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അഥർവ്വേവദം

ൈവഷ്ണവ ഉപനിഷദ്

യ േര്യാങ്കാരാ പരാഭൂമിസ്ഥിരവരാസനം .
തിേയാഗിവിനിർമുക്തതുര്യ ര്യമഹം മഹഃ ..

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ .
ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ .
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ .
സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം ആേപാ വാ ഇദമാസംസ്തത്സലിലേമവ .
സ ജാപതിേരകഃ പുഷ്കരപർേണ സമഭവത് .
തസ്യാന്തർമനസി കാമഃ സമവർതത ഇദം സൃേജയമിതി .
തസ്മാദ്യത്പുരുേഷാ മനസാഭിഗച്ഛതി തദ്വാചാ വദതി
തത്കർമണാ കേരാതി തേദഷഭ്യനൂക്താ .
കാമസ്തദേ സമവർതതാധി മനേസാ േരതഃ ഥമം യദാസീത് .
സേതാ ബ മസതി നിരവിന്ദൻഹൃദി തീഷ്യാ കവേയാ മനീേഷതി
ഉൈപനം തദുപനമതി യത്കാേമാ ഭവതി യ ഏവം േവദ
സ തേപാഽതപ്യത സ തപസ്തപ്ത്വാ സ ഏതം മ രാജം
നാരസിംഹമാനുഷ്ടഭമപശ്യേത്തന ൈവ സർവമിദമസൃജത
യദിദം കിഞ്ച . തസ്മാത്സർവമാനു ഭമിത്യാചക്ഷേത
യദിദം കിഞ്ച . അനു േഭാ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായേന്ത
അനു ഭാ ജാതാനി ജീവന്തി അനു ഭം യന്ത്യഭിസംവിശന്തി
തൈസ്യശാ ഭവതി അനു ്രപ്പഥമാ ഭവതി
അനു ബുത്തമാ ഭവതി വാഗ്വാ അനു പ് വാൈചവ യന്തി
വാേചാദ്യന്തി പരമാ വാ ഏഷാ ഛന്ദസാം യദനു ബിതി .. 1..
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സസാഗരാം സപർവതാം സപ്തദ്വീപാം വസുന്ധരാം തത്സാമ്നഃ
ഥമം പാദം ജാനീയാത്

യക്ഷഗന്ധർവാപ്സേരാഗണേസവിതമന്തരിക്ഷം
തത്സാേമ്നാ ദ്വിതീതയം പാദം ജാനീയാദ്വസുരു ാദിൈത്യഃ
സർൈവർേദൈവഃ േസവിതം ദിവം തത്സാമ്ന തീയം പാദം ജാനീയാത്

ഹ്മസ്വരൂപം നിരഞ്ജനം പരമം േവ്യാമകം തത്സാമ്നശ്ചതുർഥം
പാദം ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി
ഋഗ്യജുഃസാമാഥർവാണശ്ചത്വാേരാ േവദാഃ സാംഗാഃ
സശാഖാശ്ചത്വാരഃ പാദാ ഭവന്തി കിം ധ്യാനം കിം ൈദവതം
കാന്യംഗാനി കാനി ൈദവതാനി കിം ഛന്ദഃ ക ഋഷിരിതി .. 2..
സ േഹാവാച ജാപതിഃ സ േയാ ഹ ൈവ സാവി ്യസ്യാഷ്ടാക്ഷരം
പദം ിയാഭിഷിക്തം തത്സാേമ്നാഽംഗം േവദ ിയാ
ൈഹവാഭിഷിച്യേത സർേവ േവദാഃ ാണവാദികാസ്തം വണം
തത്സാേമ്നാഽംഗം േവദ സ ീംേല്ലാകാഞ്ജയതി ചതുർവിംശത്യക്ഷരാ
മഹാലക്ഷ്മീര്യജുസ്തത്സാേമ്നാഽംഗം േവദ സ ആയുര്യശഃകീർതി-
ജ്ഞാൈനൈശ്വര്യവാൻഭവതി തസ്മാദിദം സാംഗം സാമ
ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി സാവി ീം

ണവം യജുർലക്ഷ്മീം ീശൂ ായ േനച്ഛന്തി
ദ്വാ ിംശദക്ഷരം സാമ ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത
േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി സാവി ീം ലക്ഷ്മീം യജുഃ ണവം
യദി ജാനീയാത് ീ ശൂ ഃ സ മൃേതാഽേധാ ഗച്ഛതി
തസ്മാത്സർവദാ നാചേഷ്ട യദ്യാചേഷ്ട
സ ആചാര്യേസ്തൈനവ സ മൃേതാഽേധാ ഗച്ഛതി .. 3..
സ േഹാവാച ജാപതിഃ അഗ്നിർൈവ േദവാ ഇദം സർവം വിശ്വാ
ഭൂതാനി ാണാ വാ ഇ ിയാണി പശേവാഽന്നമഭൃതം
സ ാട് സ്വരാഡ്വിരാട് തത്സാമ്നഃ ഥമം പാദം ജാനീയാത്
ഋഗ്യജുഃസാമാഥർവരൂപഃ സൂേര്യാഽന്തരാദിേത്യ ഹിരണ്മയഃ
പുരുഷസ്തത്സാേമ്നാ ദ്വിതീയം പാദം ജാനീയാത് യ ഓഷധീനാം

ഭുർഭവതി താരാധിപതിഃ േസാമസ്തത്സാമ്ന തീയം പാദം
ജാനീയാത് സ ഹ്മാ സ ശിവഃ സ ഹരിഃ േസ ഃ േസാഽക്ഷരഃ
പരമഃ സ്വരാട് തത്സാമ്നശ്ചതുർഥം പാദം ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത
േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി ഉ ം ഥമസ്യാദ്യം ജ്വലം
ദ്വിതീയസ്യാദ്യം നൃസിംഹം തൃതീയസ്യാദ്യം മൃത ം

https://thalilakkam.in/



നൃസിംഹതാപിന പനിഷദ് 6

ചതുർഥസ്യാദ്യം സാമ ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച
ഗച്ഛതി തസ്മാദിദം സാമ യ കു ചിന്നാചേഷ്ട യദി
ദാതുമേപക്ഷേത പു ായ ശു ഷേവ ദാസ്യത്യന്യൈസ്മ
ശിഷ്യായ വാ േചതി .. 4..
സ േഹാവാച ജാപതിഃ ക്ഷീേരാദാർണവശായിനം നൃേകസരിവി ഹം
േയാഗിേധ്യയം പരം പദം സാമ ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം
ച ഗച്ഛതി വീരം ഥമാസ്യാദ്യാർധ്യാന്ത്യം തം സ
ദ്വിതീയസ്യാദ്യാർധ്യാന്ത്യം ഹം ഭീ തൃതീയസ്യാദ്യാർധ്യാന്ത്യം
മൃത ം ചതുർഥസ്യാദ്യാർധ്യാന്ത്യം സാമ തു ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത
േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി തസ്മാദിദം സാമ േയന
േകനചിദാചാര്യമുേഖന േയാ ജാനീേത സ േതൈനവ ശരീേരണ
സംസാരാ ച്യേത േമാചയതി മുമു ർഭവതി ജപാേത്തൈനവ ശരീേരണ
േദവതാദർശനം കേരാതി തസ്മാദിദേമവ മുഖ്യദ്വാരം കലൗ
നാേന്യഷം ഭവതി
തസ്മാദിദം സാംഗം സാമ ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച
ഗച്ഛതി .. 5..
ഋതം സത്യം പരം ഹ്മ പുരുഷം കൃഷ്ണപിംഗലം .
ഊർധ്വേരതം വിരൂപാക്ഷം ശങ്കരം നീലേലാഹിതം ..
ഉമാപതിഃ പശുപതിഃ പിനാകീ ഹ്യമിതദ തിഃ .
ഈശാനഃ സർവവിദ്യാനാമീശ്വരഃ സർവഭൂതാനാം

ഹ്മാധിപതിർ ഹ്മേണാഽധിപതിേര്യാ ൈവ യജുർേവദവാച്യസ്ത്വം
സാമ ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി
മഹാ ഥമാന്താർധസ്യാദ്യന്തവേതാ ദ്വിതീയാന്താർധസ്യാദ്യം
ഷണം തൃതീയാന്താർധസ്യാദ്യം നാമ ചതുർഥാന്തർധസ്യാദ്യം
സാമ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി തസ്മാദിദം സാമ
സച്ചിദാനന്ദമയം പരം ഹ്മ തേമവവംവിദ്വാനമൃത
ഇഹ ഭവതി തസ്മാദിദം സാംഗം സാമ ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത
േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി .. 6..
വിശ്വസൃജ ഏേതന ൈവ വിശ്വമിദമസൃജന്ത യദ്വിശ്വമസൃജന്ത
തസ്മാദ്വിശ്വസൃേജാ വിശ്വേമനാനനു ജായേത ഹ്മണഃ
സേലാകതാം സാർഷ്ടിതാം സായുജ്യം യാന്തി തസ്മാദിദം
സാംഗം ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി
വി ം ഥമാന്ത്യം മുഖം ദ്വിതീയാന്ത്യം ഭ ം

https://thalilakkam.in/



നൃസിംഹതാപിന പനിഷദ് 7

തൃതീയാന്ത്യം മ്യഹം ചതുർഥ്യാന്തം സാമ ജാനീയാേദ്യാ
ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി ീപുംസേയാർവാ ഇൈഹവ
സ്ഥാതുമേപക്ഷേത തൈസ്മ സർൈവൈശ്വര്യം ദദാതി യ കു ാപി

ിയേത േദഹാേന്ത േദവഃ പരമം ഹ്മ താരകം വ്യാചേഷ്ട
േയനാസാവമൃതീഭൂത്വാ േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി
തസ്മാദിദം സാമ മധ്യഗം ജപതി തസ്മാദിദം സാമാംഗം

ജാപതിസ്തസ്മാദിദം സാമാംഗം ജാപതിര്യ ഏവം േവേദതി
മേഹാപനിഷത് . യ ഏതാം മേഹാപനിഷദം േവദ സ
കൃതപുരശ്ചരേണാ മഹാവി ർഭവതി മഹാവി ർഭവതി .. 7..
ഇതി ഥേമാപനിഷത് .. 1..
േദവാ ഹ ൈവ മൃേത്യാഃ പാപ്മഭ്യഃ സംസാരാച്ച ബിഭീയുേസ്ത

ജാപതിമുപാധാവംേസ്തഭ്യ ഏതം മ രാജം
നാരസിംഹമാനു ഭം ായച്ഛേത്തന ൈവ േത മൃത മജയൻ
പാപ്മാനം ചാതരൻസംസാരം ചാതരംസ്തസ്മാേദ്യാ മൃേത്യാഃ
പാപ്മഭ്യഃ സംസാരാച്ച ബിഭീയാത്സ ഏതം മ രാജം
നാരസിംഹമാനു ഭം തിഗൃഹ്ണീയാത്സ മൃത ം തരതി
സ പാപ്മാനം തരതി സ സംസാരം തരതി തസ്യ ഹ ൈവ ണവസ്യ
യാ പൂർവാ മാ ാ പൃഥിവ്യകാരഃ സ ഋഗ്ഭിരൃേഗ്വേദാ ഹ്മാ
വസേവാ ഗായ ീ ഗാർഹപത്യഃ സാ സാമ്നഃ ഥമഃ പാേദാ ഭവതി
ദ്വിതീയാന്തരിക്ഷം സ ഉകാരഃ സ യജുഭിര്യജുർേവേദാ വി രു ാ-

