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ത്വാം ദദൃശിവാ ത മുഖാത് മുക്തം .. 11..
സ്വർേഗ േലാേക ന ഭയം കിഞ്ചനാസ്തി
ന ത ത്വം ന ജരയാ ബിേഭതി .
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സ ത്വമഗ്നിം � സ്വർഗ്യമേധ്യഷി മൃേത്യാ

ഹി ത്വം � ദ്ദധാനായ മഹ്യം .
സ്വർഗേലാകാ അമൃതത്വം ഭജന്ത
ഏതദ് ദ്വിതീേയന വൃേണ വേരണ .. 13..
േത വീമി തദു േമ നിേബാധ

സ്വർഗ്യമഗ്നിം നചിേകതഃ ജാനൻ .
അനന്തേലാകാപ്തിമേഥാ തിഷ്ഠാം
വിദ്ധി ത്വേമതം നിഹിതം ഗുഹായാം .. 14..
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സ ചാപി തത് ത്യവദദ്യേഥാക്തം
അഥാസ്യ മൃത ഃ പുനേരവാഹ തുഷ്ടഃ .. 15..
തമ വീത് ീയമാേണാ മഹാത്മാ
വരം തേവഹാദ്യ ദദാമി ഭൂയഃ .
തൈവവ നാമ്നാ ഭവിതാഽയമഗ്നിഃ
സൃങ്കാം േചമാമേനകരൂപാം ഗൃഹാണ .. 16..
ിണാചിേകത ിഭിേരത്യ സന്ധിം
ികർമകൃത്തരതി ജന്മമൃത .
ഹ്മജജ്ഞം േദവമീഡ്യം വിദിത്വാ

നിചാേയ്യമാം � ശാന്തിമത്യന്തേമതി .. 17..
ിണാചിേകത യേമതദ്വിദിത്വാ
യ ഏവം വിദ്വാം �ശ്ചിനുേത നാചിേകതം .
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സ മൃത പാശാൻ പുരതഃ േണാദ്യ
േശാകാതിേഗാ േമാദേത സ്വർഗേലാേക .. 18..
ഏഷ േതഽഗ്നിർനചിേകതഃ സ്വർേഗ്യാ
യമവൃണീഥാ ദ്വിതീേയന വേരണ .
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േയയം േ േത വിചികിത്സാ മനുേഷ്യ-
ഽസ്തീേത്യേക നായമസ്തീതി ൈചേക .
ഏതദ്വിദ്യാമനുശിഷ്ടസ്ത്വയാഽഹം
വരാണാേമഷ വര തീയഃ .. 20..
േദൈവര ാപി വിചികിത്സിതം പുരാ
ന ഹി സുവിേജ്ഞയമണുേരഷ ധർമഃ .
അന്യം വരം നചിേകേതാ വൃണീഷ്വ
മാ േമാപേരാത്സീരതി മാ സൃൈജനം .. 21..
േദൈവര ാപി വിചികിത്സിതം കില
ത്വം ച മൃേത്യാ യന്ന സുേജ്ഞയമാത്ഥ .
വക്താ ചാസ്യ ത്വാദൃഗേന്യാ ന ലേഭ്യാ
നാേന്യാ വര ല്യ ഏതസ്യ കശ്ചിത് .. 22..
ശതായുഷഃ പു പൗ ാന്വൃണീഷ്വാ
ബഹൂൻപശൂൻ ഹസ്തിഹിരണ്യമശ്വാൻ .
ഭൂേമർമഹദായതനം വൃണീഷ്വ
സ്വയം ച ജീവ ശരേദാ യാവദിച്ഛസി .. 23..
ഏത ല്യം യദി മന്യേസ വരം
വൃണീഷ്വ വിത്തം ചിരജീവികാം ച .
മഹാഭൂമൗ നചിേകതസ്ത്വേമധി
കാമാനാം ത്വാ കാമഭാജം കേരാമി .. 24..
േയ േയ കാമാ ദുർലഭാ മർത്യേലാേക
സർവാൻ കാമാം �ശ്ഛന്ദതഃ ാർഥയസ്വ .
ഇമാ രാമാഃ സരഥാഃ സതൂര്യാ
ന ഹീദൃശാ ലംഭനീയാ മനുൈഷ്യഃ .
ആഭിർമത് ത്താഭിഃ പരിചാരയസ്വ
നചിേകേതാ മരണം മാഽനു ാക്ഷീഃ .. 25..
േശ്വാഭാവാ മർത്യസ്യ യദന്തൈകതത്
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സർേവ ിയാണാം ജരയന്തി േതജഃ .
അപി സർവം ജീവിതമൽപേമവ
തൈവവ വാഹാസ്തവ നൃത്യഗീേത .. 26..
ന വിേത്തന തർപണീേയാ മനുേഷ്യാ
ലപ്സ്യാമേഹ വിത്തമ ാക്ഷ്മ േചത്ത്വാ .
ജീവിഷ്യാേമാ യാവദീശിഷ്യസി ത്വം
വര േമ വരണീയഃ സ ഏവ .. 27..
അജീര്യതാമമൃതാനാമുേപത്യ
ജീര്യന്മർത്യഃ ക്വധഃസ്ഥഃ ജാനൻ .
അഭിധ്യായൻ വർണരതി േമാദാൻ
അതിദീർേഘ ജീവിേത േകാ രേമത .. 28..
യസ്മിന്നിദം വിചികിത്സന്തി മൃേത്യാ
യത്സാമ്പരാേയ മഹതി ഹി നസ്തത് .
േയാഽയം വേരാ ഗൂഢമനു വിേഷ്ടാ
നാന്യം തസ്മാന്നചിേകതാ വൃണീേത .. 29..
.. ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ ഥമാ വല്ലീ ..

അദ്ധ്യായം 1 കാണ്ഡം II
അന്യേ േയാഽന്യദുൈതവ േ യ-
േസ്ത ഉേഭ നാനാർേഥ പുരുഷം � സിനീതഃ .
തേയാഃ േ യ ആദദാനസ്യ സാധു
ഭവതി ഹീയേതഽർഥാദ്യ ഉ േ േയാ വൃണീേത .. 1..
േ യശ്ച േ യശ്ച മനുഷ്യേമതഃ
തൗ സമ്പരീത്യ വിവിനക്തി ധീരഃ .
േ േയാ ഹി ധീേരാഽഭി േ യേസാ വൃണീേത
േ േയാ മേന്ദാ േയാഗേക്ഷമാദ്വൃണീേത .. 2..
സ ത്വം ിയാൻ ിയരൂപാംശ്ച കാമാൻ
അഭിധ്യായന്നചിേകേതാഽത്യ ാക്ഷീഃ .
ൈനതാം സൃങ്കാം വിത്തമയീമവാേപ്താ
യസ്യാം മജ്ജന്തി ബഹേവാ മനുഷ്യാഃ .. 3..
ദൂരേമേത വിപരീേത വിഷൂചീ
അവിദ്യാ യാ ച വിേദ്യതിജ്ഞാതാ .
വിദ്യാഭീപ്സിനം നചിേകതസം മേന്യ
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ന ത്വാ കാമാ ബഹേവാഽേലാലുപന്ത .. 4..
അവിദ്യായാമന്തേര വർതമാനാഃ
സ്വയം ധീരാഃ പണ്ഡിതംമന്യമാനാഃ .
ദ മ്യമാണാഃ പരിയന്തി മൂഢാ
അേന്ധൈനവ നീയമാനാ യഥാന്ധാഃ .. 5..
ന സാമ്പരായഃ തിഭാതി ബാലം
മാദ്യന്തം വിത്തേമാേഹന മൂഢം .
അയം േലാേകാ നാസ്തി പര ഇതി മാനീ
പുനഃ പുനർവശമാപദ്യേത േമ .. 6..
വണായാപി ബഹുഭിേര്യാ ന ലഭ്യഃ

