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നാരായേണാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

ൈവഷ്ണവ ഉപനിഷദ്

അംഭസ്യ പാേര ഭുവനസ്യ മേധ്യ
നാകസ്യ പൃേഷ്ഠ മഹേതാ മഹീയാൻ |
ശുേ ണ േജ്യാതീംഷി സമനു വിഷ്ടഃ
ജാപതിശ്ചരതി ഗർേഭ അന്തഃ || 1.1
യസ്മിന്നിദം സം ച വി ൈചതി സർവം
യസ്മിൻ േദവാ അധിവിേശ്വ നിേഷദുഃ |
തേദവ ഭൂതം തദു ഭവ്യമാ ഇദം
തദക്ഷേര പരേമ േവ്യാമൻ || 1.2
േയനാവൃതം ഖം ച ദിവം മഹീ ച
േയനാദിത്യസ്തപതി േതജസാ ാജസാ ച |
യമന്തഃ സമുേ കവേയാ വയന്തി
യദക്ഷേര പരേമ ജാഃ || 1.3
യതഃ സൂതാ ജഗതഃ സൂതീ
േതാേയന ജീവാൻ വ്യചസർജ ഭൂമ്യാം |
യേദാഷധീഭിഃ പുരുഷാൻ പശൂംശ്ച
വിേവശ ഭൂതാനി ചരാചരാണി || 1.4
അതഃ പരം നാന്യദണീയസം ഹി
പരാത്പരം യന്മഹേതാ മഹാന്തം |
യേദകമവ്യക്തമനന്തരൂപം
വിശ്വം പുരാണം തമസഃ പരസ്താത് || 1.5
തേദവർതം തദു സത്യമാഹുസ്തേദവ
ഹ്മ പരമം കവീനാം |

ഇഷ്ടാപൂർതം ബഹുധാ ജാതം ജായമാനം
വിശ്വം ബിഭർതി ഭുവനസ്യ നാഭിഃ || 1.6
തേദവാഗ്നിസ്തദ്വായുസ്ത ര്യസ്തദു ച മാഃ |
തേദവ ശു മമൃതം തദ് ഹ്മ തദാപഃ സ ജാപതിഃ || 1.7
സർേവ നിേമഷാ ജജ്ഞിേര വിദ തഃ പുരുഷാദധി |
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കലാ മുഹൂർതാഃ കാഷ്ഠാശ്ചാേഹാരാ ാശ്ച സർവശഃ||
അർധമാസാ മാസാ ഋതവഃ സംവത്സരശ്ച കൽപന്താം |
സആപഃ ദുേധ ഉേഭ ഇേമ അന്തരിക്ഷം ചാപി സുവഃ || 1.8, 1.9
ൈനനമൂർധ്വം ന തിര്യഞ്ചം ന മേധ്യ പരിജ ഭത് |
ന തേസ്യേശ കശ്ചന തസ്യ നാമ മഹദ്യശഃ
ന സ േശ തിഷ്ഠതി രൂപമസ്യ
ന ച ഷാ പശ്യതി കശ്ചൈനനം |
ഹൃദാ മനീശാ മനസാഭികൢേപ്താ
യ ഏനം വിദുരമൃതാേസ്ത ഭവന്തി || 1.10, 1.11 /1
അദ്ഭ്യഃ സംഭൂേതാ ഹിരണ്യഗർഭ ഇത്യഷ്ടൗ || 1.11 /2
ഏഷ ഹി േദവഃ ദിേശാഽനു സർവാഃ
പൂർേവാ ഹി ജാതഃ സ ഉ ഗർേഭ അന്തഃ |
സ വിജായമാനഃ സ ജനിഷ്യമാണഃ
ത്യങ്മുഖാസ്തിഷ്ഠതി വിശ്വേതാമുഖഃ||
വിശ്വതശ്ച രുത വിശ്വേതാ മുേഖാ
വിശ്വേതാ ഹസ്ത ഉത വിശ്വത ാത് |
സം ബാഹുഭ്യാം നമതി സം പതൈ ർദ്യാവാപൃഥിവീ
ജനയൻ േദവ ഏകഃ || 1.12, 1.13
േവനസ്തത്പശ്യൻ വിശ്വാ ഭുവനാനി
വിദ്വാൻ യ വിശ്വം ഭവേത്യകനീഡം |
യസ്മിന്നിദംസം ച വി ൈചകംസ
ഓതഃ േ ാതശ്ച വിഭുഃ ജാസു||
തേദ്വാേച അമൃതം നു വിദ്വാൻ

ഗന്ധർേവാ നാമ നിഹിതം ഗുഹാസു |
ീണി പദാ നിഹിതാ ഗുഹാസു
