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േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

ഓം സഹനാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ .
േതജസ്വി നാവധീതമ . മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഥേമാഽധ്യായഃ .

ഹരിഃ ഓം .. ഹ്മവാദിേനാ വദന്തി .

കിം കാരണം ഹ്മ കുതഃ സ്മ ജാതാ
ജീവാമ േകന ക്വ ച സ തിഷ്ഠാ .
അധിഷ്ഠിതാഃ േകന സുേഖതേരഷു
വർതാമേഹ ഹ്മവിേദാ വ്യവസ്ഥാം .. 1..

കാലഃ സ്വഭാേവാ നിയതിര്യദൃച്ഛാ
ഭൂതാനി േയാനിഃ പുരുഷ ഇതി ചിന്ത്യാ .
സംേയാഗ ഏഷാം ന ത്വാത്മഭാവാ-
ദാത്മാപ്യനീശഃ സുഖദുഃഖേഹേതാഃ .. 2..

േത ധ്യാനേയാഗാനുഗതാ അപശ്യൻ
േദവാത്മശക്തിം സ്വഗുൈണർനിഗൂഢാം .
യഃ കാരണാനി നിഖിലാനി താനി
കാലാത്മയുക്താന്യധിതിഷ്ഠേത്യകഃ .. 3..

തേമകേനമിം ിവൃതം േഷാഡശാന്തം
ശതാർധാരം വിംശതി ത്യരാഭിഃ .
അഷ്ടൈകഃ ഷഡ്ഭിർവിശ്വരൂൈപകപാശം
ിമാർഗേഭദം ദ്വിനിമിൈത്തകേമാഹം .. 4..
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പഞ്ചേ ാേതാംബും പഞ്ചേയാന വ ാം
പഞ്ച ാേണാർമിം പഞ്ചബുദ്ധ്യാദിമൂലാം .
പഞ്ചാവർതാം പഞ്ചദുഃഖൗഘേവഗാം
പഞ്ചാശദ്േഭദാം പഞ്ചപർവാമധീമഃ .. 5..

സർവാജീേവ സർവസംേസ്ഥബൃഹേന്ത
അസ്മിൻ ഹംേസാ ാമ്യേത ഹ്മചേ .
പൃഥഗാത്മാനം േ രിതാരം ച മത്വാ
ജുഷ്ടസ്തതേസ്തനാമൃതത്വേമതി .. 6..

ഉദ്ഗീതേമതത്പരമം തു ഹ്മ
തസ്മിം യം സു തിഷ്ഠാഽക്ഷരം ച .
അ ാന്തരം ഹ്മവിേദാ വിദിത്വാ
ലീനാ ഹ്മണി തത്പരാ േയാനിമുക്താഃ .. 7..

സംയുക്തേമതത് ക്ഷരമക്ഷരം ച
വ്യക്താവ്യക്തം ഭരേത വിശ്വമീശഃ .
അനീശശ്ചാത്മാ ബധ്യേത േഭാ -
ഭാവാജ്ജ്ഞാത്വാ േദവം മുച്യേത സർവപാൈശഃ .. 8..

ജ്ഞാജ്ഞൗ ദ്വാവജാവീശനീശാവജാ
േഹ്യകാ േഭാ േഭാഗ്യാർഥയുക്താ .
അനന്തശ്ചാത്മാ വിശ്വരൂേപാ ഹ്യകർതാ
യം യദാ വിന്ദേത ഹ്മേമതത് .. 9..

ക്ഷരം ധാനമമൃതാക്ഷരം ഹരഃ
ക്ഷരാത്മാനാവീശേത േദവ ഏകഃ .
തസ്യാഭിധ്യാനാേദ്യാജനാത്തത്ത്വ-
ഭാവാത് ഭൂയശ്ചാേന്ത വിശ്വമായാനിവൃത്തിഃ .. 10..

ജ്ഞാത്വാ േദവം സർവപാശാപഹാനിഃ
ക്ഷീൈണഃ വേലേശർജന്മമൃത ഹാണിഃ .
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തസ്യാഭിധ്യാനാ തീയം േദഹേഭേദ
വിൈശ്വശ്വര്യം േകവലആപ്തകാമഃ .. 11..

ഏതജ്ജ്േഞയം നിത്യേമവാത്മസംസ്ഥം
നാതഃ പരം േവദിതവ്യം ഹി കിഞ്ചിത് .
േഭാക്താ േഭാഗ്യം േ രിതാരം ച മത്വാ
സർവം േ ാക്തം ിവിധം ഹ്മേമതത് .. 12..

