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ൈകവേല്യാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

ൈശവ ഉപനിഷദ്

ൈകവേല്യാപനിഷേദ്വദ്യം ൈകവല്യാനന്ദതുന്ദിലം .
ൈകവല്യഗിരിജാരാമം സ്വമാ ം കലേയഽന്വഹം ..

ഓം സഹനാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ
.
േതജസ്വിനാവധീതമ . മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഓം അഥാശ്വലായേനാ ഭഗവന്തം പരേമഷ്ഠിനമുപസേമേത്യാവാച .
അധീഹി ഭഗവൻ ഹ്മവിദ്യാം വരിഷ്ഠാം സദാ സദ്ഭിഃ േസവ്യമാനാം നിഗൂഢാം
.
യഥാഽചിരാത്സർവപാപം വ്യേപാഹ്യ പരാത്പരം പുരുഷം യാതി വിദ്വാൻ .. 1..
തൈസ്മ സ േഹാവാച പിതാമഹശ്ച ദ്ധാഭക്തിധ്യാനേയാഗാദൈവഹി .. 2..
ന കർമണാ ന ജയാ ധേനന ത്യാേഗൈനേക അമൃതത്വമാനശുഃ .
പേരണ നാകം നിഹിതം ഗുഹായാം വി ാജേത യദ്യതേയാ വിശന്തി .. 3..
േവദാന്തവിജ്ഞാനസുനിശ്ര്ചിതാർഥാഃ സംന്യാസേയാഗാദ്യതയഃ ശുദ്ധസ 
ത്ത്വാഃ .
േത ഹ്മേലാേകഷു പരാന്തകാേല പരാമൃതാഃ പരിമുച്യന്തി സർേവ .. 4..
വിവിക്തേദേശ ച സുഖാസനസ്ഥഃ ശുചിഃ സമ ീവശിരഃശരീരഃ .
അന്ത്യാ മസ്ഥഃ സകേല ിയാണി നിരുധ്യ ഭക്ത്യാ സ്വഗുരും ണമ്യ .. 5..
ഹൃത്പുണ്ഡരീകം വിരജം വിശുദ്ധം വിചിന്ത്യ മേധ്യ വിശദം വിേശാകം .
അചിന്ത്യമവ്യക്തമനന്തരൂപം ശിവം ശാന്തമമൃതം ഹ്മേയാനിം .. 6..
തമാദിമധ്യാന്തവിഹീനേമകം വിഭും ചിദാനന്ദമരൂപമദ്ഭുതം .
ഉമാസഹായം പരേമശ്വരം ഭും ിേലാചനം നീലകണ്ഠം ശാന്തം .
ധ്യാത്വാ മുനിർഗച്ഛതി ഭൂതേയാനിം സമസ്തസാക്ഷിം തമസഃ പരസ്താത് .. 7..
സ ഹ്മാ സ ശിവഃ േസ ഃ േസാഽക്ഷരഃ പരമഃ സ്വരാട് .
സ ഏവ വി ഃ സ ാണഃ സ കാേലാഽഗ്നിഃ സ ച മാഃ .. 8..
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സ ഏവ സർവം യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യം സനാതനം .
ജ്ഞാത്വാ തം മൃത മേത്യതി നാന്യഃ പന്ഥാ വിമുക്തേയ .. 9..
സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി .
സമ്പശ്യൻ ഹ്മ പരമം യാതി നാേന്യന േഹതുനാ .. 10..
ആത്മാനമരണിം കൃത്വാ ണവം േചാത്തരാരണിം .
ജ്ഞാനനിർമഥനാഭ്യാസാത്പാപം ദഹതി പണ്ഡിതഃ .. 11..
സ ഏവ മായാപരിേമാഹിതാത്മാ ശരീരമാസ്ഥായ കേരാതി സർവം .

