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ൈതത്തിരീേയാപനിഷത്ത്
കൃഷ്ണ യജുർേവദം
മുഖ്യ ഉപനിഷദ്

ഓം ീ ഗുരുേഭ്യാ നമഃ ഹരിഃ ഓം

ഓം ശം േനാ മി ഃ ശം വരുണഃ ശം േനാ ഭവത്വര്യമാ
ശം ന ഇേ ാ ബൃഹ തിഃ ശം േനാ വി രുരു മഃ
നേമാ ഹ്മേണ നമേസ്ത വാേയാ ത്വേമവ ത്യക്ഷം ഹ്മാസി
ത്വേമവ ത്യക്ഷം ഹ്മ വദിഷ്യാമി ഋതം വദിഷ്യാമി
സത്യം വദിഷ്യാമി തന്മാമവതു തദ്വക്താരമവതു
അവതു മാം അവതു വക്താരം

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ 1 ഇതി ഥേമാഽനുവാകഃ

ഓം ശീക്ഷാം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ വർണഃ സ്വരഃ മാ ാ ബലം
സാമ സന്താനഃ ഇത ക്തഃ ശീക്ഷാധ്യായഃ 1
ഇതി ദ്വിതീേയാഽനുവാകഃ

സഹ നൗ യശഃ സഹ നൗ ഹ്മവർചസം
അഥാതഃ സംഹിതായാ ഉപനിഷദം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ
പഞ്ചസ്വധികരേണഷു
അധിേലാകമധിജ്യൗതിഷമധിവിദ്യമധി ജമധ്യാത്മം
താ മഹാസം � ഹിതാ ഇത്യാചക്ഷേത അഥാധിേലാകം

പൃഥിവീ പൂർവരൂപം ദ്യൗരുത്തരരൂപം
ആകാശഃ സന്ധിഃ 1

വായുഃ സന്ധാനം ഇത്യധിേലാകം അഥാധിജൗതിഷം
അഗ്നിഃ പൂർവരൂപം ആദിത്യ ഉത്തരരൂപം ആപഃ സന്ധിഃ
ൈവദ തഃ സന്ധാനം ഇത്യധിജ്യൗതിഷം അഥാധിവിദ്യം
ആചാര്യഃ പൂർവരൂപം 2

അേന്തവാസ ത്തരരൂപം വിദ്യാ സന്ധിഃ വചനം � സന്ധാനം
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ഇത്യധിവിദ്യം അഥാധി ജം മാതാ പൂർവരൂപം
പിേതാത്തരരൂപം ജാ സന്ധിഃ ജനനം � സന്ധാനം
ഇത്യധി ജം 3

അഥാധ്യാത്മം അധരാ ഹനുഃ പൂർവരൂപം
ഉത്തരാ ഹനുരുത്തരരൂപം വാക്സന്ധിഃ ജിഹ്വാ സന്ധാനം
ഇത്യധ്യാത്മം ഇതീമാ മഹാസം � ഹിതാഃ
യ ഏവേമതാ മഹാസം � ഹിതാ വ്യാഖ്യാതാ േവദ
സന്ധീയേത ജയാ പശുഭിഃ
ഹ്മവർചേസനാന്നാേദ്യന സുവർേഗ്യണ േലാേകന 4

ഇതി തൃതീേയാഽനുവാകഃ

യശ്ഛന്ദസാമൃഷേഭാ വിശ്വരൂപഃ
ഛേന്ദാേഭ്യാഽധ്യമൃതാത്സംബഭൂവ
സ േമേ ാ േമധയാ േണാതു

അമൃതസ്യ േദവ ധാരേണാ ഭൂയാസം
ശരീരം േമ വിചർഷണം ജിഹ്വാ േമ മധുമത്തമാ
കർണാഭ്യാം ഭൂരി വി വം

ഹ്മണഃ േകാേശാഽസി േമധയാ പിഹിതഃ
തം േമ േഗാപായആവഹന്തീ വിതന്വാനാ 1

കുർവാണാഽചീരമാത്മനഃ വാസാം � സി മമ ഗാവശ്ച
അന്നപാേന ച സർവദാ തേതാ േമ ിയമാവഹ

േലാമശാം പശുഭിഃ സഹ സ്വാഹാ ആ മാ യ ഹ്മചാരിണഃ സ്വാഹാ
വി മാഽഽയ ഹ്മചാരിണഃ സ്വാഹാ

മാഽഽയ ഹ്മചാരിണഃ സ്വാഹാ
ദമായ ഹ്മചാരിണഃ സ്വാഹാ
ശമായ ഹ്മചാരിണഃ സ്വാഹാ 2
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യേശാ ജേനഽസാനി സ്വാഹാ േ യാൻ വസ്യേസാഽസാനി സ്വാഹാ
തം ത്വാ ഭഗ വിശാനി സ്വാഹാ സ മാ ഭഗ വിശ സ്വാഹാ
തസ്മിൻത്സഹ ശാേഖ നിഭഗാഹം ത്വയി മൃേജ സ്വാഹാ
യഥാഽഽപഃ വതാഽഽയന്തി യഥാ മാസാ അഹർജരം
ഏവം മാം ഹ്മചാരിണഃ ധാതരായ സർവതഃ സ്വാഹാ
തിേവേശാഽസി മാ ഭാഹി മാ പദ്യസ്വ 3