ി ബ്ദക്ഷിണാഗ്നിഃ സാ സാേമ്നാ ദ്വിതീയഃ പാേദാ ഭവതി
തൃതീയാ ദ്യൗഃ സ മകാരഃ സ സാമഭിഃ സാമേവേദാ രു ാ
ആദിത്യാ ജഗത്യാഹവനീയഃ സാ സാമ്ന തീയഃ പാേദാ ഭവതി
യാവസാേനഽസ്യ ചതുർഥ്യർധമാ ാ സ േസാമേലാക ഓങ്കാരഃ
േസാഽഥർവൈണർമൈ രഥർവേവദഃ സംവർതേകാഽഗ്നിർമരുേതാ
വിരാേഡകർഷിർഭാസ്വതീ താ സാ സാമ്നശ്ചതുർഥഃ
പാേദാ ഭവതി .. 1..
അഷ്ടാക്ഷരഃ ഥമഃ പാേദാ ഭവത്യഷ്ടാക്ഷരാ യഃ
പാദാ ഭവേന്ത്യവം ദ്വാ ിംശദക്ഷരാണി സമ്പദ്യേന്ത
ദ്വാ ിംശദക്ഷരാ വാ അനു ബ്ഭവത്യനു ഭാ
സർവമിദം സൃഷ്ടമനു ഭാ സർവമുപസംഹൃതം
തസ്യ ൈഹതസ്യ പഞ്ചാംഗാനി ഭവന്തി ചത്വാരഃ
പാദാശ്ചത്വാരംഗാനി ഭവന്തി സ ണവം സർവം
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പഞ്ചമം ഭവതി ഹൃദയായ നമഃ ശിരേസ സ്വാഹാ
ശിഖാൈയ വഷട് കവചായ ഹും അ ായ ഫഡിതി

ഥമം ഥേമന സംയുജ്യേത ദ്വിതീയം ദ്വിതീേയന
തൃതീയം തൃതീേയന ചതുർഥം ചതുർേഥന പഞ്ചമം
പഞ്ചേമന വ്യതിഷജതി വ്യതിഷിക്താ വാ ഇേമ
േലാകാസ്തസ്മാദ്വ്യതിഷിക്താന്യംഗാനി ഭവന്തി
ഓമിേത്യതദക്ഷരമിദം സർവം തസ്മാത് ത്യക്ഷരമുഭയത
ഓങ്കാേരാ ഭവതി അക്ഷരാണാം ന്യാസമുപദിശന്തി

ഹ്മവാദിനഃ .. 2..
തസ്യ ഹ വാ ഉ ം ഥമം സ്ഥാനം ജാനീയാേദ്യാ
ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി വീരം ദ്വിതീയം സ്ഥാനം
മഹാവി ം തൃതീയം സ്ഥാനം ജ്വലന്തം ചതുർഥം
സ്ഥാനം സർവേതാമുഖം പഞ്ചമം സ്ഥാനം നൃസിംഹം
ഷഷ്ഠം സ്ഥാനം ഭീഷണം സപ്തമം സ്ഥാനം
ഭ മഷ്ടമം സ്ഥാനം മൃത മൃത ം നവമം സ്ഥാനം
നമാമി ദശമം സ്ഥാനമേമകാദശം സ്ഥാനം
ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി ഏകാദശപദാ
വാ അനു ബ്ഭവത്യനു ഭാ സർവമിദം സൃഷ്ടമനു ഭാ
സർവമിദമുപസംഹൃതം തസ്മാത്സർവാനു ഭം ജാനീയാേദ്യാ
ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി .. 3..
േദവ ഹ ൈവ ജാപതിമ വന്നഥ കസ്മാദുച്യത
ഉ മിതി സ േഹാവാച ജാപതിര്യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സർവാംെ◌�േല്ലാകാൻസർവാേന്ദവാൻസർവാനാത്മനഃ സർവാണി
ഭൂതാന ദ്വൃഹ്ണാത്യജ ം സൃജതി വിസൃജതി
വാസയത്ത ദ് ാഹ്യത ഉദ്ഗൃഹ്യേത ഹി തം ഗർതസദം
യുവാനം മൃഗം ന ഭീമമുപഹ മു ം
മൃഡാജരിേ രു സ്തവാേനാ അന്യേന്ത അസ്മന്നിവപ േസനാഃ
തസ്മാദുച്യത ഉ മിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യേത വീരമിതി യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സർവാംെ◌�േല്ലാകാൻസർവാേന്ദവാൻസർവാനാത്മനഃ സർവാണി
ഭൂതാനി വിരമതി വിരാമയത്യജ ം സൃജതി വിസൃജതി വാസയതി
യേതാ വീരഃ കർമണ്യഃ സുദൃേക്ഷാ യുക്ത ാവ ജായേത
േദവകാമസ്തസ്മാദുച്യേത വീരമിതി ..
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അഥ കസ്മാദുച്യേത മഹാവി മിതി യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സർവാംെ◌�േല്ലാകാൻസർവാേന്ദവാൻസർവാനാത്മനഃ സർവാണി
ഭൂതാനി വ്യാേപ്നാതി വ്യാപയതി േസ്നേഹാ യഥാ പലലപിണ്ഡം
ശാന്തമൂലേമാതം േ ാതമനുവ്യാസം വ്യതിഷിേക്താ വ്യാപയേത
യസ്മാന്ന ജാതഃ പേരാ അേന്യാ അസ്തി യ ആവിേവശ ഭുവനാനി വിശ്വാ

ജാപതിഃ ജയാ സംവിദാനഃ ീണി േജ്യാതീംഷി സചേത
സേഷാഡഷീം തസ്മാദുച്യേത മഹാവി മിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യേത ജ്വലന്തമിതി യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സർവ�ാംേല്ലാകാൻസർവാേന്ദവാൻസർവാനാത്മനഃ സർവാണി
സ്വേതജസാ ജ്വലതി ജ്വാലയതി ജ്വാല്യേത ജ്വാലയേത സവിതാ സവിതാ
ദീേപ്താ ദീപയന്ദീപ്യമാനഃ ജ്വലം ജ്വലിതാ
തപന്വിതപന്ത്സന്തപേ ാചേനാ
േരാചമാനഃ േശാഭനഃ േശാഭമാനഃ കല്യാണസ്തസ്മാദുച്യേത
ജ്വലന്തമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യേത സർവേതാമുഖമിതി യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സർവാംെ◌�േല്ലാകാൻസർവാേന്ദവാൻസർവാനാത്മനഃ സർവാണി ഭൂതാനി
സ്വയമനി ിേയാഽപി സർവതഃ പശ്യതി സർവതഃ ശൃേണാതി
സർവേതാ ഗച്ഛതി സർവത ആദേത്ത സർവഗഃ സർവഗതസ്തിഷ്ഠതി .
ഏകഃ പുരസ്താദ്യ ഇദം ബഭൂവ യേതാ ബഭൂവ ഭുവനസ്യ േഗാപാഃ .
യമേപ്യതി ഭുവനം സാമ്പരാേയ നമാമി തമഹം
സർവേതാമുഖമിതി തസ്മാദുച്യേത സർവേതാമുഖമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യേത നൃസിംഹമിതി യസ്മാത്സർേവഷാം ഭൂതാനാം
നാ വീര്യതമഃ േ ഷ്ഠതമശ്ച സിംേഹാ വീര്യതമഃ
േ ഷ്ഠതമശ്ച . തസ്മാ സിംഹ ആസീത്പരേമശ്വേരാ
ജഗദ്ധിതം വാ ഏത പം യദക്ഷരം ഭവതി തദ്വി സ്തവേത
വീര്യായ മൃേഗാ ന ഭീമഃ കുചേരാ ഗിരിഷ്ഠാഃ . യേസ്യാരുഷു

ിഷു വി മേണഷ്വധിക്ഷിയന്തി ഭുവനാനി വിശ്വാ തസ്മാദുച്യേത
നൃസിംഹമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യേത ഭീഷണമിതി യസ്മാദ്ഭീഷണം
യസ്യ രൂപം ദൃഷ്ട്വാ സർേവ േലാകാഃ സർേവ േദവാഃ
സർവാണി ഭൂതാനി ഭീത്യാ പലായേന്ത സ്വയം യതഃ കുതശ്ച
ന ബിേഭതി ഭീഷാസ്മത്ദ്വാതഃ പവേത ഭീേഷാേദതി സൂര്യഃ
ഭീഷാസ്മാദഗ്നിേശ്ച സ്യ മൃത ർധാവതി പഞ്ചമ
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ഇതി തസ്മാദുച്യേത ഭീഷണമിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യേത ഭ മിതി യസ്മാത്സ്വയം ഭേ ാ ഭൂത്വാ
സർവദാ ഭ ം ദദാതി േരാചേനാ േരാചമാനഃ േശാഭനഃ
േശാഭമാനഃ കല്യാണഃ . ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ
േദവാഃ ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം
യദായുഃ തസ്മാദുച്യേത ഭ മിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യേത മൃത മൃത മിതി യസ്മാത്സ്വമഹിമ്നാ
സ്വഭക്താനാം ത ഏവ മൃത മപമൃത ം ച മാരയതി .
യ ആത്മദാ ബലദാ യസ്യ വിശ്വ ഉപാസേത ശിഷം യസ്യ
േദവാഃ യസ്യ ഛായാമൃതം േയാ മൃത മൃത ഃ കൈസ്മ
േദവായ ഹവിഷാ വിേധമ തസ്മാദുച്യേത മൃത മൃത മിതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യേത നമാമീതി യസ്മാദ്യം സർേവ േദവാ നമന്തി
മുമുക്ഷേവാ ഹ്മവാദിനശ്ച . നൂനം ഹ്മണ തിർമ ം
വദത ക്ഥ്യം യസ്മിന്നിേ ാ വരുേണാ മിേ ാ അര്യമാ േദവാ ഓകാംസി
ച ിേര തസ്മാദുച്യേത നമാമീതി ..
അഥ കസ്മാദുച്യേതഽഹമിതി . അഹമസ്മി ഥമജാ ഋതാസ്യ
പൂർവം േദേവേഭ്യാ അമൃതസ്യ നാഭിഃ . േയാ മാ ദദാതി സ
ഇേദവമാവാഃ അഹമന്നമന്നമദന്തമദ്മി അഹം വിശ്വം
ഭുവനമഭ്യഭവാം സുവർണേജ്യാതിര്യ ഏവം േവേദതി മേഹാപനിഷത് ..
4..
ഇതി ദ്വിതീേയാപനിഷത് .. 2..
േദവാ ഹ ൈവ ജാപതിമ വന്നാനു ഭസ്യ
മ രാജസ്യ നാരസിംഹസ്യ ശക്തിം ബീജം േനാ

ഹി ഭഗവന്നിതി സ േഹാവാച ജാപതിർമായാ വാ
ഏഷാ നാരസിംഹീ സർവമിദം സൃജതി സർവമിദം രക്ഷതി
സർവമിദം സംഹരതി തസ്മാന്മായാേമതാം ശക്തിം
വിദ്യാദ്യ ഏഅതാം മായാം ശക്തിം േവദ സ പാപ്മാനം
തരതി സ മൃത ം തരതി സ സംസാരം തരതി േസാഽമൃതത്വം
ച ഗച്ഛതി മഹതീം ിയമ േത മീമാംസേന്ത

