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ശു യജുർേവദം

േയാഗ ഉപനിഷദ്

േയാഗജ്ഞാൈനകസംസിദ്ധശിവതത്ത്വതേയാജ്ജ്വലം .
തിേയാഗിവിനിർമുക്തം പരം ഹ്മ ഭവാമ്യഹം ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം ിശിഖീ ാഹ്മണആദിത്യേലാകം ജഗാമ തം ഗേത്വാവാച .
ഭഗവൻ കിം േദഹഃ കിം ാണഃ കിം കാരണ കിമാത്മാ സ
േഹാവാച സർവമിദം ശിവ ഏവ വിജാനീഹി . കി നിത്യഃ ശുേദ്ധാ
നിരഞ്ജേനാ വിഭുരദ്വയഃ ശിവ ഏകഃ േസ്വന ഭാേസദം സർവം
ദൃഷ്ട്വാ തപ്തായഃപിണ്ഡവേദകം ഭിന്നവദവഭാസേത .
തദ്ഭാസകം കിമിതി േചദുച്യേത . സച്ഛബ്ദവാച്യ-
മവിദ്യാശബലം ഹ്മ . ഹ്മേണാഽവ്യക്തം . അവ്യക്താന്മഹത് .
മഹേതാഽഹങ്കാരഃ . അഹങ്കാരാത്പഞ്ചതന്മാ ാണി .
പഞ്ചതന്മാേ ഭ്യഃ പഞ്ചമഹാഭൂതാനി .
പഞ്ചമഹാഭൂേതേഭ്യാഽഖിലം ജഗത് ..
തദഖിലം കിമിതി . ഭൂതവികാരവിഭാഗാദിരിതി . ഏകസ്മിൻപിേണ്ഡ
കഥം ഭൂതവികാരവിഭാഗ ഇതി . തത്തത്കാര്യകാരണേഭദരൂേപ-
ണാംശതത്ത്വവാചകവാച്യസ്ഥാനേഭദവിഷയേദവതാേകാശ-
േഭദവിഭാഗാ ഭവന്തി . അഥാകാേശാഽന്തഃകരണമേനാബുദ്ധി-
ചിതാഹങ്കാരഃ . വായുഃ സമാേനാദാനവ്യാനാപാന ാണാഃ .
വഹ്നിഃ േ ാ ത്വക്ച ർജിഹ്വാ ാണാനി . ആപഃ ശബ്ദ ർശ-
രൂപരസഗന്ധാഃ . പൃഥിവീ വാക്പാണിപാദപായൂപസ്ഥാഃ .
ജ്ഞാനസങ്കൽപനിശ്ചയാനുസന്ധാനാഭിമാനാ ആകാശ-
കാര്യാന്തഃകരണവിഷയാഃ . സമീകരേണാന്നനയന ഹണ-
വേണാച്ഛ്വാസാ വായുകാര്യ ാണാദിവിഷയാഃ .

ശബ്ദ ർശരൂപരസഗന്ധാ അഗ്നികാര്യജ്ഞാേന ിയ-
വിഷയാ അബാ ിതാഃ . വചനാദാനഗമനവിസർഗാനന്ദാഃ
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പൃഥിവീകാര്യകർേമ ിയവിഷയാഃ . കർമജ്ഞാേന ിയ-
വിഷേയഷു ാണതന്മാ വിഷയാ അന്തർഭൂതാഃ .
മേനാബുേദ്ധ്യാശ്ചിത്താഹങ്കാരൗ ചാന്തർഭൂതൗ .
അവകാശവിധൂതദർശനപിണ്ഡീഈകരണധാരണാഃ സൂക്ഷ്മതമാ
ൈജവതന്മാ വിഷയാഃ . ഏവം ദ്വാദശാംഗാനി
ആധ്യാത്മികാന്യാധിഭൗതികാന്യാധിൈദവികാനി . അ
നിശാകരചതുർമുഖദിഗ്വാതാർകവരുണാശ്വ്യഗ്നീേ ാേപ -
ജാപതിയമാ ഇത്യക്ഷാധിേദവതാരൂൈപർദ്വാദശ-
നാഡ്യന്തഃ വൃത്താഃ ാണാ ഏവാംഗാനി അംഗജ്ഞാനം
തേദവജ്ഞാേതതി . അഥ േവ്യാമാനിലാനലജലാന്നാനാം
പഞ്ചീകരണമിതി . ജ്ഞാതൃത്വം സമാനേയാേഗന േ ാ ദ്വാരാ
ശബ്ദഗുേണാ വാഗധിഷ്ഠിത ആകാേശ തിഷ്ഠതി ആകാശസ്തിഷ്ഠതി .