ഇതി ചതുർേഥാഽനുവാകഃ

ഭൂർഭുവഃ സുവരിതി വാ ഏതാസ്തിേ ാ വ്യാഹൃതയഃ
താസാമു ഹ ൈസ്മതാം ചതുർഥീം മാഹാചമസ്യഃ േവദയേത
മഹ ഇതി തത് ഹ്മ സആത്മാ അംഗാന്യന്യാ േദവതാഃ
ഭൂരിതി വാ അയം േലാകഃ ഭുവ ഇത്യന്തരിക്ഷം
സുവരിത്യസൗ േലാകഃ 1

മഹ ഇത്യാദിത്യഃ ആദിേത്യന വാവ സർേവ േലാകാ മഹീയേന്ത
ഭൂരിതി വാ അഗ്നിഃ ഭുവ ഇതി വായുഃ സുവരിത്യാദിത്യഃ
മഹ ഇതി ച മാഃ ച മസാ വാവ
സർവാണി േജ്യാതീം � ഷി മഹീയേന്ത ഭൂരിതി വാ ഋചഃ
ഭുവ ഇതി സാമാനി

സുവരിതി യജൂം � ഷി 2

മഹ ഇതി ഹ്മ ഹ്മണാ വാവ സർേവ േവദാ മഹീയേന്ത
ഭൂരിതി ൈവ ാണഃ ഭുവ ഇത്യപാനഃ സുവരിതി വ്യാനഃ
മഹ ഇത്യന്നം അേന്നന വാവ സർേവ ാണ മഹീയേന്ത
താ വാ ഏതാശ്ചത ശ്ചതുർധ ചത ശ്ചതേ ാ വ്യാഹൃതയഃ
താ േയാ േവദ

സ േവദ ഹ്മ സർേവഽൈസ്മ േദവാ ബലിമാവഹന്തി 3
ഇതി പഞ്ചേമാഽനുവാകഃ

സ യ ഏേഷാഽന്തരഹൃദയആകാശഃ തസ്മിന്നയം പുരുേഷാ മേനാമയഃ
അമൃേതാ ഹിരണ്മയഃ അന്തേരണ താലുേക യ ഏഷസ്തന ഇവാവലംബേത
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േസ േയാനിഃ യ ാസൗ േകശാേന്താ വിവർതേത വ്യേപാഹ്യ ശീർഷകപാേല
ഭൂരിത്യഗ്നൗ തിതിഷ്ഠതി

ഭുവ ഇതി വായൗ 1

സുവരിത്യാദിേത്യ മഹ ഇതി ഹ്മണി ആേപ്നാതി സ്വാരാജ്യം
ആേപ്നാതി മനസ തിം വാക്പതിശ്ച ഷ്പതിഃ
േ ാ പതിർവിജ്ഞാനപതിഃ ഏതത്തേതാ ഭവതി ആകാശശരീരം ഹ്മ
സത്യാത്മ ാണാരാമം മന ആനന്ദം

ശാന്തിസമൃദ്ധമമൃതം
ഇതി ാചീനേയാേഗ്യാപാസ്സ്വ 2 ഇതി ഷേഷ്ഠാഽനുവാകഃ

പൃഥിവ്യന്തരിക്ഷം ദ്യൗർദിേശാഽവാന്തരദിശാഃ
അഗ്നിർവായുരാദിത്യശ്ച മാ നക്ഷ ാണി
ആപ ഓഷധേയാ വന തയആകാശആത്മാ ഇത്യധിഭൂതം
അഥാധ്യാത്മം ാേണാ വ്യാേനാഽപാന ഉദാനഃ സമാനഃ
ച ഃ േ ാ ം മേനാ വാക് ത്വക്
ചർമ മാം �സം � സ്നാവാസ്ഥി മജ്ജാ
ഏതദധിവിധായ ഋഷിരേവാചത് പാങ്ക്തം വാ ഇദം � സർവം
പാങ്ക്േതൈനവ പാങ്ക്തം � േണാതീതി 1 ഇതി സപ്തേമാഽനുവാകഃ

ഓമിതി ഹ്മ ഓമിതീദം � സർവം
ഓമിേത്യതദനുകൃതിർഹ സ്മ വാ അേപ്യാ ാവേയത്യാ ാവയന്തി
ഓമിതി സാമാനി ഗായന്തി ഓം േശാമിതി ശ ാണി ശം � സന്തി
ഓമിത്യധ്വര ഃ തിഗരം തിഗൃണാതി ഓമിതി ഹ്മാ സൗതി
ഓമിത്യഗ്നിേഹാ മനുജാനാതി
ഓമിതി ാഹ്മണഃ വക്ഷ്യന്നാഹ േഹ്മാപാപ്നവാനീതി
ൈഹ്മേവാപാേപ്നാതി 1 ഇത്യഷ്ടേമാഽനുവാകഃ

