


മഹാനാരായേണാപനിഷദ് 2

മഹാനാരായേണാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ൈവഷ്ണവ ഉപനിഷദ്

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: മഹാനാരായേണാപനിഷദ്

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: ഉപനിഷത്ത്

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



മഹാനാരായേണാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ൈവഷ്ണവ ഉപനിഷദ്

ഹരിഃ ഓം .. ശം േനാ മി ഃ ശം വരുണഃ . ശം േനാ ഭവത്യര്യമാ .
ശം ന ഇേ ാ ബൃഹ തിഃ . ശം േനാ വി രുരു മഃ ..
നേമാ ഹ്മേണ . നമേസ്ത വാേയാ . ത്വേമവ ത്യക്ഷം ഹ്മാസി .
ത്വാേമവ ത്യക്ഷം ഹ്മ വദിഷ്യാമി . ഋതം വദിഷ്യാമി .
സത്യം വദിഷ്യാമി . തന്മാമവതു . തദ്വക്താരമവതു .
അവതു മാം . അവതു വക്താരം .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ
. േതജസ്വി നാവധീതമ . മാ വിദ്വിഷാവൈഹ .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഥേമാഽനുവാകഃ .
അംഭസ്യപാേര ഭുവനസ്യ മേധ്യ നാകസ്യ പൃേഷ്ഠ മഹേതാ
മഹീയാൻ .
ശുേ ണ േജ്യാതീം �ഷി സമനു വിഷ്ടഃ ജാപതിശ്ചരതി
ഗർേഭ അന്തഃ .. 1..
യസ്മിന്നിദം � സം ച വി ൈചതി സർവം യസ്മിൻ േദവാ അധി
വിേശ്വ നിേഷദുഃ .
തേദവ ഭൂതം തദു ഭവ്യമാ ഇദം തദക്ഷേര പരേമ േവ്യാമൻ ..
2..
േയനാവൃതം ഖം ച ദിവം മഹീ ച േയനാദിത്യസ്തപതി േതജസാ

ാജസാ ച .
യമന്തഃ സമുേ കവേയാ വയന്തി യദക്ഷേര പരേമ ജാഃ .. 3..
യതഃ സൂതാ ജഗതഃ സൂതീ േതാേയന ജീവാൻ വ്യചസർജ
ഭൂമ്യാം .
യേദാഷധീഭിഃ പുരുഷാൻ പശൂം �ശ്ച വിേവശ ഭൂതാനി
ചരാചരാണി .. 4..
അതഃ പരം നാന്യദണീയസം � ഹി പരാത്പരം യന്മഹേതാ
മഹാന്തം .
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യേദകമവ്യക്തമനന്തരൂപം വിശ്വം പുരാണം തമസഃ പരസ്താത്
.. 5..
തേദവർതം തദു സത്യമാഹുസ്തേദവ ഹ്മ പരമം കവീനാം .
ഇഷ്ടാപൂർതം ബഹുധാ ജാതം ജായമാനം വിശ്വം ബിഭർതി
ഭുവനസ്യ നാഭിഃ .. 6..
തേദവാഗ്നിസ്തദ്വായുസ്ത ര്യസ്തദു ച മാഃ .
തേദവ ശു മമൃതം തദ് ഹ്മ തദാപഃ സ ജാപതിഃ .. 7..
സർേവ നിേമഷാ ജജ്ഞിേര വിദ തഃ പുരുഷാദധി .
കലാ മുഹൂർതാഃ കാഷ്ഠാശ്ചാേഹാരാ ാശ്ച സർവശഃ .. 8..
അർധമാസാ മാസാ ഋതവഃ സംവത്സരശ്ച കൽപന്താം .
സ ആപഃ ദുേധ ഉേഭ ഇേമ അന്തരിക്ഷമേഥാ സുവഃ .. 9..
ൈനനമൂർധ്വം ന തിര്യഞ്ചം ന മേധ്യ പരിജ ഭത് .
ന തേസ്യേശ കശ്ചന തസ്യ നാമ മഹദ്യശഃ .. 10..
ന സ േശ തിഷ്ഠതി രൂപമസ്യ ന ച ഷാ പശ്യതി
കശ്ചൈനനം .
ഹൃദാ മനീശാ മനസാഭി ൃേപ്താ യ ഏനം വിദുരമൃതാേസ്ത
ഭവന്തി .. 11..
പരമാത്മ-ഹിരണ്യഗർഭ-സൂക്ത
അദ്ഭ്യഃ സംഭൂേതാ ഹിരണ്യഗർഭ ഇത്യഷ്ടൗ ..
അദ്ഭ്യ സംഭൂതഃ പൃഥിവ്യൗ രസാച്ച വിശ്വകർമണഃ
സമവർതതാധി .
തസ്യ ത്വഷ്ടാ വിദധ പേമതി തത്പുരുഷസ്യ
വിശ്വമാജാനമേ . 1.
േവദാഹേമതം പുരുഷം മഹാന്തം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത് .
തേമവം വിദ്വാനഭൃത ഇഹ ഭവതി നാന്യഃപന്ഥാവിദ്യേതഽയനായ
. 2.

ജാപതിശ്ചരതി ഗർേഭ അന്തഃ അജായമാേനാ ബഹുഥാ വിജായേത .
തസ്യ ധീരാഃ പരിജാനന്തി േയാനിം മരീചീനാം പദമിച്ഛന്തി
േവധസഃ . 3.
േയാ േദേവഭ്യ ആതപതി േയാ േദവാനാം പുേരാഹിതഃ . പൂർേവാ േയാ േദേവ 
േഭ്യാ
ജാതഃ നേമാ രുചായ ാഹ്മേയ . 4.
രുചം ാഹ്മം ജനയന്തഃ േദവാ അേ തദ വൻ . യൈസ്ത്വവം
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ാഹ്മേണാ വിദ്യാത് തസ്യ േദവാ അസൻ വേശ . 5.
ീശ്ച േത ലക്ഷ്മീശ്ച പത്ന്യൗ അേഹാരാേ പാർേശ്വ നക്ഷ ാണി

രൂപം .
അശ്വിനൗ വ്യാത്തം ഇഷ്ടം മനിഷാണ അമും മനിഷാണ സർവം
മനിഷാണ . 6. ഇതി ഉത്തരനാരായണാനുവാകഃ .

ഹിരണ്യഗർഭഃ സമവർതതാേ ഭൂതസ്യ ജാതഃ പതിേരക ആസീത് .
സ ദാധാര പൃഥിവീം ദ്യാമുേതമാം കൈസ്മ േദവായ ഹവിഷാ
വിേധമ .. 1..
യഃ ാണേതാ നിമിഷേതാ മഹിൈത്വക ഇ ാജാ ജഗേതാ ബഭൂവ .
യ ഈേശ അസ്യ ദ്വിപദശ്ചതുഷ്പദഃ കൈസ്മ േദവായ ഹവിഷാ
വിേധമ .. 2..
യ ആത്മദാ ബലന്ദാ യസ്യ വിശ്വ ഉപാസേത ശിഷം യസ്യ
േദവാഃ .
യസ്യ ഛായാമൃതം യസ്യ മൃത ഃ കൈസ്മ േദവായ ഹവിഷാ
വിേധമ .. 3..
യേസ്യേമ ഹിമവേന്താ മഹിത്വാ യസ്യ സമു ം � രസയാ സഹാഹുഃ .
യേസ്യമാഃ ദിേശാ യസ്യ ബാഹൂ കൈസ്മ േദവായ ഹവിഷാ വിേധമ ..
4..
യം ന്ദസീ അവസാ തസ്തഭാേന അൈസ്യേക്ഷതാം മനസാ േരജമാേന .
യ ാധി സൂര ഉദിതൗ േവ്യതി കൈസ്മ േദവായ ഹവിഷാ വിേധമ .. 5..
േയന ദ്യൗരു ാ പൃഥിവീ ച ദൃേഢ േയന സുവഃ സ്തഭിതം േയന
നാകഃ .
േയാ അന്തരിേക്ഷ രജേസാ വിമാനഃ കൈസ്മ േദവായ ഹവിഷാ വിേധമ .. 6..
ആേപാ ഹ യന്മഹതീർവിശ്വമായം ദക്ഷം ദധാനാ
ജനയന്തീരഗ്നിം .
തേതാ േദവാനാം നിരവർതതാസുേരകഃ കൈസ്മ േദവായ ഹവിഷാ
വിേധമ .. 7..
യശ്ചിദാേപാ മഹിനാ പര്യപശ്യദ്ദക്ഷം ദധാനാ
ജനയന്തീരഗ്നിം .
േയാ േദേവശ്വധി േദവ ഏക കൈസ്മ േദവായ ഹവിഷാ വിേധമ .. 8..

ഏഷ ഹി േദവഃ ദിേശാഽനു സർവാഃ പൂർേവാ ഹി ജാതഃ സ ഉ ഗർേഭ
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അന്തഃ .
സ വിജായമാനഃ സ ജനിഷ്യമാണഃ ത്യങ്മുഖാസ്തിഷ്ഠതി
വിശ്വേതാമുഖഃ .. 12..
വിശ്വതശ്ച രുത വിശ്വേതാ മുേഖാ വിശ്വേതാ ഹസ്ത ഉത
വിശ്വത ാത് .
സം ബാഹുഭ്യാം നമതി സം പതൈ ർദ്യാവാപൃഥിവീ ജനയൻ
േദവ ഏകഃ .. 13..
േവനസ്തത് പശ്യൻ വിശ്വാ ഭുവനാനി വിദ്വാൻ യ വിശ്വം
ഭവേത്യകനീഡം .
യസ്മിന്നിദം �സം ച വി ൈചകം �സ ഓതഃ േ ാതശ്ച വിഭുഃ

ജാസു .. 14..
തേദ്വാേച അമൃതം നു വിദ്വാൻ ഗന്ധർേവാ നാമ നിഹിതം ഗുഹാസു .
ീണി പദാ നിഹിതാ ഗുഹാസു യസ്തേദ്വദ സവിതുഃ പിതാ സത് .. 15..

സ േനാ ബ ർജനിതാ സ വിധാതാ ധാമാനി േവദ ഭുവനാനി വിശ്വാ .
യ േദവാ അമൃതമാനശാനാ തീേയ ധാമാന്യൈഭ്യരയന്ത ..
16..
പരി ദ്യാവാപൃഥിവീ യന്തി സദ്യഃ പരി േലാകാൻ പരി ദിശഃ പരി
സുവഃ .
ഋതസ്യ ത ം വിതതം വിചൃത്യ തദപശ്യത് തദഭവത്

ജാസു .. 17..
പരീത്യ േലാകാൻ പരീത്യ ഭൂതാനി പരീത്യ സർവാഃ ദിേശാ
ദിശശ്ച .