ശൃണ്വേന്താഽപി ബഹേവാ യം ന വിദ ഃ .
ആശ്ചേര്യാ വക്താ കുശേലാഽസ്യ ലബ്ധാ
ആശ്ചേര്യാജ്ഞാതാ കുശലാനുശിഷ്ടഃ .. 7..
ന നേരണാവേരണ േ ാക്തഏഷ
സുവിേജ്ഞേയാ ബഹുധാ ചിന്ത്യമാനഃ .
അനന്യേ ാേക്ത ഗതിര നാസ്തി
അണീയാൻ ഹ്യതർക്യമണു മാണാത് .. 8..
ൈനഷാ തർേകണ മതിരാപേനയാ
േ ാക്താേന്യൈനവ സുജ്ഞാനായ േ ഷ്ഠ .
യാം ത്വമാപഃ സത്യധൃതിർബതാസി
ത്വാദൃങ്േനാ ഭൂയാന്നചിേകതഃ ഷ്ടാ .. 9..
ജാനാമ്യഹം േശവധിരിത്യനിത്യം
ന ഹ്യ ൈവഃ ാപ്യേത ഹി വം തത് .
തേതാ മയാ നാചിേകതശ്ചിേതാഽഗ്നിഃ
അനിൈത്യർ ൈവ്യഃ ാപ്തവാനസ്മി നിത്യം .. 10..
കാമസ്യാപ്തിം ജഗതഃ തിഷ്ഠാം
േതാരാനന്ത്യമഭയസ്യ പാരം .
േസ്താമമഹദുരുഗായം തിഷ്ഠാം ദൃഷ്ട്വാ
ധൃത്യാ ധീേരാ നചിേകേതാഽത്യ ാക്ഷീഃ .. 11..
തം ദുർദർശം ഗൂഢമനു വിഷ്ടം
ഗുഹാഹിതം ഗഹ്വേരഷ്ഠം പുരാണം .
അധ്യാത്മേയാഗാധിഗേമന േദവം
മത്വാ ധീേരാ ഹർഷേശാകൗ ജഹാതി .. 12..
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ഏത ത്വാ സമ്പരിഗൃഹ്യ മർത്യഃ
വൃഹ്യ ധർമ്യമണുേമതമാപ്യ .
സ േമാദേത േമാദനീയം � ഹി ലബ്ധ്വാ
വിവൃതം � സദ്മ നചിേകതസം മേന്യ .. 13..
അന്യ ധർമാദന്യ ാധർമാ-
ദന്യ ാസ്മാത്കൃതാകൃതാത് .
അന്യ ഭൂതാച്ച ഭവ്യാച്ച
യത്തത്പശ്യസി തദ്വദ .. 14..
സർേവ േവദാ യത്പദമാമനന്തി
തപാം �സി സർവാണി ച യദ്വദന്തി .
യദിച്ഛേന്താ ഹ്മചര്യം ചരന്തി
തേത്ത പദം � സം േഹണ വീേമ്യാമിേത്യതത് .. 15..
ഏതേദ്ധ്യവാക്ഷരം ഹ്മ ഏതേദ്ധ്യവാക്ഷരം പരം .
ഏതേദ്ധ്യവാക്ഷരംജ്ഞാത്വാ േയാ യദിച്ഛതി തസ്യ തത് .. 16..
ഏതദാലംബനം � േ ഷ്ഠേമതദാലംബനം പരം .
ഏതദാലംബനംജ്ഞാത്വാ ഹ്മേലാേക മഹീയേത .. 17..
ന ജായേത ിയേത വാ വിപശ്ചിൻ
നായം കുതശ്ചിന്ന ബഭൂവ കശ്ചിത് .
അേജാ നിത്യഃ ശാശ്വേതാഽയം പുരാേണാ
ന ഹന്യേത ഹന്യമാേന ശരീേര .. 18..
ഹന്താ േചന്മന്യേത ഹ ം � ഹതേശ്ചന്മന്യേത ഹതം .
ഉഭൗ തൗ ന വിജാനീേതാ നായം � ഹന്തി ന ഹന്യേത .. 19..
അേണാരണീയാന്മഹേതാ മഹീയാ-
നാത്മാഽസ്യ ജേന്താർനിഹിേതാ ഗുഹായാം .
തമ തുഃ പശ്യതി വീതേശാേകാ
ധാതു സാദാന്മഹിമാനമാത്മനഃ .. 20..
ആസീേനാ ദൂരം ജതി ശയാേനാ യാതി സർവതഃ .
കസ്തം മദാമദം േദവം മദേന്യാജ്ഞാതുമർഹതി .. 21..
അശരീരം � ശരീേരഷ്വനവേസ്ഥഷ്വവസ്ഥിതം .
മഹാന്തം വിഭുമാത്മാനം മത്വാ ധീേരാ ന േശാചതി .. 22..
നായമാത്മാ വചേനന ലേഭ്യാ
ന േമധയാ ന ബഹുനാ േതന .
യേമൈവഷ വൃണുേത േതന ലഭ്യഃ
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തൈസ്യഷആത്മാ വിവൃണുേത തനൂം � സ്വാം .. 23..
നാവിരേതാ ദുശ്ചരിതാന്നാശാേന്താ നാസമാഹിതഃ .
നാശാന്തമാനേസാ വാഽപി ജ്ഞാേനൈനനമാ യാത് .. 24..
യസ്യ ഹ്മ ചക്ഷ ം ച ഉേഭ ഭവത ഓദനഃ .
മൃത ര്യേസ്യാപേസചനം ക ഇത്ഥാ േവദ യ സഃ .. 25..
ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ ദ്വിതീയാ വല്ലീ ..

അദ്ധ്യായം 1 കാണ്ഡം III
ഋതം പിബന്തൗ സുകൃതസ്യ േലാേക
ഗുഹാം വിഷ്ടൗ പരേമ പരാർേധ .
ഛായാതപൗ ഹ്മവിേദാ വദന്തി
പഞ്ചാഗ്നേയാ േയ ച ിണാചിേകതാഃ .. 1..
യഃ േസതുരീജാനാനാമക്ഷരം ഹ്മ യത് പരം .
അഭയം തിതീർഷതാം പാരം നാചിേകതം � ശേകമഹി .. 2..
ആത്മാനം � രഥിതം വിദ്ധി ശരീരം � രഥേമവ തു .
ബുദ്ധിം തു സാരഥിം വിദ്ധി മനഃ ഹേമവ ച .. 3..
ഇ ിയാണി ഹയാനാഹുർവിഷയാം � േസ്തഷു േഗാചരാൻ .
ആേത്മ ിയമേനായുക്തം േഭാേക്തത്യാഹുർമനീഷിണഃ .. 4..
യസ്ത്വവിജ്ഞാനവാൻഭവത്യയുേക്തന മനസാ സദാ .
തേസ്യ ിയാണ്യവശ്യാനി ദുഷ്ടാശ്വാ ഇവ സാരേഥഃ .. 5..
യ വിജ്ഞാനവാൻഭവതി യുേക്തന മനസാ സദാ .
തേസ്യ ിയാണി വശ്യാനി സദശ്വാ ഇവ സാരേഥഃ .. 6..
യസ്ത്വവിജ്ഞാനവാൻഭവത്യമന ഃ സദാഽശുചിഃ .
ന സ തത്പദമാേപ്നാതി സംസാരം ചാധിഗച്ഛതി .. 7..
യ വിജ്ഞാനവാൻഭവതി സമന ഃ സദാ ശുചിഃ .
സ തു തത്പദമാേപ്നാതി യസ്മാദ്ഭൂേയാ ന ജായേത .. 8..
വിജ്ഞാനസാരഥിര്യ മനഃ ഹവാന്നരഃ .
േസാഽധ്വനഃ പാരമാേപ്നാതി തദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം .. 9..
ഇ ിേയഭ്യഃ പരാ ഹ്യർഥാ അർേഥഭ്യശ്ച പരം മനഃ .
മനസ പരാ ബുദ്ധിർബുേദ്ധരാത്മാ മഹാൻപരഃ .. 10..
മഹതഃ പരമവ്യക്തമവ്യക്താത്പുരുഷഃ പരഃ .
പുരുഷാന്ന പരം കിഞ്ചിത്സാ കാഷ്ഠാ സാ പരാ ഗതിഃ .. 11..
ഏഷ സർേവഷു ഭൂേതഷു ഗൂേഢാഽഽത്മാ ന കാശേത .
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ദൃശ്യേത ത്വ ്യയാ ബുദ്ധ്യാ സൂക്ഷ്മയാ സൂക്ഷ്മദർശിഭിഃ .. 12..
യേച്ഛദ്വാങ്മനസീ ാജ്ഞസ്തദ്യേച്ഛജ്ജ്ഞാനആത്മനി .
ജ്ഞാനമാത്മനി മഹതി നിയേച്ഛത്തദ്യേച്ഛച്ഛാന്തആത്മനി .. 13..
ഉത്തിഷ്ഠത ജാ ത
ാപ്യ വരാന്നിേബാധത .
രസ്യ ധാരാ നിശിതാ ദുരത്യയാ

