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ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത്

സാമേവദം

മുഖ്യ ഉപനിഷദ്

ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച് ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച സർവാണി |
സർവം ഹ്മൗപനിഷദം മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ
നിരാകേരാദനികാരണമസ്ത്വനികാരണം േമഽ |
തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത
മയി സ േത മയി സ ||
|| ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

|| ഥേമാഽധ്യായഃ ||
|| ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||
ഓമിേത്യതദക്ഷരമുദ്ഗീഥമുപാസീത |
ഓമിതി ഹ ദ്ഗായതി തേസ്യാപവ്യാഖ്യാനം || 1. 1. 1||
ഏഷാം ഭൂതാനാം പൃഥിവീ രസഃ പൃഥിവ്യാ അേപാ രസഃ |
അപാേമാഷധേയാ രസ ഓഷധീനാം പുരുേഷാ രസഃ
പുരുഷസ്യ വാ േസാ വാച ഋ സ ഋചഃ സാമ രസഃ
സാമ്ന ഉദ്ഗീേഥാ രസഃ || 1. 1. 2||
സ ഏഷ രസാനാം �രസതമഃ പരമഃ പരാർേധ്യാഽഷ്ടേമാ
യദുദ്ഗീഥഃ || 1. 1. 3||
കതമാ കതമർക്കതമത്കതമത്സാമ കതമഃ കതമ ഉദ്ഗീഥ
ഇതി വിമൃഷ്ടം ഭവതി || 1. 1. 4||
വാേഗവർക് ാണഃ സാേമാമിേത്യതദക്ഷരമുദ്ഗീഥഃ |
തദ്വാ ഏതന്മിഥുനം യദ്വാക്ച ാണശ്ചർക്ച സാമ ച || 1. 1. 5||
തേദതന്മിഥുനേമാമിേത്യതസ്മിന്നക്ഷേര സം �സൃജ്യേത
യദാ ൈവ മിഥുനൗ സമാഗച്ഛത ആപയേതാ ൈവ
താവേന്യാന്യസ്യ കാമം || 1. 1. 6||
ആപയിതാ ഹ ൈവ കാമാനാം ഭവതി യ ഏതേദവം
വിദ്വാനക്ഷരമുദ്ഗീഥമുപാേസ്ത || 1. 1. 7||
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തദ്വാ ഏതദനുജ്ഞാക്ഷരം യദ്ധി കിഞ്ചാനുജാനാേത്യാമിേത്യവ
തദാൈഹേഷാ ഏവ സമൃദ്ധിര്യദനുജ്ഞാ സമർധയിതാ ഹ ൈവ
കാമാനാം ഭവതി യ ഏതേദവം വിദ്വാനക്ഷരമുദ്ഗീഥമുപാേസ്ത || 1. 1. 8||
േതേനയം യീവിദ്യാ വർതേത ഓമിത്യാ ാവയേത്യാമിതി
ശം �സേത്യാമിത ദ്ഗായേത്യതൈസ്യവാക്ഷരസ്യാപചിൈത്യ മഹിമ്നാ
രേസന || 1. 1. 9||
േതേനാഭൗ കുരുേതാ യൈശ്ചതേദവം േവദ യശ്ച ന േവദ |
നാനാ തു വിദ്യാ ചാവിദ്യാ ച യേദവ വിദ്യയാ കേരാതി

ദ്ധേയാപനിഷദാ തേദവ വീര്യവത്തരം ഭവതീതി
ഖേല്വതൈസ്യവാക്ഷരേസ്യാപവ്യാഖ്യാനം ഭവതി || 1. 1. 10||

|| ഇതി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

േദവാസുരാ ഹ ൈവ യ സംേയതിേര ഉഭേയ ാജാപത്യാസ്തദ്ധ
േദവാ ഉദ്ഗീഥമാജ രേനൈനനാനഭിഭവിഷ്യാമ ഇതി || 1. 2. 1||
േത ഹ നാസിക്യം ാണമുദ്ഗീഥമുപാസാഞ്ച ിേര
തം � ഹാസുരാഃ പാപ്മനാ വിവിധുസ്തസ്മാേത്തേനാഭയം ജി തി
സുരഭി ച ദുർഗന്ധി ച പാപ്മനാ േഹ്യഷ വിദ്ധഃ || 1. 2. 2||
അഥ ഹ വാചമുദ്ഗീഥമുപാസാഞ്ച ിേര താം � ഹാസുരാഃ പാപ്മനാ
വിവിധുസ്തസ്മാത്തേയാഭയം വദതി സത്യം ചാനൃതം ച
പാപ്മനാ േഹ്യഷാ വിദ്ധാ || 1. 2. 3||
അഥ ഹ ച രുദ്ഗീഥമുപാസാഞ്ച ിേര തദ്ധാസുരാഃ
പാപ്മനാ വിവിധുസ്തസ്മാേത്തേനാഭയം പശ്യതി ദർശനീയം
ചാദർശനീയം ച പാപ്മനാ േഹ്യതദ്വിദ്ധം || 1. 2. 4||
അഥ ഹ േ ാ മുദ്ഗീഥമുപാസാഞ്ച ിേര തദ്ധാസുരാഃ
പാപ്മനാ വിവിധുസ്തസ്മാേത്തേനാഭയം � ശൃേണാതി വണീയം
ചാ വണീയം ച പാപ്മനാ േഹ്യതദ്വിദ്ധം || 1. 2. 5||
അഥ ഹ മന ഉദ്ഗീഥമുപാസാഞ്ച ിേര തദ്ധാസുരാഃ
പാപ്മനാ വിവിധുസ്തസ്മാേത്തേനാഭയം �സങ്കൽപേത സങ്കൽപനീയഞ്ച
ചാസങ്കൽപനീയം ച പാപ്മനാ േഹ്യതദ്വിദ്ധം || 1. 2. 6||
അഥ ഹ യ ഏവായം മുഖ്യഃ ാണസ്തമുദ്ഗീഥമുപാസാഞ്ച ിേര
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തം �ഹാസുരാ ഋത്വാ വിദധ്വംസുര്യഥാശ്മാനമാഖണമൃത്വാ
വിധ്വം �േസൈതവം || 1. 2. 7||
യഥാശ്മാനമാഖണമൃത്വാ വിധ്വം �സത ഏവം � ൈഹവ
സ വിധ്വം �സേത യ ഏവംവിദി പാപം കാമയേത
യൈശ്ചനമഭിദാസതി സ ഏേഷാഽശ്മാഖണഃ || 1. 2. 8||
ൈനൈവേതന സുരഭി ന ദുർഗന്ധി വിജാനാത്യപഹതപാപ്മാ േഹ്യഷ
േതന യദശ്നാതി യത്പിബതി േതേനതരാൻ ാണാനവതി ഏതമു
ഏവാന്തേതാഽവിേത്ത്വാത് മതി വ്യാദദാേത്യവാന്തത ഇതി || 1. 2. 9||
തം � ഹാംഗിരാ ഉദ്ഗീഥമുപാസാഞ്ച ഏതമു ഏവാംഗിരസം
മന്യേന്തഽംഗാനാം യ സഃ || 1. 2. 10||
േതന തം � ഹ ബൃഹ തിരുദ്ഗീഥമുപാസാഞ്ച ഏതമു ഏവ ബൃഹ തിം
മന്യേന്ത വാഗ്ഘി ബൃഹതീ തസ്യാ ഏഷ പതിഃ || 1. 2. 11 ||
േതന തം � ഹായാസ്യ ഉദ്ഗീഥമുപാസാഞ്ച ഏതമു ഏവായാസ്യം
മന്യന്ത ആസ്യാദ്യദയേത || 1. 2. 12||
േതന തം �ഹ ബേകാ ദാൽേഭ്യാ വിദാഞ്ചകാര |
സ ഹ ൈനമിശീയാനാമുദ്ഗാതാ ബഭൂവ സ ഹ ൈസ്മഭ്യഃ
കാമാനാഗായതി || 1. 2. 13||
ആഗാതാ ഹ ൈവ കാമാനാം ഭവതി യ ഏതേദവം
വിദ്വാനക്ഷരമുദ്ഗീഥമുപാസ്ത ഇത്യധ്യാത്മം || 1. 2. 14||

|| ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥാധിൈദവതം യ ഏവാസൗ തപതി
തമുദ്ഗീഥമുപാസീേതാദ്യന്വാ ഏഷ ജാഭ്യ ഉദ്ഗായതി |
ഉദ്യം �സ്തേമാ ഭയമപഹന്ത്യപഹന്താ ഹ ൈവ ഭയസ്യ
തമേസാ ഭവതി യ ഏവം േവദ || 1. 3. 1||
സമാന ഉ ഏവായം ചാസൗ േചാേഷ്ണാഽയമുേഷ്ണാഽസൗ
സ്വര ഇതീമമാചക്ഷേത സ്വര ഇതി ത്യാസ്വര ഇത്യമും
തസ്മാദ്വാ ഏതമിമമമും േചാദ്ഗീഥമുപാസീത || 1. 3. 2||
അഥ ഖലു വ്യാനേമേവാദ്ഗീഥമുപാസീത യൈദ്വ ാണിതി
സ ാേണാ യദപാനിതി േസാഽപാനഃ |
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അഥ യഃ ാണാപാനേയാഃ സന്ധിഃ സ വ്യാേനാ േയാ വ്യാനഃ
സാ വാക് |
തസ്മാദ ാണന്നനപാനന്വാചമഭിവ്യാഹരതി || 1. 3. 3||
യാ വാക്സർക്തസ്മാദ ാണന്നനപാന ചമഭിവ്യാഹരതി
യർക്തത്സാമ തസ്മാദ ാണന്നനപാനൻസാമ ഗായതി
യത്സാമ സ ഉദ്ഗീഥസ്തസ്മാദ ാണന്നനപാന ദ്ഗായതി || 1. 3. 4||
അേതാ യാന്യന്യാനി വീര്യവന്തി കർമാണി യഥാേഗ്നർമന്ഥനമാേജഃ
സരണം ദൃഢസ്യ ധനുഷ ആയമനമ ാണന്നനപാനം �സ്താനി
കേരാേത്യതസ്യ േഹേതാർവ്യാനേമേവാദ്ഗീഥമുപാസീത || 1. 3. 5||
അഥ ഖലൂദ്ഗീഥാക്ഷരാണ പാസീേതാദ്ഗീഥ ഇതി

ാണ ഏേവാത് ാേണന ഹ ത്തിഷ്ഠതി വാഗ്ഗീർവാേചാ ഹ
ഗിര ഇത്യാചക്ഷേതഽന്നം ഥമേന്ന ഹീദം �സർവം �സ്ഥിതം || 1. 3. 6||
ദ്യൗേരേവാദന്തരിക്ഷം ഗീഃ പൃഥിവീ ഥമാദിത്യ
ഏേവാദ്വായുർഗീരഗ്നിസ്ഥം � സാമേവദ ഏേവാദ്യജുർേവേദാ
ഗീരൃേഗ്വദസ്ഥം ദുഗ്േധഽൈസ്മ വാേഗ്ദാഹം േയാ വാേചാ
േദാേഹാഽന്നവാനന്നാേദാ ഭവതി യ ഏതാേന്യവം
വിദ്വാനുദ്ഗീഥാക്ഷരാണ പാസ്ത ഉദ്ഗീഥ ഇതി || 1. 3. 7||
അഥ ഖല്വാശീഃസമൃദ്ധിരുപസരണാനീത പാസീത
േയന സാമ്നാ േസ്താഷ്യൻസ്യാത്തത്സാേമാപധാേവത് || 1. 3. 8||
യസ്യാമൃചി താമൃചം യദാർേഷയം തമൃഷിം യാം
േദവതാമഭിേഷ്ടാഷ്യൻസ്യാത്താം േദവതാമുപധാേവത് || 1. 3. 9||
േയന ച്ഛന്ദസാ േസ്താഷ്യൻസ്യാത്തച്ഛന്ദ ഉപധാേവേദ്യന
േസ്താേമന േസ്താഷ്യമാണഃ സ്യാത്തം �േസ്താമമുപധാേവത് || 1. 3. 10||
യാം ദിശമഭിേഷ്ടാഷ്യൻസ്യാത്താം ദിശമുപധാേവത് || 1. 3. 11||
ആത്മാനമന്തത ഉപസൃത്യ വീത കാമം
ധ്യായന്ന മേത്താഽഭ്യാേശാ ഹ യദൈസ്മ സ കാമഃ സമൃേധ്യത
യത്കാമഃ വീേതതി യത്കാമഃ വീേതതി || 1. 3. 12||

|| ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഓമിേത്യതദക്ഷരമുദ്ഗീഥമുപാസീേതാമിതി ഹ ദ്ഗായതി
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തേസ്യാപവ്യാഖ്യാനം || 1. 4. 1||
േദവാ ൈവ മൃേത്യാർബിഭ്യത യീം വിദ്യാം ാവിശം �േസ്ത
ഛേന്ദാഭിരച്ഛാദയന്യേദഭിരച്ഛാദയം �സ്തച്ഛന്ദസാം
ഛന്ദസ്ത്വം || 1. 4. 2||
താനു ത മൃത ര്യഥാ മത്സ്യമുദേക പരിപേശ്യേദവം
പര്യപശ്യദൃചി സാമ്നി യജുഷി |
േത നു വിദിേത്വാർധ്വാ ഋചഃ സാേമ്നാ യജുഷഃ സ്വരേമവ

ാവിശൻ || 1. 4. 3||
യദാ വാ ഋചമാേപ്നാേത്യാമിേത്യവാതിസ്വരേത്യവം �സാൈമവം
യജുേരഷ ഉ സ്വേരാ യേദതദക്ഷരേമതദമൃതമഭയം തത് വിശ്യ
േദവാ അമൃതാ അഭയാ അഭവൻ || 1. 4. 4||
സ യ ഏതേദവം വിദ്വാനക്ഷരം ണൗേത്യതേദവാക്ഷരം �
സ്വരമമൃതമഭയം വിശതി തത് വിശ്യ യദമൃതാ
േദവാസ്തദമൃേതാ ഭവതി || 1. 4. 5||

|| ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ ഖലു യ ഉദ്ഗീഥഃ സ ണേവാ യഃ ണവഃ സ ഉദ്ഗീഥ
ഇത്യസൗ വാ ആദിത്യ ഉദ്ഗീഥ ഏഷ ണവ ഓമിതി
േഹ്യഷ സ്വരേന്നതി || 1. 5. 1||
ഏതമു ഏവാഹമഭ്യഗാസിഷം തസ്മാന്മമ ത്വേമേകാഽസീതി
ഹ കൗഷീതകിഃ പു മുവാച രശ്മീം �സ്ത്വം പര്യാവർതയാദ്ബഹേവാ
ൈവ േത ഭവിഷ്യന്തീത്യധിൈദവതം || 1. 5. 2||
അഥാധ്യാത്മം യ ഏവായം മുഖ്യഃ

ാണസ്തമുദ്ഗീഥമുപാസീേതാമിതി േഹ്യഷ സ്വരേന്നതി || 1. 5. 3||
ഏതമു ഏവാഹമഭ്യഗാസിഷം തസ്മാന്മമ ത്വേമേകാഽസീതി ഹ
കൗഷീതകിഃ പു മുവാച ാണാം �സ്ത്വം
ഭൂമാനമഭിഗായതാദ്ബഹേവാ ൈവ േമ ഭവിഷ്യന്തീതി || 1. 5. 4||
അഥ ഖലു യ ഉദ്ഗീഥഃ സ ണേവാ യഃ ണവഃ
സ ഉദ്ഗീഥ ഇതി േഹാതൃഷദനാൈദ്ധവാപി
ദുരുദ്ഗീഥമനുസമാഹരതീത്യനുസമാഹരതീതി || | 1. 5. 5||
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|| ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഇയേമവർഗഗ്നിഃ സാമ തേദതേദതസ്യാമൃച്യധ ഢം � സാമ
തസ്മാദൃച്യധ ഢം �സാമ ഗീയത ഇയേമവ
സാഗ്നിരമസ്തത്സാമ || 1. 6. 1||
അന്തരിക്ഷേമവർഗ്വായുഃ സാമ തേദതേദതസ്യാമൃച്യധ ഢം � സാമ
തസ്മാദൃച്യധ ഢം � സാമ ഗീയേതഽന്തരിക്ഷേമവ സാ
വായുരമസ്തത്സാമ || 1. 6. 2||
ദ്യൗേരവർഗാദിത്യഃ സാമ തേദതേദതസ്യാമൃച്യധ ഢം � സാമ
തസ്മാദൃച്യധ ഢം � സാമ ഗീയേത ദ്യൗേരവ
സാദിേത്യാഽമസ്തത്സാമ || 1. 6. 3||
നക്ഷ ാേന്യവർക്ച മാഃ സാമ തേദതേദതസ്യാമൃച്യധ ഢം � സാമ
തസ്മാദൃച്യധ ഢം � സാമ ഗീയേത നക്ഷ ാേണ്യവ സാ ച മാ
അമസ്തത്സാമ || 1. 6. 4||
അഥ യേദതദാദിത്യസ്യ ശു ം ഭാഃ ൈസവർഗഥ യന്നീലം പരഃ
കൃഷ്ണം തത്സാമ തേദതേദതസ്യാമൃച്യധ ഢം � സാമ
തസ്മാദൃച്യധ ഢം � സാമ ഗീയേത || 1. 6. 5||
അഥ യേദൈവതദാദിത്യസ്യ ശു ം ഭാഃ ൈസവ
സാഥ യന്നീലം പരഃ കൃഷ്ണം തദമസ്തത്സാമാഥ
യ ഏേഷാഽന്തരാദിേത്യ ഹിരണ്മയഃ പുരുേഷാ ദൃശ്യേത
ഹിരണ്യശ്മ ർഹിരണ്യേകശ ആ ണസ്വാത്സർവ ഏവ
സുവർണഃ || 1. 6. 6||
തസ്യ യഥാ കപ്യാസം പുണ്ഡരീകേമവമക്ഷിണീ
തേസ്യാദിതി നാമ സ ഏഷ സർേവഭ്യഃ പാപ്മഭ്യ ഉദിത
ഉേദതി ഹ ൈവ സർേവഭ്യഃ പാപ്മേഭ്യാ യ ഏവം േവദ || 1. 6. 7||
തസ്യർക്ച സാമ ച േഗഷ്ണൗ
തസ്മാദുദ്ഗീഥസ്തസ്മാേത്ത്വേവാദ്ഗാൈതതസ്യ ഹി ഗാതാ
സ ഏഷ േയ ചാമുഷ്മാത്പരാേഞ്ചാ േലാകാേസ്തഷാം േചേഷ്ട
േദവകാമാനാം േചത്യധിൈദവതം || 1. 6. 8||
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|| ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥാധ്യാത്മം വാേഗവർക് ാണഃ സാമ തേദതേദതസ്യാമൃച്യധ ഢം �
സാമ തസ്മാദൃച്യധ ഢം �സാമ ഗീയേത|
വാേഗവ സാ ാേണാഽമസ്തത്സാമ || 1. 7. 1||
ച േരവർഗാത്മാ സാമ തേദതേദതസ്യാമൃച്യധ ഢം �സാമ
തസ്മാദൃച്യധ ഢം �സാമ ഗീയേത |
ച േരവ സാത്മാമസ്തത്സാമ || 1. 7. 2||
േ ാ േമവർങ്മനഃ സാമ തേദതേദതസ്യാമൃച്യധ ഢം �സാമ
തസ്മാദൃച്യധ ഢം �സാമ ഗീയേത |
േ ാ േമവ സാ മേനാഽമസ്തത്സാമ || 1. 7. 3||
അഥ യേദതദക്ഷ്ണഃ ശു ം ഭാഃ ൈസവർഗഥ യന്നീലം പരഃ
കൃഷ്ണം തത്സാമ തേദതേദതസ്യാമൃച്യധ ഢം �സാമ
തസ്മാദൃച്യധ ഢം �സാമ ഗീയേത |
അഥ യേദൈവതദക്ഷ്ണഃ ശു ം ഭാഃ ൈസവ സാഥ യന്നീലം പരഃ
കൃഷ്ണം തദമസ്തത്സാമ || 1. 7. 4||
അഥ യ ഏേഷാഽന്തരക്ഷിണി പുരുേഷാ ദൃശ്യേത ൈസവർക്തത്സാമ
തദുക്ഥം തദ്യജുസ്തദ് ഹ്മ തൈസ്യതസ്യ തേദവ രൂപം യദമുഷ്യ രൂപം
യാവമുഷ്യ േഗഷ്ണൗ തൗ േഗഷ്ണൗ യന്നാമ തന്നാമ || 1. 7. 5||
സ ഏഷ േയ ൈചതസ്മാദർവാേഞ്ചാ േലാകാേസ്തഷാം േചേഷ്ട മനുഷ്യകാമാനാം
േചതി തദ്യ ഇേമ വീണായാം ഗായേന്ത്യതം േത ഗായന്തി
തസ്മാേത്ത ധനസനയഃ || 1. 7. 6||
അഥ യ ഏതേദവം വിദ്വാൻസാമ ഗായത ഭൗ സ ഗായതി
േസാഽമുൈനവ സ ഏഷ ചാമുഷ്മാത്പരാേഞ്ചാ
േലാകാസ്താം �ശ്ചാേപ്നാതി േദവകാമാം �ശ്ച || 1. 7. 7||
അഥാേനൈനവ േയ ൈചതസ്മാദർവാേഞ്ചാ േലാകാസ്താം �ശ്ചാേപ്നാതി
മനുഷ്യകാമാം �ശ്ച തസ്മാദു ൈഹവംവിദുദ്ഗാതാ യാത് || 1. 7. 8||
കം േത കാമമാഗായാനീേത്യഷ േഹ്യവ കാമാഗാനേസ്യേഷ്ട യ
ഏവം വിദ്വാൻസാമ ഗായതി സാമ ഗായതി || 1. 7. 9||

|| ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||
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|| അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

േയാ േഹാദ്ഗീേഥ കുശലാ ബഭൂവുഃ ശിലകഃ ശാലാവത്യൈശ്ചകിതായ 
േനാ
ദാൽഭ്യഃ വാഹേണാ ൈജവലിരിതി േത േഹാചുരുദ്ഗീേഥ
ൈവ കുശലാഃ േസ്മാ ഹേന്താദ്ഗീേഥ കഥാം വദാമ ഇതി || 1. 8. 1||
തേഥതി ഹ സമുപവിവിശുഃ സ ഹ ാവഹേണാ ൈജവലിരുവാച
ഭഗവന്താവേ വദതാം ാഹ്മണേയാർവദേതാർവാചം � േ ാഷ്യാമീതി
|| 1. 8. 2||
സ ഹ ശിലകഃ ശാലാവത്യൈശ്ചകിതായനം ദാൽഭ്യമുവാച
ഹന്ത ത്വാ പൃച്ഛാനീതി പൃേച്ഛതി േഹാവാച || 1. 8. 3||
കാ സാേമ്നാ ഗതിരിതി സ്വര ഇതി േഹാവാച സ്വരസ്യ കാ
ഗതിരിതി ാണ ഇതി േഹാവാച ാണസ്യ കാ
ഗതിരിത്യന്നമിതി േഹാവാചാന്നസ്യ കാ ഗതിരിത്യാപ
ഇതി േഹാവാച || 1. 8. 4||
അപാം കാ ഗതിരിത്യസൗ േലാക ഇതി േഹാവാചാമുഷ്യ േലാകസ്യ
കാ ഗതിരിതി ന സ്വർഗം േലാകമിതി നേയദിതി േഹാവാച സ്വർഗം
വയം േലാകം � സാമാഭിസംസ്ഥാപയാമഃ സ്വർഗസം �സ്താവം �ഹി
സാേമതി || 1. 8. 5||
തം � ഹ ശിലകഃ ശാലാവത്യൈശ്ചകിതായനം
ദാൽഭ്യമുവാചാ തിഷ്ഠിതം ൈവ കില േത ദാൽഭ്യ സാമ
യേസ്ത്വതർഹി യാ ർധാ േത വിപതിഷ്യതീതി മൂർധാ േത
വിപേതദിതി || 1. 8. 6||
ഹന്താഹേമതദ്ഭഗവേതാ േവദാനീതി വിദ്ധീതി േഹാവാചാമുഷ്യ
േലാകസ്യ കാ ഗതിരിത്യയം േലാക ഇതി േഹാവാചാസ്യ േലാകസ്യ
കാ ഗതിരിതി ന തിഷ്ഠാം േലാകമിതി നേയദിതി േഹാവാച

തിഷ്ഠാം വയം േലാകം � സാമാഭിസം �സ്ഥാപയാമഃ
തിഷ്ഠാസം �സ്താവം � ഹി സാേമതി || 1. 8. 7||

തം � ഹ വാഹേണാ ൈജവലിരുവാചാന്തവൈദ്വ കില േത
ശാലാവത്യ സാമ യേസ്ത്വതർഹി യാ ർധാ േത വിപതിഷ്യതീതി
മൂർധാ േത വിപേതദിതി ഹന്താഹേമതദ്ഭഗവേതാ േവദാനീതി
വിദ്ധീതി േഹാവാച || 1. 8. 8||
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|| ഇതി അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അസ്യ േലാകസ്യ കാ ഗതിരിത്യാകാശ ഇതി േഹാവാച
സർവാണി ഹ വാ ഇമാനി ഭൂതാന്യാകാശാേദവ സമുത്പദ്യന്ത
ആകാശം ത്യസ്തം യന്ത്യാകാേശാ േഹ്യൈവേഭ്യാ ജ്യായാനകാശഃ
പരായണം || 1. 9. 1||
സ ഏഷ പേരാവരീയാനുദ്ഗീഥഃ സ ഏേഷാഽനന്തഃ പേരാവരീേയാ
ഹാസ്യ ഭവതി പേരാവരീയേസാ ഹ േലാകാഞ്ജയതി
യ ഏതേദവം വിദ്വാൻപേരാവരീയാം �സമുദ്ഗീഥമുപാേസ്ത || 1. 9. 2||
തം � ൈഹതമതിധന്വാ ശൗനക ഉദരശാണ്ഡില്യാേയാേക്ത്വാവാച
യാവത്ത ഏനം ജായാമുദ്ഗീഥം േവദിഷ്യേന്ത പേരാവരീേയാ
ൈഹഭ്യസ്താവദസ്മിം �േല്ലാേക ജീവനം ഭവിഷ്യതി || 1. 9. 3||
തഥാമുഷ്മിം �േല്ലാേക േലാക ഇതി സ യ ഏതേമവം വിദ്വാനുപാേസ്ത
പേരാവരീയ ഏവ ഹാസ്യാസ്മിം �േല്ലാേക ജീവനം ഭവതി
തഥാമുഷ്മിം �േല്ലാേക േലാക ഇതി േലാേക േലാക ഇതി || 1. 9. 4||

|| ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

മടചീഹേതഷു കുരുഷ്വാടിക്യാ സഹ ജായേയാഷസ്തിർഹ
ചാ ായണ ഇഭ്യ ാേമ ാണക ഉവാസ || 1. 10. 1||
സ േഹഭ്യം കുൽമാഷാൻഖാദന്തം ബിഭിേക്ഷ തം � േഹാവാച |
േനേതാഽേന്യ വിദ്യേന്ത യച്ച േയ മ ഇമ ഉപനിഹിതാ ഇതി
|| 1. 10. 2||
ഏേതഷാം േമ േദഹീതി േഹാവാച താനൈസ്മ ദദൗ
ഹന്താനുപാനമിത ച്ഛിഷ്ടം ൈവ േമ പീതം �സ്യാദിതി േഹാവാച
|| 1. 10. 3||
ന സ്വിേദേതഽപ ച്ഛിഷ്ടാ ഇതി ന വാ
അജീവിഷ്യമിമാനഖാദന്നിതി േഹാവാച കാേമാ മ
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ഉദപാനമിതി || 1. 10. 4||
സ ഹ ഖാദിത്വാതിേശഷാഞ്ജായായാ ആജഹാര സാ ഏവ
സുഭിക്ഷാ ബഭൂവ താൻ തിഗൃഹ്യ നിദധൗ || 1. 10. 5||
സ ഹ ാതഃ സഞ്ജിഹാന ഉവാച യദ്ബതാന്നസ്യ ലേഭമഹി
ലേഭമഹി ധനമാ ാം �രാജാസൗ യക്ഷ്യേത സ മാ
സർൈവരാർത്വിൈജ്യർവൃണീേതതി || 1. 10. 6||
തം ജാേയാവാച ഹന്ത പത ഇമ ഏവ കുൽമാഷാ ഇതി
താൻഖാദിത്വാമും യജ്ഞം വിതതേമയായ || 1. 10. 7||
തേ ാദ്ഗാതൄനാസ്താേവ േസ്താഷ്യമാണാനുേപാപവിേവശ
സ ഹ േസ്താതാരമുവാച || 1. 10. 8||

േസ്താതര്യാ േദവതാ സ്താവമന്വായത്താ താം േചദവിദ്വാൻ േസ്താഷ്യസി
മൂർധാ േത വിപതിഷ്യതീതി || 1. 10. 9||
ഏവേമേവാദ്ഗാതാരമുവാേചാദ്ഗാതര്യാ േദവേതാദ്ഗീഥമന്വായത്താ
താം േചദവിദ്വാനുദ്ഗാസ്യസി മൂർധാ േത വിപതിഷ്യതീതി || 1. 10. 10||
ഏവേമവ തിഹർതാരമുവാച തിഹർതര്യാ േദവതാ

തിഹാരമന്വായത്താ താം േചദവിദ്വാൻ തിഹരിഷ്യസി മൂർധാ േത
വിപതിഷ്യതീതി േത ഹ സമാരതാ ഷ്ണീമാസാഞ്ച ിേര
|| 1. 10. 11||

|| ഇതി ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ ൈഹനം യജമാന ഉവാച ഭഗവന്തം വാ അഹം
വിവിദിഷാണീത ഷസ്തിരസ്മി ചാ ായണ ഇതി േഹാവാച || 1. 11. 1||
സ േഹാവാച ഭഗവന്തം വാ അഹേമഭിഃ സർൈവരാർത്വിൈജ്യഃ
പൈര്യഷിഷം ഭഗവേതാ വാ അഹമവിത്ത്യാന്യാനവൃഷി || 1. 11. 2||
ഭഗവാം �േസ്ത്വവ േമ സർൈവരാർത്വിൈജ്യരിതി തേഥത്യഥ
തർേഹ്യത ഏവ സമതിസൃഷ്ടാഃ വതാം യാവേത്ത്വേഭ്യാ ധനം
ദദ്യാസ്താവന്മമ ദദ്യാ ഇതി തേഥതി ഹ യജമാന ഉവാച
|| 1. 11. 3||
അഥ ൈഹനം േസ്താേതാപസസാദ േസ്താതര്യാ േദവതാ

സ്താവമന്വായത്താ താം േചദവിദ്വാൻ േസ്താഷ്യസി മൂർധാ േത
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വിപതിഷ്യതീതി മാ ഭഗവാനേവാചത്കതമാ സാ േദവേതതി
|| 1. 11. 4||

ാണ ഇതി േഹാവാച സർവാണി ഹ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി
ാണേമവാഭിസംവിശന്തി ാണമഭ ജ്ജിഹേത ൈസഷാ േദവതാ
സ്താവമന്വായത്താ താം േചദവിദ്വാൻ ാേസ്താേഷ്യാ