ജാപതിഃ ഥമജാ ഋതസ്യാത്മനാത്മാനമഭിസംബഭൂവ .. 18..
സദസ തിമദ്ഭുതം ിയമി സ്യ കാമ്യം . സനിം
േമധാമയാസിഷം .. 19..
ഉദ്ദീപ്യസ്വ ജാതേവേദാഽപഘ്നന്നിഋതിം മമ . പശൂം �ശ്ച
മഹ്യമമാവഹ ജീവനം ച ദിേശാ ദിശ .. 20..
മാ േനാ ഹിം �സീജ്ജാതേവേദാ ഗാമശ്വം പുരുഷം ജഗത് .
അബി ദഗ്ന ആഗഹി ിയാ മാ പരിപാതയ .. 21..
പുരുഷസ്യ വിദ്മേഹ സഹ ാക്ഷസ്യ മഹാേദവസ്യ ധീമഹി . തേന്നാ
രു ഃ േചാദയാത് .. 22..
ഗായ ്യാഃ .
തത്പുരുഷായ വിദ്മേഹ മഹാേദവായ ധീമഹി . തേന്നാ രു ഃ
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േചാദയാത് .. 23..
തത്പുരുഷായ വിദ്മേഹ വ തുണ്ഡായ ധീമഹി . തേന്നാ ദന്തിഃ

േചാദയാത് .. 24..
തത്പുരുഷായ വിദ്മേഹ ച തുണ്ഡായ ധീമഹി . തേന്നാ നന്ദിഃ

േചാദയാത് .. 25..
തത്പുരുഷായ വിദ്മേഹ മഹാേസനായ ധീമഹി . തന്നഃ ഷ ഖഃ

േചാദയാത് .. 26..
തത്പുരുഷായ വിദ്മേഹ സുവർണപക്ഷായ ധീമഹി . തേന്നാ ഗരുഡഃ

േചാദയാത് .. 27..
േവദാത്മനായ വിദ്മേഹ ഹിരണ്യഗർഭായ ധീമഹി . തേന്നാ ഹ്മ

േചാദയാത് .. 28..
നാരായണായ വിദ്മേഹ വാസുേദവായ ധീമഹി . തേന്നാ വി ഃ

േചാദയാത് .. 29..
വ നഖായ വിദ്മേഹ തീക്ഷ്ണദം � ായ ധീമഹി . തേന്നാ
നാരസിം �ഹഃ േചാദയാത് .. 30..
ഭാ രായ വിദ്മേഹ മഹദ്ദ തികരായ ധീമഹി . തേന്നാ ആദിത്യ്യഃ

േചാദയാത് .. 31..
ൈവശ്വാനരയ വിദ്മേഹ ലാലീലായ ധീമഹി . തേന്നാ അഗ്നിഃ

േചാദയാത് .. 32..
കാത്യായനായ വിദ്മേഹ കന്യാകുമാരി ധീമഹി . തേന്നാ ദുർഗിഃ

േചാദയാത് .. 33..
[പാഠേഭദഃ:
ചതുർമുഖായ വിദ്മേഹ കമണ്ഡലുധരായ ധീമഹി . തേന്നാ ഹ്മാ

േചാദയാത് ..
ആദിത്യായ വിദ്മേഹ സഹ കിരണായ ധീമഹി . തേന്നാ ഭാനുഃ

േചാദയാത് ..
പാവകായ വിദ്മേഹ സപ്തജിഹ്വായ ധീമഹി . തേന്നാ ൈവശ്വാനരഃ

േചാദയാത് ..
മഹാശൂലിൈന്യ വിദ്മേഹ മഹാദുർഗാൈയ ധീമഹി . തേന്നാ ഭഗവതീ

േചാദയാത് ..
സുഭഗാൈയ വിദ്മേഹ കമലമാലിൈന്യ ധീമഹി . തേന്നാ ഗൗരീ

േചാദയാത് ..
നവകുലായ വിദ്മേഹ വിഷദന്തായ ധീമഹി . തന്നഃ സർപഃ
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േചാദയാത് ..]
സഹ പരമാ േദവീ ശതമൂലാ ശതാ രാ . സർവം �ഹരതു േമ
പാപം ദൂർവാ ദുഃസ്വപ്നനാശിനീ .. 34..
കാണ്ഡാത് കാണ്ഡാത് േരാഹന്തീ പരുഷഃ പരുഷഃ പരി . ഏവാ േനാ
ദൂർേവ തനു സഹേ ണ ശേതന ച .. 35..
യാ ശേതന തേനാഷി സഹേ ണ വിേരാഹസി . തസ്യാേസ്ത േദവീഷ്ടേക
വിേധമ ഹവിഷാ വയം .. 36..
അശ്വ ാേന്ത രഥ ാേന്ത വി ാേന്ത വസുന്ധരാ . ശിരസാ
ധാരയിഷ്യാമി രക്ഷസ്വ മാം പേദ പേദ .. 37..
ഭൂമിർേധനുർധരണീ േലാകധാരിണീ . ഉ താസി വരാേഹണ
കൃേഷ്ണന ശതബാഹുനാ .. 38..
മൃത്തിേക ഹന പാപം യന്മയാ ദു തം കൃതം .
മൃത്തിേക ഹ്മദത്താസി കാശ്യേപനാഭിമ ിതാ .
മൃത്തിേക േദഹി േമ പുഷ്ടിം ത്വയി സർവം തിഷ്ഠിതം .. 39..
മൃത്തിേക തിഷ്ഠിേത സർവം തേന്മ നിർണുദ മൃത്തിേക . ത്വയാ
ഹേതന പാേപന ഗച്ഛാമി പരമാം ഗതിം .. 40..
യത ഇ ഭയാമേഹ തേതാ േനാ അഭയം കൃധി . മഘവഞ്ഛഗ്ധി
തവ തന്ന ഊതേയ വിദ്വിേഷാ വിമൃേധാ ജഹി .. 41..
സ്വസ്തിദാ വിശ തിർവൃ ഹാ വിമൃേധാ വശീ . വൃേഷ ഃ
പുര ഏതു നഃ സ്വസ്തിദാ അഭയങ്കരഃ .. 42..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
43..
ആപാന്തമന പല ഭർമാ ധുനിഃ
ശിമീവാഞ്ഛരുമാം �◌ൃജീഷീ .
േസാേമാ വിശ്വാന്യതസാവനാനി നാർവാഗി ം തിമാനാനി േദഭുഃ ..
44..

ഹ്മജജ്ഞാനം ഥമം പുരസ്താദ്വി സീമതഃ സുരുേചാ േവന ആവഃ .
സ ബുധ്നിയാ ഉപമാ അസ്യ വിഷ്ഠാഃ സതശ്ച േയാനിമസതശ്ച വിവഃ
.. 45..
േസ്യാനാ പൃഥിവി ഭവാൻ നൃക്ഷരാ നിേവശനീ . യച്ഛാ നഃ
ശർമ സ ഥാഃ .. 46..
ഗന്ധദ്വാരാം ദുരാധർഷാം നിത്യപുഷ്ടാം കരീഷിണീം .
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ഈശ്വരീം � സർവഭൂതാനാം താമിേഹാപഹ്വേയ ിയം .. 47..
ീർേമ ഭജതു അലക്ഷ്മീർേമ നശ്യതു .

വി മുഖാ ൈവ
േദവാശ്ഛേന്ദാഭിരിമ�ാംേല്ലാകാനനപജയ്യമഭ്യജയൻ .
മഹാം � ഇേ ാ വ ബാഹുഃ േഷാഡശീ ശർമ യച്ഛതു .. 48..
സ്വസ്തി േനാ മഘവാ കേരാതു . ഹ പാപ്മാനം േയാഽസ്മാൻ േദ്വഷ്ടി ..
49..
േസാമാനം � സ്വരണം കൃണുഹി ഹ്മണ േത കക്ഷീവന്തം യ
ഔശിജം .
ശരീരം യജ്ഞശമലം കുസീദം തസ്മിന്ത്സീദതു േയാഽസ്മാൻ
േദ്വഷ്ടി .. 50..
ചരണം പവി ം വിതതം പുരാണം േയന പൂതസ്തരതി
ദു താനി .
േതന പവിേ ണ ശുേദ്ധന പൂതാ അതി പാപ്മാനമരാതിം തേരമ .. 51..
സേജാഷാ ഇ സഗേണാ മരുദ്ഭിഃ േസാമം പിബ വൃ ഹ ര
വിദ്വാൻ .
ജഹി ശ ം �രപ മൃേധാ നുദസ്വാഥാഭയം കൃണുഹി വിശ്വേതാ
നഃ .. 52..
സുമി ാ ന ആപ ഓഷധയഃ സ .
ദുർമി ാസ്തൈസ്മ ഭൂയാസുേര്യാഽസ്മാൻ േദ്വഷ്ടി യം ച വയം
ദ്വിഷ്മഃ .. 53..
ആേപാ ഹി ഷ്ഠാ മേയാഭുവസ്താ ന ഊർേജ ദധാതന . മേഹ രണായ
ചക്ഷേസ . േയാ വഃ ശിവതേമാ രസസ്തസ്യ ഭാജയേതഽഹ നഃ .
ഉശതീരിവ മാതരഃ . തസ്മാ അരം ഗമാമ േവാ യസ്യ ക്ഷയായ
ജിന്വഥ . ആേപാ ജനയഥാ ച നഃ .. 54..
ഹിരണ്യശൃംഗം വരുണം പേദ്യ തീർഥ േമ േദഹി യാചിതഃ .
യന്മയാ ഭുക്തമസാധൂനാം പാേപഭ്യശ്ച തി ഹഃ .. 55..
യേന്മ മനസാ വാചാ കർമണാ വാ ദു തം കൃതം .
തന്ന ഇേ ാ വരുേണാ ബൃഹ തിഃ സവിതാ ച പുന പുനഃ പുനഃ ..
56..
നേമാഽഗ്നേയഽ മേത നമ ഇ ായ നേമാ വരുണായ നേമാ വാരുൈണ്യ
നേമാഽദ്ഭ്യഃ .. 57..
യദപാം രം യദേമധ്യം യദശാന്തം തദപഗച്ഛതാത്
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.. 58..
അത്യാശനാദതീപാനാദ് യച്ച ഉ ാത് തി ഹാത് .
തേന്മ വരുേണാ രാജാ പാണിനാ ഹ്യവമർശതു .. 59..
േസാഽഹമപാേപാ വിരേജാ നിർമുേക്താ മുക്തകിൽബിഷഃ .
നാകസ്യ പൃഷ്ഠമാരുഹ്യ ഗേച്ഛദ് ഹ്മസേലാകതാം .. 60..
യശ്ചാ വരുണഃ സ പുനാത്വഘമർഷണഃ .. 61..
ഇമം േമ ഗംേഗ യമുേന സരസ്വതി ശുതു ി േസ്താമം � സചതാ
പരുഷ്ണിയാ .
അസിക്നിഅ മരുദ്വൃേധ വിതസ്തയാർജീകീേയ ശൃണുഹ്യാ സുേഷാമയാ ..
62..
ഋതം ച സത്യം ചാഭീദ്ധാത്തപേസാഽധ്യജായത .
തേതാ രാ ിരജായത തതഃ സമുേ ാ അർണവഃ .. 63..
സമു ാദർണവാദധി സംവത്സേരാ അജായത .
അേഹാരാ ാണി വിദധദ്വിശ്വസ്യ മിഷേതാ വശീ .. 64..
സൂര്യാച മസൗ ധാതാ യഥാപൂർവമകൽപയത് .
ദിവം ച പൃഥിവീം ചാന്തരിക്ഷമേഥാ സുവഃ .. 65..
യത്പൃഥിവ്യാം � രജഃ സ്വമാന്തരിേക്ഷ വിേരാദസീ .
ഇമാം �സ്തദാേപാ വരുണഃ പുനാത്വഘമർഷണഃ ..
പുന വസവഃ പുനാതു വരുണഃ പുനാത്വഘമർഷണഃ .
ഏഷ ഭൂതസ്യ മേധ്യ ഭുവനസ്യ േഗാപ്താ ..
ഏഷ പുണ്യകൃതാം േലാകാേനഷ മൃേത്യാർഹിരണ്മയം .
ദ്യാവാപൃഥിേവ്യാർഹിരണ്മയം � സം � ിതം � സുവഃ .
സ നഃ സുവഃ സം �ശിശാധി .. 66..
ആർ ം ജ്വലതിേജ്യാതിരഹമസ്മി . േജ്യാതിർജ്വലതി ഹ്മാഹമസ്മി .
േയാഽഹമസ്മി ഹ്മാഹമസ്മി . അഹമസ്മി ഹ്മാഹമസ്മി . അഹേമവാഹം
മാം ജുേഹാമി സ്വാഹാ .. 67..
അകാര്യവകീർണീ േസ്തേനാ ണഹാ ഗുരുതൽപഗഃ .
വരുേണാഽപാമഘമർഷണസ്തസ്മാത് പാപാത് മുച്യേത .. 68..
രേജാഭൂമിസ്ത്വ മാം � േരാദയസ്വ വദന്തി ധീരാഃ .. 69..
ആ ാന്ത്സമു ഃ ഥേമ വിധർമഞ്ജനയൻ ജാ ഭുവനസ്യ രാജാ .
വൃഷാ പവിേ അധി സാേനാ അേവ്യ ബൃഹേത്സാേമാ വാവൃേധ സുവാന
ഇ ഃ .. 70..
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ദ്വിതീേയാഽവാനുകഃ .
ജാതേവദേസ സുനവാമ േസാമമരാതീയേതാ നിദഹാതി േവദഃ .
സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി വിശ്വാ നാേവവ സി ം ദുരിതാത്യഗ്നിഃ
.. 1..
ദുർഗാ സൂക്തം .
താമഗ്നിവർണാം തപസാ ജ്വലന്തീം ൈവേരാചനീം കർമഫേലഷു
ജുഷ്ടാം .
ദുർഗാം േദവീം � ശരണമഹം പേദ്യ സുതരസി തരേസ നമഃ .. 2..
അേഗ്ന ത്വം പാരയാ നേവ്യാ അസ്മാൻ സ്വസ്തിഭിരതി ദുർഗാണി വിശ്വാ .
പൂശ്ച പൃഥ്വീ ബഹുലാ ന ഉർവീ ഭവാ േതാകായ തനയായ
ശംേയാഃ .. 3..
വിശ്വാനി േനാ ദുർഗഹാ ജാതേവദഃ സി ം ന വാവാ ദുരിതാതിപർഷി .
അേഗ്ന അ ിവന്മനസാ ഗൃണാേനാഽസ്മാകം േബാധ്യവിതാ തനൂനാം .. 4..
പൃതനാജിതം � സഹമാനമുഗ്നമഗ്നിം � ഹുേവമ
പരമാത്സധസ്താത് .
സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി വിശ്വാ ക്ഷാമേദ്ദേവാ അതി ദുരിതാത്യഗ്നിഃ
.. 5..