ഹ്മവാദിേനാ സ്വാ ദീർഘാ താ േചതി ..
യദി സ്വാ ഭവതി സർവം പാപ്മാനം ദഹത്യമൃതത്വം
ച ഗച്ഛതി യദി ദീർഘാ ഭവതി മഹതീം
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ിയമാേപ്നാത്യമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി യദി താ ഭവതി
ജ്ഞാനവാൻഭവത്യമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി തേദതദൃഷിേണാക്തം
നിദർശനം സ ഈം പാഹി യ ഋജീഷീ തരു ഃ ിയം
ലക്ഷ്മീമൗപലാമംബികാം ഗാം ഷഷ്ഠീം ച
യാമി േസേനത ദാഹുഃ താം വിദ്യാം ഹ്മേയാനിം
സരൂപാമീആയുേഷ ശരണമഹം പേദ്യ സർേവഷാം വാ
ഏതദ്ഭൂതാനാമാകാശഃ പരായണം സർവാണി ഹ വാ ഇമാനി
ഭൂതാന്യാകാശാേദവ ജായന്ത ആകാശാേദവ ജാതാനി
ജീവന്ത്യാകാശം യത്യഭിസംവിശന്തി തസ്മാദാകാശം
ബീജം വിദ്യാത്തേദവ ജ്യായസ്തേദതദൃഷിേണാക്തം നിദർശനം
ഹംസഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസേദ്ധാത
േവദിഷദതിഥിർദുേരാണസത് ..
നൃഷദ്വരസദൃതസേദ്വ്യാമസദബ്ജാേഗാജാ ഋതജാ അ ിജാ
ഋതം ബൃഹത് ..
യ ഏവം േവേദതി മേഹാപനിഷത് ..
ഇതി തൃതീേയാപനിഷത് .. 3..
േദവാ ഹ ൈവ ജാപതിമ വന്നനു ഭസ്യ
മ രാജസ്യ നാരസിംഹസ്യാംഗമ ാേന്നാ

ഹി ഭഗവ ഇതി സ േഹാവാച ജാപതിഃ ണവം
സാവി ീം യജുർലക്ഷ്മീം നൃസിംഹഗായ ീമിത്യംഗാനി
ജാനീയാേദ്യാ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി .. 1..
ഓമിേത്യതദക്ഷരമിദം സർവം തേസ്യാപവ്യാഖ്യാനം
ഭൂതം ഭവദ്ഭവിഷ്യദിതി സർവേമാങ്കാര ഏവ
യച്ചാന്യ ികാലാതീതം തദേപ്യാങ്കാര ഏവ സർവം
േഹ്യതദ് ഹ്മായമാത്മാ ഹ്മ േസാഽയമാത്മാ
ചതുഷ്പാജ്ജാഗരിതസ്ഥാേനാ ബഹിഃ ജ്ഞഃ സപ്താംഗ
ഏേകാനവിംശതിമുഖഃ ലഭുൈഗ്വശ്വാനരഃ

ഥമഃ പാദഃ . സ്വപ്നസ്ഥാേനാഽന്ത ജ്ഞഃ
സപ്താംഗ ഏേകാനവിംശതിമുഖഃ വിവിക്തഭുൈക്തജേസാ
ദ്വിതീയഃ പാദഃ . യ സുേപ്താ ന കഞ്ചന കാമം
കാമയേത ന കഞ്ചന സ്വപ്നം പശ്യതി ത ഷുപ്തം
സുഷുപ്തസ്ഥാന ഏകീഭൂതഃ ജ്ഞാനഘന ഏകാനന്ദമേയാ
ഹ്യാനന്ദഭുക് േചേതാമുഖഃ ാജ്ഞ തീേയാ പാദഃ .
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ഏഷ സർേവശ്വര ഏഷ സർവജ്ഞ ഏേഷാഽന്തര്യാേമ്യഷ
േയാനിഃ സർവസ്യ ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം
നാന്തഃ ജ്ഞം ന ബഹിഃ ജ്ഞം േനാഭയതഃ ജ്ഞം
ന ജ്ഞം നാ ജ്ഞം ന ജ്ഞാനഘനമദൃഷ്ട-
മവ്യവഹാര്യമ ാഹ്യമലക്ഷണമചിന്ത്യമവ്യപേദശ്യ-
ൈമകാത്മ്യ ത്യയസാരം പേഞ്ചാപശമം ശാന്തം
ശിവമൈദ്വതം ചതുർഥം മന്യേന്ത സ ആത്മാ സ വിേജ്ഞയഃ .. 2..
അഥ സാവി ീ ഗായ ്യാ യജുഷാ േ ാക്താ തയാ
സർവമിദം വ്യാപ്തം ഘൃണിരിതി േദ്വ അക്ഷേര സൂര്യ
ഇതി ീണി ഏതൈദ്വ സാവി സ്യാഷ്ടാക്ഷരം പദം

ിയാഭിഷിക്തം യ ഏവം േവദ ിയാ ൈഹവാഭിഷിച്യേത .
തേദതദൃചാഭ ക്തം ഋേചാ അക്ഷേര പരേമ
േവ്യാമന്യസ്മിേന്ദവാ അധിവിേശ്വ നിേഷദുഃ . യസ്തന്ന േവദ
കിമൃചാ കരിഷ്യതി യ ഇത്തദ്വിദുസ്ത ഇേമ സമാസത
ഇതി ന ഹ വാ ഏതസ്യർചാ ന യജുഷാ ന സാമ്നാർേഥാഽസ്തി
യഃ സാവി ം േവേദതി . ഓംഭൂർലക്ഷ്മീർഭുവർലക്ഷ്മീഃ
സ്വർലക്ഷ്മീഃ കാലകർണീ തേന്നാ മഹാലക്ഷ്മീഃ

േചാദയാത് ഇേത്യഷാ ൈവ മഹാഅലക്ഷ്മീര്യജുർഗായ ീ
ചതുർവിംശത്യക്ഷരാ ഭവതി . ഗായ ീ വാ ഇദം സർവം
യദിദം കിഞ്ച തസ്മാദ്യ ഏതാം മഹാലക്ഷ്മീം
യാജുഷീം േവദ മഹതീം ിയമ േത .
ഓം നൃസിംഹായ വിദ്മേഹ വ നഖായ ധീമഹി .
തന്നഃ സിംഹഃ േചാദയാത് ഇേത്യഷാ ൈവ നൃസിംഹഗായ ീ
േദവാനാം േവദാനാം നിദാനം ഭവതി യ ഏവം േവദ
നിദാനവാൻഭവതി .. 3..
േദവാ ഹ ൈവ ജാപതിമ വന്നഥ ൈകർമൈ ഃ

േതാ േദവഃ ീേതാ ഭവതി സ്വാത്മാനം ദർശയതി
തേന്നാ ഹി ഭഗവന്നിതി സ േഹാവാച ജാപതിഃ .
ഓം േയാ ഹ ൈവ നൃസിംേഹാ േദേവാ ഭഗവാന്യശ്ച

ഹ്മാ ബൂർഭുവഃ സ്വസ്തൈസ്മ ൈവ നേമാ നമഃ .. 1..
[യഥാ ഥമമേ ാക്താവാദ്യന്തൗ തഥാ
സർവമേ ഷു ഷ്ടവ്യൗ].. യശ്ച വി ഃ .. 2..
യശ്ച മേഹശ്വരഃ .. 3.. യശ്ച പുരുഷഃ .. 4..
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യേശ്ചശ്വരഃ .. 5.. യാ സരസ്വതീ .. 6.. യാ ീഃ .. 7..
യാ ഗൗരീ .. 8.. യാ കൃതിഃ .. 9.. യാ വിദ്യാ .. 10..
യേശ്ചാങ്കാരഃ .. 11.. യാശതേ ാഽർധമാ ാഃ .. 12..
േയ േവദാഃ സാംഗാഃ സശാഖാഃ േസതിഹാസാഃ .. 13..
േയ ച പഞ്ചാഗ്നയഃ .. 14.. യാഃ സപ്ത മഹാവ്യാഹൃതയഃ .. 15..
േയ ചാഷ്ടൗ േലാകപാലാഃ .. 16.. േയ ചാഷ്ടൗ വസവഃ .. 17..
േയ ൈചകാദശ രു ാഃ .. 18.. േയ ച ദ്വാദശാദിത്യാഃ .. 19..
േയ ചാഷ്ടൗ ഹാഃ .. 20.. യാനി ച പഞ്ചമഹാഭൂതാനി .. 21..
യശ്ച കാലഃ .. 22.. യശ്ച മനുഃ .. 23.. യശ്ച മൃത ഃ .. 24..
യശ്ച യമഃ .. 25.. യശ്ചാന്തകഃ .. 26.. യശ്ച ാണഃ .. 27..
യശ്ച സൂര്യഃ .. 28.. യശ്ച േസാമഃ .. 29..
യശ്ച വിരാട് പുരുഷഃ .. 30.. യശ്ച ജീവഃ .. 31..
യച്ച സർവം .. 32.. ഇതി ദ്വാ ിംശത് ഇതി
താൻ ജാപതിര വീേദൈതർമൈ ർനിത്യം േദവം വധ്വം .
തേതാ േദവഃ ീേതാ ഭവതി സ്വാത്മാനം ദർശയതി തസ്മാദ്യ
ഏൈതർമൈ ർനിത്യം േദവം സ്തൗതി സ േദവം പശ്യതി േസാഽമൃതത്വം
ച ഗച്ഛതി യ ഏവം േവേദതി മേഹാപനിഷത് ..
ഇതി ചതുർഥ പനിഷത് .. 4..
േദവാ ഹ ൈവ ജാപതിമ വന്നാനു ഭസ്യ
മ രാജസ്യ നാരസിംഹസ്യ മഹാച ം നാമ
ച ം േനാ ഹി ഭഗവ ഇതി സാർവകാമികം േമാക്ഷദ്വാരം
ഉേദ്യാഗിന ഉപദിശന്തി സ േഹാവാച ജാപതിഃ ഷഡക്ഷരം
വാ ഏത ദർശനം മഹാച ം തസ്മാത്ഷഡരം
ഭവതി ഷട്പ ം ച ം ഭവതി ഷഡ്വാ ഋതവ ഋതുഭിഃ
സംമിതം ഭവതി മേധ്യ നാഭിർഭവതി നാഭ്യാം വാ ഏേത അരാഃ

തിഷ്ഠിതാ മായയാ ഏതത്സർവം േവഷ്ടിതം ഭവതി
നാത്മാനം മായാ ശതി തസ്മാന്മായയാ ബഹിർേവഷ്ടിതം
ഭവതി . അഥാഷ്ടാരമഷ്ടപ ം ച ം ഭവത്യഷ്ടാക്ഷരാ
ൈവ ഗായ ീ ഗായ ്യാ സംമിതം ഭവതി ബഹിർമായയാ
േവഷ്ടിതം ഭവതി േക്ഷ ം േക്ഷ ം ൈവ മാൈയഷാ സമ്പദ്യേത .
അഥ ദ്വാദശാരം ദ്വാദശപ ം ച ം ഭവതി
ദ്വാദശാക്ഷരാ ൈവ ജഗതീ ജഗത്യാ സംമിതം ഭവതി
ബഹിർമായയാ േവഷ്ടിതം ഭവതി . അഥ േഷാഡശാരം
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േഷാഡശപ ം ച ം ഭവതി േഷാഡശകാേലാ ൈവ പുരുഷഃ
പുരുഷ ഏേവദം സർവം പുരുേഷണ സംമിതം ഭവതി
േഷാഡശകാേലാ ൈവ പുരുഷഃ പുരുഷ ഏേവദം സർവം
പുരുേഷണ സംമിതം ഭവതി മായയാ ബഹിർേവഷ്ടിതം
ഭവതി . അഥ ദ്വാ ിംശദരം ദ്വാ ിംശത്പ ം ച ം
ഭവതി ദ്വാ ിംശദക്ഷരാ വാ അനു ബ്ഭവത്യനു ഭാ
സർവമിദം ഭവതി ബഹിർമായയാ േവഷ്ടിതം ഭവത്യൈരർവാ
ഏത ബദ്ധം ഭവതി േവദാ വാ ഏേത അരാഃ പൈ ർവാ
ഏതത്സർവതഃ പരി ാമതി ഛന്ദാംസി ൈവ പ ാണി .. 1..
ഏത ദർശനം മഹാച ം തസ്യ മേധ്യ നാഭ്യാം
താരകം യദക്ഷരം നാരസിംഹേമകാക്ഷരം
തദ്ഭവതി ഷട്സു പേ ഷു ഷഡക്ഷരം സുദർശനം
ഭവത്യഷ്ടസു പേ ഷ്വഷ്ടാക്ഷരം നാരായണം
ഭവതി ദ്വാദശസു പേ ഷു ദ്വാദശാക്ഷരം വാസുേദവം
ഭവതി േഷാഡശസു പേ ഷു മാതൃകാദ്യാഃ സബി കാഃ
േഷാഡശ സ്വരാ ഭവന്തി ദ്വാ ിംശ പേ ഷു
ദ്വാ ിംശദക്ഷരം മ രാജം നാരസിംഹമാനു ഭം
ഭവതി തദ്വാ ഏത ദർശനം നാമ ച ം സാർവകാമികം
േമാക്ഷദ്വാരമൃങ്മയം യജുർമയം സാമമയം