മൂർധാ േത വ്യപതിഷ്യത്തേഥാക്തസ്യ മേയതി || 1. 11. 5||
അഥ ൈഹനമുദ്ഗാേതാപസസാേദാദ്ഗാതര്യാ േദവേതാദ്ഗീഥമന്വായത്താ
താം േചദവിദ്വാനുദ്ഗാസ്യസി മൂർധാ േത വിപതിഷ്യതീതി
മാ ഭഗവാനേവാചത്കതമാ സാ േദവേതതി || 1. 11. 6||
ആദിത്യ ഇതി േഹാവാച സർവാണി ഹ വാ ഇമാനി
ഭൂതാന്യാദിത്യമുൈച്ചഃ സന്തം ഗായന്തി ൈസഷാ
േദവേതാദ്ഗീഥമന്വായത്താ താം േചദവിദ്വാനുദഗാേസ്യാ
മൂർധാ േത വ്യപതിഷ്യത്തേഥാക്തസ്യ മേയതി || 1. 11. 7||
അഥ ൈഹനം തിഹർേതാപസസാദ തിഹർതര്യാ േദവതാ

തിഹാരമന്വായത്താ താം േചദവിദ്വാൻ തിഹരിഷ്യസി
മൂർധാ േത വിപതിഷ്യതീതി മാ ഭഗവാനേവാചത്കതമാ
സാ േദവേതതി || 1. 11. 8||
അന്നമിതി േഹാവാച സർവാണി ഹ വാ ഇമാനി ഭൂതന്യന്നേമവ

തിഹരമാണാനി ജീവന്തി ൈസഷാ േദവതാ തിഹാരമന്വായത്താ
താം േചദവിദ്വാൻ ത്യഹരിേഷ്യാ മൂർധാ േത വ്യപതിഷ്യത്തേഥാക്തസ്യ
മേയതി തേഥാക്തസ്യ മേയതി || 1. 11. 9||

|| ഇതി ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥാതഃ ശൗവ ഉദ്ഗീഥസ്തദ്ധ ബേകാ ദാൽേഭ്യാ ാേവാ വാ
ൈമേ യഃ സ്വാധ്യായമുദ്വ ാജ || 1. 12. 1||
തൈസ്മ ശ്വാ േശ്വതഃ ാദുർബഭൂവ തമേന്യ ശ്വാന
ഉപസേമേത്യാചുരന്നം േനാ ഭഗവാനാഗായത്വശനായാമവാ
ഇതി || 1. 12. 2||
താൻേഹാവാേചൈഹവ മാ ാതരുപസമീയാേതതി തദ്ധ ബേകാ ദാൽേഭ്യാ

ാേവാ വാ ൈമേ യഃ തിപാലയാഞ്ചകാര || 1. 12. 3||
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േത ഹ യൈഥേവദം ബഹിഷ്പവമാേനന േസ്താഷ്യമാണാഃ സം �രബ്ധാഃ
സർപന്തീേത്യവമാസസൃപുേസ്ത ഹ സമുപവിശ്യ
ഹിം ച ഃ || 1. 12. 4||
ഓ3മദാ3േമാം3പിബാ3േമാം3 േദേവാ വരുണഃ

ജപതിഃ സവിതാ2ന്നമിഹാ2ഹരദന്നപേത3ഽന്നമിഹാ
2ഹരാ2ഹേരാ3മിതി || 1. 12. 5||

|| ഇതി ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അയം വാവ േലാേകാ ഹാഉകാരഃ വായുർഹാഇകാരശ്ച മാ
അഥകാരഃ | ആേത്മഹകാേരാഽഗ്നിരീകാരഃ || 1. 13. 1||
ആദിത്യ ഊകാേരാ നിഹവ ഏകാേരാ വിേശ്വ േദവാ
ഔേഹായികാരഃ ജപതിർഹിങ്കാരഃ ാണഃ സ്വേരാഽന്നം യാ
വാഗ്വിരാട് || 1. 13. 2||
അനിരുക്ത േയാദശഃ േസ്താഭഃ സഞ്ചേരാ ഹുങ്കാരഃ || 1. 13. 3||
ദുഗ്േധഽൈസ്മ വാേഗ്ദാഹം േയാ വാേചാ േദാേഹാഽന്നവാനന്നാേദാ ഭവതി
യ ഏതാേമവം �സാമ്നാമുപനിഷദം േവേദാപനിഷദം േവേദതി || 1. 13. 4||

|| ഇതി േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ ||

|| ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ ||

|| ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

സമസ്തസ്യ ഖലു സാമ്ന ഉപാസനം � സാധു യത്ഖലു സാധു
തത്സാേമത്യാചക്ഷേത യദസാധു തദസാേമതി || 2. 1. 1||
തദുതാപ്യാഹുഃ സാൈമ്നനമുപാഗാദിതി സാധുൈനനമുപാഗാദിേത്യവ
തദാഹുരസാൈമ്നനമുപാഗാദിത്യസാധുൈനനമുപഗാദിേത്യവ
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തദാഹുഃ || 2. 1. 2||
അേഥാതാപ്യാഹുഃ സാമ േനാ ബേതതി യത്സാധു ഭവതി സാധു ബേതേത്യവ
തദാഹുരസാമ േനാ ബേതതി യദസാധു ഭവത്യസാധു ബേതേത്യവ
തദാഹുഃ || 2. 1. 3||
സ യ ഏതേദവം വിദ്വാനസാധു സാേമത പാേസ്തഽഭ്യാേശാ ഹ യേദനം �
സാധേവാ ധർമാ ആ ച ഗേച്ഛയുരുപ ച നേമയുഃ || 2. 1. 4||

|| ഇതി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

േലാേകഷു പഞ്ചവിധം � സാേമാപാസീത പൃഥിവീ ഹിങ്കാരഃ |
അഗ്നിഃ സ്താേവാഽന്തരിക്ഷമുദ്ഗീഥ ആദിത്യഃ തിഹാേരാ
ദ്യൗർനിധനമിത ർേധ്വഷു || 2. 2. 1||
അഥാവൃേത്തഷു ദ്യൗർഹിങ്കാര ആദിത്യഃ

സ്താേവാഽന്തരിക്ഷമുദ്ഗീേഥാഽഗ്നിഃ തിഹാരഃ പൃഥിവീ
നിധനം || 2. 2. 2||
കൽപേന്ത ഹാൈസ്മ േലാകാ ഊർധ്വാശ്ചാവൃത്താശ്ച യ ഏതേദവം
വിദ്വാം �േല്ലാേകഷു പഞ്ചവിധം സാേമാപാേസ്ത || 2. 2. 3||

|| ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

വൃഷ്ടൗ പഞ്ചവിധം � സാേമാപാസീത പുേരാവാേതാ ഹിങ്കാേരാ
േമേഘാ ജായേത സ സ്താേവാ വർഷതി സ ഉദ്ഗീേഥാ വിേദ്യാതേത
സ്തനയതി സ തിഹാര ഉദ്ഗൃഹ്ണാതി തന്നിധനം || 2. 3. 1||
വർഷതി ഹാൈസ്മ വർഷയതി ഹ യ ഏതേദവം വിദ്വാന്വൃഷ്ടൗ
പഞ്ചവിധം �സാേമാപാേസ്ത || 2. 3. 2||

|| ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||
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സർവാസ്വ പഞ്ചവിധം �സാേമാപാസീത േമേഘാ യത്സമ്പ്ലവേത
സ ഹിങ്കാേരാ യദ്വർഷതി സ സ്താേവാ യാഃ ാച്യഃ സ്യന്ദേന്ത
സ ഉദ്ഗീേഥാ യാഃ തീച്യഃ സ തിഹാരഃ
സമുേ ാ നിധനം || 2. 4. 1||
ന ഹാ ൈ ത്യ മാൻഭവതി യ ഏതേദവം വിദ്വാൻസർവാസ്വ
പഞ്ചവിധം �സാേമാപാേസ്ത || 2. 4. 2||

|| ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഋതുഷു പഞ്ചവിധം � സാേമാപാസീത വസേന്താ ഹിങ്കാരഃ
ീഷ്മഃ സ്താേവാ വർഷാ ഉദ്ഗീഥഃ ശരത് തിഹാേരാ

േഹമേന്താ നിധനം || 2. 5. 1||
കൽപേന്ത ഹാസ്മാ ഋതവ ഋതുമാൻഭവതി യ ഏതേദവം
വിദ്വാനൃതുഷു പഞ്ചവിധം � സാേമാപാേസ്ത || 2. 5. 2||

|| ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

പശുഷു പഞ്ചവിധം � സാേമാപാസീതാജാ ഹിങ്കാേരാഽവയഃ
സ്താേവാ ഗാവ ഉദ്ഗീേഥാഽശ്വാഃ തിഹാരഃ

പുരുേഷാ നിധനം || 2. 6. 1||
ഭവന്തി ഹാസ്യ പശവഃ പശുമാൻഭവതി യ ഏതേദവം
വിദ്വാൻപശുഷു പഞ്ചവിധം � സാേമാപാേസ്ത || 2. 6. 2||

|| ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ാേണഷു പഞ്ചവിധം പേരാവരീയഃ സാേമാപാസീത ാേണാ
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ഹിങ്കാേരാ വാക് സ്താവശ്ച രുദ്ഗീഥഃ േ ാ ം തിഹാേരാ
മേനാ നിധനം പേരാവരീയാം �സി വാ ഏതാനി || 2. 7. 1||
പേരാവരീേയാ ഹാസ്യ ഭവതി പേരാവരീയേസാ ഹ േലാകാഞ്ജയതി
യ ഏതേദവം വിദ്വാൻ ാേണഷു പഞ്ചവിധം പേരാവരീയഃ
സാേമാപാസ്ത ഇതി തു പഞ്ചവിധസ്യ || 2. 7. 2||

|| ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ സപ്തവിധസ്യ വാചി സപ്തവിധ്ം � സാേമാപാസീത
യത്കിഞ്ച വാേചാ ഹുമിതി സ ഹിങ്കാേരാ യത്േ തി സ സ്താേവാ
യേദതി സ ആദിഃ || 2. 8. 1||
യദുദിതി സ ഉദ്ഗീേഥാ യത് തീതി സ തിഹാേരാ
യദുേപതി സ ഉപ േവാ യന്നീതി തന്നിധനം || 2. 8. 2||
ദുഗ്േധഽൈസ്മ വാേഗ്ദാഹം േയാ വാേചാ േദാേഹാഽന്നവാനന്നാേദാ ഭവതി
യ ഏതേദവം വിദ്വാന്വാചി സപ്തവിധം � സാേമാപാേസ്ത || 2. 8. 3||

|| ഇതി അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ ഖല്വമുമാദിത്യം �സപ്തവിധം � സാേമാപാസീത സർവദാ
സമേസ്തന സാമ മാം തി മാം തീതി സർേവണ
സമേസ്തന സാമ || 2. 9. 1||
തസ്മിന്നിമാനി സർവാണി ഭൂതാന്യന്വായത്താനീതി
വിദ്യാത്തസ്യ യത്പുേരാദയാത്സ ഹിങ്കാരസ്തദസ്യ
പശേവാഽന്വായത്താസ്തസ്മാേത്ത ഹിം കുർവന്തി
ഹിങ്കാരഭാജിേനാ േഹ്യതസ്യ സാമ്നഃ || 2. 9. 2||
അഥ യത് ഥേമാദിേത സ സ്താവസ്തദസ്യ മനുഷ്യാ
അന്വായത്താസ്തസ്മാേത്ത തികാമാഃ ശം �സാകാമാഃ

സ്താവഭാജിേനാ േഹ്യതസ്യ സാമ്നഃ || 2. 9. 3||
അഥ യത്സംഗവേവലായാം � സ ആദിസ്തദസ്യ വയാം �സ്യന്വായത്താനി
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തസ്മാത്താന്യന്തരിേക്ഷഽനാരംബണാന്യാദായാത്മാനം
പരിപതന്ത്യാദിഭാജീനി േഹ്യതസ്യ സാമ്നഃ || 2. 9. 4||
അഥ യത്സ തിമധ്യന്ദിേന സ ഉദ്ഗീഥസ്തദസ്യ
േദവാ അന്വായത്താസ്തസ്മാേത്ത സത്തമാഃ

ാജാപത്യാനാമുദ്ഗീഥഭാജിേനാ േഹ്യതസ്യ സാമ്നഃ || 2. 9. 5||
അഥ യദൂർധ്വം മധ്യന്ദിനാത് ാഗപരാഹ്ണാത്സ

തിഹാരസ്തദസ്യ ഗർഭാ അന്വായത്താസ്തസ്മാേത്ത
തിഹൃതാനാവപദ്യേന്ത തിഹാരഭാജിേനാ

േഹ്യതസ്യ സാമ്നഃ || 2. 9. 6||
അഥ യദൂർധ്വമപരാഹ്ണാത് ാഗസ്തമയാത്സ
ഉപ വസ്തദസ്യാരണ്യാ അന്വായത്താസ്തസ്മാേത്ത പുരുഷം
ദൃഷ്ട്വാ കക്ഷം �ശ്വ മിത പ വന്ത പ വഭാജിേനാ
േഹ്യതസ്യ സാമ്നഃ || 2. 9. 7||
അഥ യത് ഥമാസ്തമിേത തന്നിധനം തദസ്യ
പിതേരാഽന്വായത്താസ്തസ്മാത്താന്നിദധതി നിധനഭാജിേനാ
േഹ്യതസ്യ സാമ്ന ഏവം ഖല്വമുമാദിത്യം � സപ്തവിധം �
സാേമാപാേസ്ത || 2. 9. 8||

|| ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ ഖല്വാത്മസംമിതമതിമൃത സപ്തവിധം �
സാേമാപാസീത ഹിങ്കാര ഇതി ്യക്ഷരം സ്താവ
ഇതി ്യക്ഷരം തത്സമം || 2. 10. 1||
ആദിരിതി ദ്വ്യക്ഷരം തിഹാര ഇതി ചതുരക്ഷരം
തത ഇൈഹകം തത്സമം || 2. 10. 2||
ഉദ്ഗീഥ ഇതി ്യക്ഷരമുപ വ ഇതി ചതുരക്ഷരം

ിഭി ിഭിഃ സമം ഭവത്യക്ഷരമതിശിഷ്യേത
്യക്ഷരം തത്സമം || 2. 10. 3||

നിധനമിതി ്യക്ഷരം തത്സമേമവ ഭവതി
താനി ഹ വാ ഏതാനി ദ്വാവിം �ശതിരക്ഷരാണി || 2. 10. 4||
ഏകവിം �ശത്യാദിത്യമാേപ്നാേത്യകവിം �േശാ വാ
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ഇേതാഽസാവാദിേത്യാ ദ്വാവിം �േശന പരമാദിത്യാജ്ജയതി
തന്നാകം തദ്വിേശാകം || 2. 10. 5||
ആേപ്നാതീ ഹാദിത്യസ്യ ജയം പേരാ ഹാസ്യാദിത്യജയാജ്ജേയാ
ഭവതി യ ഏതേദവം വിദ്വാനാത്മസംമിതമതിമൃത
സപ്തവിധം � സാേമാപാേസ്ത സാേമാപാേസ്ത || 2. 10. 6||

|| ഇതി ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

മേനാ ഹിങ്കാേരാ വാക് സ്താവശ്ച രുദ്ഗീഥഃ േ ാ ം തിഹാരഃ
ാേണാ നിധനേമതദ്ഗായ ം ാേണഷു േ ാതം || 2. 11. 1||

സ ഏവേമതദ്ഗായ ം ാേണഷു േ ാതം േവദ ാണീ ഭവതി
സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി മഹാൻ ജയാ പശുഭിർഭവതി
മഹാൻകീർത്യാ മഹാമനാഃ സ്യാത്ത ്വതം || 2. 11. 2||

|| ഇതി ഏകദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഭിമന്ഥതി സ ഹിങ്കാേരാ ധൂേമാ ജായേത സ സ്താേവാ
ജ്വലതി സ ഉദ്ഗീേഥാഽംഗാരാ ഭവന്തി സ തിഹാര
ഉപശാമ്യതി തന്നിധനം � സം �ശാമ്യതി
തന്നിധനേമത ഥന്തരമഗ്നൗ േ ാതം || 2. 12. 1||
സ യ ഏവേമത ഥന്തരമഗ്നൗ േ ാതം േവദ ഹ്മവർചസ്യന്നാേദാ
ഭവതി സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി മഹാൻ ജയാ
പശുഭിർഭവതി മഹാൻകീർത്യാ ന ത്യങ്ങഗ്നിമാചാേമന്ന
നിഷ്ഠീേവത്ത ്വതം || 2. 12. 2||

|| ഇതി ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||
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ഉപമ യേത സ ഹിങ്കാേരാ ജ്ഞപയേത സ സ്താവഃ
ിയാ സഹ േശേത സ ഉദ്ഗീഥഃ തി ീം സഹ േശേത

സ തിഹാരഃ കാലം ഗച്ഛതി തന്നിധനം പാരം ഗച്ഛതി
തന്നിധനേമതദ്വാമേദവ്യം മിഥുേന േ ാതം || 2. 13. 1||
സ യ ഏവേമതദ്വാമേദവ്യം മിഥുേന േ ാതം േവദ
മിഥുനീ ഭവതി മിഥുനാന്മിഥുനാത് ജായേത
സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി മഹാൻ ജയാ പശുഭിർഭവതി
മഹാൻകീർത്യാ ന കാഞ്ചന പരിഹേരത്ത ്വതം || 2. 13. 2||

|| ഇതി േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഉദ്യൻഹിങ്കാര ഉദിതഃ സ്താേവാ മധ്യന്ദിന ഉദ്ഗീേഥാഽപരാഹ്ണഃ
തിഹാേരാഽസ്തം യന്നിധനേമതദ്ബൃഹദാദിേത്യ േ ാതം || 2. 14. 1||

സ യ ഏവേമതദ്ബൃഹദാദിേത്യ േ ാതം േവദ േതജസ്വ്യന്നാേദാ
ഭവതി സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി മഹാൻ ജയാ
പശുഭിർഭവതി മഹാൻകീർത്യാ തപന്തം ന നിേന്ദത്ത ്വതം
|| 2. 14. 2||

|| ഇതി ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അ ാണി സമ്പ്ലവേന്ത സ ഹിങ്കാേരാ േമേഘാ ജായേത
സ സ്താേവാ വർഷതി സ ഉദ്ഗീേഥാ വിേദ്യാതേത സ്തനയതി
സ തിഹാര ഉദ്ഗൃഹ്ണാതി തന്നിധനേമതൈദ്വരൂപം പർജേന്യ േ ാതം
|| 2. 15. 1||
സ യ ഏവേമതൈദ്വരൂപം പർജേന്യ േ ാതം േവദ
വിരൂപാം �ശ്ച സുരൂപം �ശ്ച പശൂനവരുേന്ധ
സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി മഹാൻ ജയാ പശുഭിർഭവതി
മഹാൻകീർത്യാ വർഷന്തം ന നിേന്ദത്ത ്വതം || 2. 15. 2||
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|| ഇതി പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

വസേന്താ ഹിങ്കാേരാ ീഷ്മഃ സ്താേവാ വർഷാ ഉദ്ഗീഥഃ
ശരത് തിഹാേരാ േഹമേന്താ നിധനേമതൈദ്വരാജമൃതുഷു േ ാതം
|| 2. 16. 1||
സ യ ഏവേമതൈദ്വരാജമൃതുഷു േ ാതം േവദ വിരാജതി

ജയാ പശുഭിർ ഹ്മവർചേസന സർവമായുേരതി
േജ്യാഗ്ജീവതി മഹാൻ ജയാ പശുഭിർഭവതി
മഹാൻകീർത്യർതൂന്ന നിേന്ദത്ത ്വതം || 2. 16. 2||

|| ഇതി േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| സപ്തദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

പൃഥിവീ ഹിങ്കാേരാഽന്തരിക്ഷം സ്താേവാ ദ്യൗരുദ്ഗീേഥാ
ദിശഃ തിഹാരഃ സമുേ ാ നിധനേമതാഃ ശക്വേര്യാ
േലാേകഷു േ ാതാഃ || 2. 17. 1||
സ യ ഏവേമതാഃ ശക്വേര്യാ േലാേകഷു േ ാതാ േവദ േലാകീ ഭവതി
സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി മഹാൻ ജയാ പശുഭിർഭവതി
മഹാൻകീർത്യാ േലാകാന്ന നിേന്ദത്ത ്വതം || 2. 17. 2||

|| ഇതി സപ്തദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷ്ടാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അജാ ഹിങ്കാേരാഽവയഃ സ്താേവാ ഗാവ ഉദ്ഗീേഥാഽശ്വാഃ തിഹാരഃ
പുരുേഷാ നിധനേമതാ േരവത്യഃ പശുഷു േ ാതാഃ || 2. 18. 1||
സ യ ഏവേമതാ േരവത്യഃ പശുഷു േ ാതാ േവദ
പശുമാൻഭവതി സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി
മഹാൻ ജയാ പശുഭിർഭവതി മഹാൻകീർത്യാ
പശൂന്ന നിേന്ദത്ത ്വതം || 2. 18. 2||
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|| ഇതി അഷ്ടാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏേകാനവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

േലാമ ഹിങ്കാരസ്ത്വക് സ്താേവാ മാം �സമുദ്ഗീേഥാസ്ഥി
തിഹാേരാ മജ്ജാ നിധനേമതദ്യജ്ഞായജ്ഞീയമംേഗഷു

േ ാതം || 2. 19. 1||
സ യ ഏവേമതദ്യജ്ഞായജ്ഞീയമംേഗഷു േ ാതം േവദാംഗീ ഭവതി
നാംേഗന വിഹൂർഛതി സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി
മഹാൻ ജയാ പശുഭിർഭവതി മഹാൻകീർത്യാ സംവത്സരം
മജ്ജ്േഞാ നാശ്നീയാത്ത ്വതം മജ്ജ്േഞാ
നാശ്നീയാദിതി വാ || 2. 19. 2||

|| ഇതി ഏേകാനവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| വിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഗ്നിർഹിങ്കാേരാ വായുഃ സ്താവ ആദിത്യ ഉദ്ഗീേഥാ
നക്ഷ ാണി തിഹാരശ്ച മാ നിധനേമത ാജനം
േദവതാസു േ ാതം || 2. 20. 1||
സ യ ഏവേമത ാജനം േദവതാസു േ ാതം േവൈദതാസാേമവ
േദവതാനാം �സേലാകതാം �സർഷ്ടിതാം �സായുജ്യം ഗച്ഛതി
സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി മഹാൻ ജയാ പശുഭിർഭവതി
മഹാൻകീർത്യാ ാഹ്മണാന്ന നിേന്ദത്ത ്വതം || 2. 20. 2||

|| ഇതി വിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

യീ വിദ്യാ ഹിങ്കാര യ ഇേമ േലാകാഃ സ
സ്താേവാഽഗ്നിർവായുരാദിത്യഃ സ ഉദ്ഗീേഥാ നക്ഷ ാണി

വയാം �സി മരീചയഃ സ തിഹാരഃ സർപാ ഗന്ധർവാഃ
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പിതരസ്തന്നിധനേമതത്സാമ സർവസ്മിൻേ ാതം || 2. 21. 1||
സ യ ഏവേമതത്സാമ സർവസ്മിൻേ ാതം േവദ സർവം � ഹ
ഭവതി || 2. 21. 2||
തേദഷ േ ാേകാ യാനി പഞ്ചധാ ീണീ ീണി
േതേഭ്യാ ന ജ്യായഃ പരമന്യദസ്തി || 2. 21. 3||
യസ്തേദ്വദ സ േവദ സർവം � സർവാ ദിേശാ ബലിമൈസ്മ ഹരന്തി
സർവമസ്മീത പാസിത ത ്വതം ത ്വതം || 2. 21. 4||

|| ഇതി ഏകവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

വിനർദി സാേമ്നാ വൃേണ പശവ്യമിത്യേഗ്നരുദ്ഗീേഥാഽനിരുക്തഃ
ജാപേതർനിരുക്തഃ േസാമസ്യ മൃദു ക്ഷ്ണം വാേയാഃ
ക്ഷ്ണം ബലവദി സ്യ ൗഞ്ചം ബൃഹ േതരപധ്വാന്തം

വരുണസ്യ താൻസർവാേനേവാപേസേവത വാരുണം േത്വവ വർജേയത് || 2.
22. 1||
അമൃതത്വം േദേവഭ്യ ആഗായാനീത്യാഗാേയത്സ്വധാം
പിതൃഭ്യ ആശാം മനുേഷ്യഭ്യ േണാദകം പശുഭ്യഃ
സ്വർഗം േലാകം യജമാനായാന്നമാത്മന ആഗായാനീേത്യതാനി
മനസാ ധ്യായന്ന മത്തഃ വീത || 2. 22. 2||
സർേവ സ്വരാ ഇ സ്യാത്മാനഃ സർവ ഊഷ്മാണഃ

ജാപേതരാത്മാനഃ സർേവ ർശാ മൃേത്യാരാത്മാനസ്തം
യദി സ്വേരഷൂപാലേഭേത ം �ശരണം പേന്നാഽഭൂവം
സ ത്വാ തി വക്ഷ്യതീേത്യനം യാത് || 2. 22. 3||
അഥ യേദ്യനമൂഷ്മസൂപാലേഭത ജാപതിം �ശരണം

പേന്നാഽഭൂവം സ ത്വാ തി േപക്ഷ്യതീേത്യനം
യാദഥ യേദ്യനം � ർേശഷൂപാലേഭത മൃത ം � ശരണം
പേന്നാഽഭൂവം സ ത്വാ തി ധക്ഷ്യതീേത്യനം യാത്

|| 2. 22. 4||
സർേവ സ്വരാ േഘാഷവേന്താ ബലവേന്താ വക്തവ്യാ ഇേ ബലം
ദദാനീതി സർവ ഊഷ്മാേണാഽ സ്താ അനിരസ്താ വിവൃതാ
വക്തവ്യാഃ ജാപേതരാത്മാനം പരിദദാനീതി സർേവ ർശാ
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േലേശനാനഭിനിഹിതാ വക്തവ്യാ മൃേത്യാരാത്മാനം
പരിഹരാണീതി || 2. 22. 5||

|| ഇതി ദ്വാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േയാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

േയാ ധർമ ന്ധാ യേജ്ഞാഽധ്യയനം ദാനമിതി ഥമസ്തപ
ഏവ ദ്വിതീേയാ ഹ്മചാര്യാചാര്യകുലവാസീ
തൃതീേയാഽത്യന്തമാത്മാനമാചാര്യകുേലഽവസാദയൻസർവ
ഏേത പുണ്യേലാകാ ഭവന്തി ഹ്മസം �േസ്ഥാഽമൃതത്വേമതി || 2. 23. 1||

ജാപതിർേലാകാനഭ്യതപേത്തേഭ്യാഽഭിതേപ്തഭ്യ യീ വിദ്യാ
സ ാ വത്താമഭ്യതപത്തസ്യാ അഭിതപ്തായാ ഏതാന്യക്ഷരാണി
സ ാ ്വന്ത ഭൂർഭുവഃ സ്വരിതി || 2. 23. 2||
താന്യഭ്യതപേത്തേഭ്യാഽഭിതേപ്തഭ്യ ഓങ്കാരഃ
സ ാ വത്തദ്യഥാ ശ നാ സർവാണി പർണാനി
സ ണ്ണാേന്യവേമാങ്കാേരണ സർവാ വാക്സ േണ്ണാങ്കാര ഏേവദം �
സർവേമാങ്കാര ഏേവദം � സർവം || 2. 23. 3||

|| ഇതി േയാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഹ്മവാദിേനാ വദന്തി യദ്വസൂനാം ാതഃ സവനം � രു ാണാം
മാധ്യന്ദിനം � സവനമാദിത്യാനാം ച വിേശ്വഷാം ച
േദവാനാം തൃതീയസവനം || 2. 24. 1||
ക്വ തർഹി യജമാനസ്യ േലാക ഇതി സ യസ്തം ന വിദ്യാത്കഥം
കുര്യാദഥ വിദ്വാൻകുര്യാത് || 2. 24. 2||
പുരാ ാതരനുവാകേസ്യാപാകരണാജ്ജഘേനന
ഗാർഹപത്യേസ്യാദാങ്മുഖ ഉപവിശ്യ സ വാസവം �
സാമാഭിഗായതി || 2. 24. 3||
േലാ3കദ്വാരമപാവാ3ർണൂ 33 പേശ്യമ ത്വാ വയം �
രാ 33333 ഹു 3 ◌ം ആ 33 ജ്യാ 3 േയാ 3 ആ 32111
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ഇതി || 2. 24. 4||
അഥ ജുേഹാതി നേമാഽഗ്നേയ പൃഥിവീക്ഷിേത േലാകക്ഷിേത
േലാകം േമ യജമാനായ വിൈന്ദഷ ൈവ യജമാനസ്യ േലാക
ഏതാസ്മി || 2. 24. 5||
അ യജമാനഃ പരസ്താദായുഷഃ സ്വാഹാപജഹി
പരിഘമിത േക്ത്വാത്തിഷ്ഠതി തൈസ്മ വസവഃ ാതഃസവനം �
സ യച്ഛന്തി || 2. 24. 6||
പുരാ മാധ്യന്ദിനസ്യ
സവനേസ്യാപാകരണാജ്ജഘേനനാഗ്നീ ീയേസ്യാദങ്മുഖ
ഉപവിശ്യ സ രൗ ം �സാമാഭിഗായതി || 2. 24. 7||
േലാ3കദ്വാരമപാവാ3ർണൂ33 പേശ്യമ ത്വാ വയം
ൈവരാ33333 ഹു3ം ആ33ജ്യാ 3േയാ3ആ32111ഇതി
|| 2. 24. 8||
അഥ ജുേഹാതി നേമാ വായേവഽന്തരിക്ഷക്ഷിേത േലാകക്ഷിേത
േലാകം േമ യജമാനായ വിൈന്ദഷ ൈവ യജമാനസ്യ േലാക
ഏതാസ്മി || 2. 24. 9||
അ യജമാനഃ പരസ്താദായുഷഃ സ്വാഹാപജഹി
പരിഘമിത േക്ത്വാത്തിഷ്ഠതി തൈസ്മ രു ാ
മാധ്യന്ദിനം �സവനം �സ യച്ഛന്തി || 2. 24. 10||
പുരാ തൃതീയസവനേസ്യാപാകരണാജ്ജഘേനനാഹവനീയേസ്യാദങ്മുഖ
ഉപവിശ്യ സ ആദിത്യം �സ ൈവശ്വേദവം � സാമാഭിഗായതി
|| 2. 24. 11||
േലാ3കദ്വാരമപാവാ3ർണൂ33പേശ്യമ ത്വാ വയം � സ്വാരാ
33333 ഹു3ം ആ33 ജ്യാ3 േയാ3ആ 32111 ഇതി
|| 2. 24. 12||
ആദിത്യമഥ ൈവശ്വേദവം േലാ3കദ്വാരമപാവാ3ർണൂ33 പേശ്യമ
ത്വാ വയം �സാ ാ33333 ഹു3ം ആ33 ജ്യാ3േയാ3ആ 32111
ഇതി || 2. 24. 13||
അഥ ജുേഹാതി നമ ആദിേത്യഭ്യശ്ച വിേശ്വഭ്യശ്ച േദേവേഭ്യാ
ദിവിക്ഷിദ്േഭ്യാ േലാകക്ഷിദ്േഭ്യാ േലാകം േമ യജമാനായ
വിന്ദത || 2. 24. 14||
ഏഷ ൈവ യജമാനസ്യ േലാക ഏതാസ്മ്യ യജമാനഃ
പരസ്താദായുഷഃ സ്വാഹാപഹത പരിഘമിത േക്ത്വാത്തിഷ്ഠതി
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|| 2. 24. 15||
തസ്മാ ആദിത്യാശ്ച വിേശ്വ ച േദവാ തീയസവനം �
സ യച്ഛേന്ത്യഷ ഹ ൈവ യജ്ഞസ്യ മാ ാം േവദ യ ഏവം േവദ
യ ഏവം േവദ || 2. 24. 16||

