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பாவநநோபநிஷத் 
 

ஓம் | பத்ரம் கர்நேபி ................ 
 

ஓம் ஸ்ரீ குரு:         ஸர்வ  கோரே   பூதோ  ஶக்தி: ||          1 

நதந நவரந்த்ர  ரூநபோ   நதஹ:  ||                 2 

நவ  சக்ர  ரூபம்    ஸ்ரீசக்ரம்  ||                    3 

வோரோஹ ீ  பித்ரு ரூபோ     குருகுல்லோ   பலி நதவதோ   மோதோ ||          4 

 

புருஷோர்த்தோ:   ஸோகரோ:  ||             5 

நதநஹோ  நவரத்ன   த்வபீ: ||                  6 

த்வகோதி  ஸப்த  தோது   நரோம  ஶம்யுக்த:  ||          7 

ஸங்கல்போ:  கல்ப-தரவ:   |  நதஜ: கல்பநகோ -த்யோநம் ||         8 

 

ரஸநயோ  பாவ்ய  மோனோ  |  மதுரோம்ல திக்த  கடுக்கஷோய லவே  ரஸோ:   |    ஷட்  தவ:  ||  9   

ஞோனமர்க்யம்     நஞயம்  ஹவி:          ஞோதோ   நஹோதோ |   
ஞோத்ரு -ஞோன-நஞயோனோம்    |  அபபத  பாவநம்   ஸ்ரீசக்ர  பூஜனம் ||       10 

 

நியதி:  ரங்கோரோ  தநயோ   ரஸோ:   |  அேிமோதி  ஸித்தய: ||      (1st)  11 
 

கோம  -க்நரோத  -நலோப  -நமோஹ  -மத மோத்ஸர்ய  -புண்ய  -போப   மயோ:  | 

-ப்ரோம்ஹ்யோத்யஷ்ட    ஶக்தய:   ||            12   

ஆதார  நவகம்  முத்ரோ    ஶக்தய: ||           13 
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ப்ருதிவ்யப்  நதநஜோ   வோய்- வோகோஶ | ஶ த்ரத்-த்வக்-சக்ஷுர்- ஜிஹ்வோ-க்ரோே | 
வோக்-போேி –போத -போயூபஸ்தோனி     |   மநனோ  விகோர:  |  

கோமோ கர்ஷிண்யோதி  நஷோடஶ  ஶக்தய: ||        (2nd)   14 

 

வசனோ தோந கமன  விஸர்க்கோநந்த | ஹோநநோ போதோநநோ  நபக்ஷோக்ய  புத்தய: |  

அனங்க குஸுமோ-த்யஷ்டடௌ ||         (3rd)  15 
 

அலம்புஸோ குஹுர் வி நவோதரோ வோருே ீஹஸ்தி-ஜிஹ்வோ ய ஶ வதி பயஸ்விநீ கோந்தா  | 

பூஷோ ஶங்கின ீ ஸரஸ்வதீ |  இடோ பிங்களோ ஸுஷும்நோ  நசதீ |  

சதுர்தஶ நோட்ய: | ஸர்வ ஸங்நக்ஷோபிண்யோதி சதுர்தஶ ஶக்தய: ||      (4th)  16 
 

ப்ரோேோ-sபோன வ்யோநனோ-(உ)தான  ஸமோன   |   நோக -கூர்ம -க்ருகர -நதவதத்த  தநஞ்ஜயோ |  
தஶவோ யவ:  |    ஸர்வ ஸித்தி ப்ரதோதி  பஹிர் தஶ ர  நதவதோ: ||      (5th)  17 
 

ஏ தத் வோயு ஸம்ஸர்க்க நகோபோதி பபநத  ந | நரசக: போசக: ஶ ஶநகோ தோஹக: ப்லோவக இதி | 
ப்ரோே முக்யத்நவந   பஞ்ஜதோ  ஜடரோக்நிர் பவதி ||             18 

 

க்ஷோரக உத்கோரக:  | நக்ஷோபநகோ  ஜ்ரும்பநகோ நமோஹக  இதி | 
நோக ப்ரோதோன்நயந  பஞ்ஜ விதோ:  |  நத மனுஷ்யோேோம் நதஹகோ : |       

பக்ஷ்ய -பபாஜ்ய -நசோஷ்ய -நலஹ்ய -நபயோத்மக   பஞ்ஜவித-மன்நம்  போசயந்தி ||  (6th)    19 
 

ஏதோ தஶ வந்ஹி கலோ: |    ஸர்வஞ்ஞோத்யோ   அந்தர் தஶ ர  நதவதோ:  ||        20 

ஶ நதோஷ்ே ஸுக து:பக  சோ: |  ஸத்வம் ரஜஸ் தநமோ குேோ:  |  

வஶ ந்யோதி ஶக்தநயோஷ்டடௌ ||         (7th)  21 
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ஶப்தோதி தன்மோத்ரோ: |  பஞ்ஜ புஷ்ப  போேோ:  ||            22 

மன இக்ஷு  தனு: ||                 23 

ரோக: போஶ:  ||                24   

த்நவநஷோங்குஶ: ||                        25      

அவ்யக்த  மஹதஹங்கோரோ:  |                        

கோநம வ -வஜ்நர வ  –பகமோலிந்நயோ-sந்த: த் நகோேகோ நதவதோ:  ||    (8th)  26 

 

நிருபோதிக ஸம்விநதவ கோநம வர:  ||              27 

ஸதோனந்த  பூர்ே  ஸ்வோத்மமவ  பரநதவதோ லலிதோ ||      (9th)    28 
 

டலௌஹித்ய  நமதஸ்ய ஸர்வஸ்ய விமர்ஶ: ||             29 

அனந்ய சித்-தத்நவன ச ஸித்தி:  ||             30 

பாவநோயோ:   க் யோ உபசோர: ||             31 

அஹம்-த்வம்  அஸ்தி- நோஸ்தி  கர்த்தவ்ய ம -கர்த்தவ்யம் |  

உபோஸிதவ்ய- மித்யோதி  | விகல்போனோம்  ஆத்மனி விலோபனம் நஹோம: ||     32 
 

பாவநோ விஷயோேோம்   அபபத பாவநம் தர்பேம் ||        33 

பஞ்ஜ தஶ திதி ரூநபே | கோலஸ்ய ப ேோமோ வ நலோகனம் ||       34 
 

ஏவம்  முஹூர்த்த-த் தயம்  முஹூர்த்த-த்விதயம்  முஹூர்த்த-மோத்ரம்   வோ |      

பாவநோ பநரோ ஜவீன் முக்நதோ  பவதி | ஸ ஏவ  ஶ வ நயோகீதி-கத்யநத ||     35 
 

கோதி மநத நோந்தஸ் சக்ர  பாவநோ: ப்ரதி போதிதோ:  ||         36  

ய ஏவம் நவத   |   நஸோ sதர்வஶ நரோ  தநீத ||         37 
 

இதி பாவநநோபநிஷத் ||   பத்ரம் கர்நேபி....  || 
***** ஓம் ***** 
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