ദുർഗം പഥസ്തത്കവേയാ വദന്തി .. 14..
അശബ്ദമ ർശമരൂപമവ്യയം
തഥാഽരസം നിത്യമഗന്ധവച്ച യത് .
അനാദ്യനന്തം മഹതഃ പരം വം
നിചായ്യ ത ത മുഖാത് മുച്യേത .. 15..
നാചിേകതമുപാഖ്യാനം മൃത േ ാക്തം � സനാതനം .
ഉക്ത്വാ ത്വാ ച േമധാവീ ഹ്മേലാേക മഹീയേത .. 16..
യ ഇമം പരമം ഗുഹ്യം ാവേയദ് ഹ്മസംസദി .
യതഃ ാദ്ധകാേല വാ തദാനന്ത്യായ കൽപേത .
തദാനന്ത്യായ കൽപത ഇതി .. 17..
ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ തൃതീയാ വല്ലീ ..

അദ്ധ്യായം 2 കാണ്ഡം I
പരാഞ്ചി ഖാനി വ്യതൃണത് സ്വയംഭൂ-
സ്തസ്മാത്പരാങ്പശ്യതി നാന്തരാത്മൻ .
കശ്ചിദ്ധീരഃ ത്യഗാത്മാനൈമക്ഷ-
ദാവൃത്തച രമൃതത്വമിച്ഛൻ .. 1..
പരാചഃ കാമാനനുയന്തി ബാലാ-
േസ്ത മൃേത്യാര്യന്തി വിതതസ്യ പാശം .
അഥ ധീരാ അമൃതത്വം വിദിത്വാ
വമ േവഷ്വിഹ ന ാർഥയേന്ത .. 2..
േയന രൂപം രസം ഗന്ധം ശബ്ദാൻ ർശാം �ശ്ച ൈമഥുനാൻ .
ഏേതൈനവ വിജാനാതി കിമ പരിശിഷ്യേത . ഏതൈദ്വ തത് .. 3..
സ്വപ്നാന്തം ജാഗരിതാന്തം േചാഭൗ േയനാനുപശ്യതി .
മഹാന്തം വിഭുമാത്മാനം മത്വാ ധീേരാ ന േശാചതി .. 4..
യ ഇമം മധ്വദം േവദ ആത്മാനം ജീവമന്തികാത് .
ഈശാനം ഭൂതഭവ്യസ്യ ന തേതാ വിജുഗുപ്സേത . ഏതൈദ്വ തത് .. 5..
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യഃ പൂർവം തപേസാ ജാതമദ്ഭ്യഃ പൂർവമജായത .
ഗുഹാം വിശ്യ തിഷ്ഠന്തം േയാ ഭൂേതഭിർവ്യപശ്യത . ഏതൈദ്വ തത് .. 6..
യാ ാേണന സംഭവത്യദിതിർേദവതാമയീ .
ഗുഹാം വിശ്യ തിഷ്ഠന്തീം യാ ഭൂേതഭിർവ്യജായത . ഏതൈദ്വ തത് .. 7..
അരേണ്യാർനിഹിേതാ ജാതേവദാ ഗർഭ ഇവ സുഭൃേതാ ഗർഭിണീഭിഃ .
ദിേവ ദിേവ ഈേഡ്യാ ജാഗൃവദ്ഭിർഹവിഷ്മദ്ഭിർമനുേഷ്യഭിരഗ്നിഃ . ഏതൈദ്വ
തത് .. 8..
യതേശ്ചാേദതി സൂേര്യാഽസ്തം യ ച ഗച്ഛതി .
തം േദവാഃ സർേവഽർപിതാസ്തദു നാേത്യതി കശ്ചന . ഏതൈദ്വ തത് .. 9..
യേദേവഹ തദമു യദമു തദന്വിഹ .
മൃേത്യാഃ സ മൃത മാേപ്നാതി യ ഇഹ നാേനവ പശ്യതി .. 10..
മനൈസേവദമാപ്തവ്യം േനഹ നാനാഽസ്തി കിഞ്ചന .
മൃേത്യാഃ സ മൃത ം ഗച്ഛതി യ ഇഹ നാേനവ പശ്യതി .. 11..
അംഗുഷ്ഠമാ ഃ പുരുേഷാ മധ്യ ആത്മനി തിഷ്ഠതി .
ഈശാനം ഭൂതഭവ്യസ്യ ന തേതാ വിജുഗുപ്സേത . ഏതൈദ്വ തത് .. 12..
അംഗുഷ്ഠമാ ഃ പുരുേഷാ േജ്യാതിരിവാധൂമകഃ .
ഈശാേനാ ഭൂതഭവ്യസ്യ സ ഏവാദ്യ സ ഉ ശ്വഃ . ഏതൈദ്വ തത് .. 13..
യേഥാദകം ദുർേഗ വൃഷ്ടം പർവേതഷു വിധാവതി .
ഏവം ധർമാൻ പൃഥക് പശ്യംസ്താേനവാനുവിധാവതി .. 14..
യേഥാദകം ശുേദ്ധ ശുദ്ധമാസിക്തം താദൃേഗവ ഭവതി .
ഏവം മുേനർവിജാനതആത്മാ ഭവതി ഗൗതമ .. 15..
ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ദ്വിതീയാധ്യാേയ ഥമാ വല്ലീ ..