|| ഇതി ചതുർവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ ||

|| തൃതീേയാഽധ്യായഃ ||

|| ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അസൗ വാ ആദിേത്യാ േദവമധു തസ്യ ദ്യൗേരവ
തിരശ്ചീനവം �േശാഽന്തരിക്ഷമപൂേപാ മരീചയഃ പു ാഃ || 3. 1. 1||
തസ്യ േയ ാേഞ്ചാ രശ്മയസ്താ ഏവാസ്യ ാേച്യാ മധുനാഡ്യഃ |
ഋച ഏവ മധുകൃത ഋേഗ്വദ ഏവ പുഷ്പം താ അമൃതാ
ആപസ്താ വാ ഏതാ ഋചഃ || 3. 1. 2||
ഏതമൃേഗ്വദമഭ്യതപം �സ്തസ്യാഭിതപ്തസ്യ യശേസ്തജ
ഇ ിയം വീര്യമന്നാദ്യം �രേസാഽജായത || 3. 1. 3||
തദ്വ്യക്ഷരത്തദാദിത്യമഭിേതാഽ യത്തദ്വാ
ഏതദ്യേദതദാദിത്യസ്യ േരാഹിതം �രൂപം || 3. 1. 4||

|| ഇതി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ േയഽസ്യ ദക്ഷിണാ രശ്മയസ്താ ഏവാസ്യ ദക്ഷിണാ
മധുനാേഡ്യാ യജൂം �േഷ്യവ മധുകൃേതാ യജുർേവദ ഏവ പുഷ്പം
താ അമൃത ആപഃ || 3. 2. 1||
താനി വാ ഏതാനി യജൂം �േഷ്യതം
യജുർേവദമഭ്യതപം �സ്തസ്യാഭിതപ്തസ്യ യശേസ്തജ ഇ ിയം
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വീര്യമന്നാദ്യം �രേസാജായത || 3. 2. 2||
തദ്വ്യക്ഷരത്തദാദിത്യമഭിേതാഽ യത്തദ്വാ
ഏതദ്യേദതദാദിത്യസ്യ ശു ം � രൂപം || 3. 2. 3||

|| ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ േയഽസ്യ ത്യേഞ്ചാ രശ്മയസ്താ ഏവാസ്യ തീേച്യാ
മധുനാഡ്യഃ സാമാേന്യവ മധുകൃതഃ സാമേവദ ഏവ പുഷ്പം
താ അമൃതാ ആപഃ || 3. 3. 1||
താനി വാ ഏതാനി സാമാേന്യതം �
സാമേവദമഭ്യതപം �സ്തസ്യാഭിതപ്തസ്യ യശേസ്തജ ഇ ിയം
വീര്യമന്നാദ്യം �രേസാഽജായത || 3. 3. 2||
തദ്വ്യക്ഷരത്തദാദിത്യമഭിേതാഽ യത്തദ്വാ
ഏതദ്യേദതദാദിത്യസ്യ കൃഷ്ണം �രൂപം || 3. 3. 3||

|| ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ േയഽേസ്യാദേഞ്ചാ രശ്മയസ്താ ഏവാേസ്യാദീേച്യാ
മധുനാേഡ്യാഽഥർവാംഗിരസ ഏവ മധുകൃത
ഇതിഹാസപുരാണം പുഷ്പം താ അമൃതാ ആപഃ || 3. 4. 1||
േത വാ ഏേതഽഥർവാംഗിരസ ഏതദിതിഹാസപൂരാണമഭ്യതപം �
സ്തസ്യാഭിതപ്തസ്യ യശേസ്തജ ഇ ിയാം
വീര്യമന്നാദ്യം �രേസാഽജായത || 3. 4. 2||
തദ്വ്യക്ഷരത്തദാദിത്യമഭിേതാഽ യത്തദ്വാ
ഏതദ്യേദതദാദിത്യസ്യ പരം കൃഷ്ണം �രൂപം || 3. 4. 3||

|| ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||
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അഥ േയഽേസ്യാർധ്വാ രശ്മയസ്താ ഏവാേസ്യാർധ്വാ
മധുനാേഡ്യാ ഗുഹ്യാ ഏവാേദശാ മധുകൃേതാ ൈഹ്മവ
പുഷ്പം താ അമൃതാ ആപഃ || 3. 5. 1||
േത വാ ഏേത ഗുഹ്യാ ആേദശാ ഏതദ് ഹ്മാഭ്യതപം �
സ്തസ്യാഭിതപ്തസ്യ യശേസ്തജ ഇ ിയം
വീര്യമന്നാദ്യം �രേസാഽജായത || 3. 5. 2||
തദ്വ്യക്ഷരത്തദാദിത്യമഭിേതാഽ യത്തദ്വാ
ഏതദ്യേദതദാദിത്യസ്യ മേധ്യ േക്ഷാഭത ഇവ || 3. 5. 3||
േത വാ ഏേത രസാനാം �രസാ േവദാ ഹി രസാേസ്തഷാേമേത
രസാസ്താനി വാ ഏതാന്യമൃതാനാമമൃതാനി േവദാ
ഹ്യമൃതാേസ്തഷാേമതാന്യമൃതാനി || 3. 5. 4||

|| ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

തദ്യത് ഥമമമൃതം തദ്വസവ ഉപജീവന്ത്യഗ്നിനാ മുേഖന ന ൈവ
േദവാ അശ്നന്തി ന പിബേന്ത്യതേദവാമൃതം ദൃഷ്ട്വാ
തൃപ്യന്തി || 3. 6. 1||
ത ഏതേദവ രൂപമഭിസംവിശേന്ത്യതസ്മാ പാദുദ്യന്തി || 3. 6. 2||
സ യ ഏതേദവമമൃതം േവദ വസൂനാേമൈവേകാ ഭൂത്വാഗ്നിൈനവ
മുേഖൈനതേദവാമൃതം ദൃഷ്ട്വാ തൃപ്യതി സ യ ഏതേദവ
രൂപമഭിസംവിശേത്യതസ്മാ പാദുേദതി || 3. 6. 3||
സ യാവദാദിത്യഃ പുരസ്താദുേദതാ പശ്ചാദസ്തേമതാ
വസൂനാേമവ താവദാധിപത്യം �സ്വാരാജ്യം പേര്യതാ || 3. 6. 4||

|| ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യദ്ദ്വിതീയമമൃതം ത ാ ഉപജീവന്തീേ ണ
മുേഖന ന ൈവ േദവാ അശ്നന്തി ന പിബേന്ത്യതേദവാമൃതം

https://thalilakkam.in/



ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത് 30

ദൃഷ്ട്വാ തൃപ്യന്തി || 3. 7. 1||
ത ഏതേദവ രൂപമഭിസംവിശേന്ത്യതസ്മാ പാദുദ്യന്തി || 3. 7. 2||
സ യ ഏതേദവമമൃതം േവദ രു ാണാേമൈവേകാ ഭൂേത്വേ ൈണവ
മുേഖൈനതേദവാമൃതം ദൃഷ്ട്വാ തൃപ്യതി സ ഏതേദവ
രൂപമഭിസംവിശേത്യതസ്മാ പാദുേദതി || 3. 7. 3||
സ യാവദാദിത്യഃ പുരസ്താദുേദതാ പശ്ചാദസ്തേമതാ
ദ്വിസ്താവദ്ദക്ഷിണത ഉേദേതാത്തരേതാഽസ്തേമതാ രു ാണാേമവ
താവദാധിപത്യം �സ്വാരാജ്യം പേര്യതാ || 3. 7. 4||

|| ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യ തീയമമൃതം തദാദിത്യാ ഉപജീവന്തി വരുേണന
മുേഖന ന ൈവ േദവാ അശ്നന്തി ന പിബേന്ത്യതേദവാമൃതം
ദൃഷ്ട്വാ തൃപ്യന്തി || 3. 8. 1||
ത ഏതേദവ രൂപമഭിസംവിശേന്ത്യതസ്മാ പാദുദ്യന്തി || 3. 8. 2||
സ യ ഏതേദവമമൃതം േവദാദിത്യാനാേമൈവേകാ ഭൂത്വാ വരുേണൈനവ
മുേഖൈനതേദവാമൃതം ദൃഷ്ട്വാ തൃപ്യതി സ ഏതേദവ
രൂപമഭിസംവിശേത്യതസ്മാ പാദുേദതി || 3. 8. 3||
സ യാവദാദിേത്യാ ദക്ഷിണത ഉേദേതാത്തരേതാഽസ്തേമതാ
ദ്വിസ്താവത്പശ്ചാദുേദതാ പുരസ്താദസ്തേമതാദിത്യാനാേമവ
താവദാധിപത്യം �സ്വാരാജ്യം പേര്യതാ || 3. 8. 4||

|| ഇതി അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യച്ചതുർഥമമൃതം തന്മരുത ഉപജീവന്തി േസാേമന
മുേഖന ന ൈവ േദവാ അശ്നന്തി ന പിബേന്ത്യതേദവാമൃതം
ദൃഷ്ട്വാ തൃപ്യന്തി || 3. 9. 1||
ത ഏതേദവ രൂപമഭിസംവിശേന്ത്യതസ്മാ പാദുദ്യന്തി || 3. 9. 2||
സ യ ഏതേദവമമൃതം േവദ മരുതാേമൈവേകാ ഭൂത്വാ േസാേമൈനവ
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മുേഖൈനതേദവാമൃതം ദൃഷ്ട്വാ തൃപ്യതി സ ഏതേദവ
രൂപമഭിസംവിശേത്യതസ്മാ പാദുേദതി || 3. 9. 3||
സ യാവദാദിത്യഃ പശ്ചാദുേദതാ പുരസ്താദസ്തേമതാ
ദ്വിസ്താവദുത്തരത ഉേദതാ ദക്ഷിണേതാഽസ്തേമതാ മരുതാേമവ
താവദാധിപത്യ്ം �സ്വാരാജ്യം പേര്യതാ || 3. 9. 4||

|| ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യത്പഞ്ചമമമൃതം തത്സാധ്യാ ഉപജീവന്തി ഹ്മണാ
മുേഖന ന ൈവ േദവാ അശ്നന്തി ന പിബേന്ത്യതേദവാമൃതം
ദൃഷ്ട്വാ തൃപ്യന്തി || 3. 10. 1||
ത ഏതേദവ രൂപമഭിസംവിശേന്ത്യതസ്മാ പാദുദ്യന്തി || 3. 10. 2||
സ യ ഏതേദവമമൃതം േവദ സാധ്യാനാേമൈവേകാ ഭൂത്വാ

ഹ്മൈണവ മുേഖൈനതേദവാമൃതം ദൃഷ്ട്വാ തൃപ്യതി സ ഏതേദവ
രൂപമഭിസംവിശേത്യതസ്മാ പാദുേദതി || 3. 10. 3||
സ യാവദാദിത്യ ഉത്തരത ഉേദതാ ദക്ഷിണേതാഽസ്തേമതാ
ദ്വിസ്താവദൂർധ്വം ഉേദതാർവാഗസ്തേമതാ സാധ്യാനാേമവ
താവദാധിപത്യം �സ്വാരാജ്യം പേര്യതാ || 3. 10. 4||

|| ഇതി ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ തത ഊർധ്വ ഉേദത്യ ൈനേവാേദതാ നാസ്തേമൈതകല ഏവ
മേധ്യ സ്ഥാതാ തേദഷ േ ാകഃ || 3. 11. 1||
ന ൈവ ത ന നിേ ാച േനാദിയായ കദാചന |
േദവാേസ്തനാഹം �സേത്യന മാ വിരാധിഷി ഹ്മേണതി || 3. 11. 2||
ന ഹ വാ അസ്മാ ഉേദതി ന നിേ ാചതി സകൃദ്ദിവാ ൈഹവാൈസ്മ
ഭവതി യ ഏതാേമവം േഹ്മാപനിഷദം േവദ || 3. 11. 3||
തൈദ്ധതദ് ഹ്മാ ജാപതയ ഉവാച ജാപതിർമനേവ
മനുഃ ജാഭ്യസ്തൈദ്ധതദുദ്ദാലകായാരുണേയ േജ്യഷ്ഠായ പു ായ
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പിതാ ഹ്മ േ ാവാച || 3. 11. 4||
ഇദം വാവ തേജ്ജ്യഷ്ഠായ പു ായ പിതാ ഹ്മ

യാത് ണായ്യായ വാേന്തവാസിേന || 3. 11. 5||
നാന്യൈസ്മ കൈസ്മചന യദ്യപ്യസ്മാ ഇമാമദ്ഭിഃ പരിഗൃഹീതാം
ധനസ്യ പൂർണാം ദദ്യാേദതേദവ തേതാ ഭൂയ ഇേത്യതേദവ
തേതാ ഭൂയ ഇതി || 3. 11. 6||

|| ഇതി ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഗായ ീ വാ ഈദം � സർവം ഭൂതം യദിദം കിം ച വാൈഗ്വ ഗായ ീ
വാഗ്വാ ഇദം � സർവം ഭൂതം ഗായതി ച ായേത ച || 3. 12. 1||
യാ ൈവ സാ ഗായ ീയം വാവ സാ േയയം പൃഥിവ്യസ്യാം � ഹീദം �
സർവം ഭൂതം തിഷ്ഠിതേമതാേമവ നാതിശീയേത || 3. 12. 2||
യാ ൈവ സാ പൃഥിവീയം വാവ സാ യദിദമസ്മിൻപുരുേഷ
ശരീരമസ്മിൻഹീേമ ാണാഃ തിഷ്ഠിതാ ഏതേദവ
നാതിശീയേന്ത || 3. 12. 3||
യൈദ്വ തത്പുരുേഷ ശരീരമിദം വാവ തദ്യദിദമസ്മിന്നന്തഃ
പുരുേഷ ഹൃദയമസ്മിൻഹീേമ ാണാഃ തിഷ്ഠിതാ ഏതേദവ
നാതിശീയേന്ത || 3. 12. 4||
ൈസഷാ ചതുഷ്പദാ ഷഡ്വിധാ ഗായ ീ തേദതദൃചാഭ്യനൂക്തം
|| 3. 12. 5||
താവാനസ്യ മഹിമാ തേതാ ജ്യായാം �ശ്ച പൂരുഷഃ |
പാേദാഽസ്യ സർവാ ഭൂതാനി ിപാദസ്യാമൃതം ദിവീതി || 3. 12. 6||
യൈദ്വ തദ് േഹ്മതീദം വാവ തേദ്യായം ബഹിർധാ
പുരുഷാദാകാേശാ േയാ ൈവ സ ബഹിർധാ പുരുഷാദാകാശഃ || 3. 12. 7||
അയം വാവ സ േയാഽയമന്തഃ പുരുഷ അകാേശാ േയാ ൈവ േസാഽന്തഃ
പുരുഷ ആകാശഃ || 3. 12. 8||
അയം വാവ സ േയാഽയമന്തർഹൃദയ ആകാശസ്തേദതത്പൂർണമ വർതി
പൂർണമ വർതിനീം � ിയം ലഭേത യ ഏവം േവദ || 3. 12. 9||

|| ഇതി ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||
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|| േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

തസ്യ ഹ വാ ഏതസ്യ ഹൃദയസ്യ പഞ്ച േദവസുഷയഃ
സ േയാഽസ്യ ാങ്സുഷിഃ സ ാണസ്തച്ച ഃ
സ ആദിത്യസ്തേദതേത്തേജാഽന്നാദ്യമിത പാസീത
േതജസ്വ്യന്നാേദാ ഭവതി യ ഏവം േവദ || 3. 13. 1||
അഥ േയാഽസ്യ ദക്ഷിണഃ സുഷിഃ സ വ്യാനസ്തേ ാ ം �
സ ച മാസ്തേദത ീശ്ച യശേശ്ചത പാസീത

ീമാന്യശസ്വീ ഭവതി യ ഏവം േവദ || 3. 13. 2||
അഥ േയാഽസ്യ ത്യങ്സുഷിഃ േസാഽപാനഃ
സാ വാേക്സാഽഗ്നിസ്തേദതദ് ഹ്മവർചസമന്നാദ്യമിത പാസീത

ഹ്മവർചസ്യന്നാേദാ ഭവതി യ ഏവം േവദ || 3. 13. 3||
അഥ േയാഽേസ്യാദങ്സുഷിഃ സ സമാനസ്തന്മനഃ
സ പർജന്യസ്തേദതത്കീർതിശ്ച വ ഷ്ടിേശ്ചത പാസീത
കീർതിമാന്വ ഷ്ടിമാൻഭവതി യ ഏവം േവദ || 3. 13. 4||
അഥ േയാഽേസ്യാർധ്വഃ സുഷിഃ സ ഉദാനഃ സ വായുഃ
സ ആകാശസ്തേദതേദാജശ്ച മഹേശ്ചത പാസീതൗജസ്വീ
മഹസ്വാൻഭവതി യ ഏവം േവദ || 3. 13. 5||
േത വാ ഏേത പഞ്ച ഹ്മപുരുഷാഃ സ്വർഗസ്യ േലാകസ്യ
ദ്വാരപാഃ സ യ ഏതാേനവം പഞ്ച ഹ്മപുരുഷാൻസ്വർഗസ്യ
േലാകസ്യ ദ്വാരപാേന്വദാസ്യ കുേല വീേരാ ജായേത തിപദ്യേത
സ്വർഗം േലാകം യ ഏതാേനവം പഞ്ച ഹ്മപുരുഷാൻസ്വർഗസ്യ
േലാകസ്യ ദ്വാരപാേന്വദ || 3. 13. 6||
അഥ യദതഃ പേരാ ദിേവാ േജ്യാതിർദീപ്യേത വിശ്വതഃ പൃേഷ്ഠഷു
സർവതഃ പൃേഷ്ഠഷ്വനുത്തേമഷൂത്തേമഷു േലാേകഷ്വിദം വാവ
തദ്യദിദമസ്മിന്നന്തഃ പുരുേഷ േജ്യാതിഃ || 3. 13. 7||
തൈസ്യഷാ ദൃഷ്ടിര്യ ിതദസ്മിഞ്ഛരീേര സം � ർേശേനാഷ്ണിമാനം
വിജാനാതി തൈസ്യഷാ തിര്യൈ തത്കർണാവപിഗൃഹ്യ നിനദമിവ
നദഥുരിവാേഗ്നരിവ ജ്വലത ഉപശൃേണാതി തേദത ഷ്ടം ച

തം േചത പാസീത ച ഷ്യഃ േതാ ഭവതി യ ഏവം േവദ
യ ഏവം േവദ || 3. 13. 8||
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|| ഇതി േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

സർവം ഖല്വിദം ഹ്മ തജ്ജലാനിതി ശാന്ത ഉപാസീത |
അഥ ഖലു തുമയഃ പുരുേഷാ യഥാ തുരസ്മിം �േല്ലാേക
പുരുേഷാ ഭവതി തേഥതഃ േ ത്യ ഭവതി സ തും കുർവീത
|| 3. 14. 1||
മേനാമയഃ ാണശരീേരാ ഭാരൂപഃ സത്യസങ്കൽപ
ആകാശാത്മാ സർവകർമാ സർവകാമഃ സർവഗന്ധഃ സർവരസഃ
സർവമിദമഭ്യേത്താഽവാക്യനാദരഃ || 3. 14. 2||
ഏഷ മ ആത്മാന്തർഹൃദേയഽണീയാ ്വീേഹർവാ യവാദ്വാ
സർഷപാദ്വാ ശ്യാമാകാദ്വാ ശ്യാമാകത ലാൈദ്വഷ
മ ആത്മാന്തർഹൃദേയ ജ്യായാൻപൃഥിവ്യാ
ജ്യായാനന്തരിക്ഷാജ്ജ്യായാന്ദിേവാ ജ്യായാേനേഭ്യാ
േലാേകഭ്യഃ || 3. 14. 3||
സർവകർമാ സർവകാമഃ സർവഗന്ധഃ സർവരസഃ
സർവമിദമഭ്യാേത്താഽവാക്യനാദര ഏഷ മ ആത്മാന്തർഹൃദയ
ഏതദ് ൈഹ്മതമിതഃ േ ത്യാഭിസംഭവിതാസ്മീതി യസ്യ സ്യാദദ്ധാ
ന വിചികിത്സാസ്തീതി ഹ സ്മാഹ ശാണ്ഡില്യഃ ശാണ്ഡില്യഃ
|| 3. 14. 4||

|| ഇതി ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അന്തരിേക്ഷാദരഃ േകാേശാ ഭൂമിബുേധ്നാ ന ജീര്യതി ദിേശാ
ഹ്യസ്യ ക്തേയാ ദ്യൗരേസ്യാത്തരം ബിലം � സ ഏഷ േകാേശാ
വസുധാനസ്തസ്മിന്വിശ്വമിദം � ിതം || 3. 15. 1||
തസ്യ ാചീ ദിഗ്ജുഹൂർനാമ സഹമാനാ നാമ ദക്ഷിണാ
രാജ്ഞീ നാമ തീചീ സുഭൂതാ നാേമാദീചീ താസാം
വായുർവത്സഃ സ യ ഏതേമവം വായും ദിശാം വത്സം േവദ ന
പു േരാദം � േരാദിതി േസാഽഹേമതേമവം വായും ദിശാം വത്സം
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േവദ മാ പു േരാദം �രുദം || 3. 15. 2||
അരിഷ്ടം േകാശം പേദ്യഽമുനാമുനാമുനാ

ാണം പേദ്യഽമുനാമുനാമുനാ ഭൂഃ പേദ്യഽമുനാമുനാമുനാ
ഭുവഃ പേദ്യഽമുനാമുനാമുനാ സ്വഃ പേദ്യഽമുനാമുനാമുനാ
|| 3. 15. 3||
സ യദേവാചം ാണം പദ്യ ഇതി ാേണാ വാ ഇദം � സർവം
ഭൂതം യദിദം കിഞ്ച തേമവ തത് ാപത്സി || 3. 15. 4||
അഥ യദേവാചം ഭൂഃ പദ്യ ഇതി പൃഥിവീം പേദ്യഽന്തരിക്ഷം

പേദ്യ ദിവം പദ്യ ഇേത്യവ തദേവാചം || 3. 15. 5||
അഥ യദേവാചം ഭുവഃ പദ്യ ഇത്യഗ്നിം പേദ്യ വായും

പദ്യ ആദിത്യം പദ്യ ഇേത്യവ തദേവാചം || 3. 15. 6||
അഥ യദേവാചം �സ്വഃ പദ്യ ഇത്യൃേഗ്വദം പേദ്യ യജുർേവദം പേദ്യ
സാമേവദം പദ്യ ഇേത്യവ തദേവാചം തദേവാചം || 3. 15. 7||

|| ഇതി പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

പുരുേഷാ വാവ യജ്ഞസ്തസ്യ യാനി ചതുർവിം �ശതി വർഷാണി
തത് ാതഃസവനം ചതുർവിം �ശത്യക്ഷരാ ഗായ ീ ഗായ ം

ാതഃസവനം തദസ്യ വസേവാഽന്വായത്താഃ ാണാ വാവ വസവ
ഏേത ഹീദം �സർവം വാസയന്തി || 3. 16. 1||
തം േചേദതസ്മിന്വയസി കിഞ്ചിദുപതേപത്സ യാത് ാണാ
വസവ ഇദം േമ ാതഃസവനം മാധ്യന്ദിനം �സവനമനുസന്തനുേതതി
മാഹം ാണാനാം വസൂനാം മേധ്യ യേജ്ഞാ വിേലാപ്സീേയത ൈദ്ധവ
തത ഏത്യഗേദാ ഹ ഭവതി || 3. 16. 2||
അഥ യാനി ചതുശ്ചത്വാരിം �ശദ്വർഷാണി തന്മാധ്യന്ദിനം �
സവനം ചതുശ്ചത്വാരിം �ശദക്ഷരാ ി ൈ്രപ്ത ഭം
മാധ്യന്ദിനം �സവനം തദസ്യ രു ാ അന്വായത്താഃ ാണാ
വാവ രു ാ ഏേത ഹീദം �സർവം �േരാദയന്തി || 3. 16. 3||
തം േചേദതസ്മിന്വയസി കിഞ്ചിദുപതേപത്സ യാത് ാണാ രു ാ
ഇദം േമ മാധ്യന്ദിനം �സവനം തൃതീയസവനമനുസന്തനുേതതി
മാഹം ാണാനാം �രു ാണാം മേധ്യ യേജ്ഞാ വിേലാപ്സീേയത ൈദ്ധവ
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തത ഏത്യഗേദാ ഹ ഭവതി || 3. 16. 4||
അഥ യാന്യഷ്ടാചത്വാരിം �ശദ്വർഷാണി
ത തീയസവനമഷ്ടാചത്വാരിം �ശദക്ഷരാ
ജഗതീ ജാഗതം തൃതീയസവനം തദസ്യാദിത്യാ അന്വായത്താഃ

ാണാ വാവാദിത്യാ ഏേത ഹീദം �സർവമാദദേത || 3. 16. 5||
തം േചേദതസ്മിന്വയസി കിഞ്ചിദുപതേപത്സ യാത് ാണാ
അദിത്യാ ഇദം േമ തൃതീയസവനമായുരനുസന്തനുേതതി മാഹം

ാണാനാമാദിത്യാനാം മേധ്യ യേജ്ഞാ വിേലാപ്സീേയത ൈദ്ധവ
തത ഏത്യഗേദാ ൈഹവ ഭവതി || 3. 16. 6||
ഏതദ്ധ സ്മ ൈവ തദ്വിദ്വാനാഹ മഹിദാസ ഐതേരയഃ
സ കിം മ ഏതദുപതപസി േയാഽഹമേനന ന േ ഷ്യാമീതി
സ ഹ േഷാഡശം വർഷശതമജീവത് ഹ േഷാഡശം
വർഷശതം ജീവതി യ ഏവം േവദ || 3. 16. 7||

|| ഇതി േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| സപ്തദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

സ യദശിശിഷതി യത്പിപാസതി യന്ന രമേത താ അസ്യ
ദീക്ഷാഃ || 3. 17. 1||
അഥ യദശ്നാതി യത്പിബതി യ മേത തദുപസൈദേരതി || 3. 17. 2||
അഥ യദ്ധസതി യജ്ജക്ഷതി യൈന്മഥുനം ചരതി തശൈ േരവ
തേദതി || 3. 17. 3||
അഥ യത്തേപാ ദാനമാർജവമഹിം �സാ സത്യവചനമിതി
താ അസ്യ ദക്ഷിണാഃ || 3. 17. 4||
തസ്മാദാഹുഃ േസാഷ്യത്യേസാേഷ്ടതി പുനരുത്പാദനേമവാസ്യ
തന്മരണേമവാവഭൃഥഃ || 3. 17. 5||
തൈദ്ധതദ്േഘാർ ആംഗിരസഃ കൃഷ്ണായ
േദവകീപു ാേയാേക്ത്വാവാചാപിപാസ ഏവ സ ബഭൂവ
േസാഽന്തേവലായാേമത യം തിപേദ്യതാക്ഷിതമസ്യച തമസി

ാണസം �ശിതമസീതി തൈ േത േദ്വ ഋചൗ ഭവതഃ || 3. 17. 6||
ആദിത് ത്നസ്യ േരതസഃ |
ഉദ്വയം തമസ രി േജ്യാതിഃ പശ്യന്ത ഉത്തരം �സ്വഃ
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പശ്യന്ത ഉത്തരം േദവം േദവ ാ സൂര്യമഗന്മ
േജ്യാതിരുത്തമമിതി േജ്യാതിരുത്തമമിതി || 3. 17. 7||

|| ഇതി സപ്തദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷ്ടാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

മേനാ േഹ്മത പാസീേതത്യധ്യാത്മമഥാധിൈദവതമാകാേശാ
േഹ്മത ഭയമാദിഷ്ടം ഭവത്യധ്യാത്മം ചാധിൈദവതം ച

|| 3. 18. 1||
തേദതച്ചതുഷ്പാദ് ഹ്മ വാക്പാദഃ ാണഃ പാദശ്ച ഃ
പാദഃ േ ാ ം പാദ ഇത്യധ്യാത്മമഥാധിൈദവതമഗ്നിഃ
പാേദാ വായുഃ പാദാ അദിത്യഃ പാേദാ ദിശഃ പാദ
ഇത ഭയേമവാദിഷ്ടം ഭവത്യധ്യാത്മം ൈചവാധിൈദവതം ച
|| 3. 18. 2||
വാേഗവ ഹ്മണശ്ചതുർഥഃ പാദഃ േസാഽഗ്നിനാ േജ്യാതിഷാ
ഭാതി ച തപതി ച ഭാതി ച തപതി ച കീർത്യാ യശസാ

ഹ്മവർചേസന യ ഏവം േവദ || 3. 18. 3||
ാണ ഏവ ഹ്മണശ്ചതുർഥഃ പാദഃ സ വായുനാ േജ്യാതിഷാ

ഭാതി ച തപതി ച് ഭാതി ച തപതി ച കീർത്യാ യശസാ
ഹ്മവർചേസന യ ഏവം േവദ || 3. 18. 4||

ച േരവ ഹ്മണശ്ചതുർഥഃ പാദഃ സ ആദിേത്യന േജ്യാതിഷാ
ഭാതി ച തപതി ച ഭാതി ച തപതി ച കീർത്യാ യശസാ

ഹ്മവർചേസന യ ഏവം േവദ || 3. 18. 5||
േ ാ േമവ ഹ്മണശ്ചതുർഥഃ പാദഃ സ ദിഗ്ഭിർേജ്യാതിഷാ
ഭാതി ച തപതി ച ഭാതി ച തപതി ച കീർത്യാ യശസാ

