
ശീ	രു ദം	ചമകമ്

ഓം	അ ാ'വിഷ്േണാ	സേജാഷ'േസമാവ'ര്ധംതു	വാം

ഗിരഃ'	|	ദ ുമ്ൈനര്-വാേജ'ഭിരാഗ'തമ്	|	വാജ' 	േമ

പസവ '	േമ	 പയ'തി 	േമ	 പസി'തി 	േമ	ധീതി '	േമ

കതു' 	േമ	സ ര' 	േമ	േ ാക' 	േമ	 ശാവ '	േമ

ശുതി' 	േമ	േജ ാതി' 	േമ	സുവ' 	േമ	പാണ '
േമഽപാന '	േമ	വ ാന 	േമഽസു' 	േമ	ചി ം	ച'	മ
ആധീ'തം	ച	േമ	വാക്ച'	േമ	മന' 	േമ	ച ു' 	േമ

േ ശാ തം'	ച	േമ	ദ ' 	േമ	ബലം'	ച	മ	ഓജ' 	േമ

സഹ' 	മ	ആയു' 	േമ	ജരാ	ച'	മ	ആ ാ	ച'	േമ

തനൂ '	േമ	ശര്മ'	ച	േമ	വര്മ'	ച	േമഽംഗാ'നി	ച
േമഽ ാനി'	ച	േമ	പരൂഗം'ഷി	ച	േമ	ശരീ'രാണി	ച	േമ	||	1	||

ൈജഷ്ഠ ം'	ച	മ	ആധി'പത ം	ച	േമ	മന ു '	േമ	ഭാമ'
േമഽമ' 	േമഽംഭ' 	േമ	േജമാ	ച'	േമ	മഹിമാ	ച'	േമ	വരിമാ

ച'	േമ	 പഥിമാ	ച'	േമ	വര്ഷ്മാ	ച'	േമ	 ദാഘുയാ	ച'	േമ

വൃ ം	ച'	േമ	വൃ ി' 	േമ	സത ം	ച'	േമ	ശ ാ	ച'	േമ

ജഗ' 	േമ	ധനം'	ച	േമ	വശ' 	േമ	ത ിഷി' 	േമ	കീഡാ	ച'
േമ	േമാദ' 	േമ	ജാതം	ച'	േമ	ജനിഷ മാ'ണം	ച	േമ	സൂ ം

ച'	േമ	സുകൃതം	ച'	േമ	വി ം	ച'	േമ	േവദ ം'	ച	േമ	ഭൂതം	ച'
േമ	ഭവിഷ '	േമ	സുഗം	ച'	േമ	സുപഥം	ച	മ	ഋ ം	ച	മ
ഋ ി 	േമ	 ുപ്തം	ച'	േമ	 ുപ്തി' 	േമ	മതി '	േമ
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സുമതി '	േമ	||	2	||

ശം	ച'	േമ	മയ' 	േമ	പിയം	ച'	േമഽനുകാമ '	േമ	കാമ'
േമ	െസൗമനസ '	േമ	ഭ ദം	ച'	േമ	േ ശയ' 	േമ	വസ '
േമ	യശ' 	േമ	ഭഗ' 	േമ	 ദവി'ണം	ച	േമ	യംതാ	ച'	േമ

ധര്താ	ച'	േമ	േ മ' 	േമ	ധൃതി' 	േമ	വിശ ം'	ച	േമ

മഹ' 	േമ	സംവി '	േമ	 ാ തം'	ച	േമ	സൂ '	േമ

പസൂ '	േമ	സീരം'	ച	േമ	ലയ '	മ	ഋതം	ച'	േമഽമൃതം'	ച
േമഽയ ്മം	ച	േമഽനാ'മയ 	േമ	ജീവാതു' 	േമ

ദീര്ഘായുത ം	ച'	േമഽനമി തം	ച	േമഽഭ'യം	ച	േമ	സുഗം	ച'
േമ	ശയ'നം	ച	േമ	സൂഷാ	ച'	േമ	സുദിനം'	ച	േമ	||	3	||

ഊര്ക്ച'	േമ	സൂനൃതാ'	ച	േമ	പയ' 	േമ	രസ' 	േമ

ഘൃതം	ച'	േമ	മധു'	ച	േമ	സഗ്ധി' 	േമ	സപീ'തി 	േമ

കൃഷി '	േമ	വൃഷ്ടി' 	േമ	ൈജ തം'	ച	മ	ഔദ്ഭി'ദ ം	ച	േമ

രയി '	േമ	രായ' 	േമ	പുഷ്ടം	ച	േമ	പുഷ്ടി' 	േമ	വിഭു

ച'	േമ	 പഭു	ച'	േമ	ബഹു	ച'	േമ	ഭൂയ' 	േമ	പൂര്ണം	ച'	േമ

പൂര്ണത'രം	ച	േമഽ ി'തി 	േമ	കൂയ'വാ 	േമഽ ം'	ച
േമഽ ു' 	േമ	 വീഹയ' 	േമ	യവാ'' 	േമ	മാഷാ'' 	േമ