അദ്ധ്യായം 2 കാണ്ഡം II
പുരേമകാദശദ്വാരമജസ്യാവ േചതസഃ .
അനുഷ്ഠായ ന േശാചതി വിമുക്തശ്ച വിമുച്യേത . ഏതൈദ്വ തത് .. 1..
ഹം �സഃ ശുചിഷദ്വസുരാന്തരിക്ഷസദ്-
േഹാതാ േവദിഷദതിഥിർദുേരാണസത് .
നൃഷദ്വരസദൃതസേദ്വ്യാമസദ്
അബ്ജാ േഗാജാ ഋതജാ അ ിജാ ഋതം ബൃഹത് .. 2..
ഊർധ്വം ാണമുന്നയത്യപാനം ത്യഗസ്യതി .
മേധ്യ വാമനമാസീനം വിേശ്വ േദവാ ഉപാസേത .. 3..
അസ്യ വി ംസമാനസ്യ ശരീരസ്ഥസ്യ േദഹിനഃ .
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േദഹാദ്വിമുച്യമാനസ്യ കിമ പരിശിഷ്യേത . ഏതൈദ്വ തത് .. 4..
ന ാേണന നാപാേനന മർേത്യാ ജീവതി കശ്ചന .
ഇതേരണ തു ജീവന്തി യസ്മിേന്നതാവുപാ ിതൗ .. 5..
ഹന്ത ത ഇദം വക്ഷ്യാമി ഗുഹ്യം ഹ്മ സനാതനം .
യഥാ ച മരണം ാപ്യ ആത്മാ ഭവതി ഗൗതമ .. 6..
േയാനിമേന്യ പദ്യേന്ത ശരീരത്വായ േദഹിനഃ .
സ്ഥാണുമേന്യഽനുസംയന്തി യഥാകർമ യഥാ തം .. 7..
യ ഏഷ സുേപ്തഷു ജാഗർതി കാമം കാമം പുരുേഷാ നിർമിമാണഃ .
തേദവ ശു ം തദ് ഹ്മ തേദവാമൃതമുച്യേത .
തസ്മിം �േല്ലാകാഃ ിതാഃ സർേവ തദു നാേത്യതി കശ്ചന . ഏതൈദ്വ തത് .. 8..
അഗ്നിര്യൈഥേകാ ഭുവനം വിേഷ്ടാ
രൂപം രൂപം തിരൂേപാ ബഭൂവ .
ഏകസ്തഥാ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ
രൂപം രൂപം തിരൂേപാ ബഹിശ്ച .. 9..
വായുര്യൈഥേകാ ഭുവനം വിേഷ്ടാ
രൂപം രൂപം തിരൂേപാ ബഭൂവ .
ഏകസ്തഥാ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ
രൂപം രൂപം തിരൂേപാ ബഹിശ്ച .. 10..
സൂേര്യാ യഥാ സർവേലാകസ്യ ച ഃ
ന ലിപ്യേത ചാ ൈഷർബാഹ്യേദാൈഷഃ .
ഏകസ്തഥാ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ
ന ലിപ്യേത േലാകദുഃേഖന ബാഹ്യഃ .. 11..
ഏേകാ വശീ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ
ഏകം രൂപം ബഹുധാ യഃ കേരാതി .
തമാത്മസ്ഥം േയഽനുപശ്യന്തി ധീരാഃ
േതഷാം സുഖം ശാശ്വതം േനതേരഷാം .. 12..
നിേത്യാഽനിത്യാനാം േചതനേശ്ചതനാനാം
ഏേകാ ബഹൂനാം േയാ വിദധാതി കാമാൻ .
തമാത്മസ്ഥം േയഽനുപശ്യന്തി ധീരാഃ
േതഷാം ശാന്തിഃ ശാശ്വതീ േനതേരഷാം .. 13..
തേദതദിതി മന്യേന്തഽനിർേദശ്യം പരമം സുഖം .
കഥം നു തദ്വിജാനീയാം കിമു ഭാതി വിഭാതി വാ .. 14..
ന ത സൂേര്യാ ഭാതി ന ച താരകം
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േനമാ വിദ േതാ ഭാന്തി കുേതാഽയമഗ്നിഃ .
തേമവ ഭാന്തമനുഭാതി സർവം
തസ്യ ഭാസാ സർവമിദം വിഭാതി .. 15..
ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ദ്വിതീയാധ്യാേയ ദ്വിതീയാ വല്ലീ ..

അദ്ധ്യായം 2 കാണ്ഡം III
ഊർധ്വമൂേലാഽവാക്ശാഖ ഏേഷാഽശ്വത്ഥഃ സനാതനഃ .
തേദവ ശു ം തദ് ഹ്മ തേദവാമൃതമുച്യേത .
തസ്മിം �േല്ലാകാഃ ിതാഃ സർേവ തദു നാേത്യതി കശ്ചന . ഏതൈദ്വ തത് .. 1..
യദിദം കിം ച ജഗത് സർവം ാണ ഏജതി നിഃസൃതം .
മഹദ്ഭയം വ മുദ്യതം യ ഏതദ്വിദുരമൃതാേസ്ത ഭവന്തി .. 2..
ഭയാദസ്യാഗ്നിസ്തപതി ഭയാത്തപതി സൂര്യഃ .
ഭയാദി ശ്ച വായുശ്ച മൃത ർധാവതി പഞ്ചമഃ .. 3..
ഇഹ േചദശകദ്േബാ ം ാക്ഷരീരസ്യ വി സഃ .
തതഃ സർേഗഷു േലാേകഷു ശരീരത്വായ കൽപേത .. 4..
യഥാഽഽദർേശ തഥാഽഽത്മനി യഥാ സ്വേപ്ന തഥാ പിതൃേലാേക .
യഥാഽ പരീവ ദദൃേശ തഥാ ഗന്ധർവേലാേക
ഛായാതപേയാരിവ ഹ്മേലാേക .. 5..
ഇ ിയാണാം പൃഥഗ്ഭാവമുദയാസ്തമയൗ ച യത് .
പൃഥഗുത്പദ്യമാനാനാം മത്വാ ധീേരാ ന േശാചതി .. 6..
ഇ ിേയഭ്യഃ പരം മേനാ മനസഃ സത്ത്വമുത്തമം .
സത്ത്വാദധി മഹാനാത്മാ മഹേതാഽവ്യക്തമുത്തമം .. 7..
അവ്യക്താ പരഃ പുരുേഷാ വ്യാപേകാഽലിംഗ ഏവ ച .
യംജ്ഞാത്വാ മുച്യേത ജ രമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി .. 8..
ന സ േശ തിഷ്ഠതി രൂപമസ്യ
ന ച ഷാ പശ്യതി കശ്ചൈനനം .
ഹൃദാ മനീഷാ മനസാഽഭി ൃേപ്താ
യ ഏതദ്വിദുരമൃതാേസ്ത ഭവന്തി .. 9..
യദാ പഞ്ചാവതിഷ്ഠേന്തജ്ഞാനാനി മനസാ സഹ .
ബുദ്ധിശ്ച ന വിേചഷ്ടേത താമാഹുഃ പരമാം ഗതിം .. 10..
താം േയാഗമിതി മന്യേന്തസ്ഥിരാമി ിയധാരണാം .
അ മത്തസ്തദാ ഭവതി േയാേഗാ ഹി ഭവാപ്യയൗ .. 11..
ൈനവ വാചാ ന മനസാ ാ ം ശേക്യാ ന ച ഷാ .
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അസ്തീതി വേതാഽന്യ കഥം തദുപലഭ്യേത .. 12..
അസ്തീേത്യേവാപലബ്ധവ്യസ്തത്ത്വഭാേവന േചാഭേയാഃ .
അസ്തീേത്യേവാപലബ്ധസ്യ തത്ത്വഭാവഃ സീദതി .. 13..
യദാ സർേവ മുച്യേന്ത കാമാ േയഽസ്യ ഹൃദി ിതാഃ .
അഥ മർേത്യാഽമൃേതാ ഭവത്യ ഹ്മ സമ േത .. 14..
യഥാ സർേവ ഭിദ്യേന്ത ഹൃദയേസ്യഹ ന്ഥയഃ .
അഥ മർേത്യാഽമൃേതാ ഭവേത്യതാവദ്ധ്യനുശാസനം .. 15..
ശതം ൈചകാ ച ഹൃദയസ്യ നാഡ്യ-
സ്താസാം മൂർധാനമഭിനിഃസൃൈതകാ .
തേയാർധ്വമായന്നമൃതത്വേമതി
വിഷ്വങ്ങന്യാ ഉത് മേണ ഭവന്തി .. 16..
അംഗുഷ്ഠമാ ഃ പുരുേഷാഽന്തരാത്മാ
സദാ ജനാനാം ഹൃദേയ സംനിവിഷ്ടഃ .
തം സ്വാച്ഛരീരാത് വൃേഹ ഞ്ജാദിേവഷീകാം ൈധേര്യണ .
തം വിദ്യാ മമൃതം തം വിദ്യാ മമൃതമിതി .. 17..
മൃത േ ാക്താം നചിേകേതാഽഥ ലബ്ധ്വാ
വിദ്യാേമതാം േയാഗവിധിം ച കൃത്സ്നം .
ഹ്മ ാേപ്താ വിരേജാഽഭൂദ്വിമൃത -