ഹ്മമയമമൃതമയം ഭവതി തസ്യ പുരസ്താദ്വസവ
ആസേത രു ാ ദക്ഷിണത ആദിത്യാഃ പശ്ചാദ്വിേശ്വേദവാ
ഉത്തരേതാ ഹ്മവി മേഹശ്വരാ നാഭ്യാം സൂര്യാച മസൗ
പാർശ്വേയാസ്തേദതദൃചാഭ ക്തം . ഋേചാ അക്ഷേര പരേമ
േവ്യാമന്യസ്മിേന്ദവാ അധിവിേശ്വ നിേഷദുഃ . യസ്തന്ന േവദ
കിമൃചാ കരിഷ്യതി യ ഇത്തദ്വിദുസ്ത ഇേമ സമാസത ഇതി
തേദത ദർശനം മഹാചേ ബാേലാ വാ യുവാ വാ
േവദ സ മഹാൻഭവതി സ ഗുരുഃ സർേവഷാം
മ ാണാമുപേദഷ്ടാ ഭവത്യനു ഭാ േഹാമം
കുര്യാദനു ഭാർചനം കുര്യാത്തേദത േക്ഷാഘ്നം
മൃത താരകം ഗുരുണാ ലബ്ധം കേണ്ഠ വാഹൗ
ശിഖായാം വാ ബധ്നീത സപ്തദ്വീപവതീ ഭൂമിർദക്ഷിണാർഥം
നാവകൽപേത തസ്മാ ദ്ധയാ യാം കാഞ്ചിദ്ഗാം
ദദ്യാത്സ ദക്ഷിണാ ഭവതി .. 2..
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േദവാ ഹ ൈവ ജാപതിമ വന്നാനു ഭസ്യ
മ രാജസ്യ നാരസിംഹസ്യ ഫലം േനാ ഹി
ഭഗവ ഇതി സ േഹാവാച ജാപതിര്യ ഏതം മ രാജം
നാരസിംഹമാനു ഭം നിത്യമധീേത േസാഽേഗ്നാപൂേതാ
ഭവതി സ വായുപൂേതാ ഭവതി സ ആദിത്യപൂേതാ ഭവതി
സ േസാമപൂേതാ ഭവതി സ സത്യപൂേതാ ഭവതി സ ഹ്മപൂേതാ
ഭവതി സ വി പൂേതാ ഭവതി സ രു പൂേതാ ഭവതി
സ സർവപൂേതാ ഭവതി സ സർവപൂേതാ ഭവതി .. 3..
യ ഏതം മ രാജം നാരസിംഹമാനു ഭം
നിത്യമധീേത സ മൃത ം തരതി സ പാപ്മാനം തരതി
സ ണഹത്യാം തരതി സ വീരഹത്യാം തരതി സ സർവഹത്യാം
തരതി സ സംസാരം തരതി സ സർവം തരതി സ സർവം തരതി .. 4..
യ ഏതം മ രാജം നാരസിംഹമാനു ഭം
നിത്യമധീേത േസാഽഗ്നിം സ്തംഭയതി സ വായും സ്തംഭയതി
സ ആദിത്യം സ്തംഭയതി സ േസ്താമം സ്തംഭയതി സ ഉദകം
സ്തംഭയതി സ സർവാേന്ദവാംസ്തംഭയതി സ
സർവാൻ ഹാംസ്തംഭയതി സ വിഷം സ്തംഭയതി
സ വിഷം സ്തംഭയതി .. 5..
യ ഏതം മ രാജം നാരസിംഹമാനു ഭം
നിത്യമധീേത സ േദവാനാകർഷയതി സ യക്ഷാനാകർഷയതി
സ നാഗാനാകർഷയതി സ ഹാനാകർഷയതി സ
മനുഷ്യാനാകർഷയതി സ സർവാനാകർഷയതി സ
സർവാനാകർഷയതി .. 6..
യ ഏതം മ രാജം നാരസിംഹമാനു ഭം
നിത്യമധീേത സ ഭൂർേലാകം ജയതി സ ഭുവർേലാകം ജയതി
സ സ്വർേലാകം ജയതി സ മഹർേലാകം ജയതി സ ജേനാേലാകം
ജയതി സ തേപാേലാകം ജയതി സ സത്യേലാകം ജയതി സ
സർവാംേല്ലാകാഞ്ജയതി സ സർവാംേല്ലാകാഞ്ജയതി .. 7..
യ ഏതം മ രാജമാനു ഭം നിത്യമധീേത
േസാഽഗ്നിേഷ്ടാേമന യജേത സ ഉക്േഥ്യന യജേത സ േഷാഡശിനാ
യജേത സ വാജേപേയന യജേത േസാഽതിരാേ ണ യജേത
േസാഽേപ്താര്യാേമണ യജേത േസാഽശ്വേമേധന യജേത സ സർൈവഃ

തുഭിര്യജേത സ സർൈവഃ തുഭിര്യജേത .. 8..
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യ ഏതം മ രാജം നാരസിംഹമാനു ഭം
നിത്യമധീേത സ ഋേചാഽധീേത സ യജൂംഷ്യധീേത സ
സാമാന്യധീേത േസാഽഥർവണമധീേത േസാഽംഗിരസമധീേത
സ ശാഖാ അധീേത സ പുരാണാന്യധീേത സ കൽപാനധീേത
സ ഗാഥാമധീേത സ നാരാശംസീരധീേത സ ണവമധീേത
യഃ ണവമധീേത സ സർവമധീേത സ സർവമധീേത .. 9..
അനുപനീതശതേമകേമേകേനാപനീേതന തത്സമമുപനീതശതേമകേമേകന
ഗൃഹേസ്ഥന തത്സമം ഗൃഹസ്ഥശതേമകേമേകന
വാന േസ്ഥന തത്സമം വാന സ്ഥശതേമകേമേകന
യതിനാ തത്സമം യതീനാം തു ശതം പൂർണേമകേമേകന
രു ജാപേകന തത്സമം രു ജാപകശതേമകേമേകന-
അഥർവശിരഃശിഖാധ്യാപേകന തത്സമമഥർവശിരഃ-
ശിഖാധ്യാപകശതേമകേമേകന താപനീേയാപനിഷദ-
ധ്യാപേകന തത്സമം താപനീേയാപനിഷദധ്യാപക-
ശതേമകേമേകന മ രാജധ്യാപേകന തത്സമം തദ്വാ
ഏതത്പരമം ധാമ മ രാജാധ്യാപകസ്യ യ ന
സൂര്യസ്തപതി യ ന വായുർവാതി യ ന ച മാ ഭാതി
യ ന നക്ഷ ാണി ഭാന്തി യ നാഗ്നിർദഹതി യ ന
മൃത ഃ വിശതി യ ന ദുഃഖം സദാനന്ദം
പരമാനന്ദം ശാന്തം ശാശ്വതം സദാശിവം

ഹ്മാദിവന്ദിതം േയാഗിേധ്യയം പരമം പദം യ
ഗത്വാ ന നിവർതേന്ത േയാഗിനഃ ..
തേദതദൃചാഭ ക്തം .
തദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ .
ദിവീവ ച രാതതം . തദ്വി ാേസാ വിപന്യേവാ ജാഗൃവാംസഃ
സമിന്ധേത . വിേഷ്ണാര്യത്പരമം പദം .
തേദതന്നിഷ്കാമസ്യ ഭവതി തേദതന്നിഷ്കാമസ്യ ഭവതി
യ ഏവം േവേദതി മേഹാപനിഷത് .. 10..
ഇതി പഞ്ചേമാപനിഷത് .. 5..
ഇതി നൃസിംഹപൂർവതാപിന പനിഷത് ..

.. നൃസിംേഹാത്തരതാപിന പനിഷത് ..
നൃസിംേഹാത്തരതാപിന്യാം തുര്യതുര്യാത്മകം മഹഃ .
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പരമാൈദ്വതസാ ാജ്യം ത്യക്ഷമുപലഭ്യേത ..
ഓം േദവാ ഹ ൈവ ജാപതിമ വന്നേണാരണീയാം-
സമിമമാത്മാനേമാങ്കാരം േനാ വ്യാചേക്ഷ്വതി
തേഥേത്യാമിേത്യതദക്ഷരമിദം സർവം തേസ്യാപവ്യാഖ്യാനം
ഭൂതം ഭവദ്ഭവിഷ്യദിതി സർവേമാങ്കാര ഏവ
യച്ചാന്യ ികാലാതീതം തദേപ്യാങ്കാര ഏവ സർവം
േഹ്യതദ് ഹ്മായമാത്മാ ഹ്മ തേമതമാത്മാനേമാമിതി

ഹ്മൈണകീകൃത്യ ഹ്മ ചാത്മാനേമാമിേത്യകീകൃത്യ
തേദകമജരമമൃതമഭയേമാമിത്യനുഭൂയ
തസ്മിന്നിദം സർവം ിശരീരമാേരാപ്യ തന്മയം ഹി
തേദേവതി സംഹേരേദാമിതി തം വാ ഏതം ിശരീരമാത്മാനം

ിശരീരം പരം ഹ്മാനുസന്ദധ്യാ ലത്വാത്-
ലഭുക്ത്വാച്ച സൂക്ഷ്മത്വാ ക്ഷ്മഭുക്ത്വാ-

ൈച്ചക്യാദാനന്ദേഭാഗാച്ച േസാഽയമാത്മാ
ചതുഷ്പാജ്ജാഗരിതസ്ഥാനഃ ല ജ്ഞഃ സപ്താംഗ
ഏേകാനവിംശതിമുഖഃ ലഭുക് ചതുരാത്മാ വിേശ്വാ
ൈവശ്വാനരഃ ഥമഃ പാദഃ ..
സ്വപ്നസ്ഥാനഃ സൂക്ഷ്മ ജ്ഞഃ സപ്താംഗ
ഏേകാനവിംശതിമുഖഃ സൂക്ഷ്മഭുക് ചതുരാത്മാ
ൈതജേസാ ഹിരണ്യഗർേഭാ ദ്വിതീയഃ പാദഃ ..
യ സുേപ്താ ന കഞ്ചന കാമം കാമയേത ന
കഞ്ചന സ്വപ്നം പശ്യതി ത ഷുപ്തം
സുഷുപ്തസ്ഥാന ഏകീഭൂതഃ ജ്ഞാനഘന
ഏവാനന്ദമേയാ ഹ്യാനന്ദഭുക് േചേതാമുഖശ്ചതുരാത്മാ