േത്നാഷി കമീേഡ്യാ അധ്വേരഷു സനാച്ച േഹാതാ നവ്യശ്ച സത്സി .
സ്വാം ചാേഗ്ന തനുവം പി യസ്വാസ്മഭ്യം ച സൗഭഗമായജസ്വ
.. 6..
േഗാഭിർജുഷ്ടമയുേജാ നിഷിക്തം തേവ വിേഷ്ണാരനുസഞ്ചേരമ .
നാകസ്യ പൃഷ്ഠമഭി സംവസാേനാ ൈവഷ്ണവീം േലാക ഇഹ
മാദയന്താം .. 7..

തൃതീേയാഽനുവാകഃ .
ഭൂരന്നമഗ്നേയ പൃഥിൈവ്യ സ്വാഹാ ഭുേവാഽന്ന.◌ം
വായേവഽന്തരിക്ഷായ സ്വാഹാ സുവരന്നമാദിത്യായ ദിേവ സ്വാഹാ
ഭൂർഭുവ വരന്നം ച മേസ ദിഗ്ഭ്യഃ സ്വാഹാ നേമാ േദേവഭ്യഃ
സ്വധാ പിതൃേഭ്യാ ഭൂർഭുവഃ സുവരന്നേമാം .. 1..

ചതുർേഥാഽനുവാകഃ .
ഭൂരഗ്നേയ പൃഥിൈവ്യ സ്വാഹാ ഭുേവാ വായേവഽന്തരിക്ഷായ സ്വാഹാ
സുവരാദിത്യായ ദിേവ സ്വാഹാ ഭുർഭുവ വശ്ച മേസ ദിഗ്ഭ്യഃ
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സ്വാഹാ
നേമാ േദേവഭ്യഃ സ്വധാ പിതൃേഭ്യാ ഭൂർഭുവഃസുവരഗ്ന ഓം .. 1..

പഞ്ചേമാഽനുവാകഃ .
ഭൂരഗ്നേയ ച പൃഥിൈവ്യ ച മഹുേത ച സ്വാഹാ ഭുേവാ വായേവ
ചാന്തരിക്ഷായ ച മഹേത ച സ്വാഹാ സുവരാദിത്യായ ച ദിേവ ച
മഹേത ച സ്വാഹാ ഭൂർഭുവ വശ്ച മേസ ച
നക്ഷേ ഭ്യശ്ച
ദിഗ്ഭ്യശ്ച മഹേത ച സ്വാഹാ നേമാ േദേവഭ്യഃ സ്വധാ പിതൃേഭ്യാ
ഭുർഭുവഃ സുവർമഹേരാം .. 1..

ഷേഷ്ഠാഽനുവാകഃ .
പാഹി േനാ അഗ്ന ഏനേസ സ്വാഹാ പാഹി േനാ വിശ്വേവദേസ സ്വാഹാ
യജ്ഞം പാഹി വിഭാവേസാ സ്വാഹാ സർവം പാഹി ശത േതാ സ്വാഹാ ..
1..

സപ്തേമാഽനുവാകഃ .
പാഹി േനാ അഗ്ന ഏകയാ പാഹ ത ദ്വിതീയയാ പാഹ ർജ തൃതീയയാ
പാഹി ഗീർഭിശ്ചതസൃഭിർവേസാ സ്വാഹാ .. 1..

അഷ്ടേമാഽനുവാകഃ .
യശ്ഛന്ദസാമൃഷേഭാ
വിശ്വരൂപശ്ഛേന്ദാഭ്യശ്ചന്ദാം �സ്യാവിേവശ . സതാം �ശിക്യഃ
േ ാവാേചാപനിഷദിേ ാ േജ്യഷ്ഠ ഇ ിയായ ഋഷിേഭ്യാ നേമാ
േദേവഭ്യഃ സ്വധാ
പിതൃേഭ്യാ ഭൂർഭുവ വശ്ഛന്ദ ഓം .. 1..

നവേമാഽനുവാകഃ .
നേമാ ഹ്മേണ ധാരണം േമ അസ്ത്വനിരാകരണം ധാരയിതാ ഭൂയാസം
കർണേയാഃ തം മാ േച്യാഢം മമാമുഷ്യ ഓം .. 1..

ദശേമാഽനുവാകഃ .
ഋതം തപഃ സത്യം തപഃ തം തപഃ ശാന്തം തേപാ ദമസ്തപഃ
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ശമസ്തേപാ ദാനം തേപാ യജ്ഞം തേപാ ഭൂർഭുവഃ
സുവർ ൈഹ്മതദുപാൈസ്വതത്തപഃ .. 1..

ഏകാദേശാഽനുവാകഃ .
യഥാ വൃക്ഷസ്യ സ ഷ്പിതസ്യ ദൂരാദ്ഗേന്ധാ വാേത്യവം പുണ്യസ്യ
കർമേണാ ദൂരാദ്ഗേന്ധാ വാതി യഥാസിധാരാം കർേതഽവഹിതമവ ാേമ
യദ േവ യുേവ ഹവാ വിഹ്വയിഷ്യാമി കർതം
പതിഷ്യാമീേത്യവമമൃതാദാത്മാനം
ജുഗുേപ്സത് .. 1..

ദ്വാദേശാഽനുവാകഃ .
അേണാരണീയാൻ മഹേതാ മഹീയാനാത്മാ ഗുഹായാം നിഹിേതാഽസ്യ
ജേന്താഃ .
തമ തും പശ്യതി വീതേശാേകാ ധാതുഃ സാദാന്മഹിമാനമീശം
.. 1..
സപ്ത ാണാ ഭവന്തി തസ്മാത് സപ്താർചിഷഃ സമിധഃ സപ്ത
ജിഹ്വാഃ .
സപ്ത ഇേമ േലാകാ േയഷു ചരന്തി ാണാ ഗുഹാശയാന്നിഹിതാഃ സപ്ത
സപ്ത .. 2..
അതഃ സമു ാ ഗിരയശ്ച സർേവഽസ്മാത്സ്യന്ദേന്ത സിന്ധവഃ
സർവരൂപാഃ .
അതശ്ച വിശ്വാ ഓഷധേയാ രസാശ്ച േയൈനഷ
ഭൂതസ്തിഷ്ഠത്യന്തരാത്മാ .. 3..

ഹ്മാ േദവാനാം പദവീഃ കവീനാമൃഷിർവി ാണാം മഹിേഷാ
മൃഗാണാം .
േശ്യേനാ ഗൃ ാണാം �സ്വധിതിർവനാനാം �േസാമഃ പവി മേത്യതി
േരഭൻ .. 4..
അജാേമകാം േലാഹിതശു കൃഷ്ണാം ബഹ്വീം ജാം ജനയന്തീം �
സരൂപാം .
അേജാ േഹ്യേകാ ജുഷമാേണാഽനുേശേത ജഹാേത്യനാം ഭുക്തേഭാഗാമേജാഽന്യഃ
.. 5..
ഹംസഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസേദ്ധാതാ
േവദിഷദതിഥിർദുേരാണസത് .
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നൃഷദ്വരസദൃതസേദ്വ്യാമസദബ്ജാ േഗാജാ ഋതജാ അ ിജാ ഋതം
ബൃഹത് .. 6..
യസ്മാജ്ജാതാ ന പരാ ൈനവ കിഞ്ചനാസ യ ആവിേവശ ഭുവനാനി
വിശ്വാ .

