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രാമരഹേസ്യാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ൈവഷ്ണവ ഉപനിഷദ്

ൈകവല്യ ീസ്വരൂേപണ രാജമാനം മേഹാഽവ്യയം .
തിേയാഗിവിനിർമുക്തം ീരാമപദമാ േയ ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ണുയാമ േ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 രഹസ്യം രമതപതം വാസുേദവം ച മുദ്ഗലം .
ശാണ്ഡില്യം ൈപംഗലം ഭി ം മഹച്ഛാരീരകം ശിഖാ .. 1..
സനകാദ്യാ േയാഗിവര്യാ അേന്യ ച ഋഷയസ്തഥാ .
ാദാദ്യാ വി ഭക്താ ഹനൂമന്തമഥാ വൻ .. 2..

വായുപു മഹാബാേഹാ കിന്തത്ത്വം ഹ്മവാദിനാം .
പുരാേണഷ്വഷ്ടാദശസു തിഷ്വഷ്ടാദശസ്വപി .. 3..
ചതുർേവേദഷു ശാേ ഷു വിദ്യാസ്വാധ്യാത്മിേകഽപി ച .
സർേവഷു വിദ്യാദാേനഷു വിഘ്നസൂേര്യശശക്തിഷു .
ഏേതഷു മേധ്യ കിം തത്ത്വം കഥയ ത്വം മഹാബല .. 4..
ഹനൂമാൻേഹാവാച ..
േഭാ േയാഗീ ാൈശ്ചവ ഋഷേയാ വി ഭക്താസ്തൈഥവ ച .
ണുധ്വം മാമകീം വാചം ഭവബന്ധവിനാശിനീം .. 5..

ഏേതഷുൈചവ സർേവഷു തത്ത്വം ച ഹ്മ താരകം .
രാമ ഏവ പരം ഹ്മ തത്ത്വം ീരാേമാ ഹ്മ താരകം .. 6..
വായുേ്രപ്തേണാക്താേസ്ത േയാഗീ ാ ഋഷേയാ വി ഭക്താ
ഹനൂമന്തം പ ഃ രാമസ്യാംഗാനി േനാ ഹീതി .
ഹനൂമാൻേഹാവാച . വായുപു ം വിേഘ്നശം വാണീം ദുർഗാം
േക്ഷ പാലകം സൂര്യം ച ം നാരായണം നാരസിംഹം
വായുേദവം വാരാഹം തത്സർവാന്ത്സമാ ാന്ത്സീതം ലക്ഷ്മണം
ശ ഘ്നം ഭരതം വിഭീഷണം സു ീവമംഗദം
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ജാംബവന്തം ണവേമതാനി രാമസ്യാംഗാനി ജാനീഥാഃ .
താന്യംഗാനി വിനാ രാേമാ വിഘ്നകേരാ ഭവതി .
പുനർവായുപുേ േണാക്താേസ്ത ഹനൂമന്തം പ ഃ .
ആഞ്ജേനയ മഹാബല വി ാണാം ഗൃഹസ്ഥാനാം ണവാധികാരഃ
കഥം സ്യാദിതി . സ േഹാവാച ീരാമ ഏേവാവാേചതി . േയഷാേമവ
ഷഡക്ഷരാധികാേരാ വർതേത േതഷാം ണവാധികാരഃ സ്യാന്നാേന്യഷാം .
േകവലമകാേരാകാരമകാരാർധമാ ാസഹിതം ണവമൂഹ്യ
േയാ രാമമ ം ജപതി തസ്യ ശുഭകേരാഽഹം സ്യാം . തസ്യ
ണവസ്ഥാകാരേസ്യാകാരസ്യ മകരാസ്യാർധമാ ായാശ്ച
ഋഷിശ്ഛേന്ദാ േദവതാ തത്തദ്വർണാവർണാവസ്ഥാനം
സ്വരേവദാഗ്നിഗുണാനുച്ചാര്യാന്വഹം ണവമ ദ്ദ്വിഗുണം
ജപ്ത്വാ പശ്ചാ ാമമ ം േയാ ജേപത് സ രാേമാ ഭവതീതി
രാേമേണാക്താസ്തസ്മാ ാമാംഗം ണവഃ കഥിത ഇതി ..
വിഭീഷണ ഉവാച ..
സിംഹാസേന സമാസീനം രാമം പൗലസ്ത്യസൂദനം .
ണമ്യ ദണ്ഡവദ്ഭൂമൗ പൗലേസ്ത്യാ വാക്യമ വീത് . . 7..
രഘുനാഥ മഹാബാേഹാ േകവലം കഥിതം ത്വയാ .
അംഗാനാം സുലഭം ൈചവ കഥനീയം ച സൗലഭം .. 8..