ഋതം ച സ്വാധ്യായ വചേന ച
സത്യം ച സ്വാധ്യായ വചേന ച
തപശ്ചസ്വാധ്യായ വചേന ച
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ദമശ്ച സ്വാധ്യായ വചേന ച
ശമശ്ചസ്വാധ്യായ വചേന ച
അഗ്നയശ്ചസ്വാധ്യായ വചേന ച
അഗ്നിേഹാ ം ച സ്വാധ്യായ വചേന ച
അതിഥയശ്ചസ്വാധ്യായ വചേന ച
മാനുഷം ച സ്വാധ്യായ വചേന ച
ജാ ച സ്വാധ്യായ വചേന ച
ജനശ്ചസ്വാധ്യായ വചേന ച
ജാതിശ്ച സ്വാധ്യായ വചേന ച

സത്യമിതി സത്യവചാ രാഥീതരഃ
തപ ഇതി തേപാനിത്യഃ പൗരുശിഷ്ടിഃ
സ്വാധ്യായ വചേന ഏേവതി നാേകാ മൗദ്ഗല്യഃ
തദ്ധി തപസ്തദ്ധി തപഃ 1 ഇതി നവേമാഽനുവാകഃ

അഹം വൃക്ഷസ്യ േരരിവാ കീർതിഃ പൃഷ്ഠം ഗിേരരിവ
ഊർധ്വപവിേ ാ വാജിനീവ സ്വമൃതമസ്മി വിണം � സവർചസം
സുേമധ അമൃേതാക്ഷിതഃ ഇതി ിശേങ്കാർേവദാനുവചനം 1
ഇതി ദശേമാഽനുവാകഃ

േവദമനൂച്യാചാേര്യാേന്തവാസിനമനുശാസ്തി
സത്യം വദ ധർമം ചര സ്വാധ്യായാന്മാ മദഃ
ആചാര്യായ ിയം ധനമാഹൃത്യ ജാത ം മാ വ്യവേച്ഛത്സീഃ
സത്യാന്ന മദിതവ്യം ധർമാന്ന മദിതവ്യം
കുശലാന്ന മദിതവ്യം ഭൂൈത്യ ന മദിതവ്യം
സ്വാധ്യായ വചനാഭ്യാം ന മദിതവ്യം 1

േദവപിതൃകാര്യാഭ്യാം ന മദിതവ്യം മാതൃേദേവാ ഭവ
പിതൃേദേവാ ഭവ ആചാര്യേദേവാ ഭവ അതിഥിേദേവാ ഭവ
യാന്യനവദ്യാനി കർമാണി താനി േസവിതവ്യാനി േനാ ഇതരാണി
യാന്യസ്മാകം � സുചരിതാനി

താനി ത്വേയാപാസ്യാനി 2

https://thalilakkam.in/



ൈതത്തിരീേയാപനിഷത്ത് 9

േനാ ഇതരാണി േയ േക ചാരുമേ യാം �േസാ ാഹ്മണാഃ
േതഷാം ത്വയാഽഽസേനന ശ്വസിതവ്യം ദ്ധയാ േദയം

അ ദ്ധയാഽേദയം ിയാ േദയം ിയാ േദയം ഭിയാ േദയം
സംവിദാ േദയം

അഥ യദി േത കർമവിചികിത്സാ വാ വൃത്തവിചികിത്സാ വാ സ്യാത് 3

േയ ത ാഹ്മണാഃ സംമർശിനഃ യുക്താആയുക്താഃ
അലൂക്ഷാ ധർമകാമാഃ സ ഃ യഥാ േത ത വർേതരൻ

തഥാ ത വർേതഥാഃ അഥാഭ്യാഖ്യാേതഷു
േയ ത ാഹ്മണാഃ സംമർശിനഃ യുക്താആയുക്താഃ
അലൂക്ഷാ ധർമകാമാഃ സ ഃ യഥാ േത േതഷു വർേതരൻ
തഥാ േതഷു വർേതഥാഃ ഏഷആേദശഃ ഏഷ ഉപേദശഃ
ഏഷാ േവേദാപനിഷത് ഏതദനുശാസനം ഏവമുപാസിതവ്യം
ഏവമു ൈചതദുപാസ്യം 4 ഇേത്യകാദശഽനുവാകഃ

ശം േനാ മി ഃ ശം വരുണഃ ശം േനാ ഭവത്വര്യമാ
ശം ന ഇേ ാ ബൃഹ തിഃ ശം േനാ വി രുരു മഃ
നേമാ ഹ്മേണ നമേസ്ത വാേയാ ത്വേമവ ത്യക്ഷം ഹ്മാസി
ത്വാേമവ ത്യക്ഷം ഹ്മാവാദിഷം ഋതമവാദിഷം
സത്യമവാദിഷം തന്മാമാവീത് തദ്വക്താരമാവീത്
ആവീന്മാം ആവീദ്വക്താരം
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ 1 ഇതി ദ്വാദേശാഽനുവാകഃ

