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മാം േവദ സ സർവാേന്ദവാേന്വദ സർവാംശ്ച േവദാൻസാംഗാനപി
ഹ്മ ാഹ്മൈണശ്ച ഗാം േഗാഭിർ ാഹ്മാണാൻ ാഹ്മേണന

ഹവിർഹവിഷാ ആയുരായുഷാ സേത്യന സത്യം ധർേമണ ധർമം
തർപയാമി േസ്വന േതജസാ തേതാ ഹ ൈവ േത േദവാ രു മപൃച്ഛൻ
േത േദവാ രു മപശ്യൻ
േത േദവാ രു മധ്യായൻ തേതാ േദവാ ഊർധ്വബാഹേവാ രു ം

വന്തി 1
ഓം േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച ഹ്മാ തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
1
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാൻ യശ്ച വി സ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
2
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച ന്ദസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 3
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യേശ്ച സ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 4
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യശ്ചാഗ്നിസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 5
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച വായുസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 6
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച സൂര്യസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 7
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച േസാമസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 8
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാേന്യ ചാഷ്ടൗ ഹാസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
9
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാേന്യ ചാഷ്ടൗ തി ഹാസ്തൈസ്മ ൈവ
നേമാനമഃ 10
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച ഭൂസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 11
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച ഭുവസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 12
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സ്വസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 13
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച മഹസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 14
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യാ ച പൃഥിവീ തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
15
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ചാന്തരിക്ഷം തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
16
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യാ ച ദ്യൗസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 17
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യാശ്ചാപസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 18
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച േതജസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 19
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച കാലസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 20
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േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച യമസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 21
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യശ്ച മൃത സ്തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 22
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ചാമൃതം തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
23
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ചാകാശം തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
24
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച വിശ്വം തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
25
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യാച്ച ലം തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
26
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സൂക്ഷ്മം തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
27
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച ശു ം തൈസ്മ നേമാനമഃ 28
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച കൃഷ്ണം തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
29
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച കൃത്സ്നം തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
30
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സത്യം തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ 31
േയാ ൈവ രു ഃ സ ഭഗവാന്യച്ച സർവം തൈസ്മ ൈവ നേമാനമഃ
32 2
ഭൂേസ്ത ആദിർമധ്യം ഭുവഃ സ്വേസ്ത ശീർഷം വിശ്വരൂേപാ�സി

ൈഹ്മകസ്ത്വം ദ്വിധാ ിധാ
വൃദ്ധിസ്തം ശാന്തിസ്ത്വം പുഷ്ടിസ്ത്വം ഹുതമഹുതം ദത്തമദത്തം
സർവമസർവം വിശ്വമവിശ്വം
കൃതമകൃതം പരമപരം പരായണം ച ത്വം അപാമ
േസാമമമൃതാ അഭൂമാഗന്മ േജ്യാതിരവിദാമ േദവാൻ
കിം നൂനമസ്മാൻകൃണവദരാതിഃ കിമു ധൂർതിരമൃതം മാർത്യസ്യ
േസാമസൂര്യപുരസ്താത് സൂക്ഷ്മഃ പുരുഷഃ
സർവം ജഗദ്ധിതം വാ ഏതദക്ഷരം ാജാപത്യം സൂക്ഷ്മം
സൗമ്യം പുരുഷം ാഹ്യമ ാേഹ്യണ ഭാവം ഭാേവന സൗമ്യം
സൗേമ്യന സൂക്ഷ്മം സൂേക്ഷ്മണ വായവ്യം വായേവ്യന സതി േസ്വന
േതജസാ തസ്മാദുപസംഹർേ മഹാ ാസായ ൈവ നേമാ നമഃ
ഹൃദിസ്ഥാ േദവതാഃ സർവാ ഹൃദി ാണാഃ തിഷ്ഠിതാഃ ഹൃദി
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ത്വമസി േയാ നിത്യം തിേ ാ മാ ാഃ പര സഃ തേസ്യാത്തരതഃ ശിേരാ
ദക്ഷിണതഃ പാദൗ യ ഉത്തരതഃ സ ഓങ്കാരഃ യ ഓങ്കാരഃ സ ണവഃ
യഃ ണവഃ സ സർവവ്യാപീ യഃ സർവവ്യാപീ േസാ�നന്തഃ
േയാ�നന്തസ്തത്താരം യത്താരം ത ക്ഷ്മം ത ം
യ ം തൈദ്വദ തം യൈദ്വദ തം തത്പരം ഹ്മ യത്പരം