ീരാമ ഉവാച . അഥ പഞ്ച ദണ്ഡകാനി പിതൃേഘ്നാ

മാതൃേഘ്നാ ഹ്മേഘ്നാ ഗുരുഹനനഃ േകാടിയതിേഘ്നാഽേനകകൃതപാേപാ
േയാ മമ ഷണ്ണവതിേകാടിനാമാനി ജപതി സ േതഭ്യഃ പാേപഭ്യഃ
മുച്യേത . സ്വയേമവ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂേപാ ഭേവന്ന കിം .
പുനരുവാച വിഭീഷണഃ . ത ാപ്യ ശേക്താഽയം കിം കേരാതി .
സ േഹാവാേചമം . ൈകകേസയ പുരശ്ചരണവിധാവശേക്താ
േയാ മമ മേഹാപനിഷദം മമ ഗീതാം മന്നാമസഹ ം
മദ്വിശ്വരൂപം മമാേഷ്ടാത്തരശതം രാമശതാഭിധാനം
നാരേദാക്തസ്തവരാജം ഹനൂമത്േ ാക്തം മ രാജാത്മകസ്തവം
സീതാസ്തവം ച രാമഷഡക്ഷരീത്യാദിഭിർമൈ േര്യാ മാം
നിത്യം സ്തൗതി തത്സദൃേശാ ഭേവന്ന കിം ഭേവന്ന കിം ..
ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ .. 1..
സനകാദ്യാ മുനേയാ ഹനൂമന്തം പ ഃ .
ആഞ്ജേനയ മഹാബല താരക ഹ്മേണാ രാമച സ്യ
മ ാമം േനാ ഹീതി .
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ഹനൂമാൻേഹാവാച .
വഹ്നിസ്ഥം ശയനം വിേഷ്ണാരർധച വിഭൂഷിതം .
ഏകാക്ഷേരാ മനുഃ േ ാേക്താ മ രാജഃ സുര മഃ .. 1..
ഹ്മാ മുനിഃ സ്യാദ്ഗായ ം ഛേന്ദാ രാമസ്യ േദവതാ .

ദീർഘാർേധ യുജാംഗാനി കുര്യാദ്വഹ്ന്യാത്മേനാ മേനാഃ .. 2..
ബീജശക്ത്യാദി ബീേജന ഇഷ്ടാർേഥ വിനിേയാജേയത് .
സരയൂതീരമന്ദാരേവദികാപഞ്കജാസേന .. 3..
ശ്യാമം വിരാസനാസീനംജ്ഞാനമുേ ാപേശാഭിതം .
വാേമാരുന്യസ്തതദ്ധസ്തം സീതാലക്ഷ്മണസംയുതം .. 4..
അേവക്ഷമാണമാത്മാനമാത്മന്യമിതേതജസം .
ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശം േകവലം േമാക്ഷകാങ്ക്ഷയാ .. 5..
ചിന്തയൻപരമാത്മാനം ഭാനുലക്ഷം ജേപന്മനും .
വഹ്നിർനാരായേണാ നാേഡ്യാ ജാഠരഃ േകവേലാഽപി ച .. 6..
ദ്വ്യക്ഷേരാ മ രാേജാഽയം സർവാഭീഷ്ട ദസ്തതഃ .
ഏകാക്ഷേരാക്തമൃഷ്യാദി സ്യാദാേദ്യന ഷഡംഗകം .. 7..
താരമായാരമാനംഗവാക്സ്വബീൈജശ്ചഷഡ്വിധഃ ,
്യക്ഷേരാ മ രാജഃ സ്യാത്സർവാഭീഷ്ടഫല ദഃ .. 8..
ദ്വ്യക്ഷരശ്ച ഭ ാേന്താ ദ്വിവിധശ്ചതുരക്ഷരഃ .
ഋഷ്യാദി പൂർവവജ്ജ്േഞയേമതേയാശ്ച വിചക്ഷൈണഃ .. 9..
സ തിഷ്ഠൗ രമൗ വായൗ ഹൃത്പഞ്ചാർേണാ മനുർമതഃ .
വിശ്വാമി ഋഷിഃ േ ാക്തഃ പങ്ക്തിശ്ഛേന്ദാഽസ്യ േദവതാ ..10..
രാമഭേ ാ ബീജശക്തിഃ ഥമാർണമിതി മാത് .
മേധ്യ ഹൃദി നാഭ ർേവാഃ പാദേയാർവിന്യേസന്മനും .. 11..
ഷഡംഗം പൂർവവദ്വിദ്യാന്മ ാർൈണർമനുനാ കം .
മേധ്യ വനം കൽപതേരാർമൂേല പുഷ്പലതാസേന .. 12..
ലക്ഷ്മേണന ഗുണിതമക്ഷ്ണഃ േകാേണന സായകം .
അേവക്ഷമാണം ജാനക്യാ കൃതവ്യജനമീശ്വരം .. 13..
ജടാഭാരലസച്ഛീർഷം ശ്യാമം മുനിഗണാവൃതം .
ലക്ഷ്മേണന ധൃതച്ഛ മഥവാ പുഷ്പേകാപരി .. 14..
ദശാഅസ്യമഥനം ശാന്തം സസു ീവവിഭീഷണം .