രേന്യാഽേപ്യവം േയാ വിദധ്യാത്മേമവ .. 18..
സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ .
േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ .. 19..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ദ്വിതീയാധ്യാേയ തൃതീയാ വല്ലീ ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹവീര്യം കരവാവൈഹ .
േതജസ്വി നാവധീതമ . മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം തത് സത് ..
കേഠാപനിഷത് ..
ഓം
.. അഥ കേഠാപനിഷദ് ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹവീര്യം കരവാവൈഹ .
േതജസ്വി നാവധീതമ . മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
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അദ്ധ്യായം 1 കാണ്ഡം I
ഓം ഉശൻ ഹൈവ വാജ വസഃ സർവേവദസം ദദൗ .
തസ്യ ഹ നചിേകതാ നാമ പു ആസ .. 1..
തം � ഹ കുമാരം � സന്തം ദക്ഷിണാസു
നീയമാനാസു ദ്ധാവിേവശ േസാഽമന്യത .. 2..
പീേതാദകാ ജഗ്ധതൃണാ ദുഗ്ധേദാഹാ നിരി ിയാഃ .
അനന്ദാ നാമ േത േലാകാസ്താൻ സ ഗച്ഛതി താ ദദത് .. 3..
സ േഹാവാച പിതരം തത കൈസ്മ മാം ദാസ്യസീതി .
ദ്വിതീയം തൃതീയം തം � േഹാവാച മൃത്യേവ ത്വാ ദദാമീതി .. 4..
ബഹൂനാേമമി ഥേമാ ബഹൂനാേമമി മധ്യമഃ .
കിം � സ്വിദ്യമസ്യ കർതവ്യം യന്മയാഽദ്യ കരിഷ്യതി .. 5..
അനുപശ്യ യഥാ പൂർേവ തിപശ്യ തഥാഽപേര .
സസ്യമിവ മർത്യഃ പച്യേത സസ്യമിവാജായേത പുനഃ .. 6..
ൈവശ്വാനരഃ വിശത്യതിഥിർ ാഹ്മേണാ ഗൃഹാൻ .
തൈസ്യതാം � ശാന്തിം കുർവന്തി ഹര ൈവവസ്വേതാദകം .. 7..
ആശാ തീേക്ഷ സംഗതം � സൂനൃതാം
േചഷ്ടാപൂർേത പു പശൂം �ശ്ച സർവാൻ .
ഏതദ്വൃങ്ക്േത പുരുഷസ്യാൽപേമധേസാ
യസ്യാനശ്നന്വസതി ാഹ്മേണാ ഗൃേഹ .. 8..
തിേ ാ രാ ീര്യദവാത്സീർഗൃേഹ േമ-
ഽനശ്നൻ ഹ്മന്നതിഥിർനമസ്യഃ .
നമേസ്തഽ ഹ്മൻ സ്വസ്തി േമഽ
തസ്മാത് തി ീന്വരാന്വൃണീഷ്വ .. 9..
ശാന്തസങ്കൽപഃ സുമനാ യഥാ സ്യാദ്
വീതമന ർഗൗതേമാ മാഽഭി മൃേത്യാ .
ത്വത് സൃഷ്ടം മാഽഭിവേദത് തീത
ഏതത് യാണാം ഥമം വരം വൃേണ .. 10..
യഥാ പുരസ്താദ് ഭവിതാ തീത
ഔദ്ദാലകിരാരുണിർമത് സൃഷ്ടഃ .
സുഖം � രാ ീഃ ശയിതാ വീതമന ഃ
ത്വാം ദദൃശിവാ ത മുഖാത് മുക്തം .. 11..
സ്വർേഗ േലാേക ന ഭയം കിഞ്ചനാസ്തി
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ന ത ത്വം ന ജരയാ ബിേഭതി .
ഉേഭ തീർത്വാഽശനായാപിപാേസ
േശാകാതിേഗാ േമാദേത സ്വർഗേലാേക .. 12..
സ ത്വമഗ്നിം � സ്വർഗ്യമേധ്യഷി മൃേത്യാ

ഹി ത്വം � ദ്ദധാനായ മഹ്യം .
സ്വർഗേലാകാ അമൃതത്വം ഭജന്ത
ഏതദ് ദ്വിതീേയന വൃേണ വേരണ .. 13..
േത വീമി തദു േമ നിേബാധ

സ്വർഗ്യമഗ്നിം നചിേകതഃ ജാനൻ .
അനന്തേലാകാപ്തിമേഥാ തിഷ്ഠാം
വിദ്ധി ത്വേമതം നിഹിതം ഗുഹായാം .. 14..
േലാകാദിമഗ്നിം തമുവാച തൈസ്മ
യാ ഇഷ്ടകാ യാവതീർവാ യഥാ വാ .
സ ചാപി തത് ത്യവദദ്യേഥാക്തം
അഥാസ്യ മൃത ഃ പുനേരവാഹ തുഷ്ടഃ .. 15..
തമ വീത് ീയമാേണാ മഹാത്മാ
വരം തേവഹാദ്യ ദദാമി ഭൂയഃ .
തൈവവ നാമ്നാ ഭവിതാഽയമഗ്നിഃ
സൃങ്കാം േചമാമേനകരൂപാം ഗൃഹാണ .. 16..
ിണാചിേകത ിഭിേരത്യ സന്ധിം
ികർമകൃത്തരതി ജന്മമൃത .
ഹ്മജജ്ഞം േദവമീഡ്യം വിദിത്വാ

നിചാേയ്യമാം � ശാന്തിമത്യന്തേമതി .. 17..
ിണാചിേകത യേമതദ്വിദിത്വാ
യ ഏവം വിദ്വാം �ശ്ചിനുേത നാചിേകതം .
സ മൃത പാശാൻ പുരതഃ േണാദ്യ
േശാകാതിേഗാ േമാദേത സ്വർഗേലാേക .. 18..
ഏഷ േതഽഗ്നിർനചിേകതഃ സ്വർേഗ്യാ
യമവൃണീഥാ ദ്വിതീേയന വേരണ .
ഏതമഗ്നിം തൈവവ വക്ഷ്യന്തി ജനാസഃ
തൃതീയം വരം നചിേകേതാ വൃണീഷ്വ .. 19..
േയയം േ േത വിചികിത്സാ മനുേഷ്യ-
ഽസ്തീേത്യേക നായമസ്തീതി ൈചേക .
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ഏതദ്വിദ്യാമനുശിഷ്ടസ്ത്വയാഽഹം
വരാണാേമഷ വര തീയഃ .. 20..
േദൈവര ാപി വിചികിത്സിതം പുരാ
ന ഹി സുവിേജ്ഞയമണുേരഷ ധർമഃ .
അന്യം വരം നചിേകേതാ വൃണീഷ്വ
മാ േമാപേരാത്സീരതി മാ സൃൈജനം .. 21..
േദൈവര ാപി വിചികിത്സിതം കില
ത്വം ച മൃേത്യാ യന്ന സുേജ്ഞയമാത്ഥ .
വക്താ ചാസ്യ ത്വാദൃഗേന്യാ ന ലേഭ്യാ
നാേന്യാ വര ല്യ ഏതസ്യ കശ്ചിത് .. 22..
ശതായുഷഃ പു പൗ ാന്വൃണീഷ്വാ
ബഹൂൻപശൂൻ ഹസ്തിഹിരണ്യമശ്വാൻ .
ഭൂേമർമഹദായതനം വൃണീഷ്വ
സ്വയം ച ജീവ ശരേദാ യാവദിച്ഛസി .. 23..
ഏത ല്യം യദി മന്യേസ വരം
വൃണീഷ്വ വിത്തം ചിരജീവികാം ച .
മഹാഭൂമൗ നചിേകതസ്ത്വേമധി
കാമാനാം ത്വാ കാമഭാജം കേരാമി .. 24..
േയ േയ കാമാ ദുർലഭാ മർത്യേലാേക
സർവാൻ കാമാം �ശ്ഛന്ദതഃ ാർഥയസ്വ .
ഇമാ രാമാഃ സരഥാഃ സതൂര്യാ
ന ഹീദൃശാ ലംഭനീയാ മനുൈഷ്യഃ .
ആഭിർമത് ത്താഭിഃ പരിചാരയസ്വ
നചിേകേതാ മരണം മാഽനു ാക്ഷീഃ .. 25..
േശ്വാഭാവാ മർത്യസ്യ യദന്തൈകതത്
സർേവ ിയാണാം ജരയന്തി േതജഃ .
അപി സർവം ജീവിതമൽപേമവ
തൈവവ വാഹാസ്തവ നൃത്യഗീേത .. 26..
ന വിേത്തന തർപണീേയാ മനുേഷ്യാ
ലപ്സ്യാമേഹ വിത്തമ ാക്ഷ്മ േചത്ത്വാ .
ജീവിഷ്യാേമാ യാവദീശിഷ്യസി ത്വം
വര േമ വരണീയഃ സ ഏവ .. 27..
അജീര്യതാമമൃതാനാമുേപത്യ
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ജീര്യന്മർത്യഃ ക്വധഃസ്ഥഃ ജാനൻ .
അഭിധ്യായൻ വർണരതി േമാദാൻ
അതിദീർേഘ ജീവിേത േകാ രേമത .. 28..
യസ്മിന്നിദം വിചികിത്സന്തി മൃേത്യാ
യത്സാമ്പരാേയ മഹതി ഹി നസ്തത് .
േയാഽയം വേരാ ഗൂഢമനു വിേഷ്ടാ
നാന്യം തസ്മാന്നചിേകതാ വൃണീേത .. 29..
.. ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ ഥമാ വല്ലീ ..

