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േകേനാപനിഷത്ത്
സാമേവദം

മുഖ്യ ഉപനിഷദ്

അഥ േകേനാപനിഷത്
ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച സർവാണി
സർവം ഹ്മൗപനിഷദം
മാഽഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ
നിരാകേരാദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം േമഽ
തദാത്മനി നിരേത യ
ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി സ േത മയി സ
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

ഓം േകേനഷിതം പതതി േ ഷിതം മനഃ
േകന ാണഃ ഥമഃ ൈ തി യുക്തഃ
േകേനഷിതാം വാചമിമാം വദന്തി
ച ഃ േ ാ ം ക ഉ േദേവാ യുനക്തി 1
േ ാ സ്യ േ ാ ം മനേസാ മേനാ യദ്
വാേചാ ഹ വാചം സ ഉ ാണസ്യ ാണഃ
ച ഷശ്ച രതിമുച്യ ധീരാഃ
േ ത്യാസ്മാേല്ലാകാദമൃതാ ഭവന്തി 2
ന ത ച ർഗച്ഛതി ന വാഗ്ഗച്ഛതി േനാ മനഃ
ന വിദ്േമാ ന വിജാനീേമാ യൈഥതദനുശിഷ്യാത് 3
അന്യേദവ തദ്വിദിതാദേഥാ അവിദിതാദധി
ഇതി ശു മ പൂർേവഷാം േയ നസ്തദ്വ്യാചചക്ഷിേര 4
യദ്വാചാഽനഭ ദിതം േയന വാഗഭ ദ്യേത
തേദവ ഹ്മ ത്വം വിദ്ധി േനദം യദിദമുപാസേത 5
യന്മനസാ ന മനുേത േയനാഹുർമേനാ മതം
തേദവ ഹ്മ ത്വം വിദ്ധി േനദം യദിദമുപാസേത 6
യച്ച ഷാ ന പശ്യതി േയന ച ം �ഷി പശ്യതി
തേദവ ഹ്മ ത്വം വിദ്ധി േനദം യദിദമുപാസേത 7
യേ ാേ ണ ന ശൃേണാതി േയന േ ാ മിദം തം
തേദവ ഹ്മ ത്വം വിദ്ധി േനദം യദിദമുപാസേത 8
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യത് ാേണന ന ാണിതി േയന ാണഃ ണീയേത
തേദവ ഹ്മ ത്വം വിദ്ധി േനദം യദിദമുപാസേത 9
ഇതി േകേനാപനിഷദി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ

യദി മന്യേസ സുേവേദതി ദഹരേമവാപി
നൂനം ത്വം േവത്ഥ ഹ്മേണാ രൂപം
യദസ്യ ത്വം യദസ്യ േദേവഷ്വഥ നു
മീമാം �േസ്യേമവ േത മേന്യ വിദിതം 1
നാഹം മേന്യ സുേവേദതി േനാ ന േവേദതി േവദ ച
േയാ നസ്തേദ്വദ തേദ്വദ േനാ ന േവേദതി േവദ ച 2
യസ്യാമതം തസ്യ മതം മതം യസ്യ ന േവദ സഃ
അവിജ്ഞാതം വിജാനതാം വിജ്ഞാതമവിജാനതാം 3
തിേബാധവിദിതം മതമമൃതത്വം ഹി വിന്ദേത

ആത്മനാ വിന്ദേത വീര്യം വിദ്യയാ വിന്ദേതഽമൃതം 4
ഇഹ േചദേവദീദഥ സത്യമസ്തി
ന േചദിഹാേവദീന്മഹതീ വിനഷ്ടിഃ
ഭൂേതഷു ഭൂേതഷു വിചിത്യ ധീരാഃ
േ ത്യാസ്മാേല്ലാകാദമൃതാ ഭവന്തി 5
ഇതി േകേനാപനിഷദി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ

ഹ്മ ഹ േദേവേഭ്യാ വിജിേഗ്യ തസ്യ ഹ ഹ്മേണാ
വിജേയ േദവാ അമഹീയന്ത 1
തഐക്ഷന്താസ്മാകേമവായം വിജേയാഽസ്മാകേമവായം മഹിേമതി
തൈദ്ധഷാം വിജജ്ഞൗ േതേഭ്യാ ഹ ാദുർബഭൂവ തന്ന വ്യജാനത
കിമിദം യക്ഷമിതി 2
േതഽഗ്നിമ വഞ്ജാതേവദ ഏതദ്വിജാനീഹി
കിമിദം യക്ഷമിതി തേഥതി 3
തദഭ്യ വത്തമഭ്യവദത്േകാഽസീത്യഗ്നിർവാ
അഹമസ്മീത്യ വീജ്ജാതേവദാ വാ അഹമസ്മീതി 4
തസ്മിം �സ്ത്വയി കിം വീര്യമിത്യപീദം � സർവം
ദേഹയം യദിദം പൃഥിവ്യാമിതി 5
തൈസ്മ തൃണം നിദധാേവതദ്ദേഹതി
തദുപേ യായ സർവജേവന തന്ന ശശാക ദഗ്ധും സ തത ഏവ
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നിവവൃേത ൈനതദശകം വിജ്ഞാതും യേദതദ്യക്ഷമിതി 6
അഥ വായുമ വന്വായേവതദ്വിജാനീഹി
കിേമതദ്യക്ഷമിതി തേഥതി 7
തദഭ്യ വത്തമഭ്യവദത്േകാഽസീതി വായുർവാ
അഹമസ്മീത്യ വീന്മാതരിശ്വാ വാ അഹമസ്മീതി 8
തസ്മിം �സ്ത്വയി കിം വീര്യമിത്യപീദം �
സർവമാദദീയ യദിദം പൃഥിവ്യാമിതി 9
തൈസ്മ തൃണം നിദധാേവതദാദേത്സ്വതി
തദുപേ യായ സർവജേവന തന്ന ശശാകാദതും സ തത ഏവ
നിവവൃേത ൈനതദശകം വിജ്ഞാതും യേദതദ്യക്ഷമിതി 10
അേഥ മ വന്മഘവേന്നതദ്വിജാനീഹി കിേമതദ്യക്ഷമിതി തേഥതി
തദഭ്യ വത്തസ്മാത്തിേരാദേധ 11
സ തസ്മിേന്നവാകാേശ ിയമാജഗാമ ബഹുേശാഭമാനാമുമാം �
ൈഹമവതീം താം �േഹാവാച കിേമതദ്യക്ഷമിതി 12
ഇതി േകേനാപനിഷദി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ

സാ േഹ്മതി േഹാവാച ഹ്മേണാ വാ ഏതദ്വിജേയ മഹീയധ്വമിതി
തേതാ ൈഹവ വിദാഞ്ചകാര േഹ്മതി 1
തസ്മാദ്വാ ഏേത േദവാ അതിതരാമിവാന്യാേന്ദവാന്യദഗ്നിർവായുരി േസ്ത
േഹ്യനേന്നദിഷ്ഠം പ ർശുേസ്ത േഹ്യനത് ഥേമാ വിദാഞ്ചകാര േഹ്മതി 2
തസ്മാദ്വാ ഇേ ാഽതിതരാമിവാന്യാേന്ദവാൻസ
േഹ്യനേന്നദിഷ്ഠം പ ർശ സ േഹ്യനത് ഥേമാ വിദാഞ്ചകാര േഹ്മതി 3
തൈസ്യഷആേദേശാ യേദതദ്വിദ േതാ വ്യദ തദാ3
ഇതീൻ ന്യമീമിഷദാ3 ഇത്യധിൈദവതം 4
അഥാധ്യാത്മം യേദ്ദതദ്ഗച്ഛതീവ ച മേനാഽേനന
ൈചതദുപസ്മരത്യഭീക്ഷ്ണം � സങ്കൽപഃ 5
തദ്ധ തദ്വനം നാമ തദ്വനമിത പാസിതവ്യം സ യ ഏതേദവം േവദാഭി
ൈഹനം � സർവാണി ഭൂതാനി സംവാഞ്ഛന്തി 6
ഉപനിഷദം േഭാ ഹീത ക്താ ത ഉപനിഷദ് ാഹ്മീം വാവ ത
ഉപനിഷദമ േമതി 7
തൈസ തേപാ ദമഃ കർേമതി തിഷ്ഠാ േവദാഃ സർവാംഗാനി
സത്യമായതനം 8
േയാ വാ ഏതാേമവം േവദാപഹത്യ പാപ്മാനമനേന്ത സ്വർേഗ
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േലാേക േജ്യേയ തിതിഷ്ഠതി തിതിഷ്ഠതി 9
ഇതി േകേനാപനിഷദി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ

ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച സർവാണി
സർവം ഹ്മൗപനിഷദം
മാഽഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ
നിരാകേരാദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം േമഽ
തദാത്മനി നിരേത യ
ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി സ േത മയി സ
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

ഇതി േകേനാപനിഷത്
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