ഏവം ലബ്ധ്വാ ജയാർഥീ തു വർണലക്ഷം ജേപന്മനും .. 15..
സ്വകാമശക്തിവാ ക്ഷ്മീസ്തവാദ്യാഃ പഞ്ചവർണകാഃ .
ഷഡക്ഷരഃ ഷഡ്വിധഃ സ്യാച്ചതുർവർഗഫല ദഃ .. 16..
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പഞ്ചാശന്മാതൃകാമ വർണ േത്യകപൂർവകം .
ലക്ഷ്മീവാങ്മന്മഥാദിശ്ച താരാദിഃ സ്യാദേനകധാ .. 17..
ീമായാമന്മൈഥൈകക ബീജാദ്യന്തർഗേതാ മനുഃ .

ചതുർവർണഃ സ ഏവ സ്യാത്ഷഡ്വർേണാ വാഞ്ഛിത ദഃ .. 18..
സ്വാഹാേന്താ ഹുംഫഡേന്താ വാ നത്യേന്താ വാ ഭേവദയം .
അഷ്ടാവിംശത ത്തരശതേഭദഃ ഷഡ്വർണഈരിതഃ .. 19..
ഹ്മാ സംേമാഹനഃ ശക്തിർദക്ഷിണാമൂർതിേരവ ച .

അഗസ്ത്യശ്ച ശിവഃ േ ാക്താ മുനേയാഽ മാദിേമ .. 20..
ഛേന്ദാ ഗായ സഞ്ജ്ഞം ച ീരാമൈശ്ചവ േദവതാ .
അഥവാ കാമബീജാേദർവിശ്വാമിേ ാ മുനിർമേനാഃ .. 21..
ഛേന്ദാ േദവ്യാദിഗായ ീ രാമഭേ ാഽസ്യ േദവതാ .
ബീജശക്തീ യഥാപൂർവം ഷഡ്വർണാന്വിന്യേസത് മാത് .. 22..
ഹ്മരേ േവാർമേധ്യ ഹൃന്നാഭ രുഷു പാദേയാഃ .

ബീൈജഃ ഷഡ്ദീർഘയുൈക്തർവാ മ ാർൈണവാ ഷഡംഗകം .. 23..
കാലാേഭാധരകാന്തികാന്തമനിശം വീരാസനാധ്യാസിതം
മു ാംജ്ഞാനമയീം ദധാനമപരം ഹസ്താംബുജം ജാനുനി .
സീതാം പാർശ്വഗതാം സേരാരുഹകരാം വിദ ന്നിഭാം രാഘവം
പശ്യന്തം മുകുടാംഗദാദിവിവിധാകൽേപാജ്ജ്വലാംഗം ഭേജ .. 24..
ീരാമശ്ച ഭ ാേന്താ േങേന്താ നതിയുേതാ ദ്വിധാ .

സപ്താക്ഷേരാ മ രാജഃ സർവകാമഫല ദഃ .. 25..
താരാദിസഹിതഃ േസാഽപി ദ്വിവിേധാഽഷ്ടാക്ഷേരാ മതഃ .
താരം രാമശ്ചതുർഥ്യതഃ േ ാഡാ ം വഹ്നിതൽപഗാ .. 26..
അഷ്ടാർേണാഽയം പേരാ മേ ാ ഋഷ്യാദിഃ സ്യാത്ഷഡർണവത് .
പുനരഷ്ടാക്ഷരസ്യാഥ രാമ ഏവ ഋഷിഃ തഃ .. 27..
ഗായ ം ഛന്ദ ഇത്യസ്യ േദവതാ രാമ ഏവ ച .
താരം ീബീജയുഗ്മം ച ബീജശക്ത്യാദേയാ മതാഃ .. 28..
ഷഡംഗം ച തതഃ കുര്യാന്മ ാർൈണേരവ ബുദ്ധിമാൻ .
താരം ീബീജയുഗ്മം ച രാമായ നമ ഉച്ചേരത് .. 29..
ൗംേമാം ബീജം വേദന്മായാം ഹൃ ാമായ പുനശ്ച താം .
ശിേവാമാരാമമേ ാഽയം വസ്വർണ വസു ദഃ .. 30..
ഋഷിഃ സദാശിവഃ േ ാേക്താ ഗായ ം ഛന്ദ ഉച്യേത .
ശിേവാമാരാമചേ ാഽ േദവതാ പരികീർതിതഃ .. 31..
ദീർഘയാ മായയാംഗാനി താരപഞ്ചാർണയുക്തയാ .
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രാമാഭിരാമാം സൗന്ദര്യസീമാം േസാമാവതംസികാം .
പാശാ ശധനുർബാണധരാം ധ്യാേയ ിേലാചനാം .. 33..
ധ്യായേന്നവം വർണലക്ഷം ജപതർപണതത്പരഃ .
ബില്വപൈ ഃ ഫൈലഃ പുൈഷ്പസ്തിലാൈജ്യഃ പങ്കൈജർഹുേനത് .. 34..