ഇതി ശീക്ഷാവല്ലീ സമാപ്താ

ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുന സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ
േതജസ്വി നാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ

https://thalilakkam.in/



ൈതത്തിരീേയാപനിഷത്ത് 10

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

ഓം ഹ്മവിദാേപ്നാതി പരം തേദഷാഽഭ ക്താ

സത്യംജ്ഞാനമനന്തം ഹ്മ േയാ േവദ നിഹിതം ഗുഹായാം പരേമ േവ്യാമൻ
േസാഽ േത സർവാൻ കാമാൻ സഹ ഹ്മണാ വിപശ്ചിേതതി
തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാദാത്മനആകാശഃ സംഭൂതഃ ആകാശാദ്വായുഃ
വാേയാരഗ്നിഃ അേഗ്നരാപഃ അദ്ഭ്യഃ പൃഥിവീ

പൃഥിവ്യാ ഓഷധയഃ ഓഷധീേഭ്യാഽന്നം അന്നാത്പുരുഷഃ
സ വാ ഏഷ പുരുേഷാഽന്ന്നരസമയഃ
തേസ്യദേമവ ശിരഃ

അയം ദക്ഷിണഃ പക്ഷഃ അയമുത്തരഃ പക്ഷഃ
അയമാത്മാ ഇദം പുച്ഛം തിഷ്ഠാ

തദേപ്യഷ േ ാേകാ ഭവതി 1 ഇതി ഥേമാഽനുവാകഃ

അന്നാൈദ്വ ജാഃ ജായേന്ത യാഃ കാശ്ച പൃഥിവീം �
ിതാഃ

അേഥാ അേന്നൈനവ ജീവന്തി അൈഥനദപി യന്ത്യന്തതഃ
അന്നം � ഹി ഭൂതാനാം േജ്യഷ്ഠം തസ്മാത് സർവൗഷധമുച്യേത
സർവം ൈവ േതഽന്നമാ വന്തി േയഽന്നം േഹ്മാപാസേത
അന്നം � ഹി ഭൂതാനാം േജ്യഷ്ഠം തസ്മാത് സർവൗഷധമുച്യേത
അന്നാദ് ഭൂതാനി ജായേന്ത ജാതാന്യേന്നന വർധേന്ത
അദ്യേതഽത്തി ച ഭൂതാനി തസ്മാദന്നം തദുച്യത ഇതി
തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാദന്നരസമയാത് അേന്യാഽന്തര ആത്മാ ാണമയഃ
േതൈനഷ പൂർണഃ സ വാ ഏഷ പുരുഷവിധ ഏവ
തസ്യ പുരുഷവിധതാം അന്വയം പുരുഷവിധഃ
തസ്യ ാണ ഏവ ശിരഃ വ്യാേനാ ദക്ഷിണഃ പക്ഷഃ
അപാന ഉത്തരഃ പക്ഷഃ ആകാശആത്മാ
പൃഥിവീ പുച്ഛം തിഷ്ഠാ തദേപ്യഷ േ ാേകാ ഭവതി 1
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ഇതി ദ്വിതീേയാഽനുവാകഃ

ാണം േദവാ അനു ാണന്തി മനുഷ്യാഃ പശവശ്ച േയ
ാേണാ ഹി ഭൂതാനാമായുഃ തസ്മാത് സർവായുഷമുച്യേത

സർവേമവ തആയുര്യന്തി േയ ാണം േഹ്മാപാസേത
ാേണാ ഹി ഭൂതാനാമായുഃ തസ്മാത് സർവായുഷമുച്യത ഇതി

തൈസ്യഷ ഏവ ശാരീര ആത്മാ യഃ പൂർവസ്യ
തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാത് ാണമയാത് അേന്യാഽന്തര ആത്മാ മേനാമയഃ
േതൈനഷ പൂർണഃ സ വാ ഏഷ പുരുഷവിധ ഏവ
തസ്യ പുരുഷവിധതാം അന്വയം പുരുഷവിധഃ
തസ്യ യജുേരവ ശിരഃ ഋഗ്ദക്ഷിണഃ പക്ഷഃ സാേമാത്തരഃ പക്ഷഃ
ആേദശആത്മാ അഥർവാംഗിരസഃ പുച്ഛം തിഷ്ഠാ
തദേപ്യഷ േ ാേകാ ഭവതി 1 ഇതി തൃതീേയാഽനുവാകഃ

