயதி ॥
இதி th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:॥ 2॥
அைத²நmh ஶாNh³lhேயாऽத²rhவாணmh பphரchச² யேத³கமரmh
நிShkhயmh ஶிவmh ஸnhமாthரmh பரmhph³ரம । தshமாthகத²த³mh
விவmh ஜாயேத கத²mh shதீ²யேத கத²மshmhlhயேத । தnhேம ஸmhஶயmh
ேச²thமrhஹதி ।ஸ ேஹாவாசாத²rhவா ஸthயmh ஶாNh³lhய பரmhph³ரம
நிShkhயமரதி ।அதா²phயshயாபshய ph³ரமணshthணி
பாணி ப⁴வnhதி ஸகலmh நிShகலmh ஸகலநிShகலmh ேசதி ।
யthஸthயmh விjhஞாநமாநnhத³mh நிShkhயmh நிரஜநmh ஸrhவக³தmh
ஸுஸூமmhஸrhவேதாiµக²மநிrhேத³யமmh’தமshதி ததி³த³mh நிShகலmh
பmh ।அதா²shய யா ஸஹஜாshthயவிth³யா லphரkh’திrhமாயா
ேலாதஶுkhலkh’Sh । தயா ஸஹாயவாnh ேத³வ: kh’Shணபிŋhக³ேலா
மேமவர ஈShேட । ததி³த³மshய ஸகலநிShகலmh பmh ॥அைத²ஷ
jhஞாநமேயந தபஸா சீயமாேநாऽகாமயத ப³ஹு shயாmh phரஜாேயேயதி ।
அைத²தshமாthதphயமாநாthஸthயகாமாththNhயராNhயஜாயnhத ।
திshேரா
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vhயா’தயshthபதா³ கா³யth thரேயா ேவதா³shthரேயா ேத³வாshthரேயா
வrhshthரேயாऽkh³நயச
ஜாயnhேத । ேயாऽெஸௗ ேத³ேவா ப⁴க³வாnhஸrhைவவrhயஸmhபnhந:
ஸrhவvhயாபீ
ஸrhவ⁴தாநாmh ’த³ேய ஸmhநிவிShேடா மாயாவீ மாயயா khட³தி ஸ
ph³ரமா
ஸ விShiΝ:ஸ th³ர:ஸ இnhth³ர:ஸ ஸrhேவ ேத³வா:ஸrhவாணி ⁴தாநி ஸ
ஏவ
ரshதாthஸ ஏவ பசாthஸ ஏேவாthதரத: ஸ ஏவ த³ணத: ஸ
ஏவாத⁴shதாthஸ
ஏேவாபShடாthஸ ஏவஸrhவmh ।அதா²shய ேத³வshயாthமஶkhேதராthமkhட³shய
ப⁴khதாiνகmhபிேநா த³thதாthேரயபாஸுபா தரவாஸாஇnhதீ³வரத³லphரkh²யா
சrhபா³ஹுரேகா⁴ராபாபகஶிநீ । ததி³த³மshய ஸகலmh பmh ॥ 1॥
அத²ைஹநமத²rhவாணmh ஶாNh³lhய: பphரchச² ப⁴க³வnhஸnhமாthரmh
சிதா³நnhைத³கரஸmh கshமா³chயேத பரmh ph³ரேமதி ।ஸேஹாவாசாத²rhவா
யshமாchச ph³’ஹதி ph³’mhஹயதி ச ஸrhவmh தshமா³chயேத
பரmhph³ரேமதி ।
அத² கshமா³chயேத ஆthேமதி । யshமாthஸrhவமாphேநாதி ஸrhவமாத³thேத
ஸrhவமthதி
ச தshமா³chயேத ஆthேமதி । அத² கshமா³chயேத மேஹவர இதி ।
யshமாnhமஹத
ஈஶ:ஶph³த³th◌⁴வnhயா சாthமஶkhthயா ச மஹத ஈஶேத தshமா³chயேத
மேஹவரஇதி ।அத²கshமா³chயேத த³thதாthேரய இதி ।யshமாthஸு³சரmh
தபshதphயமாநாயாthரேய thரகாமாயாதிதராmh Shேடந ப⁴க³வதா
jhேயாதிrhமேயநாthைமவ த³thேதா யshமாchசாநஸூயாயாமthேரshதநேயாऽப⁴வ-

thதshமா³chயேத த³thதாthேரய இதி । அத² ேயாऽshய நிkhதாநி ேவத³ஸ
ஸrhவmh ேவத³ ।
அத² ேயா ஹ ைவ விth³யையநmh பரiµபாshேத ேஸாऽஹதி ஸ
ph³ரமவிth³ப⁴வதி ॥
அthைரேத ேலாகா ப⁴வnhதி ॥

16 sanskritdocuments.org



ஶாNh³lhேயாபநிஷth

த³thதாthேரயmh ஶிவmh ஶாnhதnhth³ரநீலநிப⁴mh phர⁴mh ।
ஆthமமாயாரதmh ேத³வமவ⁴தmh தி³க³mhப³ரmh ॥ 1॥
ப⁴shேமாth³⁴தஸrhவாŋhக³mh ஜடாஜூடத⁴ரmh வி⁴mh ।
சrhபா³ஹுiµதா³ராŋhக³mh phரப²◌़ ◌ுlhலகமேலணmh ॥2॥
jhஞாநேயாக³நிதி⁴mh விவ³mh ேயாகி³ஜநphயmh ।
ப⁴khதாiνகmhபிநmh ஸrhவஸாணmh th³த⁴ேஸவிதmh ॥ 3॥
ஏவmh ய:ஸததmh th◌⁴யாேயth³ேத³வேத³வmh ஸநாதநmh ।
ஸ iµkhத:ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா நி:ேரயஸமவாphiνயாth ॥ 4॥
இthேயாmh ஸthயthபநிஷth ॥
இதி th’தீேயாऽth◌⁴யாய:॥ 3॥
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி:◌⁴ iΝயாம ேத³வா ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாꣳஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³: ।
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா: ।shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயாஅShடேந:shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴
॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
இதி ஶாNh³lhேயாபநிஷthஸமாphதா ॥
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