സ്വയമായാന്തി നിധയഃ സിദ്ധയശ്ചസുേരപ്സിതാഃ .
പുനരഷ്ടാക്ഷരസ്യാഥ ഹ്മഗായ രാഘവാഃ .. 35..
ഋഷ്യാദയ വിേജ്ഞയാഃ ീബീജം മമ ശക്തികം .
തത് ീൈത്യ വിനിേയാഗശ്ച മ ാർൈണരംഗകൽപനാ .. 36..
േകയൂരാംഗദകങ്കൈണർമണിഗൈതർവിേദ്യാതമാനം സദാ
രാമം പാർവണച േകാടിസദൃശച്ഛേ ണൈവ രാജിതം .
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േദേവശം ഭരതാദിഭിഃ പരിവൃതം രാമം ഭേജ ശ്യാമലം .. 37..
കിം മൈ ർബഹുഭിർവിനശ്വരഫൈലരായാസസാൈധ്യർവൃതാ
കിഞ്ചിേല്ലാഭവിതാനമാ വിഫൈലഃ സംസാരദുഃഖാവൈഹഃ .
ഏകഃ സന്നപി സർവമ ഫലേദാ േലാഭാദിേദാേഷാജ്ഝിതഃ
ീരാമഃ ശരണം മേമതി സതതം മേ ാഽയമഷ്ടാക്ഷരഃ .. 38..

ഏവമഷ്ടാക്ഷരഃ സമ്യക് സപ്തധാ പരികീർതിതഃ .
രാമസപ്താക്ഷേരാ മ ആദ്യേന്ത താരസംയുതഃ .. 39..
നവാർേണാ മ രാജഃ സ്യാേച്ഛഷം ഷഡ്വർണവന്ന്യേസത് .
ജാനകീവല്ലഭം േങന്തം വേഹ്നർജായാഹുമാദികം .. 40..
ദശാക്ഷേരാഽയം മ ഃ സ്യാത്സർവാഭീഷ്ടഫല ദഃ .
ദശാക്ഷരസ്യ മ സ്യ വസിേഷ്ഠാഽസ്യ ഋഷിർവിരാട് .. 41..
ഛേന്ദാഽസ്യ േദവതാ രാമഃ സീതാപാണിപരി ഹഃ .
ആേദ്യാ ബീജം ദ്വിഠഃ ശക്തിഃ കാേമനാംഗ ിയാ മതാ .. 42..
ശിേരാലലാട മേധ്യ താലുകർേണഷുഹൃദ്യപി .
നാഭൂരുജാനുപാേദഷു ദശാർണാന്വിന്യേസന്മേനാഃ .. 43..
അേയാധ്യാനഗേര രത്നചിേ സൗവർണമണ്ഡേപ .
മന്ദാരപുൈഷ്പരാബദ്ധവിതാേന േതാരണാഞ്ചിേത .. 44..
സിംഹാസേന സമാസീനം പുഷ്പേകാപരി രാഘവം .
രേക്ഷാഭിർഹരിഭിർേദൈവർദിവ്യയാനഗൈതഃ ശുൈഭഃ .. 45..
സം യമാനം മുനിഭിഃ ൈഹ്വശ്ച പരിേസവിതം .
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രാമം േങന്തം ധനുഷ്പാണേയഽന്തഃ സ്യാദ്വഹ്നിസുന്ദരീ .
ദശാക്ഷേരാഽയം മ ഃ സ്യാ നിർ ഹ്മാ വിരാട് തഃ .. 48..
ഛന്ദ േദവതാ േ ാേക്താ രാേമാ രാക്ഷസമർദനഃ .
േശഷം തു പൂർവവത്കുര്യാച്ചാപബാണധരം സ്മേരത് .. 49..
താരമായാരമാനംഗവാക്സ്വബീൈജശ്ചഷഡ്വിധഃ .
ദശാർേണാ മ രാജഃ സ്യാ വർണാത്മേകാ മനുഃ .. 50..
േശഷം ഷഡർണവജ്ജ്േഞയം ന്യാസധ്യാനാദികം ബുൈധഃ .
ദ്വാദശാക്ഷരമ സ്യ ീരാമ ഋഷിരുച്യേത .. 51..
ജഗതീ ഛന്ദ ഇത ക്തം ീരാേമാ േദവതാ മതഃ .
ണേവാ ബീജമിത ക്തഃ ീം ശക്തിർ ീം ച കീലകം .. 52..
മേ ണാംഗാനി വിന്യസ്യ ശിഷ്ടം പൂർവവദാചേരത് .
താരം മായാം സമുച്ചാര്യ ഭരതാ ജ ഇത്യപി .. 53..
രാമം ീം വഹ്നിജായാന്തം മേ ായം ദ്വാദശാക്ഷരഃ .
ഓം ഹൃദ്ഭഗവേത രാമച ഭ ൗ ച േങയുതൗ .. 54..