ഹ്മവർചേസന യ ഏവം േവദ യ ഏവം േവദ || 3. 18. 6||

|| ഇതി അഷ്ടാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏേകാനവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ആദിേത്യാ േഹ്മത്യാേദശസ്തേസ്യാപവ്യാഖ്യാനമസേദേവദമ
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ആസീത് | തത്സദാസീത്തത്സമഭവത്തദാണ്ഡം നിരവർതത
തത്സംവത്സരസ്യ മാ ാമശയത തന്നിരഭിദ്യത േത ആണ്ഡകപാേല
രജതം ച സുവർണം ചാഭവതാം || 3. 19. 1||
തദ്യ ജതം � േസയം പൃഥിവീ യ വർണം � സാ ദ്യൗര്യജ്ജരായു
േത പർവതാ യദുൽബം � സേമേഘാ നീഹാേരാ യാ ധമനയസ്താ
നേദ്യാ യദ്വാേസ്തയമുദകം � സ സമു ഃ || 3. 19. 2||
അഥ യത്തദജായത േസാഽസാവാദിത്യസ്തം ജായമാനം േഘാഷാ
ഉലൂലേവാഽനൂദതിഷ്ഠന്ത്സർവാണി ച ഭൂതാനി സർേവ ച
കാമാസ്തസ്മാത്തേസ്യാദയം തി ത്യായനം തി േഘാഷാ
ഉലൂലേവാഽനൂത്തിഷ്ഠന്തി സർവാണി ച ഭൂതാനി സർേവ ച കാമാഃ
|| 3. 19. 3||
സ യ ഏതേമവം വിദ്വാനാദിത്യം േഹ്മത പാേസ്തഽഭ്യാേശാ ഹ
യേദനം � സാധേവാ േഘാഷാ ആ ച ഗേച്ഛയുരുപ ച
നിേ േഡരന്നിേ േഡരൻ || 3. 19. 4||

|| ഇതി ഏേകാനവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഇതി തൃതീേയാഽധ്യായഃ ||

|| ചതുർേഥാഽധ്യായഃ ||

|| ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ജാന തിർഹ പൗ ായണഃ ദ്ധാേദേയാ ബഹുദായീ ബഹുപാക്യ ആസ
സ ഹ സർവത ആവസഥാന്മാപയാഞ്ചേ സർവത ഏവ
േമഽന്നമത്സ്യന്തീതി || 4. 1. 1||
അഥ ഹം �സാ നിശായാമതിേപതുസ്തൈദ്ധവം � ഹം � േസാഹം � സമഭ വാദ
േഹാ േഹാഽയി ഭല്ലാക്ഷ ഭല്ലാക്ഷ ജാന േതഃ പൗ ായണസ്യ
സമം ദിവാ േജ്യാതിരാതതം തന്മാ സാങ്ക്ഷീ സ്തത്ത്വാ
മാ ധാക്ഷീരിതി || 4. 1. 2||
തമു ഹ പരഃ ത വാച കമ്വര ഏനേമതത്സന്തം � സയുഗ്വാനമിവ
ൈരക്വമാേത്ഥതി േയാ നു കഥം � സയുഗ്വാ ൈരക്വ ഇതി || 4. 1. 3||
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യഥാ കൃതായവിജിതായാധേരയാഃ സംയേന്ത്യവേമനം � സർവം
തദഭിസൈമതി യത്കിഞ്ച ജാഃ സാധു കുർവന്തി യസ്തേദ്വദ
യത്സ േവദ സ മൈയതദുക്ത ഇതി || 4. 1. 4||
തദു ഹ ജാന തിഃ പൗ ായണ ഉപശു ാവ
സ ഹ സഞ്ജിഹാന ഏവ ക്ഷത്താരമുവാചാംഗാേര ഹ സയുഗ്വാനമിവ
ൈരക്വമാേത്ഥതി േയാ നു കഥം � സയുഗ്വാ ൈരക്വ ഇതി || 4. 1. 5||
യഥാ കൃതായവിജിതായാധേരയാഃ സംയേന്ത്യവേമനം � സർവം
തദഭിസൈമതി യത്കിഞ്ച ജാഃ സാധു കുർവന്തി യസ്തേദ്വദ
യത്സ േവദ സ മൈയതദുക്ത ഇതി || 4. 1. 6||
സ ഹ ക്ഷത്താന്വിഷ്യ നാവിദമിതി േത്യയായ തം � േഹാവാച
യ ാേര ാഹ്മണസ്യാേന്വഷണാ തേദനമർേച്ഛതി || 4. 1. 7||
േസാഽധസ്താച്ഛകടസ്യ പാമാനം കഷമാണമുേപാപവിേവശ
തം � ഹാഭ വാദ ത്വം നു ഭഗവഃ സയുഗ്വാ ൈരക്വ
ഇത്യഹം � ഹ്യരാ3 ഇതി ഹ തിജേജ്ഞ സ ഹ ക്ഷത്താവിദമിതി

േത്യയായ || 4. 1. 8 ||

|| ഇതി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

തദു ഹ ജാന തിഃ പൗ ായണഃ ഷട്ശതാനി ഗവാം
നിഷ്കമശ്വതരീരഥം തദാദായ തിച േമ തം � ഹാഭ വാദ
|| 4. 2. 1||
ൈരേക്വമാനി ഷട്ശതാനി ഗവാമയം നിേഷ്കാഽയമശ്വതരീരേഥാഽനു
മ ഏതാം ഭഗേവാ േദവതാം � ശാധി യാം േദവതാമുപാസ്സ ഇതി
|| 4. 2. 2||
തമു ഹ പരഃ ത വാചാഹ ഹാേരത്വാ ശൂ തൈവവ സഹ
േഗാഭിരസ്ത്വിതി തദു ഹ പുനേരവ ജാന തിഃ പൗ ായണഃ
സഹ ം ഗവാം നിഷ്കമശ്വതരീരഥം ദുഹിതരം തദാദായ

തിച േമ || 4. 2. 3||
തം � ഹാഭ വാദ ൈരേക്വദം � സഹ ം ഗവാമയം
നിേഷ്കാഽയമശ്വതരീരഥ ഇയം ജായായം ാേമാ
യസ്മിന്നാേസ്സഽേന്വവ മാ ഭഗവഃ ശാധീതി || 4. 2. 4 ||
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തസ്യാ ഹ മുഖമുേപാദ്ഗൃഹ്ണ വാചാജഹാേരമാഃ ശൂ ാേനൈനവ
മുേഖനാലാപയിഷ്യഥാ ഇതി േത ൈഹേത ൈരക്വപർണാ നാമ
മഹാവൃേഷഷു യ ാസ്മാ ഉവാസ സ തൈസ്മ േഹാവാച || 4. 2. 5 ||

|| ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

വായുർവാവ സംവർേഗാ യദാ വാ അഗ്നിരുദ്വായതി വായുേമവാേപ്യതി
യദാ സൂേര്യാഽസ്തേമതി വായുേമവാേപ്യതി യദാ ചേ ാഽസ്തേമതി
വായുേമവാേപ്യതി || 4. 3. 1||
യദാപ ഉ ഷ്യന്തി വായുേമവാപിയന്തി
വായുർേഹ്യൈവതാൻസർവാൻസംവൃങ്ക്ത ഇത്യധിൈദവതം || 4. 3. 2||
അഥാധ്യാത്മം ാേണാ വാവ സംവർഗഃ സ യദാ സ്വപിതി ാണേമവ
വാഗേപ്യതി ാണം ച ഃ ാണം � േ ാ ം ാണം മനഃ ാേണാ
േഹ്യൈവതാൻസർവാൻസംവൃങ്ക്ത ഇതി || 4. 3. 3||
തൗ വാ ഏതൗ ദ്വൗ സമ്വർഗൗ വായുേരവ േദേവഷു ാണഃ ാേണഷു
|| 4. 3. 4||
അഥ ഹ ശൗനകം ച കാേപയമഭി താരിണം ച കാക്ഷേസനിം
പരിവിഷ്യമാണൗ ഹ്മചാരീ ബിഭിേക്ഷ തസ്മാ ഉ ഹ ന ദദതുഃ
|| 4. 3. 5||
സ േഹാവാച മഹാത്മനശ്ചതുേരാ േദവ ഏകഃ കഃ സ ജഗാര
ഭുവനസ്യ േഗാപാസ്തം കാേപയ നാഭിപശ്യന്തി മർത്യാ
അഭി താരിൻബഹുധാ വസന്തം യൈസ്മ വാ ഏതദന്നം തസ്മാ
ഏതന്ന ദത്തമിതി || 4. 3. 6||
തദു ഹ ശൗനകഃ കാേപയഃ തിമന്വാനഃ േത്യയായാത്മാ േദവാനാം
ജനിതാ ജാനാം � ഹിരണ്യദം �േ ാ ബഭേസാഽനസൂരിർമഹാന്തമസ്യ
മഹിമാനമാഹുരനദ്യമാേനാ യദനന്നമത്തീതി ൈവ വയം

ഹ്മചാരിേന്നദമുപാസ്മേഹ ദത്താൈസ്മ ഭിക്ഷാമിതി || 4. 3. 7||
തസ്മ ഉ ഹ ദദുേസ്ത വാ ഏേത പഞ്ചാേന്യ പഞ്ചാേന്യ ദശ
സന്തസ്തത്കൃതം തസ്മാത്സർവാസു ദിക്ഷ്വന്നേമവ ദശ കൃതം � ൈസഷാ
വിരാഡന്നാദീ തേയദം � സർവം ദൃഷ്ടം � സർവമേസ്യദം ദൃഷ്ടം
ഭവത്യന്നാേദാ ഭവതി യ ഏവം േവദ യ ഏവം േവദ || 4. 3. 8||
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|| ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

സത്യകാേമാ ഹ ജാബാേലാ ജബാലാം മാതരമാമ യാഞ്ചേ
ഹ്മചര്യം ഭവതി വിവത്സ്യാമി കിംേഗാേ ാ ന്വഹമസ്മീതി

|| 4. 4. 1||
സാ ൈഹനമുവാച നാഹേമതേദ്വദ താത യദ്േഗാ സ്ത്വമസി
ബഹ്വഹം ചരന്തീ പരിചാരിണീ യൗവേന ത്വാമലേഭ
സാഹേമതന്ന േവദ യദ്േഗാ സ്ത്വമസി ജബാലാ തു നാമാഹമസ്മി
സത്യകാേമാ നാമ ത്വമസി സ സത്യകാമ ഏവ ജാബാേലാ

വീഥാ ഇതി || 4. 4. 2||
സ ഹ ഹാരി മതം ഗൗതമേമേത്യാവാച ഹ്മചര്യം ഭഗവതി
വത്സ്യാമ േപയാം ഭഗവന്തമിതി || 4. 4. 3||
തം � േഹാവാച കിംേഗാേ ാ നു േസാമ്യാസീതി സ േഹാവാച
നാഹേമതേദ്വദ േഭാ യദ്േഗാേ ാഽഹമസ്മ്യപൃച്ഛം മാതരം �
സാ മാ ത്യ വീദ്ബഹ്വഹം ചരന്തീ പരിചരിണീ യൗവേന
ത്വാമലേഭ സാഹേമതന്ന േവദ യദ്േഗാ സ്ത്വമസി ജബാലാ തു
നാമാഹമസ്മി സത്യകാേമാ നാമ ത്വമസീതി േസാഽഹം �
സത്യകാേമാ ജാബാേലാഽസ്മി േഭാ ഇതി || 4. 4. 4||
തം � േഹാവാച ൈനതദ ാഹ്മേണാ വിവ മർഹതി സമിധം �
േസാമ്യാഹേരാപ ത്വാ േനേഷ്യ ന സത്യാദഗാ ഇതി തമുപനീയ
കൃശാനാമബലാനാം ചതുഃശതാ ഗാ നിരാകൃേത്യാവാേചമാഃ
േസാമ്യാനുസം േജതി താ അഭി സ്ഥാപയ വാച
നാസഹേ ണാവർേതേയതി സ ഹ വർഷഗണം േ ാവാസ താ യദാ
സഹ ം � സേമ്പദുഃ || 4. 4. 5||

|| ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ ൈഹനമൃഷേഭാഽഭ വാദ സത്യകാമ3 ഇതി
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ഭഗവ ഇതി ഹ തിശു ാവ ാപ്താഃ േസാമ്യ സഹ ം � സ്മഃ
ാപയ ന ആചാര്യകുലം || 4. 5. 1||
ഹ്മണശ്ച േത പാദം വാണീതി വീതു േമ ഭഗവാനിതി

തൈസ്മ േഹാവാച ാചീ ദിക്കലാ തീചീ ദിക്കലാ
ദക്ഷിണാ ദിക്കേലാദീചീ ദിക്കൈലഷ ൈവ േസാമ്യ ചതുഷ്കലഃ
പാേദാ ഹ്മണഃ കാശവാന്നാമ || 4. 5. 2||
സ യ ഏതേമവം വിദ്വാം �ശ്ചതുഷ്കലം പാദം ഹ്മണഃ

കാശവാനിത പാേസ്ത കാശവാനസ്മിം �േല്ലാേക ഭവതി
കാശവേതാ ഹ േലാകാഞ്ജയതി യ ഏതേമവം വിദ്വാം �ശ്ചതുഷ്കലം

പാദം ഹ്മണഃ കാശവാനിത പാേസ്ത || 4. 5. 3||

|| ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഗ്നിേഷ്ട പാദം വേക്തതി സ ഹ േശ്വാഭൂേത ഗ
ആഭി സ്ഥാപയാഞ്ചകാര താ യ ാഭി സായം
ബഭൂവുസ്ത ാഗ്നിമുപസമാധായ ഗാ ഉപരുധ്യ സമിധമാധായ
പശ്ചാദേഗ്നഃ ാങുേപാപവിേവശ || 4. 6. 1||
തമഗ്നിരഭ വാദ സത്യകാമ3 ഇതി ഭഗവ ഇതി
ഹ തിശു ാവ || 4. 6. 2||

ഹ്മണഃ േസാമ്യ േത പാദം വാണീതി വീതു േമ ഭഗവാനിതി
തൈസ്മ േഹാവാച പൃഥിവീ കലാന്തരിക്ഷം കലാ ദ്യൗഃ കലാ
സമു ഃ കൈലഷ ൈവ േസാമ്യ ചതുഷ്കലഃ പാേദാ

ഹ്മേണാഽനന്തവാന്നാമ || 4. 6. 3||
സ യ ഏതേമവം വിദ്വാം �ശ്ചതുഷ്കലം പാദം

ഹ്മേണാഽനന്തവാനിത പാേസ്തഽനന്തവാനസ്മിം �േല്ലാേക
ഭവത്യനന്തവേതാ ഹ േലാകാഞ്ജയതി യ ഏതേമവം വിദ്വാം �ശ്ചതുഷ്കലം
പാദം ഹ്മേണാഽനന്തവാനിത പാേസ്ത || 4. 6. 4||

|| ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||
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ഹം �സേസ്ത പാദം വേക്തതി സ ഹ േശ്വാഭൂേത ഗാ
അഭി സ്ഥാപയാഞ്ചകാര താ യ ാഭി സായം
ബഭൂവുസ്ത ാഗ്നിമുപസമാധായ ഗാ ഉപരുധ്യ സമിധമാധായ
പശ്ചാദേഗ്നഃ ാങുേപാപവിേവശ || 4. 7. 1||
തം �ഹം �സ ഉപനിപത്യാഭ വാദ സത്യകാമ3 ഇതി ഭഗവ
ഇതി ഹ തിശു ാവ || 4. 7. 2||

ഹ്മണഃ േസാമ്യ േത പാദം വാണീതി വീതു േമ ഭഗവാനിതി
തൈസ്മ േഹാവാചാഗ്നിഃ കലാ സൂര്യഃ കലാ ച ഃ കലാ
വിദ ത്കൈലഷ ൈവ േസാമ്യ ചതുഷ്കലഃ പാേദാ ഹ്മേണാ
േജ്യാതിഷ്മാന്നാമ || 4. 7. 3||
സ യ ഏതേമവം വിദ്വാം �ശ്ചതുഷ്കലം പാദം ഹ്മേണാ
േജ്യാതിഷ്മാനിത പാേസ്ത േജ്യാതിഷ്മാനസ്മിം �േല്ലാേക ഭവതി
േജ്യാതിഷ്മേതാ ഹ േലാകാഞ്ജയതി യ ഏതേമവം വിദ്വാം �ശ്ചതുഷ്കലം
പാദം ഹ്മേണാ േജ്യാതിഷ്മാനിത പാേസ്ത || 4. 7. 4||

|| ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

മദ്ഗുേഷ്ട പാദം വേക്തതി സ ഹ േശ്വാഭൂേത ഗാ അഭി സ്ഥാപയാഞ്ച 
കാര
താ യ ാഭി സായം ബഭൂവുസ്ത ാഗ്നിമുപസമാധായ ഗാ
ഉപരുധ്യ സമിധമാധായ പശ്ചാദേഗ്നഃ ാങുേപാപവിേവശ || 4. 8. 1||
തം മദ്ഗുരുപനിപത്യാഭ വാദ സത്യകാമ3 ഇതി ഭഗവ ഇതി
ഹ തിശു ാവ || 4. 8. 2||

ഹ്മണഃ േസാമ്യ േത പാദം വാണീതി വീതു േമ ഭഗവാനിതി
തൈസ്മ േഹാവാച ാണഃ കലാ ച ഃ കലാ േ ാ ം കലാ മനഃ
കൈലഷ ൈവ േസാമ്യ ചതുഷ്കലഃ പാേദാ ഹ്മണ ആയതനവാന്നാമ
|| 4. 8. 3||
സ ൈയ ഏതേമവം വിദ്വാം �ശ്ചതുഷ്കലം പാദം ഹ്മണ
ആയതനവാനിത പാസ്ത ആയതനവാനസ്മിം �േല്ലാേക
ഭവത്യായതനവേതാ ഹ േലാകാഞ്ജയതി യ ഏതേമവം
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വിദ്വാം �ശ്ചതുഷ്കലം പാദം ഹ്മണ ആയതനവാനിത പാേസ്ത
|| 4. 8. 4||

|| ഇതി അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ാപ ഹാചര്യകുലം തമാചേര്യാഽഭ വാദ സത്യകാമ3 ഇതി
ഭഗവ ഇതി ഹ തിശു ാവ || 4. 9. 1||

ഹ്മവിദിവ ൈവ േസാമ്യ ഭാസി േകാ നു ത്വാനുശശാേസത്യേന്യ
മനുേഷ്യഭ്യ ഇതി ഹ തിജേജ്ഞ ഭഗവാം �േസ്ത്വവ േമ കാേമ യാത്
|| 4. 9. 2||

തം �േഹ്യവ േമ ഭഗവ േശഭ്യ ആചാര്യാൈദ്ധവ വിദ്യാ വിദിതാ
സാധിഷ്ഠം ാപതീതി തൈസ്മ ൈഹതേദേവാവാചാ ഹ ന കിഞ്ചന
വീയാേയതി വീയാേയതി || 4. 9. 3||

|| ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഉപേകാസേലാ ഹ ൈവ കാമലായനഃ സത്യകാേമ ജാബാേല
ഹ്മചാര്യമുവാസ തസ്യ ഹ ദ്വാദശ വാർഷാണ്യഗ്നീൻപരിചചാര

സ ഹ സ്മാന്യാനേന്തവാസിനഃ സമാവർതയം �സ്തം ഹ ൈസ്മവ ന
സമാവർതയതി || 4. 10. 1||
തം ജാേയാവാച തേപ്താ ഹ്മചാരീ കുശലമഗ്നീൻപരിചചാരീന്മാ
ത്വാഗ്നയഃ പരി േവാചൻ ഹ്യസ്മാ ഇതി തൈസ്മ ഹാേ ാൈച്യവ

വാസാഞ്ചേ || 4. 10. 2||
സ ഹ വ്യാധിനാനശിതും ദേ തമാചാര്യജാേയാവാച

ഹ്മചാരിന്നശാന കിം നു നാശ്നാസീതി സ േഹാവാച
ബഹവ ഇേമഽസ്മിൻപുരുേഷ കാമാ നാനാത്യയാ വ്യാധീഭിഃ

തിപൂർേണാഽസ്മി നാശിഷ്യാമീതി || 4. 10. 3||
അഥ ഹാഗ്നയഃ സമൂദിേര തേപ്താ ഹ്മചാരീ കുശലം നഃ
പര്യചാരീദ്ധന്താൈസ്മ വാേമതി തൈസ്മ േഹാചുഃ ാേണാ ഹ്മ
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കം ഹ്മ ഖം േഹ്മതി || 4. 10. 4||
സ േഹാവാച വിജാനാമ്യഹം യത് ാേണാ ഹ്മ കം ച തു ഖം ച ന
വിജാനാമീതി േത േഹാചുര്യദ്വാവ കം തേദവ ഖം യേദവ ഖം തേദവ
കമിതി ാണം ച ഹാൈസ്മ തദാകാശം േചാചുഃ || 4. 10. 5||

|| ഇതി ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ ൈഹനം ഗാർഹപേത്യാഽനുശശാസ പൃഥിവ്യഗ്നിരന്നമാദിത്യ
ഇതി യ ഏഷ ആദിേത്യ പുരുേഷാ ദൃശ്യേത േസാഽഹമസ്മി സ
ഏവാഹമസ്മീതി || 4. 11. 1||
സ യ ഏതേമവം വിദ്വാനുപാേസ്തഽപഹേത പാപകൃത്യാം േലാകീ ഭവതി
സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി നാസ്യാവരപുരുഷാഃ ക്ഷീയന്ത ഉപ
വയം തം ഭുഞ്ജാേമാഽസ്മിം �ശ്ച േലാേകഽമുഷ്മിം �ശ്ച യ ഏതേമവം
വിദ്വാനുപാേസ്ത || 4. 11. 2||

|| ഇതി ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ ൈഹനമന്വാഹാര്യപചേനാഽനുശശാസാേപാ ദിേശാ നക്ഷ ാണി
ച മാ ഇതി യ ഏഷ ച മസി പുരുേഷാ ദൃശ്യേത േസാഽഹമസ്മി
സ ഏവാഹമസ്മീതി || 4. 12. 1||
സ യ ഏതേമവം വിദ്വാനുപാേസ്തഽപഹേത പാപകൃത്യാം േലാകീ ഭവതി
സർവമായുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി നാസ്യാവരപുരുഷാഃ ക്ഷീയന്ത ഉപ
വയം തം ഭുഞ്ജാേമാഽസ്മിം �ശ്ച േലാേകഽമുഷ്മിം �ശ്ച യ ഏതേമവം
വിദ്വാനുപാേസ്ത || 4. 12. 2||

|| ഇതി ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||
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അഥ ൈഹനമാഹവനീേയാഽനുശശാസ ാണ ആകാേശാ ദ്യൗർവിദ ദി 
തി
യ ഏഷ വിദ തി പുരുേഷാ ദൃശ്യേത േസാഽഹമസ്മി സ
ഏവാഹമസ്മീതി || 4. 13. 1||
സ യ ഏതേമവം വിദ്വാനുപാേസ്തഽപഹേത പാപകൃത്യാം േലാകീ ഭവതി
സർവമയുേരതി േജ്യാഗ്ജീവതി നാസ്യാവരപുരുഷാഃ ക്ഷീയന്ത ഉപ
വയം തം ഭുഞ്ജാേമാഽസ്മിം �ശ്ച േലാേകഽമുഷ്മിം �ശ്ച യ ഏതേമവം
വിദ്വാനുപാേസ്ത || 4. 13. 2||

|| ഇതി േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

േത േഹാചുരുപേകാസൈലഷാ േസാമ്യ േതഽസ്മദ്വിദ്യാത്മവിദ്യാ
ചാചാര്യ േത ഗതിം വേക്തത്യാജഗാമ
ഹാസ്യാചാര്യസ്തമാചാേര്യാഽഭ വാേദാപേകാസല3 ഇതി
|| 4. 14. 1||
ഭഗവ ഇതി ഹ തിശു ാവ ഹ്മവിദ ഇവ േസാമ്യ േത മുഖം ഭാതി
േകാ നു ത്വാനുശശാേസതി േകാ നു മാനുശിഷ്യാദ്േഭാ ഇതീഹാേപവ
നി ത ഇേമ നൂനമീദൃശാ അന്യാദൃശാ ഇതീഹാഗ്നീനഭ േദ
കിം നു േസാമ്യ കില േതഽേവാചന്നിതി || 4. 14. 2||
ഇദമിതി ഹ തിജേജ്ഞ േലാകാന്വാവ കില േസാമ്യ േതഽേവാചന്നഹം
തു േത തദ്വക്ഷ്യാമി യഥാ പുഷ്കരപലാശ ആേപാ ന ിഷ്യന്ത
ഏവേമവംവിദി പാപം കർമ ന ിഷ്യത ഇതി വീതു േമ
ഭഗവാനിതി തൈസ്മ േഹാവാച || 4. 14. 3||

|| ഇതി ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ജദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

യ ഏേഷാഽക്ഷിണി പുരുേഷാ ദൃശ്യത ഏഷ ആേത്മതി
േഹാവാൈചതദമൃതമഭയേമതദ് േഹ്മതി
തദ്യദ്യപ്യസ്മിൻസർപിർേവാദകം വാ സിഞ്ചതി വർത്മനീ ഏവ
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ഗച്ഛതി || 4. 15. 1||
ഏതം � സംയദ്വാമ ഇത്യാചക്ഷത ഏതം � ഹി സർവാണി
വാമാന്യഭിസംയന്തി സർവാേണ്യനം വാമാന്യഭിസംയന്തി
യ ഏവം േവദ || 4. 15. 2||
ഏഷ ഉ ഏവ വാമനീേരഷ ഹി സർവാണി വാമാനി നയതി
സർവാണി വാമാനി നയതി യ ഏവം േവദ || 4. 15. 3||
ഏഷ ഉ ഏവ ഭാമനീേരഷ ഹി സർേവഷു േലാേകഷു ഭാതി
സർേവഷു േലാേകഷു ഭാതി യ ഏവം േവദ || 4. 15. 4||
അഥ യദു ൈചവാസ്മിഞ്ഛവ്യം കുർവന്തി യദി ച
നാർചിഷേമവാഭിസംഭവന്ത്യർചിേഷാഽഹരഹ്ന
ആപൂര്യമാണപക്ഷമാപൂര്യമാണപക്ഷാദ്യാൻഷഡുദേങ്ങതി
മാസാം �സ്താന്മാേസഭ്യഃ സംവത്സരം �
സംവത്സരാദാദിത്യമാദിത്യാച്ച മസം ച മേസാ വിദ തം
തത് പുരുേഷാഽമാനവഃ സ ഏനാൻ ഹ്മ ഗമയേത്യഷ േദവപേഥാ

ഹ്മപഥ ഏേതന തിപദ്യമാനാ ഇമം മാനവമാവർതം നാവർതേന്ത
നാവർതേന്ത || 4. 15. 5||

|| ഇതി പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഏഷ ഹ ൈവ യേജ്ഞാ േയാഽയം പവേത ഏഷ ഹ യന്നിദം � സർവം
പുനാതി
യേദഷ യന്നിദം � സർവം പുനാതി തസ്മാേദഷ ഏവ യജ്ഞസ്തസ്യ
മനശ്ച വാക്ച വർതനീ || 4. 16. 1||
തേയാരന്യതരാം മനസാ സം � േരാതി ഹ്മാ വാചാ
േഹാതാധ്വര രുദ്ഗാതാന്യതരാം �സ യ ൗപാകൃേത ാതരനുവാേക
പുരാ പരിധാനീയായാ ഹ്മാ വ്യവദതി || 4. 16. 2||
അന്യതരാേമവ വർതനീം � സം � േരാതി ഹീയേതഽന്യതരാ
സ യൈഥകപാ ്വജ േഥാ ൈവേകന ചേ ണ വർതമാേനാ
രിഷ്യേത്യവമസ്യ യേജ്ഞാരിഷ്യതി യജ്ഞം � രിഷ്യന്തം
യജമാേനാഽനുരിഷ്യതി സ ഇഷ്ട്വാ പാപീയാൻഭവതി || 4. 16. 3||
അഥ യേ ാപാകൃേത ാതരനുവാേക ന പുരാ പരിധാനീയായാ ഹ്മാ
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വ്യവദത േഭ ഏവ വർതനീ സം � ർവന്തി ന ഹീയേതഽന്യതരാ
|| 4. 16. 4||
സ യേഥാഭയപാ ്വജ േഥാ േവാഭാഭ്യാം ച ാഭ്യാം വർതമാനഃ

തിതിഷ്ഠേത്യവമസ്യ യജ്ഞഃ തിതിഷ്ഠതി യജ്ഞം തിതിഷ്ഠന്തം
യജമാേനാഽനു തിതിഷ്ഠതി സ ഇഷ്ട്വാ േ യാൻഭവതി || 4. 16. 5||

|| ഇതി േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| സപ്തദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ജാപതിർേലാകാനഭ്യതപേത്തഷാം തപ്യമാനാനാം �
രസാൻ ാവൃഹദഗ്നിം പൃഥിവ്യാ വായുമന്തരിക്ഷാതാദിത്യം ദിവഃ
|| 4. 17. 1||
സ ഏതാസ്തിേ ാ േദവതാ അഭ്യതപത്താസാം തപ്യമാനാനാം �
രസാൻ ാവൃഹദേഗ്നരൃേചാ വാേയാര്യജൂം �ഷി സാമാന്യാദിത്യാത്
|| 4. 17. 2||
സ ഏതാം യീം വിദ്യാമഭ്യതപത്തസ്യാസ്തപ്യമാനായാ
രസാൻ ാവൃഹദ്ഭൂരിത്യൃഗ്േഭ്യാ ഭുവരിതി യജുർഭ്യഃ സ്വരിതി
സാമഭ്യഃ || 4. 17. 3||
തദ്യദൃേക്താ രിേഷ്യദ്ഭൂഃ സ്വാേഹതി ഗാർഹപേത്യ ജുഹുയാദൃചാേമവ
ത േസനർചാം വീേര്യണർചാം യജ്ഞസ്യ വിരിഷ്ടം � സന്ദധാതി
|| 4. 17. 4||
സ യദി യജുേഷ്ടാ രിേഷ്യദ്ഭുവഃ സ്വാേഹതി ദക്ഷിണാഗ്നൗ
ജുഹുയാദ്യജുഷാേമവ ത േസന യജുഷാം വീേര്യണ യജുഷാം യജ്ഞസ്യ
വിരിഷ്ടം � സന്ദധാതി || 4. 17. 5||
അഥ യദി സാമേതാ രിേഷ്യത്സ്വഃ സ്വാേഹത്യാഹവനീേയ
ജുഹുയാത്സാമ്നാേമവ ത േസന സാമ്നാം വീേര്യണ സാമ്നാം യജ്ഞസ്യ
വിരിഷ്ടം സന്ദധാതി || 4. 17. 6||
തദ്യഥാ ലവേണന സുവർണം � സന്ദധ്യാ വർേണന രജതം �
രജേതന പു പുണാ സീസം � സീേസന േലാഹം േലാേഹന ദാരു
ദാരു ചർമണാ || 4. 17. 7||
ഏവേമഷാം േലാകാനാമാസാം േദവതാനാമസ്യാ യ്യാ വിദ്യായാ
വീേര്യണ യജ്ഞസ്യ വിരിഷ്ടം � സന്ദധാതി േഭഷജകൃേതാ ഹ വാ
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ഏഷ യേജ്ഞാ യൈ വംവിദ് ഹ്മാ ഭവതി || 4. 17. 8||
ഏഷ ഹ വാ ഉദക് വേണാ യേജ്ഞാ യൈ വംവിദ് ഹ്മാ ഭവേത്യവംവിദം �
ഹ വാ ഏഷാ ഹ്മാണമനുഗാഥാ യേതാ യത ആവർതേത
തത്തദ്ഗച്ഛതി || 4. 17. 9||
മാനേവാ ൈഹ്മൈവക ഋത്വി രൂനശ്വാഭിരക്ഷേത്യവംവിദ്ധ
ൈവ ഹ്മാ യജ്ഞം യജമാനം � സർവാം �ശ്ചർത്വിേജാഽഭിരക്ഷതി
തസ്മാേദവംവിദേമവ ഹ്മാണം കുർവീത നാേനവംവിദം നാേനവംവിദം
|| 4. 17. 10||

|| ഇതി ചതുർേഥാഽധ്യായഃ ||

|| പഞ്ചേമാഽധ്യായഃ ||

|| ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

േയാ ഹ ൈവ േജ്യഷ്ഠം ച േ ഷ്ഠം ച േവദ േജ്യഷ്ഠശ്ച ഹ ൈവ േ ഷ്ഠ 
ശ്ച
ഭവതി ാേണാ വാവ േജ്യഷ്ഠശ്ച േ ഷ്ഠശ്ച || 5. 1. 1||
േയാ ഹ ൈവ വസിഷ്ഠം േവദ വസിേഷ്ഠാ ഹ സ്വാനാം ഭവതി
വാഗ്വാവ വസിഷ്ഠഃ || 5. 1. 2||
േയാ ഹ ൈവ തിഷ്ഠാം േവദ തി ഹ തിഷ്ഠത്യസ്മിം �ശ്ച
േലാേകഽമുഷ്മിം �ശ്ച ച ർവാവ തിഷ്ഠാ || 5. 1. 3||
േയാ ഹ ൈവ സമ്പദം േവദ സം �ഹാൈസ്മ കാമാഃ പദ്യേന്ത
ൈദവാശ്ച മാനുഷാശ്ച േ ാ ം വാവ സമ്പത് || 5. 1. 4||
േയാ ഹ വാ ആയതനം േവദായതനം � ഹ സ്വാനാം ഭവതി
മേനാ ഹ വാ ആയതനം || 5. 1. 5||
അഥ ഹ ാണാ അഹം �േ യസി വ ദിേരഽഹം �േ യാനസ്മ്യഹം �
േ യാനസ്മീതി || 5. 1. 6||
േത ഹ ാണാഃ ജാപതിം പിതരേമേത്യാചുർഭഗവൻേകാ നഃ
േ ഷ്ഠ ഇതി താൻേഹാവാച യസ്മിന്വ ഉത് ാേന്ത ശരീരം
പാപിഷ്ഠതരമിവ ദൃേശ്യത സ വഃ േ ഷ്ഠ ഇതി || 5. 1. 7||
സാ ഹ വാഗുച്ച ാമ സാ സംവത്സരം േ ാഷ്യ പേര്യേത്യാവാച
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കഥമശകതർേത മജ്ജീവിതുമിതി യഥാ കലാ അവദന്തഃ
ാണന്തഃ ാേണന പശ്യന്തശ്ച ഷാ ശൃണ്വന്തഃ േ ാേ ണ