യസ്തേദ്വദ സവിതുഃ പിതാ സത് || 1.14, 1.15
സ േനാ ബ ർജനിതാ സ വിധാതാ ധാമാനി േവദ ഭുവനാനി വിശ്വാ |
യ േദവാ അമൃതമാനശാനാ തീേയ ധാമാന്യൈഭ്യരയന്ത||
പരി ദ്യാവാപൃഥിവീ യന്തി സദ്യഃ പരി േലാകാൻ
പരി ദിശഃ പരി സുവഃ |
ഋതസ്യ ത ം വിതതം വിചൃത്യ
തദപശ്യത് തദഭവത് ജാസു || 1.16, 1.17
പരീത്യ േലാകാൻ പരീത്യ ഭൂതാനി
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പരീത്യ സർവാഃ ദിേശാ ദിശശ്ച |
ജാപതിഃ ഥമജാ ഋതസ്യാത്മനാത്മാനമഭിസംബഭൂവ || 1.18
സദസ തിമദ്ഭുതം ിയമി സ്യ കാമ്യം |
സനിം േമധാമയാസിഷം || 1.19
ഉദ്ദീപ്യസ്വ ജാതേവേദാഽപഘ്നന്നിഋതിം മമ |
പശൂംശ്ച മഹ്യമമാവഹ ജീവനം ച ദിേശാ ദിശ || 1.20
മാ േനാ ഹിംസീജ്ജാതേവേദാ ഗാമശ്വം പുരുഷം ജഗത് |
അബി ദഗ്നആഗഹി ിയാ മാ പരിപാതയ || 1.21
പുരുഷസ്യ വിദ്മേഹ സഹ ാക്ഷസ്യ മഹാേദവസ്യ ധീമഹി |
തേന്നാ രു ഃ േചാദയാത് || 1.22
തത്പുരുഷായ വിദ്മേഹ മഹാേദവായ ധീമഹി |
തേന്നാ രു ഃ േചാദയാത് 1.23
തത്പുരുഷായ വിദ്മേഹ വ തുണ്ഡായ ധീമഹി |
തേന്നാ ദന്തിഃ േചാദയാത് 1.24
തത്പുരുഷായ വിദ്മേഹ സുവർണപക്ഷായ ധീമഹി |
തേന്നാ ഗരുഡഃ േചാദയാത്.|
കാത്യായനായ വിദ്മേഹ കന്യാകുമാരി ധീമഹി |
തേന്നാ ദുർഗിഃ േചാദയാത് || 1.33
നാരായണായ വിദ്മേഹ വാസുേദവായ ധീമഹി |
തേന്നാ വി ഃ േചാദയാത് 1.29!
യശ്ഛന്ദസാമൃഷേഭാ
വിശ്വരൂപശ്ഛേന്ദാഭ്യശ്ചന്ദാംസ്യാവിേവശ |
സതാംശിക്യഃ േ ാവാേചാപനിഷദിേ ാ േജ്യഷ്ഠ ഇ ിയായ
ഋഷിേഭ്യാ നേമാ
േദേവഭ്യഃ സ്വധാ പിതൃേഭ്യാ ഭൂർഭുവഃ സുവേരാം || 8.1
നേമാ ഹ്മേണ ധാരണം േമ അസ്ത്വനിരാകരണം ധാരയിതാ ഭൂയാസം
കർണേയാഃ തം മാ േച്യാഢ്വം മമാമുഷ്യ ഓം || 9.1
ഋതം തപഃ സത്യം തപഃ തം തപഃ ശാന്തം തേപാ ദാനം തേപാ
യജ്ഞ.സ്തേപാ ഭൂർഭുവഃ
സുവർ ൈഹ്മതദുപാൈസ്സ്വതത്തപഃ || 10
യഥാ വൃക്ഷസ്യ സ ഷ്പിതസ്യ ദൂരാദ്ഗേന്ധാ വാേത്യവം പുണ്യസ്യ
കർമേണാ ദൂരാദ്ഗേന്ധാ വാതി യഥാസിധാരാം കർേതഽവഹിതമവ ാേമ
യദ േവ യുേവ ഹവാ വിഹ്വയിഷ്യാമി കർതം
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പതിഷ്യാമീേത്യവമമൃതാദാത്മാനം
ജുഗുേപ്സത് | 11
അേണാരണീയാന്മഹേതാ മഹീയാനാത്മാ ഗുഹായാം നിഹിേതാഽസ്യ ജേന്താഃ
|
തമ തും പശ്യതി വീതേശാേകാ ധാതുഃ സാദാന്മഹിമാനമീശം || 12.1
സപ്ത ാണാ ഭവന്തി തസ്മാത്
സപ്താർചിഷഃ സമിധഃ സപ്ത ജിഹ്വാഃ |