വേഹ്നര്യഥാ േയാനിഗതസ്യ മൂർതിനർ
ദൃശ്യേത ൈനവ ച ലിംഗനാശഃ .
സ ഭൂയ ഏേവന്ധനേയാനിഗൃഹ്യ-
സ്തേദ്വാഭയം ൈവ ണേവന േദേഹ .. 13..

സ്വേദഹമരണിം കൃത്വാ ണവം േചാത്തരാരണിം .
ധ്യാനനിർമഥനാഭ്യാസാേദവം പശ്യന്നിഗൂഢവത് .. 14..

തിേലഷു ൈതലം ദധിനീവ സർപി-
രാപഃ േ ാതഃസ്വരണീഷു ചാഗ്നിഃ .
ഏവമാത്മാഽത്മനി ഗൃഹ്യേതഽസൗ
സേത്യൈനനം തപസാേയാഽനുപശ്യതി .. 15..

സർവവ്യാപിനമാത്മാനം ക്ഷീേര സർപിരിവാർപിതം .
ആത്മവിദ്യാതേപാമൂലം തദ് േഹ്മാപനിഷത് പരം .. 16..

ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .

യുഞ്ജാനഃ ഥമം മനസ്തത്ത്വായ സവിതാ ധിയഃ .
അേഗ്നർേജ്യാതിർനിചായ്യ പൃഥിവ്യാ അധ്യാഭരത് .. 1..

യുേക്തന മനസാ വയം േദവസ്യ സവിതുഃ സേവ .
സുവർേഗയായ ശക്ത്യാ .. 2..

യുക്ത്വായ മനസാ േദവാൻ സുവര്യേതാ ധിയാ ദിവം .
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ബൃഹേജ്ജ്യാതിഃ കരിഷ്യതഃ സവിതാ സുവാതി താൻ .. 3..

യുഞ്ജേത മന ഉത യുഞ്ജേത ധിേയാ
വി ാ വി സ്യ ബൃഹേതാ വിപശ്ചിതഃ .
വി േഹാ ാ ദേധ വയുനാവിേദക
ഇന്മഹീ േദവസ്യ സവിതുഃ പരി തിഃ .. 4..

യുേജ വാം ഹ്മ പൂർവ്യം നേമാഭിർവിേ ാക
ഏതു പേഥ്യവ സൂേരഃ .
ശൃണ്വ വിേശ്വ അമൃതസ്യ പു ാ ആ േയ
ധാമാനി ദിവ്യാനി ത ഃ .. 5..

അഗ്നിര്യ ാഭിമഥ്യേത വായുര്യ ാധിരുധ്യേത .
േസാേമാ യ ാതിരിച്യേത ത സഞ്ജായേത മനഃ .. 6..

സവി ാ സേവന ജുേഷത ഹ്മ പൂർവ്യം .
യ േയാനിം കൃണവേസ ന ഹി േത പൂർതമക്ഷിപത് .. 7..

ിരുന്നതംസ്ഥാപ്യ സമം ശരീരം
ഹൃദീ ിയാണി മനസാ സന്നിേവശ്യ .
േഹ്മാഡുേപന തേരത വിദ്വാൻ

േ ാതാംസി സർവാണി ഭയാനകാനി .. 8..

ാണാൻ പീേഡ്യഹ സംയുക്തേചഷ്ടഃ
ക്ഷീേണ ാേണ നാസികേയാച്ഛ്വസീത .
ദുഷ്ടാശ്വയുക്തമിവ വാഹേമനം
വിദ്വാൻ മേനാ ധാരേയതാ മത്തഃ .. 9..

സേമ ശുചൗ ശർകരാവഹ്നിവാലികാ-
വിവർജിേത ശബ്ദജലാ യാദിഭിഃ .
മേനാനുകൂേല ന തു ച പീഡേന
ഗുഹാനിവാതാ യേണ േയാജേയത് .. 10..
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നീഹാരധൂമാർകാനിലാനലാനാം
ഖേദ്യാതവിദ ത്സ്ഫടികശശീനാം .
ഏതാനി രൂപാണി പുരഃസരാണി
ഹ്മണ്യഭിവ്യക്തികരാണി േയാേഗ .. 11..

പൃഥിവ്യേപ്തേജാഽനിലേഖ സമുത്ഥിേത
പഞ്ചാത്മേക േയാഗഗുേണ വൃേത്ത .
ന തസ്യ േരാേഗാ ന ജരാ ന മൃത ഃ
ാപ്തസ്യ േയാഗാഗ്നിമയം ശരീരം .. 12..