ാജ്ഞ ഈശ്വര തീയഃ പാദഃ ..
ഏഷ സർേവശ്വര ഏഷ സർവജ്ഞ ഏേഷാഽന്തര്യാേമഷ
േയാനിഃ സർവസ്യ ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനം

യമേപ്യത ഷുപ്തം സ്വപ്നം മായാമാ ം
ചിേദകരേസാ ഹ്യയമാത്മാഥ തുരീയശ്ചതുരാത്മാ
തുരീയാവസിതത്വാേദൈകകേസ്യാതാനുജ്ഞാ നുജ്ഞാവികൽൈപ-

യമപ്യ ാപിസുഷുപ്തം സ്വപ്നം മായാമാ ം
ചിേദകരേസാ ഹ്യയമാത്മാഥായമാേദേശാ ന

ല ജ്ഞം ന സൂക്ഷ്മ ജ്ഞം േനാഭയതഃ ജ്ഞം
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ന ജ്ഞം നാ ജ്ഞം ന ജ്ഞാനഘന-
മദൃഷ്ടമവ്യവഹാര്യമ ാഹ്യമലക്ഷണ-
മചിന്ത്യമചിന്ത്യമവ്യപേദശ്യൈമകാത്മ്യ ത്യയസാരം

പേഞ്ചാപശമം ശിവം ശാന്തമൈദ്വതം ചതുർഥം
മന്യേന്ത സ ആത്മാ സ വിേജ്ഞയ ഈശ്വര ാസ രീയ രീയഃ ..
ഇതി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ .. 1..
തം വാ ഏതമാത്മാനം ജാ ത്യസ്വപ്നമസുഷുപ്തം
സ്വേപ്ന ജാ തമസുഷുപ്തം സുഷുേപ്ത ജാ തമസ്വപ്നം
തുരീേയ ജാ തമസ്വപ്നമസുഷുപ്തവ്യഭിചാരിണം
നിത്യാനന്ദം സേദകരസം േഹ്യവ ച േഷാ ഷ്ടാ
േ ാ സ്യ ഷ്ടാ വാേചാ ഷ്ടാ മനേസാ ഷ്ടാ
ബുേദ്ധർ ഷ്ടാ ാണസ്യ ഷ്ടാ തമേസാ ഷ്ടാ
സർവസ്യ ഷ്ടാ തതഃ സർവസ്മാദേന്യാ വിലക്ഷണച ഷഃ
സാക്ഷീ േ ാ സ്യ സാക്ഷീ വാചഃ സാക്ഷീ മനസഃ സാക്ഷീഃ
ബുേദ്ധഃ സാക്ഷീ ാണസ്യ സാക്ഷീ തമസഃ സാക്ഷീ
സർവസ്യ സാക്ഷീ തേതാഽവി ിേയാ മഹാൈചതേന്യാഽസ്മാത്സർവസ്മാത് ി 
യതമ
ആനന്ദഘനം േഹ്യവമസ്മാത്സർവസ്മാത്പുരതഃ
സുവിഭാതേമകരസേമവാജരമമൃതമഭയം

ൈഹ്മവാപ്യജൈയനം ചതുഷ്പാദം മാ ാഭിേരാങ്കാേരണ
ൈചകീകുര്യാജ്ജാഗരിതസ്ഥാനശ്ചതുരാത്മാ വിേശ്വാ
ൈവശ്വാനരശ്ചതൂരൂേപാങ്കാര ഏവ ചതൂരൂേപാ
ഹ്യയമകാരഃ ലസൂക്ഷ്മബീജസാക്ഷിഭിരകാരരൂൈപ-
രാേപ്തരാദിമത്ത്വാദ്വാ ലത്വാ ക്ഷ്മത്വാദ്-
ബീജത്വാത്സാക്ഷിത്വാച്ചാേപ്നാതി ഹ വാ ഇദം സർവമാദിശ്ച
ഭവതി യ ഏവം േവദ ..
സ്വപ്നസ്ഥാനശ്ചതുരാത്മാ ൈതജേസാ ഹിരണ്യഗർഭശ്ചതൂരൂപ
ഉകാര ഏവ ചതൂരൂേപാ ഹ്യയമുകാരഃ ലസൂക്ഷ്മബീജ-
സാക്ഷിഭിരുകാരരൂൈപരുത്കർഷാദുഭയത്വാ ലത്വാത്-
സൂക്ഷ്മത്വാദ്ബീജത്വാത്സാക്ഷിത്വാേച്ചാത്കർഷതി ഹ ൈവ
ജ്ഞാനസന്തതിം സമാനശ്ച ഭവതി യ ഏവം േവദ ..
സുഷുപ്തസ്ഥാനശ്ചതുരാത്മ ാൈജ്ഞഇശ്വരശ്ചതുരൂേപാ
മകാര ഏവ ചതൂരൂേപാ ഹ്യയം മകാരഃ ലസൂക്ഷ്മ-
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ബീജസാക്ഷിഭിർമകാരരൂൈപർമിേതരപീേതർവാ ലത്വാത്-
സൂക്ഷ്മത്വാദ്ബീജത്വാത്സാക്ഷിത്വാച്ച മിേനാതി ഹ വാ
ഇദം സർവമപീതിശ്ച ഭവതി യ ഏവം േവദ ..
മാ ാമാ ാഃ തിമാ ാഃ കുര്യാദഥ തുരീയ ഈശ്വര ാസഃ
സ സ്വരാട് സ്വയമീശ്വരഃ സ്വ കാശശ്ചതുരാേത്മാ-
താനുജ്ഞാ നുജ്ഞാവികൽൈപേരാേതാ ഹ്യയമാത്മാ ഹ്യൈഥേവദം
സർവമന്തകാേല കാലാഗ്നിഃ സൂേര്യാൈ രനുജ്ഞാേതാ ഹ്യയമാത്മാ
ഹ്യസ്യ സർവസ്യ സ്വാത്മാനം ദദാതീദം സർവം
സ്വാത്മാനേമവ കേരാതി യഥാ തമഃ സവിതനുജ്ഞകരേസാ
ഹ്യയമാത്മാ ചി പ ഏവ യഥാ ദാഹ്യം ദഗ്ധ്വാഗ്നിരവികൽേപാ
ഹ്യയമാത്മാ വാങ്മേനാഽേഗാചരത്വാച്ചി പശ്ചതൂരൂപ
ഓങ്കാര ഏവ ചതൂരൂേപാ ഹ്യയേമാങ്കാര ഓതാനുജ്ഞാ നുജ്ഞാ-
വികൽൈപേരാങ്കാരരൂൈപരാൈത്മവ നാമരൂപാത്മകം ഹീദം
സർവം തുരീയത്വാച്ചി പത്വാേച്ചാതത്വാദനുജ്ഞാതൃത്വാദ-
നുജ്ഞാനത്വാദവികൽപരൂപത്വാച്ചാവികൽപരൂപം ഹീദം
സർവം ൈനവ ത കാചന ഭിദാസ്ത്യഥ തസ്യായമാേദേശാ
മാ ശ്ചതുർേഥാ വ്യവഹാര്യഃ പേഞ്ചാപശമഃ
ശിേവാഽൈദ്വത ഓങ്കാര ആൈത്മവ സംവിശത്യാത്മനാത്മാനം
യ ഏവം േവൈദഷ വീേരാ നാരസിംേഹന വാനു ഭാ
മ രാേജന തുരീയം വിദ്യാേദഷ ഹ്യാത്മാനം കാശയതി
സർവസംഹാരസമർഥഃ പരിഭവാസഹഃ ഭുർവ്യാപ്തഃ
സേദാജ്ജ്വേലാഽവിദ്യാതത്കാര്യഹീനഃ സ്വാത്മബന്ധഹരഃ സർവദാ
ൈദ്വതരഹിത ആനന്ദരൂപഃ സർവാധിഷ്ഠാനഃ സന്മാേ ാ
നിരസ്താവിദ്യാതേമാേമാേഹാഽഹേമേവതി തസ്മാേദവേമേവമമാത്മാനം
പരം ഹ്മാനുസന്ദധ്യാേദഷ വീേരാ നൃസിംഹ ഏേവതി ..
ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 2..
തസ്യ ഹ ൈവ ണവസ്യ യാ പൂർവാ മാ ാ സാ ഥമഃ
പാേദാ ഭവതി ദ്വിതീയാ ദ്വിതീയസ്യ തൃതീയാ തൃതീയസ്യ
ചതുർേഥ്യാതാനുജ്ഞാ നുജ്ഞാവികൽപരൂപാ തയാ തുരീയം
ചതുരാത്മാനമന്വിഷ്യ ചതുർഥപാേദന ച തയാ
തുരീേയണാനുചിന്തയൻ േസത്തസ്യ ഹ വാ ഏതസ്യ ണവസ്യ
യാ പൂർവാ മാ ാ സാ പൃഥിവ്യകാരഃ സ ഋഗ്ഭിരൃേഗ്വേദാ

ഹ്മാ വസേവാ ഗായ ീ ഗാർഹപത്യഃ സാ ഥമഃ പാേദാ
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ഭവതി ച സർേവഷു പാേദഷു ചതുരാത്മാ ലസൂക്ഷ്മ-
ബീജസാക്ഷിഭിർദ്വിതീയാന്തരിക്ഷം സ ഉകാരഃ സ യജുഭിർ-
യജുർേവേദാ വി രു ാ ി ബ്ദക്ഷിണാഗ്നിഃ സാ ദ്വിതീയഃ
പാേദാ ഭവതി ച സർേവഷു പാേദഷു ചതുരാത്മാ

ലസൂക്ഷ്മബീജസാക്ഷിഭി തീയാ ദ്യൗഃ സ മകാരഃ
സ സാമഭിഃ സാമേവേദാ രു ാദിത്യാ ജഗത്യാഹവനീയഃ സാ
തൃതീയഃ പാേദാ ഭവതി ഭവതി ച സർേവഷു പാേദഷു
ചതുരാത്മാ ലസൂക്ഷ്മബീജസാക്ഷിഭിര്യാവസാേനഽസ്യ
ചതുർഥ്യർധമാ ാ സാ േസാമേലാക ഓങ്കാരഃ സാഥർവൈണ-
ർമൈ രഥർവേവദഃ സംവർതേകാഽഗ്നിർമരുേതാ വിരാേഡകർഷിർഭാസ്വതീ

താ ചതുർഥഃ പാേദാ ഭവതി ഭവതി ച സർേവഷു പാേദഷു
ചതുരാത്മാ ലസൂക്ഷ്മബീജസാക്ഷിഭിർമാ ാമാ ാഃ

തിമാ ാഃ കൃേത്വാതനുജ്ഞാ നുജ്ഞാവികൽപരൂപം
ചിന്തയൻ േസജ്ജ്േഞാഽമൃേതാ ഹുതസംവിത്കഃ ശുദ്ധഃ സംവിേഷ്ടാ
നിർവിഗ്ന ഇമമസുനിയേമഽനുഭൂേയേഹദം സർവം ദൃഷ്ട്വാ സ

പഞ്ചഹീേനാഽഥ സകലഃ സാധാേരാഽമൃതമയശ്ചതുരാത്മാഥ
മഹാപീേഠ സപരിവാരം തേമതം ചതുഃസപ്താത്മാനം
ചതുരാത്മാനം മൂലാഗ്നാവഗ്നിരൂപം ണവം
സന്ദധ്യാത്സപ്താത്മാനം ചതുരാത്മാനമകാരം രു ം

