


ബഹ്വൃച ഉപനിഷദ് 2

ബഹ്വൃച ഉപനിഷദ്

ഋേഗ്വദം

ശാേക്തയ ഉപനിഷദ്

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: ബഹ്വൃച ഉപനിഷദ്

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: ഉപനിഷത്ത്

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

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



ബഹ്വൃച ഉപനിഷദ്

ഋേഗ്വദം

ശാേക്തയ ഉപനിഷദ്

.. അഥ ബഹ്വൃേചാപനിഷത്..
ഓം വാങ്േമ മനസി തിഷ്ഠിതാ | മേനാ േമ വാചി തിഷ്ഠിതം |
ആവിരാവീർമ ഏധി | േവദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ | തം േമ മാ ഹാസീഃ |
അേനനാധീേതനാേഹാരാ ാൻസന്ദധാമി | ഋതം വദിഷ്യാമി |
സത്യം വദിഷ്യാമി | തന്മാമവതു | തദ്വക്താരമവതു | അവതു മാം |
അവതു വക്താരം | അവതു വക്താരം |
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
ബഹ്വൃചാഖ്യ ഹ്മവിദ്യാമഹാഖണ്ഡാർഥൈവഭവം .
അഖണ്ഡാനന്ദസാ ാജ്യം രാമച പദം ഭേജ ..
ഹരിഃ ഓം ..
േദവീ േഹ്യകാ ഏവാസീത് | ൈസവ ജഗദണ്ഡമസൃജത് |
കാമകേലതി വിജ്ഞായേത | ൃംഗാരകേലതി വിജ്ഞായേത || 1||

തസ്യാ ഏവ ഹ്മാ അജീജനത് | വി രജീജനത് |
രുേ ാഽജീജനത് | സർേവ മരുദ്ഗണാ അജീജനത് |
ഗന്ധർവാപ്സരസഃ കിന്നരാ വാദി വാദിനഃ സമന്താദജീജനത് |
േഭാഗ്യമജീജനത്| സർവമജീജനത് | സർവം ശാക്തമജീജനത് |
അണ്ഡജം േസ്വദജമുദ്ഭിജ്ജം ജരായുജം യത്കിൈഞ്ചതത് ാണി
സ്ഥാവരജംഗമം മനുഷ്യമജീജനത് || 2||

ൈസഷാ പരാ ശക്തിഃ | ൈസഷാ ശാംഭവീവിദ്യാ
കാദിവിേദ്യതി വാ ഹാദിവിേദ്യതി വാ സാദിവിേദ്യതി വാ |
രഹസ്യേമാേമാം വാചി തിഷ്ഠാ || 3||

ൈസവ പുര യം ശരീര യം വ്യാപ്യ ബഹിരന്തരവഭാസയന്തീ
േദശകാലവസ്ത്വന്തരസംഗാന്മഹാ ിപുരസുന്ദരീ ൈവ ത്യക്ചിതിഃ ||
4||
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ൈസവാത്മാ തേതാഽന്യമസത്യമനാത്മാ | അത ഏഷാ
ഹ്മാസംവിത്തിർഭാവഭാവകലാവിനിർമുക്താ

ചിദ്വിദ്യാഽദ്വിതീയ ഹ്മസംവിത്തിഃ സച്ചിദാനന്ദലഹരീ
മഹാ ിപുരസുന്ദരീ ബഹിരന്തരനു വിശ്യ സ്വയേമൈകവ വിഭാതി |
യദസ്തി സന്മാ ം | യദ്വിഭാതി ചിന്മാ ം |
യത് ിയമാനന്ദം തേദതത് പൂർവാകാരാ മഹാ ിപുരസുന്ദരീ |
ത്വം ചാഹം ച സർവം വിശ്വം സർവേദവതാ ഇതരത്
സർവം മഹാ ിപുരസുന്ദരീ | സത്യേമകം ലലിതാഖ്യം വ
തദദ്വിതീയമഖണ്ഡാർഥം പരം ഹ്മ || 5||

പഞ്ചരൂപപരിത്യാഗാ ദർവരൂപ ഹാണതഃ |
അധിഷ്ഠാനം പരം തത്ത്വേമകം സച്ഛിഷ്യേത മഹത് || ഇതി || 6||

ജ്ഞാനം േഹ്മതി വാ അഹം ഹ്മാസ്മീതി വാ ഭാഷ്യേത |
തത്ത്വമസീേത്യവ സംഭാഷ്യേത |
അയമാത്മാ േഹ്മതി വാ ൈഹ്മവാഹമസ്മീതി വാ || 7||

േയാഽഹമസ്മീതി വാ േസാഹമസ്മീതി വാ േയാഽസൗ േസാഽഹമസ്മീതി വാ
യാ ഭാവ്യേത ൈസഷാ േഷാഡശീ ീവിദ്യാ പഞ്ചദശാക്ഷരീ
ീമഹാ ിപുരസുന്ദരീ ബാലാംബിേകതി ബഗേലതി വാ മാതംഗീതി

സ്വയംവരകല്യാണീതി ഭുവേനശ്വരീതി ചാമുേണ്ഡതി ചേണ്ഡതി
വാരാഹീതി തിര രിണീതി രാജമാതംഗീതി വാ ശുകശ്യാമേലതി വാ
ലഘുശ്യാമേലതി വാ അശ്വാരൂേഢതി വാ ത്യംഗിരാ ധൂമാവതീ
സാവി ീ ഗായ ീ സരസ്വതീ ഹ്മാനന്ദകേലതി || 8||

ഋേചാ അക്ഷേര പരേമ േവ്യാമൻ | യസ്മിൻ േദവാ അധി വിേശ്വ നിേഷദുഃ
|
യസ്തന്ന േവദ കിം ഋചാ കരിഷ്യതി|
യ ഇത്തദ്വിദുസ്ത ഇേമ സമാസേത| ഇത പനിഷത് || 9||

ഓം വാങ്േമ മനസി തിഷ്ഠിതാ | മേനാ േമ വാചി തിഷ്ഠിതം |
ആവിരാവീർമ ഏധി | േവദസ്യ മ ആണീസ്ഥഃ | തം േമ മാ ഹാസീഃ |
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അേനനാധീേതനാേഹാരാ ാൻ സന്ദധാമി | ഋതം വദിഷ്യാമി |
സത്യം വദിഷ്യാമി | തന്മാമവതു | തദ്വക്താരമവതു | അവതു മാം |
അവതു വക്താരം | അവതു വക്താരം |
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
|| ഇതി ബഹ്വൃേചാപനിഷത് ||
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