ധ്യായേന്താ മനൈസവമിതി വിേവശ ഹ വാക് || 5. 1. 8||
ച ർേഹാച്ച ാമ തത്സംവത്സരം േ ാഷ്യ പേര്യേത്യാവാച
കഥമശകതർേത മജ്ജീവിതുമിതി യഥാന്ധാ അപശ്യന്തഃ

ാണന്തഃ ാേണന വദേന്താ വാചാ ശൃണ്വന്തഃ േ ാേ ണ
ധ്യായേന്താ മനൈസവമിതി വിേവശ ഹ ച ഃ || 5. 1. 9||
േ ാ ം � േഹാച്ച ാമ തത്സംവത്സരം േ ാഷ്യ പേര്യേത്യാവാച
കഥമശകതർേത മജ്ജീവിതുമിതി യഥാ ബധിരാ അശൃണ്വന്തഃ

ാണന്തഃ ാേണന വദേന്താ വാചാ പശ്യന്തശ്ച ഷാ
ധ്യായേന്താ മനൈസവമിതി വിേവശ ഹ േ ാ ം || 5. 1. 10||
മേനാ േഹാച്ച ാമ തത്സംവത്സരം േ ാഷ്യ പേര്യേത്യാവാച
കഥമശകതർേത മജ്ജീവിതുമിതി യഥാ ബാലാ അമനസഃ

ാണന്തഃ ാേണന വദേന്താ വാചാ പശ്യന്തശ്ച ഷാ
ശൃണ്വന്തഃ േ ാേ ൈണവമിതി വിേവശ ഹ മനഃ || 5. 1. 11||
അഥ ഹ ാണ ഉച്ചി മിഷൻസ യഥാ സുഹയഃ
പഡ്വീശശ ൻസംഖിേദേദവമിതരാൻ ാണാൻസമഖിദത്തം �
ഹാഭിസേമേത്യാചുർഭഗവേന്നധി ത്വം നഃ േ േഷ്ഠാഽസി
േമാത് മീരിതി || 5. 1. 12||
അഥ ൈഹനം വാഗുവാച യദഹം വസിേഷ്ഠാഽസ്മി ത്വം
തദ്വസിേഷ്ഠാഽസീത്യഥ ൈഹനം ച രുവാച യദഹം

തിഷ്ഠാസ്മി ത്വം തത് തിഷ്ഠാസീതി || 5. 1. 13||
അഥ ൈഹനം �േ ാ മുവാച യദഹം സമ്പദസ്മി ത്വം
തത്സമ്പദസീത്യഥ ൈഹനം മന ഉവാച യദഹമായതനമസ്മി
ത്വം തദായതനമസീതി || 5. 1. 14||
ന ൈവ വാേചാ ന ച ം �ഷി ന േ ാ ാണി ന
മനാം �സീത്യാചക്ഷേത ാണാ ഇേത്യവാചക്ഷേത ാേണാ
േഹ്യൈവതാനി സർവാണി ഭവതി || 5. 1. 15||

|| ഇതി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വിതിയഃ ഖണ്ഡഃ ||
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സ േഹാവാച കിം േമഽന്നം ഭവിഷ്യതീതി യത്കിഞ്ചിദിദമാ
ശ്വഭ്യ ആ ശകുനിഭ്യ ഇതി േഹാചുസ്തദ്വാ ഏതദനസ്യാന്നമേനാ
ഹ ൈവ നാമ ത്യക്ഷം ന ഹ വാ ഏവംവിദി കിഞ്ചനാനന്നം
ഭവതീതി || 5. 2. 1||
സ േഹാവാച കിം േമ വാേസാ ഭവിഷ്യതീത്യാപ ഇതി
േഹാചുസ്തസ്മാദ്വാ ഏതദശിഷ്യന്തഃ
പുരസ്താേച്ചാപരിഷ്ടാച്ചാദ്ഭിഃ പരിദധതി
ലംഭുേകാ ഹ വാേസാ ഭവത്യനേഗ്നാ ഹ ഭവതി || 5. 2. 2||
തൈദ്ധതത്സത്യകാേമാ ജാബാേലാ േഗാ തേയ ൈവയാ പദ്യാേയാേക്ത്വാ 
വാച
യദ്യേപ്യന ഷ്കായ സ്ഥാണേവ യാജ്ജാേയരേന്നവാസ്മിഞ്ഛാഖാഃ

േരാേഹയുഃ പലാശാനീതി || 5. 2. 3||
അഥ യദി മഹജ്ജിഗമിേഷദമാവാസ്യായാം ദീക്ഷിത്വാ പൗർണമാസ്യാം �
രാ ൗ സർവൗഷധസ്യ മന്ഥം ദധിമധുേനാരുപമഥ്യ േജ്യഷ്ഠായ
േ ഷ്ഠായ സ്വാേഹത്യഗ്നാവാജ്യസ്യ ഹുത്വാ മേന്ഥ
സമ്പാതമവനേയത് || 5. 2. 4||
വസിഷ്ഠായ സ്വാേഹത്യഗ്നാവാജ്യസ്യ ഹുത്വാ മേന്ഥ
സമ്പാതമവനേയത് തിഷ്ഠാൈയ സ്വാേഹത്യഗ്നാവാജ്യസ്യ ഹുത്വാ
മേന്ഥ സമ്പാതമവനേയത്സമ്പേദ സ്വാേഹത്യഗ്നാവാജ്യസ്യ ഹുത്വാ
മേന്ഥ സമ്പാതമവനേയദായതനായ സ്വാേഹത്യഗ്നാവാജ്യസ്യ ഹുത്വാ
മേന്ഥ സമ്പാതമവനേയത് || 5. 2. 5||
അഥ തിസൃപ്യാഞ്ജലൗ മന്ഥമാധായ ജപത്യേമാ നാമാസ്യമാ
ഹി േത സർവമിദം � സ ഹി േജ്യഷ്ഠഃ േ േഷ്ഠാ രാജാധിപതിഃ
സ മാ ൈജ്യഷ്ഠ്യം � ൈ ഷ്ഠ്യം � രാജ്യമാധിപത്യം
ഗമയത്വഹേമേവദം � സർവമസാനീതി || 5. 2. 6||
അഥ ഖേല്വതയർചാ പച്ഛ ആചാമതി തത്സവിതുർവൃണീമഹ
ഇത്യാചാമതി വയം േദവസ്യ േഭാജനമിത്യാചാമതി േ ഷ്ഠം �
സർവധാതമമിത്യാചാമതി തുരം ഭഗസ്യ ധീമഹീതി സർവം പിബതി
നിർണിജ്യ കം �സം ചമസം വാ പശ്ചാദേഗ്നഃ സംവിശതി ചർമണി വാ
സ്ഥണ്ഡിേല വാ വാചംയേമാഽ സാഹഃ സ യദി ിയം
പേശ്യത്സമൃദ്ധം കർേമതി വിദ്യാത് || 5. 2. 7||
തേദഷ േ ാേകാ യദാ കർമസു കാേമ്യഷു ിയം � സ്വേപ്നഷു
പശ്യന്തി സമൃദ്ധിം ത ജാനീയാത്തസ്മിൻസ്വപ്നനിദർശേന

https://thalilakkam.in/



ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത് 52

തസ്മിൻസ്വപ്നനിദർശേന || 5. 2. 8||

|| ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

േശ്വതേകതുർഹാരുേണയഃ പഞ്ചാലാനാം � സമിതിേമയായ
തം � ഹ വാഹേണാ ൈജവലിരുവാച കുമാരാനു
ത്വാശിഷത്പിേതത്യനു ഹി ഭഗവ ഇതി || 5. 3. 1||
േവത്ഥ യദിേതാഽധി ജാഃ യന്തീതി ന ഭഗവ ഇതി േവത്ഥ
യഥാ പുനരാവർതന്ത3 ഇതി ന ഭഗവ ഇതി േവത്ഥ
പേഥാർേദവയാനസ്യ പിതൃയാണസ്യ ച വ്യാവർതനാ3 ഇതി
ന ഭഗവ ഇതി || 5. 3. 2||
േവത്ഥ യഥാസൗ േലാേകാ ന സ ര്യത3 ഇതി ന ഭഗവ ഇതി
േവത്ഥ യഥാ പഞ്ചമ്യാമാഹുതാവാപഃ പുരുഷവചേസാ
ഭവന്തീതി ൈനവ ഭഗവ ഇതി || 5. 3. 3 ||
അഥാനു കിമനുശിേഷ്ഠാഽേവാചഥാ േയാ ഹീമാനി ന
വിദ്യാത്കഥം � േസാഽനുശിേഷ്ടാ വീേതതി സ ഹായസ്തഃ
പിതുരർധേമയായ തം � േഹാവാചാനനുശിഷ്യ വാവ കില മാ
ഭഗവാന വീദനു ത്വാശിഷമിതി || 5. 3. 4 ||
പഞ്ച മാ രാജന്യബ ഃ ശ്നാന ാക്ഷീേത്തഷാം
ൈനകഞ്ചനാശകം വിവ മിതി സ േഹാവാച യഥാ മാ ത്വം
തൈദതാനവേദാ യഥാഹേമഷാം ൈനകഞ്ചന േവദ
യദ്യഹമിമാനേവദിഷ്യം കഥം േത നാവക്ഷ്യമിതി || 5. 3. 5||
സ ഹ ഗൗതേമാ രാേജ്ഞാഽർധേമയായ തൈസ്മ ഹ ാപ്തായാർഹാം ചകാര
സ ഹ ാതഃ സഭാഗ ഉേദയായ തം � േഹാവാച മാനുഷസ്യ
ഭഗവൻഗൗതമ വിത്തസ്യ വരം വൃണീഥാ ഇതി സ േഹാവാച തൈവവ
രാജന്മാനുഷം വിത്തം യാേമവ കുമാരസ്യാേന്ത
വാചമഭാഷഥാസ്താേമവ േമ ഹീതി സ ഹ കൃ ീ ബഭൂവ
|| 5. 3. 6||
തം � ഹ ചിരം വേസത്യാജ്ഞാപയാഞ്ചകാര തം � േഹാവാച
യഥാ മാ ത്വം ഗൗതമാവേദാ യേഥയം ന ാക്ത്വത്തഃ പുരാ വിദ്യാ

ാഹ്മണാൻഗച്ഛതി തസ്മാദു സർേവഷു േലാേകഷു ക്ഷ ൈസ്യവ
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ശാസനമഭൂദിതി തൈസ്മ േഹാവാച || 5. 3. 7

|| ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

അസൗ വാവ േലാേകാ ഗൗതമാഗ്നിസ്തസ്യാദിത്യ ഏവ
സമി ശ്മേയാ ധൂേമാഽഹരർചിശ്ച മാ അംഗാരാ നക്ഷ ാണി
വി ലിംഗാഃ || 5. 4. 1||
തസ്മിേന്നതസ്മിന്നഗ്നൗ േദവാഃ ദ്ധാം ജുഹ്വതി
തസ്യാ അഹുേതഃ േസാേമാ രാജാ സംഭവതി || 5. 4. 2 ||

|| ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

പർജേന്യാ വാവ ഗൗതമാഗ്നിസ്തസ്യ വായുേരവ സമിദ ം ധൂേമാ
വിദ ദർചിരശനിരംഗാരാ ാദനേയാ വി ലിംഗാഃ || 5. 5. 1||
തസ്മിേന്നതസ്മിന്നഗ്നൗ േദവാഃ േസാമം � രാജാനം ജുഹ്വതി
തസ്യാ ആഹുേതർവർഷം � സംഭവതി || 5. 5. 2||

|| ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

പൃഥിവീ വാവ ഗൗതമാഗ്നിസ്തസ്യാഃ സംവത്സര ഏവ
സമിദാകാേശാ ധൂേമാ രാ ിരർചിർദിേശാഽംഗാരാ
അവാന്തരദിേശാ വി ലിംഗാഃ || 5. 6. 1||
തസ്മിേന്നതസ്മിന്നഗ്നൗ േദവാ വർഷം ജുഹ്വതി
തസ്യാ ആഹുേതരന്നം � സംഭവതി || 5. 6. 2||

|| ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||
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|| സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

പുരുേഷാ വാവ ഗൗതമാഗ്നിസ്തസ്യ വാേഗവ സമിത് ാേണാ ധൂേമാ
ജിഹ്വാർചിശ്ച രംഗാരാഃ േ ാ ം വി ലിംഗാഃ || 5. 7. 1||
തസ്മിേന്നതസ്മിന്നഗ്നൗ േദവാ അന്നം ജുഹ്വതി തസ്യാ
ആഹുേത േരതഃ സംഭവതി || 5. 7. 2||

|| ഇതി സപതമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

േയാഷാ വാവ ഗൗതമാഗ്നിസ്തസ്യാ ഉപസ്ഥ ഏവ സമിദ്യദുപമ യേത
സ ധൂേമാ േയാനിരർചിര്യദന്തഃ കേരാതി േതഽംഗാരാ അഭിനന്ദാ
വി ലിംഗാഃ || 5. 8. 1||
തസ്മിേന്നതസ്മിന്നഗ്നൗ േദവാ േരേതാ ജുഹ്വതി
തസ്യാ ആഹുേതർഗർഭഃ സംഭവതി || 5. 8. 2 ||

|| ഇതി അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഇതി തു പഞ്ചമ്യാമാഹുതാവാപഃ പുരുഷവചേസാ ഭവന്തീതി
സ ഉൽബാവൃേതാ ഗർേഭാ ദശ വാ നവ വാ മാസാനന്തഃ ശയിത്വാ
യാവദ്വാഥ ജായേത || 5. 9. 1||
സ ജാേതാ യാവദായുഷം ജീവതി തം േ തം ദിഷ്ടമിേതാഽഗ്നയ
ഏവ ഹരന്തി യത ഏേവേതാ യതഃ സംഭൂേതാ ഭവതി || 5. 9. 2||

|| ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

തദ്യ ഇത്ഥം വിദുഃ| േയ േചേമഽരേണ്യ ദ്ധാ തപ ഇത പാസേത
േതഽർചിഷമഭിസംഭവന്ത്യർചിേഷാഽഹരഹ്ന
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ആപൂര്യമാണപക്ഷമാപൂര്യമാണപക്ഷാദ്യാൻഷഡുദേങ്ങതി
മാസാം �സ്താൻ || 5. 10. 1||
മാേസഭ്യഃ സംവത്സരം � സംവത്സരാദാദിത്യമാദിത്യാച്ച മസം
ച മേസാ വിദ തം തത്പുരുേഷാഽമാനവഃ സ ഏനാൻ ഹ്മ
ഗമയേത്യഷ േദവയാനഃ പന്ഥാ ഇതി || 5. 10. 2||
അഥ യ ഇേമ ാമ ഇഷ്ടാപൂർേത ദത്തമിത പാസേത േത
ധൂമമഭിസംഭവന്തി ധൂമാ ാ ിം �
രാേ രപരപക്ഷമപരപക്ഷാദ്യാൻഷഡ്ദക്ഷിൈണതി
മാസാം �സ്താൈന്നേത സംവത്സരമഭി ാ വന്തി || 5. 10. 3||
മാേസഭ്യഃ പിതൃേലാകം പിതൃേലാകാദാകാശമാകാശാച്ച മസേമഷ
േസാേമാ രാജാ തേദ്ദവാനാമന്നം തം േദവാ ഭക്ഷയന്തി || 5. 10. 4||
തസ്മിന്യവാത്സമ്പാതമുഷിത്വാൈഥതേമവാധ്വാനം പുനർനിവർതേന്ത
യേഥതമാകാശമാകാശാദ്വായും വായുർഭൂത്വാ ധൂേമാ ഭവതി
ധൂേമാ ഭൂത്വാ ം ഭവതി || 5. 10. 5||
അ ം ഭൂത്വാ േമേഘാ ഭവതി േമേഘാ ഭൂത്വാ വർഷതി
ത ഇഹ ീഹിയവാ ഓഷധിവന തയസ്തിലമാഷാ ഇതി
ജായേന്തഽേതാ ൈവ ഖലു ദുർനി പതരം േയാ േയാ ഹ്യന്നമത്തി
േയാ േരതഃ സിഞ്ചതി തദ്ഭൂയ ഏവ ഭവതി || 5. 10. 6||
തദ്യ ഇഹ രമണീയചരണാ അഭ്യാേശാ ഹ യേത്ത രമണീയാം
േയാനിമാപേദ്യരൻ ാഹ്മണേയാനിം വാ ക്ഷ ിയേയാനിം വാ ൈവശ്യേയാ 
നിം
വാഥ യ ഇഹ കപൂയചരണാ അഭ്യാേശാ ഹ യേത്ത കപൂയാം
േയാനിമാപേദ്യരഞ്ശ്വേയാനിം വാ സൂകരേയാനിം വാ
ചണ്ഡാലേയാനിം വാ || 5. 10. 7||
അൈഥതേയാഃ പേഥാർന കതേരണചന താനീമാനി

ാണ്യസകൃദാവർതീനി ഭൂതാനി ഭവന്തി ജായസ്വ
ിയേസ്വേത്യത തീയം �സ്ഥാനം േതനാസൗ േലാേകാ ന സ ര്യേത

തസ്മാ ഗുേപ്സത തേദഷ േ ാകഃ || 5. 10. 8||
േസ്തേനാ ഹിരണ്യസ്യ സുരാം പിബം �ശ്ച ഗുേരാസ്തൽപമാവസൻ ഹ്മഹാ
ൈചേത പതന്തി ചത്വാരഃ പഞ്ചമശ്ചാചരം �ൈസ്തരിതി || 5. 10. 9||
അഥ ഹ യ ഏതാേനവം പഞ്ചാഗ്നീേന്വദ ന സഹ
ൈതരപ്യാചരൻപാപ്മനാ ലിപ്യേത ശുദ്ധഃ പൂതഃ പുണ്യേലാേകാ ഭവതി
യ ഏവം േവദ യ ഏവം േവദ || 5. 10. 10||
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|| ഇതി ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ാചീനശാല ഔപമന്യവഃ സത്യയജ്ഞഃ
പൗലുഷിരി ദ േമ്നാ ഭാല്ലേവേയാ ജനഃ ശാർകരാേക്ഷ്യാ
ബുഡില ആശ്വതരാശ്വിേസ്ത ൈഹേത മഹാശാലാ മഹാേ ാ ിയാഃ
സേമത്യ മീമാം �സാം ച ഃ േകാ ന ആത്മാ കിം േഹ്മതി || 5. 11. 1||
േത ഹ സമ്പാദയാഞ്ച രുദ്ദാലേകാ ൈവ ഭഗവേന്താഽയമാരുണിഃ
സ തീമമാത്മാനം ൈവശ്വാനരമേധ്യതി തം �
ഹന്താഭ്യാഗച്ഛാേമതി തം � ഹാഭ്യാജ ഃ || 5. 11. 2||
സ ഹ സമ്പാദയാഞ്ചകാര ക്ഷ്യന്തി മാമിേമ
മഹാശാലാ മഹാേ ാ ിയാേസ്തേഭ്യാ ന സർവമിവ തിപേത്സ്യ
ഹന്താഹമന്യമഭ്യനുശാസാനീതി || 5. 11. 3||
താൻേഹാവാചാശ്വപതിർൈവ ഭഗവേന്താഽയം ൈകേകയഃ
സ തീമമാത്മാനം ൈവശ്വാനരമേധ്യതി
തം �ഹന്താഭ്യാഗച്ഛാേമതി തം �ഹാഭ്യാജ ഃ || 5. 11. 4||
േതേഭ്യാ ഹ ാേപ്തഭ്യഃ പൃഥഗർഹാണി കാരയാഞ്ചകാര
സ ഹ ാതഃ സഞ്ജിഹാന ഉവാച ന േമ േസ്തേനാ ജനപേദ ന
കർദേര്യാ ന മദ്യേപാ നാനാഹിതാഗ്നിർനാവിദ്വാന്ന ൈസ്വരീ ൈസ്വരിണീ
കുേതാ യക്ഷ്യമാേണാ ൈവ ഭഗവേന്താഽഹമസ്മി യാവേദൈകകസ്മാ
ഋത്വിേജ ധനം ദാസ്യാമി താവദ്ഭഗവദ്േഭ്യാ ദാസ്യാമി
വസ ഭഗവന്ത ഇതി || 5. 11. 5||
േത േഹാചുേര്യന ൈഹവാർേഥന പുരുഷശ്ചേരത്തം �ൈഹവ
വേദദാത്മാനേമേവമം ൈവശ്വാനരം � സ ത്യേധ്യഷി തേമവ േനാ

ഹീതി || 5. 11. 6||
താൻേഹാവാച ാതർവഃ തിവക്താസ്മീതി േത ഹ സമിത്പാണയഃ
പൂർവാഹ്േണ തിച മിേര താൻഹാനുപനീൈയൈവതദുവാച || 5. 11. 7||

|| ഇതി ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||
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ഔപമന്യവ കം ത്വമാത്മാനമുപാസ്സ ഇതി ദിവേമവ ഭഗേവാ
രാജന്നിതി േഹാവാൈചഷ ൈവ സുേതജാ ആത്മാ ൈവശ്വാനേരാ യം
ത്വമാത്മാനമുപാേസ്സ തസ്മാത്തവ സുതം സുതമാസുതം കുേല
ദൃശ്യേത || 5. 12. 1||
അത്സ്യന്നം പശ്യസി ിയമത്ത്യന്നം പശ്യതി ിയം ഭവത്യസ്യ

ഹ്മവർചസം കുേല യ ഏതേമവമാത്മാനം ൈവശ്വാനരമുപാേസ്ത
മൂധാ േത്വഷ ആത്മന ഇതി േഹാവാച മൂർധാ േത
വ്യപതിഷ്യദ്യന്മാം നാഗമിഷ്യ ഇതി || 5. 12. 2||

|| ഇതി ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ േഹാവാച സത്യയജ്ഞം പൗലുഷിം ാചീനേയാഗ്യ കം
ത്വമാത്മാനമുപാസ്സ ഇത്യാദിത്യേമവ ഭഗേവാ രാജന്നിതി
േഹാവാൈചഷ ൈവ വിശ്വരൂപ ആത്മാ ൈവശ്വാനേരാ യം
ത്വമാത്മാനമുപാേസ്സ തസ്മാത്തവ ബഹു വിശ്വരൂപം കുേല
ദൃശ്യേത || 5. 13. 1||

വൃേത്താഽശ്വതരീരേഥാ ദാസീനിേഷ്കാഽത്സ്യന്നം പശ്യസി
ിയമത്ത്യന്നം പശ്യതി ിയം ഭവത്യസ്യ ഹ്മവർചസം കുേല

യ ഏതേമവമാത്മാനം ൈവശ്വാനരമുപാേസ്ത ച േഷതദാത്മന ഇതി
േഹാവാചാേന്ധാഽഭവിേഷ്യാ യന്മാം നാഗമിഷ്യ ഇതി || 5. 13. 2||

|| ഇതി േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ േഹാവാേച ദ മ്നം ഭാല്ലേവയം ൈവയാ പദ്യ കം
ത്വമാത്മാനമുപാസ്സ ഇതി വായുേമവ ഭഗേവാ രാജന്നിതി
േഹാവാൈചഷ ൈവ പൃഥഗ്വർത്മാത്മാ ൈവശ്വാനേരാ യം
ത്വമാത്മാനമുപാേസ്സ തസ്മാത്ത്വാം പൃഥഗ്ബലയ ആയന്തി
പൃഥ ഥേ ണേയാഽനുയന്തി || 5. 14. 1||
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അത്സ്യന്നം പശ്യസി ിയമത്ത്യന്നം പശ്യതി ിയം ഭവത്യസ്യ
ഹ്മവർചസം കുേല യ ഏതേമവമാത്മാനം ൈവശ്വാനരമുപാേസ്ത
ാണേസ്ത്വഷ ആത്മന ഇതി േഹാവാച ാണസ്ത

ഉദ മിഷ്യദ്യന്മാം നാഗമിഷ്യ ഇതി || 5. 14. 2||

|| ഇതി ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ േഹാവാച ജനം �ശാർകരാക്ഷ്യ കം ത്വമാത്മാനമുപാസ്സ
ഇത്യാകാശേമവ ഭഗേവാ രാജന്നിതി േഹാവാൈചഷ ൈവ ബഹുല
ആത്മാ ൈവശ്വാനേരാ യം ത്വമാത്മാനമുപേസ്സ തസ്മാത്ത്വം
ബഹുേലാഽസി ജയാ ച ധേനന ച || 5. 15. 1||
അത്സ്യന്നം പശ്യസി ിയമത്ത്യന്നം പശ്യതി ിയം ഭവത്യസ്യ

ഹ്മവർചസം കുേല യ ഏതേമവമാത്മാനം ൈവശ്വാനരമുപാേസ്ത
സേന്ദഹേസ്ത്വഷ ആത്മന ഇതി േഹാവാച സേന്ദഹേസ്ത വ്യശീര്യദ്യന്മാം
നാഗമിഷ്യ ഇതി || 5. 15. 2||

|| ഇതി പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ േഹാവാച ബുഡിലമാശ്വതരാശ്വിം ൈവയാ പദ്യ കം
ത്വമാത്മാനമുപാസ്സ ഇത്യപ ഏവ ഭഗേവാ രാജന്നിതി േഹാവാൈചഷ
ൈവ രയിരാത്മാ ൈവശ്വാനേരാ യം ത്വമാത്മാനമുപാേസ്സ
തസ്മാത്ത്വം �രയിമാൻപുഷ്ടിമാനസി || 5. 16. 1||
അത്സ്യന്നം പശ്യസി ിയമത്ത്യന്നം പശ്യതി ിയം ഭവത്യസ്യ

ഹ്മവർചസം കുേല യ ഏതേമവമാത്മാനം ൈവശ്വാനരമുപാേസ്ത
ബസ്തിേസ്ത്വഷ ആത്മന ഇതി േഹാവാച ബസ്തിേസ്ത വ്യേഭത്സ്യദ്യന്മാം
നാഗമിഷ്യ ഇതി || 5. 16. 2||

|| ഇതി േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||
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|| സപ്തദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ േഹാവാേചാദ്ദാലകമാരുണിം ഗൗതമ കം ത്വമാത്മാനമുപസ്സ
ഇതി പൃഥിവീേമവ ഭഗേവാ രാജന്നിതി േഹാവാൈചഷ ൈവ

തിഷ്ഠാത്മാ ൈവശ്വാനേരാ യം ത്വമാത്മാനമുപാേസ്സ
തസ്മാത്ത്വം തിഷ്ഠിേതാഽസി ജയാ ച പശുഭിശ്ച 5. 17. 1||
അത്സ്യന്നം പശ്യസി ിയമത്ത്യന്നം പശ്യതി ിയം ഭവത്യസ്യ

ഹ്മവർചസം കുേല യ ഏതേമവമാത്മാനം ൈവശ്വാനരമുപാേസ്ത
പാദൗ േത്വതാവാത്മന ഇതി േഹാവാച പാദൗ േത വ്യ ാേസ്യതാം
യന്മാം നാഗമിഷ്യ ഇതി 5. 17. 2||

|| ഇതി സപ്തദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷ്ടാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

താൻേഹാവാൈചേത ൈവ ഖലു യൂയം പൃഥഗിേവമമാത്മാനം
ൈവശ്വാനരം വിദ്വാം �േസാഽന്നമത്ഥ യേസ്ത്വതേമവം

ാേദശമാ മഭിവിമാനമാത്മാനം ൈവശ്വാനരമുപാേസ്ത സ സർേവഷു
േലാേകഷു സർേവഷു ഭൂേതഷു സർേവഷ്വാത്മസ്വന്നമത്തി || 5. 18. 1||
തസ്യ ഹ വാ ഏതസ്യാത്മേനാ ൈവശ്വാനരസ്യ മൂർൈധവ
സുേതജാശ്ച ർവിശ്വരൂപഃ ാണഃ പൃഥഗ്വർത്മാത്മാ സേന്ദേഹാ
ബഹുേലാ ബസ്തിേരവ രയിഃ പൃഥിേവ്യവ പാദാവുര ഏവ േവദിർേലാമാനി
ബർഹിർഹൃദയം ഗാർഹപേത്യാ മേനാഽന്വാഹാര്യപചന ആസ്യമാഹവനീയഃ
|| 5. 18. 2||

|| ഇതി അഷ്ടാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏേകാനവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

തദ്യദ്ഭക്തം ഥമമാഗേച്ഛത്തേദ്ധാമീയം � സ യാം
ഥമാമാഹുതിം ജുഹുയാത്താം ജുഹുയാത് ാണായ സ്വാേഹതി
ാണ പ്യതി || 5. 19. 1||
ാേണ തൃപ്യതി ച പ്യതി ച ഷി
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തൃപ്യത്യാദിത്യ പ്യത്യാദിേത്യ തൃപ്യതി ദ്യൗ പ്യതി
ദിവി തൃപ്യന്ത്യാം യത്കിഞ്ച ദ്യൗശ്ചാദിത്യശ്ചാധിതിഷ്ഠതസ്ത പ്യതി
തസ്യാനുതൃപ്തിം തൃപ്യതി ജയാ പശുഭിരന്നാേദ്യന േതജസാ