മേധ്യ സപ്താത്മാനം ചതുരാത്മാനം ചതുഃസപ്താത്മാനം
ചതുരാത്മാനേമാങ്കാരം സർേവശ്വരം ദ്വാദശാേന്ത
സപ്താത്മാനം ചതുരാത്മാനം ചതുഃസപ്താത്മാനേമാങ്കാരം
തുരീയമാനന്ദാമൃതരൂപം േഷാഡശാേന്തഽഥാനന്ദാമൃേതൈന-
താംശ്ചതുർധാ സ ജ്യ തഥാ ഹ്മാണേമവ വി േമവ
രു േമവ വിഭക്താം ീേനവാവിഭക്താം ീേനവ ലിംഗരൂപേനവ
ച സ േജ്യാപഹാൈരശ്ചതുർധാഥ ലിംഗാത്സംഹൃത്യ
േതജസാ ശരീര യം സംവ്യാപ്യ തദധിഷ്ഠാനമാത്മാനം
സഞ്ജ്വാല്യ തേത്തജ ആത്മൈചതന്യരൂപം ബലമവഷ്ടഭ്യ
ഗുൈണൈരക്യം സമ്പാദ്യ മഹാ ലം മഹാസൂേക്ഷ്മ
മഹാസൂക്ഷ്മം മഹാകാരേണ ച സംഹൃത്യ മാ ാഭിേരാതാ-
നുജ്ഞാ നുജ്ഞാവികൽപരൂപം ചിന്തയൻ േസത് ..
ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 3..
തം വാ ഏതമാത്മാനം പരമം േഹ്മാങ്കാരം
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തുരീേയാങ്കാരാ വിേദ്യാതമനു ഭാ നത്വാ സാേദ്യാമിതി
സംഹൃത്യാഹമിത്യനുസന്ദധ്യാദൈഥതേമവാത്മാനം
പരമം േഹ്മാങ്കാരം തുരീേയാങ്കാരാ വിേദ്യാതേമകാ-
ദശാത്മാനം നാരസിംഹം നേത്വാമിതി സംഹരന്നാനുസന്ദധ്യാ-
ദൈഥതേമവമാത്മാനം പരമം േഹ്മാങ്കാരം
തുരീേയാങ്കാരാ വിേദ്യാതം ണേവന സഞ്ചിന്ത്യാനു ഭാ
നത്വാ സച്ചിദാനന്ദപൂർണാത്മസു നവാത്മകം
സച്ചിദാനന്ദപൂർണാത്മാനം പരം ഹ്മ സംഭാവ്യാഹ-
മിത്യാത്മാനമാദായ മനസാ ഹ്മൈണകീകുര്യാദ്യദനു ൈഭവ
വാ ഏഷ ഉപവസേന്നഷ ഹി സർവ സർവദാ സർവാത്മാ സൻ
സർവമത്തി നൃസിംേഹാഽസൗ പരേമശ്വേരാഽസൗ ഹി സർവ സർവദാ
സർവാത്മാ സന്ത്സർവമത്തി നൃസിംഹ ഏൈവകല ഏഷ തുരീയ
ഏഅഷ ഏേവാ ഏഷ ഏവ വീര ഏഷ ഏവ മഹാേനഷ ഏവ വി േരഷ
ഏവ ജ്വലേന്നഷ ഏവ സർവേതാമുഖ ഏഷ ഏഷ നൃസിംഹ ഏഷ ഏവ
ഭീഷണ ഏഷ ഏവ ഭ ഏഷ ഏവ മൃത മൃത േരഷ ഏവ
നമാേമ്യഷ ഏവാഹേമവം േയാഗാരൂേഢാ ഹ്മേണ്യവാനു ഭം
സന്ദധ്യാേദാങ്കാര ഇതി .. തേദതൗ േ ാകൗ ഭവതഃ ..
സംസ്തഭ്യ സിംഹ സ്വസുതാൻഗുണാർഥാ-
ൻസംേയാജ്യ ശൃംൈഗരൃഷഭസ്യ ഹത്വാ ..
വശ്യാം രന്തീമസതീം നിപീഡ്യ
സംഭക്ഷ്യ സിംേഹന സ ഏഷ വീരഃ ..
ശൃംഗേ ാതാൻപാദാൻ ഷ്ട്വാ ഹത്വാ താന സത്സ്വയം .
നത്വാ ച ബഹുധാ ദൃഷ്ട്വാ നൃസിംഹഃ സ്വയമുദ്ബഭാവിതി ..
ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ .. 4..
അൈഥഷ ഉ ഏവ അകാര ആപ്തതമാർഥ ആത്മേന്യവ
നൃസിംേഹ േദേവ ഹ്മണി വർതത ഏഷ േഹ്യവാപ്തതമ
ഏഷ ഹി സാേക്ഷ്യഷ ഈശ്വരസ്തത്സർവഗേതാ നഹീദം
സർവേമഷ ഹി വ്യാപ്തതൈമദം സർവം യദയമാത്മാ
മായാമാ ഏഷ ഏേവാ ഏഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ
ഏവ വീര ഏഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ മഹാേനഷ
ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ വി േരഷ ഹി വ്യാപ്തതമ
ഏഷ ഏവ ജ്വലേന്നഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ
സർവേതാമുഖ ഏഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ നൃസിംഹ
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ഏഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ ഭീഷണ ഏഷ ഹി
വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവ ഭ ഏഷ ഹി വ്യാപ്തതമ
ഏഷ ഏവ മൃത മൃത േരഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ
ഏവ നമാേമ്യഷ ഹി വ്യാപ്തതമ ഏഷ ഏവാഹേമഷ
ഹി വ്യാപ്തതമ ആൈത്മവ നൃസിംേഹാ േദേവാ ഹ്മ ഭവതി
യ ഏവം േവദ േസാഽകാേമാ നിഷ്കാമ ആപ്തകാമ
ആത്മകാേമന തസ്യ ാണാ ഉത് ാമന്ത്യൈ വ
സമവലീയേന്ത ൈഹ്മവ സൻ ഹ്മാേപ്യത്യൈഥഷ
ഏേവാങ്കാര ഉത്കൃഷ്ടതമാർഥ ആത്മേന്യവ നൃസിംേഹ
േദേവ ഹ്മണി വർതേത തസ്മാേദഷ സത്യസ്വരൂേപാ ന
ഹ്യന്യദസ്ത്യ േമയമനാത്മ കാശേമഷ ഹി
സ്വ കാേശാഽസംേഗാഽന്യന്ന വീക്ഷത ആത്മാേതാ
നാന്യഥാ ാപ്തിരാത്മമാ ം േഹ്യതദുത്കൃഷ്ടേമഷ
ഏേവാ ഏഷ േഹ്യേവാത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവ വി േരഷ
േഹ്യേവാത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവ ജ്വലേന്നഷ േഹ്യേവാത്കൃഷ്ട
ഏഷ ഏവ സർവേതാമുഖ ഏഷ േഹ്യേവാത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവ
നൃസിംഹ ഏഷ േഹ്യേവാത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവ ഭീഷണ
ഏഷ േഹ്യേവാത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവ ഭ ഏഷ േഹ്യേവാത്കൃഷ്ട
ഏഷ ഏവ മൃത മൃത േരഷ േഹ്യേവാത്കൃഷ്ട ഏഷ
ഏവ നമാേമ്യഷ േഹ്യേവാത്കൃഷ്ട ഏഷ ഏവാഹേമഷ
േഹ്യേവാത്കൃഷ്ടസ്തസ്മാദാത്മാനേമൈവനം ജാനീയാദാൈത്മവ
നൃസിംേഹാ േദേവാ ഹ്മ ഭവതി യ ഏവം േവദ േസാഽകാേമാ
നിഷ്കാമ ആപ്തകാമ ആത്മകാേമാ ന തസ്യ ാണാ
ഉത് ാമന്ത്യൈ വ സമവലീയേന്ത ൈഹ്മവ
സൻ ഹ്മാേപ്യത്യൈഥഷ ഏവ മകാേരാ മഹാവിഭൂത്യർഥ
ആത്മൈന്യവ നൃസിംേഹ േദേവ ഹ്മണി വർതേത തസ്മാദയമനൽേപാ
ഭിന്നരൂപഃ സ്വ കാേശാ ൈഹ്മവാപ്തതമ
ഉത്കൃഷ്ടതമ ഏതേദവ ഹ്മാപി സർവജ്ഞം മഹാമായം
മഹാവിഭൂേത്യതേദേവാ േമതദ്ധി മഹാവിഭൂേത്യതേദവ
വീരേമതദ്ധി മഹാവിഭൂത്യതേദവ മഹേദതദ്ധി
മഹാവിഭൂേത്യതേദവ വിേഷ്ണ്വതദ്ധി മഹാവിഭൂേത്യതേദവ
ജ്വലേദതദ്ധി മഹാവിഭൂേത്യതേദവ സർവേതാമുഖേമതദ്ധി
മഹാവിഭൂേത്യതേദവ നൃസിംഹേമതദ്ധി മഹാവിഭൂേത്യതേദവ
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ഭീഷണേമതദ്ധി മഹാവിഭൂേത്യതേദവ ഭ േമതദ്ധി
മഹാവിഭൂേത്യതേദവ മൃത മൃേത്യ്വതദ്ധി മഹാവിഭൂേത്യതേദവ
നമാേമ്യതദ്ധി മഹാവിഭൂേത്യതേദവാഹേമതദ്ധി മഹാവിഭൂതി
തസ്മാദകാേരാകാരാഭ്യാമിമമാത്മാനമാപ്തതമമുത്കൃഷ്ടതമം
ചിന്മാ ം സർവ ഷ്ടാരം സർവസാക്ഷിണം സർവ ാസം
സർവേ മാ ദം സച്ചിദാനന്ദമാ േമകരസം
പുരേതാഽസ്മാത്സർവസ്മാ വിഭാതമന്വിഷ്യാപ്തതമമുത്കൃഷ്ടതമം
മഹാമായം മഹാവിഭൂതി സച്ചിദാനന്ദമാ േമകരസം
പുരേമവ ഹ്മ മകാേരണ ജാനീയാദാൈത്മവ നൃസിംേഹാ േദവഃ
പരേമവ ഹ്മ ഭവതി യ ഏവം േവദ േസാഽകാേമാ നിഷ്കാമ
ആപ്തകാമ ആത്മകാേമാ ന തസ്യ ാണാ ഉത് ാമന്ത്യൈ വ
സമവലീയേന്ത ൈഹ്മവ സൻ ഹ്മാേപ്യതീതി ഹ ജാപതിരുവാച