ജാപതിഃ ജയാ സംവിദാന ീണി േജ്യാതീം �ഷി സചേത സ
േഷാഡശീ .. 6 ക..
വിധർതാരം � ഹവാമേഹ വേസാഃ കുവിദ്വനാതി നഃ . സവിതാരം
നൃചക്ഷസം .. 6 ഖ..
ഘൃതം മിമിക്ഷിേര ഘൃതമസ്യ േയാനിർഘൃേത ിേതാ ഘൃതമുവസ്യ
ധാമ .
അനുഷ്വധമാവഹ മാദയസ്വ സ്വാഹാകൃതം വൃഷഭ വക്ഷി
ഹവ്യം .. 7..
സമു ാദൂർമിർമധുമാം � ഉദാരദുപാം �ശുനാ
സമമൃതത്വമാനട് .
ഘൃതസ്യ നാമ ഗുഹ്യം യദസ്തി ജിഹ്വാ േദവാനാമമൃതസ്യ നാഭിഃ
.. 8..
വയം നാമ വാമാ ഘൃേതനാസ്മിൻ യേജ്ഞ ധാരയാമാ
നേമാഭിഃ .
ഉപ ഹ്മാ ശൃണവച്ഛസ്യമാന ചതുഃശൃംേഗാഽവമീദ്ഗൗര
ഏതത് .. 9..
ചത്വാരി ശൃംഗാ േയാ അസ്യ പാദാ േദ്വശീർേഷ സപ്ത ഹസ്താേസാ
അസ്യ .

ിധാ ബേദ്ധാ വൃഷേഭാ േരാരവീതി മേഹാ േദേവാ മർത്യാം �
ആവിേവശ .. 10..

ിധാ ഹിതം പണിഭിർഗുഹ്യമാനം ഗവി േദവാേസാ ഘൃതമന്വവിന്ദൻ .
ഇ ഏകം � സൂര്യ ഏകം ജജാന േവനാേദകം � സ്വധയാ
നിഷ്ടത ഃ .. 11..
േയാ േദവാനാം ഥമം പുരസ്താദ്വിശ്വാധിേകാ രുേ ാ മഹർഷിഃ .
ഹിരണ്യഗർഭം പശ്യത ജായമാനം � സ േനാ േദവഃ
ശുഭയാ ത്യാ സംയുന .. 12..
യസ്മാത്പരം നാപരമസ്തി കിഞ്ചിത് യസ്മാന്നാണീേയാ ന ജ്യാേയാഽസ്തി
കശ്ചിത് .
വൃക്ഷ ഇവ സ്തേബ്ധാ ദിവി തിഷ്ഠേത്യകേസ്തേനദം പൂർണം പുരുേഷണ
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സർവം .. 13..
ന കർമണാ ന ജയാ ധേനന ത്യാേഗൈനേക അമൃതത്വമാനശുഃ .
പേരണ നാകം നിഹിതം ഗുഹായാം ബി ാജേത യദ്യതേയാ വിശന്തി ..
14..
േവദാന്തവിജ്ഞാനവിനിശ്ചിതാർഥാഃ സംന്യാസേയാഗാദ്യതയഃ
ശുദ്ധസത്ത്വാഃ .
േത ഹ്മേലാേക തു പരാന്തകാേല പരാമൃതാഃ പരിമുച്യന്തി സർേവ ..
15..
ദ ം വിപാപം വരേവശ്മഭൂത യത് പുണ്ഡരീകം
പുരമധ്യസം �സ്ഥം .
ത ാപി ദേ ഗഗനം വിേശാകം തസ്മിൻ യദന്തസ്തദുപാസിതവ്യം
.. 16..
േയാ േവദാദൗ സ്വരഃ േ ാേക്താ േവദാേന്ത ച തിഷ്ഠിതഃ .
തസ്യ കൃതിലീനസ്യ യഃ പരഃ സ മേഹശ്വരഃ .. 17..

േയാദേശാഽനുവാകഃ .
സഹ ശീർഷം േദവം വിശ്വാക്ഷം വിശ്വശംഭുവം .
വിശ്വം നാരായണം േദവമക്ഷരം പരമം ഭും .. 1..
വിശ്വതഃ പരമം നിത്യം വിശ്വം നാരായണം � ഹരിം .
വിശ്വേമേവദം പുരുഷസ്തദ്വിശ്വമുപജീവതി .. 2..
പതിം വിശ്വസ്യാേത്മശ്വരം � ശാശ്വതം � ശിവമച തം .
നാരായണം മഹാേജ്ഞയം വിശ്വാത്മാനം പരായണം .. 3..
നാരായണഃ പരം ഹ്മ തത്ത്വം നാരായണഃ പരഃ .
നാരായണഃ പേരാ േജ്യാതിരാത്മാ നാരയണഃ പരഃ .. 4..
നാരായണഃ പേരാ ധ്യാതാ ധ്യാനം നാരായണഃ പരഃ .
യച്ച കിഞ്ചിജ്ജഗത്യസ്മിൻ ദൃശ്യേത യേതഽപി വാ .
അന്തർബഹിശ്ച തത്സർവം വ്യാപ്യ നാരായണഃ സ്ഥിതഃ .. 5..
അനന്തമവ്യയം കവിം � സമുേ ഽന്തം വിശ്വശംഭുവം .
പദ്മേകാശ തീകാശം � ഹൃദയം ചാപ്യേധാമുഖം .. 6..
അേധാ നിഷ്ട്യാ വിതസ്ത്യാേന്ത നാഭ്യാമുപരി തിഷ്ഠതി .
ഹൃദയം തദ്വിജാനീയാദ്വിശ്വസ്യായതനം മഹത് .. 7..
സന്തതം � സിരാഭി ലംബത്യാേകാശസന്നിഭം .
തസ്യാേന്ത സുഷിരം � സൂക്ഷ്മം തസ്മിന്ത്സർവം തിഷ്ഠിതം ..
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8..
തസ്യ മേധ്യ മഹാനഗ്നിർവിശ്വാർചിർവിശ്വേതാമുഖഃ .
േസാഽ ഭുഗ്വിഭജന്തിഷ്ഠന്നാഹാരമജരഃ കവിഃ .. 9..
തിര്യഗൂർധ്വമധഃശായീ രശ്മയസ്തസ്യ സന്തതാഃ .
സന്താപയതി സ്വം േദഹമാപാദതലമസ്തകം .
തസ്യ മേധ്യ വഹ്നിശിഖാ അണീേയാർധ്വാ വ്യവസ്ഥിതാ .. 10..
നീലേതായദമധ്യസ്ഥാ വിദ േല്ലേഖവ ഭാസ്വരാ .
നീവാരശൂക്വത്തന്വീ പീതാ ഭാസ്വത്യണൂപമ .. 11..
തസ്യാഃ ശിഖായാ മേധ്യ പരമാത്മാ വ്യവസ്ഥിതഃ .
സ ഹ്മാ സ ശിവഃ സ ഹരിഃ േസ ഃ േസാഽക്ഷരഃ പരമഃ സ്വരാട്
.. 12..

ചതുർദേശാഽനുവാകഃ .
ചതുർദേശാഽനുവാകഃ .
ആദിേത്യാ വാ ഏഷ ഏതന്മണ്ഡലം തപതി ത താ ഋചസ്തദൃചാ
മണ്ഡലം �
സ ഋചാം േലാേകാഽഥ യ ഏഷ ഏതസ്മിന്മണ്ഡേലഽർചിർദീപ്യേത താനി
സാമാനി സ
സാമ്നാം േലാേകാഽഥ യ ഏഷ ഏതസ്മിന്മണ്ഡേലഽർചിഷി പുരുഷസ്താനി
യജൂം �ഷി സ യജുഷാ മണ്ഡലം � സ യജുഷാം േലാകഃ
ൈസഷാ േയ്യവ
വിദ്യാ തപതി യ ഏേഷാഽന്തരാദിേത്യ ഹിരണ്മയഃ പുരുഷഃ .. 1..

പഞ്ചദേശാഽനുവാകഃ .
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 പുരുഷ ഏഷ
ഭൂതാനാമധിപതിർ ഹ്മണഃ സായുജ്യം �
സേലാകതാമാേപ്നാേത്യതാസാേമവ
േദവതാനാം � സായുജ്യം � സാർഷ്ടിതാം �
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സമാനേലാകതാമാേപ്നാതി യ ഏവം
േവേദത പനിഷത് .. 1..
ഘൃണിഃ സൂര്യ ആദിേത്യാമർചയന്തി തപഃ സത്യം മധു ക്ഷരന്തി
തദ് ഹ്മ തദാപ
ആേപാ േജ്യാതീ രേസാഽമൃതം ഹ്മ ഭൂർഭുവഃ സുവേരാം .. 2..

േഷാഡേശാഽനുവാകഃ .
നിധനപതേയ നമഃ . നിധനപതാന്തികായ നമഃ .
ഊർധ്വായ നമഃ . ഊർധ്വലിംഗായ നമഃ .
ഹിരണ്യായ നമഃ . ഹിരണ്യലിംഗായ നമഃ .
സുവർണായ നമഃ . സുവർണലിംഗായ നമഃ .
ദിവ്യായ നമഃ . ദിവ്യലിംഗായ നമഃ .
ഭവായ നമഃ. ഭവലിംഗായ നമഃ .
ശർവായ നമഃ . ശർവലിംഗായ നമഃ .
ശിവായ നമഃ . ശിവലിംഗായ നമഃ .
ജ്വലായ നമഃ . ജ്വലലിംഗായ നമഃ .
ആത്മായ നമഃ . ആത്മലിംഗായ നമഃ .
പരമായ നമഃ . പരമലിംഗായ നമഃ .
ഏതേത്സാമസ്യ സൂര്യസ്യ സർവലിംഗം � സ്ഥാപയതി പാണിമ ം
പവി ം .. 1..

സപ്തദേശാഽനുവാകഃ .
സേദ്യാജാതം പദ്യാമി സേദ്യാജാതായ ൈവ നേമാ നമഃ .
ഭേവ ഭേവ നാതിഭേവ ഭവസ്വ മാം . ഭേവാദ്ഭവായ നമഃ .. 1..

അഷ്ടദേശാഽനുവാകഃ .
വാമേദവായ നേമാ േജ്യഷ്ഠായ നമഃ േ ഷ്ഠായ നേമാ രു ായ
നമഃ കാലായ നമഃ കലവികരണായ നേമാ ബലവികരണായ നേമാ
ബലായ നേമാ ബല മഥായ നമഃ സർവഭൂതദമനായ നേമാ
മേനാന്മനായ നമഃ .. 1..

ഏേകാനവിംേശാഽനുവാകഃ .
അേഘാേരേഭ്യാഽഥ േഘാേരേഭ്യാ േഘാരേഘാരതേരഭ്യഃ . സർവതഃ ശർവ
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സർേവേഭ്യാ നമേസ്ത അ രു രൂേപഭ്യഃ .. 1..

വിംേശാഽനുവാകഃ .
തത്പുരുഷായ വിദ്മേഹ മഹാേദവായ ധീമഹി . തേന്നാ രു ഃ

േചാദയാത് .. 1..

ഏകവിംേശാഽനുവാകഃ .
ഈശാനഃ സർവവിദ്യാനാമീശ്വരഃ സർവഭൂതാനാം

ഹ്മാധിപതിർ ഹ്മേണാഽധിപതിർ ഹ്മാ ശിേവാ േമ അ സദാശിേവാം
.. 1..

ദ്വാവിംേശാഽനുവാകഃ .
നേമാ ഹിരണ്യബാഹേവ ഹിരണ്യവർണായ ഹിരണ്യരൂപായ ഹിരണ്യപത 
േയ.
അംബികാപതയ ഉമാപതേയ പശുപതേയ നേമാ നമഃ .. 1..

േയാവിംേശാഽനുവാകഃ .
ഋതം � സത്യം പരം ഹ്മ പുരുഷം കൃഷ്ണപിംഗലം .
ഊർധ്വേരതം വിരൂപാക്ഷം വിശ്വരൂപായ ൈവ നേമാ നമഃ .. 1..

