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Subala Upanishad

ஸுபா³ேலாபநிஷth

॥ அத²ஸுபா³ேலாபநிஷth ॥
பீ³ஜாjhஞாநமஹாேமாஹாபநவாth³யth³விஶிShயேத ।
நிrhபீ³ஜmh thைரபத³mh தththவmh தத³shதி விசிnhதேய ॥
ௐ rhணமத:³ rhணத³mh rhthrhணiµத³chயேத ।
rhணshய rhணமாதா³ய rhணேமவாவஶிShயேத ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி:॥
ௐ ததா³ஹு: கிmh ததா³thதshைம ஸ ேஹாவாச
ந ஸnhநஸnhந ஸத³ஸதி³தி தshமாthதம:ஸஜாயேத
தமேஸா ⁴தாதி³rh⁴தாேத³ராகாஶமாகாஶா-
th³வாrhவாyhரkh³நிரkh³ேநராேபாऽth³ph◌⁴ய: ph’தி²வீ தத³Nhட³mh
ஸமப⁴வthதthஸmhவthஸரமாthரiµthவா th³விதா⁴கேரா-
த³த⁴shதாth³⁴iµபShடாதா³காஶmh மth◌⁴ேய ேஷா
தி³vhய:ஸஹshரஶீrhஷா ஷ:ஸஹshரா:ஸஹshரபாth ।
ஸஹshரபா³ஹுதி ேஸாऽkh³ேர ⁴தாநாmh mh’thமsh’ஜnhthrhயரmh
thஶிரshகmh thபாத³mh க²Nhட³பரஶுmh தshய ph³ரமாபி⁴ேத⁴தி
ஸ ph³ரமாணேமவ விேவஶ ஸ மாநஸாnhஸphத thராநsh’ஜthேதஹ
விராஜ:ஸthயமாநஸாநsh’ஜnhேதஹ phரஜாபதேயா ph³ராமேऽshய
iµக²மாth³பா³ஹூ ராஜnhய: kh’த: ।
ஊ தத³shய யth³ைவய: பth³ph◌⁴யாmh ஶூth³ேரா அஜாயத ॥
சnhth³ரமா மநேஸா ஜாதசோ:ஸூrhேயா அஜாயத ।
ேராthராth³வாச phராணச ’த³யாthஸrhவத³mh ஜாயேத ॥
இதி phரத²ம: க²Nhட:³॥
அபாநாnhநிஷாதா³ யராஸக³nhத⁴rhவாசாshதி²ph◌⁴ய:
பrhவதா ேலாமph◌⁴ய ஓஷதி⁴வநshபதேயா லலாடாthkhேராத⁴ேஜா th³ேரா
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ஸுபா³ேலாபநிஷth

ஜாயேத தshையதshய மஹேதா ⁴தshய நி:வதேமைவதth³யth³’kh³வேதா³
யஜுrhேவத:³ஸாமேவேதா³ऽத²rhவேவத:³ ஶிா கlhேபா vhயாகரணmh
நிkhதmh ச²nhேதா³ jhேயாதிஷாமயநmh nhயாேயா மாmhஸா த⁴rhமஶாshthராணி
vhயாkh²யாநாnhபvhயாkh²யாநாநி ச ஸrhவாணி ச ⁴தாநி
ரNhயjhேயாதிrhயshnhநயமாthமாதி⁴யnhதி ⁴வநாநி விவா ॥
ஆthமாநmh th³விதா⁴கேராத³rhேத⁴ந shth அrhேத⁴ந ேஷா ேத³ேவா ⁴thவா
ேத³வாநsh’ஜth³’rh⁴thவா ’nhயராஸக³nhத⁴rhவாnh-
kh³ராmhயாநாரNhயாmhச பஶூநsh’ஜதி³தரா ெகௗ³தேராऽநTh³வாநிதேரா
வட³ேவதேராऽவ இதரா க³rhத³பீ⁴தேரா க³rhத³ப⁴ இதரா விவmhப⁴தேரா
விவmhப⁴ர: ேஸாऽnhேத ைவவாநேரா ⁴thவா ஸnhத³kh³th◌⁴வா ஸrhவாணி
⁴தாநி ph’தி²vhயphஸு phரயத ஆபshேதஜ phரயnhேத ேதேஜா வாெயௗ
வியேத வாராகாேஶ வியத ஆகாஶnhth³ேயShவிnhth³யாணி
தnhமாthேரஷு தnhமாthராணி ⁴தாெதௗ³ வியnhேத ⁴தாதி³rhமஹதி
வியேத மஹாநvhயkhேத வியேதऽvhயkhதமேர வியேத அரmh
தம வியேத தம: பேர ேத³வ ஏகீப⁴வதி பரshதாnhந ஸnhநாஸnhநாஸத³-
ஸதி³thேயதnhநிrhவாiνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநmh ॥
இதி th³விதீய: க²Nhட:³॥ 2॥
அஸth³வா இத³மkh³ர ஆத³ஜாதம⁴தமphரதிSh²த-
மஶph³த³மshபrhஶமபமரஸமக³nhத⁴மvhயயம-
மஹாnhதமph³’ஹnhதமஜமாthமாநmh மthவா தீ⁴ேரா ந ேஶாசதி ॥
அphரமாணமiµக²மேராthரமவாக³மேநாऽேதஜshகமசு-
Shகமநாமேகா³thரமஶிரshகமபாணிபாத³மshநிkh³த⁴மேலாத-
மphரேமயமரshவமதீ³rhக⁴மsh²லமநNhவநlhபமபார-
மநிrhேத³யமநபாvh’தமphரதrhkhயமphரகாயமஸmhvh’த-
மநnhதரமபா³யmh ந தத³நாதி கிசந ந தத³நாதி
கசைநதth³ைவ ஸthேயந தா³ேநந தபஸாऽநாஶேகந ph³ரமசrhேயண
நிrhேவத³ேநநாநாஶேகந ஷட³ŋhேக³ைநவ ஸாத⁴ேயேத³தthரயmh
வீேத த³மmh தா³நmh த³யாதி ந தshய phரா உthkhராமnhthயthைரவ
ஸமவயnhேத ph³ரைமவ ஸnhph³ரமாphேயதி ய ஏவmh ேவத³॥