ലഘുത്വമാേരാഗ്യമേലാലുപത്വം
വർണ സാദഃ സ്വരസൗഷ്ഠവം ച .
ഗന്ധഃ ശുേഭാ മൂ പുരീഷമൽപം
േയാഗ വൃത്തിം ഥമാം വദന്തി .. 13..

യൈഥവ ബിംബം മൃദേയാപലിപ്തം
േതേജാമയം ാജേത തത് സുധാന്തം .
തദ്വാഽഽത്മതത്ത്വം സമീക്ഷ്യ േദഹീ
ഏകഃ കൃതാർേഥാ ഭവേത വീതേശാകഃ .. 14..

യദാത്മതേത്ത്വന തു ഹ്മതത്ത്വം
ദീേപാപേമേനഹ യുക്തഃ പേശ്യത് .
അജം വം സർവതൈത്ത്വർവിശുദ്ധം
ജ്ഞാത്വാ േദവം മുച്യേത സർവപാൈപഃ .. 15..

ഏേഷാ ഹ േദവഃ ദിേശാഽനു സർവാഃ .
പൂർേവാ ഹ ജാതഃ സ ഉ ഗർേഭ അന്തഃ .
സ ഏവ ജാതഃ സ ജനിഷ്യമാണഃ
ത്യങ് ജനാസ്തിഷ്ഠതി സർവേതാമുഖഃ .. 16..

േയാ േദേവാ അഗ്നൗ േയാഽ
േയാ വിശ്വം ഭുവനമാവിേവശ .
യ ഓഷധീഷു േയാ വന തിഷു
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തൈസ്മ േദവായ നേമാ നമഃ .. 17..

തൃതീേയാഽധ്യായഃ .

യ ഏേകാ ജാലവാനീശതഈശനീഭിഃ
സർവാംേല്ലാകാനീശതഈശനീഭിഃ .
യ ഏൈവക ഉദ്ഭേവ സംഭേവ ച
യ ഏതദ് വിദുരമൃതാേസ്ത ഭവന്തി .. 1..

ഏേകാ ഹി രുേ ാ ന ദ്വിതീയായ ത -
ര്യ ഇമാംേല്ലാകാനീശതഈശനീഭിഃ .
ത്യങ് ജനാസ്തിഷ്ഠതി സ േകാചാന്തകാേല
സംസൃജ്യ വിശ്വാ ഭുവനാനി േഗാപാഃ .. 2..

വിശ്വതശ്ച രുത വിശ്വേതാമുേഖാ
വിശ്വേതാബാഹുരുത വിശ്വത ാത് .
സം ബാഹുഭ്യാം ധമതി സമ്പതൈ -
ർദ്യാവാഭൂമീ ജനയൻ േദവ ഏകഃ .. 3..

േയാ േദവാനാം ഭവേശ്ചാദ്ഭവശ്ച
വിശ്വാധിേപാ രുേ ാ മഹർഷിഃ .
ഹിരണ്യഗർഭം ജനയാമാസ പൂർവം
സ േനാ ബുദ്ധ്യാ ശുഭയാ സംയുന .. 4..

യാ േത രു ശിവാ തനൂരേഘാരാഽപാപകാശിനീ .
തയാ നസ്തനുവാ ശന്തമയാ ഗിരിശന്താഭിചാകശീഹി .. 5..

യാഭിഷും ഗിരിശന്ത ഹേസ്തബിഭർഷ്യസ്തേവ .
ശിവാം ഗിരി താം കുരു മാ ഹിംസീഃ പുരുഷം ജഗത് .. 6..

തതഃ പരം ഹ്മ പരം ബൃഹന്തം
യഥാനികായം സർവഭൂേതഷു ഗൂഢം .
വിശ്വൈസ്യകം പരിേവഷ്ടിതാര-
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മീശം തംജ്ഞാത്വാഽമൃതാ ഭവന്തി .. 7..

േവദാഹേമതം പുരുഷം മഹാന്ത-
മാദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത് .
തേമവ വിദിത്വാതിമൃത േമതി
നാന്യഃ പന്ഥാ വിദ്യേതഽയനായ .. 8..