തിലാ'' 	േമ	മുദ്ഗാ '	േമ	ഖല ാ'' 	േമ	േഗാധൂമാ''
േമ	മസുരാ'' 	േമ	പിയംഗ'വ 	േമഽണ'വ 	േമ

ശ ാമാകാ'' 	േമ	നീവാരാ'' 	േമ	||	4	||

അശ്മാ	ച'	േമ	മൃ ി'കാ	ച	േമ	ഗിരയ' 	േമ	പര 'താ
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േമ	സിക'താ 	േമ	വനസ്-പത'യ 	േമ	ഹിര'ണ ം	ച
േമഽയ' 	േമ	സീസം'	ച	േമ	 തപു' 	േമ	ശ ാമം	ച'	േമ

േലാഹം	ച'	േമഽ ി '	മ	ആപ' 	േമ	വീരുധ' 	മ
ഓഷ'ധയ 	േമ	കൃഷ്ണപച ം	ച'	േമഽകൃഷ്ണപച ം	ച'	േമ

ഗാമ ാ '	േമ	പശവ'	ആരണ ാ '	യേ ന'	ക ംതാം

വി ം	ച'	േമ	വി ി' 	േമ	ഭൂതം	ച'	േമ	ഭൂതി' 	േമ

വസു'	ച	േമ	വസതി '	േമ	കര്മ'	ച	േമ	ശ ി'
േമഽര്ഥ' 	മ	ഏമ' 	മ	ഇതി' 	േമ	ഗതി' 	േമ	||	5	||

അ ി '	മ	ഇം ദ' 	േമ	േസാമ' 	മ	ഇം ദ' 	േമ	സവിതാ

ച'	മ	ഇം ദ' 	േമ	സര'സ തീ	ച	മ	ഇം ദ' 	േമ	പൂഷാ	ച'	മ
ഇം ദ' 	േമ	ബൃഹസ്പതി' 	മ	ഇം ദ' 	േമ	മി ത '	മ
ഇം ദ' 	േമ	വരു'ണ 	മ	ഇം ദ' 	േമ	ത ഷ്ഠാ'	ച	മ
ഇം ദ' 	േമ	ധാതാ	ച'	മ	ഇം ദ' 	േമ	വിഷ്ണു' 	മ
ഇം ദ' 	േമഽശ ിെനൗ'	ച	മ	ഇം ദ' 	േമ	മരുത' 	മ
ഇം ദ' 	േമ	വിേശ '	ച	േമ	േദവാ	ഇം ദ' 	േമ	പൃഥിവീ	ച'	മ
ഇം ദ' 	േമഽംതരി' ം	ച	മ	ഇം ദ' 	േമ	െദ ൗ '	മ
ഇം ദ' 	േമ	ദിശ' 	മ	ഇം ദ' 	േമ	മൂര്ധാ	ച'	മ	ഇം ദ'
േമ	 പജാപ'തി 	മ	ഇം ദ' 	േമ	||	6	||

അഗംശു '	േമ	രശ്മി 	േമഽദാ''ഭ 	േമഽധി'പതി 	മ
ഉപാഗംശു '	േമഽംതര ാമ '	മ	ഐം ദവായവ '	േമ

ൈമ താവരുണ '	മ	ആശ ിന '	േമ	 പതി പ ാന'
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േമ	ശു ക '	േമ	മംഥീ	ച'	മ	ആ ഗയണ '	േമ