இதி th’தீய: க²Nhட:³॥ 3॥

2 sanskritdocuments.org



ஸுபா³ேலாபநிஷth

’த³யshய மth◌⁴ேய ேலாதmh மாmhஸபிNhட³mh
யshmhshதth³த³ஹரmh Nhட³கmh iµத³வாேநகதா⁴
விகதmh ’த³யshய த³ஶ சி²th³ராணி ப⁴வnhதி ேயஷு
phரா: phரதிSh²தா:ஸ யதா³ phராேணந ஸஹ
ஸmhjhயேத ததா³ பயதி நth³ேயா நக³ராணி ப³ஹூநி
விவிதா⁴நி ச யதா³ vhயாேநந ஸஹ ஸmhjhயேத ததா³ பயதி
ேத³வாmhச ’mhச யதா³பாேநந ஸஹ ஸmhjhயேத
ததா³ பயதி யராஸக³nhத⁴rhவாnhயதா³ உதா³ேநந
ஸஹ ஸmhjhயேத ததா³ பயதி ேத³வேலாகாnhேத³வாnhshகnhத³mh
ஜயnhதmh ேசதி யதா³ஸமாேநந ஸஹ ஸmhjhயேத ததா³
பயதி ேத³வேலாகாnhத⁴நாநி ச யதா³ைவரmhேப⁴ண ஸஹ
ஸmhjhயேத ததா³ பயதி th³’Shடmh ச தmh ச ⁴khதmh
சா⁴khதmh ச ஸchசாஸchச ஸrhவmh பயதி அேத²மா
த³ஶ த³ஶ நாTh³ேயா ப⁴வnhதி தாஸாேமைககshய th³வாஸphததிrhth³வாஸphததி:
ஶாகா² நா³ஸஹshராணி ப⁴வnhதி யshnhநயமாthமா shவபிதி
ஶph³தா³நாmh ச கேராthயத² யth³th³விதீேய ஸŋhேகாேஶ shவபிதி தேத³மmh
ச ேலாகmh பரmh ச ேலாகmh பயதி ஸrhவாச²ph³தா³nhவிஜாநாதி
ஸ ஸmhphரஸாத³இthயாசேத phராண: ஶரmh பரதி ஹதshய
நீலshய பீதshய ேலாதshய ேவதshய நாTh³ேயா தி⁴ரshய rh
அதா²thைரதth³த³ஹரmh Nhட³கmh iµத³வாேநகதா⁴ விகதmh
யதா² ேகஶ:ஸஹshரதா⁴ பி⁴nhநshததா²தா நாம நாTh³ேயா ப⁴வnhதி
’th³யாகாேஶ பேர ேகாேஶ தி³vhேயாऽயமாthமா shவபிதி யthர ஸுphேதா ந
கசந காமmh காமயேத ந கசந shவphநmh பயதி
ந தthர ேத³வா ந ேத³வேலாகா யjhஞா ந யjhஞா வா ந மாதா
ந பிதா ந ப³nh⁴rhந பா³nhத⁴ேவா ந shேதேநா ந ph³ரமஹா
ேதஜshகாயமmh’தmh ஸல ஏேவத³mh ஸலmh வநmh ⁴யshேதைநவ
மாrhேக³ண ஜாkh³ராய தா⁴வதி ஸmhரா³தி ேஹாவாச ॥
இதி சrhத:² க²Nhட:³॥ 4॥
shதா²நாநி shதா²நிph◌⁴ேயா யchச²தி நா³ ேதஷாmh
நிப³nhத⁴நmh சுரth◌⁴யாthமmh th³ரShடvhயமதி⁴⁴தமாதி³thயshதthராதி⁴ைத³வதmh
நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh யசு ேயா th³ரShடvhேய ய ஆதி³thேய

subAla.pdf 3



ஸுபா³ேலாபநிஷth

ேயா நாTh³யாmh ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா
’th³யாகாேஶ ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
ேராthரமth◌⁴யாthமmh ேராதvhயமதி⁴⁴தmh தி³ஶshதthராதி⁴ைத³வதmh
நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh ய: ேராthேர ய: ேராதvhேய ேயா தி³ு
ேயா நாTh³யாmh ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா
’th³யாகாேஶ ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
நாஸாth◌⁴யாthமmh kh◌⁴ராதvhயமதி⁴⁴தmh ph’தி²வீ தthராதி⁴ைத³வதmh
நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh ேயா நாஸாயாmh ேயா kh◌⁴ராதvhேய ய:
ph’தி²vhயாmh ேயா நாTh³யாmh ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா
’th³யாகாேஶ ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
வாth◌⁴யாthமmh ரஸயிதvhயமதி⁴⁴தmh வணshதthராதி⁴ைத³வதmh
நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh யshthவசி ய:shபrhஶயிதvhேய
ேயா வேண ேயா நாTh³யாmh ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா
’th³யாகாேஶ ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
thவக³th◌⁴யாthமmh shபrhஶயிதvhயமதி⁴⁴தmh வாshதthராதி⁴ைத³வதmh
நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh யshthவசி ய:shபrhஶயிதvhேய ேயா வாெயௗ
ேயா நாTh³யாmh ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா ’th³யாகாேஶ
ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
மேநாऽth◌⁴யாthமmh மnhதvhயமதி⁴⁴தmh சnhth³ரshதthராதி⁴ைத³வதmh
நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh ேயா மந ேயா மnhதvhேய யசnhth³ேர
ேயா நாTh³யாmh ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா ’th³யாகாேஶ
ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
³th³தி⁴ரth◌⁴யாthமmh ேபா³th³த⁴vhயமதி⁴⁴தmh ph³ரமா தthராதி⁴ைத³வதmh
நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh ேயா ³th³ெதௗ⁴ ேயா ேபா³th³த⁴vhேய ேயா ph³ரமணி
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ேயா நாTh³யாmh ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா ’th³யாகாேஶ
ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
அஹŋhகாேராऽth◌⁴யாthமமஹŋhகrhதvhயமதி⁴⁴தmh
th³ரshதthராதி⁴ைத³வதmh நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh
ேயாऽஹŋhகாேர ேயாऽஹŋhகrhதvhேய ேயா th³ேர ேயா நாTh³யாmh
ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா ’th³யாகாேஶ
ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
சிthதமth◌⁴யாthமmh ேசதயிதvhயமதி⁴⁴தmh
ேthரjhஞshதthராதி⁴ைத³வதmh நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh
யசிthேத யேசதயிதvhேய ய: ேthரjhேஞ ேயா நாTh³யாmh
ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா ’th³யாகாேஶ
ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
வாக³th◌⁴யாthமmh வkhதvhயமதி⁴⁴தமkh³நிshதthராதி⁴ைத³வதmh
நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh ேயா வாசி ேயா வkhதvhேய ேயாऽkh³ெநௗ
ேயா நாTh³யாmh ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா ’th³யாகாேஶ
ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
ஹshதாவth◌⁴யாthமமாதா³தvhயமதி⁴⁴தnhth³ரshதthராதி⁴ைத³வதmh
நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh ேயா ஹshேத ய ஆதா³தvhேய ய இnhth³ேர ேயா நாTh³யாmh
ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா ’th³யாகாேஶ ய
ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
பாதா³வth◌⁴யாthமmh க³nhதvhயமதி⁴⁴தmh விShiΝshதthராதி⁴ைத³வதmh
நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh ய: பாேத³ ேயா க³nhதvhேய ேயா விShெணௗ
ேயா நாTh³யாmh ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா ’th³யாகாேஶ
ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
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பாரth◌⁴யாthமmh விஸrhஜயிதvhயமதி⁴⁴தmh
mh’thshதthராதி⁴ைத³வதmh நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh
ய: பாெயௗ ேயா விஸrhஜயிதvhேய ேயா mh’thெயௗ ேயா நாTh³யாmh
ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா ’th³யாகாேஶ
ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபாதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