സപ്ത ഇേമ േലാകാ േയഷു ചരന്തി
ാണാ ഗുഹാശയാന്നിഹിതാഃ സപ്ത സപ്ത || 12.2
അതഃ സമു ാ ഗിരയശ്ചസർേവഽസ്മാത്സ്യന്ദേന്ത
സിന്ധവഃ സർവരൂപാഃ |
അതശ്ച വിശ്വാ ഓഷധേയാ രസാശ്ച
േയൈനഷ ഭൂതസ്തിഷ്ഠത്യന്തരാത്മാ || 12.3
ഹ്മാ േദവാനാം പദവീഃ കവീനാ-

മൃഷിർവി ാണാം മഹിേഷാ മൃഗാണാം |
േശ്യേനാ ഗൃ ാണാംസ്വധിതിർവനാനാം
േസാമഃ പവി മേത്യതി േരഭൻ || 12.4
അജാേമകാം േലാഹിതശു കൃഷ്ണാം
ബഹ്വീം ജാം ജനയന്തീം സരൂപാം |
അേജാ േഹ്യേകാ ജുഷമാേണാഽനുേശേത
ജഹാേത്യനാം ഭുക്തേഭാഗാമേജാഽന്യഃ|| 12.5
ഹംസഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസ-
േദ്ധാതാ േവദിഷദതിഥിർദുേരാണസത് |
നൃഷദ്വരസദൃതസേദ്വ്യാമസദബ്ജാ
േഗാജാ ഋതജാ അ ിജാ ഋതം ബൃഹത് || 12.6
യമാജ്ജാതാ ന പരാ ൈനവ കിഞ്ച-
നാസ യആവിേവശ ഭുവനാനി വിശ്വാ |
ജാപതിഃ ജയാ സംവിദാൻ-
അ ീണി േജ്യാതീംഷി സചേത സ േഷാഡശീ || 12.6
വിധർതാരം ഹവാമേഹ വേസാഃ കുവിദ്വനാതി നഃ |
സവിതാരം നൃചക്ഷസം || 12.6khha
അദ്യാേനാ േദവ സവിതഃ ജാവത്സാവീഃ സൗഭഗം |
പരാ ദുഃഷ്വപ്നിയം സുവ || 39.2
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വിശ്വാനി േദവ സവിതർദുരിതാനി പരാസുവ |
യദ്ഭ ം തന്മമ ആസുവ || 39.3
മധു വാതാ ഋതായേത മധുക്ഷരന്തി സിന്ധവഃ |
മാധ്വീർനഃ സേന്ത്വാഷധീഃ || 39.4
മധു നക്തമുേതാഷസി മധുമത്പാർഥിവം രജഃ |
മധുദ്യൗര നഃ പിതാ || 39.5
മധുമാേന്നാ വന തിർമധുമാം അ സൂര്യഃ |
മാധ്വീർഗാേവാ ഭവ നഃ || 39.6
ഘൃതം മിമിക്ഷിേര ഘൃതമസ്യ േയാനി-
ർഘൃേത ിേതാ ഘൃതമുവസ്യ ധാമ |
അനുഷ്വധമാവഹ മാദയസ്വ
സ്വാഹാകൃതം വൃഷഭ വക്ഷി ഹവ്യം || 12.7
സമു ാദൂർമിർമധുമാം ഉദാര-
ദുപാംശുനാ സമമൃതത്വമാനട് |
ഘൃതസ്യ നാമ ഗുഹ്യം യദസ്തി
ജിഹ്വാ േദവാനാമമൃതസ്യ നാഭിഃ || 12.8
വയം നാമ വാമാ ഘൃേതനാ-
സ്മിന്യേജ്ഞധാരയാമാ നേമാഭിഃ |
ഉപ ഹ്മാ ശൃണവച്ഛസ്യമാനം
ചതുഃശൃംേഗാഽവമീദ്ഗൗര ഏതത് || 12.9
ചത്വാരി ശൃംഗാ േയാ അസ്യ പാദാ
േദ്വശീർേഷ സപ്ത ഹസ്താേസാ അസ്യ |
ിധാ ബേദ്ധാ വൃഷേഭാ േരാരവീതി
മേഹാ േദേവാ മർത്യാം ആവിേവശ || 12.10
ിധാ ഹിതം പണിഭിർഗുഹ്യമാനം
ഗവി േദവാേസാ ഘൃതമന്വവിന്ദൻ |
ഇ ഏകം സൂര്യ ഏകം ജജാന
േവനാേദകം സ്വധയാ നിഷ്ടത ഃ || 12.11
േയാ േദവാനാം ഥമം പുരസ്താ-
ദ്വിശ്വാധിേകാ രുേ ാ മഹർഷിഃ |
ഹിരണ്യഗർഭം പശ്യത ജായമാനം
സ േനാ േദവഃ ശുഭയാ ത്യാ സംയുന || 12.12