യേതാ വാേചാ നിവർതേന്തഅ ാപ്യ മനസാ സഹ
ആനന്ദം ഹ്മേണാ വിദ്വാൻ ന ബിേഭതി കദാചേനതി
തൈസ്യഷ ഏവ ശാരീര ആത്മാ യഃ പൂർവസ്യ
തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാന്മേനാമയാത് അേന്യാഽന്തര ആത്മാ വിജ്ഞാനമയഃ
േതൈനഷ പൂർണഃ സ വാ ഏഷ പുരുഷവിധ ഏവ
തസ്യ പുരുഷവിധതാം
അന്വയം പുരുഷവിധഃ തസ്യ ൈദ്ധവ ശിരഃ
ഋതം ദക്ഷിണഃ പക്ഷഃ
സത്യമുത്തരഃ പക്ഷഃ േയാഗ ആത്മാ മഹഃ പുച്ഛം തിഷ്ഠാ
തദേപ്യഷ േ ാേകാ ഭവതി 1 ഇതി ചതുർേഥാഽനുവാകഃ

വിജ്ഞാനം യജ്ഞം തനുേത കർമാണി തനുേതഽപി ച
വിജ്ഞാനം േദവാഃ സർേവ
ഹ്മ േജ്യഷ്ഠമുപാസേത വിജ്ഞാനം ഹ്മ േചേദ്വദ

തസ്മാേച്ചന്ന മാദ്യതി ശരീേര പാപ്മേനാ ഹിത്വാ
സർവാൻകാമാൻസമ ത ഇതി തൈസ്യഷ ഏവ ശാരീര ആത്മാ

യഃ പൂർവസ്യ തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാദ്വിജ്ഞാനമയാത്
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അേന്യാഽന്തര ആത്മാഽഽനന്ദമയഃ േതൈനഷ പൂർണഃ

സ വാ ഏഷ പുരുഷവിധ ഏവ തസ്യ പുരുഷവിധതാം
അന്വയം പുരുഷവിധഃ തസ്യ ിയേമവ ശിരഃ േമാേദാ ദക്ഷിണഃ പക്ഷഃ

േമാദ ഉത്തരഃ പക്ഷഃ ആനന്ദആത്മാ ഹ്മ പുച്ഛം തിഷ്ഠാ
തദേപ്യഷ േ ാേകാ ഭവതി 1 ഇതി പഞ്ചേമാഽനുവാകഃ

അസേന്നവ സ ഭവതി അസദ് േഹ്മതി േവദ േചത്
അസ്തി േഹ്മതി േചേദ്വദ സന്തേമനം തേതാ വിദുരിതി
തൈസ്യഷ ഏവ ശാരീര ആത്മാ യഃ പൂർവസ്യ
അഥാേതാഽനു ശ്നാഃ ഉതാവിദ്വാനമും േലാകം േ ത്യ
കശ്ചന ഗച്ഛതീ
ആേഹാ വിദ്വാനമും േലാകം േ ത്യ കശ്ചിത്സമ താ 3 ഉ േസാഽകാമയത
ബഹുസ്യാം ജാേയേയതി സ തേപാഽതപ്യത സ തപസ്തപ്ത്വാ
ഇദം � സർവമസൃജത യദിദം കിഞ്ച ത ഷ്ട്വാ
തേദവാനു ാവിശത് തദനു വിശ്യ സച്ച ത്യച്ചാഭവത്
നിരുക്തം ചാനിരുക്തം ച നിലയനം ചാനിലയനം ച
വിജ്ഞാനം ചാവിജ്ഞാനം ച സത്യം ചാനൃതം ച സത്യമഭവത്
യദിദം കിഞ്ച തത്സത്യമിത്യാചക്ഷേത
തദേപ്യഷ േ ാേകാ ഭവതി 1 ഇതി ഷേഷ്ഠാഽനുവാകഃ

അസദ്വാ ഇദമ ആസീത് തേതാ ൈവ സദജായത
തദാത്മാനം � സ്വയമകുരുത
തസ്മാത്ത കൃതമുച്യത ഇതി

യൈദ്വ തത് സുകൃതം രേസാ ൈവ സഃ
രസം � േഹ്യവായം ലബ്ധ്വാഽഽനന്ദീ ഭവതി േകാ േഹ്യവാന്യാത്കഃ
ാണ്യാത് യേദഷആകാശആനേന്ദാ ന സ്യാത്

ഏഷ േഹ്യവാഽഽനന്ദയാതി
യദാ േഹ്യൈവഷഏതസ്മിന്നദൃേശ്യഽനാേത്മ്യഽനിരുേക്തഽനിലയേനഽഭയം

തിഷ്ഠാം വിന്ദേത അഥ േസാഽഭയം ഗേതാ ഭവതി
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യദാ േഹ്യൈവഷഏതസ്മി ദരമന്തരം കുരുേത
അഥ തസ്യ ഭയം ഭവതി തേത്വവ ഭയം വിദുേഷാഽമന്വാനസ്യ
തദേപ്യഷ േ ാേകാ ഭവതി 1 ഇതി സപ്തേമാഽനുവാകഃ