മേനാവ്യാനേയാേഗന ത്വഗ്ദ്വാരാ ർശഗുണഃ പാണ്യധിഷ്ഠിേതാ
വായൗ തിഷ്ഠതി വായുസ്തിഷ്ഠതി . ബുദ്ധിരുദാനേയാേഗന
ച ർദ്വാരാ രൂപഗുണഃ പാദാധിഷ്ഠിേതാഽഗ്നൗ
തിഷ്ഠത്യഗ്നിസ്തിഷ്ഠതി . ചിത്തമപാനേയാേഗന ജിഹ്വാദ്വാരാ
രസഗുണ ഉപസ്ഥാധിഷ്ഠിേതാഽ തിഷ്ഠത്യാപസ്തിഷ്ഠന്തി .
അഹങ്കാരഃ ാണേയാേഗന ാണദ്വാരാ ഗന്ധഗുേണാ
ഗുദാധിഷ്ഠിതഃ പൃഥിവ്യാം തിഷ്ഠതി പൃഥിവീ തിഷ്ഠതി
യ ഏവം േവദ . അൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി .
പൃഥഗ്ഭൂേത േഷാഡശ കലാഃ സ്വാർഥഭാഗാൻപരാൻ മാത് .
അന്തഃകരണവ്യാനാക്ഷിരസപായുനഭഃ മാത് .. 1..
മുഖ്യാത്പൂർേവാത്തൈരർഭാൈഗർഭൂേതഭൂേത ചതുശ്ചതുഃ .
പൂർവമാകാശമാ ിത്യ പൃഥിവ്യാദിഷു സംസ്ഥിതാഃ .. 2..
മുഖ്യാദൂർേധ്വ പരാ േജ്ഞയാ ന പരാനുത്തരാന്വിദുഃ .
ഏവമംേശാ ഹ്യഭൂത്തസ്മാേത്തഭ്യശ്ചാംേശാ ഹ്യഭൂത്തഥാ .. 3..
തസ്മാദേന്യാന്യമാ ിത്യ േഹ്യാതം േ ാതമനു മാത് .
പഞ്ചഭൂതമയീ ഭൂമിഃ സാ േചതനസമന്വിതാ .. 4..
തത ഓഷധേയാഽന്നം ച തതഃ പിണ്ഡാശ്ചതുർവിധാഃ .
രസാസൃങ്മാംസേമേദാഽസ്ഥിമജ്ജാശു ാണി ധാതവഃ .. 5..
േകചിത്തേദ്യാഗതഃ പിണ്ഡാ ഭൂേതഭ്യഃ സംഭവാഃ ക്വചിത് .
തസ്മിന്നന്നമയഃ പിേണ്ഡാ നാഭിമണ്ഡലസംസ്ഥിതാഃ .. 6..
അസ്യ മേധ്യഽസ്തി ഹൃദയം സനാലം പദ്മേകാശവത് .
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സത്ത്വാന്തർവർതിേനാ േദവാഃ കർ ഹങ്കാരേചതനാഃ .. 7..
അസ്യ ബീജം തമഃപിണ്ഡം േമാഹരൂപം ജഡം ഘനം .
വർതേത കണ്ഠമാ ിത്യ മി ീഭൂതമിദം ജഗത് .. 8..
ത്യഗാനന്ദരൂപാത്മാ മൂർധ്നിസ്ഥാേന പേര പേദ .
അനന്തശക്തിസംയുേക്താ ജഗ േപണ ഭാസേത .. 9..
സർവ വർതേത ജാ ത്സ്വപ്നം ജാ തി വർതേത .
സുഷുപ്തം ച തുരീയം ച നാന്യാവസ്ഥാസു കു ചിത് .. 10..
സർവേദേശഷ്വനുസ തശ്ചതൂരൂപഃ ശിവാത്മകഃ .