യസ്മാത്പരം നാപരമസ്തി കിഞ്ചി-
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ദ്യസ്മാന്നാണീേയാ ന ജ്യാേയാഽസ്തി കശ്ചിത് |
വൃക്ഷ ഇവ സ്തേബ്ധാ ദിവി തിഷ്ഠ-
േത്യകേസ്തേനദം പൂർണം പുരുേഷണസർവം || 12.13
ന കർമണാ ന ജയാ
ധേനന ത്യാേഗൈനേക അമൃതത്വമാനശുഃ |
പേരണ നാകം നിഹിതം ഗുഹായാം
ബി ാജേത യദ്യതേയാ വിശന്തി || 12.14
േവദാന്തവിജ്ഞാനവിനിശ്ചിതാർഥാഃ
സംന്യാസേയാഗാദ്യതയഃ ശുദ്ധസത്ത്വാഃ |
േത ഹ്മേലാേക തു പരാന്തകാേല
പരാമൃതാഃ പരിമുച്യന്തി സർേവ||
ദ ം വിപാപം വരേവശ്മഭൂത യത്പുണ്ഡരീകം
പുരമധ്യസംസ്ഥം |
ത ാപി ദ ം ഗഗനം വിേശാകം
തസ്മിന്യദന്തസ്തദുപാസിതവ്യം |
േയാ േവദാദൗ സ്വരഃ േ ാേക്താ
േവദാേന്ത ച തിഷ്ഠിതഃ |
തസ്യ കൃതിലീനസ്യ
യഃ പരഃ സ മേഹശ്വരഃ || 12.15, 16, 17
ആദിേത്യാ വാ ഏഷ ഏതന്മണ്ഡലം തപതി ത താ ഋചസ്തദൃചാ
മണ്ഡലം
സ ഋചാം േലാേകാഽഥ യ ഏഷഏതസ്മിന്മണ്ഡേലഽർചിർദീപ്യേത താനി
സാമാനി സ
സാമ്നാം േലാേകാഽഥ യ ഏഷഏതസ്മിന്മണ്ഡേലഽർചിഷി പുരുഷസ്താനി
യജൂംഷി സ യജുഷാ മണ്ഡലം സ യജുഷാം േലാകഃ ൈസഷാ
േയ്യവ
വിദ്യാ തപതി യ ഏേഷാഽന്തരാദിേത്യ ഹിരണ്മയഃ പുരുഷഃ | 14
ആദിേത്യാ ൈവ േതജ ഓേജാ ബലം യശശ്ച ഃ േ ാ മാത്മാ മേനാ
മന ർമനുർമൃത ഃ
സേത്യാ മിേ ാ വായുരാകാശഃ ാേണാ േലാകപാലഃ കഃ കിം കം
തത്സത്യമന്നമമൃേതാ
ജീേവാ വിശ്വഃ കതമഃ സ്വയംഭു ൈഹ്മതദമൃത ഏഷ പുരുഷഏഷ
ഭൂതാനാമധിപതിർ ഹ്മണഃ സായുജ്യം
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സേലാകതാമാേപ്നാേത്യതാസാേമവ
േദവതാനാം സായുജ്യം സാർഷ്ടിതാം
സമാനേലാകതാമാേപ്നാതി യ ഏവംേവേദത പനിഷത് | 15.1
ഘൃണിഃ സൂര്യ ആദിേത്യാമർചയന്തി തപഃ സത്യം മധുക്ഷരന്തി
തദ് ഹ്മ തദാപ ആേപാ േജ്യാതീ രേസാഽമൃതം ഹ്മ ഭൂർഭുവഃ
സുവേരാം | 15.2
സർേവാ ൈവ രു സ്തൈസ്മ രു ായ നേമാഽ |
പുരുേഷാ ൈവ രു ഃ സന്മേഹാ നേമാ നമഃ |
വിശ്വം ഭൂതം ഭുവനം ചി ം ബഹുധാ ജാതം ജായമാനം ച
യത് |
സർേവാ േഹ്യഷ രു സ്തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ || 24
ക ായ േചതേസ മീഢുഷ്ടമായ തവ്യേസ | േവാേചമ
ശന്തമം ഹൃേദ |
സർേവാ േഹ്യഷ രു സ്തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ || 25
നേമാ ഹിരണ്യബാഹേവ ഹിരണ്യപതേയഽംബികാപതയ ഉമാപതേയ
പശുപതേയ നേമാ നമഃ || 22