ഭീഷാഽസ്മാദ്വാതഃ പവേത ഭീേഷാേദതി സൂര്യഃ
ഭീഷാഽസ്മാദഗ്നിേശ്ച ശ്ച മൃത ർധാവതി പഞ്ചമ ഇതി
ൈസഷാഽഽനന്ദസ്യ മീമാം �സാ ഭവതി
യുവാ സ്യാത്സാധുയുവാഽധ്യായകഃ
ആശിേഷ്ഠാ ദൃഢിേഷ്ഠാ ബലിഷ്ഠഃ
തേസ്യയം പൃഥിവീ സർവാ വിത്തസ്യ പൂർണാ സ്യാത്
സ ഏേകാ മാനുഷആനന്ദഃ േത േയ ശതം മാനുഷാ ആനന്ദാഃ 1

സ ഏേകാ മനുഷ്യഗന്ധർവാണാമാനന്ദഃ േ ാ ിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ
േത േയ ശതം മനുഷ്യഗന്ധർവാണാമാനന്ദാഃ

സ ഏേകാ േദവഗന്ധർവാണാമാനന്ദഃ േ ാ ിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ
േത േയ ശതം േദവഗന്ധർവാണാമാനന്ദാഃ
സ ഏകഃ പിതൃണാം ചിരേലാകേലാകാനാമാനന്ദഃ
േ ാ ിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ
േത േയ ശതം പിതൃണാം ചിരേലാകേലാകാനാമാനന്ദാഃ

സ ഏകആജാനജാനാം േദവാനാമാനന്ദഃ 2

േ ാ ിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ
േത േയ ശതം ആജാനജാനാം േദവാനാമാനന്ദാഃ
സ ഏകഃ കർമേദവാനാം േദവാനാമാനന്ദഃ
േയ കർമണാ േദവാനപിയന്തി േ ാ ിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ
േത േയ ശതം കർമേദവാനാം േദവാനാമാനന്ദാഃ
സ ഏേകാ േദവാനാമാനന്ദഃ േ ാ ിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ
േത േയ ശതം േദവാനാമാനന്ദാഃ സ ഏക ഇ സ്യാഽഽനന്ദഃ 3

േ ാ ിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ േത േയ ശതമി സ്യാഽഽനന്ദാഃ
സ ഏേകാ ബൃഹ േതരാനന്ദഃ േ ാ ിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ
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േത േയ ശതം ബൃഹ േതരാനന്ദാഃ സ ഏകഃ ജാപേതരാനന്ദഃ
േ ാ ിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ

േത േയ ശതം ജാപേതരാനന്ദാഃ
സ ഏേകാ ഹ്മണആനന്ദഃ േ ാ ിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ 4

സ യശ്ചായം പുരുേഷ യശ്ചാസാവാദിേത്യ സ ഏകഃ
സ യ ഏവംവിത് അസ്മാേല്ലാകാത്േ ത്യ

ഏതമന്നമയമാത്മാനമുപസ്രങ്കാമതി
ഏതം ാണമയമാത്മാനമുപസ്രങ്കാമതി
ഏതം മേനാമയമാത്മാനമുപസ്രങ്കാമതി

ഏതം വിജ്ഞാനമയമാത്മാനമുപസ്രങ്കാമതി
ഏതമാനന്ദമയമാത്മാനമുപസ്രങ്കാമതി

തദേപ്യഷ േ ാേകാ ഭവതി 5 ഇത്യഷ്ടേമാഽനുവാകഃ

യേതാ വാേചാ നിവർതേന്തഅ ാപ്യ മനസാ സഹ
ആനന്ദം ഹ്മേണാ വിദ്വാൻ
ന ബിേഭതി കുതശ്ചേനതി

ഏതം � ഹ വാവ ന തപതി
കിമഹം � സാധു നാകരവം കിമഹം പാപമകരവമിതി

സ യ ഏവം വിദ്വാേനേതആത്മാനം � ണുേത
ഉേഭ േഹ്യൈവഷഏേതആത്മാനം � ണുേത യ ഏവം േവദ
ഇത പനിഷത് 1 ഇതി നവേമാഽനുവാകഃ

ഇതി ഹ്മാനന്ദവല്ലീ സമാപ്താ

ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുന സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ
േതജസ്വി നാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ
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ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

ഭൃഗുർൈവ വാരുണിഃ വരുണം പിതരമുപസസാര
അധീഹി ഭഗേവാ േഹ്മതി തസ്മാ ഏതത്േ ാവാച
അന്നം ാണം ച ഃ േ ാ ം മേനാ വാചമിതി
തം � േഹാവാച യേതാ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായേന്ത
േയന ജാതാനി ജീവന്തി
യത് യന്ത്യഭിസംവിശന്തി തദ്വിജിജ്ഞാസസ്വ തദ് േഹ്മതി
സ തേപാഽതപ്യത സ തപസ്തപ്ത്വാ 1 ഇതി ഥേമാഽനുവാകഃ