യഥാ മഹാഫേല സർേവ രസാഃ സർവ വർതകാഃ .. 11..
തൈഥവാന്നമേയ േകാേശ േകാശാസ്തിഷ്ഠന്തി ചാന്തേര .
യഥാ േകാശസ്തഥാ ജീേവാ യഥാ ജീവസ്തഥാ ശിവഃ .. 12..
സവികാരസ്തഥാ ജീേവാ നിർവികാരസ്തഥാ ശിവഃ .
േകാശാസ്തസ്യ വികാരാേസ്ത ഹ്യവസ്ഥാസു വർതകാഃ .. 13..
യഥാ രസാശേയ േഫനം മഥനാേദവ ജായേത .
മേനാ നിർമഥനാേദവ വികൽപാ ബഹവസ്തഥാ .. 14..
കർമണാ വർതേത കർമീ തത്ത്യാഗാച്ഛാന്തിമാ യാത് .
അയേന ദക്ഷിേണ ാേപ്ത പഞ്ചാഭിമുഖം ഗതഃ .. 15..
അഹങ്കാരാഭിമാേനന ജീവഃ സ്യാദ്ധി സദാശിവഃ .
സ ചാവിേവക കൃതിസംഗത്യാ ത മുഹ്യേത .. 16..
നാനാേയാനിശതം ഗത്വാ േശേതഽസൗ വാസനാവശാത് .
വിേമാക്ഷാത്സഞ്ചരേത്യവ മത്സ്യഃ കൂലദ്വയം യഥാ .. 17..
തതഃ കാലവശാേദവ ഹ്യാത്മജ്ഞാനവിേവകതഃ .
ഉത്തരാഭിമുേഖാ ഭൂത്വാസ്ഥാനാത്സ്ഥാനാന്തരം മാത് .. 18..
മൂർധ്ന്യാധായാത്മനഃ ാണാേന്യാഗാഭ്യാസംസ്ഥിതശ്ചരൻ .
േയാഗാത്സഞ്ജായേതജ്ഞാനംജ്ഞാനാേദ്യാഗഃ വർതേത .. 19..
േയാഗജ്ഞാനപേരാ നിത്യം സ േയാഗീ ന ണശ്യതി .
വികാരസ്ഥം ശിവം പേശ്യദ്വികാരശ്ച ശിേവന തു .. 20..
േയാഗ കാശകം േയാൈഗർധ്യാേയച്ചാനന്യ ഭാവനഃ .
േയാഗജ്ഞാേന ന വിേദ്യേത തസ്യ ഭാേവാ ന സിദ്ധ്യതി .. 21..
തസ്മാദഭ്യാസേയാേഗന മനഃ ാണാന്നിേരാധേയത് .
േയാഗീ നിശിതധാേരണ േരൈണവ നികൃന്തേയത് .. 22..
ശിഖാജ്ഞാനമയീ വൃത്തിര്യമാദ്യഷ്ടാംഗസാധൈനഃ .
ജ്ഞാനേയാഗഃ കർമേയാഗ ഇതി േയാേഗാ ദ്വിധാ മതഃ .. 23..
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ിയാേയാഗമേഥദാനീം ണു ാഹ്മണസത്തമ .
അവ്യാകുലസ്യ ചിത്തസ്യ ബന്ധനം വിഷേയ ക്വചിത് .. 24..
യത്സംേയാേഗാ ദ്വിജേ ഷ്ഠ സ ചൈദ്വവിധ്യമ േത .
കർമ കർതവ്യമിേത്യവ വിഹിേതേഷ്വവ കർമസു .. 25..
ബന്ധനം മനേസാ നിത്യം കർമേയാഗഃ സ ഉച്യേത .
യത്ത ചിത്തസ്യ സതതമർേഥ േ യസി ബന്ധനം .. 26..
ജ്ഞാനേയാഗഃ സ വിേജ്ഞയഃ സർവസിദ്ധികരഃ ശിവഃ .
യേസ്യാക്തലക്ഷേണ േയാേഗ ദ്വിവിേധഽപ്യവ്യയം മനഃ .. 27..
സ യാതി പരമം േ േയാ േമാക്ഷലക്ഷണമഞ്ജസാ .