ചതുർവിംേശാഽനുവാകഃ .
സർേവാ ൈവ രു സ്തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ . പുരുേഷാ ൈവ രു ഃ
സന്മേഹാ നേമാ നമഃ .
വിശ്വം ഭൂതം ഭുവനം ചി ം ബഹുധാ ജാതം ജായമാനം ച
യത് .
സർേവാ േഹ്യഷ രു സ്തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ .. 1..

പഞ്ചവിംേശാഽനുവാകഃ .
ക ായ േചതേസ മീഢുഷ്ടമായ തവ്യേസ . േവാേചമ
ശന്തമം � ഹൃേദ .
സർേവാേഹ്യഷ രു സ്തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ .. 1..

ഷഡ്വിംേശാഽനുവാകഃ .
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യസ്യ ൈവകങ്കത്യഗ്നിേഹാ ഹവണീ ഭവതി
േത്യവാസ്യാഹുതയസ്തിഷ്ഠത്യേഥാ
തിഷ്ഠിൈത്യ .. 1..

സപ്തവിംേശാഽനുവാകഃ .
കൃണുഷ്വ പാജ ഇതി പഞ്ച .
കൃണുഷ്വ പാജഃ സിതിം ന പൃഥ്വീം യാഹി രാേജവാമവ�ാം
ഇേഭന .
തൃഷ്വീമനു സിതിം ണാേനാഽസ്താസി വിധ്യ
രക്ഷസസ്തപിൈഷ്ഠഃ .. 1..
തവ മാസ ആശുയാ പതന്ത്യനു ശ ധൃശതാ
േശാശുചാനഃ .
തപൂംഷ്യേഗ്ന ജുഹ്വാ പതംഗാനസന്ദിേതാ വി സൃജ വിശ്വഗുൽകാഃ ..
2..

തി േശാ വിസൃജ തൂർണിതേമാ ഭവാ പായുർവിശീ അസ്യാ അദബ്ധഃ .
േയാ േനാ ദൂേര അഘശം േസാ േയാ അന്ത്യേഗ്ന മാകിേഷ്ട
വ്യഥിരാദധർഷീത .. 3..
ഉദേഗ്ന തിഷ്ഠ ത്യാ തനുഷ്വ ന്യമി ാംെ◌� ഓഷതാത്തിഗ്മേഹേത .
േയാ േനാ അരാതിം സമിധാന ചേ നീചാതം ധക്ഷ്യതസം ന
ശുഷ്കം .. 4..
ഊർേധ്വാ ഭവ തിം വിധ്യാധ്യസ്മദാവി ണുഷ്വ
ൈദവ്യാന്യേഗ്ന .
അവസ്ഥിരാ തനുഹി യാതുജൂനാം ജാമിമജാമിം മൃണീഹി
ശ ൻ .. 5..

അഷ്ടാവിംേശാഽനുവാകഃ .
അദിതിർേദവാ ഗന്ധർവാ മനുഷ്യാഃ പിതേരാഽസുരാേസ്തഷാം �
സർവഭൂതാനാം മാതാ േമദിനീ മഹതീ മഹീ സാവി ീ ഗായ ീ
ജഗത ർവീ പൃഥ്വീ ബഹുലാ വിശ്വാ ഭൂതാ കതമാ കായാ സാ
സേത്യത്യമൃേതതി വാസിഷ്ഠഃ .. 1..

ഏേകാന ിംേശാഽനുവാകഃ .
ആേപാ വാ ഇദം � സർവം വിശ്വാ ഭൂതാന്യാപഃ ാണാ വാ ആപഃ
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പശവ ആേപാഽന്നമാേപാഽമൃതമാപഃ സ ാഡാേപാ വിരാഡാപഃ
സ്വരാഡാപശ്ഛന്ദാം �സ്യാേപാ േജ്യാതീം �ഷ്യാേപാ
യജൂം �ഷ്യാപഃ
സത്യമാപഃ സർവാ േദവതാ ആേപാ ഭൂർഭുവഃ സുവരാപ ഓം .. 1..

ിംേശാഽനുവാകഃ .
ആപഃ പുന പൃഥിവീം പൃഥിവീ പൂതാ പുനാതു മാം .
പുന ഹ്മണ തിർ ഹ്മപൂതാ പുനാതു മാം .. 1..
യദുച്ഛിഷ്ടമേഭാജ്യം യദ്വാ ദുശ്ചരിതം മമ .
സർവം പുന മാമാേപാഽസതാം ച തി ഹം � സ്വാഹാ .. 2..

ഏക ിംേശാഽനുവാകഃ .
അഗ്നിശ്ച മാ മന ശ്ച മന പതയശ്ച മന കൃേതഭ്യഃ .
പാേപേഭ്യാ രക്ഷന്താം . യദഹ്നാ പാപമകാർഷം .
മനസാ വാചാ ഹസ്താഭ്യാം . പദ്ഭ്യാമുദേരണ ശിശ്നാ .
അഹസ്തദവലിമ്പതു . യത്കിഞ്ച ദുരിതം മയി . ഇദമഹം
മാമമൃതേയാനീ .
സേത്യ േജ്യാതിഷി ജുേഹാമി സ്വാഹാ .. 1..

ദ്വാ ിംേശാഽനുവാകഃ .
സൂര്യശ്ച മാ മന ശ്ച മന പതയശ്ച മന കൃേതഭ്യഃ .
പാേപേഭ്യാ രക്ഷന്താം . യ ാ ിയാ പാപമകാർഷം .
മനസാ വാചാ ഹസ്താഭ്യാം . പദ്ഭ്യാമുദേരണ ശിശ്നാ .
രാ ിസ്തദവലുമ്പതു .
യത്കിഞ്ച ദുരിതം മയി . ഇഅദമഹം മാമമൃതേയാനീ . സൂേര്യ
േജ്യാതിഷി സ്വാഹാ .. 1..

യ ിംേശാഽനുവാകഃ .
ഓമിേത്യകാക്ഷരം ഹ്മ . അഗ്നിർേദവതാ ഹ്മ ഇത്യാർഷം .
ഗായ ം
ഛന്ദം പരമാത്മം സരൂപം . സായുജ്യം വിനിേയാഗം .. 1..

ചതു ിംേശാഽനുവാകഃ .
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ആയാതു വരദാ േദവീ അക്ഷരം ഹ്മ സംമിതം .
ഗായ ീ ഛന്ദസാം മാേതദം ഹ്മ ജുഷസ്വ നഃ .. 1..
യദഹ്നാത്കുരുേത പാപം തദഹ്നാത് തിമുച്യേത .
യ ാ ിയാത്കുരുേത പാപം ത ാ ിയാത് തിമുച്യേത .
സർവവർേണ മഹാേദവി സന്ധ്യാവിേദ്യ സരസ്വതി .. 2..

പഞ്ച ിംേശാഽനുവാകഃ .
ഓേജാഽസി സേഹാഽസി ബലമസി ാേജാഽസി േദവാനാം ധാമനാമാസി
വിശ്വമസി
വിശ്വായുഅഃ സർവമസി സർവായുരഭിഭൂേരാം ഗായ ീമാവാഹയാമി
സാവി ീമാവാഹയാമി സരസ്വതീമാവാഹയാമി
ഛന്ദർഹീനാവാഹയാമി

ിയമാവാഹയാമി ഗായ ിയാ ഗായ ീ ഛേന്ദാ വിശ്വാമി
ഋഷിഃ
സവിതാ േദവതാഗ്നിർമുഖം ഹ്മാ ശിേരാ വി ഹൃദയം � രു ഃ
ശിഖാ
പൃഥിവീ േയാനിഃ ാണാപാനവ്യാേനാദാനസ്മാനാ സ ാണാ േശ്വതവർണാ
സാംഖ്യായനസേഗാ ാ ഗായ ീ ചതുർവിംശത്യക്ഷരാ ിപദാ
ഷ്ട്കുക്ഷിഃ
പഞ്ചശീർേഷാപനയേന വിനിേയാഗഃ .. 1..
ഓം ഭൂഃ . ഓം ഭുവഃ . ഓം �സുവഃ . ഓം മഹഃ . ഓം ജനഃ . ഓം
തപഃ .
ഓം സത്യം . ഓം തത്സവിതുർവേരണ്യം ഭർേഗാ േദവസ്യ ധീമഹി .
ധിേയാ േയാ നഃ േചാദയാത് . ഓമാേപാ േജ്യാതീ രേസാഽമൃതം ഹ്മ
ഭൂർഭുവഃ സുവേരാം .. 2..

ഷട് ിംേശാഽനുവാകഃ .
ഉത്തേമ ശിഖേര േദവി ജാേത ഭൂമ്യാം പർവതമൂർധനി .

ാഹ്മേണേഭ്യാഽഭ്യനുജ്ഞാതാ ഗച്ഛ േദവി യഥാസുഖം .. 1..
േതാ മയാ വരദാ േവദമാതാ േചാദയന്തീ പവേന ദ്വിജാതാ .

ആയുഃ പൃഥിവ്യാം വിണം ഹ്മവർചസം മഹ്യം ദത്വാ
ജാതും ഹ്മേലാകം .. 2..
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സപ്ത ിംേശാഽനുവാകഃ .
ഘൃണിഃ സൂര്യ ആദിേത്യാ ന ഭാ വാത്യക്ഷരം . മധു ക്ഷരന്തി
ത സം .
സത്യം ൈവ ത സമാേപാ േജ്യാതീ രേസാഽമൃതം ഹ്മ ഭൂർഭുവഃ
സുവേരാം .. 1..

ിസുപർണമ ഃ 1
അഷ്ട ിംേശാഽനുവാകഃ .

ഹ്മേമതു മാം . മധുേമതു മാം . ഹ്മേമവ മധുേമതു മാം .
യാേസ്ത േസാമ

ജാ വേത്സാഽഭി േസാ അഹം . ദുഃഷ്വപ്നഹൻ ദുരുഷ്ഷഹ . യാേസ്ത
േസാമ

ാണാം �സ്താ േഹാമി .. 1..
ിസുപർണമയാചിതം ാഹ്മണായ ദദ്യാത് . ഹ്മഹത്യാം വാ

ഏേത ഘ്നന്തി .
േയ ാഹ്മണാ ിസുപർണം പഠന്തി . േത േസാമം ാ വന്തി . ആ
സഹ ാത് പങ്ക്തിം
പുനന്തി . ഓം .. 2..

ിസുപർണമ ഃ 2
ഏേകാനചത്വാരിംേശാഽനുവാകഃ .

ഹ്മ േമധയാ . മധു േമധയാ . ഹ്മേമവ മധുേമധയാ .. 1..
അദ്യാേനാ േദവ സവിതഃ ജാവത്സാവീഃ സൗഭഗം . പരാ
ദുഃഷ്വപ്നിയം � സുവ .. 2..
വിശ്വാനി േദവ സവിതർദുരിതാനി പരാസുവ . യദ്ഭ ം തന്മമ
ആസുവ .. 3..
മധുവാതാ ഋതായേത മധുക്ഷരന്തി സിന്ധവഃ . മാധ്വീർനഃ
സേന്ത്വാഷധീഃ .. 4..
മധു നക്തമുേതാഷസി മധുമത്പാർഥിവം � രജഃ . മധുദ്യൗര
നഃ പിതാ .. 5..
മധുമാേന്നാ വന തിർമധുമാം � അ സൂര്യഃ . മാധ്വീർഗാേവാ
ഭവ നഃ .. 6..
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 .. 7..