യസ്മാത് പരം നാപരമസ്തി കിഞ്ചിദ്യ-
സ്മാന്നണീേയാ ന ജ്യാേയാഽസ്തി കശ്ചിത് .
വൃക്ഷ ഇവ സ്തേബ്ധാ ദിവി തിഷ്ഠേത്യക-
േസ്തേനദം പൂർണം പുരുേഷണസർവം .. 9..

തേതാ യദുത്തരതതം തദരൂപമനാമയം .
യ ഏതദ്വിദുരമൃതാേസ്ത ഭവന്തി അേഥതേര ദുഃഖേമവാപിയന്തി .. 10..

സർവാനന ശിേരാ ീവഃ സർവഭൂതഗുഹാശയഃ .
സർവവ്യാപീ സ ഭഗവാംസ്തസ്മാത് സർവഗതഃ ശിവഃ .. 11..

മഹാൻ ഭുർൈവ പുരുഷഃ സത്വൈസ്യഷ വർതകഃ .
സുനിർമലാമിമാം ാപ്തിമീശാേനാ േജ്യാതിരവ്യയഃ .. 12..

അംഗുഷ്ഠമാ ഃ പുരുേഷാഽന്തരാത്മാ
സദാ ജനാനാം ഹൃദേയ സന്നിവിഷ്ടഃ .
ഹൃദാ മനീഷാ മനസാഭി ൃേപ്താ
യ ഏതദ് വിദുരമൃതാേസ്ത ഭവന്തി .. 13..

സഹ ശീർഷാ പുരുഷഃ സഹ ാക്ഷഃ സഹ പാത് .
സ ഭൂമിം വിശ്വേതാ വൃത്വാ അത്യതിഷ്ഠദ്ദശാംഗുലം .. 14..

പുരുഷ ഏേവദം � സർവം യദ് ഭൂതം യച്ച ഭവ്യം .
ഉതാമൃതത്വേസ്യശാേനാ യദേന്നനാതിേരാഹതി .. 15..

സർവതഃ പാണിപാദം തത് സർവേതാഽക്ഷിശിേരാമുഖം .
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സർവതഃ തിമേല്ലാേക സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി .. 16..

സർേവ ിയഗുണാഭാസം സർേവ ിയവിവർജിതം .
സർവസ്യ ഭുമീശാനം സർവസ്യ ശരണം സുഹൃത് .. 17..

നവദ്വാേര പുേര േദഹീ ഹംേസാ േലലായേത ബഹിഃ .
വശീ സർവസ്യ േലാകസ്യസ്ഥാവരസ്യ ചരസ്യ ച .. 18..

അപാണിപാേദാ ജവേനാ ഹീതാ
പശ്യത്യച ഃ സ ശൃേണാത്യകർണഃ .
സ േവത്തി േവദ്യം ന ച തസ്യാസ്തി േവത്താ
തമാഹുര ്യം പുരുഷം മഹാന്തം .. 19..

അേണാരണീയാൻ മഹേതാ മഹീയാ-
നാത്മാ ഗുഹായാം നിഹിേതാഽസ്യ ജേന്താഃ .
തമ തുഃ പശ്യതി വീതേശാേകാ
ധാതുഃ സാദാന്മഹിമാനമീശം .. 20..

േവദാഹേമതമജരം പുരാണം
സർവാത്മാനം സർവഗതം വിഭുത്വാത് .
ജന്മനിേരാധം വദന്തി യസ്യ
ഹ്മവാദിേനാ ഹി വദന്തി നിത്യം .. 21..

ചതുർേഥാഽധ്യായഃ .

യ ഏേകാഽവർേണാ ബഹുധാ ശക്തിേയാഗാദ്
വരണാനേനകാൻ നിഹിതാർേഥാ ദധാതി .
വിൈചതി ചാേന്ത വിശ്വമാദൗ ച േദവഃ
സ േനാ ബുദ്ധ്യാ ശുഭയാ സംയുന .. 1..

തേദവാഗ്നിസ്തദാദിത്യ-
സ്തദ്വായുസ്തദു ച മാഃ .
തേദവ ശു ം തദ് ഹ്മ
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തദാപസ്തത് ജാപതിഃ .. 2..

ത്വം ീ പുമാനസി
ത്വം കുമാര ഉത വാ കുമാരീ .
ത്വം ജീർേണാ ദേണ്ഡന വഞ്ചസി
ത്വം ജാേതാ ഭവസി വിശ്വേതാമുഖഃ .. 3..

നീലഃ പതംേഗാ ഹരിേതാ േലാഹിതാക്ഷ-
സ്തഡിദ്ഗർഭ ഋതവഃ സമു ാഃ .
അനാദിമത് ത്വം വിഭുേത്വന വർതേസ
യേതാ ജാതാനി ഭുവനാനി വിശ്വാ .. 4..