അദ്ധ്യായം 1 കാണ്ഡം II
അന്യേ േയാഽന്യദുൈതവ േ യ-
േസ്ത ഉേഭ നാനാർേഥ പുരുഷം � സിനീതഃ .
തേയാഃ േ യ ആദദാനസ്യ സാധു
ഭവതി ഹീയേതഽർഥാദ്യ ഉ േ േയാ വൃണീേത .. 1..
േ യശ്ച േ യശ്ച മനുഷ്യേമതഃ
തൗ സമ്പരീത്യ വിവിനക്തി ധീരഃ .
േ േയാ ഹി ധീേരാഽഭി േ യേസാ വൃണീേത
േ േയാ മേന്ദാ േയാഗേക്ഷമാദ്വൃണീേത .. 2..
സ ത്വം ിയാൻ ിയരൂപാംശ്ച കാമാൻ
അഭിധ്യായന്നചിേകേതാഽത്യ ാക്ഷീഃ .
ൈനതാം സൃങ്കാം വിത്തമയീമവാേപ്താ
യസ്യാം മജ്ജന്തി ബഹേവാ മനുഷ്യാഃ .. 3..
ദൂരേമേത വിപരീേത വിഷൂചീ
അവിദ്യാ യാ ച വിേദ്യതിജ്ഞാതാ .
വിദ്യാഭീപ്സിനം നചിേകതസം മേന്യ
ന ത്വാ കാമാ ബഹേവാഽേലാലുപന്ത .. 4..
അവിദ്യായാമന്തേര വർതമാനാഃ
സ്വയം ധീരാഃ പണ്ഡിതംമന്യമാനാഃ .
ദ മ്യമാണാഃ പരിയന്തി മൂഢാ
അേന്ധൈനവ നീയമാനാ യഥാന്ധാഃ .. 5..
ന സാമ്പരായഃ തിഭാതി ബാലം
മാദ്യന്തം വിത്തേമാേഹന മൂഢം .
അയം േലാേകാ നാസ്തി പര ഇതി മാനീ
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പുനഃ പുനർവശമാപദ്യേത േമ .. 6..
വണായാപി ബഹുഭിേര്യാ ന ലഭ്യഃ

ശൃണ്വേന്താഽപി ബഹേവാ യം ന വിദ ഃ .
ആശ്ചേര്യാ വക്താ കുശേലാഽസ്യ ലബ്ധാ
ആശ്ചേര്യാജ്ഞാതാ കുശലാനുശിഷ്ടഃ .. 7..
ന നേരണാവേരണ േ ാക്തഏഷ
സുവിേജ്ഞേയാ ബഹുധാ ചിന്ത്യമാനഃ .
അനന്യേ ാേക്ത ഗതിര നാസ്തി
അണീയാൻ ഹ്യതർക്യമണു മാണാത് .. 8..
ൈനഷാ തർേകണ മതിരാപേനയാ
േ ാക്താേന്യൈനവ സുജ്ഞാനായ േ ഷ്ഠ .
യാം ത്വമാപഃ സത്യധൃതിർബതാസി
ത്വാദൃങ്േനാ ഭൂയാന്നചിേകതഃ ഷ്ടാ .. 9..
ജാനാമ്യഹം േശവധിരിത്യനിത്യം
ന ഹ്യ ൈവഃ ാപ്യേത ഹി വം തത് .
തേതാ മയാ നാചിേകതശ്ചിേതാഽഗ്നിഃ
അനിൈത്യർ ൈവ്യഃ ാപ്തവാനസ്മി നിത്യം .. 10..
കാമസ്യാപ്തിം ജഗതഃ തിഷ്ഠാം
േതാരാനന്ത്യമഭയസ്യ പാരം .
േസ്താമമഹദുരുഗായം തിഷ്ഠാം ദൃഷ്ട്വാ
ധൃത്യാ ധീേരാ നചിേകേതാഽത്യ ാക്ഷീഃ .. 11..
തം ദുർദർശം ഗൂഢമനു വിഷ്ടം
ഗുഹാഹിതം ഗഹ്വേരഷ്ഠം പുരാണം .
അധ്യാത്മേയാഗാധിഗേമന േദവം
മത്വാ ധീേരാ ഹർഷേശാകൗ ജഹാതി .. 12..
ഏത ത്വാ സമ്പരിഗൃഹ്യ മർത്യഃ
വൃഹ്യ ധർമ്യമണുേമതമാപ്യ .
സ േമാദേത േമാദനീയം � ഹി ലബ്ധ്വാ
വിവൃതം � സദ്മ നചിേകതസം മേന്യ .. 13..
അന്യ ധർമാദന്യ ാധർമാ-
ദന്യ ാസ്മാത്കൃതാകൃതാത് .
അന്യ ഭൂതാച്ച ഭവ്യാച്ച
യത്തത്പശ്യസി തദ്വദ .. 14..
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സർേവ േവദാ യത്പദമാമനന്തി
തപാം �സി സർവാണി ച യദ്വദന്തി .
യദിച്ഛേന്താ ഹ്മചര്യം ചരന്തി
തേത്ത പദം � സം േഹണ വീേമ്യാമിേത്യതത് .. 15..
ഏതേദ്ധ്യവാക്ഷരം ഹ്മ ഏതേദ്ധ്യവാക്ഷരം പരം .
ഏതേദ്ധ്യവാക്ഷരംജ്ഞാത്വാ േയാ യദിച്ഛതി തസ്യ തത് .. 16..
ഏതദാലംബനം � േ ഷ്ഠേമതദാലംബനം പരം .
ഏതദാലംബനംജ്ഞാത്വാ ഹ്മേലാേക മഹീയേത .. 17..
ന ജായേത ിയേത വാ വിപശ്ചിൻ
നായം കുതശ്ചിന്ന ബഭൂവ കശ്ചിത് .
അേജാ നിത്യഃ ശാശ്വേതാഽയം പുരാേണാ
ന ഹന്യേത ഹന്യമാേന ശരീേര .. 18..
ഹന്താ േചന്മന്യേത ഹ ം � ഹതേശ്ചന്മന്യേത ഹതം .
ഉഭൗ തൗ ന വിജാനീേതാ നായം � ഹന്തി ന ഹന്യേത .. 19..
അേണാരണീയാന്മഹേതാ മഹീയാ-
നാത്മാഽസ്യ ജേന്താർനിഹിേതാ ഗുഹായാം .
തമ തുഃ പശ്യതി വീതേശാേകാ
ധാതു സാദാന്മഹിമാനമാത്മനഃ .. 20..
ആസീേനാ ദൂരം ജതി ശയാേനാ യാതി സർവതഃ .
കസ്തം മദാമദം േദവം മദേന്യാജ്ഞാതുമർഹതി .. 21..
അശരീരം � ശരീേരഷ്വനവേസ്ഥഷ്വവസ്ഥിതം .
മഹാന്തം വിഭുമാത്മാനം മത്വാ ധീേരാ ന േശാചതി .. 22..
നായമാത്മാ വചേനന ലേഭ്യാ
ന േമധയാ ന ബഹുനാ േതന .
യേമൈവഷ വൃണുേത േതന ലഭ്യഃ
തൈസ്യഷആത്മാ വിവൃണുേത തനൂം � സ്വാം .. 23..
നാവിരേതാ ദുശ്ചരിതാന്നാശാേന്താ നാസമാഹിതഃ .
നാശാന്തമാനേസാ വാഽപി ജ്ഞാേനൈനനമാ യാത് .. 24..
യസ്യ ഹ്മ ചക്ഷ ം ച ഉേഭ ഭവത ഓദനഃ .
മൃത ര്യേസ്യാപേസചനം ക ഇത്ഥാ േവദ യ സഃ .. 25..
ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ ദ്വിതീയാ വല്ലീ ..