ിസുപർണമ ഃ 3
ചത്വാരിംേശാഽനുവാകഃ .

ഹ്മ േമധവാ . മധു േമധവാ . ഹ്മേമവ മധു േമധവാ .. 1..
ഹ്മാ േദവാനാം പദവീഃ കവീനാമൃഷിർവി ാണാം മഹിേഷാ

മൃഗാണാം .
േശ്യേനാ ഗൃദ്ധാണാം � സ്വധിതിർവനാനാം � േസാമഃ പവി മേത്യതി
േരഭത് .. 2..
ഹം �സഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസേദ്ധാതാ
േവദിഷദതിഥിർദുേരാണസത് .
നൃഷദ്വരസദൃതസേദ്വ്യാമസദബ്ജാ േഗാജാ ഋതജാ അ ിജാ ഋതം
ബൃഹത് .. 3..
ഋേച ത്വാ ഋേച ത്വാ സമി വന്തി സരിേതാ ന േധനാഃ .
അന്തർഹൃദാ മനസാ പൂയമാനാഃ . ഘൃതസ്യ ധാരാ
അഭിചാകശീമി .. 4..
ഹിരണ്യേയാ േവതേസാ മധ്യ ആസാം . തസ്മിന്ത്സുപർേണാ മധുകൃത്
കുലായീ ഭജന്നാേസ്ത
മധു േദവതാഭ്യഃ . തസ്യാസേത ഹരയഃ സപ്ത തീേര സ്വധാം
ദുഹാനാ അമൃതസ്യ
ധാരാം .. 5..
യ ഇദം ിസുപർണമയാചിതം ാഹ്മണായ ദദ്യാത് .
വീരഹത്യാം വാ ഏേത ഘ്നന്തി .
േയ ാഹ്മണാ ിസുപർണം പഠന്തി . േത േസാമം ാ വന്തി .
ആസഹ ാത്
പങ്ക്തിം പുനന്തി . ഓം .. 6..

ഏകചത്വാരിംേശാഽനുവാകഃ .
േമധാേദവീ ജുഷമാണാ ന ആഗാദ്വിശ്വാചീ ഭ ാ
സുമനസ്യമാനാ .
ത്വയാ ജുഷ്ടാ ജുഷമാണാ ദുരുക്താൻബൃഹദ്വേദമ വിദേഥ
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സുവീരാഃ .. 1..
ത്വയാ ജുഷ്ട ഋഷിർഭവതി േദവി ത്വയാ ഹ്മാഗത ീരുത
ത്വയാ .
ത്വയാ ജുഷ്ടശ്ചി ം വിന്ദേത വസു സാ േനാ ജുഷസ്വ വിേണന
േമേധ .. 2..

ദ്വിചത്വാരിംേശാഽനുവാകഃ .
േമധാം മ ഇേ ാ ദദാതു േമഅധാം േദവീ സരസ്വതീ .
േമധാം േമ അശ്വിനാവുഭാവാധത്താം പുഷ്കര ജൗ .. 1..
അപ്സരാസു ച യാ േമധാ ഗന്ധർേവഷു ച യന്മനഃ .
ൈദവീ േമധാ സരസ്വതീ സ മാം േമധാ സുരഭിർജുഷതാം �
സ്വാഹാ .. 2..

ിചത്വാരിംേശാഽനുവാകഃ .
ആ മാം േമധാ സുരഭിർവിശ്വരൂപാ ഹിരണ്യവർണാ ജഗതീ ജഗമ്യാ .
ഊർജസ്വതീ പയസാ പിന്വമാനാ സാ മാം േമധാ സു തീകാ
ജുഷതാം .. 1..

ചതുശ്ചത്വാരിംേശാഽനുവാകഃ .
മയി േമധാം മയി ജാം മയ്യഗ്നിേസ്തേജാ ദധാതു .
മയി േമധാം മയി ജാം മയീ ഇ ിയം ദധാതു .
മയി േമധാം മയി ജാം മയി സൂേര്യാ ാേജാ ദധാതു .. 1..

പഞ്ചചത്വാരിംേശാഽനുവാകഃ .
അൈപതു മൃത രമൃതം ന ആഗൈന്വവസ്വേതാ േനാ അഭയം കൃേണാതു .
പർണം വന േതരിവാഭി നഃ ശീയതാം �രയിഃ സചതാം നഃ
ശചീപതിഃ .. 1..

ഷട്ചത്വാരിംേശാഽനുവാകഃ .
പരം മൃേത്യാ അനുപേരഹി പന്ഥാം യേസ്ത സ്വ ഇതേരാ േദവയാനാത് .
ച ഷ്മേത ശൃണ്വേത േത വീമി മാ നഃ ജാം � രീരിേഷാ
േമാത വീരാൻ .. 1..
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സപ്തചത്വാരിംേശാഽനുവാകഃ .
വാതം ാണം മനസാന്വാരഭാമേഹ ജാപതിം േയാ ഭുവനസ്യ
േഗാപാഃ .
സ േനാ മൃേത്യാ ായതാം പാത്വം �ഹേസാ േജ്യാഗ്ജീവാ ജരാമ ശീമഹി
.. 1..

അഷ്ടചത്വാരിംേശാഽനുവാകഃ .
അമു ഭൂയാദധ യദ്യമസ്യ ബൃഹ േത അഭിശേസ്തരമുഞ്ചഃ .

ത്യൗഹതാമശ്വിനാ മൃത മസ്മേദ്ദവാനാമേഗ്ന ഭിഷജാ
ശചീഭിഃ .. 1..

ഏേകാനപഞ്ചാേശാഽനുവാകഃ .
ഹരിം � ഹരന്തമനുയന്തി േദവാ വിശ്വേസ്യശാനം വൃഷഭം
മതീനാം .

ഹ്മസരൂപമനു േമദമാഗാദയനം മാ വിവധീർവി മസ്വ .. 1..

പഞ്ചാേശാഽനുവാകഃ .
ശൽൈകരഗ്നിമിന്ധാന ഉഭൗ േലാകൗ സേനമഹം .
ഉഭേയാർേലാകേയാരൃധ്വാതി മൃത ം തരാമ്യഹം .. 1..

ഏകപഞ്ചാേശാഽനുവാകഃ .
മാ ഛിേദാ മൃേത്യാ മാ വധീർമാ േമ ബലം വിവൃേഹാ മാ േമാഷീഃ .

ജാം മാ േമ രീരിഷ ആയുരു നൃചക്ഷസം ത്വാ ഹവിഷാ
വിേധമ .. 1..

ദ്വിപഞ്ചാേശാഽനുവാകഃ .
മാ േനാ മഹാന്തമുത മാ േനാ അർഭകം മാ ന ഉക്ഷന്തമുത മാ ന
ഉക്ഷിതം .
മാ േനാ വധീഃ പിതരം േമാത മാതരം ിയാ മാ നസ്തനുേവാ രു
രീരിഷഃ .. 1..

ിപഞ്ചാേശാഽനുവാകഃ .
മാ നേസ്താേക തനേയ മാ ന ആയുഷി മാ േനാ േഗാഷു മാ േനാ അേശ്വഷു
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രീരിഷഃ .
വീരാന്മാ േനാ രു ഭാമിേതാ വധീർഹവിഷ്മേന്താ നമസാ വിേധമ േത
.. 1..

ചതുഷ്പഞ്ചാേശാഽനുവാകഃ .
ജാപേത ന ത്വേദതാന്യേന്യാ വിശ്വാ ജാതാനി പരി താ ബഭൂവ .

യത്കാമേസ്ത ജുഹുമസ്തേന്നാ അ വയം � സ്യാമ പതേയാ രയീണാം ..
1..

പഞ്ചപഞ്ചാേശാഽനുവാകഃ .
സ്വസ്തിദാ വിശ തിർവൃ ഹാ വിമൃേധാ വശീ .
വൃേഷ ഃ പുര ഏതു നഃ സ്വസ്തിദാ അഭയങ്കരഃ .. 1..

ഷട്പഞ്ചാേശാഽനുവാകഃ .
്യംബകം യജാമേഹ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം .

ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാ േത്യാർമുക്ഷീയ മാമൃതാത് .. 1..

സപ്തപഞ്ചാേശാഽനുവാകഃ .
േയ േത സഹ മയു പാശാ മൃേത്യാ മർത്യായ ഹന്തേവ .
താൻ യജ്ഞസ്യ മായയാ സർവാനവയജാമേഹ .. 1..

അഷ്ടപഞ്ചാേശാഽനുവാകഃ .
മൃത്യേവ സ്വാഹാ മൃത്യേവ സ്വാഹാ .. 1..

ഏേകാനഷഷ്ടിതേമാഽനുവാകഃ .
േദവകൃതൈസ്യനേസാഽവയജനമസി സ്വാഹാ .
മനുഷ്യകൃതൈസ്യനേസാഽവയജനമസി സ്വാഹാ .
പിതൃകൃതൈസ്യേസാഽവയജനമസി സ്വാഹാ .
ആത്മകൃതൈസ്യനേസാ.വയാജനമസി സ്വാഹാ .
അന്യകൃതൈസ്യനേസാഽവയജനമസി സ്വാഹാ .
അസ്മത്കൃതൈസ്യനേസാഽവയജനമസി സ്വാഹാ .
യദ്ദിവാ ച നക്തം ൈചനശ്ചകൃമ തസ്യാവയജനമസി സ്വാഹാ .
യത്സ്വപന്തശ്ച ജാ തൈശ്ചനശ്ചകൃമ തസ്യാവയജനമസി
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സ്വാഹാ .
യ ഷുപ്തശ്ച ജാ തൈശ്ചനശ്ചകൃമ തസ്യാവയജനമസി
സ്വാഹാ .
യദ്വിദ്വാം �സശ്ചാവിദ്വാം �സൈശ്ചനശ്ചകൃമ
തസ്യാവയജനമസി സ്വാഹാ .
ഏനസ ഏനേസാഽവയജനമസി സ്വാഹാ .. 1..

ഷഷ്ടിതേമാഽനുവാകഃ .
യേദ്വാ േദവാശ്ചകൃമ ജിഹ്വയാം ഗുരു മനേസാ വാ യുതീ
േദവേഹഡനം .
അരാവാ േയാ േനാ അഭി ദു നായേത തസ്മിൻ തേദേനാ വസേവാ നിേധതന
സ്വാഹാ .. 1..

ഏകഷഷ്ടിതേമാഽനുവാകഃ .
കാേമാഽകാർഷീന്നേമാ നമഃ . കാേമാഽകാർശീത്കാമഃ കേരാതി നാഹം
കേരാമി കാമഃ കർതാ
നാഹം കർതാ കാമഃ കാരയിതാ നാഹം കാരയിതാ ഏഷ േത കാമ
കാമായ സ്വാഹാ .. 1..

ദ്വിഷഷ്ടിതേമാഽനുവാകഃ .
മന രകാർഷീന്നേമാ നമഃ . മന രകാർഷീന്മന ഃ കേരാതി നാഹം
കേരാമി മന ഃ കർതാ നാഹം കർതാ
മന ഃ കാരയിതാ നാഹം കാരയിതാ ഏഷ േത മേന്യാ മന്യേവ സ്വാഹാ
.. 1..