ാണാനാം ന്ഥിരസി രുേ ാ മാ വിശാന്തക-
േസ്തനാേന്നനാപ്യായസ്വ || 74,
അംഗുഷ്ഠമാ ഃ പുരുേഷാഽംഗുഷ്ഠം ച സമാ ിതഃ |
ഈശഃ സർവസ്യ ജഗതഃ ഭുഃ ീണാതു വിശ്വഭുക് || 71
േമധാ േദവീ ജുഷമാണാ നആഗാദ്വിശ്വാചീ ഭ ാ
സുമനസ്യമാനാ |
ത്വയാ ജുഷ്ടാ ജുഷമാണാ ദുരുക്താൻബൃഹദ്വേദമ വിദേഥ സുവീരാഃ || 41.1
ത്വയാ ജുഷ്ട ഋഷിർഭവതി േദവി
ത്വയാ ഹ്മാഗത ീരുത ത്വയാ |
ത്വയാ ജുഷ്ടശ്ചി ം വിന്ദേത വസു
സാ േനാ ജുഷസ്വ വിേണന േമേധ || 41.2
േമധാം മ ഇേ ാ ദദാതു േമധാം േദവീ സരസ്വതീ |
േമധാം േമ അശ്വിനാവുഭാവാധത്താം പുഷ്കര ജാ 42.1 |
അപ്സരാസു യാ േമധാ ഗന്ധർേവഷു ച യന്മനഃ |
ൈദവീ േമധാ സരസ്വതീ സ മാം േമധാ
സുരഭിർജുഷതാം || 42.2
ആ മാം േമധാ സുരഭിർവിശ്വരൂപാ ഹിരണ്യവർണാ ജഗതീ ജഗമ്യാ |
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ഊർജസ്വതീ പയസാ പിന്വമാനാ സാ മാം േമധാ സു തീകാ
ജുഷതാം || 43
സേദ്യാജാതം പദ്യാമി സേദ്യാജാതായ ൈവ നമഃ |
ഭേവ ഭേവ നാതിഭേവ ഭവസ്വ മാം | ഭേവാദ്ഭവായ നമഃ || 17
വാമേദവായ നേമാ േജ്യഷ്ഠായ നമഃ രു ായ
നമഃ കാലായ നമഃ കലവികരണായ നേമാ ബലവികരണായ നേമാ
ബല മഥായ നമഃ സർവഭൂതദമനായ നേമാ
മേനാന്മനായ നമഃ || 18
അേഘാേരേഭ്യാഽഥ േഘാേരേഭ്യാ േഘാരേഘാരതേരഭ്യഃ സർവതഃ ശർവ
സർേവേഭ്യാ നമേസ്ത അ രു രൂേപഭ്യഃ || 19
തത്പുരുഷായ വിദ്മേഹ മഹാേദവായ ധീമഹി | തേന്നാ രു ഃ
േചാദയാത് || 20
ഈശാനഃ സർവവിദ്യാനാമീശ്വരഃ സർവഭൂതാനാം
ഹ്മാധിപതിർ ഹ്മേണാഽധിപതിർ ഹ്മാ ശിേവാ േമ അ സദാ ശിേവാം

21
ഹ്മേമതു മാം | മധുേമതു മാം | ഹ്മേമവ മധുേമതു മാം |

യാേസ്ത േസാമ ജാ വേത്സാഽഭി േസാ അഹം | ദുഃഷ്വപ്നഹൻ
ദുരുഷ്ഷഹ |
യാേസ്ത േസാമ ാണാംസ്താം ജുേഹാമി |
ിസുപർണമയാചിതം ാഹ്മണായ ദദ്യാത് | ഹ്മഹത്യാം വാ
ഏേത ഘ്നന്തി | േയ ാഹ്മണാ ിസുപർണം പഠന്തി | േത േസാമം
ാ വന്തി |
ആ സഹ ാത്പങ്ക്തിം പുനന്തി | ഓം || 38
ഹ്മ േമധയാ | മധു േമധയാ | ഹ്മേമവ മധുേമധയാ |

അദ്യാേനാ േദവ സവിതഃ ജാവത്സാവീഃ സൗഭഗം | പരാ
ദുഃഷ്വപ്നിയം സുവ | വിശ്വാനി േദവ സവിതർദുരിതാനി
പരാസുവ | യദ്ഭ ം തന്മ tanmama? ആസുവ
മധുവാതാ ഋതായേത മധുക്ഷരന്തി സിന്ധവഃ | മാധ്വീർനഃ
സേന്ത്വാഷധീഃ | മധു നക്തമുേതാഷസി മധുമത്പാർഥിവം
രജഃ | മധുദ്യൗര നഃ പിതാ | മധുമാേന്നാ
വന തിർമധുമാം
അ സൂര്യഃ | മാധ്വീർഗാേവാ ഭവ നഃ |