അർകാർേണാ ദ്വിവിേധാഽപ്യസ്യ ഋഷിധ്യാനാദിപൂർവവത് .
ഛന്ദ ജഗതീ ൈചവ മ ാർൈണരംഗകൽപനാ .. 55..
ീരാേമതി പദം േചാക്ത്വാ ജയരാമ തതഃ പരം .

ജയദ്വയം വേദത് ാേജ്ഞാ രാേമതി മനുരാജകഃ .. 56..
േയാദശാർണ ഋഷ്യാദി പൂർവവത്സർവകാമദഃ .
പദദ്വയദ്വിരാവൃേത്തരംഗം ധ്യാനം ദശാർണവത് .. 57..
താരാദിസഹിതഃ േസാഽപി സ ചതുർദശവർണകഃ .
േയാദശാർണമുച്ചാര്യ പശ്ചാ ാേമതി േയാജേയത് .. 58..
സ ൈവ പഞ്ചദശാർണ ജപതാം കൽപഭൂരുഹഃ .
നമശ്ച സീതാപതേയ രാമാേയതി ഹനദ്വയം .. 59..
തത കവചാ ാന്തഃ േഷാഡശാക്ഷരഈരിതഃ .
തസ്യാഗസ്ത്യഋഷിശ്ഛേന്ദാ ബൃഹതീ േദവതാ ച സഃ .. 60..
രാം ബീജം ശക്തിര ം ച കീലകം ഹുമിതീരിതം .
ദ്വിപഞ്ച ിചതുർവർൈണഃ സർൈവരംഗം ന്യേസത് മാത് .. 61..
താരാദിസഹിതഃ േസാഽപി മ ഃ സപ്തദശാക്ഷരഃ .
താരം നേമാ ഭഗവേത രാം േങന്തം മഹാ തതഃ .. 62..
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വിശ്വാമിേ ാ മുനിശ്ഛേന്ദാ ഗായ ം േദവതാ ച സഃ .. 63..
കാമാദിസഹിതഃ േസാഽപി മ ഏേകാനവിംശകഃ .
താരം നാേമാ ഭഗവേത രാമാേയതി പദം വേദത് .. 64..
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വഹ്നിജായാം തേഥാച്ചാര്യ മേ ാ വിംശാർണേകാ മതഃ .. 65..
താരം നേമാ ഭഗവേത രാമായ സകലം വേദത് .
ആപന്നിവാരണാേയതി വഹ്നിജായാം തേതാ വേദത് .. 66..
ഏകവിംശാർണേകാ മ ഃ സർവാഭീഷ്ടഫല ദഃ .
താരം രമാ സ്വബീജം ച തേതാ ദാശരഥായ ച .. 67..
തതഃ സീതാവല്ലഭായ സർവാഭീഷ്ടപദം വേദത് .
തേതാ ദായ ഹൃദേന്താഽയം മേ ാ ദ്വാവിംശദക്ഷരഃ .. 68..
താരം നേമാ ഭഗവേത വീരരാമായ സംവേദത് .
കല ശ ൻ ഹന ദ്വന്ദ്വം വഹ്നിജായാം തേതാ വേദത് .. 69..
േയാവിംശാക്ഷേരാമ ഃ സർവശ നിബർഹണഃ .
വിശ്വാമിേ ാ മുനിഃ േ ാേക്താ ഗായ ീഛന്ദ ഉച്യേത .. 70..
േദവതാ വീരരാേമാഽസൗ ബീജാദ്യാഃ പൂർവവന്മതാഃ .
മൂലമ വിഭാേഗന ന്യാസാൻകൃത്വാ വിചക്ഷണഃ .. 71..
ശരം ധനുഷി സന്ധായ തിഷ്ഠന്തം രാവേണാ ഖം .
വ പാണിം രഥാരൂഢം രാമം ധ്യാത്വാ ജേപന്മനും .. 72..
താരം നേമാ ഭഗവേത ീരാമായ പദം വേദത് .
താരക ഹ്മേണ േചാക്ത്വാ മാം താരയ പദം വേദത് .. 73..
നമസ്താരാത്മേകാ മ ശ്ചതുർവിംശതിമ കഃ .
ബീജാദികം യഥാ പൂർവം സർവം കുര്യാത്ഷഡർണവത് .. 74..
കാമസ്താേരാ നതിൈശ്ചവ തേതാ ഭഗവേതപദം .
രാമച ായ േചാച്ചാര്യ സകേലതി പദം വേദത് .. 75..
ജനവശ്യകരാേയതി സ്വാഹാ കാമാത്മേകാ മനുഃ .
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ആദൗ താേരണ സംയുേക്താ മ ഃ ഷഡ്വിംശദക്ഷരഃ .
അേന്തഽപി താരസംയുക്തഃ സപ്തവിംശതിവർണകഃ .. 77..
താരം നേമാ ഭഗവേത രേക്ഷാഘ്നവിശദായ ച .
സർവവിഘ്നാന്ത്സമുച്ചാര്യ നിവാരയ പദദ്വയം .. 78..