உபshேதா²ऽth◌⁴யாthமமாநnhத³யிதvhயமதி⁴⁴தmh
phரஜாபதிshதthராதி⁴ைத³வதmh நா³ ேதஷாmh நிப³nhத⁴நmh
ய உபshேத² ய ஆநnhத³யிதvhேய ய: phரஜாபெதௗ ேயா நாTh³யாmh
ய: phராேண ேயா விjhஞாேந ய ஆநnhேத³ ேயா ’th³யாகாேஶ
ய ஏதshnhஸrhவshnhநnhதேர ஸசரதி ேஸாऽயமாthமா
தமாthமாநiµபதாஜரமmh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh ॥
ஏஷ ஸrhவjhஞ ஏஷ ஸrhேவவர ஏஷ ஸrhவாதி⁴பதிேரேஷாऽnhதrhயாmhேயஷ
ேயாநி:ஸrhவshயஸrhவெஸௗkh²ேயபாshயமாேநா ந சஸrhவெஸௗkh²யாnhபாshயதி
ேவத³ஶாshthைரபாshயமாேநா ந ச ேவத³ஶாshthராNhபாshயதி
யshயாநத³mh ஸrhேவ ந ச ேயாऽnhநmh ப⁴வthயத: பரmh ஸrhவநயந:
phரஶாshதாnhநமேயா ⁴தாthமா phராணமய இnhth³யாthமா மேநாமய:
ஸŋhகlhபாthமா விjhஞாநமய: காலாthமாநnhத³மேயா லயாthைமகthவmh
நாshதி th³ைவதmh ேதா மrhthயmh நாshthயmh’தmh ேதா நாnhத:phரjhேஞா
ந ப³:phரjhேஞா ேநாப⁴யத:phரjhேஞா ந phரjhஞாக⁴ேநா ந phரjhேஞா
நாphரjhேஞாऽபி ேநா விதி³தmh ேவth³யmh நாshதீthேயதnhநிrhவாiνஶாஸநதி
ேவதா³iνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநmh ॥
இதி பசம: க²Nhட:³॥ 5॥
ைநேவஹ கிசநாkh³ர ஆத³லமநாதா⁴ரமா:
phரஜா: phரஜாயnhேத தி³vhேயா ேத³வ ஏேகா நாராயணசுச
th³ரShடvhயmh ச நாராயண: ேராthரmh ச ேராதvhயmh ச
நாராயே kh◌⁴ராணmh ச kh◌⁴ராதvhயmh ச நாராயே வா ச
ரஸயிதvhயmh ச நாராயணshthவkh ச shபrhஶயிதvhயmh ச
நாராயே மதச மnhதvhயmh ச நராயே ³th³தி⁴ச
ேபா³th³த⁴vhயmh ச நாராயேऽஹŋhகாரசாஹŋhகாrhதvhயmh ச
நாராயணசிthதmh ச ேசதயிதvhயmh ச நாராயே வாkh ச
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வkhதvhயmh ச நாராயே ஹshெதௗ சாதா³தvhயmh ச நாராயண:

பாெதௗ³ ச க³nhதvhயmh ச நாராயண: பாச விஸrhஜயிதvhயmh
ச நாராயண உபshத²சாநnhத³யிதvhயmh ச நாராயே தா⁴தா
விதா⁴தா கrhதா விகrhதா தி³vhேயா ேத³வ ஏேகா நாராயண ஆதி³thயா th³ரா
மேதா வஸேவாऽவிநாvh’ேசா யஜூmh ஸாமாநி மnhthேராऽkh³நி-
ராjhயாஹுதிrhநாராயண உth³ப⁴வ:ஸmhப⁴ேவா தி³vhேயா ேத³வ ஏேகா நாராயே
மாதா பிதா ph◌⁴ராதா நிவாஸ: ஶரணmh ஸு’th³க³திrhநாராயே விராஜா
ஸுத³rhஶநாதாேஸாmhயாேமாகா⁴மாராmh’தாஸthயாமth◌⁴யமாநா-
ராஶிஶுதாஸூராஸூrhயாshவராவிjhேஞயாநி நா³நாமாநி தி³vhயாநி
க³rhஜதி கா³யதி வாதி வrhஷதி வேऽrhயமா சnhth³ரமா: கலா
கrhதா⁴தா ph³ரமா phரஜாபதிrhமக⁴வா தி³வஸாசாrhத⁴தி³வஸாச
கலா: கlhபாேசாrhth◌⁴வmh ச தி³ஶச ஸrhவmh நாராயண:॥
ஷ ஏேவத³mh ஸrhவmh யth³⁴தmh யchச ப⁴vhயmh ।
உதாmh’தthவshேயஶாேநா யத³nhேநநதிேராஹதி ॥
தth³விShே: பரமmh பத³mh ஸதா³ பயnhதி ஸூரய: । தி³வீவ சுராததmh ॥
தth³விphராேஸா விபnhயேவா ஜாkh³’வாmhஸ:ஸnhத⁴ேத । விShேrhயthபரமmh பத³mh
॥
தேத³தnhநிrhவாiνஶாஸநதி ேவத³iνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநmh ॥
இதி ஷShட:² க²Nhட:³॥ 6॥
அnhத:ஶேர நிேதா ³ஹாயாமஜ ஏேகா நிthேயா யshய ph’தி²வீ
ஶரmh ய: ph’தி²வீமnhதேர ஸசரnh யmh ph’தி²வீ ந ேவத³॥
யshயாப: ஶரmh ேயாऽேபாnhதேர ஸசரnhயமாேபா ந வி:³॥
யshய ேதஜ: ஶரmh யshேதேஜாnhதேர ஸசரnh யmh ேதேஜா ந ேவத³॥
யshய வாஅ: ஶரmh ேயா வாமnhதேர ஸசரnh ய வாrhந ேவத³॥
யshயாகாஶ: ஶரmh ய ஆகாஶமnhதேர ஸசரnh யமாகாேஶா ந ேவத³॥