അദ്ധ്യായം 1 കാണ്ഡം III
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ഋതം പിബന്തൗ സുകൃതസ്യ േലാേക
ഗുഹാം വിഷ്ടൗ പരേമ പരാർേധ .
ഛായാതപൗ ഹ്മവിേദാ വദന്തി
പഞ്ചാഗ്നേയാ േയ ച ിണാചിേകതാഃ .. 1..
യഃ േസതുരീജാനാനാമക്ഷരം ഹ്മ യത് പരം .
അഭയം തിതീർഷതാം പാരം നാചിേകതം � ശേകമഹി .. 2..
ആത്മാനം � രഥിതം വിദ്ധി ശരീരം � രഥേമവ തു .
ബുദ്ധിം തു സാരഥിം വിദ്ധി മനഃ ഹേമവ ച .. 3..
ഇ ിയാണി ഹയാനാഹുർവിഷയാം � േസ്തഷു േഗാചരാൻ .
ആേത്മ ിയമേനായുക്തം േഭാേക്തത്യാഹുർമനീഷിണഃ .. 4..
യസ്ത്വവിജ്ഞാനവാൻഭവത്യയുേക്തന മനസാ സദാ .
തേസ്യ ിയാണ്യവശ്യാനി ദുഷ്ടാശ്വാ ഇവ സാരേഥഃ .. 5..
യ വിജ്ഞാനവാൻഭവതി യുേക്തന മനസാ സദാ .
തേസ്യ ിയാണി വശ്യാനി സദശ്വാ ഇവ സാരേഥഃ .. 6..
യസ്ത്വവിജ്ഞാനവാൻഭവത്യമന ഃ സദാഽശുചിഃ .
ന സ തത്പദമാേപ്നാതി സംസാരം ചാധിഗച്ഛതി .. 7..
യ വിജ്ഞാനവാൻഭവതി സമന ഃ സദാ ശുചിഃ .
സ തു തത്പദമാേപ്നാതി യസ്മാദ്ഭൂേയാ ന ജായേത .. 8..
വിജ്ഞാനസാരഥിര്യ മനഃ ഹവാന്നരഃ .
േസാഽധ്വനഃ പാരമാേപ്നാതി തദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം .. 9..
ഇ ിേയഭ്യഃ പരാ ഹ്യർഥാ അർേഥഭ്യശ്ച പരം മനഃ .
മനസ പരാ ബുദ്ധിർബുേദ്ധരാത്മാ മഹാൻപരഃ .. 10..
മഹതഃ പരമവ്യക്തമവ്യക്താത്പുരുഷഃ പരഃ .
പുരുഷാന്ന പരം കിഞ്ചിത്സാ കാഷ്ഠാ സാ പരാ ഗതിഃ .. 11..
ഏഷ സർേവഷു ഭൂേതഷു ഗൂേഢാഽഽത്മാ ന കാശേത .
ദൃശ്യേത ത്വ ്യയാ ബുദ്ധ്യാ സൂക്ഷ്മയാ സൂക്ഷ്മദർശിഭിഃ .. 12..
യേച്ഛദ്വാങ്മനസീ ാജ്ഞസ്തദ്യേച്ഛജ്ജ്ഞാനആത്മനി .
ജ്ഞാനമാത്മനി മഹതി നിയേച്ഛത്തദ്യേച്ഛച്ഛാന്തആത്മനി .. 13..
ഉത്തിഷ്ഠത ജാ ത
ാപ്യ വരാന്നിേബാധത .
രസ്യ ധാരാ നിശിതാ ദുരത്യയാ

ദുർഗം പഥസ്തത്കവേയാ വദന്തി .. 14..
അശബ്ദമ ർശമരൂപമവ്യയം
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തഥാഽരസം നിത്യമഗന്ധവച്ച യത് .
അനാദ്യനന്തം മഹതഃ പരം വം
നിചായ്യ ത ത മുഖാത് മുച്യേത .. 15..
നാചിേകതമുപാഖ്യാനം മൃത േ ാക്തം � സനാതനം .
ഉക്ത്വാ ത്വാ ച േമധാവീ ഹ്മേലാേക മഹീയേത .. 16..
യ ഇമം പരമം ഗുഹ്യം ാവേയദ് ഹ്മസംസദി .
യതഃ ാദ്ധകാേല വാ തദാനന്ത്യായ കൽപേത .
തദാനന്ത്യായ കൽപത ഇതി .. 17..
ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ഥമാധ്യാേയ തൃതീയാ വല്ലീ ..