േദേഹ ിേയഷുൈവരാഗ്യം യമ ഇത ച്യേത ബുൈധഃ .. 28..
അനുരക്തിഃ പേര തേത്ത്വ സതതം നിയമഃ തഃ .
സർവവ ന ദാസീനഭാവമാസനമുത്തമം .. 29..
ജഗത്സർവമിദം മിഥ്യാ തീതിഃ ാണസംയമഃ .
ചിത്തസ്യാന്തർമുഖീഭാവഃ ത്യാഹാര സത്തമ .. 30..
ചിത്തസ്യ നിശ്ചലീഭാേവാ ധാരണാ ധാരണം വിദുഃ .
േസാഽഹം ചിന്മാ േമേവതി ചിന്തനം ധ്യാനമുച്യേത .. 31..
ധ്യാനസ്യ വി തിഃ സമ്യക്സമാധിരഭിധീയേത .
അഹിംസാ സത്യമേസ്തയം ഹ്മചര്യം ദയാർജവം .. 32..
ക്ഷമാ ധൃതിർമിതാഹാരഃ ശൗചം േചതി യമാദശ .
തപഃസ ഷ്ടിരാസ്തിക്യം ദാനമാരാധനം ഹേരഃ .. 33..
േവദാന്ത വണം ൈചവ ീർമതിശ്ച ജേപാ തം .. ഇതി .
ആസനാനി തദംഗാനി സ്വസ്തികാദീനി ൈവ ദ്വിജ .. 34..
വർണ്യേന്ത സ്വസ്തികം പാദതലേയാരുഭേയാരപി .
പൂർേവാത്തേര ജാനുനീ േദ്വ കൃത്വാസനമുദീരിതം .. 35..
സേവ്യ ദക്ഷിണഗുൽഫം തു പൃഷ്ഠപാർേശ്വ നിേയാജേയത് .
ദക്ഷിേണഽപി തഥാ സവ്യം േഗാമുഖം േഗാർമുഖം യഥാ .. 36..
ഏക.◌ം ചരണമന്യസ്മി രാവാേരാപ്യ നിശ്ചലഃ .
ആേസ്ത യദിദേമേനാഘ്നം വീരാസനമുദീരിതം .. 37..
ഗുദം നിയമ്യ ഗുൽഫാഭ്യാം വ ത് േമണ സമാഹിതഃ .
േയാഗാസനം ഭേവേദതദിതി േയാഗവിേദാ വിദുഃ .. 38..
ഊർേവാരുപരിൈവ ധേത്ത യദാ പാദതേല ഉേഭ .
പദ്മാസനം ഭേവേദതത്സർവവ്യാധിവിഷാപഹം .. 39..
പദ്മാസനം സുസംസ്ഥാപ്യ തദംഗുഷ്ഠദ്വയം പുനഃ .
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വ ത് േമൈണവ ഹസ്താഭ്യാം ബദ്ധപദ്മാസനം ഭേവത് .. 40..
പദ്മാസനം സുസംസ്ഥാപ്യ ജാനൂർേവാരന്തേര കരൗ .
നിേവശ്യ ഭൂമാവാതിേഷ്ഠേദ്വ്യാമസ്ഥഃ കു ടാസനഃ .. 41..
കു ടാസനബന്ധേസ്ഥാ േദാർഭ്യാം സംബധ്യ കന്ധരം .
േശേത കൂർമവദുത്താന ഏതദുത്താനകൂർമകം .. 42..
പാദാംഗുഷ്ഠൗ തു പാണിഭ്യാം ഗൃഹീത്വാ വണാവധി .
ധനുരാകർഷകാകൃഷ്ടം ധനുരാസനമീരിതം .. 43..
സീവനീം ഗുൽഫേദശാഭ്യാം നിപീഡ്യ വ ത് േമണ തു .
സാര്യ ജാനുേനാർഹസ്താവാസനം സിംഹരൂപകം .. 44..
ഗുൽഫൗ ച വൃഷണസ്യാധഃ സീവന ഭയപാർശ്വേയാഃ .
നിേവശ്യ പാദൗ ഹസ്താഭ്യാം ബധ്വാ ഭ ാസനം ഭേവത് .. 45..
സീവനീപാർശ്വമുഭയം ഗുൽഫാഭ്യാം വ ത് േമണ തു .