അജാേമകാം േലാഹിതശു കൃഷ്ണാം
ബഹ്വീഃ ജാഃ സൃജമാനാം സരൂപാഃ .
അേജാ േഹ്യേകാ ജുഷമാേണാഽനുേശേത
ജഹാേത്യനാം ഭുക്തേഭാഗാമേജാഽന്യഃ .. 5..

ദ്വാ സുപർണാ സയുജാ സഖായാ
സമാനം വൃക്ഷം പരിഷസ്വജാേത .
തേയാരന്യഃ പിപ്പലം സ്വാദ്വത്ത്യന-
ശ്നന്നേന്യാ അഭിചാകശീതി .. 6..

സമാേന വൃേക്ഷ പുരുേഷാ നിമേഗ്നാഽ-
നീശയാ േശാചതി മുഹ്യമാനഃ .
ജുഷ്ടം യദാ പശ്യത്യന്യമീശമസ്യ
മഹിമാനമിതി വീതേശാകഃ .. 7..

ഋേചാ അക്ഷേര പരേമ േവ്യാമൻ
യസ്മിേന്ദവാ അധി വിേശ്വ നിേഷദുഃ .
യസ്തം ന േവദ കിമൃചാ കരിഷ്യതി
യ ഇത്തദ്വിദുസ്ത ഇേമ സമാസേത .. 8..

ഛന്ദാംസി യജ്ഞാഃ തേവാ താനി
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ഭൂതം ഭവ്യം യച്ച േവദാ വദന്തി .
അസ്മാൻ മായീ സൃജേത വിശ്വേമത-
ത്തസ്മിംശ്ചാേന്യാ മായയാ സന്നിരുദ്ധഃ .. 9..

മായാം തു കൃതിം വിദ്യാന്മായിനം ച മേഹശ്വരം .
തസ്യവയവഭൂൈത വ്യാപ്തം സർവമിദം ജഗത് .. 10..

േയാ േയാനിം േയാനിമധിതിഷ്ഠേത്യേകാ
യസ്മിന്നിദ.◌ം സം ച വിൈചതി സർവം .
തമീശാനം വരദം േദവമീഡ്യം
നിചാേയ്യമാം ശാന്തിമത്യന്തേമതി .. 11..

േയാ േദവാനാം ഭവേശ്ചാദ്ഭവശ്ച
വിശ്വാധിേപാ രുേ ാ മഹർഷിഃ .
ഹിരണ്യഗർഭം പശ്യത ജായമാനം
സ േനാ ബുദ്ധ്യാ ശുഭയാ സംയുന .. 12..

േയാ േദവാനാമധിേപാ
യസ്മിേന്ല്ലാകാ അധി ിതാഃ .
യഈേശ അസ്യ ദ്വിപദശ്ചതുഷ്പദഃ
കൈസ്മ േദവായ ഹവിഷാ വിേധമ .. 13..

സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മം കലിലസ്യ മേധ്യ
വിശ്വസ്യ ഷ്ഠാരമേനകരൂപം .
വിശ്വൈസ്യകം പരിേവഷ്ടിതാരം
ജ്ഞാത്വാ ശിവം ശാന്തിമത്യന്തേമതി .. 14..

സ ഏവ കാേല ഭുവനസ്യ േഗാപ്താ
വിശ്വാധിപഃ സർവഭൂേതഷു ഗൂഢഃ .
യസ്മിൻ യുക്താ ഹ്മർഷേയാ േദവതാശ്ച
തേമവംജ്ഞാത്വാ മൃത പാശാംശ്ഛിനത്തി .. 15..

ഘൃതാത് പരം മണ്ഡമിവാതിസൂക്ഷ്മം
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ജ്ഞാത്വാ ശിവം സർവഭൂേതഷു ഗൂഢം .
വിശ്വൈസ്യകം പരിേവഷ്ടിതാരം
ജ്ഞാത്വാ േദവം മുച്യേത സർവപാൈശഃ .. 16..

ഏഷ േദേവാ വിശ്വകർമാ മഹാത്മാ
സദാ ജനാനാം ഹൃദേയ സന്നിവിഷ്ടഃ .
ഹൃദാ മനീഷാ മനസാഭി ൃേപ്താ
യ ഏതദ് വിദുരമൃതാേസ്ത ഭവന്തി .. 17..