ജാപതിരുവാച ..
ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ .. 5..
േത േദവാ ഇമമാത്മാനം ജ്ഞാതുൈമച്ഛംസ്താൻഹാസുരഃ
പാപ്മാ പരിജ ാഹ ത ഐക്ഷന്തഹൈന്തനമാസുരം
പാപ്മാനം സാമ ഇേത്യതേമേവാങ്കാരാ വിേദ്യാതം
തുരീയതുരീയമാത്മാനമു മനു ം വീരമവീരം
മഹാന്തമമഹാന്തം വി മവി ം
ജ്വലന്തമജ്വലന്തം സർവേതാമുഖമസർവേതാമുഖം
നൃസിംഹമനൃസിംഹം ഭീഷണമഭീഷണം
ഭ മഭ ം മൃത മൃത മമൃത മൃത ം
നമാമ്യനമാമ്യഹമനഹം നൃസിംഹാനു ൈഭവ
ബുബുധിേര േതേഭ്യാ ഹാസാവാസുരഃ പാപ്മാ
സച്ചിദാനന്ദഘനേജ്യാതിരഭവത്തസ്മാദപക്വകഷായ
ഇമേമേവാങ്കാരാ വിേദ്യാതം തുരീയതുരീയമാത്മാനം
നൃസിംഹാനു ൈഭവ ജാനീയാത്തസ്യാസുരഃ പാപ്മാ
സച്ചിദാനന്ദഘനേജ്യാതിർഭവതി േത േദവാ േജ്യാതിരുത്തിതീർഷേവാ
ദ്വിതീയാദ്ഭയേമവ പശ്യന്ത ഇമേമേവാങ്കാരാ വിേദ്യാതം
തുരീയതുരീയമാത്മാനമനു ഭാന്വിഷ്യ ണേവൈനവ
തസ്മിന്നവസ്ഥിതാേസ്തഭ്യസ്തേജ്ജ്യാതിരസ്യ സർവസ്യ പുരതഃ
സുവിഭാതമവിഭാതമൈദ്വതമചിന്ത്യമലിംഗം
സ്വ കാശമാനന്ദഘനം ശൂന്യമഭവേദവംവിത്സ്വ കാശം
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പരേമവ ഹ്മ ഭവതി േത േദവാഃ പുൈ ഷണായാശ്ച
വിൈത്തഷണായാശ്ച േലാൈകഷണായാശ്ച സസാധേനേഭ്യാ
വ ത്ഥായ നിരാകാരാ നിഷ്പരി ഹാ അശിഖാ അയേജ്ഞാപവീതാ
അന്ധാ ബധിരാ മുഗ്ധാഃ ീബാ മൂകാ ഉന്മത്ത ഇവ
പരിവർതമാനാഃ ശാന്താ ദാന്താ ഉപരതാസ്തിതിക്ഷവഃ
സമാഹിതാ ആത്മരതയ ആത്മ ീഡാ ആത്മമിഥുനാ
ആത്മാനന്ദാഃ ണവേമവ പരം ഹ്മാത്മ കാശം
ശൂന്യം ജാനന്തസ്തൈ വ പരിസമാപ്താസ്തസ്മാേദ്ദവാനാം

തമാചരേന്നാങ്കാേര പേര ഹ്മണി പര്യവസിേതാ ഭേവത്സ
ആത്മേന്യവാത്മാനം പരം ഹ്മ പശ്യതി ..
തേദഷ േ ാകഃ ..
ശൃംേഗശ്വശൃംഗം സംേയാജ്യ സിംഹം ശൃംേഗഷു േയാജേയത് .
ശൃംഗാഭ്യാം ശൃംഗമാബധ്യ േയാ േദവ ഉപാസത ഇതി ..
ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ .. 6..
േദവാ ഹ ൈവ ജാപതിമ വൻ ഭൂയ ഏവ േനാ
ഭഗവാന്വിജ്ഞാപയത്വിതി തേഥത്യജത്വാദമരത്വാദ-
ജരത്വാദമൃതത്വാദേശാകത്വാദേമാഹത്വാദനശനായത്വാദ-
പിപാസത്വാദൈദ്വതത്വാച്ചാകേരേണമമാത്മാന-
മന്വിേഷ്യാത്കൃഷ്ടത്വാദുത്പാദകത്വാദുത് േവഷ്ടത്വാദു-
ത്ഥാപയിതൃത്വാദു്രദ്ദ ത്വാദുത്കർതൃത്വാദുത്പഥ-
വാരകത്വാ ദ് ാസത്വാദുദ് ാന്തത്വാദുത്തീർണവികൃതത്വാ-
േച്ചാങ്കാേരേണമമാത്മാനം പരമം ഹ്മ
നൃസിംഹമന്വിഷ്യാകാേരേണമമാത്മാനമുകാരം
പൂർവാർഹമാകൃഷ്യ സിംഹീകൃേത്യാത്തരാർേധന തം
സിംഹമാകൃഷ്യ മഹത്ത്വാന്മഹസ്ത്വാന്മാനത്വാ-

ക്തത്വാന്മഹാേദവത്വാന്മേഹശ്വരത്വാന്മഹാസത്ത്വാ-
ന്മഹാചിത്ത്വാന്മഹാനന്ദത്വാന്മഹ ഭുത്വാച്ച
മകാരാർേധനാേനനാത്മൈനകീകുര്യാദശരീേരാ
നിരി ിേയാഽ ാേണാഽതമാഃ സച്ചിദാനന്ദമാ ഃ
സ സ്വരാഡ് ഭവതി യ ഏവം േവദ കസ്ത്വമിത്യഹമിതി
േഹാവാൈചവേമേവദം സർവം തസ്മാദഹമിതി സർവാഭിധാനം
തസ്യാദിരയമകാരഃ സ ഏവ ഭവതി സർവം ഹ്യയമാത്മാനം
ഹി സർവാന്തേരാ ന ഹീദം സർവമഹമിതി േഹാവാൈചവ
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നിരാത്മകമാൈത്മേവദം സർവം തസ്മാത്സർവാത്മേകനാകാേരണ
സർവാത്മകമാത്മാനമന്വിേച്ഛദ് ൈഹ്മേവദം സർവം
സച്ചിദാനന്ദരൂപം സച്ചിദാനന്ദരൂപമിദം സർവം
സദ്ധീദം സർവം സത്സദിതി ചിദ്ധീദം സർവം കാശേത

കാശേത േചതി കിം സദിതീദമിദം േനത്യനുഭൂതിരിതി
ൈകേഷതീയമിയം േനത്യവചേനൈനവാനുഭവ വാചിഅവേമവ
ചിദാനന്ദാവപ്യവചേനൈനവാനുഭവ വാച സർവമന്യദിതി
സ പരമാനന്ദസ്യ ഹ്മേണാ നാമ േഹ്മതി തസ്യാേന്ത്യാഽയം
മകാരഃ സ ഏവ ഭവതി തസ്മാന്മകാേരണ പരമം

ഹ്മാന്വിേച്ഛത്കിമിദേമവമിത കാര ഇേത്യവാഹാവിചികിത്സ-
ന്നകാേരേണമമാത്മാനമന്വിഷ്യ മകാേരണ ഹ്മണാനു-
സന്ദധ്യാദുകാേരണാവിചികിത്സന്നശരീേരാഽനി ിേയാഽ ാേണാഽതമാഃ
സച്ചിദാനന്ദമാ ഃ സ സ്വരാഡ് ഭവതി യ ഏവം േവദ

ഹ്മ വാ ഇദം സർവമ ത്വാദു ത്വാദ്വീരത്വാന്മഹത്വാദ്-
വി ത്വാജ്ജ്വലത്വാത്സർവേതാമുഖത്വാ സിംഹത്വാദ്ഭീഷണത്വാ-
ദ്ഭ ത്വാ ത മൃത ത്വാന്നമാമിത്വാദഹംവാദിതി സതതം
േഹ്യതദ് േഹ്മാ ത്വാദ്വീരത്വാന്മഹത്ത്വാദ്വി ത്വാജ്ജ്വലത്വാ-
സർവേതാമുഖത്വാ സിംഹത്വാദ്ഭീഷണത്വാദ്ഭ ത്വാ-

ത മൃത ത്വാന്നമാമിത്വാദിതി തസ്മാദകാേരണ പരമം
ഹ്മാന്വിഷ്യ മകാേരണ മന ആദ്യവിതാരം മന ആദിസാക്ഷിണ-

മന്വിേച്ഛത്സ യൈദതത്സർവമേപക്ഷേത തൈദതത്സർവമസ്മിൻ വിശതി
സ യദാ തിബുധ്യേത തേദതത്സർവമസ്മാേദേവാത്തിഷ്ഠതി തേദവ
തത്സർവം നിരൂഹ്യ ത ഹ്യ സമ്പീഡ്യ സഞ്ജ്വാല്യ സംഭക്ഷ്യ
സ്വാത്മാനേമൈവഷാ ദദാത്യത േ ാഽതിവീേരാതിമഹാനിതി
വി രതിജ്വലന്നതിസർവേതാമുേഖാഽതിനൃസിംേഹാഽതിഭീഷേണാഽതി-
ഭേ ാതിമൃത മൃത രതിനമാമത്യഹം ഭൂത്വാ േസ്വ മഹിമ്നി
സദാ സമാസേത തസ്മാേദനമകാരാർേഥന പേരണ