ഹ്മവർചേസേനതി || 5. 19. 2||

|| ഇതി ഏേകാനവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| വിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യാം ദ്വിതീയാം ജുഹുയാത്താം ജുഹുയാദ്വ്യാനായ സ്വാേഹതി
വ്യാന പ്യതി || 5. 20. 1||
വ്യാേന തൃപ്യതി േ ാ ം തൃപ്യതി േ ാേ തൃപ്യതി
ച മാ പ്യതി ച മസി തൃപ്യതി ദിശ പ്യന്തി
ദി തൃപ്യന്തീഷു യത്കിഞ്ച ദിശശ്ച ച മാശ്ചാധിതിഷ്ഠന്തി
ത പ്യതി തസ്യാനു തൃപ്തിം തൃപ്യതി ജയാ പശുഭിരന്നാേദ്യന
േതജസാ ഹ്മവർചേസേനതി || 5. 20. 2||

|| ഇതി വിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യാം തൃതീയാം ജുഹുയാത്താം ജുഹുയാദപാനായ
സ്വാേഹത്യപാന പ്യതി || 5. 21. 1||
അപാേന തൃപ്യതി വാ പ്യതി വാചി തൃപ്യന്ത്യാമഗ്നി പ്യത്യഗ്നൗ
തൃപ്യതി പൃഥിവീ തൃപ്യതി പൃഥിവ്യാം തൃപ്യന്ത്യാം യത്കിഞ്ച
പൃഥിവീ ചാഗ്നിശ്ചാധിതിഷ്ഠതസ്ത പ്യതി
തസ്യാനു തൃപ്തിം തൃപ്യതി ജയാ പശുഭിരന്നാേദ്യന േതജസാ

ഹ്മവർചേസേനതി || 5. 21. 2||

|| ഇതി ഏകവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||
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അഥ യാം ചതുർഥീം ജുഹുയാത്താം ജുഹുയാത്സമാനായ സ്വാേഹതി
സമാന പ്യതി || 5. 22. 1||
സമാേന തൃപ്യതി മന പ്യതി മനസി തൃപ്യതി പർജന്യ പ്യതി
പർജേന്യ തൃപ്യതി വിദ പ്യതി വിദ തി തൃപ്യന്ത്യാം യത്കിഞ്ച
വിദ ച്ച പർജന്യശ്ചാധിതിഷ്ഠതസ്ത പ്യതി തസ്യാനു തൃപ്തിം
തൃപ്യതി ജയാ പശുഭിരന്നാേദ്യന േതജസാ ഹ്മവർചേസേനതി
|| 5. 22. 2 ||

|| ഇതി ദ്വാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േയാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യാം പഞ്ചമീം ജുഹുയാത്താം ജുഹുയാദുദാനായ
സ്വാേഹത ദാന പ്യതി || 5. 23. 1||
ഉദാേന തൃപ്യതി ത്വ പ്യതി ത്വചി തൃപ്യന്ത്യാം വായു പ്യതി
വായൗ തൃപ്യത്യാകാശ പ്യത്യാകാേശ തൃപ്യതി യത്കിഞ്ച
വായുശ്ചാകാശശ്ചാധിതിഷ്ഠതസ്ത പ്യതി തസ്യാനു തൃപ്തിം
തൃപ്യതി ജയാ പശുഭിരന്നാേദ്യന േതജസാ ഹ്മവർചേസന
|| 5. 23. 2||

|| ഇതി േയാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

സ യ ഇദമവിദ്വാഗ്നിേഹാ ം ജുേഹാതി യഥാംഗാരാനേപാഹ്യ
ഭസ്മനി ജുഹുയാത്താദൃക്തത്സ്യാത് || 5. 24. 1||
അഥ യ ഏതേദവം വിദ്വാനഗ്നിേഹാ ം ജുേഹാതി തസ്യ സർേവഷു േലാേകഷു
സർേവഷു ഭൂേതഷു സർേവഷ്വാത്മസു ഹുതം ഭവതി || 5. 24. 2||
തദ്യേഥഷീകാതൂലമഗ്നൗ േ ാതം ദൂേയൈതവം �ഹാസ്യ സർേവ
പാപ്മാനഃ ദൂയേന്ത യ ഏതേദവം വിദ്വാനഗ്നിേഹാ ം ജുേഹാതി
|| 5. 24. 3||
തസ്മാദു ൈഹവംവിദ്യദ്യപി ചണ്ഡാലാേയാച്ഛിഷ്ടം

യേച്ഛദാത്മനി ൈഹവാസ്യ തൈദ്വശ്വാനേര ഹുതം � സ്യാദിതി

https://thalilakkam.in/



ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത് 62

തേദഷ േ ാകഃ || 5. 24. 4||
യേഥഹ ധിതാ ബാലാ മാതരം പര പാസത ഏവം � സർവാണി
ഭൂതാന്യഗ്നിേഹാ മുപാസത ഇത്യഗ്നിേഹാ മുപാസത ഇതി || 5. 24. 5||

|| ഇതി ചതുർവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഇതി പഞ്ചേമാഽധ്യായഃ ||

|| ഷേഷ്ഠാഽധ്യായഃ ||

|| ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

േശ്വതേകതുർഹാരുേണയ ആസ തം � ഹ പിേതാവാച േശ്വതേകേതാ
വസ ഹ്മചര്യം ന ൈവ േസാമ്യാസ്മത്കുലീേനാഽനനൂച്യ

ഹ്മബ രിവ ഭവതീതി || 6. 1. 1||
സ ഹ ദ്വാദശവർഷ ഉേപത്യ ചതുർവിം �ശതിവർഷഃ
സർവാേന്വദാനധീത്യ മഹാമനാ അനൂചാനമാനീ സ്തബ്ധ
ഏയായ തം �ഹ പിേതാവാച || 6. 1. 2||
േശ്വതേകേതാ യ േസാേമ്യദം മഹാമനാ അനൂചാനമാനീ
സ്തേബ്ധാഽസ ത തമാേദശമ ാക്ഷ്യഃ േയനാ തം � തം
ഭവത്യമതം മതമവിജ്ഞാതം വിജ്ഞാതമിതി കഥം നു ഭഗവഃ
സ ആേദേശാ ഭവതീതി || 6. 1. 3||
യഥാ േസാൈമ്യേകന മൃത്പിേണ്ഡന സർവം മൃന്മയം വിജ്ഞാതം �
സ്യാദ്വാചാരംഭണം വികാേരാ നാമേധയം മൃത്തിേകേത്യവ സത്യം
|| 6. 1. 4||
യഥാ േസാൈമ്യേകന േലാഹമണിനാ സർവം േലാഹമയം വിജ്ഞാതം �
സ്യാദ്വാചാരംഭണം വികാേരാ നാമേധയം േലാഹമിേത്യവ
സത്യം || 6. 1. 5||
യഥാ േസാമ്യിേകന നഖനികൃന്തേനന സർവം കാർഷ്ണായസം വിജ്ഞാതം �
സ്യാദ്വാചാരംഭണം വികാേരാ നാമേധയം കൃഷ്ണായസമിേത്യവ
സത്യേമവം �േസാമ്യ സ ആേദേശാ ഭവതീതി || 6. 1. 6||
ന ൈവ നൂനം ഭഗവന്തസ്ത ഏതദേവദിഷുര്യേദ്ധ്യതദേവദിഷ്യൻകഥം
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േമ നാവക്ഷ്യന്നിതി ഭഗവാം �േസ്ത്വവ േമ തദ് വീത്വിതി തഥാ
േസാേമ്യതി േഹാവാച || 6. 1. 7||

|| ഇതി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

സേദവ േസാേമ്യദമ ആസീേദകേമവാദ്വിതീയം |
തൈദ്ധക ആഹുരസേദേവദമ ആസീേദകേമവാദ്വിതീയം
തസ്മാദസതഃ സജ്ജായത || 6. 2. 1||
കുത ഖലു േസാൈമ്യവം �സ്യാദിതി േഹാവാച കഥമസതഃ
സജ്ജാേയേതതി| സേത്ത്വവ േസാേമ്യദമ
ആസീേദകേമവാദ്വിതീയം || 6. 2. 2||
തൈദക്ഷത ബഹു സ്യാം ജാേയേയതി തേത്തേജാഽസൃജത തേത്തജ
ഐക്ഷത ബഹു സ്യാം ജാേയേയതി തദേപാഽസൃജത |
തസ്മാദ്യ ക്വച േശാചതി േസ്വദേത വാ പുരുഷേസ്തജസ ഏവ
തദധ്യാേപാ ജായേന്ത || 6. 2. 3||
താ ആപ ഐക്ഷന്ത ബഹ്വ്യഃ സ്യാമ ജാേയമഹീതി താ
അന്നമസൃജന്ത തസ്മാദ്യ ക്വ ച വർഷതി തേദവ ഭൂയിഷ്ഠമന്നം
ഭവത്യദ്ഭ്യ ഏവ തദധ്യന്നാദ്യം ജായേത || 6. 2. 4||

|| ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

േതഷാം ഖേല്വഷാം ഭൂതാനാം ീേണ്യവ ബീജാനി
ഭവന്ത്യാണ്ഡജം ജീവജമുദ്ഭിജ്ജമിതി || 6. 3. 1||
േസയം േദവൈതക്ഷത ഹന്താഹമിമാസ്തിേ ാ േദവതാ അേനന
ജീേവനാത്മനാനു വിശ്യ നാമരൂേപ വ്യാകരവാണീതി || 6. 3. 2||
താസാം ിവൃതം ിവൃതേമൈകകാം കരവാണീതി േസയം
േദവേതമാസ്തിേ ാ േദവതാ അേനൈനവ ജീേവനാത്മനാനു വിശ്യ
നാമരൂേപ വ്യാകേരാത് || 6. 3. 3||
താസാം ിവൃതം ിവൃതേമൈകകാമകേരാദ്യഥാ തു ഖലു
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േസാേമ്യമാസ്തിേ ാ േദവതാ ിവൃ ിവൃേദൈകകാ ഭവതി
തേന്മ വിജാനീഹീതി || 6. 3. 4 ||

|| ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

യദേഗ്ന േരാഹിതം �രൂപം േതജസസ്ത പം യ ം തദപാം
യത്കൃഷ്ണം തദന്നസ്യാപാഗാദേഗ്നരഗ്നിത്വം വാചാരംഭണം
വികാേരാ നാമേധയം ീണി രൂപാണീേത്യവ സത്യം || 6. 4. 1||
യദാദിത്യസ്യ േരാഹിതം �രൂപം േതജസസ്ത പം യ ം തദപാം
യത്കൃഷ്ണം തദന്നസ്യാപാഗാദാദിത്യാദാദിത്യത്വം വാചാരംഭണം
വികാേരാ നാമേധയം ീണി രൂപാണീേത്യവ സത്യം || 6. 4. 2||
യച്ഛ മേസാ േരാഹിതം �രൂപം േതജസസ്ത പം യ ം തദപാം
യത്കൃഷ്ണം തദന്നസ്യാപാഗാച്ച ാച്ച ത്വം വാചാരംഭണം
വികാേരാ നാമേധയം ീണി രൂപാണീേത്യവ സത്യം || 6. 4. 3||
യദ്വിദ േതാ േരാഹിതം �രൂപം േതജസസ്ത പം യ ം തദപാം
യത്കൃഷ്ണം തദന്നസ്യാപാഗാദ്വിദ േതാ വിദ ത്ത്വം വാചാരംഭണം
വികാേരാ നാമേധയം ീണി രൂപാണീേത്യവ സത്യം || 6. 4. 4||
ഏതദ്ധ സ്മ ൈവ തദ്വിദ്വാം �സ ആഹുഃ പൂർേവ മഹാശാലാ
മഹാേ ാ ിയാ ന േനാഽദ്യ
കശ്ചനാ തമമതമവിജ്ഞാതമുദാഹരിഷ്യതീതി േഹ്യേഭ്യാ
വിദാഞ്ച ഃ || 6. 4. 5||
യദു േരാഹിതമിവാഭൂദിതി േതജസസ്ത പമിതി തദ്വിദാഞ്ച ര്യദു
ശു മിവാഭൂദിത്യപാം �രൂപമിതി തദ്വിദാഞ്ച ര്യദു
കൃഷ്ണമിവാഭൂദിത്യന്നസ്യ രൂപമിതി തദ്വിദാഞ്ച ഃ || 6. 4. 6||
യദ്വവിജ്ഞാതമിവാഭൂദിേത്യതാസാേമവ േദവതാനാം �സമാസ ഇതി
തദ്വിദാഞ്ച ര്യഥാ തു ഖലു േസാേമ്യമാസ്തിേ ാ േദവതാഃ
പുരുഷം ാപ്യ ിവൃ ിവൃേദൈകകാ ഭവതി തേന്മ വിജാനീഹീതി
|| 6. 4. 7||

|| ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||
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|| പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അന്നമശിതം േ ധാ വിധീയേത തസ്യ യഃ സ്ഥവിേഷ്ഠാ
ധാതുസ്തത്പുരീഷം ഭവതി േയാ മധ്യമസ്തന്മാം �സം
േയാഽണിഷ്ഠസ്തന്മനഃ || 6. 5. 1||
ആപഃ പീതാേ ധാ വിധീയേന്ത താസാം യഃ സ്ഥവിേഷ്ഠാ
ധാതുസ്ത ം ഭവതി േയാ മധ്യമസ്തേല്ലാഹിതം േയാഽണിഷ്ഠഃ
സ ാണഃ || 6. 5. 2||
േതേജാഽശിതം േ ധാ വിധീയേത തസ്യ യഃ സ്ഥവിേഷ്ഠാ
ധാതുസ്തദസ്ഥി ഭവതി േയാ മധ്യമഃ സ മജ്ജാ
േയാഽണിഷ്ഠഃ സാ വാക് || 6. 5. 3||
അന്നമയം �ഹി േസാമ്യ മനഃ ആേപാമയഃ ാണേസ്തേജാമയീ
വാഗിതി ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി തഥാ
േസാേമ്യതി േഹാവാച || 6. 5. 4||

|| ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഷഷ്ഠഃ ഖൻഡഃ ||

ദധ്നഃ േസാമ്യ മഥ്യമാനസ്യ േയാഽണിമാ സ ഉർധ്വഃ സമുദീഷതി
തത്സർപിർഭവതി || 6. 6. 1||
ഏവേമവ ഖലു േസാമ്യാന്നസ്യാശ്യമാനസ്യ േയാഽണിമാ സ ഉർധ്വഃ
സമുദീഷതി തന്മേനാ ഭവതി || 6. 6. 2||
അപാം �േസാമ്യ പീയമാനാനാം േയാഽണിമാ സ ഉർധ്വഃ സമുദീഷതി
സാ ാേണാ ഭവതി || 6. 6. 3 ||
േതജസഃ േസാമ്യാശ്യമാനസ്യ േയാഽണിമാ സ ഉർധ്വഃ സമുദീഷതി
സാ വാഗ്ഭവതി || 6. 6. 4||
അന്നമയം � ഹി േസാമ്യ മന ആേപാമയഃ ാണേസ്തേജാമയീ വാഗിതി
ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി തഥാ േസാേമ്യതി േഹാവാച
|| 6. 6. 6||

|| ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||
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|| സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

േഷാഡശകലഃ േസാമ്യ പുരുഷഃ പഞ്ചദശാഹാനി മാശീഃ
കാമമപഃ പിബാേപാമയഃ ാേണാ നപിബേതാ വിേച്ഛത്സ്യത
ഇതി || 6. 7. 1||
സ ഹ പഞ്ചദശാഹാനി നശാഥ ൈഹനമുപസസാദ കിം വീമി
േഭാ ഇത്യൃചഃ േസാമ്യ യജൂം �ഷി സാമാനീതി സ േഹാവാച ന ൈവ
മാ തിഭാന്തി േഭാ ഇതി || 6. 7. 2||
തം � േഹാവാച യഥാ േസാമ്യ മഹേതാഽഭ്യാ ഹിതൈസ്യേകാഽംഗാരഃ
ഖേദ്യാതമാ ഃ പരിശിഷ്ടഃ സ്യാേത്തന തേതാഽപി ന ബഹു
ദേഹേദവം �േസാമ്യ േത േഷാഡശാനാം കലാനാേമകാ കലാതിശിഷ്ടാ
സ്യാത്തൈയതർഹി േവദാന്നാനുഭവസ്യശാനാഥ േമ വിജ്ഞാസ്യസീതി
|| 6. 7. 3||
സ ഹശാഥ ൈഹനമുപസസാദ തം � ഹ യത്കിഞ്ച പ ച്ഛ
സർവം �ഹ തിേപേദ || 6. 7. 4||
തം � േഹാവാച യഥാ േസാമ്യ മഹേതാഽഭ്യാഹിതൈസ്യകമംഗാരം
ഖേദ്യാതമാ ം പരിശിഷ്ടം തം തൃൈണരുപസമാധായ

ാജ്വലേയേത്തന തേതാഽപി ബഹു ദേഹത് || 6. 7. 5||
ഏവം � േസാമ്യ േത േഷാഡശാനാം കലാനാേമകാ
കലാതിശിഷ്ടാഭൂത്സാേന്നേനാപസമാഹിതാ ാജ്വാലീ
തൈയതർഹി േവദാനനുഭവസ്യന്നമയം �ഹി േസാമ്യ മന ആേപാമയഃ

ാണേസ്തേജാമയീ വാഗിതി തദ്ധാസ്യ വിജജ്ഞാവിതി വിജജ്ഞാവിതി
|| 6. 7. 6||

|| ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഉദ്ദാലേകാ ഹാരുണിഃ േശ്വതേകതും പു മുവാച സ്വപ്നാന്തം േമ േസാമ്യ
വിജാനീഹീതി യൈ തത്പുരുഷഃ സ്വപിതി നാമ സതാ േസാമ്യ തദാ
സമ്പേന്നാ ഭവതി സ്വമപീേതാ ഭവതി തസ്മാേദനം �
സ്വപിതീത്യാചക്ഷേത സ്വം �ഹ്യപീേതാ ഭവതി || 6. 8. 1||
സ യഥാ ശകുനിഃ സൂേ ണ ബേദ്ധാ ദിശം ദിശം

https://thalilakkam.in/



ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്ത് 67

പതിത്വാന്യ ായതനമലബ്ധ്വാ ബന്ധനേമേവാപ യത
ഏവേമവ ഖലു േസാമ്യ തന്മേനാ ദിശം ദിശം
പതിത്വാന്യ ായതനമലബ്ധ്വാ ാണേമേവാപ യേത

ാണബന്ധനം � ഹി േസാമ്യ മന ഇതി || 6. 8. 2 ||
അശനാപിപാേസ േമ േസാമ്യ വിജാനീഹീതി
യൈ തത്പുരുേഷാഽശിശിഷതി നാമാപ ഏവ തദശിതം നയേന്ത
തദ്യഥാ േഗാനാേയാഽശ്വനായഃ പുരുഷനായ ഇേത്യവം തദപ
ആചക്ഷേതഽശനാേയതി ത ിത ംഗമുത്പതിതം � േസാമ്യ
വിജാനീഹി േനദമമൂലം ഭവിഷ്യതീതി || 6. 8. 3||
തസ്യ ക്വ മൂലം � സ്യാദന്യ ാന്നാേദവേമവ ഖലു േസാമ്യാേന്നന
ശുംേഗനാേപാ മൂലമന്വിച്ഛാദ്ഭിഃ േസാമ്യ ശുംേഗന േതേജാ
മൂലമന്വിച്ഛ േതജസാ േസാമ്യ ശുംേഗന സ ലമന്വിച്ഛ
സ ലാഃ േസാേമ്യമാഃ സർവാഃ ജാഃ സദായതനാഃ
സത് തിഷ്ഠാഃ || 6. 8. 4||
അഥ യൈ തത്പുരുഷഃ പിപാസതി നാമ േതജ ഏവ തത്പീതം നയേത
തദ്യഥാ േഗാനാേയാഽശ്വനായഃ പുരുഷനായ ഇേത്യവം തേത്തജ
ആചഷ്ട ഉദേന്യതി തൈ തേദവ ശുംഗമുത്പതിതം � േസാമ്യ
വിജാനീഹി േനദമമൂലം ഭവിഷ്യതീതി || 6. 8. 5||
തസ്യ ക്വ മൂലം � സ്യാദന്യ ാദ്ഭ്യ്ഽദ്ഭിഃ േസാമ്യ ശുംേഗന േതേജാ
മൂലമന്വിച്ഛ േതജസാ േസാമ്യ ശുംേഗന സ ലമന്വിച്ഛ
സ ലാഃ േസാേമ്യമാഃ സർവാഃ ജാഃ സദായതനാഃ സത് തിഷ്ഠാ
യഥാ തു ഖലു േസാേമ്യമാസ്തിേ ാ േദവതാഃ പുരുഷം ാപ്യ

ിവൃ ിവൃേദൈകകാ ഭവതി തദുക്തം പുരസ്താേദവ ഭവത്യസ്യ
േസാമ്യ പുരുഷസ്യ യേതാ വാങ്മനസി സമ്പദ്യേത മനഃ ാേണ

ാണേസ്തജസി േതജഃ പരസ്യാം േദവതായാം || 6. 8. 6||
സ യ ഏേഷാഽണിൈമതദാത്മ്യമിദം � സർവം തത്സത്യം � സ
ആത്മാ തത്ത്വമസി േശ്വതേകേതാ ഇതി ഭൂയ ഏവ മാ
ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി തഥാ േസാേമ്യതി േഹാവാച || 6. 8. 7||

|| ഇതി അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||
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യഥാ േസാമ്യ മധു മധുകൃേതാ നിസ്തിഷ്ഠന്തി നാനാത്യയാനാം
വൃക്ഷാണാം �രസാൻസമവഹാരേമകതാം �രസം ഗമയന്തി || 6. 9. 1||
േത യഥാ ത ന വിേവകം ലഭേന്തഽമുഷ്യാഹം വൃക്ഷസ്യ
രേസാഽസ്മ്യമുഷ്യാഹം വൃക്ഷസ്യ രേസാഽസ്മീേത്യവേമവ ഖലു
േസാേമ്യമാഃ സർവാഃ ജാഃ സതി സമ്പദ്യ ന വിദുഃ സതി
സമ്പദ്യാമഹ ഇതി || 6. 9. 2 ||
ത ഇഹ വ്യേ ാ വാ സിം �േഹാ വാ വൃേകാ വാ വരാേഹാ വാ കീേടാ വാ
പതംേഗാ വാ ദം �േശാ വാ മശേകാ വാ യദ്യദ്ഭവന്തി തദാഭവന്തി
|| 6. 9. 3 ||
സ യ ഏേഷാഽണിൈമതദാത്മ്യമിദം � സർവം തത്സത്യം � സ ആത്മാ
തത്ത്വമസി േശ്വതേകേതാ ഇതി ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി
തഥാ േസാേമ്യതി േഹാവാച || 6. 9. 4||

|| ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഇമാഃ േസാമ്യ നദ്യഃ പുരസ്താത് ാച്യഃ സ്യന്ദേന്ത
പശ്ചാത് തീച്യസ്താഃ സമു ാത്സമു േമവാപിയന്തി സ സമു
ഏവ ഭവതി താ യഥാ ത ന വിദുരിയമഹമസ്മീയമഹമസ്മീതി
|| 6. 10. 1||
ഏവേമവ ഖലു േസാേമ്യമാഃ സർവാഃ ജാഃ സത ആഗമ്യ ന വിദുഃ
സത ആഗച്ഛാമഹ ഇതി ത ഇഹ വ്യാേ ാ വാ സിം �േഹാ വാ
വൃേകാ വാ വരാേഹാ വാ കീേടാ വാ പതംേഗാ വാ ദം �േശാ വാ മശേകാ വാ
യദ്യദ്ഭവന്തി തദാഭവന്തി || 6. 10. 2||
സ യ ഏേഷാഽണിൈമതദാത്മ്യമിദം � സർവം തത്സത്യം � സ ആത്മാ
തത്ത്വമസി േശ്വതേകേതാ ഇതി ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി
തഥാ േസാേമ്യതി േഹാവാച || 6. 10. 3||

|| ഇതി ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||
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അസ്യ േസാമ്യ മഹേതാ വൃക്ഷസ്യ േയാ മൂേലഽഭ്യാഹന്യാജ്ജീവൻ േവ 
േദ്യാ
മേധ്യഽഭ്യാഹന്യാജ്ജീവൻ േവേദ്യാഽേ ഽഭ്യാഹന്യാജ്ജീവൻ േവത്സ
ഏഷ ജീേവനാത്മനാനു ഭൂതഃ േപപീയമാേനാ േമാദമാനസ്തിഷ്ഠതി
|| 6. 11. 1||
അസ്യ യേദകാം � ശാഖാം ജീേവാ ജഹാത്യഥ സാ ശുഷ്യതി
ദ്വിതീയാം ജഹാത്യഥ സാ ശുഷ്യതി തൃതീയാം ജഹാത്യഥ സാ
ശുഷ്യതി സർവം ജഹാതി സർവഃ ശുഷ്യതി || 6. 11. 2||
ഏവേമവ ഖലു േസാമ്യ വിദ്ധീതി േഹാവാച ജീവാേപതം വാവ കിേലദം

ിയേത ന ജീേവാ ിയേത ഇതി സ യ ഏേഷാഽണിൈമതദാത്മ്യമിദം �
സർവം തത്സത്യം � സ ആത്മാ തത്ത്വമസി േശ്വതേകേതാ ഇതി ഭൂയ ഏവ
മാ ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി തഥാ േസാേമ്യതി േഹാവാച || 6. 11. 3||

|| ഇതി ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ന്യേ ാധഫലമത ആഹേരതീദം ഭഗവ ഇതി ഭിന്ദ്ധീതി ഭിന്നം
ഭഗവ ഇതി കിമ പശ്യസീത്യണ്വ്യ ഇേവമാ ധാനാ ഭഗവ
ഇത്യാസാമംൈഗകാം ഭിന്ദ്ധീതി ഭിന്നാ ഭഗവ ഇതി കിമ
പശ്യസീതി ന കിഞ്ചന ഭഗവ ഇതി || 6. 12. 1||
തം � േഹാവാച യം ൈവ േസാൈമ്യതമണിമാനം ന നിഭാലയസ
ഏതസ്യ ൈവ േസാൈമ്യേഷാഽണിമ്ന ഏവം മഹാന്യേ ാധസ്തിഷ്ഠതി

ദ്ധത്സ്വ േസാേമ്യതി || 6. 12. 2||
സ യ ഏേഷാഽണിൈമതദാത്മ്യമിദദ്ം � സർവം തത്സത്യം � സ ആത്മാ
തത്ത്വമസി േശ്വതേകേതാ ഇതി ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി
തഥാ േസാേമ്യതി േഹാവാച || 6. 12. 3||

|| ഇതി ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ലവണേമതദുദേകഽവധായാഥ മാ ാതരുപസീദഥാ ഇതി
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സ ഹ തഥാ ചകാര തം � േഹാവാച യേദ്ദാഷാ ലവണമുദേകഽവാധാ
അംഗ തദാഹേരതി തദ്ധാവമൃശ്യ ന വിേവദ || 6. 13. 1||
യഥാ വിലീനേമവാംഗാസ്യാന്താദാചാേമതി കഥമിതി ലവണമിതി
മധ്യാദാചാേമതി കഥമിതി ലവണമിത്യന്താദാചാേമതി
കഥമിതി ലവണമിത്യഭി ാൈസ്യതദഥ േമാപസീദഥാ ഇതി
തദ്ധ തഥാ ചകാര തച്ഛശ്വത്സംവർതേത തം � േഹാവാചാ
വാവ കില തേത്സാമ്യ ന നിഭാലയേസഽൈ വ കിേലതി || 6. 13. 2||
സ യ ഏേഷാഽണിൈമതദാത്മ്യമിദം � സർവം തത്സത്യം � സ ആത്മാ
തത്ത്വമസി േശ്വതേകേതാ ഇതി ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി
തഥാ േസാേമ്യതി േഹാവാച || 6. 13. 3||

|| ഇതി േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

യഥാ േസാമ്യ പുരുഷം ഗന്ധാേരേഭ്യാഽഭിനദ്ധാക്ഷമാനീയ തം
തേതാഽതിജേന വിസൃേജത്സ യഥാ ത ാേങ്വാദങ്വാധരാങ്വാ

ത്യങ്വാ ധ്മായീതാഭിനദ്ധാക്ഷ ആനീേതാഽഭിനദ്ധാേക്ഷാ
വിസൃഷ്ടഃ || 6. 14. 1||
തസ്യ യഥാഭിനഹനം മുച്യ യാേദതാം ദിശം ഗന്ധാരാ
ഏതാം ദിശം േജതി സ ാമാദ് ാമം പൃച്ഛൻപണ്ഡിേതാ േമധാവീ
ഗന്ധാരാേനേവാപസമ്പേദ്യൈതവേമേവഹാചാര്യവാൻപുരുേഷാ േവദ
തസ്യ താവേദവ ചിരം യാവന്ന വിേമാേക്ഷ്യഽഥ സമ്പത്സ്യ ഇതി
|| 6. 14. 2||
സ യ ഏേഷാഽണിൈമതദാത്മ്യമിദം � സർവം തത്സത്യം � സ ആത്മാ
തത്ത്വമസി േശ്വതേകേതാ ഇതി ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി
തഥാ േസാേമ്യതി േഹാവാച || 6. 14. 3||

|| ഇതി ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

പുരുഷം � േസാേമ്യാേതാപതാപിനം ജ്ഞാതയഃ പര പാസേത ജാനാസി
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മാം ജാനാസി മാമിതി തസ്യ യാവന്ന വാങ്മനസി സമ്പദ്യേത
മനഃ ാേണ ാണേസ്തജസി േതജഃ പരസ്യാം േദവതായാം
താവജ്ജാനാതി || 6. 15. 1||
അഥ യദാസ്യ വാങ്മനസി സമ്പദ്യേത മനഃ ാേണ ാണേസ്തജസി
േതജഃ പരസ്യാം േദവതായാമഥ ന ജാനാതി || 6. 15. 2||
സ യ ഏേഷാഽണിൈമതദാത്മ്യമിദം � സർവം തത് സത്യം � സ ആത്മാ
തത്ത്വമസി േശ്വതേകേതാ ഇതി ഭൂയ ഏവ മാ ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി
തഥാ േസാേമ്യതി േഹാവാച || 6. 15. 3||

|| ഇതി പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

പുരുഷം � േസാേമ്യാത
ഹസ്തഗൃഹീതമാനയന്ത്യപഹാർഷീത്സ്േതയമകാർഷീത്പരശുമൈസ്മ
തപേതതി സ യദി തസ്യ കർതാ ഭവതി തത ഏവാനൃതമാത്മാനം
കുരുേത േസാഽനൃതാഭിസേന്ധാഽനൃേതനാത്മാനമന്തർധായ
പരശും തപ്തം തിഗൃഹ്ണാതി സ ദഹ്യേതഽഥ ഹന്യേത || 6. 16. 1||
അഥ യദി തസ്യാകർതാ ഭവതി തേതവ സത്യമാത്മാനം കുരുേത
സ സത്യാഭിസന്ധഃ സേത്യനാത്മാനമന്തർധായ പരശും തപ്തം