ിയന്നപാനാദിവിചി േഭാൈഗഃ സ ഏവ ജാ ത്പരിതൃപ്തിേമതി .. 12..
സ്വേപ്ന സ ജീവഃ സുഖദുഃഖേഭാക്താ സ്വമായയാ കൽപിതജീവേലാേക .
സുഷുപ്തികാേല സകേല വിലീേന തേമാഽഭിഭൂതഃ സുഖരൂപേമതി .. 13..
പുനശ്ച ജന്മാന്തരകർമേയാഗാത്സ ഏവ ജീവഃ സ്വപിതി ബുദ്ധഃ .
പുര േയ ീഡതി യശ്ച ജീവസ്തത ജാതം സകലം വിചി ം .
ആധാരമാനന്ദമഖണ്ഡേബാധം യസ്മിം �ല്ലയം യാതി പുര യം ച .. 14..
ഏതസ്മാജ്ജായേത ാേണാ മനഃ സർേവ ിയാണി ച .
ഖം വായുർേജ്യാതിരാപശ്ച പൃഥിവീ വിശ്വസ്യ ധാരിണീ .. 15..
യത്പരം ഹ്മ സർവാത്മാ വിശ്വസ്യായതനം മഹത് .
സൂക്ഷ്മാ ക്ഷ്മതരം നിത്യം സ ത്വേമവ ത്വേമവ തത് .. 16..
ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യാദി പഞ്ചം യത് കാശേത .
തദ് ഹ്മാഹമിതി ജ്ഞാത്വാ സർവബൈന്ധഃ മുച്യേത .. 17..

ിഷു ധാമസു യദ്േഭാഗ്യം േഭാക്താ േഭാഗശ്ച യദ്ഭേവത് .
േതേഭ്യാ വിലക്ഷണഃ സാക്ഷീ ചിന്മാേ ാഽഹം സദാശിവഃ .. 18..
മേയ്യവ സകലം ജാതം മയി സർവം തിഷ്ഠിതം .
മയി സർവം ലയം യാതി തദ് ഹ്മാദ്വയമസ്മ്യഹം .. 19..
.. ഥമഃ ഖണ്ഡഃ .. 1..

അേണാരണീയാനഹേമവ തദ്വന്മഹാനഹം വിശ്വമഹം വിചി ം .
പുരാതേനാഽഹം പുരുേഷാഽഹമീേശാ ഹിരണ്മേയാഽഹം ശിവരൂപമസ്മി .. 20..
അപാണിപാേദാഽഹമചിന്ത്യശക്തിഃ പശ്യാമ്യച ഃ സ ശൃേണാമ്യകർണഃ .
അഹം വിജാനാമി വിവിക്തരൂേപാ ന ചാസ്തി േവത്താ മമ ചിത്സദാഽഹം .. 21
േവൈദരേനൈകരഹേമവ േവേദ്യാ േവദാന്തകൃേദ്വദവിേദവ ചാഹം .
ന പുണ്യപാേപ മമ നാസ്തി നാേശാ ന ജന്മ േദേഹ ിയബുദ്ധിരസ്തി .. 22..
ന ഭൂമിരാേപാ ന ച വഹ്നിരസ്തി ന ചാനിേലാ േമഽസ്തി ന ചാംബരം ച .
ഏവം വിദിത്വാ പരമാത്മരൂപം ഗുഹാശയം നിഷ്കലമദ്വിതീയം .. 23
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സമസ്തസാക്ഷിം സദസദ്വിഹീനം യാതി ശുദ്ധം പരമാത്മരൂപം ..
യഃ ശതരൂ ിയമധീേത േസാഽഗ്നിപൂേതാ ഭവതി സുരാപാനാത്പൂേതാ ഭവതി
സ ഹ്മഹത്യായാഃ പൂേതാ ഭവതി സ സുവർണേസ്തയാത്പൂേതാ ഭവതി
സ കൃത്യാകൃത്യാത്പൂേതാ ഭവതി തസ്മാദവിമുക്തമാ ിേതാ
ഭവത്ത്വിത്യാ മീ സർവദാ സകൃദ്വാ ജേപത് ..
അേനന ജ്ഞാനമാേപ്നാതി സംസാരാർണവനാശനം . തസ്മാേദവം വിദിൈത്വ 
നം ൈകവല്യം
പദമ േത ൈകവല്യം പദമ ത ഇതി .. 24..
ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 2..

ഓം സഹനാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ
.
േതജസ്വിനാവധീതമ . മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഇത്യഥർവേവദീയാ ൈകവേല്യാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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