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അേന്തഽപി േതന സംയുക്തഏക ിംശാത്മകഃ തഃ .. 80..
രാമഭ മേഹശ്വാസ രഘുവീര നൃേപാത്തമ .
േഭാ ദശാസ്യാന്തകാസ്മാകം ിയം ദാപയ േദഹി േമ .. 81..
ആനു ഭ ഋഷീ രാമശ്ഛേന്ദാഽനു പ്സ േദവതാ .
രാം ബീജമസ്യ യം ശക്തിരിഷ്ടാർേഥ വിനിേയാജേയത് .. 82..
പാദം ഹൃദി ച വിന്യസ്യ പാദം ശിരസി വിന്യേസത് .
ശിഖായാം പഞ്ചഭിർന്യസ്യ ിവർൈണഃ കവചം ന്യേസത് .. 83..
േന േയാഃ പഞ്ചവർൈണശ്ച ദാപേയത്യ മുച്യേത .
ചാപബാണധരം ശ്യാമം സസു ീവബിഭീഷണം .. 84..
ഹത്വാ രാവണമായാന്തം കൃതൈ േലാക്യരക്ഷണം .
രാമച ം ഹൃദി ധ്യാത്വാ ദശലക്ഷം ജേപന്മനും .. 85..
വേദദ്ദാശരഥാേയതി വിദ്മേഹതി പദം തതഃ .
സീതാപദം സമു ത്യ വല്ലഭായ തേതാ വേദത് .. 86..
ധീമഹീതി വേദത്തേന്നാ രാമശ്ചാപി േചാദയാത്
താരാദിേരഷാ ഗായ ീ മുക്തിേമവ യച്ഛതി .. 87..
മായാദിരപി ൈവദുഷ്ട്യം രാമാദിശ്ച ിയഃപദം .
മദേനനാപി സംയുക്തഃ സ േമാഹയതി േമദിനീം .. 88..
പഞ്ച ീണി ഷഡർൈണശ്ച ീണി ചത്വാരി വർണൈകഃ .
ചത്വാരി ച ചതുർവർൈണരംഗന്യാസം കൽപേയത് .. 89..
ബീജധ്യാനാദികം സർവം കുര്യാത്ഷഡ്വർണവത് മാത് .
താരം നേമാ ഭഗവേത ചതുർഥ്യാ രഘുനന്ദനം .. 90..
രേക്ഷാഘ്നവിശദം തദ്വന്മധുേരതി വേദത്തതഃ .
സന്നവദനം േങന്തം വേദദമിതേതജേസ .. 91..
ബലരാമൗ ചതുർഥ്യന്തൗ വി ം േങന്തം നതിസ്തതഃ .
േ ാേക്താ മാലാമനുഃ സപ്തചത്വാരിംശദ്ഭിരക്ഷൈരഃ .. 92..
ഋഷിശ്ഛേന്ദാ േദവതാദി ഹ്മാനു ഭരാഘവാഃ .
സപ്തർതുസപ്തദശ ഷ സംൈഖ്യഃ ഷഡംഗകം .. 93..
ധ്യാനം ദശാക്ഷരം േ ാക്തം ലക്ഷേമകം ജേപന്മനും .
ിയം സീതാം ചതുർഥ്യന്താം സ്വാഹാേന്താഽയം ഷഡക്ഷരഃ .. 94..

ജനേകാഽസ്യ ഋഷിശ്ഛേന്ദാ ഗായ ീ േദവതാ മേനാഃ .
സീതാ ഭഗവതീ േ ാക്താ ീം ബീജം നതിശക്തികം .. 95..
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കീലം സീതാ ചതുർഥ്യന്തമിഷ്ടാർേഥ വിനിേയാജേയത് .
ദീർഘസ്വരയുതാേദ്യന ഷഡംഗാനി കൽപേയത് .. 96..
സ്വർണാഭാമംബുജകരാം രാമാേലാകനതത്പരാം .
ധ്യാേയത്ഷട്േകാണമധ്യസ്ഥരാമാേങ്കാപരി േശാഭിതാം .. 97..
ലകാരം തു സമു ത്യ ലക്ഷ്മണായ നേമാന്തകഃ .
അഗസ്ത്യഋഷിരസ്യാഥ ഗായ ം ഛന്ദ ഉച്യേത .. 98..
ലക്ഷ്മേണാ േദവതാ േ ാേക്താ ലം ബീജം ശക്തിരസ്യ ഹി .
നമ വിനിേയാേഗാ ഹി പുരുഷാർഥ ചതുഷ്ടേയ .. 99..
ദീർഘഭാജാ സ്വബീേജന ഷഡംഗാനി കൽപേയത് .
ദ്വിഭുജം സ്വർണരുചിരതനും പദ്മനിേഭക്ഷണം .. 100..
ധനുർബാണധരം േദവം രാമാരാധനതത്പരം .
ഭകാരം തു സമു ത്യ ഭരതായ നേമാന്തകഃ .. 101..