யshய மந: ஶரmh ேயா மேநாnhதேர ஸசரnh யmh மேநா ந ேவத³॥
யshய ³th³தி:◌⁴ ஶரmh ேயா ³th³தி⁴மnhதேர ஸசரnh யmh ³th³தி⁴rhந ேவத³॥
யshயாஹŋhகார: ஶரmh ேயாऽஹŋhகாரமnhதேர ஸசரnh யமஹŋhகாேரா ந ேவத³॥
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யshய சிthதmh ஶரmh யசிthதமnhதேர ஸசரnh யmh சிthதmh ந ேவத³॥
யshயாvhயkhதmh ஶரmh ேயாऽvhயkhதமnhதேர ஸசரnh யமvhயkhதmh ந ேவத³॥
யshயாரmh ஶரmh ேயாऽரமnhதேர ஸசரnh யமரmh ந ேவத³॥
யshய mh’th: ஶரmh ேயா mh’thமnhதேர ஸசரnh யmh mh’thrhந ேவத³॥
ஸ ஏஷ ஸrhவ⁴தாnhதராthமாபஹதபாphமா தி³vhேயா ேத³வ ஏேகா நாராயண:॥
ஏதாmh விth³யாமபாnhதரதமாய த³தா³வபாnhதரதேமா ph³ரமேண த³ெதௗ³ ph³ரமா
ேகா⁴ராŋhகி³ரேஸ த³ெதௗ³ ேகா⁴ராŋhகி³ரா ைரkhவாய த³ெதௗ³ ைரkhேவா ராமாய
த³ெதௗ³

ராம:ஸrhேவph◌⁴ேயா ⁴ேதph◌⁴ேயா த³தா³விthேயவmh நிrhவாiνஶாஸநதி
ேவதா³iνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநmh ॥
இதி ஸphதம: க²Nhட:³॥ 7॥
அnhத:ஶேர நிேதா ³ஹாயாmh ஶுth³த: ◌⁴ ேஸாऽயமாthமா
ஸrhவshய ேமேதா³மாmhஸkhேலதா³வகீrhேண ஶரமth◌⁴ேயऽthயnhேதாபஹேத
சிthரபி⁴thதிphரதீகாேஶ க³nhத⁴rhவநக³ேராபேம கத³க³rhப⁴வnhநி:ஸாேர
ஜல³th³³த³வchசசேல நி:sh’தமாthமாநமசிnhthயபmh
தி³vhயmh ேத³வமஸŋhக³mh ஶுth³த⁴mh ேதஜshகாயமபmh
ஸrhேவவரமசிnhthயமஶரmh நிதmh ³ஹாயாமmh’தmh
விph◌⁴ராஜமாநமாநnhத³mh தmh பயnhதி விth³வாmhஸshேதந லேய ந பயnhதி ॥
இதி அShடம: க²Nhட:³॥ 8॥
அத²ைஹநmh ைரkhவ: பphரchச² ப⁴க³வnhகshnhஸrhேவऽshதmh
க³chச²nhதீதி ॥ தshைம ஸ ேஹாவாச சுேரவாphேயதி
யchசுேரவாshதேமதி th³ரShடvhயேமவphேயதி ேயா
th³ரShடvhயேமவாshதேமthயாதி³thயேமவாphேயதி ய ஆதி³thயேமவாshதேமதி
விராஜேமவாphேயதி ேயா விராஜேமவாshதேமதி phராணேமவாphேயதி ய:
phராணேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி ேயா விjhஞாநேமவாshதேம-
thயாநnhத³ேமவாphேயதி ய ஆநnhத³ேமவாshதேமதி யேமவாphேயதி
யshயேமவாshதேமதி தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhத-
நிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
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ேராthரேமவாphேயதி ய: ேராthரேமவாshதேமதி ேராதvhயஏவாphேயதி
ய: ேராதvhயேமவாshதேமதி தி³ஶேமவாphேயதி ேயா தி³ஶேமவாshதேமதி
ஸுத³rhஶநாேமவாphேயதி ய:ஸுத³rhஶநாேமவாshதேமthயபாநேமவாphேயதி
ேயாऽபாநேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி ேயா விjhஞாநேமவாshதேமதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
நாஸேமவாphேயதி ேயா நாஸாேமவாshதேமதி kh◌⁴ராதvhயேமவாphேயதி
ேயா kh◌⁴ராதvhயேமவாshதேமதி ph’தி²விவாphேயதி ய: ph’தி²வீஏவாshதேமதி
தாேமவாphேயதி ேயா தாேமவாshதேமதி vhயாநேமவாphேயதி ேயா
vhயாநேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
வாேமவாphேயதி ேயா வாேமவாshதேமதி ரஸயிதvhயேமவாphேயதி
ேயா ரஸயிதvhயேமவாshதேமதி வணேமவாphேயதி ேயா வணேமவாshதேமதி
ெஸௗmhயாேமவாphேயதி ய: ெஸௗmhயாேமவாshதேமthதா³நேமவாphேயதி
ய உஅதா³நேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
thவசேமவாphேயதி யshthவசேமவாshதேமதி shபrhஶயிதvhயேமவாphேயதி
ய:shபrhைஶதvhயேமவாshதேமதி வாேமவாphேயதி ேயா வாேமவாshதேமதி