ഹ്മ സ ഏകഃ യ ഏകഃ സ രു ഃ യ രു ഃ േയാ രു ഃ സ ഈശാനഃ യ
ഈശാനഃ സ ഭഗവാൻ മേഹശ്വരഃ 3
അഥ കസ്മാദുച്യത ഓങ്കാേരാ യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ

ാണാനൂർധ്വമുത് ാമയതി തസ്മാദുച്യേത ഓങ്കാരഃ
അഥ കസ്മാദുച്യേത ണവഃ യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ
ഋഗ്യജുഃസാമാഥർവാംഗിരസം ഹ്മ ാഹ്മേണഭ്യഃ ണാമയതി
നാമയതി ച തസ്മാദുച്യേത ണവഃ
അഥ കസ്മാദുച്യേത സർവവ്യാപീ യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ
സർവാംേലാകാന്വ്യാേപ്നാതി േസ്നേഹാ യഥാ പലലപിണ്ഡമിവ
ശാന്തരൂപേമാതേ ാതമനു ാേപ്താ വ്യതിഷക്തശ്ച തസ്മാദുച്യേത
സർവവ്യാപീ
അഥ കസ്മാദുച്യേത�നേന്താ യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ
തിര്യഗൂർധ്വമധസ്താച്ചാസ്യാേന്താ േനാപലഭ്യേത
തസ്മാദുച്യേത�നന്തഃ
അഥ കസ്മാദുച്യേത താരം യസ്മാദുച്ചാരമാണ ഏവ
ഗർഭജന്മവ്യാധിജരാമരണസംസാരമഹാഭയാത്താരയതി ായേത
ച തസ്മാദുച്യേത താരം
അഥ കസ്മാദുച്യേത ശു ം യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ ന്ദേത

ാമയതി ച തസ്മാദുച്യേത ശു ം
അഥ കസ്മാദുച്യേത സൂക്ഷ്മം യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ സൂേക്ഷ്മാ
ഭൂത്വാ ശരീരാണ്യധിതിഷ്ഠതി സർവാണി ചാംഗാന്യമിമൃശതി
തസ്മാദുച്യേത സൂക്ഷ്മം
അഥ കസ്മാദുച്യേത ൈവദ തം യസ്മാദുച്ചാര്യമാണ ഏവ വ്യേക്ത
മഹതി തമസി േദ്യാതയതി തസ്മാദുച്യേത ൈവദ തം അഥ
കസ്മാദുച്യേത പരം ഹ്മ യസ്മാത്പരമപരം പരായണം ച
ബൃഹദ്ബൃഹത്യാ ബൃംഹയതി തസ്മാദുച്യേത പരം ഹ്മ
അഥ കസ്മാദുച്യേത ഏകഃ യഃ സർവാൻ ാണാൻസംഭക്ഷ്യ
സംഭക്ഷേണനാജഃ സംസൃജതി വിസൃജതി തീർഥേമേക ജന്തി
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തീർഥേമേക ദക്ഷിണാഃ ത്യഞ്ച ഉദഞ്ചഃ
ാേഞ്ചാ�ഭി ജേന്ത്യേക േതഷാം സർേവഷാമിഹ സദ്ഗതിഃ സാകം

സ ഏേകാ ഭൂതശ്ചരതി ജാനാം തസ്മാദുച്യത ഏകഃ
അഥ കസ്മാദുച്യേത രു ഃ
യസ്മാദൃഷിഭിർനാൈന്യർഭൈക്തർ തമസ്യ രൂപമുപലഭ്യേത
തസ്മാദുച്യേത രു ഃ
അഥ കസ്മാദുച്യേത ഈശാനഃ യഃ സർവാേന്ദവാനീശേത
ഈശാനീഭിർജനനീഭിശ്ച പരമശക്തിഭിഃ അമിത്വാ ശൂര േണാ
നുേമാ ദുഗ്ധാ ഇവ േധനവഃ ഈശാനമസ്യ ജഗതഃ
സ്വർദൃശമീശാനമി തസ്ഥിഷ ഇതി തസ്മാദുച്യേത ഈശാനഃ
അഥ കസ്മാദുച്യേത ഭഗവാന്മേഹശ്വരഃ യസ്മാദ്ഭക്താ ജ്ഞാേനന
ഭജന്ത്യനുഗൃഹ്ണാതി ച വാചം സംസൃജതി വിസൃജതി ച
സർവാൻഭാവാൻപരിത്യജ്യാത്മജ്ഞാേനന േയാേഗൈശ്വേര്യണ മഹതി മഹീയ 
േത
തസ്മാദുച്യേത ഭഗവാന്മേഹശ്വരഃ തേദത ചരിതം 4
ഏേകാ ഹ േദവഃ ദിേശാ നു സർവാഃ പൂർേവാ ഹ ജാതഃ സ ഉ ഗർേഭ അന്തഃ
സ ഏവ ജാതഃ ജനിഷ്യമാണഃ ത്യങ്ജനാസ്തിഷ്ഠതി സർവേതാമുഖഃ
ഏേകാ രുേ ാ ന ദ്വിതീയായ തൈസ്മ യ ഇമാംേല്ലാകാനീശത ഈശനീഭിഃ