ൈവശ േദവ '	േമ	ധുവ '	േമ	ൈവശ ാനര '	മ
ഋതു ഗഹാ '	േമഽതി ഗാഹ ാ'' 	മ	ഐം ദാ '	േമ

ൈവശ േദവ '	േമ	മരുത തീയാ'' 	േമ	മാേഹം ദ '	മ
ആദിത '	േമ	സാവി ത '	േമ	സാരസ ത '	േമ

െപൗഷ്ണ '	േമ	പാ ീവത '	േമ	ഹാരിേയാജന '	േമ	||
7	||

ഇധ്മ '	േമ	ബര്ഹി '	േമ	േവദി' 	േമ	ദിഷ്ണി'യാ

േമ	 സുച' 	േമ	ചമസാ '	േമ	 ഗാവാ'ണ 	േമ

സ ര'വ 	മ	ഉപരവാ '	േമഽധിഷവ'േണ	ച	േമ

േ ദാണകലശ '	േമ	വായവ ാ'നി	ച	േമ	പൂതഭൃ '	മ
ആധവനീയ' 	മ	ആ ീ'' ധം	ച	േമ	ഹവിര്ധാനം'	ച	േമ

ഗൃഹാ '	േമ	സദ' 	േമ	പുേരാഡാശാ'' 	േമ	പചതാ '
േമഽവഭൃഥ '	േമ	സ ഗാകാര '	േമ	||	8	||

അ ി '	േമ	ഘര്മ '	േമഽര്ക '	േമ	സൂര ' 	േമ

പാണ '	േമഽശ േമധ '	േമ	പൃഥിവീ	ച	േമഽദി'തി 	േമ

ദിതി' 	േമ	െദ ൗ '	േമ	ശക 'രീരംഗുല'േയാ	ദിശ' 	േമ

യേ ന'	ക ംതാമൃക്ച'	േമ	സാമ'	ച	േമ	സ്േതാമ' 	േമ

യജു' 	േമ	ദീ ാ	ച'	േമ	തപ' 	മ	ഋതു '	േമ	വതം	ച'
േമഽേഹാരാ തേയാ''ര്-ദൃഷ്ട ാ	ബൃ'ഹ ദഥംതേര	ച	േമ

യേ ന'	കേ താം	||	9	||
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ഗര്ഭാ'' 	േമ	വ ാ '	േമ	 ത വി' 	േമ	ത വീച'	േമ

ദിത വാട്	ച'	േമ	ദിെത ൗഹീ	ച'	േമ	പംചാ'വി 	േമ	പംചാവീ

ച'	േമ	 തിവ '	േമ	 തിവ ാ	ച'	േമ	തുര വാട്	ച'	േമ

തുെര ൗഹീ	ച'	േമ	പഷ്ഠവാട്	ച'	േമ	പഷ്െഠൗഹീ	ച'	മ
ഉ ാ	ച'	േമ	വശാ	ച'	മ	ഋഷഭ '	േമ	േവഹ '	േമഽനഡ ാം

ച	േമ	േധനു '	മ	ആയു'ര്-യേ ന'	ക താം	പാേണാ

യേ ന'	ക താമ്-അപാേനാ	യേ ന'	ക താം

വ ാേനാ	യേ ന'	ക താം	ച ു'ര്-യേ ന'	ക താഗ്

േ ശാ തം'	യേ ന'	ക താം	മേനാ'	യേ ന'	ക താം

വാഗ്-യേ ന'	ക താമ്-ആ ാ	യേ ന'	ക താം

യേ ാ	യേ ന'	ക താമ്	||	10	||

ഏകാ'	ച	േമ	തി സ '	േമ	പംച'	ച	േമ	സപ്ത	ച'	േമ	നവ'
ച	മ	ഏകാ'ദശ	ച	േമ	 തേയാദശ	ച	േമ	പംച'ദശ	ച	േമ

സപ്തദ'ശ	ച	േമ	നവ'ദശ	ച	മ	ഏക'വിഗംശതി 	േമ

തേയാ'വിഗംശതി 	േമ	പംച'വിഗംശതി 	േമ	സപ്ത

വിഗം'ശതി 	േമ	നവ'വിഗംശതി 	മ	ഏക' തിഗംശ 	േമ

തയ'സ് തിഗംശ 	േമ	ചത'സ്-ര 	േമഽഷ്െടൗ	ച'	േമ

ദ ാദ'ശ	ച	േമ	േഷാഡ'ശ	ച	േമ	വിഗംശതി '	േമ

ചതു'ര ിഗംശതി 	േമഽഷ്ടാവിഗം'ശതി 	േമ

ദ ാ തിഗം'ശ 	േമ	ഷട്- തിഗം'ശ 	േമ	ചത ാരിഗ്ംശ '	േമ

ചതു'ശ്-ചത ാരിഗംശ 	േമഽഷ്ടാച'ത ാരിഗംശ 	േമ

വാജ' 	 പസവ ാ'പിജ 	 കതു' 	സുവ' 	മൂര്ധാ	ച
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വ ശ്നി'യശ്-ചാംത ായനശ്-ചാംത ' 	െഭൗവന

ഭുവ'നശ്-ചാധി'പതി 	||	11	||

ഓം	ഇഡാ'	േദവഹൂര്-മനു'ര്-യ നീര്-
ബൃഹസ്പതി'രുക്ഥാമദാനി'	ശഗംസിഷദ്-വിേശ '-േദവാഃ

സൂ'' വാചഃ	പൃഥി'വിമാതര്മാ	മാ'	ഹിഗംസീര്-മധു'
മനിേഷ 	മധു'	ജനിേഷ 	മധു'	വ ാമി	മധു'	വദിഷ ാമി

മധു'മതീം	േദേവേഭ ാ	വാചമുദ ാസഗംശു ശൂേഷണ ാ''മ്

മനുേഷ ''ഭ സ്തം	മാ'	േദവാ	അ'വംതു	േശാഭാൈയ'
പിതേരാഽനു'മദംതു	||

ഓം	ശാംതിഃ	ശാംതിഃ	ശാംതിഃ'	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/sri-rudram-chamakam-malayalam.html
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