യ ഇമം ിസുപർണമയാചിതം ാഹ്മണായ ദദ്യാത് |
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ണഹത്യാം വാ ഏേത ഘ്നന്തി |
േയ ാഹ്മണാ ിസുപർണം പഠന്തി | േത േസാമം ാ വന്തി | ആ
സഹ ാത്പങ്ക്തിം പുനന്തി | ഓം || 39
ഹ്മ േമധവാ | മധു േമധവാ | ഹ്മേമവ മധു േമധവാ |
ഹ്മാ േദവാനാം പദവീഃ കവീനാ-

മൃഷിർവി ാണാം
മഹിേഷാ മൃഗാണാം |
േശ്യേനാ ഗൃദ്ധാണാം സ്വധിതിർവനാനാം
േസാമഃ പവി മേത്യതി േരഭൻ ||
ഹംസഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസ-
േദ്ധാതാ േവദിഷദതിഥിർദുേരാണസത് |
നൃഷദ്വരസദൃതസേദ്വ്യാമസദബ്ജാ
േഗാജാ ഋതജാ അ ിജാ ഋതം ബൃഹത് || 40.1, 2, 3
യ ഇമം ിസുപർണമയാചിതം ാഹ്മണായ ദദ്യാത് |
വീരഹത്യാം വാ ഏേത ഘ്നന്തി |
േയ ാഹ്മണാ ിസുപർണം പഠന്തി | േത േസാമം ാ വന്തി |
ആസഹ ാത് പങ്ക്തിം പുനന്തി | ഓം || 40.6
സത്യം പരം പരം സത്യം സേത്യന ന
സുവർഗാേല്ലാഹാച്ച്യവേന്ത
കദാചന സതാം ഹി സത്യം തസ്മാത്സേത്യ രമേന്ത 78.1
തപ ഇതി തേപാ നാനശനാത്പരം യദ്ധി പരം തപസ്തദ്
ദുർധർഷം തദ് ദുരാധഷ തസ്മാത്തപസി രമേന്ത 78.2
ദമ ഇതി നിയതം ഹ്മചാരിണസ്തസ്മാദ്ദേമ രമേന്ത 78.3
ശമ ഇത്യരേണ്യ മുനസ്തമാച്ഛേമ രമേന്ത 78.4
ദാനമിതി സർവാണി ഭൂതാനി ശംസന്തി ദാനാന്നാതിദുഷ്കരം
തസ്മാദ്ദാേന രമേന്ത 78.5
ധർമ ഇതി ധർേമണ സർവമിദം പരിഗൃഹീതം
ധർമാന്നാതിദുശ്ചരം തസ്മാദ്ധർേമ രമേന്ത 78.6
ജന ഇതി ഭൂയാംസസ്തസ്മാദ്ഭൂയിഷ്ഠാഃ ജായേന്ത
തസ്മാദ്ഭൂയിഷ്ഠാഃ ജനേന രമേന്ത 78.7
അഗ്നയ ഇത്യാഹ തസ്മാദഗ്നയആധാതവ്യാ 78.8
അഗ്നിേഹാ മിത്യാഹ തസ്മാദഗ്നിേഹാേ രമേന്ത 78.9
യജ്ഞഇതി യേജ്ഞനഹി േദവാ ദിവം ഗതാസ്തസ്മാദ്യേജ്ഞ രമേന്ത 78.10
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മാനസമിതി വിദ്വാംസസ്തസ്മാദ്വിദ്വാംസ ഏവ മാനേസ രമേന്ത 78.11
വിദ്വാംസഃ സഗുണജ്ഞാഃ സ ർമനഃസാധ്യം തു മാനസം |
ഉപാസനം പരം േഹതുരിേത്യേത േമനിേര ബുധാഃ || 406||
ന്യാസ ഇതി ഹ്മാ ഹ്മാ ഹി പരഃ പേരാ ഹി ഹ്മാ താനി വാ
ഏതാന്യവരാണി തപാംസി ന്യാസ ഏവാത്യേരചയത് 78.12
ാജാപേത്യാ ഹാരുണിഃ സുപർേണയഃ ജാപതിം പിതരമുപസസാര കിം
ഭഗവന്തഃ പരമം വദന്തീതി തൈസ്മ േ ാവാച 79.1
സേത്യന വായുരാവാതി സേത്യനാദിേത്യാ േരാചേത ദിവി സത്യം വാചഃ
തിഷ്ഠാ സേത്യ സർവം തിഷ്ഠിതം തസ്മാത്സത്യം പരമം
വദന്തി 79.2