ேமாதா⁴ேமவாphேயதி ேயா ேமாதா⁴ேமவாshதேமதி ஸமாநேமவாphேயதி
ய:ஸமாநேமவாshதேமதி விjhஞாநஏவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
வாசேமவாphேயதி ேயா வாசேமவாshதேமதி வkhதvhயேமவாphேயதி
ேயா வkhதvhயேமவாshதேமthயkh³நிேமவாphேயதி ேயாऽkh³நிேமவாshதேமதி
மாராேமவாphேயதி ய:மாராேமவாshதேமதி ைவரmhப⁴-
ேமவாphேயதி ேயா ைவரmhப⁴ேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
ஹshதேமவாphேயதி ேயா ஹshதேமவாshதேமthயாதா³தvhயேமவாphேயதி
ய ஆதா³தvhயேமவாshதேமதீnhth³ரேமவாphேயதி ய இnhth³ரேமவாshத-
ேமthயmh’தாேமவாphேயதி ேயாऽmh’தாேமவாshதேமதி iµkh²யேமவாphேயதி
ேயா iµkh²யேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
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பாத³ேமவாphேயதி ய: பாத³ேமவாshதேமதி க³nhதvhயேமவாphேயதி
ேயா க³nhதvhயேமவாshதேமதி விShiΝேமவாphேயதி ேயா விShiΝேமவாshதேமதி
ஸthயாேமவாphேயதி ய:ஸthயாேமவாshதேமththயnhதrhயாமேமவாphேயதி
ேயாऽnhதrhயாமேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
பாேமவாphேயதி ய: பாேமவாshதேமதி விஸrhஜயிதvhயேமவாphேயதி
ேயா விஸrhஜயிதvhயேமவாshதேமதி mh’thேமவாphேயதி ேயா mh’thேமவாshதேமதி
மth◌⁴யமாேமவாphேயதி ேயா மth◌⁴யமாேமவாshதேமதி
phரப⁴ஜநேமவாphேயதி ய: phரப⁴ஜநேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
உபshத²ேமவாphேயதி ய உபshத²ேமவாshதேமthயாநnhத³யிதvhயேமவாphேயதி
ய ஆநnhத³யிதvhயேமவாshதேமதி phரஜாபதிேமவாphேயதி ய: phரஜாபதி-
ேமவாshதேமதி நாராேமவாphேயதி ேயா நாராேமவாshதேமதி
மாரேமவாphேயதி ய:மாரேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
மந ஏவாphேயதி ேயா மந ஏவாshதேமதி மnhதvhயேமவாphேயதி
ேயா மnhதvhயேமவாshதேமதி சnhth³ரேமவாphேயதி யசnhth³ரேமவாshதேமதி
ஶிஶுேமவாphேயதி ய: ஶிஶுேமவாshதேமதி ேயநேமவாphேயதி ய:
ேயநேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
³th³தி⁴ேமவாphேயதி ேயா ³th³தி⁴ேமவாshதேமதி ேபா³th³த⁴vhயேமவாphேயதி
ேயா ேபா³th³த⁴vhயேமவாshதேமதி ph³ரமாணேமவாphேயதி ேயா
ph³ரமாணேமவாshதேமதி ஸூrhயாேமவாshதேமதி ய:ஸூrhயாேமவாshதேமதி
kh’Shணேமவாphேயதி ய: kh’Shணேமவாshதேமதி விjhஞாநேமவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
அஹŋhகாரேமவாphேயதி ேயாऽஹŋhகாரேமவாshதேம-
thயஹŋhகrhதvhயேமவாphேயதி ேயாऽஹŋhகrhதvhயேமவாshதேமதி
th³ரேமவாphேயதி ேயா th³ரேமவாshதேமthயஸுராேமவாphேயதி
ேயாऽஸுராேமவாshதேமதி ேவதேமவாphேயதி ய: ேவதேமவாshதேமதி
விjhஞாநேமவாphேயதி தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhத-
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நிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
சிthதேமவாphேயதி யசிthதேமவாshதேமதி ேசதயிதvhயேமவாphேயதி
யேசதயிதvhயேமவாshதேமதி ேthரjhஞேமவாphேயதி ய:
ேthரjhஞேமவாshதேமதி பா⁴shவதீேமவாphேயதி ேயா பா⁴shவதீ-
ேமவாshதேமதி நாக³ேமவாphேயதி ேயா நாக³ேமவாshதேமதி விjhஞாந-
ேமவாphேயதி ேயா விjhஞாேமவாshதேமthயாநnhத³ேமவாphேயதி ய
ஆநnhத³ேமவாshதேமதி யேமவாphேயதி யshயேமவாshதேமதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதmh நிrhபீ³ஜேமவாphேயதி
