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ഹയ ീേവാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ൈവഷ്ണവ ഉപനിഷദ്

സ്വേജ്ഞാഽപി യത് സാേദനജ്ഞാനം തത്ഫലമാ യാത് .
േസാഽയം ഹയാേസ്യാ ഭഗവാൻഹൃദി േമ ഭാതു സർവദാ ..
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 ..
ഹരിഃ ഓം .. നാരേദാ ഹ്മാണമുപസേമേത്യാവാചാധീഹി ഭഗവൻ
ഹ്മവിദ്യാം വരിഷ്ഠാം യയാ ചിരാത്സർവപാപം വ്യേപാഹ്യ
ഹ്മവിദ്യാം ലൈബ്ധ്വശ്വര്യവാൻഭവതി . േഹ്മാവാച

ഹയ ീവൈദവത്യാന്മ ാേന്യാ േവദസ തി തീതിഹാസപുരാണാനി േവദ
.
സ സർൈവശ്വര്യവാൻഭവതി . ത ഏേത മ ാഃ .
വിേശ്വാത്തീർണസ്വരൂപായ ചിന്മയാനന്ദരൂപിേണ .
തുഭ്യം നേമാ ഹയ ീവ വിദ്യാരാജായ സ്വാഹാ സ്വാഹാ നമഃ .. 1..
ഋഗ്യജുഃസാമരൂപായ േവദാഹരണകർമേണ .
ണേവാദ്ഗീഥവപുേഷ മഹാശ്വശിരേസ നമഃ സ്വാഹാ സ്വാഹാ നമഃ .. 2..

ഉദ്ഗീഥ ണേവാദ്ഗീഥ സർവവാഗീശ്വേരശ്വര .
സർവേവദമയാചിന്ത്യ സർവം േബാധയ േബാധയ സ്വാഹാ സ്വാഹാ നമഃ .. 3..
ഹ്മാ ിരവിസവിതൃഭാർഗവാ ഋഷയഃ . ഗായ ീ ി ബനു പ് ഛന്ദാംസി .
ീമാൻ ഹയ ീവഃ പരമാത്മാ േദവേതതി . ൽഹൗമിതി ബീജം .

േസാഽഹമിതി ശക്തിഃ . ൽഹൂമിതി കീലകം . േഭാഗേമാക്ഷേയാർവിനിേയാഗഃ .
അകാേരാകാരമകാൈരരംഗന്യാസഃ . ധ്യാനം .
ശംഖച മഹാമു ാപുസ്തകാഢ്യം ചതുർഭുജം .
സ ർണച സങ്കാശം ഹയ ീവമുപാസ്മേഹ ..
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ഓം ീമിതി േദ്വ അക്ഷേര . ൽഹൗമിേത്യകാക്ഷരം . ഓം നേമാ
ഭഗവത ഇതി സപ്താക്ഷരാണി . ഹയ ീവാേയതി പഞ്ചാക്ഷരാണി .
വിഷ്ണവ ഇതി ്യക്ഷരാണി . മഹ്യം േമധാം ജ്ഞാമിതി
ഷഡക്ഷരാണി , യച്ഛ സ്വാേഹതി പഞ്ചാക്ഷരാണി .
ഹയ ീവസ്യ തുരീേയാ ഭവതി .. 4..
ഓം ീമിതി േദ്വ അക്ഷേര . ൽഹൗമിേത്യകാക്ഷരം . ഐൈമൈമമിതി
ീണ്യക്ഷരാണി . ീം ീമിതി േദ്വ അക്ഷേര . സൗഃ സൗരിതി േദ്വ അക്ഷേര .
ീമിേത്യകാക്ഷരം . ഓം നേമാ ഭഗവത ഇതി സപ്താക്ഷരാണി .