തപസാ േദവാ േദവതാമ ആയൻ തപസാർഷയഃ
സുവരന്വവിന്ദന്തപസാ
സപത്നാൻ ണുദാമാരാതീസ്തപസി സർവം തിഷ്ഠിതം
തസ്മാത്തപഃ പരമം വദന്തി 79.3
ദേമന ദാന്താഃ കിൽബിഷമവധൂന്വന്തി ദേമന ഹ്മചാരിണഃ
സുവരഗച്ഛൻ ദേമാ ഭൂതാനാം ദുരാധർഷം ദേമ സർവം
തിഷ്ഠിതം തസ്മാദ്ദമഃ പരമം വദന്തി 79.4
ശേമന ശാന്താഃ ശിവമാചരന്തി ശേമന നാകം
മുനേയാഽന്വവിന്ദഞ്ഛ്ശേമാ
ഭൂതാനാം ദുരാധർഷം ശേമ സർവം തിഷ്ഠിതം
തസ്മാച്ഛമഃ പരമം വദന്തി 79.5
ദാനം യജ്ഞാനാം വരൂഥം ദക്ഷിണാ േലാേക ദാതാരം
സർവഭൂതാന പജീവന്തി ദാേനനാരാതീരപാനുദന്ത ദാേനന
ദ്വിഷേന്താ മി ാ ഭവന്തി ദാേന സർവം തിഷ്ഠിതം തസ്മാദ്ദാനം
പരമം വദന്തി 79.6
ധർേമാ വിശ്വസ്യ ജഗതഃ തിഷ്ഠാ േലാേക ധർമിഷ്ഠ ജാ
ഉപസർപന്തി ധർേമണ പാപമപനുദതി ധർേമ സർവം തിഷ്ഠിതം
തസ്മാദ്ധർമം പരമം വദന്തി 79.7
ജനനം ൈവ തിഷ്ഠാ േലാേക സാധു ജായാസ്ത ം തന്വാനഃ
പിതൃണാമനുേണാ ഭവതി തേദവ തസ്യാനൃണം തസ്മാത് ജനനം
പരമം വദന്തി 79.8
അഗ്നേയാ ൈവ യീ വിദ്യാ േദവയാനഃ പന്ഥാ ഗാർഹപത്യ ഋക്
പൃഥിവീ രഥന്തരമന്വാഹാര്യപചനഃ യജുരന്തരിക്ഷം
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വാമേദവ്യമാഹവനീയഃ സാമ സുവർേഗാ േലാേകാ ബൃഹത്തസ്മാദഗ്നീൻ
പരമം വദന്തി 79.9
അഗ്നിേഹാ ം സായം ാതർഗൃഹാണാം നി തിഃ സ്വിഷ്ടം
സുഹുതം യജ്ഞ തൂനാം ായണം സുവർഗസ്യ േലാകസ്യ
േജ്യാതിസ്തസ്മാദഗ്നിേഹാ ം പരമം വദന്തി 79.10
യജ്ഞഇതി യേജ്ഞാ ഹി േദവാനാം യേജ്ഞനഹി േദവാ ദിവം ഗതാ
യേജ്ഞനാസുരാനപാനുദന്ത യേജ്ഞന ദ്വിഷേന്താ മി ാ ഭവന്തി യേജ്ഞ
സർവം തിഷ്ഠിതം തസ്മാദ്യജ്ഞം പരമം വദന്തി 79.11
മാനസം ൈവ ാജാപത്യം പവി ം മാനേസന മനസാ സാധു
പശ്യതി ഋഷയഃ ജാ അസൃജന്ത മാനേസ സർവം തിഷ്ഠിതം
തസ്മാന്മാനസം പരമം വദന്തി 79.12
ന്യാസ ഇത്യാഹുർമനീഷിേണാ ഹ്മാണം 79.13 /1
ഹ്മാ വിശ്വഃ കതമഃ സ്വയംഭൂഃ ജാപതിഃ സംവത്സര ഇതി 79.13 /2

സംവത്സേരാഽസാവാദിേത്യാ യ ഏഷആദിേത്യ പുരുഷഃ
സ പരേമഷ്ഠീ ഹ്മാത്മാ 79.14
യാഭിരാദിത്യസ്തപതി രശ്മിഭിസ്താഭിഃ പർജേന്യാ വർഷതി
പർജേന്യനൗഷധിവന തയഃ ജായന്ത ഓഷധിവന തിഭിരന്നം
ഭവത്യേന്നന ാണാഃ ാൈണർബലം ബേലന തപസ്തപസാ ദ്ധാ
ദ്ധയാ േമധാ േമധയാ മനീഷാ മനീഷയാ മേനാ മനസാ

ശാന്തിഃ ശാന്ത്യാ ചിത്തം ചിേത്തന തിഃ ത്യാ സ്മാരം
സ്മാേരണ വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാേനനാത്മാനം േവദയതി തസ്മാദന്നം