தத³mh’தமப⁴யமேஶாகமநnhதநிrhபீ³ஜேமவாphேயதீதி ேஹாவாச ॥
ய ஏவmh நிrhபீ³ஜmh ேவத³ நிrhபீ³ஜ ஏவ ஸ ப⁴வதி ந ஜாயேத
ந mhயேத ந iµயேத ந பி⁴th³யேத ந த³யேத ந சி²th³யேத
ந கmhபேத ந phஸேத ஸrhவத³ஹேநாऽயமாthேமthயாசேத
ைநவமாthமா phரவசநஶேதநாபி லph◌⁴யேத ந ப³ஹுேதந
ந ³th³தி⁴jhஞாநாேதந ந ேமத⁴யா ந ேவைத³rhந யjhைஞrhந
தேபாபி⁴kh³ைரrhந ஸாŋhkh²ையrhந ேயாைக³rhநாரைமrhநாnhையராthமா-
நiµலப⁴nhேத phரவசேநந phரஶmhஸயா vhthதா²ேநந தேமதmh
ph³ராம ஶுவாmhேஸாऽசாநா உபலப⁴nhேத ஶாnhேதா
தா³nhத உபரதshதிதிு:ஸமாேதா ⁴thவாthமnhேயவாthமாநmh
பயதி ஸrhவshயாthமா ப⁴வதி ய ஏவmh ேவத³॥
இதி நவம: க²Nhட:³॥ 9॥
அத²ைஹநmh ைரkhவ: பphரchச² ப⁴க³வnhகshnhஸrhேவ
ஸmhphரதிSh²தா ப⁴வnhதீதி ரஸாதலேலாேகShவிதி ேஹாவாச
கshnhரஸாதலேலாகா ஓதாச phேராதாேசதி ⁴rhேலாேகShவிதி
ேஹாவாச கshnh⁴rhேலாகா ஓதாச phேராதாேசதி
⁴வrhேலாேகShவிதி ேஹாவாச கshnh⁴வrhேலாகா ஓதாச
phேராதாேசதி ஸுவrhேலாேகShவிதி ேஹாவாச கshnhஸுவrhேலாகா
ஓதாச phேராதாேசதி மஹrhேலாேகShவிதி ேஹாவாச கshnhமஹrhேலாகா
ஓதாச phேராதாேசதி ஜேநாேலாேகShவிதி ேஹாவாச கshnh ஜேநாேலாகா
ஓதாச phேராதாேசதி தேபாேலாேகShவிதி ேஹாவாச கshmhshதேபாேலாகா
ஓதாச phேராதாேசதி ஸthயேலாேகShவிதி ேஹாவாச கshnhஸthயேலாகா
ஓதாச phேராதாேசதி phரஜாபதிேலாேகShவிதி ேஹாவாச
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கshnhphரஜாபதிேலாகா ஓதாச phேராதாேசதி ph³ரமேலாேகShவிதி
ேஹாவாச கshnhph³ரமேலாகா ஓதாச phேராதாேசதி ஸrhவேலாகா
ஆthமநி ph³ரமணி மணய இெவௗதாச phேராதாேசதி
ஸ ேஹாவாைசவேமதாnh ேலாகாநாthமநி phரதிSh²தாnhேவதா³thைமவ
ஸ ப⁴வதீthேயதnhநிrhவாiνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநதி
ேவதா³iνஶாஸநmh ॥
இதி த³ஶம: க²Nhட:³॥ 10॥
அத²ைஹநmh ைரkhவ: பphரchச² ப⁴க³வnhேவாऽயmh
விjhஞாநக⁴ந உthkhராமnhஸ ேகந கதரth³வாவ
shதா²நiµthsh’jhயாபkhராமதீதி தshைம ஸ ேஹாவாச
’த³யshத² மth◌⁴ேய ேலாதmh மாmhஸபிNhட³mh
யshऽnhshதth³த³ஹரmh Nhட³கmh iµத³வாேநகதா⁴
விகதmh தshய மth◌⁴ேய ஸiµth³ர:ஸiµth³ரshய மth◌⁴ேய
ேகாஶshதshnhnhநாTh³யசதshேரா ப⁴வnhதி ரமாரேமchசா²ऽநrhப⁴ேவதி
தthர ரமா Nhேயந Nhயmh ேலாகmh நயthயரமா பாேபந
பாபchச²யா யthshமரதி தத³பி⁴ஸmhபth³யேத அநrhப⁴வயா
ேகாஶmh பி⁴நthதி ேகாஶmh பி⁴ththவா ஶீrhஷகபாலmh பி⁴நthதி
ஶீrhஷகபாலmh பி⁴ththவா ph’தி²வீmh பி⁴நthதி ph’தி²வீmh பி⁴ththவாேபா
பி⁴நththயாேபா பி⁴ththவா ேதேஜா பி⁴நthதி ேதேஜா பி⁴ththவா வாmh பி⁴நthதி வாmh
பி⁴ththவாகாஶmh பி⁴நththயாகாஶmh பி⁴ththவா மேநா பி⁴நthதி
மேநா பி⁴ththவா ⁴தாதி³mh பி⁴நthதி ⁴தாதி³mh பி⁴ththவா மஹாnhதmh
பி⁴நthதி மஹாnhதmh பி⁴ththவாvhயkhதmh பி⁴நththயvhயkhதmh பி⁴ththவாரmh
பி⁴நththயரmh பி⁴ththவா mh’thmh பி⁴நthதி mh’thrhைவ பேர ேத³வ
ஏகீப⁴வதீதி பரshதாnhந ஸnhநாஸnhந ஸத³ஸதி³thேயதnhநிrhவா-

iνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநmh ॥
இthேயகாத³ஶ: க²Nhட:³॥ 11॥
ௐ நாராயth³வா அnhநமாக³தmh பkhவmh ph³ரமேலாேக
மஹாஸmhவrhதேக ந: பkhவமாதி³thேய ந: பkhவmh
khரph³யாதி³ ந: பkhவmh ஜாலகிலkhnhநmh பrhதmh
தமnhநமயாசிதமஸŋhkhlh’phதமநீயாnhந கசந யாேசத ॥
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இதி th³வாத³ஶ: க²Nhட:³॥ 12॥