യദാഽതമസ്താന്ന ദിവാ ന രാ ിഃ
ന സന്നചാസച്ഛിവ ഏവ േകവലഃ .
തദക്ഷരം തത് സവിതുർവേരണ്യം
ജ്ഞാ ച തസ്മാത് സൃതാ പുരാണീ .. 18..

ൈനനമൂർധ്വം ന തിര്യഞ്ചം
ന മേധ്യ ന പരിജ ഭത് .
ന തസ്യ തിമാ അസ്തി
യസ്യ നാമ മഹദ് യശഃ .. 19..

ന സ േശ തിഷ്ഠതി രൂപമസ്യ
ന ച ഷാ പശ്യതി കശ്ചൈനനം .
ഹൃദാ ഹൃദിസ്ഥം മനസാ യ ഏന-
േമവം വിദുരമൃതാേസ്ത ഭവന്തി .. 20..

അജാത ഇേത്യവം കശ്ചിദ്ഭീരുഃ പദ്യേത .
രു യേത്ത ദക്ഷിണം മുഖം േതന മാം പാഹി നിത്യം .. 21..

മാ നേസ്താേക തനേയ മാ ന ആയുഷി
മാ േനാ േഗാഷു മാ ന അേശ്വഷു രീരിഷഃ .
വീരാൻ മാ േനാ രു ഭാമിേതാ
വധീർഹവിഷ്മന്തഃ സദാമിത് ത്വാ ഹവാമേഹ .. 22..

പഞ്ചേമാഽധ്യായഃ .
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േദ്വ അക്ഷേര ഹ്മപേര ത്വനേന്ത
വിദ്യാവിേദ്യ നിഹിേത യ ഗൂേഢ .
ക്ഷരം ത്വവിദ്യാ ഹ്യമൃതം തു വിദ്യാ
വിദ്യാവിേദ്യഈശേത യ േസാഽന്യഃ .. 1..

േയാ േയാനിം േയാനിമധിതിഷ്ഠേത്യേകാ
വിശ്വാനി രൂപാണി േയാനീശ്ച സർവാഃ .
ഋഷിം സൂതം കപിലം യസ്തമേ
ജ്ഞാൈനർബിഭർതി ജായമാനം ച പേശ്യത് .. 2..

ഏൈകക ജാലം ബഹുധാ വികുർവ-
ന്നസ്മിൻ േക്ഷേ സംഹരേത്യഷ േദവഃ .
ഭൂയഃ സൃഷ്ട്വാ പതയസ്തേഥശഃ
സർവാധിപത്യം കുരുേത മഹാത്മാ .. 3..

സർവാ ദിശ ഊർധ്വമധശ്ച തിര്യക്
കാശയൻ ാജേത യദ്വനഡ്വാൻ .
ഏവം സ േദേവാ ഭഗവാൻ വേരേണ്യാ
േയാനിസ്വഭാവാനധിതിഷ്ഠേത്യകഃ .. 4..

യച്ച സ്വഭാവം പചതി വിശ്വേയാനിഃ
പാച്യാംശ്ച സർവാൻ പരിണാമേയദ് യഃ .
സർവേമതദ് വിശ്വമധിതിഷ്ഠേത്യേകാ
ഗുണാംശ്ച സർവാൻ വിനിേയാജേയദ് യഃ .. 5..

തദ് േവദഗുേഹ്യാപനിഷ ഗൂഢം
തദ് ഹ്മാ േവദേത ഹ്മേയാനിം .
േയ പൂർവം േദവാ ഋഷയശ്ച തദ് വിദു-
േസ്ത തന്മയാ അമൃതാ ൈവ ബഭൂവുഃ ..6..

ഗുണാന്വേയാ യഃ ഫലകർമകർതാ
കൃതസ്യ തൈസ്യവ സ േചാപേഭാക്താ .
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സ വിശ്വരൂപ ിഗുണ ിവർത്മാ
ാണാധിപഃ സഞ്ചരതി സ്വകർമഭിഃ .. 7..

അംഗുഷ്ഠമാേ ാ രവിതുല്യരൂപഃ
സങ്കൽപാഹങ്കാരസമന്വിേതാ യഃ .
ബുേദ്ധർഗുേണനാത്മഗുേണനൈചവ
ആരാ മാേ ാഽപ്യപേരാഽപി ദൃഷ്ടഃ .. 8..

ബാലാ ശതഭാഗസ്യ ശതധാ കൽപിതസ്യ ച .
ഭാേഗാ ജീവഃ സ വിേജ്ഞയഃ സ ചാനന്ത്യായ കൽപേത .. 9..

