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ഭാേവാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ശാേക്തയ ഉപനിഷദ്

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ | ഭ ം
പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ |
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ |
വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ |
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ | സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ |
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാഽരിഷ്ടേനമിഃ | സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു |
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

ആത്മാനമഖൺദമൺദലാകാരമവൃത്യ സകല ഹ്മാന്ദമന്ദലം
സ്വ കാശം ധ്യാേയത് | ീഗുരുഃ സർവകാരണഭൂതാ ശക്ത്തിഃ || 1||
േതന നവര രൂേപാ േദഹഃ || 2|| നവച രൂപം ീച ം || 3||
വാരാഹീ പിതൃരൂപാ കുരുകുല്ലാ ബലിേദവതാ മാതാ || 4||
പുരുഷാർഥാഃ സാഗരാഃ || 5|| േദേഹാ നവരത്നദ്വീപഃ || 6||
ത്വഗാദി സപ്ത്തധാതുേരാമസംയുക്ത്തഃ || 7||
സങ്കൽപാഃ കൽപതരവേസ്തജഃ കൽപേകാദ്യാനം || 8||
രസനയാ ഭാവ്യമാനാ മധുരാ തിക്ത്തകടുകഷായലവണരസാഃ ഷഡൃതവഃ || 9||
ജ്ഞാനമർധ്യം േജ്ഞയം ഹവിർജ്ഞാതാ േഹാതാ
ജ്ഞാതൃജ്ഞാനേജ്ഞയാനാമേഭദഭവനം ീച പൂജനം || 10||
നിയതിഃ ൃംഗാരാദേയാ രസാ അണിമാദയഃ || 11||
കാമേ ാധേലാഭേമാഹമദമാത്സര്യപുണ്യപാപമയാ
ാഹ്മ്യാദ്യയഷടശക്ത്തയഃ || 12||

ആധരനവകം മു ാശക്ത്തയഃ || 13||
പൃഥിവ്യേപ്തേജാവാഇവാകാശാേ ാ ത്വക്ച ർജിഹ്വ ാണ-
വാക്പാണിപാദപായൂപസ്ഥാനി മേനാവികാരാഃ
കാമാകർഷിണ്യാദി േഷാദശ ശക്ത്തയഃ || 14||
വചനാദാനാഗമനവിസർഗാനന്ദഹാേനാപാദാേനാേപക്ഷാഖ്യ-
ഭുദ്ധേയാഽനംഗകുസുമാദ്യഷ്ടൗ || 15||
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അലംബുസാ കുഹുർവിേശ്വാദരാ വാരണാഹസ്തിജിഹ്വാ യേശാവതീ പയസ്വിനീ
ഗാന്ധാരീ പൂഷാ ശംഖിനീ സരസ്വതീഡാ പിംഗലാ സുഷുമ്നാ േചതി
ചതുർദശ നാഡ്യഃ സർവസങ്ക്ഷ്േഹാഭിണ്യദി ചതുർദശശക്ത്തയഃ || 16||
ാണാപാനവ്യാേനാദാനസമാനനാഗകൂർമകൃകരേദവദത്തധനഞ്ജയാ

ദശവായവഃ സർവസിദ്ധി ദാദിബഹിർദശാരേദവതാഃ || 17||
ഏതദ്വായുസംസർഗേകാപാധിേഭേധന േരചകഃ പാചകഃ േശാഷേകാ
ദാഹകഃ ാവക ഇതി ാണമുഖ്യേവന പഞ്ചധാ ജഠരാഗ്നിർഭവതി|| 18||
ക്ഷാരക ഉദ്ധാരകഃ േക്ഷാഭേകാ ജൃംഭേകാ േമാഹക ഇതി
നാഗ ാധാേന്യന പഞ്ചബിധാേസ്ത മനുഷ്യാണാം േദഹഗാ
ഭക്ഷ്ഹ്യേഭാജ്യേശാഷ്യേലഹ്യേപയാത്മകപഞ്ചവിധമന്നം പാചയന്തി|| 19||

ഏതാ ദശവഹ്നികലാഃ സർവജ്ഞാദ്യാ അന്തർദശാരേദവതാഃ || 20||
ശീേതാഷ്ണാസുഖദുഃേഖച്ഛാഃ സത്ത്വം രജസ്തേമാ
വശിന്യാദിശക്ത്ഥേയാഅഷ്തൗ || 21||
ശബ്ദാദി തന്മാ ാഃ പഞ്ചപുഷ്പബാണാഃ || 22|| മന ഇക്ഷ്ഹുധനുഃ || 23||
രാഗഃ പാശഃ || 24|| േദ്വേഷാഽ ശഃ || 25||
അവ്യക്ത്ത മഹദഹങ്കാരാഃ കാേമക്ഷ്വരീ വേ ശ്വരീ
ഭഗമാലിേന്യാഽന്തസ്ത് ിേകാണഗാ േദവതാഃ || 26||
നിരുപാധികസംവിേദവ കാേമശ്വര || 27||
സദാനന്ദപൂർണസ്വാേത്മവ പരേദവതാ ലലിതാ || 28||
ലൗഹിത്യേമതസ്യ സർവസ്യ വിമർശ || 29||
അനന്യചിത്തേത്വന ച സിദ്ധിഃ || 30|| ഭാവനായാഃ ിയാ ഉപചരഃ || 31||
അഹം ത്വമസ്തി നാസ്തി കർതവ്യമകർതവ്യമുപാസിതവ്യമിതി
വികൽപാനാമാത്മനി വിലാപനം േഹാമഃ || 32||
ഭവനാവിഷയാണാമേഭദഭവനാ തർപണം || 33||
പഞ്ചദശതിഥിരൂേപണ കാലസ്യ പരിണാമാവേലാകനം || 34||
ഏവമ്ം മുഹൂർത ിതയം മുഹൂർതദ്വിതയം മുഹൂർതമാ ം വാ
ഭാവനാപേരാ ജീവ ക്ത്േതാ ഭവതി സ ഏവ ശിവേയാഗീതി ഗദ്യേത|| 35||
ആദിമേതനാന്തശ്ച ഭാവനാഃ തിപാദിതാഃ || 36||
യ ഏവം േവദ േസാഽഥർവശിേരാഽധീേത || 37||
ഇത പനിഷത് ||

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ | ഭ ം
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പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ|
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ | വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ |
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ | സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ|
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാഽരിഷ്ടേനമിഃ | സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു|
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

|| ഇതി ഭാേവാപനിഷത് ||
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