തിഗൃഹ്ണാതി സന ദഹ്യേതഽഥ മുച്യേത || 6. 16. 2||
സ യഥാ ത നാദാേഹ്യൈതതദാത്മ്യമിദം � സർവം തത്സത്യം � സ
ആത്മാ തത്ത്വമസി േശ്വതേകേതാ ഇതി തദ്ധാസ്യ വിജജ്ഞാവിതി
വിജജ്ഞാവിതി || 6. 16. 3||

|| ഇതി േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഇതി ഷേഷ്ഠാഽധ്യായഃ ||

|| സപ്തേമാഽധ്യായഃ ||

|| ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||
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അധീഹി ഭഗവ ഇതി േഹാപസസാദ സനത്കുമാരം നാരദസ്തം �
േഹാവാച യേദ്വത്ഥ േതന േമാപസീദ തതസ്ത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമീതി
സ േഹാവാച || 7. 1. 1||
ഋേഗ്വദം ഭഗേവാഽേധ്യമി യജുർേവദം � സാമേവദമാഥർവണം
ചതുർഥമിതിഹാസപുരാണം പഞ്ചമം േവദാനാം േവദം പി ്യം � രാശിം
ൈദവം നിധിം വാേകാവാക്യേമകായനം േദവവിദ്യാം ഹ്മവിദ്യാം
ഭൂതവിദ്യാം ക്ഷ വിദ്യാം നക്ഷ വിദ്യാം �
സർപേദവജനവിദ്യാേമതദ്ഭഗേവാഽേധ്യമി || 7. 1. 2||
േസാഽഹം ഭഗേവാ മ വിേദവാസ്മി നാത്മവി തം � േഹ്യവ േമ
ഭഗവ േശഭ്യസ്തരതി േശാകമാത്മവിദിതി േസാഽഹം ഭഗവഃ
േശാചാമി തം മാ ഭഗവാേഞ്ഛാകസ്യ പാരം താരയത്വിതി
തം � േഹാവാച യൈദ്വ കിൈഞ്ചതദധ്യഗീഷ്ഠാ നാൈമൈവതത് || 7. 1. 3||
നാമ വാ ഋേഗ്വേദാ യജുർേവദഃ സാമേവദ ആഥർവണശ്ചതുർഥ
ഇതിഹാസപുരാണഃ പഞ്ചേമാ േവദാനാം േവദഃ പിേ ്യാ രാശിർൈദേവാ
നിധിർവാേകാവാക്യേമകായനം േദവവിദ്യാ ഹ്മവിദ്യാ ഭൂതവിദ്യാ
ക്ഷ വിദ്യാ നക്ഷ വിദ്യാ സർപേദവജനവിദ്യാ
നാൈമൈവതന്നാേമാപാേസ്സ്വതി || 7. 1. 4 ||
സ േയാ നാമ േഹ്മത പാേസ്ത യാവന്നാേമ്നാ ഗതം ത ാസ്യ
യഥാകാമചാേരാ ഭവതി േയാ നാമ േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി
ഭഗേവാ നാേമ്നാ ഭൂയ ഇതി നാേമ്നാ വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ
ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 1. 5||

|| ഇതി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

വാഗ്വാവ നാേമ്നാ ഭൂയസീ വാഗ്വാ ഋേഗ്വദം വിജ്ഞാപയതി യജുർേവദം
�
സാമേവദമാഥർവണം ചതുർഥമിതിഹാസപുരാണം പഞ്ചമം േവദാനാം േവദം
പി ്യം �രാശിം ൈദവം നിധിം വാേകാവാക്യേമകായനം േദവവിദ്യാം

ഹ്മവിദ്യാം ഭൂതവിദ്യാം ക്ഷ വിദ്യാം � സർപേദവജനവിദ്യാം
ദിവം ച പൃഥിവീം ച വായും ചാകാശം ചാപശ്ച േതജശ്ച
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േദവാം �ശ്ച മനുഷ്യാം �ശ്ച പശൂം �ശ്ച വയാം �സി ച
തൃണവന തീഞ്ശ്വാപദാന്യാകീടപതംഗപിപീലകം
ധർമം ചാധർമം ച സത്യം ചാനൃതം ച സാധു ചാസാധു ച
ഹൃദയജ്ഞം ചാഹൃദയജ്ഞം ച യൈദ്വ വാങ്നാഭവിഷ്യന്ന ധർേമാ
നാധർേമാ വ്യജ്ഞാപയിഷ്യന്ന സത്യം നാനൃതം ന സാധു നാസാധു
ന ഹൃദയേജ്ഞാ നാഹൃദയേജ്ഞാ വാേഗൈവതത്സർവം വിജ്ഞാപയതി
വാചമുപാേസ്സ്വതി || 7. 2. 1||
സ േയാ വാചം േഹ്മത പാേസ്ത യാവദ്വാേചാ ഗതം ത ാസ്യ
യഥാകാമചാേരാ ഭവതി േയാ വാചം േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി
ഭഗേവാ വാേചാ ഭൂയ ഇതി വാേചാ വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ
ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 2. 2||

|| ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

മേനാ വാവ വാേചാ ഭൂേയാ യഥാ ൈവ േദ്വ വാമലേക േദ്വ വാ േകാേല
ദ്വൗ വാക്ഷൗ മുഷ്ടിരനുഭവേത്യവം വാചം ച നാമ ച
മേനാഽനുഭവതി സ യദാ മനസാ മനസ്യതി
മ ാനധീയീേയത്യഥാധീേത കർമാണി കുർവീേയത്യഥ കുരുേത
പു ാം �ശ്ച പശൂം �േശ്ചേച്ഛേയത്യേഥച്ഛത ഇമം ച
േലാകമമും േചേച്ഛേയത്യേഥച്ഛേത മേനാ ഹ്യാത്മാ മേനാ ഹി േലാേകാ
മേനാ ഹി ഹ്മ മന ഉപാേസ്സ്വതി || 7. 3. 1 ||
സ േയാ മേനാ േഹ്മത പാേസ്ത യാവന്മനേസാ ഗതം ത ാസ്യ
യഥാകാമചാേരാ ഭവതി േയാ മേനാ േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി
ഭഗേവാ മനേസാ ഭൂയ ഇതി മനേസാ വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി
തേന്മ ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 3. 2||

|| ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

സങ്കൽേപാ വാവ മനേസാ ഭൂയാന്യദാ ൈവ സങ്കൽപയേതഽഥ
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മനസ്യത്യഥ വാചമീരയതി താമു നാമ്നീരയതി നാമ്നി
മ ാ ഏകം ഭവന്തി മേ ഷു കർമാണി || 7. 4. 1||
താനി ഹ വാ ഏതാനി സങ്കൽൈപകായനാനി സങ്കൽപാത്മകാനി
സങ്കൽേപ തിഷ്ഠിതാനി സമകൢപതാം ദ്യാവാപൃഥിവീ
സമകൽേപതാം വായുശ്ചാകാശം ച സമകൽപന്താപശ്ച
േതജശ്ച േതഷാം � സം കൢൈപ്ത്യ വർഷം � സങ്കൽപേത
വർഷസ്യ സങ്കൢപ്ത്യാ അന്നം � സങ്കൽപേതഽന്നസ്യ സം കൢൈപ്ത്യ

ാണാഃ സങ്കൽപേന്ത ാണാനാം � സം കൢൈപ്ത്യ മ ാഃ സങ്കൽപേന്ത
മ ാണാം � സം കൢൈപ്ത്യ കർമാണി സങ്കൽപേന്ത കർമണാം
സങ്കൢൈപ്ത്യ േലാകഃ സങ്കൽപേത േലാകസ്യ സം കൢൈപ്ത്യ സർവം �
സങ്കൽപേത സ ഏഷ സങ്കൽപഃ സങ്കൽപമുപാേസ്സ്വതി || 7. 4. 2 ||
സ യഃ സങ്കൽപം േഹ്മത പാേസ്ത സങ്കൢപ്താൈന്വ സ േലാകാ വാ വഃ

തിഷ്ഠിതാൻ തിഷ്ഠിേതാഽവ്യഥമാനാനവ്യഥമാേനാഽഭിസിധ്യതി
യാവത്സങ്കൽപസ്യ ഗതം ത ാസ്യ യഥാകാമചാേരാ ഭവതി യഃ
സങ്കൽപം േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി ഭഗവഃ സങ്കൽപാദ്ഭൂയ ഇതി
സങ്കൽപാദ്വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 4. 3||

|| ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ചിത്തം വാവ സം കൽപാദ്ഭൂേയാ യദാ ൈവ േചതയേതഽഥ
സങ്കൽപയേതഽഥ മനസ്യത്യഥ വാചമീരയതി താമു നാമ്നീരയതി
നാമ്നി മ ാ ഏകം ഭവന്തി മേ ഷു കർമാണി || 7. 5. 1||
താനി ഹ വാ ഏതാനി ചിൈത്തകായനാനി ചിത്താത്മാനി ചിേത്ത

തിഷ്ഠിതാനി തസ്മാദ്യദ്യപി ബഹുവിദചിേത്താ ഭവതി
നായമസ്തീേത്യൈവനമാഹുര്യദയം േവദ യദ്വാ അയം
വിദ്വാേന്നത്ഥമചിത്തഃ സ്യാദിത്യഥ യദ്യൽപവിച്ചിത്തവാൻഭവതി
തസ്മാ ഏേവാത ശു ഷേന്ത ചിത്തം �േഹ്യൈവഷാേമകായനം
ചിത്തമാത്മാ ചിത്തം തിഷ്ഠാ ചിത്തമുപാേസ്സ്വതി || 7. 5. 2 ||
സ യശ്ചിത്തം േഹ്മത പാേസ്ത ചിത്താൈന്വ സ േലാകാ വാ വഃ

തിഷ്ഠിതാൻ തിഷ്ഠിേതാഽവ്യഥമാനാനവ്യഥമാേനാഽഭിസിധ്യതി
യാവച്ചിത്തസ്യ ഗതം ത ാസ്യ യഥാകാമചാേരാ ഭവതി യശ്ചിത്തം
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േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി ഭഗവശ്ചിത്താദ്ഭൂയ ഇതി ചിത്താദ്വാവ
ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 5. 3||

|| ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

ധ്യാനം വാവ ചിത്താദ്ഭൂേയാ ധ്യായതീവ പൃഥിവീ
ധ്യായതീവാന്തരിക്ഷം ധ്യായതീവ ദ്യൗർധ്യായന്തീവാേപാ
ധ്യായന്തീവ പർവതാ േദവമനുഷ്യാസ്തസ്മാദ്യ ഇഹ മനുഷ്യാണാം
മഹത്താം ാ വന്തി ധ്യാനാപാദാം �ശാ ഇൈവവ േത ഭവന്ത്യഥ
േയഽൽപാഃ കലഹിനഃ പിശുനാ ഉപവാദിനേസ്തഽഥ േയ ഭേവാ
ധ്യാനാപാദാം �ശാ ഇൈവവ േത ഭവന്തി ധ്യാനമുപാേസ്സ്വതി || 7. 6. 1||
സ േയാ ധ്യാനം േഹ്മത പാേസ്ത യാവദ്ധ്യാനസ്യ ഗതം ത ാസ്യ
യഥാകാമചാേരാ ഭവതി േയാ ധ്യാനം േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി
ഭഗേവാ ധ്യാനാദ്ഭൂയ ഇതി ധ്യാനാദ്വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി
തേന്മ ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 6. 2||

|| ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

വിജ്ഞാനം വാവ ധ്യാനാദ്ഭൂയഃ വിജ്ഞാേനന വാ ഋേഗ്വദം വിജാനാതി
യജുർേവദം � സാമേവദമാഥർവണം ചതുർഥമിതിഹാസപുരാണം
പഞ്ചമം േവദാനാം േവദം പി ്യം �രാശിം ൈദവം നിധിം
വാേകാവാക്യേമകായനം േദവവിദ്യാം ഹ്മവിദ്യാം ഭൂതവിദ്യാം
ക്ഷ വിദ്യാം നക്ഷ വിദ്യാം �സർപേദവജനവിദ്യാം ദിവം ച
പൃഥിവീം ച വായും ചാകാശം ചാപശ്ച േതജശ്ച േദവാം �ശ്ച
മനുഷ്യാം �ശ്ച പശൂം �ശ്ച വയാം �സി ച
തൃണവന തീഞ്ഛ്വാപദാന്യാകീടപതംഗപിപീലകം
ധർമം ചാധർമം ച സത്യം ചാനൃതം ച സാധു ചാസാധു ച
ഹൃദയജ്ഞം ചാഹൃദയജ്ഞം ചാന്നം ച രസം േചമം ച േലാകമമും
ച വിജ്ഞാേനൈനവ വിജാനാതി വിജ്ഞാനമുപാേസ്സ്വതി || 7. 7. 1 ||
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സ േയാ വിജ്ഞാനം േഹ്മത പാേസ്ത വിജ്ഞാനവേതാ ൈവ സ
േലാകാഞ്ജ്ഞാനവേതാഽഭിസിധ്യതി യാവദ്വിജ്ഞാനസ്യ ഗതം ത ാസ്യ
യഥാകാമചാേരാ ഭവതി േയാ വിജ്ഞാനം േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി ഭഗേവാ
വിജ്ഞാനാദ്ഭൂയ ഇതി വിജ്ഞാനാദ്വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ
ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 7. 2||

|| ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ബലം വാവ വിജ്ഞാനാദ്ഭൂേയാഽപി ഹ ശതം വിജ്ഞാനവതാേമേകാ
ബലവാനാകമ്പയേത സ യദാ ബലീ ഭവത്യേഥാത്ഥാതാ
ഭവത ത്തിഷ്ഠൻപരിചരിതാ ഭവതി പരിചര പസത്താ
ഭവത പസീദ ഷ്ടാ ഭവതി േ ാതാ ഭവതി മന്താ ഭവതി
േബാദ്ധാ ഭവതി കർതാ ഭവതി വിജ്ഞാതാ ഭവതി ബേലന ൈവ പൃഥിവീ
തിഷ്ഠതി ബേലനാന്തരിക്ഷം ബേലന ദ്യൗർബേലന പർവതാ ബേലന
േദവമനുഷ്യാ ബേലന പശവശ്ച വയാം �സി ച തൃണവന തയഃ
ശ്വാപദാന്യാകീടപതംഗപിപീലകം ബേലന േലാകസ്തിഷ്ഠതി
ബലമുപാേസ്സ്വതി || 7. 8. 1||
സ േയാ ബലം േഹ്മത പാേസ്ത യാവദ്ബലസ്യ ഗതം ത ാസ്യ
യഥാകാമചാേരാ ഭവതി േയാ ബലം േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി ഭഗേവാ
ബലാദ്ഭൂയ ഇതി ബലാദ്വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ
ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 8. 2||

|| ഇതി അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അന്നം വാവ ബലാദ്ഭൂയസ്തസ്മാദ്യദ്യപി ദശ
രാ ീർനാശ്നീയാദ്യദ ഹ
ജീേവദഥവാ ഷ്ടാേ ാതാമന്താേബാദ്ധാകർതാവിജ്ഞാതാ
ഭവത്യഥാന്നസ്യാൈയ ഷ്ടാ ഭവതി േ ാതാ ഭവതി മന്താ
ഭവതി േബാദ്ധാ ഭവതി കർതാ ഭവതി വിജ്ഞാതാ
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ഭവത്യന്നമുപാേസ്സ്വതി || 7. 9. 1||
സ േയാഽന്നം േഹ്മത പാേസ്തഽന്നവേതാ ൈവ സ
േലാകാൻപാനവേതാഽഭിസിധ്യതി യാവദന്നസ്യ ഗതം ത ാസ്യ
യഥാകാമചാേരാ ഭവതി േയാഽന്നം േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി
ഭഗേവാഽന്നാദ്ഭൂയ ഇത്യന്നാദ്വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ
ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 9. 2||

|| ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ആേപാ വാവാന്നാദ്ഭൂയസ്തസ്മാദ്യദാ സുവൃഷ്ടിർന ഭവതി
വ്യാധീയേന്ത ാണാ അന്നം കനീേയാ ഭവിഷ്യതീത്യഥ യദാ
സുവൃഷ്ടിർഭവത്യാനന്ദിനഃ ാണാ ഭവന്ത്യന്നം ബഹു
ഭവിഷ്യതീത്യാപ ഏേവമാ മൂർതാ േയയം പൃഥിവീ യദന്തരിക്ഷം
യദ്ദ്യൗര്യത്പർവതാ യേദ്ദവമനുഷ്യായത്പശവശ്ച വയാം �സി ച
തൃണവന തയഃ ശ്വാപദാന്യാകീടപതംഗപിപീലകമാപ
ഏേവമാ മൂർതാ അപ ഉപാേസ്സ്വതി || 7. 10. 1||
സ േയാഽേപാ േഹ്മത പാസ്ത ആേപ്നാതി സർവാൻകാമാം � പ്തിമാൻഭവതി
യാവദപാം ഗതം ത ാസ്യ യഥാകാമചാേരാ ഭവതി േയാഽേപാ

േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി ഭഗേവാഽദ്േഭ്യാ ഭൂയ ഇത്യദ്േഭ്യാ വാവ
ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 10. 2||

|| ഇതി ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

േതേജാ വാവാദ്േഭ്യാ ഭൂയസ്തദ്വാ ഏതദ്വായുമാഗൃഹ്യാകാശമഭിതപതി
തദാഹുർനിേശാചതി നിതപതി വർഷിഷ്യതി വാ ഇതി േതജ ഏവ
തത്പൂർവം ദർശയിത്വാഥാപഃ സൃജേത തേദതദൂർധ്വാഭിശ്ച
തിരശ്ചീഭിശ്ച വിദ ദ്ഭിരാ ാദാശ്ചരന്തി തസ്മാദാഹുർവിേദ്യാതേത
സ്തനയതി വർഷിഷ്യതി വാ ഇതി േതജ ഏവ തത്പൂർവം ദർശയിത്വാഥാപഃ
സൃജേത േതജ ഉപാേസ്സ്വതി || 7. 11. 1||
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സ യേസ്തേജാ േഹ്മത പാേസ്ത േതജസ്വീ ൈവ സ േതജസ്വേതാ
േലാകാൻഭാസ്വേതാഽപഹതതമ ാനഭിസിധ്യതി യാവേത്തജേസാ ഗതം
ത ാസ്യ യഥാകാമചാേരാ ഭവതി യേസ്തേജാ േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി
ഭഗവേസ്തജേസാ ഭൂയ ഇതി േതജേസാ വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ
ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 11. 2||

|| ഇതി ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ആകാേശാ വാവ േതജേസാ ഭൂയാനാകാേശ ൈവ സൂര്യാച മസാവുഭൗ
വിദ ന്നക്ഷ ാണ്യഗ്നിരാകാേശനാഹ്വയത്യാകാേശന
ശൃേണാത്യാകാേശന തിശൃേണാത്യാകാേശ രമത ആകാേശ ന രമത
ആകാേശ ജായത ആകാശമഭിജായത ആകാശമുപാേസ്സ്വതി
|| 7. 12. 1||
സ യ ആകാശം േഹ്മത പാസ്ത ആകാശവേതാ ൈവ സ
േലാകാൻ കാശവേതാഽസംബാധാനുരുഗായവേതാഽഭിസിധ്യതി
യാവദാകാശസ്യ ഗതം ത ാസ്യ യഥാകാമചാേരാ ഭവതി
യ ആകാശം േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി ഭഗവ ആകാശാദ്ഭൂയ ഇതി
ആകാശാദ്വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ ഭഗവാൻ വീത്വിതി
|| 7. 12. 2||

|| ഇതി ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

സ്മേരാ വാവാകാശാദ്ഭൂയസ്തസ്മാദ്യദ്യപി ബഹവ ആസീരന്ന
സ്മരേന്താ ൈനവ േത കഞ്ചന ശൃണുയുർന മന്വീരന്ന വിജാനീരന്യദാ
വാവ േത സ്മേരയുരഥ ശൃണുയുരഥ മന്വീരന്നഥ വിജാനീരൻസ്മേരണ
ൈവ പു ാന്വിജാനാതി സ്മേരണ പശൂൻസ്മരമുപാേസ്സ്വതി || 7. 13. 1||
സ യഃ സ്മരം േഹ്മത പാേസ്ത യാവത്സ്മരസ്യ ഗതം ത ാസ്യ
യഥാകാമചാേരാ ഭവതി യഃ സ്മരം േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി ഭഗവഃ
സ്മരാദ്ഭൂയ ഇതി സ്മരാദ്വാവ ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ
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ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 13. 2||

|| ഇതി േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ആശാ വാവ സ്മരാദ്ഭൂയസ്യാേശേദ്ധാ ൈവ സ്മേരാ മ ാനധീേത
കർമാണി കുരുേത പു ാം �ശ്ച പശൂം �േശ്ചച്ഛത ഇമം ച
േലാകമമും േചച്ഛത ആശാമുപാേസ്സ്വതി || 7. 14. 1||
സ യ ആശാം േഹ്മത പാസ്ത ആശയാസ്യ സർേവ കാമാഃ
സമൃധ്യന്ത്യേമാഘാ ഹാസ്യാശിേഷാ ഭവന്തി യാവദാശായാ
ഗതം ത ാസ്യ യഥാകാമചാേരാ ഭവതി യ ആശാം

േഹ്മത പാേസ്തഽസ്തി ഭഗവ ആശായാ ഭൂയ ഇത്യാശായാ വാവ
ഭൂേയാഽസ്തീതി തേന്മ ഭഗവാൻ വീത്വിതി || 7. 14. 2||

|| ഇതി ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ാേണാ വാ ആശായാ ഭൂയാന്യഥാ വാ അരാ നാഭൗ സമർപിതാ
ഏവമസ്മിൻ ാേണ സർവം �സമർപിതം ാണഃ ാേണന യാതി

ാണഃ ാണം ദദാതി ാണായ ദദാതി ാേണാ ഹ പിതാ ാേണാ
മാതാ ാേണാ ാതാ ാണഃ സ്വസാ ാണ ആചാര്യഃ

ാേണാ ാഹ്മണഃ || 7. 15. 1||
സ യദി പിതരം വാ മാതരം വാ ാതരം വാ സ്വസാരം വാചാര്യം
വാ ാഹ്മണം വാ കിഞ്ചിദ്ഭൃശമിവ ത്യാഹ
ധിക്ത്വാസ്ത്വിേത്യൈവനമാഹുഃ പിതൃഹാ ൈവ ത്വമസി മാതൃഹാ ൈവ
ത്വമസി ാതൃഹാ ൈവ ത്വമസി സ്വസൃഹാ ൈവ ത്വമസ്യാചാര്യഹാ
ൈവ ത്വമസി ാഹ്മണഹാ ൈവ ത്വമസീതി || 7. 15. 2||
അഥ യദ്യേപ്യനാനുത് ാന്ത ാണാ േലന സമാസം
വ്യതിഷന്ദേഹൈന്നൈവനം യുഃ പിതൃഹാസീതി ന മാതൃഹാസീതി
ന ാതൃഹാസീതി ന സ്വസൃഹാസീതി നാചാര്യഹാസീതി
ന ാഹ്മണഹാസീതി || 7. 15. 3||
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ാേണാ േഹ്യൈവതാനി സർവാണി ഭവതി സ വാ ഏഷ ഏവം പശ്യേന്നവം
മന്വാന ഏവം വിജാനന്നതിവാദീ ഭവതി തം
േചദ് യുരതിവാദ്യസീത്യതിവാദ്യസ്മീതി യാന്നാപ വീത
|| 7. 15. 4||

|| ഇതി പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഏഷ തു വാ അതിവദതി യഃ സേത്യനാതിവദതി േസാഽഹം ഭഗവഃ
സേത്യനാതിവദാനീതി സത്യം േത്വവ വിജിജ്ഞാസിതവ്യമിതി സത്യം
ഭഗേവാ വിജിജ്ഞാസ ഇതി || 7. 16. 1||

|| ഇതി േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| സപ്തദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

യദാ ൈവ വിജാനാത്യഥ സത്യം വദതി നാവിജാനൻസത്യം വദതി
വിജാനേന്നവ സത്യം വദതി വിജ്ഞാനം േത്വവ വിജിജ്ഞാസിതവ്യമിതി
വിജ്ഞാനം ഭഗേവാ വിജിജ്ഞാസ ഇതി || 7. 17. 1||

|| ഇതി സപ്തദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷ്ടാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

യദാ ൈവ മനുേതഽഥ വിജാനാതി നാമത്വാ വിജാനാതി മൈത്വവ
വിജാനാതി മതിേസ്ത്വവ വിജിജ്ഞാസിതേവ്യതി മതിം ഭഗേവാ
വിജിജ്ഞാസ ഇതി || 7. 18. 1||

|| ഇതി അഷ്ടാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏേകാനവിംശതിതമഃ ഖണ്ഡഃ ||
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യദാ ൈവ ദ്ദധാത്യഥ മനുേത നാ ദ്ദധന്മനുേത
ദ്ദധേദവ മനുേത ദ്ധാ േത്വവ വിജിജ്ഞാസിതേവ്യതി
ദ്ധാം ഭഗേവാ വിജിജ്ഞാസ ഇതി || 7. 19. 1||

|| ഇതി ഏേകാനവിംശതിതമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| വിംശതിതമഃ ഖണ്ഡഃ ||

യദാ ൈവ നിസ്തിഷ്ഠത്യഥ ദ്ദധാതി
നാനിസ്തിഷ്ഠ്രഞ്ഛദ്ദധാതി നിസ്തിഷ്ഠേന്നവ ദ്ദധാതി
നിഷ്ഠാ േത്വവ വിജിജ്ഞാസിതേവ്യതി നിഷ്ഠാം ഭഗേവാ
വിജിജ്ഞാസ ഇതി || 7. 20. 1||

|| ഇതി വിംശതിതമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

യദാ ൈവ കേരാത്യഥ നിസ്തിഷ്ഠതി നാകൃത്വാ നിസ്തിഷ്ഠതി
കൃൈത്വവ നിസ്തിഷ്ഠതി കൃതിേസ്ത്വവ വിജിജ്ഞാസിതേവ്യതി
കൃതിം ഭഗേവാ വിജിജ്ഞാസ ഇതി || 7. 21. 1||

|| ഇതി ഏകവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

യദാ ൈവ സുഖം ലഭേതഽഥ കേരാതി നാസുഖം ലബ്ധ്വാ കേരാതി
സുഖേമവ ലബ്ധ്വാ കേരാതി സുഖം േത്വവ വിജിജ്ഞാസിതവ്യമിതി
സുഖം ഭഗേവാ വിജിജ്ഞാസ ഇതി || 7. 22. 1||

|| ഇതി ദ്വാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േയാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||
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േയാ ൈവ ഭൂമാ ത ഖം നാൽേപ സുഖമസ്തി ഭൂൈമവ സുഖം
ഭൂമാ േത്വവ വിജിജ്ഞാസിതവ്യ ഇതി ഭൂമാനം ഭഗേവാ
വിജിജ്ഞാസ ഇതി || 7. 23. 1||

|| ഇതി േയാവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

യ നാന്യത്പശ്യതി നാന്യ േണാതി നാന്യദ്വിജാനാതി സ
ഭൂമാഥ യ ാന്യത്പശ്യത്യന്യ േണാത്യന്യദ്വിജാനാതി
തദൽപം േയാ ൈവ ഭൂമാ തദമൃതമഥ യദൽപം തന്മർത്യ്ം � സ
ഭഗവഃ കസ്മിൻ തിഷ്ഠിത ഇതി േസ്വ മഹിമ്നി യദി വാ
ന മഹിമ്നീതി || 7. 24. 1||
േഗാഅശ്വമിഹ മഹിേമത്യാചക്ഷേത ഹസ്തിഹിരണ്യം ദാസഭാര്യം
േക്ഷ ാണ്യായതനാനീതി നാഹേമവം വീമി വീമീതി
േഹാവാചാേന്യാഹ്യന്യസ്മിൻ തിഷ്ഠിത ഇതി || 7. 24. 2||

|| ഇതി ചതുർവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

സ ഏവാധസ്താത്സ ഉപരിഷ്ടാത്സ പശ്ചാത്സ പുരസ്താത്സ
ദക്ഷിണതഃ സ ഉത്തരതഃ സ ഏേവദം � സർവമിത്യഥാേതാഽഹങ്കാരാേദശ
ഏവാഹേമവാധസ്താദഹമുപരിഷ്ടാദഹം പശ്ചാദഹം പുരസ്താദഹം
ദക്ഷിണേതാഽഹമുത്തരേതാഽഹേമേവദം � സർവമിതി || 7. 25. 1||
അഥാത ആത്മാേദശ ഏവാൈത്മവാധസ്താദാേത്മാപരിഷ്ടാദാത്മാ
പശ്ചാദാത്മാ പുരസ്താദാത്മാ ദക്ഷിണത ആേത്മാത്തരത
ആൈത്മേവദം � സർവമിതി സ വാ ഏഷ ഏവം പശ്യേന്നവം മന്വാന ഏവം
വിജാനന്നാത്മരതിരാത്മ ീഡ ആത്മമിഥുന ആത്മാനന്ദഃ സ
സ്വരാഡ്ഭവതി തസ്യ സർേവഷു േലാേകഷു കാമചാേരാ ഭവതി
അഥ േയഽന്യഥാേതാ വിദുരന്യരാജാനേസ്ത ക്ഷയ്യേലാകാ ഭവന്തി
േതഷാം � സർേവഷു േലാേകഷ്വകാമചാേരാ ഭവതി || 7. 25. 2||
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|| ഇതി പഞ്ചവിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഷഡ്വിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

തസ്യ ഹ വാ ഏതൈസ്യവം പശ്യത ഏവം മന്വാനൈസ്യവം വിജാനത
ആത്മതഃ ാണ ആത്മത ആശാത്മതഃ സ്മര ആത്മത ആകാശ
ആത്മതേസ്തജ ആത്മത ആപ ആത്മത
ആവിർഭാവതിേരാഭാവാവാത്മേതാഽന്നമാത്മേതാ ബലമാത്മേതാ
വിജ്ഞാനമാത്മേതാ ധ്യാനമാത്മതശ്ചിത്തമാത്മതഃ
സങ്കൽപ ആത്മേതാ മന ആത്മേതാ വാഗാത്മേതാ നാമാത്മേതാ മ ാ
ആത്മതഃ കർമാണ്യാത്മത ഏേവദം �സർവമിതി || 7. 26. 1||
തേദഷ േ ാേകാ ന പേശ്യാ മൃത ം പശ്യതി ന േരാഗം േനാത ദുഃഖതാം �
സർവം � ഹ പശ്യഃ പശ്യതി സർവമാേപ്നാതി സർവശ ഇതി
സ ഏകധാ ഭവതി ിധാ ഭവതി പഞ്ചധാ
സപ്തധാ നവധാ ൈചവ പുനൈശ്ചകാദശഃ തഃ
ശതം ച ദശ ൈചകശ്ച സഹ ാണി ച
വിം �ശതിരാഹാരശുദ്ധൗ സത്ത്വശുദ്ധൗ വാ തിഃ