അന്നം േഹ്മതി വ്യജാനാത് അന്നാേദ്ധ്യവ ഖല്വിമാനി
ഭുതാനി ജായേന്തഅേന്നന ജാതാനി ജീവന്തി
അന്നം യന്ത്യഭിസംവിശന്തീതി തദ്വിജ്ഞായ
പുനേരവ വരുണം പിതരമുപസസാര അധീഹി ഭഗേവാ േഹ്മതി
തം � േഹാവാച തപസാ ഹ്മ വിജിജ്ഞാസസ്വ തേപാ േഹ്മതി
സ തേപാഽതപ്യത സ തപസ്തപ്ത്വാ 1 ഇതി ദ്വിതീേയാഽനുവാകഃ

ാേണാ േഹ്മതി വ്യജാനാത്
ാണാേദ്ധ്യവ ഖല്വിമാനി ഭൂതാനി ജായേന്ത
ാേണന ജാതാനി ജീവന്തി ാണം യന്ത്യഭിസംവിശന്തീതി

തദ്വിജ്ഞായ പുനേരവ വരുണം പിതരമുപസസാര
അധീഹി ഭഗേവാ േഹ്മതി തം � േഹാവാച
തപസാ ഹ്മ വിജിജ്ഞാസസ്വ തേപാ േഹ്മതി
സ തേപാഽതപ്യത സ തപസ്തപ്ത്വാ 1 ഇതി തൃതീേയാഽനുവാകഃ

മേനാ േഹ്മതി വ്യജാനാത് മനേസാ േഹ്യവ ഖല്വിമാനി
ഭൂതാനി ജായേന്ത മനസാ ജാതാനി ജീവന്തി

മനഃ യന്ത്യഭിസംവിശന്തീതി തദ്വിജ്ഞായ
പുനേരവ വരുണം പിതരമുപസസാര അധീഹി ഭഗേവാ േഹ്മതി
തം � േഹാവാച തപസാ ഹ്മ വിജിജ്ഞാസസ്വ തേപാ േഹ്മതി
സ തേപാഽതപ്യത സ തപസ്തപ്ത്വാ 1 ഇതി ചതുർേഥാഽനുവാകഃ
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വിജ്ഞാനം േഹ്മതി വ്യജാനാത്
വിജ്ഞാനാേദ്ധ്യവ ഖല്വിമാനി ഭൂതാനി ജായേന്ത
വിജ്ഞാേനന ജാതാനി ജീവന്തി
വിജ്ഞാനം യന്ത്യഭിസംവിശന്തീതി തദ്വിജ്ഞായ
പുനേരവ വരുണം പിതരമുപസസാര അധീഹി ഭഗേവാ േഹ്മതി
തം � േഹാവാച തപസാ ഹ്മ വിജിജ്ഞാസസ്വ തേപാ േഹ്മതി
സ തേപാഽതപ്യത സ തപസ്തപ്ത്വാ 1 ഇതി പഞ്ചേമാഽനുവാകഃ

ആനേന്ദാ േഹ്മതി വ്യജാനാത്
ആനന്ദാേധ്യവ ഖല്വിമാനി ഭൂതാനി ജായേന്ത
ആനേന്ദന ജാതാനി ജീവന്തി ആനന്ദം യന്ത്യഭിസംവിശന്തീതി
ൈസഷാ ഭാർഗവീ വാരുണീ വിദ്യാ പരേമ േവ്യാമൻ തിഷ്ഠിതാ
സ യ ഏവം േവദ തിതിഷ്ഠതി അന്നവാനന്നാേദാ ഭവതി

മഹാൻഭവതി ജയാ പശുഭിർ ഹ്മവർചേസന
മഹാൻ കീർത്യാ 1 ഇതി ഷേഷ്ഠാഽനുവാകഃ

അന്നം ന നിന്ദ്യാത് ത ്വതം ാേണാ വാ അന്നം
ശരീരമന്നാദം ാേണ ശരീരം തിഷ്ഠിതം
ശരീേര ാണഃ തിഷ്ഠിതഃ തേദതദന്നമേന്ന തിഷ്ഠിതം
സ യ ഏതദന്നമേന്ന തിഷ്ഠിതം േവദ തിതിഷ്ഠതി
അന്നവാനന്നാേദാ ഭവതി

മഹാൻഭവതി ജയാ
പശുഭിർ ഹ്മവർചേസന മഹാൻ കീർത്യാ 1
ഇതി സപ്തേമാഽനുവാകഃ

അന്നം ന പരിചക്ഷീത ത ്വതം ആേപാ വാ അന്നം
േജ്യാതിരന്നാദം അ േജ്യാതിഃ തിഷ്ഠിതം
േജ്യാതിഷ്യാപഃ തിഷ്ഠിതാഃ തേദതദന്നമേന്ന തിഷ്ഠിതം
സ യ ഏതദന്നമേന്ന തിഷ്ഠിതം േവദ തിതിഷ്ഠതി
അന്നവാനന്നാേദാ ഭവതി
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മഹാൻഭവതി ജയാ
പശുഭിർ ഹ്മവർചേസന