അഗസ്ത്യഋഷിരസ്യാഥ േശഷം പൂർവവദാചേരത് .
ഭരതം ശ്യാമലം ശാന്തം രാമേസവാപരായണം .. 102..
ധനുർബാണധരം വീരം ൈകേകയീതനയം ഭേജ .
ശം ബീജം തു സമു ത്യ ശ ഘ്നായ നേമാന്തകഃ .
ഋഷ്യാദേയാ യഥാപൂർവം വിനിേയാേഗാഽരിനി േഹ .. 103..
ദ്വിഭുജം സ്വർണവർണാഭം രാമേസവാപരായണം .
ലവണാസുരഹന്താരം സുമി ാതനയം ഭേജ .. 104..
ഹൃം ഹനുമാംശ്ചതുർഥ്യന്തം ഹൃദേന്താ മ രാജകഃ .
രാമച ഋഷിഃ േ ാേക്താ േയാജേയത്പൂർവവത് മാത് .. 105..
ദ്വിഭുജം സ്വർണവർണാഭം രാമേസവാപരായണം .
മൗഞ്ജീകൗപീനസഹിതം മാം ധ്യാേയ ാമേസവകം .. ഇതി.. 106..
ഇതി രമരഹേസ്യാപനിഷദി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..
സനകാദ്യാ മുനേയാ ഹനൂമന്തം പ ഃ .
ആഞ്ജേനയ മഹാബല പൂർേവാക്തമ ാണാം
പൂജാപീഠമനു ഹീതി . ഹനുമാൻ േഹാവാച .
ആദൗ ഷട്േകാണം . തന്മേധ്യ രാമബീജം സ ീകം .
തദേധാഭാേഗ ദ്വിതീയാന്തം സാധ്യം . ബീേജാർധ്വഭാേഗ
ഷഷ്ഠ്യന്തം സാധകം . പാർേശ്വ ദൃഷ്ടിബീേജ തത്പരിേതാ
ജീവ ാണശക്തിവശ്യബീജാനി . തത്സർവം സ േഖാ ഖാഭ്യാം
ണവാഭ്യാം േവഷ്ടനം . അഗ്നീശാസുരവായവ്യപുരഃപൃേഷ്ഠഷു
ഷട്േകാേണഷു ദീർഘഭാഞ്ജി . ഹൃദയാദിമ ാഃ േമണ .
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രാം രീം രൂം ൈരം രൗം രഃ ഇതി ദീർഘഭാജി തദ ക്തഹൃദയാദ്യ ാന്തം .
ഷട്േകാണപാർേശ്വ രമാമായാബീേജ . േകാണാേ വാരാഹം ഹുമിതി .
തദ്ബീജാന്തരാേല കാമബീജം . പരിേതാ വാഗ്ഭവം . തേതാ വൃത്ത യം
സാഷ്ടപ ം . േതഷു ദേലഷു സ്വരാനഷ്ടവർഗാൻ തിദലം
മാലാമനുവർണഷട്കം . അേന്ത പഞ്ചാക്ഷരം .
തദ്ദലകേപാേലഷ്വഷ്ടവർണാൻ . പുനരഷ്ടദലപദ്മം .
േതഷു ദേലഷു നാരായണാഷ്ടാക്ഷേരാ മ ഃ . തദ്ദലകേപാേലഷു
ീബീജം . തേതാ വൃത്തം . തേതാ ദ്വാദശദലം . േതഷു ദേലഷു

വാസുേദവദ്വാദശാക്ഷേരാ മ ഃ . തദ്ദലകേപാേലഷ്വാദിക്ഷാന്താൻ .
തേതാ വൃത്തം . തതഃ േഷാഡശദലം . േതഷു ദേലഷു ഹും ഫട്
നതിസഹിതരാമദ്വാദശാക്ഷരം . തദ്ദലകേപാേലഷു മായാബീജം .
സർവ തികേപാലം ദ്വിരാവൃത്ത്യാ ം ം ം ം മം ം
ം . തേതാ വൃത്തം . തേതാ ദ്വാ ിംശദ്ദലപദ്മം . േതഷു ദേലഷു
നൃസിംഹമ രാജാനു ഭമ ഃ . തദ്ദലകേപാേലശ്വഷ്ടവ-
േസ്വകാദശരു ദ്വാദശാദിത്യമ ാഃ ണവാദിനേമാന്താ-
ശ്ചതുർഥ്യന്താഃ േമണ . തദ്ബഹിർവഷട്കാരം പരിതഃ . തേതാ
േരഖാ യയുക്തം ഭൂപുരം . ദ്വാദശദി രാശ്യാദിഭൂഷിതം .
അഷ്ടനാൈഗരധിഷ്ഠിതം . ചതുർദി നാരസിംഹബീജം .