തിലംേഭ സർവ ന്ഥീനാം വി േമാക്ഷസ്തൈസ്മ
മൃദിതകഷായായ തമസ ാരം ദർശയതി
ഭഗവാൻസനത്കുമാരസ്തം � ന്ദ ഇത്യാചക്ഷേത
തം � ന്ദ ഇത്യാചക്ഷേത || 7. 26. 2||

|| ഇതി ഷഡ്വിംശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഇതി സപ്തേമാഽധ്യായഃ ||

|| അഷ്ടേമാഽധ്യായഃ ||

|| ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യദിദമസ്മിൻ ഹ്മപുേര ദഹരം പുണ്ഡരീകം േവശ്മ
ദഹേരാഽസ്മിന്നന്തരാകാശസ്തസ്മിന്യദന്തസ്തദേന്വഷ്ടവ്യം
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തദ്വാവ വിജിജ്ഞാസിതവ്യമിതി || 8. 1. 1||
തം േചദ് യുര്യദിദമസ്മിൻ ഹ്മപുേര ദഹരം പുണ്ഡരീകം േവശ്മ
ദഹേരാഽസ്മിന്നന്തരാകാശഃ കിം തദ വിദ്യേത യദേന്വഷ്ടവ്യം
യദ്വാവ വിജിജ്ഞാസിതവ്യമിതി സ യാത് || 8. 1. 2||
യാവാന്വാ അയമാകാശസ്താവാേനേഷാഽന്തർഹൃദയ അകാശ
ഉേഭ അസ്മിന്ദ്യാവാപൃഥിവീ അന്തേരവ സമാഹിേത
ഉഭാവഗ്നിശ്ച വായുശ്ച സൂര്യാച മസാവുഭൗ
വിദ ന്നക്ഷ ാണി യച്ചാേസ്യഹാസ്തി യച്ച നാസ്തി സർവം
തദസ്മിൻസമാഹിതമിതി || 8. 1. 3||
തം േചദ് യുരസ്മിം �േശ്ചദിദം ഹ്മപുേര സർവം � സമാഹിതം �
സർവാണി ച ഭൂതാനി സർേവ ച കാമാ യൈദതജ്ജരാ വാേപ്നാതി

ധ്വം �സേത വാ കിം തേതാഽതിശിഷ്യത ഇതി || 8. 1. 4||
സ യാത്നാസ്യ ജരൈയതജ്ജീര്യതി ന വേധനാസ്യ ഹന്യത
ഏതത്സത്യം ഹ്മപുരമസ്മികാമാഃ സമാഹിതാഃ ഏഷ
ആത്മാപഹതപാപ്മാ വിജേരാ വിമൃത ർവിേശാേകാ
വിജിഘേത്സാഽപിപാസഃ സത്യകാമഃ സത്യസങ്കൽേപാ യഥാ േഹ്യേവഹ

ജാ അന്വാവിശന്തി യഥാനുശാസനം യം യമന്തമഭികാമാ
ഭവന്തി യം ജനപദം യം േക്ഷ ഭാഗം തം തേമേവാപജീവന്തി
|| 8. 1. 5||
തദ്യേഥഹ കർമജിേതാ േലാകഃ ക്ഷീയത ഏവേമവാമു പുണ്യജിേതാ
േലാകഃ ക്ഷീയേത തദ്യ ഇഹാത്മാനമനുവിദ്യ ജേന്ത്യതാം �ശ്ച
സത്യാൻകാമാം �േസ്തഷാം � സർേവഷു േലാേകഷ്വകാമചാേരാ
ഭവത്യഥ യ ഇഹാത്മാനമനിവുദ്യ ജേന്ത്യതം �ശ്ച
സത്യാൻകാമാം �േസ്തഷാം � സർേവഷു േലാേകഷു കാമചാേരാ ഭവതി
|| 8. 1. 6||

|| ഇതി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

സ യദി പിതൃേലാകകാേമാ ഭവതി സങ്കൽപാേദവാസ്യ പിതരഃ
സമുത്തിഷ്ഠന്തി േതന പിതൃേലാേകന സമ്പേന്നാ മഹീയേത || 8. 2. 1||
അഥ യദി മാതൃേലാകകാേമാ ഭവതി സങ്കൽപാേദവാസ്യ മാതരഃ
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സമുത്തിഷ്ഠന്തി േതന മാതൃേലാേകന സമ്പേന്നാ മഹീയേത || 8. 2. 2||
അഥ യദി ാതൃേലാകകാേമാ ഭവതി സങ്കൽപാേദവാസ്യ ാതരഃ
സമുത്തിഷ്ഠന്തി േതന ാതൃേലാേകന സമ്പേന്നാ മഹീയേത || 8. 2. 3|| ||
അഥ യദി സ്വസൃേലാകകാേമാ ഭവതി സങ്കൽപാേദവാസ്യ സ്വസാരഃ
സമുത്തിഷ്ഠന്തി േതന സ്വസൃേലാേകന സമ്പേന്നാ മഹീയേത || 8. 2. 4||
അഥ യദി സഖിേലാകകാേമാ ഭവതി സങ്കൽപാേദവാസ്യ സഖായഃ
സമുത്തിഷ്ഠന്തി േതന സഖിേലാേകന സമ്പേന്നാ മഹീയേത || 8. 2. 5||
അഥ യദി ഗന്ധമാല്യേലാകകാേമാ ഭവതി സങ്കൽപാേദവാസ്യ
ഗന്ധമാേല്യ സമുത്തിഷ്ഠതേസ്തന ഗന്ധമാല്യേലാേകന സമ്പേന്നാ
മഹീയേത || 8. 2. 6||
അഥ യദ്യന്നപാനേലാകകാേമാ ഭവതി സങ്കൽപാേദവാസ്യാന്നപാേന
സമുത്തിഷ്ഠതേസ്തനാന്നപാനേലാേകന സമ്പേന്നാ മഹീയേത || 8. 2. 7||
അഥ യദി ഗീതവാദി േലാകകാേമാ ഭവതി സങ്കൽപാേദവാസ്യ
ഗീതവാദിേ സമുത്തിഷ്ഠതേസ്തന ഗീതവാദി േലാേകന സമ്പേന്നാ
മഹീയേത || 8. 2. 8||
അഥ യദി ീേലാകകാേമാ ഭവതി സങ്കൽപാേദവാസ്യ ിയഃ
സമുത്തിഷ്ഠന്തി േതന ീേലാേകന സമ്പേന്നാ മഹീയേത || 8. 2. 9||
യം യമന്തമഭികാേമാ ഭവതി യം കാമം കാമയേത േസാഽസ്യ
സങ്കൽപാേദവ സമുത്തിഷ്ഠതി േതന സമ്പേന്നാ മഹീയേത || 8. 2. 10||

|| ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

ത ഇേമ സത്യാഃ കാമാ അനൃതാപിധാനാേസ്തഷാം � സത്യാനാം �
സതാമനൃതമപിധാനം േയാ േയാ ഹ്യേസ്യതഃ ൈ തി ന തമിഹ
ദർശനായ ലഭേത || 8. 3. 1||
അഥ േയ ചാേസ്യഹ ജീവാ േയ ച േ താ യച്ചാന്യദിച്ഛന്ന
ലഭേത സർവം തദ ഗത്വാ വിന്ദേതഽ ഹ്യൈസ്യേത സത്യാഃ
കാമാ അനൃതാപിധാനാസ്തദ്യഥാപി ഹിരണ്യനിധിം നിഹിതമേക്ഷ ജ്ഞാ
ഉപര പരി സഞ്ചരേന്താ ന വിേന്ദയുേരവേമേവമാഃ സർവാഃ ജാ
അഹരഹർഗച്ഛന്ത്യ ഏതം ഹ്മേലാകം ന വിന്ദന്ത്യനൃേതന ഹി

ത ഢാഃ || 8. 3. 2||
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സ വാ ഏഷ ആത്മാ ഹൃദി തൈസ്യതേദവ നിരുക്തം � ഹൃദ്യയമിതി
തസ്മാ ദയമഹരഹർവാ ഏവംവിത്സ്വർഗം േലാകേമതി || 8. 3. 3||
അഥ യ ഏഷ സ സാേദാഽസ്മാച്ഛരീരാത്സമുത്ഥായ പരം
േജ്യാതിരുപസമ്പദ്യ േസ്വന രൂേപണാഭിനിഷ്പദ്യത ഏഷ ആേത്മതി
േഹാവാൈചതദമൃതമഭയേമതദ് േഹ്മതി തസ്യ ഹ വാ ഏതസ്യ

ഹ്മേണാ നാമ സത്യമിതി || 8. 3. 4||
താനി ഹ വാ ഏതാനി ീണ്യക്ഷരാണി സതീയമിതി
തദ്യത്സത്തദമൃതമഥ യത്തി തന്മർത്യമഥ യദ്യം േതേനാേഭ
യച്ഛതി യദേനേനാേഭ യച്ഛതി തസ്മാദ്യമഹരഹർവാ
ഏവംവിത്സ്വർഗം േലാകേമതി || 8. 3. 5||

|| ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യ ആത്മാ സ േസതുർധൃതിേരഷാം േലാകാനാമസംേഭദായ
ൈനതം � േസതുമേഹാരാേ തരേതാ ന ജരാ ന മൃത ർന േശാേകാ ന
സുകൃതം ന ദു തം � സർേവ പാപ്മാേനാഽേതാ
നിവർതേന്തഽപഹതപാപ്മാ േഹ്യഷ ഹ്മേലാകഃ || 8. 4. 1||
തസ്മാദ്വാ ഏതം � േസതും തീർത്വാന്ധഃ സന്നനേന്ധാ ഭവതി
വിദ്ധഃ സന്നവിേദ്ധാ ഭവത പതാപീ സന്നനുപതാപീ ഭവതി
തസ്മാദ്വാ ഏതം � േസതും തീർത്വാപി നക്തമഹേരവാഭിനിഷ്പദ്യേത
സകൃദ്വിഭാേതാ േഹ്യൈവഷ ഹ്മേലാകഃ || 8. 4. 2||
തദ്യ ഏൈവതം ഹ്മേലാകം ഹ്മചേര്യണാനുവിന്ദന്തി
േതഷാേമൈവഷ ഹ്മേലാകേസ്തഷാം � സർേവഷു േലാേകഷു കാമചാേരാ
ഭവതി || 8. 4. 3||

|| ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യദ്യജ്ഞ ഇത്യാചക്ഷേത ഹ്മചര്യേമവ തദ് ഹ്മചേര്യണ
േഹ്യവ േയാ ജ്ഞാതാ തം വിന്ദേതഽഥ യദിഷ്ടമിത്യാചക്ഷേത
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ഹ്മചര്യേമവ തദ് ഹ്മചേര്യണ േഹ്യേവഷ്ട്വാത്മാനമനുവിന്ദേത
|| 8. 5. 1||
അഥ യത്സ ായണമിത്യാചക്ഷേത ഹ്മചര്യേമവ തദ് ഹ്മചേര്യണ
േഹ്യവ സത ആത്മന ാണം വിന്ദേതഽഥ യന്മൗനമിത്യാചക്ഷേത

ഹ്മചര്യേമവ ത്രബ്ബഹ്മചേര്യണ േഹ്യവാത്മാനമനുവിദ്യ മനുേത ഽ || 8. 5. 2||
അഥ യദനാശകായനമിത്യാചക്ഷേത ഹ്മചര്യേമവ തേദഷ
ഹ്യാത്മാ ന നശ്യതി യം ഹ്മചേര്യണാനുവിന്ദേതഽഥ
യദരണ്യായനമിത്യാചക്ഷേത ഹ്മചര്യേമവ തദരശ്ച ഹ ൈവ
ണ്യശ്ചാർണവൗ ഹ്മേലാേക തൃതീയസ്യാമിേതാ ദിവി തൈദരം
മദീയം � സരസ്തദശ്വത്ഥഃ േസാമസവനസ്തദപരാജിതാ
പൂർ ഹ്മണഃ ഭുവിമിതം � ഹിരണ്മയം || 8. 5. 3||
തദ്യ ഏൈവതവരം ച ണ്യം ചാർണവൗ ഹ്മേലാേക

ഹ്മചേര്യണാനുവിന്ദന്തി േതഷാേമൈവഷ ഹ്മേലാകേസ്തഷാം �
സർേവഷു േലാേകഷു കാമചാേരാ ഭവതി || 8. 5. 4||

|| ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ യാ ഏതാ ഹൃദയസ്യ നാഡ്യസ്താഃ പിംഗലസ്യാണിമ്നസ്തിഷ്ഠന്തി
ശു സ്യ നീലസ്യ പീതസ്യ േലാഹിതേസ്യത്യസൗ വാ ആദിത്യഃ
പിംഗല ഏഷ ശു ഏഷ നീല ഏഷ പീത ഏഷ േലാഹിതഃ
|| 8. 6. 1||
തദ്യഥാ മഹാപഥ ആതത ഉഭൗ ാമൗ ഗച്ഛതീമം ചാമും
ൈചവേമൈവതാ ആദിത്യസ്യ രശ്മയ ഉഭൗ േലാകൗ ഗച്ഛന്തീമം ചാമും
ചാമുഷ്മാദാദിത്യാത് തായേന്ത താ ആസു നാഡീഷു സൃപ്താ
ആേഭ്യാ നാഡീഭ്യഃ തായേന്ത േതഽമുഷ്മിന്നാദിേത്യ സൃപ്താഃ
|| 8. 6. 2||
തദ്യൈ ത പ്തഃ സമസ്തഃ സ സന്നഃ സ്വപ്നം ന വിജാനാത്യാസു
തദാ നാഡീഷു സൃേപ്താ ഭവതി തം ന കശ്ചന പാപ്മാ ശതി
േതജസാ ഹി തദാ സമ്പേന്നാ ഭവതി || 8. 6. 3||
അഥ യൈ തദബലിമാനം നീേതാ ഭവതി തമഭിത ആസീനാ
ആഹുർജാനാസി മാം ജാനാസി മാമിതി സ
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യാവദസ്മാച്ഛരീരാദനുത് ാേന്താ ഭവതി താവജ്ജാനാതി
|| 8. 6. 4||
അഥ യൈ തദസ്മാച്ഛരീരാദുത് ാമത്യൈഥൈതേരവ
രശ്മിഭിരൂർധ്വമാ മേത സ ഓമിതി വാ േഹാദ്വാ മീയേത
സ യാവത്ക്ഷിേപ്യന്മനസ്താവദാദിത്യം ഗച്ഛേത്യതൈദ്വ ഖലു
േലാകദ്വാരം വിദുഷാം പദനം നിേരാേധാഽവിദുഷാം || 8. 6. 5||
തേദഷ േ ാകഃ | ശതം ൈചകാ ച ഹൃദയസ്യ നാഡ്യസ്താസാം
മൂർധാനമഭിനിഃസൃൈതകാ | തേയാർധ്വമായന്നമൃതത്വേമതി
വിഷ്വങ്ങന്യാ ഉത് മേണ ഭവന്ത ത് മേണ ഭവന്തി || 8. 6. 6||

|| ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

യ ആത്മാപഹതപാപ്മാ വിജേരാ വിമൃത ർവിേശാേകാ
വിജിഘേത്സാഽപിപാസഃ സത്യകാമഃ സത്യസങ്കൽപഃ േസാഽേന്വഷ്ടവ്യഃ
സ വിജിജ്ഞാസിതവ്യഃ സ സർവാം �ശ്ച േലാകാനാേപ്നാതി
സർവാം �ശ്ച കാമാന്യസ്തമാത്മാനമനുവിദ്യ വിജാനാതീതി ഹ

ജാപതിരുവാച || 8. 7. 1||
തേദ്ധാഭേയ േദവാസുരാ അനുബുബുധിേര േത േഹാചുർഹന്ത
തമാത്മാനമേന്വച്ഛാേമാ യമാത്മാനമന്വിഷ്യ സർവാം �ശ്ച
േലാകാനാേപ്നാതി സർവാം �ശ്ച കാമാനിതീേ ാ ൈഹവ
േദവാനാമഭി വ ാജ വിേരാചേനാഽസുരാണാം തൗ
ഹാസംവിദാനാേവവ സമിത്പാണീ ജാപതിസകാശമാജഗ്മതുഃ
|| 8. 7. 2||
തൗ ഹ ദ്വാ ിം �ശതം വർഷാണി ഹ്മചര്യമൂഷതുസ്തൗ ഹ

ജാപതിരുവാച കിമിച്ഛന്താവാസ്തമിതി തൗ േഹാചതുര്യ
ആത്മാപഹതപാപ്മാ വിജേരാ വിമൃത ർവിേശാേകാ
വിജിഘേത്സാഽപിപാസഃ സത്യകാമഃ സത്യസങ്കൽപഃ േസാഽേന്വഷ്ടവ്യഃ
സ വിജിജ്ഞാസിതവ്യഃ സ സർവാം �ശ്ച േലാകാനാേപ്നാതി സർവാം �ശ്ച
കാമാന്യസ്തമാത്മാനമനുവിദ്യ വിജാനാതീതി ഭഗവേതാ വേചാ
േവദയേന്ത തമിച്ഛന്താവവാസ്തമിതി || 8. 7. 3||
തൗ ഹ ജാപതിരുവാച യ ഏേഷാഽക്ഷിണി പുരുേഷാ ദൃശ്യത
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ഏഷ ആേത്മതി േഹാവാൈചതദമൃതമഭയേമതദ് േഹ്മത്യഥ േയാഽയം
ഭഗേവാഽ പരിഖ്യായേത യശ്ചായമാദർേശ കതമ ഏഷ
ഇേത്യഷ ഉ ഏൈവഷു സർേവഷ്വേന്തഷു പരിഖ്യായത ഇതി േഹാവാച
|| 8. 7. 4||

|| ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

ഉദശരാവ ആത്മാനമേവക്ഷ്യ യദാത്മേനാ ന വിജാനീഥസ്തേന്മ
തമിതി തൗ േഹാദശരാേവഽേവക്ഷാഞ്ച ാേത തൗ ഹ

ജാപതിരുവാച കിം പശ്യഥ ഇതി തൗ േഹാചതുഃ
സർവേമേവദമാവാം ഭഗവ ആത്മാനം പശ്യാവ ആ േലാമഭ്യഃ ആ
നേഖഭ്യഃ തിരൂപമിതി || 8. 8. 1||
തൗ ഹ ജാപതിരുവാച സാധ്വല തൗ സുവസനൗ പരി തൗ
ഭൂേത്വാദശരാേവഽേവേക്ഷഥാമിതി തൗ ഹ സാധ്വല തൗ
സുവസനൗ പരി തൗ ഭൂേത്വാദശരാേവഽേവക്ഷാഞ്ച ാേത
തൗ ഹ ജാപതിരുവാച കിം പശ്യഥ ഇതി || 8. 8. 2||
തൗ േഹാചതുര്യൈഥേവദമാവാം ഭഗവഃ സാധ്വല തൗ സുവസനൗ
പരി തൗ സ്വ ഏവേമേവമൗ ഭഗവഃ സാധ്വല തൗ സുവസനൗ
പരി താവിേത്യഷ ആേത്മതി േഹാവാൈചതദമൃതമഭയേമതദ് േഹ്മതി
തൗ ഹ ശാന്തഹൃദയൗ വ ജതുഃ || 8. 8. 3||
തൗ ഹാന്വീക്ഷ്യ ജാപതിരുവാചാനുപലഭ്യാത്മാനമനനുവിദ്യ

ജേതാ യതര ഏതദുപനിഷേദാ ഭവിഷ്യന്തി േദവാ വാസുരാ വാ േത
പരാഭവിഷ്യന്തീതി സ ഹ ശാന്തഹൃദയ ഏവ
വിേരാചേനാഽസുരാഞ്ജഗാമ േതേഭ്യാ ൈഹതാമുപനിഷദം
േ ാവാചാൈത്മേവഹ മഹയ്യ ആത്മാ പരിചര്യ ആത്മാനേമേവഹ
മഹയന്നാത്മാനം പരിചര ഭൗ േലാകാവവാേപ്നാതീമം ചാമും േചതി
|| 8. 8. 4||
തസ്മാദപ്യേദ്യഹാദദാനമ ദ്ദധാനമയജമാനമാഹുരാസുേരാ
ബേതത്യസുരാണാം � േഹ്യേഷാപനിഷത്േ തസ്യ ശരീരം ഭിക്ഷയാ
വസേനനാലങ്കാേരേണതി സം � ർവേന്ത്യേതന ഹ്യമും േലാകം
േജഷ്യേന്താ മന്യേന്ത || 8. 8. 5||
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|| ഇതി അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

അഥ േഹേ ാഽ ാൈപ്യവ േദവാേനതദ്ഭയം ദദർശ യൈഥവ
ഖല്വയമസ്മിഞ്ഛരീേര സാധ്വല േത സാധ്വല േതാ ഭവതി
സുവസേന സുവസനഃ പരി േത പരി ത
ഏവേമവായമസ്മിന്നേന്ധഽേന്ധാ ഭവതി ാേമ ാമഃ പരിവൃേക്ണ
പരിവൃേക്ണാഽൈസ്യവ ശരീരസ്യ നാശമേന്വഷ നശ്യതി
നാഹമ േഭാഗ്യം പശ്യാമീതി || 8. 9. 1||
സ സമിത്പാണിഃ പുനേരയായ തം � ഹ ജാപതിരുവാച
മഘവന്യച്ഛാന്തഹൃദയഃ ാ ാജീഃ സാർധം വിേരാചേനന
കിമിച്ഛൻപുനരാഗമ ഇതി സ േഹാവാച യൈഥവ ഖല്വയം
ഭഗേവാഽസ്മിഞ്ഛരീേര സാധ്വല േത സാധ്വല േതാ ഭവതി
സുവസേന സുവസനഃ പരി േത പരി ത
ഏവേമവായമസ്മിന്നേന്ധഽേന്ധാ ഭവതി ാേമ ാമഃ
പരിവൃേക്ണ പരിവൃേക്ണാഽൈസ്യവ ശരീരസ്യ നാശമേന്വഷ
നശ്യതി നാഹമ േഭാഗ്യം പശ്യാമീതി || 8. 9. 2||
ഏവേമൈവഷ മഘവന്നിതി േഹാവാൈചതം േത്വവ േത
ഭൂേയാഽനുവ്യാഖ്യാസ്യാമി വസാപരാണി ദ്വാ ിം �ശതം വർഷാണീതി
സ ഹാപരാണി ദ്വാ ിം �ശതം വർഷാണ വാസ തൈസ്മ േഹാവാച
|| 8. 9. 3||

|| ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

യ ഏഷ സ്വേപ്ന മഹീയമാനശ്ചരേത്യഷ ആേത്മതി
േഹാവാൈചതദമൃതമഭയേമതദ് േഹ്മതി സ ഹ ശാന്തഹൃദയഃ

വ ാജ സ ഹാ ാൈപ്യവ േദവാേനതദ്ഭയം ദദർശ
തദ്യദ്യപീദം � ശരീരമന്ധം ഭവത്യനന്ധഃ സ ഭവതി യദി

ാമമ ാേമാ ൈനൈവേഷാഽസ്യ േദാേഷണ ദുഷ്യതി || 8. 10. 1||
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ന വേധനാസ്യ ഹന്യേത നാസ്യ ാേമ്യണ ാേമാ ഘ്നന്തി േത്വൈവനം
വിച്ഛാദയന്തീവാ ിയേവേത്തവ ഭവത്യപി േരാദിതീവ നാഹമ
േഭാഗ്യം പശ്യാമീതി || 8. 10. 2||
സ സമിത്പാണിഃ പുനേരയായ തം � ഹ ജാപതിരുവാച
മഘവന്യച്ഛാന്തഹൃദയഃ ാ ാജീഃ കിമിച്ഛൻപുനരാഗമ
ഇതി സ േഹാവാച തദ്യദ്യപീദം ഭഗവഃ ശരീരമന്ധം ഭവത്യനന്ധഃ
സ ഭവതി യദി ാമമ ാേമാ ൈനൈവേഷാഽസ്യ േദാേഷണ ദുഷ്യതി
|| 8. 10. 3||
ന വേധനാസ്യ ഹന്യേത നാസ്യ ാേമ്യണ ാേമാ ഘ്നന്തി േത്വൈവനം
വിച്ഛാദയന്തീവാ ിയേവേത്തവ ഭവത്യപി േരാദിതീവ നാഹമ
േഭാഗ്യം പശ്യാമീേത്യവേമൈവഷ മഘവന്നിതി േഹാവാൈചതം േത്വവ േത
ഭൂേയാഽനുവ്യാഖ്യാസ്യാമി വസാപരാണി ദ്വാ ിം �ശതം വർഷാണീതി
സ ഹാപരാണി ദ്വാ ിം �ശതം വർഷാണ വാസ തൈസ്മ േഹാവാച
|| 8. 10. 4||

|| ഇതി ദശമഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

തദ്യൈ ത പ്തഃ സമസ്തഃ സ സന്നഃ സ്വപ്നം ന വിജാനാേത്യഷ
ആേത്മതി േഹാവാൈചതദമൃതമഭയേമതദ് േഹ്മതി സ ഹ ശാന്തഹൃദയഃ

വ ാജ സ ഹാ ാൈപ്യവ േദവാേനതദ്ഭയം ദദർശ നാഹ
ഖല്വയേമവം � സ ത്യാത്മാനം ജാനാത്യയമഹമസ്മീതി
േനാ ഏേവമാനി ഭൂതാനി വിനാശേമവാപീേതാ ഭവതി നാഹമ
േഭാഗ്യം പശ്യാമീതി || 8. 11. 1||
സ സമിത്പാണിഃ പുനേരയായ തം � ഹ ജാപതിരുവാച
മഘവന്യച്ഛാന്തഹൃദയഃ ാ ാജീഃ കിമിച്ഛൻപുനരാഗമ ഇതി
സ േഹാവാച നാഹ ഖല്വയം ഭഗവ ഏവം � സ ത്യാത്മാനം
ജാനാത്യയമഹമസ്മീതി േനാ ഏേവമാനി ഭൂതാനി
വിനാശേമവാപീേതാ ഭവതി നാഹമ േഭാഗ്യം പശ്യാമീതി
|| 8. 11. 2||
ഏവേമൈവഷ മഘവന്നിതി േഹാവാൈചതം േത്വവ േത
ഭൂേയാഽനുവ്യാഖ്യാസ്യാമി േനാ ഏവാന്യൈ തസ്മാദ്വസാപരാണി
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പഞ്ച വർഷാണീതി സ ഹാപരാണി പഞ്ച വർഷാണ വാസ
താേന്യകശതം � സേമ്പദുേരതത്തദ്യദാഹുേരകശതം � ഹ ൈവ വർഷാണി
മഘവാൻ ജാപതൗ ഹ്മചര്യമുവാസ തൈസ്മ േഹാവാച || 8. 11. 3||

|| ഇതി ഏകാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

മഘവന്മർത്യം വാ ഇദം � ശരീരമാത്തം മൃത നാ
തദസ്യാമൃതസ്യാശരീരസ്യാത്മേനാഽധിഷ്ഠാനമാേത്താ ൈവ
സശരീരഃ ിയാ ിയാഭ്യാം ന ൈവ സശരീരസ്യ സതഃ

ിയാ ിയേയാരപഹതിരസ്ത്യശരീരം വാവ സന്തം ന
ിയാ ിേയ ശതഃ || 8. 12. 1||

അശരീേരാ വായുര ം വിദ ത്സ്തനയിത്നുരശരീരാേണ്യതാനി
തദ്യൈഥതാന്യമുഷ്മാദാകാശാത്സമുത്ഥായ പരം േജ്യാതിരുപസമ്പദ്യ
േസ്വന രൂേപണാഭിനിഷ്പദ്യേന്ത || 8. 12. 2|| |
ഏവേമൈവഷ സ സാേദാഽസ്മാച്ഛരീരാത്സമുത്ഥായ പരം
േജ്യാതിരുപസമ്പദ്യ േസ്വന രൂേപണാഭിനിഷ്പദ്യേത സ ഉത്തമപുരുഷഃ
സ ത പേര്യതി ജക്ഷത് ീഡ മമാണഃ ീഭിർവാ യാൈനർവാ
ജ്ഞാതിഭിർവാ േനാപജനം � സ്മരന്നിദം � ശരീരം � സ യഥാ

േയാഗ്യ ആചരേണ യുക്ത ഏവേമവായമസ്മിഞ്ഛരീേര
ാേണാ യുക്തഃ || 8. 12. 3||

അഥ യൈ തദാകാശമനുവിഷണ്ണം ച ഃ സ ചാ ഷഃ
പുരുേഷാ ദർശനായ ച രഥ േയാ േവേദദം ജി ാണീതി സ ആത്മാ
ഗന്ധായ ാണമഥ േയാ േവേദദമഭിവ്യാഹരാണീതി സ
ആത്മാഭിവ്യാഹാരായ വാഗഥ േയാ േവേദദം � ശൃണവാനീതി
സ ആത്മാ വണായ േ ാ ം || 8. 12. 4||
അഥ േയാ േവേദദം മന്വാനീതി സാത്മാ മേനാഽസ്യ ൈദവം ച ഃ
സ വാ ഏഷ ഏേതന ൈദേവന ച ഷാ മനൈസതാൻകാമാൻപശ്യ മേത
യ ഏേത ഹ്മേലാേക || 8. 12. 5||
തം വാ ഏതം േദവാ ആത്മാനമുപാസേത തസ്മാേത്തഷാം � സർേവ ച
േലാകാ ആത്താഃ സർേവ ച കാമാഃ സ സർവാം �ശ്ച േലാകാനാേപ്നാതി
സർവാം �ശ്ച കാമാന്യസ്തമാത്മാനമനുവിദ്യ വിജാനാതീതി ഹ
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പ്ര്ജാപതിരുവാച ജാപതിരുവാച || 8. 12. 6||

|| ഇതി ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ശ്യാമാച്ഛബലം പേദ്യ ശബലാച്ഛ്യാമം പേദ്യഽശ്വ
ഇവ േരാമാണി വിധൂയ പാപം ച ഇവ രാേഹാർമുഖാത് മുച്യ
ധൂത്വാ ശരീരമകൃതം കൃതാത്മാ

ഹ്മേലാകമഭിസംഭവാമീത്യഭിസംഭവാമീതി || 8. 13. 1||

|| ഇതി േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

ആകാേശാ ൈവ നാമ നാമരൂപേയാർനിർവഹിതാ േത യദന്തരാ
തദ് ഹ്മ തദമൃതം � സ ആത്മാ ജാപേതഃ സഭാം േവശ്മ പേദ്യ
യേശാഽഹം ഭവാമി ാഹ്മണാനാം യേശാ രാജ്ഞാം യേശാവിശാം
യേശാഽഹമനു ാപത്സി സ ഹാഹം യശസാം യശഃ
േശ്യതമദത്കമദത്കം � േശ്യതം ലി മാഭിഗാം ലി
മാഭിഗാം || 8. 14. 1||

|| ഇതി ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

തൈധതദ് ഹ്മാ ജാപതൈയ ഉവാച ജാപതിർമനേവ മനുഃ
ജാഭ്യഃ ആചാര്യകുലാേദ്വദമധീത്യ യഥാവിധാനം ഗുേരാഃ

കർമാതിേശേഷണാഭിസമാവൃത്യ കുടുംേബ ശുചൗ േദേശ
സ്വാധ്യായമധീയാേനാ ധർമികാന്വിദധദാത്മനി സർൈവ ിയാണി
സ തിഷ്ഠാപ്യാഹിം �സൻസർവ ഭൂതാന്യന്യ തീർേഥഭ്യഃ
സ ഖേല്വവം വർതയന്യാവദായുഷം ഹ്മേലാകമഭിസമ്പദ്യേത
ന ച പുനരാവർതേത ന ച പുനരാവർതേത || 8. 15. 1||
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|| ഇതി പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ ||

|| ഇതി അഷ്ടേമാഽധ്യായഃ ||

ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച് ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച സർവാണി |
സർവം ഹ്മൗപനിഷദം മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ
നിരാകേരാദനികാരണമസ്ത്വനികാരണം േമഽ |
തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത
മയി സ േത മയി സ ||
|| ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

|| ഇതി ഛാേന്ദാേഗ്യാഽപനിഷദ് ||
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