മഹ്യം േമധാം ജ്ഞാമിതി ഷഡക്ഷരാണി . യച്ഛ
സ്വാേഹതി പഞ്ചാക്ഷരാണി . പഞ്ചേമാ മനുർഭവതി .. 5..
ഹയ ീൈവകാക്ഷേരണ ഹ്മവിദ്യാം വക്ഷ്യാമി . ഹ്മാ
മേഹശ്വരായ മേഹശ്വരഃ സങ്കർഷണായ സങ്കർഷേണാ നാരദായ
നാരേദാ വ്യാസായ വ്യാേസാ േലാേകഭ്യഃ ായച്ഛദിതി
ഹകാേരാംസകാേരാമകാേരാം യേമകസ്വരൂപം ഭവതി . ൽഹൗ
ബീജാക്ഷരം ഭവതി . ബീജാക്ഷേരണ ൽഹൗം രൂേപണ തജ്ജാപകാനാം
സമ്പത്സാരസ്വതൗ ഭവതഃ . തത്സ്വരൂപജ്ഞാനാം ൈവേദഹീ
മുക്തിശ്ച ഭവതി . ദിക്പാലാനാം രാജ്ഞാം നാഗാനാം
കിന്നരാണാമധിപതിർഭവതി . ഹയ ീൈവകാക്ഷരജപശീലാജ്ഞയാ
സൂര്യാദയഃ സ്വതഃ സ്വസ്വകർമണി വർതേന്ത . സർേവഷാം
ബീജാനാം ഹയ ീൈവകാക്ഷരബീജമനുത്തമം മ രാജാത്മകം
ഭവതി . ൽഹൗം ഹയ ീവസ്വരൂേപാ ഭവതി . അമൃതം കുരുകുരു സ്വാഹാ .
തജ്ജാപകാനാം വാക്സിദ്ധിഃ ീസിദ്ധിരഷ്ടാംഗേയാഗസിദ്ധിശ്ച
ഭവതി . അഗമ്യാഗമനാത്പൂേതാ ഭവതി . പതിതസംഭാഷണാത്പൂേതാ
ഭവതി . ഹ്മഹത്യാദിപാതൈകർമുേക്താ ഭവതി . ഗൃഹം ഗൃഹപതിരിവ
േദഹീ േദഹാേന്ത പരമാത്മാനം വിശതി . ജ്ഞാനമാനന്ദം ഹ്മ
തത്ത്വമസി അയമാത്മാ ഹ്മഅഹം ഹ്മാസ്മീതി മഹാവാൈക്യഃ
തിപാദിതമർഥം ത ഏേത മ ാഃ തിപാദയന്തി . സ്വരവ്യഞ്ജനേഭേദന

ദ്വിധാ ഏേത . അഥാനുമ ാഞ്ജപതി .
യദ്വാഗ്വദന്ത്യവിേചതനാനി രാ ീ േദവാനാം നിഷസാദ മ ാ .
ചത ഊർജം ദുദുേഹ പയാംസി ക്വ സ്വിദസ്യാഃ പരമം ജഗാമ .. 1..
ഗൗരീർമിമായ സലിലാനി തക്ഷേത്യകപദീ ദ്വിപദീ സാ ചതുഷ്പദീ .
അഷ്ടാപദീ നവപദീ ബഭൂവുഷീ സഹ ാക്ഷരാ പരേമ േവ്യാമൻ .. 2..
ഓഷ്ഠാപിധാനാ നകുലീ ദൈന്തഃ പരിവൃതാ പവിഃ .
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സർവൈസ്യ വാചഈശാനാ ചാരു മാമിഹ വാദേയതി ച വാ സഃ .. 3..
സസർപരീരമതിം ബാധമാന ബൃഹന്മിമായ ജമദഗ്നിദത്ത .
ആസൂര്യസ്യ ദുരിതാ തനാന േവാ േദേവഷ്വമൃതമജുര്യം .. 4..
യ ഇമാം ഹ്മവിദ്യാേമകാദശ്യാം പേഠദ്ധയ ീവ ഭാേവന
മഹാപുരുേഷാ ഭവതി . സ ജീവ േക്താ ഭവതി . ഓം നേമാ ഹ്മേണ
ധാരണം േമ അസ്ത്വനിരാകരണം ധാരയിതാ ഭൂയാസം കർണേയാഃ
തം മാേച്യാഢ്വം മമാമുഷ്യ ഓമിത പനിഷത് ..

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ണുയാമ േദവാഃ . ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
ഓം സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ . സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
അഥ ഹയ ീേവാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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