ദദൻസർവാേണ്യതാനി ദദാത്യന്നാത് ാണാ ഭവന്തി ഭൂതാനാം
ാൈണർമേനാ മനസശ്ച വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനാദാനേന്ദാ ഹ്മേയാനിഃ
79.15
സ വാ ഏഷ പുരുഷഃ പഞ്ചധാ പഞ്ചാത്മാ േയന സർവമിദം
േ ാതം പൃഥിവീ ചാന്തരിക്ഷം ച ദ്യൗശ്ച
ദിശശ്ചാവാന്തരദിശാശ്ച സൈവ സർവമിദം ജഗത്സ
സഭൂതം സ ഭവ്യം ജിജ്ഞാസ ൃപ്ത ഋതജാ രയിഷ്ഠാഃ
ദ്ധാ സേത്യാ മഹസ്വാന്തമേസാപരിഷ്ടാത് 79.16 /1

ജ്ഞാത്വാ തേമവം മനസാ ഹൃദാ ച ഭൂേയാ ന മൃത മുപയാഹി വിദ്വാൻ 79.16 /2
തസ്മാന്ന്യാസേമഷാം തപസാമതിരിക്തമാഹുഃ 79.16 /3
വസുരേണ്വാ വിഭൂരസി ാേണ ത്വമസി സന്ധാതാ ഹ്മൻ ത്വമസി
വിശ്വസൃേത്തേജാദാസ്ത്വമസ്യേഗ്നരസി വർേചാദാസ്ത്വമസി സൂര്യസ്യ
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ദ േമ്നാദാസ്ത്വമസി ച മസ ഉപയാമഗൃഹീേതാഽസി ഹ്മേണ ത്വാ
മഹേസ 79.17
ഓമിത്യാത്മാനം യുഞ്ജീത 79.18 /1
ഏതൈദ്വ മേഹാപനിഷദം േദവാനാം ഗുഹ്യം 79.18 /2
യ ഏവം േവദ ഹ്മേണാ മഹിമാനമാേപ്നാതി തസ്മാദ് ഹ്മേണാ മഹിമാനം
79.18 /3
തൈസ്യവം വിദുേഷാ യജ്ഞസ്യാത്മാ യജമാനഃ ദ്ധാ പത്നീ
ശരീരമിധ്മമുേരാ േവദിർേലാമാനി ബർഹിർേവദഃ ശിഖാ ഹൃദയം യൂപഃ
കാമ ആജ്യം മന ഃ പശുസ്തേപാ.ആഗ്നിർദമഃ ശമയിതാ ദാനം
ദക്ഷിണാ വാേഗ്ഘാതാ ാണ ഉദ്ഗാതാ ച രധ്വര ർമേനാ ഹ്മാ
േ ാ മഗ്നീത് 80.1 /1
യാവ ിയേത സാ ദീക്ഷാ യദശ്നാതി
തദ്ധവിര്യത്പിബതി തദസ്യ േസാമപാനം യ മേത തദുപസേദാ
യത്സഞ്ചരത പവിശത ത്തിഷ്ഠേത ച സ വർേഗ്യാ യ ഖം
തദാഹവനീേയാ യാ വ്യാഹൃതിരഹുതിര്യദസ്യ വിജ്ഞാന ത േഹാതി
യത്സായം ാതരത്തി തത്സമിധം യത് ാതർമധ്യന്ദിനം സായം
ച താനി സവനാനി 80.1 /2
േയ അേഹാരാേ േത ദർശപൂർണമാസൗ
േയഽർധമാസാശ്ച മാസാശ്ച േത ചാതുർമാസ്യാനി യ ഋതവേസ്ത
പശുബന്ധാ േയ സംവത്സരാശ്ച പരിവത്സരാശ്ച േതഽഹർഗണാഃ
സർവേവദസം വാ ഏതത്സ ം യന്മരണം തദവഭൃഥഃ 80.1 /3
ഏതൈദ്വ ജരാമര്യമഗ്നിേഹാ ംസ ം യ ഏവം വിദ്വാനുദഗയേന മീയേത
േദവാനാേമവ മഹിമാനം ഗത്വാദിത്യസ്യ സായുജ്യം ഗച്ഛത്യഥ േയാ
ദക്ഷിേണ മീയേത പിതൃണാേമവ മഹിമാനം ഗത്വാ ച മസഃ
സായുജ്യം ഗച്ഛേത്യതൗ ൈവ സൂര്യാച മേസാർമഹിമാനൗ ാഹ്മേണാ
വിദ്വാനഭിജയതി തസ്മാദ് ഹ്മേണാ മഹിമാനമിത പനിഷത് 80.1 /3
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