ിഷഷ്ടിതേമാഽനുവാകഃ .
തിലാ േഹാമി സരസാൻ സപിഷ്ടാൻ ഗന്ധാര മമ ചിേത്ത രമ
സ്വാഹാ .. 1..
ഗാേവാ ഹിരണ്യം ധനമന്നപാനം � സർേവഷാം � ിൈയ സ്വാഹാ
.. 2..

ിയം ച ലക്ഷ്മീം ച പുഷ്ടിം ച കീർതിം ചാനൃണ്യതാം
. ാഹ്മണ്യം ബഹുപു താം . ദ്ധാേമേധ ജാഃ സന്ദദാതു
സ്വാഹാ .. 3..
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ചതുഃഷഷ്ടിതേമാഽനുവാകഃ .
തിലാഃ കൃഷ്ണാസ്തിലാഃ േശ്വതാസ്തിലാഃ സൗമ്യാ വശാനുഗാഃ .
തിലാഃ പുന േമ പാപം യത്കിഞ്ചിദ് ദുരിതം മയി സ്വാഹാ .. 1..
േചാരസ്യാന്നം നവ ാദ്ധം ഹ്മഹാ ഗുരുതൽപഗഃ .
േഗാേസ്തയം � സുരാപാനം ണഹത്യാ തിലാ ശാന്തിം � ശമയ
സ്വാഹാ .. 2..

ീശ്ച ലക്ഷ്മീശ്ച പുഷ്ടീശ്ച കീർതിം ചാനൃണ്യതാം .
ഹ്മണ്യം ബഹുപു താം . ദ്ധാേമേധ ജ്ഞാ തു ജാതേവദഃ

സന്ദദാതു സ്വാഹാ .. 3..

പഞ്ചഷഷ്ടിതേമാഽനുവാകഃ .
ാണാപാനവ്യാേനാദാനസമാനാ േമ ശുധ്യന്താം

േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 1..
വാങ്മനശ്ച ഃേ ാ ജിഹ്വാ ാണേരേതാബുദ്ധ്യാകൂതിഃസങ്കൽപാ
േമ ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 2..
ത്വക്ചർമമാംസരുധിരേമേദാമജ്ജാസ്നായേവാഽസ്ഥീനി േമ ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭുയാസം � സ്വാഹാ .. 3..
ശിരഃപാണിപാദപാർശ്വപൃേഷ്ഠാരൂധരജംഘാശിേശ്നാപസ്ഥപായവ്
ഓ േമ ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 4..
ഉത്തിഷ്ഠ പുരുഷ ഹരിത പിംഗല േലാഹിതാക്ഷി േദഹി േദഹി
ദദാപയിതാ േമ ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 5..

ഷട്ഷഷ്ടിതേമാഽനുവാകഃ .
പൃഥിവ്യേപ്തേജാവായുരാകാശാ േമ ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 1..
ശബ്ദ ർശരൂപരസഗന്ധാ േമ ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 2..
മേനാവാക്കായകർമാണി േമ ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 3..
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അവ്യക്തഭാൈവരഹങ്കാൈരർ-
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 4..
ആത്മാ േമ ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭുയാസം � സ്വാഹാ .. 5..
അന്തരാത്മാ േമ ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 6..
പരമാത്മാ േമ ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 7..

േധ സ്വാഹാ . ത്പിപാസായ സ്വാഹാ . വിവിൈട്യ സ്വാഹാ .
ഋഗ്വിധാനായ സ്വാഹാ . കേഷാത്കായ സ്വാഹാ . ഓം സ്വാഹാ .. 8..

ത്പിപാസാമലം േജ്യഷ്ഠാമലലക്ഷ്മീർനാശയാമ്യഹം .
അഭൂതിമസമൃദ്ധിം ച സർവാന്നിർണുദ േമ പാപ്മാനം � സ്വാഹാ
.. 9..
അന്നമയ ാണമയമേനാമയവിജ്ഞാനമയമാനന്ദമയമാത്മാ േമ
ശുധ്യന്താം
േജ്യാതിരഹം വിരജാ വിപാപ്മാ ഭൂയാസം � സ്വാഹാ .. 10..

സപ്തഷഷ്ടിതേമാഽനുവാകഃ .
അഗ്നേയ സ്വാഹാ . വിേശ്വേഭ്യാ േദേവഭ്യഃ സ്വാഹാ . വായ ഭൂമായ
സ്വാഹാ . വക്ഷിതേയ സ്വാഹാ .
അച തക്ഷിതേയ സ്വാഹാ . അഗ്നേയ സ്വിഷ്ടകൃേത സ്വാഹാ ..
ധർമായ സ്വാഹാ . അധർമായ സ്വാഹാ . അദ്ഭ്യഃ സ്വാഹാ .
ഓഷധിവന തിഭ്യഃ സ്വാഹാ . രേക്ഷാേദവജേനഭ്യഃ സ്വാഹാ .
ഗൃഹ്യാഭ്യഃ സ്വാഹാ . അവസാേനഭ്യഃ സ്വാഹാ . അവസാനപതിഭ്യഃ
സ്വാഹാ . സർവഭൂേതഭ്യഃ സ്വാഹാ . കാമായ സ്വാഹാ . അന്തരിക്ഷായ
സ്വാഹാ . യേദജതി ജഗതി യച്ച േചഷ്ടതി നാേമ്നാ ഭാേഗാഽയം
നാേമ്ന സ്വാഹാ . പൃഥിൈവ്യ സ്വാഹാ . അന്തരിക്ഷായ സ്വാഹാ . ദിേവ
സ്വാഹാ . സൂര്യായ സ്വാഹാ . ച മേസ സ്വാഹാ . നക്ഷേ ഭ്യഃ
സ്വാഹാ . ഇ ായ സ്വാഹാ . ബൃഹ തേയ സ്വാഹാ . ജാപതേയ
സ്വാഹാ . ഹ്മേണ സ്വാഹാ . സ്വധാ പിതൃഭ്യഃ സ്വാഹാ . നേമാ
രു ായ പശുപതേയ സ്വാഹാ . േദേവഭ്യഃ സ്വാഹാ . പിതൃഭ്യഃ
സ്വധാ . ഭൂേതേഭ്യാ നമഃ . മനുേഷ്യേഭ്യാ ഹന്താ . ജാപതേയ
സ്വാഹാ . പരേമഷ്ഠിേന സ്വാഹാ .. 1..
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യഥാ കൂപഃ ശതധാരഃ സഹ ധാേരാ അക്ഷിതഃ .
ഏവാ േമ അ ധാന്യം � സഹ ധാരമക്ഷിതം .. ധനധാൈന്യ
സ്വാഹാ .. 2..
േയ ഭൂതാഃ ചരന്തി ദിവാനക്തം ബലിമിച്ഛേന്താ വിതുദസ്യ
േ ഷ്യാഃ .
േതേഭ്യാ ബലിം പുഷ്ടികാേമാ ഹരാമി മയി പുഷ്ടിം പുഷ്ടിപതിർദധാതു
സ്വാഹാ .. 3..

അഷ്ടഷഷ്ടിതേമാഽനുവാകഃ .
ഓം തദ് ഹ്മ . ഓം തദ്വായുഅഃ . ഓം തദാത്മാ . ഓം തത്സത്യം .
ഓം തത്സർവം . ഓം തത്പുേരാർനമഃ .. 1..
ഓം അന്തശ്വരതി ഭൂേതഷു ഗുഹായാം വിശ്വമൂർതിഷു . ത്വം
യജ്ഞസ്ത്വം വഷട്കാരസ്ത്വമി സ്ത്വം � രു സ്ത്വം വി സ്ത്വം

ഹ്മ ത്വം ജാപതിഃ . ത്വം തദാപ ആേപാ േജ്യാതീ രേസാഽമൃതം
ഹ്മ ഭൂർഭുവഃ സുവേരാം .. 2..

ഏേകാനസപ്തതിതേമാഽനുവാകഃ .
ദ്ധായാം ാേണ നിവിേഷ്ടാഽമൃതം ജുേഹാമി .
ദ്ധായാമപാേന നിവിേഷ്ടാഽമൃതം ജുേഹാമി .
ദ്ധായാം വ്യാേന നിവിേഷ്ടാഽമൃതം ജുേഹാമി .
ദ്ധായാമുദാേന നിവിേഷ്ടാഽമൃതം ജുേഹാമി .
ദ്ധായാം � സമാേന നിവിേഷ്ടാഽമൃതം ജുേഹാമി .
ഹ്മണി മ ആത്മാമൃതത്വായ .. 1..

അമൃേതാപസ്തരണമസി .. 2..
ദ്ധായാം ാേണ നിവിേഷ്ടാഽമൃതം ജുേഹാമി . ശിേവാ മാ

വിശാ ദാഹായ . ാണായ സ്വാഹാ ..
ദ്ധായാമപാേന നിവിേഷ്ടാഽമൃതം ജുേഹാമി . ശിേവാ മാ

വിശാ ദാഹായ . അപാനായ സ്വാഹാ ..
ദ്ധായാം വ്യാേന നിവിേഷ്ടാഽമൃതം ജുേഹാമി . ശിേവാ മാ

വിശാ ദാഹായ . വ്യാനായ സ്വാഹാ ..
ദ്ധായാമുദാേന നിവിേഷ്ടാഽമൃതം ജുേഹാമി . ശിേവാ മാ

വിശാ ദാഹായ . ഉദാനായ സ്വാഹാ ..
ദ്ധായാം � സമാേന നിവിേഷ്ടാഽമൃതം ജുേഹാമി . ശിേവാ മാ
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വിശാ ദാഹായ . സമാനായ സ്വാഹാ ..
ഹ്മണി മ ആത്മാമൃതത്വായ .. 3..

അമൃതാപിധാനമസി .. 4..

ഏകസപ്തതിതേമാഽനുവാകഃ .
അംഗുഷ്ഠമാ ഃ പുരുേഷാഽംഗുഷ്ഠം ച സമാ ിതഃ .
ഈശഃ സർവസ്യ ജഗതഃ ഭുഃ ീണാതു വിശ്വഭുക് .. 1..

ദ്വിസപ്തതിതേമാഽനുവാകഃ .
വാങ് മ ആസൻ . നേസാഃ ാണഃ . അേക്ഷ്യാശ്ച ഃ . കർണേയാഃ
േ ാ ം . ബാഹുേവാർബലം . ഉരുേവാേരാജഃ . അരിഷ്ടാ
വിശ്വാന്യംഗാനി തനൂഃ . തനുവാ േമ സഹ നമേസ്ത അ മാ മാ
ഹിം �സീഃ .. 1..

ിസപ്തതിതേമാഽനുവാകഃ .
വയഃ സുപർണാ ഉപേസദുരി ം ിയേമധാ ഋഷേയാ നാധമാനാഃ .
അപ ധ്വാന്തമൂർണുഹി പൂർധി ച ർമുമുഗ്ധ്യസ്മാന്നിധേയവ
ബദ്ധാൻ .. 1..

ചതുഃസപ്തതിതേമാഽനുവാകഃ .
ാണാനാം ന്ഥിരസി രുേ ാ മാ വിശാന്തകഃ .