ൈനവ ീ ന പുമാേനഷ ന ൈചവായം നപുംസകഃ .
യദ്യച്ഛരീരമാദേത്ത േതേന േതേന സ യുജ്യേത .. 10..

സങ്കൽപന ർശനദൃഷ്ടിേമാൈഹ-
ർ ാസാംബുവൃഷ്ട്യാത്മവിവൃദ്ധിജന്മ .
കർമാനുഗാന്യനു േമണ േദഹീ
സ്ഥാേനഷു രൂപാണ്യഭിസ പദ്യേത .. 11..

ലാനി സൂക്ഷ്മാണി ബഹൂനി ൈചവ
രൂപാണി േദഹീ സ്വഗുൈണർവൃേണാതി .
ിയാഗുൈണരാത്മഗുൈണശ്ച േതഷാം
സംേയാഗേഹതുരപേരാഽപി ദൃഷ്ടഃ .. 12..

അനാദ്യനന്തം കലിലസ്യ മേധ്യ
വിശ്വസ്യ ഷ്ഠാരമേനകരൂപം .
വിശ്വൈസ്യകം പരിേവഷ്ടിതാരം
ജ്ഞാത്വാ േദവം മുച്യേത സർവപാൈശഃ .. 13..

ഭാവ ാഹ്യമനീഡാഖ്യം ഭാവാഭാവകരം ശിവം .
കലാസർഗകരം േദവം േയ വിദുേസ്ത ജഹുസ്തനും .. 14..

ഷേഷ്ഠാഽധ്യായഃ .
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സ്വഭാവേമേക കവേയാ വദന്തി
കാലം തഥാേന്യ പരിമുഹ്യമാനാഃ .
േദവൈസ്യഷ മഹിമാ തു േലാേക
േയേനദം ാമ്യേത ഹ്മച ം .. 1..

േയനാവൃതം നിത്യമിദം ഹി സർവംജ്ഞഃ
കാലകാേരാ ഗുണീ സർവവിദ് യഃ .
േതേനശിതം കർമ വിവർതേത ഹ
പൃഥിവ്യേപ്തേജാനിലഖാനി ചിന്ത്യം .. 2..

തത്കർമ കൃത്വാ വിനിവർത്യ ഭൂയ-
സ്തത്ത്വസ്യ താേവന സേമത്യ േയാഗം .
ഏേകന ദ്വാഭ്യാം ിഭിരഷ്ടഭിർവാ
കാേലന ൈചവാത്മഗുൈണശ്ചസൂൈക്ഷ്മഃ .. 3..

ആരഭ്യ കർമാണി ഗുണാന്വിതാനി
ഭാവാംശ്ച സർവാൻ വിനിേയാജേയദ്യഃ .
േതഷാമഭാേവ കൃതകർമനാശഃ
കർമക്ഷേയ യാതി സ തത്ത്വേതാഽന്യഃ .. 4..

ആദിഃ സ സംേയാഗനിമിത്തേഹതുഃ
പര ികാലാദകേലാഽപി ദൃഷ്ടഃ .
തം വിശ്വരൂപം ഭവഭൂതമീഡ്യം
േദവം സ്വചിത്തസ്ഥമുപാസ്യ പൂർവം .. 5..

സ വൃക്ഷകാലാകൃതിഭിഃ പേരാഽേന്യാ
യസ്മാത് പഞ്ചഃ പരിവർതേതഽയം .
ധർമാവഹം പാപനുദം ഭേഗശം
ജ്ഞാത്വാത്മസ്ഥമമൃതം വിശ്വധാമ .. 6..

തമീശ്വരാണാം പരമം മേഹശ്വരം
തം േദവതാനാം പരമം ച ൈദവതം .
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പതിം പതീനാം പരമം പരസ്താദ്-
വിദാമ േദവം ഭുവേനശമീഡ്യം .. 7..

ന തസ്യ കാര്യം കരണം ച വിദ്യേത
ന തത്സമശ്ചാഭ്യധികശ്ച ദൃശ്യേത .
പരാസ്യ ശക്തിർവിവിൈധവ യേത
സ്വാഭാവികീജ്ഞാനബല ിയാ ച .. 8..

ന തസ്യ കശ്ചിത് പതിരസ്തി േലാേക
ന േചശിതാ ൈനവ ച തസ്യ ലിംഗം .
സ കാരണം കരണാധിപാധിേപാ
ന ചാസ്യ കശ്ചിജ്ജനിതാ ന ചാധിപഃ .. 9..