നിപീഡ്യാസനേമതച്ച മുക്താസനമുദീരിതം .. 46..
അവഷ്ടഭ്യ ധരാം സമ്യക്തലാഭ്യാം ഹസ്തേയാർദ്വേയാഃ .
കൂർപരൗ നാഭിപാർേശ്വ തുസ്ഥാപയിത്വാ മയൂരവത് .. 47..
സമുന്നതശിരഃപാദം മയൂരാസനമിഷ്യേത .
വാേമാരുമൂേല ദക്ഷാം ിം ജാേന്വാർേവഷ്ടിതപാണിനാ .. 48..
വാേമന വാമാംഗുഷ്ഠം തു ഗൃഹീതം മത്സ്യപീഠകം .
േയാനിം വാേമന സമ്പീഡ്യ േമ ാദുപരി ദക്ഷിണം .. 49..
ഋജുകായഃ സമാസീനഃ സിദ്ധാസനമുദീരിതം .
സാര്യ ഭുവി പാദൗ തു േദാർഭ്യാമംഗുഷ്ഠമാദരാത് .. 50..
ജാനൂപരി ലലാടം തു പശ്ചിമം താനമുച്യേത .
േയനേകന കാേരണ സുഖം ധാര്യം ച ജായേത .. 51..
ത ഖാസനമിത ക്തമശക്തസ്തത്സമാചേരത് .
ആസനം വിജിതം േയന ജിതം േതന ജഗ യം .. 52..
യൈമശ്ച നിയൈമൈശ്ചവആസൈനശ്ചസുസംയതഃ .
നാഡീശുദ്ധിം ച കൃത്വാദൗ ാണായാമം സമാചേരത് .. 53..
േദഹമാനം സ്വാംഗുലിഭിഃ ഷണ്ണവത്യംഗുലായതം .
ാണഃ ശരീരാദധിേകാ ദ്വാദശാംഗുലമാനതഃ .. 54..
േദഹസ്ഥമനിലം േദഹസമുദ്ഭൂേതന വഹ്നിനാ .
ന നം സമം വാ േയാേഗന കുർവൻ ഹ്മവിദിഷ്യേത .. 55..
േദഹമേധ്യ ശിഖിസ്ഥാനം തപ്തജാംബൂനദ ഭം .
ിേകാണം ദ്വിപദാമന്യച്ചതുര ം ചതുഷ്പദം .. 56..
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അഷ്ടാ ം േസ്വദജാനാം തു തസ്മിന്ദീപവദുജ്ജ്വലം .
കന്ദസ്ഥാനം മനുഷ്യാണാം േദഹമധ്യം നവാംഗുലം .
ചതുരംഗുലമുേത്സധം ചതുരംഗുലമായതം .. 57..
അണ്ഡാകൃതി തിരശ്ചാം ച ദ്വിജാനാം ച ചതുഷ്പദാം .
തുന്ദമധ്യം തദിഷ്ടം ൈവ തന്മധ്യം നാഭിരിപ്യേത .. 58..
ത ച ം ദ്വാദശാരം േതഷു വിഷ്ണ്വാദിമൂർതയഃ .
അഹം ത സ്ഥിതശ്ച ം ാമയാമി സ്വമായയാ .. 59..
അേരഷു മേത ജീവഃ േമണ ദ്വിജസത്തമ .
ത പഞ്ജരമധ്യസ്ഥാ യഥാ മതി ലൂതികാ .. 60..
ാണാധിരൂഢശ്ചരതി ജീവേസ്തന വിനാ നഹി .
തേസ്യാർേധ്വ കുണ്ഡലീസ്ഥാനം നാേഭസ്തിര്യഗേഥാർധ്വതഃ .. 61..
അഷ്ട കൃതിരൂപാ സാ ചാഷ്ടധാ കുണ്ഡലീകൃതാ .
യഥാവദ്വായുസാരം ച ജ്വലനാദി ച നിത്യശഃ .. 62
പരിതഃ കന്ദപാർേശ്വ തു നിരുേധ്യവ സദാസ്ഥിതാ .
മുേഖൈനവ സമാേവഷ്ട്യ ഹ്മര മുഖം തഥാ .. 63..
േയാഗകാേലന മരുതാ സാഗ്നിനാ േബാധിതാ സതീ .