ത്യങ്ജനാസ്തിഷ്ഠതി സ േകാചാന്തകാേല സംസൃജ്യ വിശ്വാ
ഭുവനാനി േഗാപ്താ
േയാ േയാനിം േയാനിമധിതിഷ്ഠതിേത്യേകാ േയേനദം സർവം വിചരതി
സർവം
തമീശാനം പുരുഷം േദവമീഡ്യം നിചാേയ്യമാം
ശാന്തിമത്യന്തേമതി
ക്ഷമാം ഹിത്വാ േഹതുജാലാസ്യ മൂലം ബുദ്ധ്യാ സഞ്ചിതം
സ്ഥാപയിത്വാ തു രുേ
രു േമകത്വമാഹുഃ ശാശ്വതം ൈവ പുരാണമിഷമൂർേജണ
പശേവാ�നുനാമയന്തം മൃത പാശാൻ
തേദേതനാത്മേന്നേതനാർധചതുർേഥന മാേ ണ ശാന്തിം സംസൃജന്തി
പശുപാശവിേമാക്ഷണം
യാ സാ ഥമാ മാ ാ ഹ്മേദവത്യാ രക്താ വർേണന യസ്താം
ധ്യായേത നിത്യം സ ഗേച്ഛത് ഹ്മപദം
യാ സാ ദ്വിതീയാ മാ ാ വി േദവത്യാ കൃഷ്ണാ വർേണന
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യസ്താം ധ്യായേത നിത്യം സ ഗേച്ഛൈദ്വഷ്ണവം പദം യാ സാ
തൃതീയാ മാ ാ ഈശാനേദവത്യാ കപിലാ വർേണന യസ്താം
ധ്യായേത നിത്യം സ ഗേച്ഛൈദശാനം പദം
യാ സാർധചതുർഥീ മാ ാ സർവേദവത്യാ�വ്യക്തീഭൂതാ ഖം
വിചരതി ശുദ്ധാ സ്ഫടികസന്നിഭാ വർേണന യസ്താം ധ്യായേത
നിത്യം സ ഗേച്ഛത്പദമനാമയം
തേദതദുപാസീത മുനേയാ വാഗ്വദന്തി ന തസ്യ ഹണമയം പന്ഥാ
വിഹിത ഉത്തേരണ േയന േദവാ യാന്തി േയന പിതേരാ േയന ഋഷയഃ
പരമപരം പരായണം േചതി
വാലാ മാ ം ഹൃദയസ്യ മേധ്യ വിശ്വം േദവം ജാതരൂപം
വേരണ്യം
തമാത്മസ്ഥം േയനു പശ്യന്തി ധീരാേസ്തഷാം ശാന്തിർഭവതി
േനതേരഷാം
യസ്മിൻേ ാധം യാം ച തൃഷ്ണാം ക്ഷമാം ചാക്ഷമാം ഹിത്വാ
േഹതുജാലസ്യ മൂലം
ബുദ്ധ്യാ സഞ്ചിതം സ്ഥാപയിത്വാ തു രുേ രു േമകത്വമാഹുഃ
രുേ ാ ഹി ശാശ്വേതന ൈവ പുരാേണേനഷമൂർേജണ തപസാ നിയന്താ
അഗ്നിരിതി ഭസ്മ വായുരിതി ഭസ്മ ജലമിതി ഭസ്മ സ്ഥലമിതി ഭസ്മ
േവ്യാേമതി ഭസ്മ സർവംഹ വാ ഇദം ഭസ്മ മന ഏതാനി
ച ംഷി യസ്മാ ്വതമിദം പാശുപതം യദ്ഭസ്മ നാംഗാനി
സം േശത്തസ്മാദ് ഹ്മ തേദതത്പാശുപതം പശുപാശ
വിേമാക്ഷണായ 5
േയാ�ഗ്നൗ രുേ ാ േയാ�പ്സ്വന്തര്യ ഓഷധീർവീരുധ ആവിേവശ യ ഇമാ
വിശ്വാ ഭുവനാനി ച ൃേപ തൈസ്മ രു ായ നേമാ�സ്ത്വഗ്നേയ
േയാ രുേ ാ�ഗ്നൗ േയാ രുേ ാ�പ്സ്വന്തേര്യാ ഓഷധീർവീരുധ ആവിേവശ
േയാ രു ഇമാ വിശ്വാ ഭുവനാനി ച ൃേപ തൈസ്മ രു ായ
നേമാനമഃ
േയാ രുേ ാ� േയാ രു ഓഷധീഷു േയാ രുേ ാ വന തിഷു േയന
രുേ ണ ജഗദൂർധ്വന്ധാരിതം പൃഥിവീ ദ്വിധാ ിധാ ധർതാ
ധാരിതാ നാഗാ േയ�ന്തരിേക്ഷ തൈസ്മ രു ായ ൈവ നേമാനമഃ
മൂർധാനമസ്യ സംേസവ്യാപ്യഥർവാ ഹൃദയം ച യത്
മസ്തിഷ്കാദൂർധ്വം േ രയത്യവമാേനാ�ധിശീർഷതഃ തദ്വാ
അഥർവണഃ ശിേരാ േദവേകാശഃ സമുജ്ഝിതഃ തത് ാേണാ�ഭിരക്ഷതി