ഹ്മൈണകീകുര്യാദുകാേരണാവിചികിത്സന്നശരീേരാ
നിരി ിേയാഽ ാേണാഽമനഃ സച്ചിദാനന്ദമാ ഃ സ സ്വരാഡ് ഭവതി
യ ഏവം േവദ..
തേദഷ േ ാകഃ ..
ശൃംഗം ശൃംഗാർധമാകൃഷ്യ ശൃംേഗണാേനന േയാജേയത് .
ശൃംഗേമനം പേര ശൃംേഗ തമേനനാപി േയാജേയത് ..
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ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ .. 7..
അഥ തുരീേയേണാതശ്ച േ ാതശ്ച ഹ്യയമാത്മാ
നൃസിംേഹാഽസ്മിൻസർവമയം സർവാത്മാനം ഹി
സർവം ൈനവാേതാഽദ്വേയാ ഹ്യയമാൈത്മകല ഏവാവവികൽേപാ
ന ഹി വ സദയം േഹ്യാത ഇവ സദ്ധേനാഽയം ചിദ്ധന
ആനന്ദഘന ഏൈവകരേസാഽവ്യവഹാര്യഃ േകനചനാദ്വിതീയ
ഓതശ്ച േ ാതൈശ്ചഷ ഓങ്കാര ഏവം ൈനവമിതി പൃഷ്ട
ഓമിേത്യവാഹ വാഗ്വാ ഓങ്കാേരാ വാേഗേവദം സർവം ന
ഹ്യശബ്ദമിേവഹാസ്തി ചിന്മേയാ ഹ്യയേമാങ്കാരശ്ചിന്മയമിദം
സർവം തസ്മാത്പരേമശ്വര ഏൈവകേമവ തദ്ഭവേത്യത-
ദമൃതമയേമതദ് ഹ്മാഭയം ൈവ ഹ്മ ഭവതി
യ ഏവം േവേദതി രഹസ്യമനുജ്ഞാതാ ഹ്യയമാൈത്മഷ
ഹ്യസ്യ സർവസ്യ സ്വാത്മാനമനുജാനാതി ന ഹീദം സർവം
സ്വത ആത്മവിന്ന ഹ്യയേമാേതാ നാനുജ്ഞാതാസംഗത്വാദ-
വികാരിത്വാദസത്ത്വാദന്യസ്യാനുജ്ഞാതാ ഹ്യയേമാങ്കാര
ഓമിതി ഹ്യനുജാനാതി വാഗ്വാ ഓങ്കാേരാ വാേഗേവദം
സർവമനുജാനാതി ചിന്മേയാ ഹ്യയേമാങ്കാരശ്ചിദ്ധീദം
സർവം നിരാത്മകമാത്മസാത്കേരാതി തസ്മാത്പരേമശ്വര
ഏൈവകേമവ തദ്ഭവേത്യതദമൃതമഭയേമതദ് ഹ്മാഭയം
ൈവ ഹ്മാഭയം ഹി ൈവ ഹ്മ ഭവതി യ ഏവം േവേദതി
രഹസ്യമനുൈജ്ഞകരേസാ ഹ്യയമാത്മാ ജ്ഞാനഘന
ഏവായം യസ്മാത്സർവാത്പുരതഃ സുവിഭാേതാഽതശ്ചിദ്ധന
ഏവ ന ഹ്യയേമാേതാ നാനുജ്ഞാൈതതദാത്മ്യം ഹീദം സർവം
സദിവാനുൈജ്ഞകരേസാ ഹ്യയേമാങ്കാര ഓമിതി േഹ്യവാ ജാനാതി
വാഗ്വാ ഓങ്കാേരാ വാേഗവ ഹ്യനുജാനാതി ചിന്മേയാ
ഹ്യയേമാങ്കാരശ്ചിേദവ ഹ്യനുജ്ഞാതാ തസ്മാത്പരേമശ്വര
ഏൈവകേമവ തദ്ഭവേത്യതദമൃതമഭയേമതദ് ഹ്മാഭയം
ൈവ ഹ്മാഭയം ഹി ൈവ ഹ്മ ഭവതി യ ഏവം േവേദതി
രഹസ്യമവികൽേപാ ഹ്യയമാത്മാഽദ്വിതീയത്വാദവികൽേപാ
ഹ്യയേമാങ്കാേരാഽദ്വിതീയത്വാേദവ ചിന്മേയാ ഹ്യയേമാങ്കാര-
സ്തസ്മാത്പരേമശ്വര ഏൈവകേമവ തദ്ഭവത്യവികൽേപാഽപി
നാ കാചന ഭിദാസ്തി ൈനവ ത കാചന ഭിദാസ്ത്യ
ഹി ഭിദാമിവ മന്യമാനഃ ശതധാ സഹ ധാ ഭിേന്നാ
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മൃേത്യാഃ സ മൃത മാേപ്നാതി തേദതദദ്വയം സ്വ കാശം
മഹാനന്ദമാത്മാഇൈവതദമൃതമഭയേമതദ് ഹ്മാഭയം
ൈവ ഹ്മാഭയം ഹി ൈവ ഹ്മ ഭവതി യ ഏവം േവേദതി
രഹസ്യം ..
ഇത്യഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ .. 8..
േദവാ ഹ ൈവ ജാപതിമ വന്നിമേമവ േനാ
ഭഗവേന്നാങ്കാരമാത്മാനമുപദിേശതി
തേഥത പ ഷ്ടാനുമൈന്തഷ ആത്മാ
നൃസിംഹശ്ചി പ ഏവാവികാേരാ ഹ പലബ്ധഃ
സർവസ്യ സർവ ന ഹ്യസ്തി ൈദ്വതസിദ്ധിരാൈത്മവ
സിേദ്ധാഽദ്വിതീേയാ മായയാ ഹ്യന്യദിവ സ വാ ഏഷ
ആത്മാ പര ഏൈഷവ സർവം തഥാഹി േജ്ഞൈനഷാ
വിദ്യാ ജഗത്സർവമാത്മാ പരമാൈത്മവ
സ്വ കാേശാഽപ്യവിഷയജ്ഞാനത്വാജ്ജാനേന്നവ
ഹ്യന്യ ാന്യന്ന വിജാനാത്യനുഭുേതർമായാ ച
തേമാരൂപാനുഭൂതിസ്തേദതജ്ജഡം േമാഹാത്മകമ-
നന്തമിദം രൂപസ്യാസ്യ വ്യഞ്ജികാ നിത്യനിവൃത്താപി
മൂൈഢരാേത്മവ ദൃഷ്ടാസ്യ സത്ത്വമസത്ത്വം ച
ദർശയതി സിദ്ധത്വാസിദ്ധത്വാഭ്യാം സ്വത ാ-
സ്വത ത്വേന ൈസഷാ വടബീജസാമാന്യവദേനക-
വടശക്തിേരൈകവ തദ്യഥാ വടബീജസാമന്യേമക-
മേനകാൻസ്വാവ്യതിരിക്താന്വടാൻസബീജാനുത്പാദ്യ ത
ത പൂർണം സത്തിഷ്ഠേത്യവേമൈവഷാ മായാ
സ്വാവ്യതിരിക്താനി പൂർണാനി േക്ഷ ാണി ദർശയിത്വാ
ജീേവശാവഭാേസന കേരാതി മായാ ചാവിദ്യാ ച
സ്വയേമവ ഭവതി ൈസഷാ ചി ാ സുദൃഢാ
ബഹ്വ രാ സ്വയം ഗുണഭിന്നാ േരഷ്വപി
ഗുണഭിന്നാ സർവ ഹ്മവി ശിവരൂപിണീ
ൈചതന്യദീപ്താ തസ്മാദാത്മന ഏവ ൈ വിധ്യം
സർവ േയാനിത്വമഭിമന്താ ജീേവാ നിയേന്തശ്വരഃ
സർവാഹംമാനീ ഹിരണ്യഗർഭ ിരൂപ ഈശ്വര-
വദ്വ്യക്തൈചതന്യഃസർവേഗാ േഹ്യഷ ഈശ്വരഃ

ിയാജ്ഞാനാത്മാ സർവം സർവമയം സർേവ ജീവാഃ
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സർവമയാഃ സർവാസ്വവസ്ഥാസു തഥാപ്യൽപാഃ
സ വാ ഏഷ ഭൂതാനി ിയാണി വിരാജം േദവതാഃ
േകാശാംശ്ച സൃഷ്ട്വാ വിശ്യാമൂേഢാ
മൂഢ ഇവ വ്യവഹരന്നാേസ്ത മായൈയവ തസ്മാദദ്വയ
ഏവായമാത്മാ സന്മാേ ാ നിത്യഃ ശുേദ്ധാ ബുദ്ധഃ
സേത്യാ മുേക്താ നിരഞ്ജേനാ വിഭുരദ്വയാനന്ദഃ പരഃ

ത്യേഗകരസഃ മാൈണേരൈതരവഗതഃ സത്താമാ ം
ഹീദം സർവം സേദവ പുരസ്താത്സിദ്ധം ഹി ഹ്മ ന
ഹ്യ കിഞ്ചാനുഭൂയേത നാവിദ്യാനുഭവാത്മാ
ന സ്വ കാേശ സർവസാക്ഷിണ്യവി ിേയഽദ്വേയ
പശ്യേതഹാപി സന്മാ മസദന്യത്സത്യം ഹീത്ഥം
പുരസ്താദേയാനി സ്വാത്മസ്ഥമാനന്ദചിദ്ധനം
സിദ്ധം ഹ്യസിദ്ധം തദ്വി രീശാേനാ ഹ്മാന്യദപി
സർവം സർവഗതം സർവമത ഏവ ശുേദ്ധാഽബാധ്യസ്വരൂേപാ
ബുദ്ധഃ സുഖസ്വരൂപ ആത്മാ ന േഹ്യതന്നിരാത്മകമപി
നാത്മാ പുരേതാ ഹി സിേദ്ധാ ന ഹീദം സർവം കദാചിദാത്മാ
ഹി സ്വമഹിമേസ്ഥാ നിരേപക്ഷ ഏക ഏവ സാക്ഷീ സ്വ കാശഃ
കിം തന്നിത്യമാത്മാ േഹ്യവ ന വിചികിത്സേമതദ്ധീദം
സർവം സാധയതി ഷ്ടാ ഃ സാക്ഷ്യവി ിയഃ
സിേദ്ധാ നിരവേദ്യാ ബാഹ്യാഭ്യന്തരവീക്ഷണാ വി ടതമഃ
സ പരതാദ് ൈതഷ ദൃേഷ്ടാഽദൃേഷ്ടാഽവ്യവഹാേര്യാഽപ്യൽേപാ
നാൽപഃ സാക്ഷ്യവിേശേഷാഽനേന്യാഽസുഖദുഃേഖാഽദ്വയഃ
പരമാത്മാ സർവേജ്ഞാഽനേന്താഽഭിേന്നാഽദ്വയഃ സർവദാ
സംവിത്തിർമായയാ നാസംവിത്തിഃ സ്വ കാേശ യൂയേമവ
ദൃഷ്ടാഃ കിമദ്വേയന ദ്വിതീയേമവ ന യൂയേമവ

േഹ്യവ ഭഗവന്നിതി േദവാ ഊചുര യേമവ ദൃശ്യേത
േചന്നാത്മജ്ഞാ അസംേഗാ ഹ്യയമാത്മാേതാ യൂയേമവ
സ്വ കാശാ ഇദം ഹി സത്സംവിന്മയത്വാദ യേമവ
േനതി േഹാചുർഹന്താസംഗാ വയമിതി േഹാചുഃ കഥം
പശ്യന്തീതി േഹാവാച ന വയം വിദ്മ ഇതി േഹാചുസ്തേതാ
യൂയേമവ സ്വ കാശാ ഇതി േഹാവാച ന ച
സത്സംവിന്മയാ ഏതൗ ഹി പുരസ്താ വിഭാതമവ്യവഹാര്യ-
േമവാദ്വയം ജ്ഞാേതാ ൈനഷ വിജ്ഞാേതാ വിദിതാവിദിതാത്പര
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ഇതി േഹാചുഃ സ േഹാവാച തദ്വാ ഏതദ് ഹ്മാദ്വയം
ഹ്മത്വാന്നിത്യം ശുദ്ധം ബുദ്ധം മുക്തം സത്യം

സൂക്ഷ്മം പരിപൂർണമദ്വയം സദാനന്ദചിന്മാ -
മാൈത്മവാവ്യവഹാര്യം േകന ച തത്തേദതദാത്മാന-
േമാമിത്യപശ്യന്തഃ പശ്യത തേദതത്സത്യമാത്മാ

ൈഹ്മവ ഹ്മാൈത്മവാ േഹ്യവ ന വിചികിത്സ്യമിേത്യാം
സത്യം തേദതത്പണ്ഡിതാ ഏവ പശ്യേന്ത്യതദ്ധ്യശബ്ദ-
മ ർശമരൂപമരസമഗന്ധമവക്തവ്യമന-
ദാതവ്യമഗന്തവ്യമവിസർജയിതവ്യമനാനന്ദയിതവ്യ-
മമന്തവ്യമേബാദ്ധവ്യമമനഹങ്കർതയിതവ്യമ-
േചതയിതവ്യമ ാണയിതവ്യമനപാനയിതവ്യമ-
വ്യാനയിതവ്യമനുദാനയിതവ്യമസമാനയിതവ്യമ-
നി ിയമവിഷയമകരണമലക്ഷണമസംഗമ-
ഗുണമവി ിയമവ്യപേദശ്യമസത്ത്വമര മ-
തമ മമായമഭയമപ്യൗപനിഷദേമവ
സുവിഭാതം സകൃദ്വിഭാതം പുരേതാഽസ്മാത്സർവസ്മാ-

വിഭാതമദ്വയം പശ്യത ഹംസഃ േസാഽഹമിതി സ
േഹാവാച കിേമഷ ദൃേഷ്ടാഽദൃേഷ്ടാ േവതി ദൃേഷ്ടാ
വിദിതാവിദിതാത്പര ഇതി േഹാചുഃ ൈക്വഷാ കഥമിതി േഹാചുഃ
കിം േതന ന കിഞ്ചേനതി േഹാചുര യേമവാശ്ചര്യരൂപാ
ഇതി േഹാവാച ന േചത്യാഹുേരാമിത്യനുജാനീധ്വം ൈതനമിതി
ജ്ഞാേതാഽജ്ഞാതേശ്ചതി േഹാചുർനൈചനമിതി േഹാചുരിതി

ൈതൈവവമാത്മസിദ്ധമിതി േഹാവാച പശ്യാമ
ഏവ ഭഗേവാ ന ച വയം പശ്യാേമാ ൈനവ വയം വ ം
ശ േമാ നമേസ്തഽ ഭഗവൻ സീേദതി േഹാചുർന
േഭതവ്യം പൃച്ഛേതതി േഹാവാച ൈക്വഷനുേജ്ഞേത്യഷ
ഏവാേത്മതി േഹാവാച േത േഹാചുർനമ ഭ്യം വയം ത ഇതി ഹ

ജാപതിർേദവാനനു ശശാസാനുശശാേസതി ..
തേദഷ േ ാകഃ ..
ഓതേമാേതന ജാനീയാദനുജ്ഞാതാരമാന്തരം .
അനുജ്ഞാമദ്വയം ലബ്ധ്വാ ഉപ ഷ്ടാരമാ േജത് ..
ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ .. 9..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ .
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ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ .
ഓം സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ .
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ .
സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി നൃസിംേഹാത്തരതാപിന പനിഷത്സമാപ്താ ..
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