பா³lhேயந திShடா²ேஸth³பா³லshவபா⁴ேவாऽஸŋhேகா³ நிரவth³ேயா
ெமௗேநந பாNh³thேயந நிரவதி⁴காரதேயாபலph◌⁴ேயத
ைகவlhயiµkhதmh நிக³மநmh phரஜாபதிவாச மஹthபத³mh
jhஞாthவா vh’ேல வேஸத ேசேலாऽஸஹாய ஏகாகீ
ஸமாதி⁴shத²ஆthமகாம ஆphதகாேமா நிShகாேமா
rhணகாேமா ஹshதிநி mhேஹ த³mhேஶ மஶேக நேல
ஸrhபராஸக³nhத⁴rhேவ mh’thேயா பாணி விதி³thவா ந பி³ேப⁴தி
தசேநதி vh’வ திShடா²ேஸchசி²th³யமாேநாऽபி
ந phேயத ந கmhேபேதாthபலவ திShடா²ேஸchசி²th³யமாேநாऽபி
ந phேயத ந கmhேபதாகாஶவ திShடா²ேஸchசி²th³யமாேநாऽபி
ந phேயத ந கmhேபத ஸthேயந திShடா²ேஸthஸthேயாऽயமாthமா
ஸrhேவஷாேமவ க³nhதா⁴நாmh ph’தி²வீ ’த³யmh ஸrhேவஷாேமவ
ரஸாநாமாேபா ’த³யmh ஸrhேவஶாேமவ பாmh ேதேஜா
’த³யmh ஸrhேவஷாேமவ shபrhஶாநாmh வாrh’த³யmh
ஸrhேவஷாேமவ ஶph³தா³நாமாகாஶmh ’த³யmh ஸrhேவஷாேமவ
க³தீநாமvhயkhதmh ’த³யmh ஸrhேவஷாேமவ ஸththவாநாmh
mh’thrh’த³யmh mh’thrhைவ பேர ேத³வ ஏகீப⁴வதீதி பரshதாnhந
ஸnhநாஸnhந ஸத³ஸதி³thேயதnhநிrhவாiνஶாஸநதி
ேவதா³iνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநmh ॥
இதி thரேயாத³ஶ: க²Nhட:³॥ 13॥
ௐ ph’தி²வீ வாnhநமாேபாऽnhநாதா³ஆேபா வாnhநmh
jhேயாதிரnhநாத³mh jhேயாதிrhவாnhநmh வாரnhநாேதா³
வாrhவாnhநமாகாேஶாऽnhநாத³ஆகாேஶா
வாnhநnhth³யாNhயnhநாதா³நீnhth³யாணி வாnhநmh
மேநாऽnhநாத³mh மேநா வாnhநmh ³th³தி⁴ரnhநாதா³
³th³தி⁴rhவாநமvhயkhதமnhநத³மvhயkhதmh
வாnhநமரமnhநாத³மரmh வாnhநmh
mh’thரnhநாேதா³ mh’thrhைவ பேர ேத³வ ஏகீப⁴வதீதி
பரshதாnhந ஸnhநாஸnhந ஸத³ஸதி³thேயதnhநிrhவா-

iνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநmh ॥
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இதி சrhத³ஶ: க²Nhட:³॥ 14॥
அத²ைஹநmh ைரkhவ: பphரchச² ப⁴க³வnhேயாऽயmh
விjhஞாநக⁴ந உthkhராமnhஸ ேகந கதரth³வாவ
shதா²நmh த³ஹதீதி தshைம ஸ ேஹாவாச ேயாऽயmh
விjhஞாநக⁴ந உthkhராமnhphராணmh த³ஹthயபாநmh
vhயாநiµதா³நmh ஸமாநmh ைவரmhப⁴mh iµkh²ய-
மnhதrhயாமmh phரப⁴ஜநmh மாரmh ேயநmh
ேவதmh kh’Shணmh நாக³mh த³ஹதி ph’தி²vhயாபshேதேஜா-
yhவாகாஶmh த³ஹதி ஜாக³தmh shவphநmh ஸுஷுphதmh
யmh ச மஹதாmh ச ேலாகmh பரmh ச ேலாகmh
த³ஹதி ேலாகாேலாகmh த³ஹதி த⁴rhமாத⁴rhமmh த³ஹthயபா⁴shகர-
மமrhயாத³mh நிராேலாகமத: பரmh த³ஹதி மஹாnhதmh
த³ஹthயvhயkhதmh த³ஹthயரmh த³ஹதி mh’thmh த³ஹதி
mh’thrhைவ பேர ேத³வ ஏகீப⁴வதீதி பரshதாnhந ஸnhநாஸnhந
ஸத³ஸதி³thேயதnhநிrhவாiνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநதி
ேவதா³iνஶாஸநmh ॥
இதி பசத³ஶ: க²Nhட:³॥ 15॥
ெஸௗபா³லபீ³ஜph³ரேமாபநிஷnhநாphரஶாnhதாய
தா³தvhயா நாthராய நாஶிShயாய நாஸmhவthஸர-
ராthேராதாய நாபjhஞாதலஶீலாய தா³தvhயா ைநவ
ச phரவkhதvhயா । யshய ேத³ேவ பரா ப⁴khதிrhயதா² ேத³ேவ
ததா²³ெரௗ । தshையேத கதி²தா யrhதா:² phரகாஶnhேத
மஹாthமந இthேயதnhநிrhவாiνஶாஸநதி
ேவதா³iνஶாஸநதி ேவதா³iνஶாஸநmh ॥
இதி ேஷாட³ஶ: க²Nhட:³॥ 16॥
ௐ rhணமத:³ rhணத³mh rhthrhணiµத³chயேத ।
rhணshய rhணமாதா³ய rhணேமவாவஶிShயேத ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி:॥
॥ இதி ஸுபா³ேலாபநிஷthஸமாphதா ॥
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