വിദി വാരാഹബീജം . ഏതത്സർവാത്മകം യ ം സർവകാമ ദം
േമാക്ഷ ദം ച . ഏകാക്ഷരാദിനവാക്ഷരാന്താനാേമതദ്യ ം
ഭവതി . തദ്ദശാവരണാത്മകം ഭവതി . ഷട്േകാണമേധ്യ
സാംഗം രാഘവം യേജത് . ഷട്േകാേണഷ്വംൈഗഃ
ഥമാ വൃതിഃ . അഷ്ടദലമൂേല ആത്മാദ്യാവരണം .
തദേ വാസുേദവാദ്യാവരണം . ദ്വിതീയാഷ്ടദലമൂേല
ഘൃഷ്ടാദ്യാവരണം . തദേ ഹനൂമദാദ്യാവരണം .
ദ്വാദശദേലഷു വസിഷ്ഠാദ്യാവരണം . േഷാഡശദേലശു
നീലാദ്യാവരണം . ദ്വാ ിംശദ്ദേലഷു വാദ്യാവരണം .
ഭൂപുരാന്തരി ാദ്യാവരണം . തദ്ബഹിർവ ാദ്യാവരണം .
ഏവമഭ്യർച്യ മനും ജേപത് ..
അഥ ദശാക്ഷരാദിദ്വാ ിംശദക്ഷരാന്താനാം മ ാണാം
പൂജാപീഠമുച്യേത . ആദൗ ഷട്േകാണം . തന്മേധ്യ സ്വബീജം .
തന്മേധ്യ സാധ്യനാമാനി . ഏവം കാമബീജേവഷ്ടനം . തം
ശിേഷ്ടന നവാർേണന േവഷ്ടനം . ഷട്േകാേണഷു
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ഷഡംഗാന്യഗ്നീശാസുരവായവ്യപൂർവപൃേഷ്ഠഷു .
തത്കേപാേലഷു ീമാേയ . േകാണാേ േ ാധം . തേതാ വൃത്തം .
തേതാഽഷ്ടദലം . േതഷു ദേലഷു ഷട്സംഖ്യയാ
മാലാമനുവർണാൻ . തദ്ദലകേപാേലഷു േഷാഡശ സ്വരാഃ .
തേതാ വൃത്തം . തത്പരിത ആദിക്ഷാന്തം . തദ്ബഹിർഭൂപുരം
സാഷ്ടശൂലാ ം . ദി വിദി നാരസിംഹവാരാേഹ .
ഏതന്മഹായ ം . ആധാരശക്ത്യാദിൈവഷ്ണവപീഠം .
അംൈഗഃ ഥമാ വൃതിഃ . മേധ്യ രാമം . വാമഭാേഗ
സീതാം . തത്പുരതഃ ശാർമ്ഗം ശരം ച . അഷ്ടദലമൂേല
ഹനുമദാദിദ്വിതീയാവരണം . ഘൃഷ്ട്യാദിതൃതീയാവരണം .
ഇ ാദിഭിശ്ചതുർഥീ . വ ാദിഭിഃ പഞ്ചമീ . ഏതദ്യ ാരാധന-
പൂർവകം ദശാക്ഷരാദിമ ം ജേപത് . ..
ഇതി രാമരഹേസ്യാപനിഷദി തൃതീേയാഽധ്യായഃ .. 3..
സനകാദ്യാ മുനേയാ ഹനൂമന്തം പ ഃ .
ീരാമമ ാണാം പുരശ്ചരണവിധിമനു ഹീതി .

ഹനൂമാൻേഹാവാച .
നിത്യം ിഷവണസ്നായീ പേയാമൂലഫലാദിഭുക് .
അഥവാ പായസാഹാേരാ ഹവിഷ്യാന്നാദ ഏവ വാ .. 1..
ഷഡ്ൈസശ്ച പരിത്യക്തഃ സ്വാ േമാക്തവിധിം ചരൻ .
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ഭൂമിശായീ ഹ്മചാരീ നിഷ്കാേമാ ഗുരുഭക്തിമാൻ .
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ഗുരൂപദിഷ്ടമാർേഗണ ധ്യായ ാമമനന്യധീഃ .
സൂേര്യ ഗുരുദീപാദിേഗാ ാഹ്മണസമീപതഃ .. 4..
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വ്യാ ചർമാസേനസ്ഥിത്വാ സ്വസ്തികാദ്യാസന മാത് .. 5..
തുലസീപാരിജാത ീവൃക്ഷമൂലാദികസ്ഥേല .
പദ്മാക്ഷതുലസീകാഷ്ഠരു ാക്ഷകൃതമാലയാ .. 6..
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ജുഹുയാദ്േഗാഘൃേതൈനവ േഭാജേയത്തദ്ദശാംശതഃ .. 8..
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ഐഹിേക സമനു ാേപ്ത മാം സ്മേര ാമേസവകം .. 11..
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നമസ്ത്വമർേഥാ വിേജ്ഞേയാ രാമസ്തത്പദമുച്യേത .. 13..
അസീത്യർേഥ ചതുർഥീ സ്യാേദവം മേ ഷു േയാജേയത് .
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