യസ്ത നാഭ ഇവ ത ഭിഃ ധാനൈജഃ സ്വഭാവതഃ .
േദവ ഏകഃ സ്വമാവൃേണാതി സ േനാ ദധാതു ഹ്മാപ്യയം .. 10..

ഏേകാ േദവഃ സർവഭൂേതഷു ഗൂഢഃ
സർവവ്യാപീ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ.
കർമാധ്യക്ഷഃ സർവഭൂതാധിവാസഃ
സാക്ഷീ േചതാ േകവേലാ നിർഗുണശ്ച .. 11..

ഏേകാ വശീ നി ിയാണാം ബഹൂനാ-
േമകം ബീജം ബഹുധാ യഃ കേരാതി .
തമാത്മസ്ഥം േയഽനുപശ്യന്തി ധീരാ-
േസ്തഷാം സുഖം ശാശ്വതം േനതേരഷാം .. 12..

നിേത്യാ നിത്യാനാം േചതനേശ്ചതനാനാ-
േമേകാ ബഹൂനാം േയാ വിദധാതി കാമാൻ .
തത്കാരണം സാംഖ്യേയാഗാധിഗമ്യം
ജ്ഞാത്വാ േദവം മുച്യേത സർവപാൈശഃ .. 13..

ന ത സൂേര്യാ ഭാതി ന ച താരകം
േനമാ വിദ േതാ ഭാന്തി കുേതാഽയമഗ്നിഃ .
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തേമവ ഭാന്തമനുഭാതി സർവം
തസ്യ ഭാസാ സർവമിദം വിഭാതി .. 14..

ഏേകാ ഹംസഃ ഭുവനസ്യാസ്യ മേധ്യ
സ ഏവാഗ്നിഃ സലിേല സംനിവിഷ്ടഃ .
തേമവ വിദിത്വാ അതിമൃത േമതി
നാന്യഃ പന്ഥാ വിദ്യേതഽയനായ .. 15..

സ വിശ്വകൃദ് വിശ്വവിദാത്മേയാനി-
ർജ്ഞഃ കാലകാേലാ ഗുണീ സർവവിദ് യഃ .
ധാനേക്ഷ ജ്ഞപതിർഗുേണശഃ
സംസാരേമാക്ഷസ്ഥിതിബന്ധേഹതുഃ .. 16..

സ തന്മേയാ ഹ്യമൃതഈശസംേസ്ഥാ
ജ്ഞഃ സർവേഗാ ഭുവനസ്യാസ്യ േഗാപ്താ .
യഈേശഽസ്യ ജഗേതാ നിത്യേമവ
നാേന്യാ േഹതുർവിദ്യതഈശനായ .. 17..

േയാ ഹ്മാണം വിദധാതി പൂർവം
േയാ ൈവ േവദാംശ്ച ഹിേണാതി തൈസ്മ .
തം ഹ േദവം ആത്മബുദ്ധി കാശം
മുമു ർൈവ ശരണമഹം പേദ്യ .. 18..

നിഷ്കലം നി ിയം ശാന്തം നിരവദ്യം നിരഞ്ജനം .
അമൃതസ്യ പരം േസതും ദഗ്േധന്ദനമിവാനലം .. 19..

യദാ ചർമവദാകാശം േവഷ്ടയിഷ്യന്തി മാനവാഃ .
തദാ േദവമവിജ്ഞായ ദുഃഖസ്യാേന്താ ഭവിഷ്യതി .. 20..

തപഃ ഭാവാദ് േദവ സാദാച്ച
ഹ്മ ഹ േശ്വതാശ്വതേരാഽഥ വിദ്വാൻ .

അത്യാ മിഭ്യഃ പരമം പവി ം
േ ാവാച സമ്യഗൃഷിസംഘജുഷ്ടം .. 21..
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േവദാേന്ത പരമം ഗുഹ്യം പുരാകൽേപ േചാദിതം .
നാ ശാന്തായ ദാതവ്യം നാപു ായാശിഷ്യായ വാ പുനഃ .. 22..

യസ്യ േദേവ പരാ ഭക്തിഃ യഥാ േദേവ തഥാ ഗുരൗ .
തൈസ്യേത കഥിതാ ഹ്യർഥാഃ കാശേന്ത മഹാത്മനഃ .. 23..
കാശേന്ത മഹാത്മന ഇതി .

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

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
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