രിതാ ഹൃദയാകാേശ നാഗരൂപാ മേഹാജ്ജ്വലാ .. 64..
അപനാദ്ദ്വയംഗുലാദൂർധ്വമേധാ േമ സ്യ താവതാ .
േദഹമധ്യം മനുഷ്യാണാം ഹൃന്മധ്യം തു ചതുഷ്പദാം .. 65..
ഇതേരഷാം തുന്ദമേധ്യ ാണാപാനസമായുതാഃ .
ചതു കാരദ്വ്യയുേത േദഹമേധ്യ സുഷുമ്നയാ .. 66..
കന്ദമേധ്യസ്ഥിതാ നാഡീ സുഷുമ്നാ സു തിഷ്ഠിതാ .
പദ്മസൂ തീകാശാ ഋജുരൂർധ്വ വർതിനീ .. 67..
ഹ്മേണാ വിവരം യാവദ്വിദ ദാഭാസനാലകം .

ൈവഷ്ണവീ ഹ്മനാഡീ ച നിർവാണ ാപ്തിപദ്ധതിഃ .. 68..
ഇഡാ ച പിംഗലാ ൈചവ തസ്യാഃ സേവ്യതേരസ്ഥിേത .
ഇഡാ സമുത്ഥിതാ കന്ദാദ്വാമനാസാപുടാവധി .. 69..
പിംഗലാ േചാത്ഥിതാ തസ്മാദ്ദക്ഷനാസാപുടാവധി .
ഗാന്ധാരീ ഹസ്തിജിഹ്വാ ച േദ്വ ചാേന്യ നാഡിേകസ്ഥിേത .. 70..
പുരതഃ പൃഷ്ഠതസ്തസ്യ വാേമതരദൃശൗ തി .
പൂഷാ യശസ്വിനീ നാഡ്യൗ തസ്മാേദവ സമുത്ഥിേത .. 71..
സേവ്യതര ത്യവധി പായുമൂലാദലംബുഅസാ .
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ത ലാ ബഹേവാ നാഡ്യഃ ലസൂക്ഷ്മാശ്ച നാഡികാഃ .
ദ്വാസപ്തതിസഹ ാണി ലാഃ സൂക്ഷ്മാശ്ച നാഡയഃ .. 74..
സംഖ്യാതും ന ശക്യേന്ത ലമൂലാഃ പൃഥഗ്വിധാഃ .
യഥാശ്വത്ഥദേല സൂക്ഷ്മാഃ ലാശ്ച വിതതാസ്തഥാ .. 75..
ാണാപാനൗ സമാനശ്ച ഉദാേനാ വ്യാന ഏവ ച .
നാഗഃ കൂർമശ്ച കൃകേരാ േദവദേത്താ ധനഞ്ജയഃ .. 76..
ചരന്തി ദശനാഡീഷു ദശ ാണാദിവായവഃ .
ാണാദിപഞ്ചകം േതഷു ധാനം ത ച ദ്വയം .. 77..
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പാദാംഗുഷ്ഠമിതി ാണസ്ഥാനാനി ദ്വിജസത്തമ .
അപാനശ്ചരതി ഹ്മൻഗുദേമേ ാരുജാനുഷു .. 79..
സമാനഃ സർവഗാേ ഷു സർവവ്യാപീ വ്യവസ്ഥിതഃ .
ഉദാനഃ സർവസന്ധിസ്ഥഃ പാദേയാർഹസ്തേയാരപി .. 80..
വ്യാനഃ േ ാേ ാരുകട്യാം ച ഗുൽഫ ന്ധഗേലഷു ച .
നാഗാദിവായവഃ പഞ്ച ത്വഗസ്ഥാദിഷു സംസ്ഥിതാഃ .. 81..
തുന്ദസ്ഥജലമന്നം ച രസാദീനി സമീകൃതം .
തുന്ദമധ്യഗതഃ ാണസ്താനി കുര്യാത്പൃഥക്പൃഥക് .. 82..
ഇത്യാദിേചഷ്ടനം ാണഃ കേരാതി ച പൃഥക്സ്ഥിതം .
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നാഡീേഭദം മരുദ്േഭദം മരുതാംസ്ഥാനേമവ ച .
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