അദ്ധ്യായം 2 കാണ്ഡം I
പരാഞ്ചി ഖാനി വ്യതൃണത് സ്വയംഭൂ-
സ്തസ്മാത്പരാങ്പശ്യതി നാന്തരാത്മൻ .
കശ്ചിദ്ധീരഃ ത്യഗാത്മാനൈമക്ഷ-
ദാവൃത്തച രമൃതത്വമിച്ഛൻ .. 1..
പരാചഃ കാമാനനുയന്തി ബാലാ-
േസ്ത മൃേത്യാര്യന്തി വിതതസ്യ പാശം .
അഥ ധീരാ അമൃതത്വം വിദിത്വാ
വമ േവഷ്വിഹ ന ാർഥയേന്ത .. 2..
േയന രൂപം രസം ഗന്ധം ശബ്ദാൻ ർശാം �ശ്ച ൈമഥുനാൻ .
ഏേതൈനവ വിജാനാതി കിമ പരിശിഷ്യേത . ഏതൈദ്വ തത് .. 3..
സ്വപ്നാന്തം ജാഗരിതാന്തം േചാഭൗ േയനാനുപശ്യതി .
മഹാന്തം വിഭുമാത്മാനം മത്വാ ധീേരാ ന േശാചതി .. 4..
യ ഇമം മധ്വദം േവദ ആത്മാനം ജീവമന്തികാത് .
ഈശാനം ഭൂതഭവ്യസ്യ ന തേതാ വിജുഗുപ്സേത . ഏതൈദ്വ തത് .. 5..
യഃ പൂർവം തപേസാ ജാതമദ്ഭ്യഃ പൂർവമജായത .
ഗുഹാം വിശ്യ തിഷ്ഠന്തം േയാ ഭൂേതഭിർവ്യപശ്യത . ഏതൈദ്വ തത് .. 6..
യാ ാേണന സംഭവത്യദിതിർേദവതാമയീ .
ഗുഹാം വിശ്യ തിഷ്ഠന്തീം യാ ഭൂേതഭിർവ്യജായത . ഏതൈദ്വ തത് .. 7..
അരേണ്യാർനിഹിേതാ ജാതേവദാ ഗർഭ ഇവ സുഭൃേതാ ഗർഭിണീഭിഃ .
ദിേവ ദിേവ ഈേഡ്യാ ജാഗൃവദ്ഭിർഹവിഷ്മദ്ഭിർമനുേഷ്യഭിരഗ്നിഃ . ഏതൈദ്വ
തത് .. 8..
യതേശ്ചാേദതി സൂേര്യാഽസ്തം യ ച ഗച്ഛതി .
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തം േദവാഃ സർേവഽർപിതാസ്തദു നാേത്യതി കശ്ചന . ഏതൈദ്വ തത് .. 9..
യേദേവഹ തദമു യദമു തദന്വിഹ .
മൃേത്യാഃ സ മൃത മാേപ്നാതി യ ഇഹ നാേനവ പശ്യതി .. 10..
മനൈസേവദമാപ്തവ്യം േനഹ നാനാഽസ്തി കിഞ്ചന .
മൃേത്യാഃ സ മൃത ം ഗച്ഛതി യ ഇഹ നാേനവ പശ്യതി .. 11..
അംഗുഷ്ഠമാ ഃ പുരുേഷാ മധ്യ ആത്മനി തിഷ്ഠതി .
ഈശാനം ഭൂതഭവ്യസ്യ ന തേതാ വിജുഗുപ്സേത . ഏതൈദ്വ തത് .. 12..
അംഗുഷ്ഠമാ ഃ പുരുേഷാ േജ്യാതിരിവാധൂമകഃ .
ഈശാേനാ ഭൂതഭവ്യസ്യ സ ഏവാദ്യ സ ഉ ശ്വഃ . ഏതൈദ്വ തത് .. 13..
യേഥാദകം ദുർേഗ വൃഷ്ടം പർവേതഷു വിധാവതി .
ഏവം ധർമാൻ പൃഥക് പശ്യംസ്താേനവാനുവിധാവതി .. 14..
യേഥാദകം ശുേദ്ധ ശുദ്ധമാസിക്തം താദൃേഗവ ഭവതി .
ഏവം മുേനർവിജാനതആത്മാ ഭവതി ഗൗതമ .. 15..
ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ദ്വിതീയാധ്യാേയ ഥമാ വല്ലീ ..

അദ്ധ്യായം 2 കാണ്ഡം II
പുരേമകാദശദ്വാരമജസ്യാവ േചതസഃ .
അനുഷ്ഠായ ന േശാചതി വിമുക്തശ്ച വിമുച്യേത . ഏതൈദ്വ തത് .. 1..
ഹം �സഃ ശുചിഷദ്വസുരാന്തരിക്ഷസദ്-
േഹാതാ േവദിഷദതിഥിർദുേരാണസത് .
നൃഷദ്വരസദൃതസേദ്വ്യാമസദ്
അബ്ജാ േഗാജാ ഋതജാ അ ിജാ ഋതം ബൃഹത് .. 2..
ഊർധ്വം ാണമുന്നയത്യപാനം ത്യഗസ്യതി .
മേധ്യ വാമനമാസീനം വിേശ്വ േദവാ ഉപാസേത .. 3..
അസ്യ വി ംസമാനസ്യ ശരീരസ്ഥസ്യ േദഹിനഃ .
േദഹാദ്വിമുച്യമാനസ്യ കിമ പരിശിഷ്യേത . ഏതൈദ്വ തത് .. 4..
ന ാേണന നാപാേനന മർേത്യാ ജീവതി കശ്ചന .
ഇതേരണ തു ജീവന്തി യസ്മിേന്നതാവുപാ ിതൗ .. 5..
ഹന്ത ത ഇദം വക്ഷ്യാമി ഗുഹ്യം ഹ്മ സനാതനം .
യഥാ ച മരണം ാപ്യ ആത്മാ ഭവതി ഗൗതമ .. 6..
േയാനിമേന്യ പദ്യേന്ത ശരീരത്വായ േദഹിനഃ .
സ്ഥാണുമേന്യഽനുസംയന്തി യഥാകർമ യഥാ തം .. 7..
യ ഏഷ സുേപ്തഷു ജാഗർതി കാമം കാമം പുരുേഷാ നിർമിമാണഃ .
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തേദവ ശു ം തദ് ഹ്മ തേദവാമൃതമുച്യേത .
തസ്മിം �േല്ലാകാഃ ിതാഃ സർേവ തദു നാേത്യതി കശ്ചന . ഏതൈദ്വ തത് .. 8..
അഗ്നിര്യൈഥേകാ ഭുവനം വിേഷ്ടാ
രൂപം രൂപം തിരൂേപാ ബഭൂവ .
ഏകസ്തഥാ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ
രൂപം രൂപം തിരൂേപാ ബഹിശ്ച .. 9..
വായുര്യൈഥേകാ ഭുവനം വിേഷ്ടാ
രൂപം രൂപം തിരൂേപാ ബഭൂവ .
ഏകസ്തഥാ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ
രൂപം രൂപം തിരൂേപാ ബഹിശ്ച .. 10..
സൂേര്യാ യഥാ സർവേലാകസ്യ ച ഃ
ന ലിപ്യേത ചാ ൈഷർബാഹ്യേദാൈഷഃ .
ഏകസ്തഥാ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ
ന ലിപ്യേത േലാകദുഃേഖന ബാഹ്യഃ .. 11..
ഏേകാ വശീ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ
ഏകം രൂപം ബഹുധാ യഃ കേരാതി .
തമാത്മസ്ഥം േയഽനുപശ്യന്തി ധീരാഃ
േതഷാം സുഖം ശാശ്വതം േനതേരഷാം .. 12..
നിേത്യാഽനിത്യാനാം േചതനേശ്ചതനാനാം
ഏേകാ ബഹൂനാം േയാ വിദധാതി കാമാൻ .
തമാത്മസ്ഥം േയഽനുപശ്യന്തി ധീരാഃ
േതഷാം ശാന്തിഃ ശാശ്വതീ േനതേരഷാം .. 13..
തേദതദിതി മന്യേന്തഽനിർേദശ്യം പരമം സുഖം .
കഥം നു തദ്വിജാനീയാം കിമു ഭാതി വിഭാതി വാ .. 14..
ന ത സൂേര്യാ ഭാതി ന ച താരകം
േനമാ വിദ േതാ ഭാന്തി കുേതാഽയമഗ്നിഃ .
തേമവ ഭാന്തമനുഭാതി സർവം
തസ്യ ഭാസാ സർവമിദം വിഭാതി .. 15..
ഇതി കാഠേകാപനിഷദി ദ്വിതീയാധ്യാേയ ദ്വിതീയാ വല്ലീ ..

അദ്ധ്യായം 2 കാണ്ഡം III
ഊർധ്വമൂേലാഽവാക്ശാഖ ഏേഷാഽശ്വത്ഥഃ സനാതനഃ .
തേദവ ശു ം തദ് ഹ്മ തേദവാമൃതമുച്യേത .
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തസ്മിം �േല്ലാകാഃ ിതാഃ സർേവ തദു നാേത്യതി കശ്ചന . ഏതൈദ്വ തത് .. 1..
യദിദം കിം ച ജഗത് സർവം ാണ ഏജതി നിഃസൃതം .
മഹദ്ഭയം വ മുദ്യതം യ ഏതദ്വിദുരമൃതാേസ്ത ഭവന്തി .. 2..
ഭയാദസ്യാഗ്നിസ്തപതി ഭയാത്തപതി സൂര്യഃ .
ഭയാദി ശ്ച വായുശ്ച മൃത ർധാവതി പഞ്ചമഃ .. 3..
ഇഹ േചദശകദ്േബാ ം ാക്ഷരീരസ്യ വി സഃ .
തതഃ സർേഗഷു േലാേകഷു ശരീരത്വായ കൽപേത .. 4..
യഥാഽഽദർേശ തഥാഽഽത്മനി യഥാ സ്വേപ്ന തഥാ പിതൃേലാേക .
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