https://thalilakkam.in/



അഥർവശിേരാപനിഷദ് 10

ശിേരാ�ന്തമേഥാ മനഃ ന ച ദിേവാ േദവജേനന ഗുപ്താ ന
ചാന്തരിക്ഷാണി ന ച ഭൂമ ഇമാഃ
യസ്മിന്നിദം സർവേമാതേ ാതം തസ്മാദന്യന്ന പരം കിഞ്ചനാസ്തി
ന തസ്മാത്പൂർവം ന പരം തദസ്തി ന ഭൂതം േനാത ഭവ്യം
യദാസീത് സഹ പാേദകമൂർധ്നാ വ്യാപ്തം സ ഏേവദമാവരീവർതി
ഭൂതം
അക്ഷരാത്സഞ്ജായേത കാലഃ കാലാദ്വ്യാപക ഉച്യേത വ്യാപേകാ ഹി
ഭഗവാ േ ാ േഭാഗായമേനാ യദാ േശേത രു സ്തദാ സംഹാര്യേത

ജാഃ
ഉച്ഛ്വാസിേത തേമാ ഭവതി തമസ ആേപാ�പ്സ്വംഗുല്യാ മഥിേത
മഥിതം ശിശിേര ശിശിരം മഥ്യമാനം േഫനം ഭവതി േഫനാദണ്ഡം
ഭവത്യണ്ഡാദ് ഹ്മാ ഭവതി ഹ്മേണാ വായുഃ വാേയാേരാങ്കാരഃ
ഓങ്കാരാത്സാവി ീ സാവിത്യാ ഗായ ീ ഗായ ്യാ േലാകാ ഭവന്തി
അർചയന്തി തപഃ സത്യം മധു ക്ഷരന്തി യദ്ഭുവം ഏതദ്ധി
പരമം തപഃ ആേപാ�േജ്യാതീ രേസാ�മൃതം ഹ്മ ഭൂർഭുവഃ സ്വേരാ
നമ ഇതി 6
യ ഇദമഥർവശിേരാ ാഹ്മേണാ�ധീേത അേ ാ ിയഃ േ ാ ിേയാ ഭവതി
അനുപനീത ഉപനീേതാ ഭവതി േസാ�ഗ്നിപൂേതാ ഭവതി സ വായുപൂേതാ
ഭവതി സ സൂര്യപൂേതാ ഭവതി സ സർേവർേദൈവർജ്ഞാേതാ ഭവതി സ
സർൈവർേവൈദരനുധ്യാേതാ ഭവതി സ സർേവഷു തീർേഥഷു സ്നാേതാ
ഭവതി േതന സർൈവഃ തുഭിരിഷ്ടം ഭവതി ഗായ ്യാഃ
ഷഷ്ടിസഹ ാണി ജപ്താനി ഭവന്തി ഇതിഹാസപുരാണാനാം
രു ാണാം ശതസഹ ാണി ജപ്താനി ഭവന്തി ണവാനാമയുതം
ജപ്തം ഭവതി സ ച ഷഃ പങ്ക്തിം പുനാതി ആ
സപ്തമാത്പുരുഷയുഗാൻപുനാതീത്യാഹ ഭഗവാനഥർവശിരഃ
സകൃജ്ജൈപ്ത്വവ ശുചിഃ സ പൂതഃ കർമേണ്യാ ഭവതി ദ്വിതീയം
ജപ്ത്വാ ഗണാധിപത്യമവാേപ്നാതി തൃതീയം
ജൈപ്ത്വവേമവാനു വിശേത്യാം സത്യേമാം സത്യേമാം സത്യം 7
ഓം ഭ ം കർേണഭിരിതി ശാന്തിഃ
ഇത്യഥർവശിരഉപനിഷത്സമാപ്താ

https://thalilakkam.in/