മഹാൻ കീർത്യാ 1
ഇത്യഷ്ടേമാഽനുവാകഃ

അന്നം ബഹു കുർവീത ത ്വതം പൃഥിവീ വാ അന്നം
ആകാേശാഽന്നാദഃ പൃഥിവ്യാമാകാശഃ തിഷ്ഠിതഃ
ആകാേശ പൃഥിവീ തിഷ്ഠിതാ
തേദതദന്നമേന്ന തിഷ്ഠിതം
സ യ ഏതദന്നമേന്ന തിഷ്ഠിതം േവദ തിതിഷ്ഠതി
അന്നവാനന്നാേദാ ഭവതി

മഹാൻഭവതി ജയാ
പശുഭിർ ഹ്മവർചേസന മഹാൻകീർത്യാ 1
ഇതി നവേമാഽനുവാകഃ

ന കഞ്ചന വസതൗ ത്യാചക്ഷീത ത ്വതം
തസ്മാദ്യയാ കയാ ച വിധയാ ബഹ്വന്നം ാ യാത്
അരാധ്യസ്മാ അന്നമിത്യാചക്ഷേത
ഏതൈദ്വ മുഖേതാഽനം � രാദ്ധം
മുഖേതാഽസ്മാ അന്നം � രാധ്യേത
ഏതൈദ്വ മധ്യേതാഽനം � രാദ്ധം

മധ്യേതാഽസ്മാ അന്നം � രാധ്യേത
ഏദദ്വാ അന്തേതാഽന്നം � രാദ്ധം
അന്തേതാഽസ്മാ അന്നം � രാധ്യേത 1

യ ഏവം േവദ േക്ഷമ ഇതി വാചി േയാഗേക്ഷമ ഇതി ാണാപാനേയാഃ
കർേമതി ഹസ്തേയാഃ ഗതിരിതി പാദേയാഃ വിമുക്തിരിതി പായൗ
ഇതി മാനുഷീഃ സമാജ്ഞാഃ അഥ ൈദവീഃ തൃപ്തിരിതി വൃഷ്ടൗ
ബലമിതി വിദ തി 2
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യശ ഇതി പശുഷു േജ്യാതിരിതി നക്ഷേ ഷു
ജാതിരമൃതമാനന്ദ ഇത പേസ്ഥസർവമിത്യാകാേശ

തത് തിേഷ്ഠത പാസീത തിഷ്ഠാവാൻ ഭവതി
തന്മഹ ഇത പാസീത മഹാൻഭവതി തന്മന ഇത പാസീത
മാനവാൻഭവതി 3

തന്നമ ഇത പാസീത നമ്യേന്തഽൈസ്മ കാമാഃ
തദ് േഹ്മത പാസീത ഹ്മവാൻഭവതി
തദ് ഹ്മണഃ പരിമര ഇത പാസീത
പേര്യണം ിയേന്ത ദ്വിഷന്തഃ സപത്നാഃ
പരി േയഽ ിയാ ാതൃവ്യാഃ
സ യശ്ചായം പുരുേഷ യശ്ചാസാവാദിേത്യ സ ഏകഃ 4

സ യ ഏവംവിത് അസ്മാേല്ലാകാത്േ ത്യ
ഏതമന്നമയമാത്മാനമുപസ്രങ്കമ്യ
ഏതം ാണമയമാത്മാനമുപസ്രങ്കമ്യ
ഏതം മേനാമയമാത്മാനമുപസ്രങ്കമ്യ
ഏതം വിജ്ഞാനമയമാത്മാനമുപസ്രങ്കമ്യ
ഏതമാനന്ദമയമാത്മാനമുപസ്രങ്കമ്യ
ഇമാം �േല്ലാകൻകാമാന്നീ കാമരൂപ്യനുസഞ്ചരൻ
ഏതത് സാമ ഗായന്നാേസ്ത ഹാ 3 വു ഹാ 3 വു ഹാ 3 വു 5

അഹമന്നമഹമന്നമഹമന്നം
അഹമന്നാേദാ3ഽഹമന്നാേദാ3.ആഹമന്നാദഃ
അഹം � േ ാകകൃദഹം � േ ാകകൃദഹം � േ ാകകൃത്
അഹമസ്മി ഥമജാ ഋതാ3സ്യ
പൂർവം േദേവേഭ്യാഽമൃതസ്യ നാ3ഭായി
േയാ മാ ദദാതി സ ഇേദവ മാ3ഽഽവാഃ
അഹമന്നമന്നമദന്തമാ3ദ്മി
അഹം വിശ്വം ഭുവനമഭ്യഭവാം
സുവർന േജ്യാതീഃ യ ഏവം േവദ ഇത പനിഷത് 6
ഇതി ദശേമാഽനുവാകഃ
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ഇതി ഭൃഗുവല്ലീ സമാപ്താ

ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുന സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ
േതജസ്വി നാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

ഹരിഃ ഓം

https://thalilakkam.in/