േതനാേന്നനാപ്യായസ്വ .. 1..

പഞ്ചസപ്തതിതേമാഽനുവാകഃ .
നേമാ രു ായ വിഷ്ണേവ മൃത ർേമ പാഹി .. 1..

ഷട്സപ്തതിതേമാഽനുവാകഃ .
ത്വമേഗ്ന ദ ഭിസ്ത്വമാശുശുക്ഷണിസ്ത്വമദ്ഭ്യസ്ത്വമശ്മന രി .
ത്വം വേനഭ്യസ്ത്വേമാഷധീഭ്യസ്ത്വം നൃണാം നൃപേത ജായേസ
ശുചിഃ .. 1..

സപ്തസപ്തതിതേമാഽനുവാകഃ .
ശിേവന േമ സന്തിഷ്ഠസ്വ േസ്യാേനന േമ സന്തിഷ്ഠസ്വ
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ഹ്മവർചേസന േമ
സന്തിഷ്ഠസ്വ യജ്ഞസ്യർദ്ധിമനുസന്തിഷ്ഠേസ്വാപ േത യജ്ഞ നമ
ഉപ േത
നമ ഉപ േത നമഃ .. 1..

അഷ്ടസപ്തതിതേമാഽനുവാകഃ .
സത്യം പരം പരം � സത്യം � സേത്യന ന
സുവർഗാേല്ലാഹാച്ച്യവേന്ത കദാചന
സതാം � ഹി സത്യം തസ്മാത്സേത്യ രമേന്ത .. 1..
തപ ഇതി തേപാ നാനശനാത്പരം യദ്ധി പരം തപസ്തദ്
ദുർധർഷം തദ്
ദുരാധഷ തസ്മാത്തപസി രമേന്ത .. 2..
ദമ ഇതി നിയതം ഹ്മചാരിണസ്തസ്മാദ്ദേമ രമേന്ത .. 3..
ശമ ഇത്യരേണ്യ മുനസ്തമാച്ഛേമ രമേന്ത .. 4..
ദാനമിതി സർവാണി ഭൂതാനി ശം �സന്തി ദാനാന്നാതിദുഷ്കരം
തസ്മാദ്ദാേന രമേന്ത .. 5..
ധർമ ഇതി ധർേമണ സർവമിദം പരിഗൃഹീതം
ധർമാന്നാതിദുശ്ചരം
തസ്മാദ്ധർേമ രമേന്ത .. 6..

ജന ഇതി ഭൂയാം �സസ്തസ്മാത് ഭൂയിഷ്ഠാഃ ജായേന്ത തസ്മാത്
ഭൂയിഷ്ഠാഃ ജനേന രമേന്ത .. 7..
അഗ്നയ ഇത്യാഹ തസ്മാദഗ്നയ ആധാതവ്യാഃ .. 8..
അഗ്നിേഹാ മിത്യാഹ തസ്മാദഗ്നിേഹാേ രമേന്ത .. 9..
യജ്ഞ ഇതി യേജ്ഞന ഹി േദവാ ദിവം ഗതാസ്തസ്മാദ്യേജ്ഞ രമേന്ത ..
10..
മാനസമിതി വിദ്വാം �സസ്തസ്മാദ്വിദ്വാം �സ ഏവ മാനേസ രമേന്ത
.. 11..
ന്യാസ ഇതി ഹ്മാ ഹ്മാ ഹി പരഃ പേരാ ഹി ഹ്മാ താനി വാ
ഏതാന്യവരാണി
തപാം �സി ന്യാസ ഏവാത്യേരചയത് യ ഏവം േവേദത പനിഷത് ..
12..

ഏേകാനാശീതിതേമാഽനുവാകഃ .
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ാജാപേത്യാ ഹാരുണിഃ സുപർേണയഃ ജാപതിം പിതരമുപസസാര കിം
ഭഗവന്തഃ പരമം വദന്തീതി തൈസ്മ േ ാവാച .. 1..
സേത്യന വായുരാവാതി സേത്യനാദിേത്യാ േരാചേത ദിവി സത്യം വാചഃ

തിഷ്ഠാ സേത്യ സർവം തിഷ്ഠിതം തസ്മാത്സത്യം പരമം
വദന്തി .. 2..
തപസാ േദവാ േദവതാമ ആയൻ തപസാർഷയഃ സുവരന്വവിന്ദൻ
തപസാ സപത്നാൻ ണുദാമാരാതീസ്തപസി സർവം തിഷ്ഠിതം
തസ്മാത്തപഃ പരമം വദന്തി .. 3..
ദേമന ദാന്താഃ കിൽബിഷമവധൂന്വന്തി ദേമന ഹ്മചാരിണഃ
സുവരഗച്ഛൻ ദേമാ ഭൂതാനാം ദുരാധർഷം ദേമ സർവം

തിഷ്ഠിതം തസ്മാദ്ദമഃ പരമം വദന്തി .. 4..
ശേമന ശാന്താഃ ശിവമാചരന്തി ശേമന നാകം മുനേയാഽന്വവിന്ദൻ
ശേമാ ഭൂതാനാം ദുരാധർഷം ശേമ സർവം തിഷ്ഠിതം
തസ്മാച്ഛമഃ പരമം വദന്തി .. 5..
ദാനം യജ്ഞാനാം വരൂഥം ദക്ഷിണാ േലാേക ദാതാരം �
സർവഭൂതാന പജീവന്തി ദാേനനാരാതീരപാനുദന്ത ദാേനന
ദ്വിഷേന്താ മി ാ ഭവന്തി ദാേന സർവം തിഷ്ഠിതം തസ്മാദ്ദാനം
പരമം വദന്തി .. 6..
ധർേമാ വിശ്വസ്യ ജഗതഃ തിഷ്ഠാ േലാേക ധർമിഷ്ഠ ജാ
ഉപസർപന്തി ധർേമണ പാപമപനുദതി ധർേമ സർവം തിഷ്ഠിതം
തസ്മാദ്ധർമം പരമം വദന്തി .. 7..

ജനനം ൈവ തിഷ്ഠാ േലാേക സാധു ജായാസ്ത ം തന്വാനഃ
പിതൃണാമനുേണാ ഭവതി തേദവ തസ്യാനൃണം തസ്മാത് ജനനം
പരമം വദന്തി .. 8..
അഗ്നേയാ ൈവ യീ വിദ്യാ േദവയാനഃ പന്ഥാ ഗാർഹപത്യ ഋക്
പൃഥിവീ രഥന്തരമന്വാഹാര്യപചനഃ യജുരന്തരിക്ഷം
വാമേദവ്യമാഹവനീയഃ സാമ സുവർേഗാ േലാേകാ ബൃഹത്തസ്മാദഗ്നീൻ
പരമം വദന്തി .. 9..
അഗ്നിേഹാ ം � സായം ാതർഗൃഹാണാം നി തിഃ സ്വിഷ്ടം �
സുഹുതം യജ്ഞ തൂനാം ായണം � സുവർഗസ്യ േലാകസ്യ
േജ്യാതിസ്തസ്മാദഗ്നിേഹാ ം പരമം വദന്തി .. 10..
യജ്ഞ ഇതി യേജ്ഞാ ഹി േദവാനാം യേജ്ഞന ഹി േദവാ ദിവം ഗതാ
യേജ്ഞനാസുരാനപാനുദന്ത യേജ്ഞന ദ്വിഷേന്താ മി ാ ഭവന്തി യേജ്ഞ
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സർവം തിഷ്ഠിതം തസ്മാദ്യജ്ഞം പരമം വദന്തി .. 11..
മാനസം ൈവ ാജാപത്യം പവി ം മാനേസന മനസാ സാധു
പശ്യതി ഋഷയഃ ജാ അസൃജന്ത മാനേസ സർവം തിഷ്ഠിതം
തസ്മാന്മാനസം പരമം വദന്തി .. 12..
ന്യാസ ഇത്യാഹുർമനീഷിേണാ ഹ്മാണം ഹ്മാ വിശ്വഃ കതമഃ
സ്വയംഭൂഃ ജാപതിഃ സംവത്സര ഇതി .. 13..
സംവത്സേരാഽസാവാദിേത്യാ യ ഏഷ ആദിേത്യ പുരുഷഃ സ പരേമഷ്ഠീ

ഹ്മാത്മാ .. 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 ഹ്മ േയാനിഃ
.. 15..
സ വാ ഏഷ പുരുഷഃ പഞ്ചധാ പഞ്ചാത്മാ േയന സർവമിദം
േ ാതം പൃഥിവീ ചാന്തരിക്ഷം ച ദ്യൗശ്ച
ദിശശ്ചാവാന്തരദിശാശ്ച സ ൈവ സർവമിദം ജഗത്സ
സഭൂതം � സ ഭവ്യം ജിജ്ഞാസ ൃപ്ത ഋതജാ രയിഷ്ഠാഃ

ദ്ധാ സേത്യാ പഹസ്വാന്തമേസാപരിഷ്ടാത് . ജ്ഞാത്വാ തേമവം
മനസാ ഹൃദാ ച ഭൂേയാ ന മൃത മുപയാഹി
വിദ്വാൻ . തസ്മാന്ന്യാസേമഷാം തപസാമതിരിക്തമാഹുഃ .. 16..
വസുരേണ്വാ വിഭൂരസി ാേണ ത്വമസി സന്ധാതാ ഹ്മൻ ത്വമസി
വിശ്വസൃേത്തേജാദാസ്ത്വമസ്യേഗ്നരസി വർേചാദാസ്ത്വമസി സൂര്യസ്യ
ദ േമ്നാദാസ്ത്വമസി ച മസ ഉപയാമഗൃഹീേതാഽസി ഹ്മേണ ത്വാ
മഹേസ .. 17..
ഓമിത്യാത്മാനം യുഞ്ജീത . ഏതൈദ്വ മേഹാപനിഷദം േദവാനാം
ഗുഹ്യം . യ ഏവം േവദ ഹ്മേണാ മഹിമാനമാേപ്നാതി തസ്മാദ് ഹ്മേണാ
മഹിമാനമിത പനിഷത് .. 18..

അശീതിതേമാഽനുവാകഃ .
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തൈസ്യവം വിദുേഷാ യജ്ഞസ്യാത്മാ യജമാനഃ ദ്ധാ പത്നീ
ശരീരമിധ്മമുേരാ േവദിർേലാമാനി ബർഹിർേവദഃ ശിഖാ ഹൃദയം യൂപഃ
കാമ ആജ്യം മന ഃ പശുസ്തേപാഽഗ്നിർദമഃ ശമയിതാ ദാനം
ദക്ഷിണാ വാേഗ്ഘാതാ ാണ ഉദ്ഗാതാ ച രധ്വര ർമേനാ ഹ്മാ
േ ാ മഗ്നീത് 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 േയ അേഹാരാേ േത ദർശപൂർണമാസൗ
േയഽർധമാസാശ്ച മാസാശ്ച േത ചാതുർമാസ്യാനി യ ഋതവേസ്ത
പശുബന്ധാ േയ സംവത്സരാശ്ച പരിവത്സരാശ്ച േതഽഹർഗണാഃ
സർവേവദസം വാ ഏതത്സ ം യന്മരണം തദവഭൃഥ ഏതൈദ്വ
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