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ഹംേസാപനിഷദ്

ശു യജുർേവദം

േയാഗ ഉപനിഷദ്

ഹംസാേഖ്യാപനിഷത്േ ാക്തനാദാലിര്യ വി േമത് .
തദാധാരം നിരാധാരം ഹ്മമാ മഹം മഹഃ ..
ഓം പൂർണമദ ഇതി ശാന്തിഃ ..
ഗൗതമ ഉവാച .
ഭഗവൻസർവധർമജ്ഞസർവശാ വിശാരദ .
ഹ്മവിദ്യാ േബാേധാ ഹി േകേനാപാേയന ജായേത .. 1..

സനത്കുമാര ഉവാച .
വിചാര്യ സർവേവേദഷു മതംജ്ഞാത്വാ പിനാകിനഃ .
പാർവത്യാ കഥിതം തത്ത്വം ശൃണു ഗൗതമ തന്മമ .. 2..
അനാേഖ്യയമിദം ഗുഹ്യം േയാഗിനാം േകാശസംനിഭം .
ഹംസസ്യാകൃതിവിസ്താരം ഭുക്തിമുക്തിഫല ദം .. 3..
അഥ ഹംസപരമഹംസനിർണയം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ .
ഹ്മചാരിേണ ശാന്തായ ദാന്തായ ഗുരുഭക്തായ .

ഹംസഹംേസതി സദാ ധ്യായൻസർേവഷു േദേഹഷു വ്യാപ്യ വർതേത ..
യഥാ ഹ്യഗ്നിഃ കാേഷ്ഠഷു തിേലഷു ൈതലമിവ തം വിദിത്വാ
മൃത മേത്യതി .
ഗുദമവഷ്ടഭ്യാധാരാദ്വായുമുത്ഥാപ്യസ്വാധിഷ്ഠാം ിഃ
ദിക്ഷിണീകൃത്യ മണിപൂരകം ച ഗത്വാ അനാഹതമതി മ്യ

വിശുദ്ധൗ
ാണാന്നിരുധ്യാജ്ഞാമനുധ്യായൻ ഹ്മര ം ധ്യായൻ
ിമാേ ാഽഹമിേത്യവം സർവദാ ധ്യായൻ . അേഥാ

നാദമാധാരാദ് ഹ്മര പര്യന്തം ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശം
സ ൈവ ഹ്മ പരമാേത്മത ച്യേത .. 1..
അഥ ഹംസ ഋഷിഃ . അവ്യക്താ ഗായ ീ ഛന്ദഃ . പരമഹംേസാ
േദവതാ . അഹമിതി ബീജം . സ ഇതി ശക്തിഃ .
േസാഽഹമിതി കീലകം . ഷട് സംഖ്യയാ
അേഹാരാ േയാേരകവിംശതിസഹ ാണി ഷട് ശതാന്യധികാനി
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ഭവന്തി .
സൂര്യായ േസാമായ നിരഞ്ജനായ നിരാഭാസായ തനു സൂക്ഷ്മം
േചാദയാദിതി അഗ്നീേഷാമാഭ്യാം വൗഷട്

ഹൃദയാദ്യംഗന്യാസകരന്യാസൗ ഭവതഃ . ഏവം കൃത്വാ ഹൃദേയ
അഷ്ടദേല ഹംസാത്മാനം ധ്യാേയത് . അഗ്നീേഷാമൗ
പക്ഷാേവാങ്കാരഃ ശിേരാ ബി േന ം മുഖം രുേ ാ രു ാണീ
ചരണൗ ബാഹൂ കാലശ്ചാഗ്നിേശ്ചാേഭ പാർേശ്വ ഭവതഃ .
പശ്യത്യനാഗാരശ്ച ശിേഷ്ടാഭയപാർേശ്വ ഭവതഃ . ഏേഷാഽസൗ
പരമഹംേസാ ഭാനുേകാടി തീകാശഃ . േയേനദം വ്യാപ്തം .
തസ്യാഷ്ടധാ വൃത്തിർഭവതി . പൂർവദേല പുേണ്യ മതിഃ ആേഗ്നേയ
നി ാലസ്യാദേയാ ഭവന്തി യാേമ്യ േര മതിഃ ൈനരൃേത പാേപ
മനീഷാ വാരുണ്യാം ീഡാ വായേവ്യ ഗമനാദൗ ബുദ്ധിഃ സൗേമ്യ
രതി ീതിഃ ഈശാേന വ്യാദാനം മേധ്യ ൈവരാഗ്യം േകസേര
ജാ ദവസ്ഥാ കർണികായാം സ്വപ്നം ലിംേഗ സുഷുപ്തിഃ പദ്മത്യാേഗ
തുരീയം യദാ ഹംേസാ നാേദ ലീേനാ ഭവതി തദാ
തുര്യാതീതമുന്മനനമജേപാപസംഹാരമിത്യഭിധീയേത . ഏവം സർവം
ഹംസവശാത്തസ്മാന്മേനാ ഹംേസാ വിചാര്യേത . സ ഏവ ജപേകാട്യാ
നാദമനുഭവതി ഏവം സർവം ഹംസവശാന്നാേദാ ദശവിേധാ ജായേത
. ചിണീതി ഥമഃ . ചിഞ്ചിണീതി ദ്വിതീയഃ .
ഘണ്ടാനാദ തീയഃ . ശംഖനാദശ്ചതുർഥഃ .
പഞ്ചമത ീനാദഃ . ഷഷ്ഠസ്താലനാദഃ . സപ്തേമാ േവണുനാദഃ
. അഷ്ടേമാ മൃദംഗനാദഃ . നവേമാ േഭരീനാദഃ .
ദശേമാ േമഘനാദഃ . നവമം പരിത്യജ്യ ദശമേമവാഭ്യേസത് .
ഥേമ ചിഞ്ചിണീഗാ ം ദ്വിതീേയ ഗാ ഭഞ്ജനം . തൃതീേയ

േഖദനം യാതി ചതുർേഥ കമ്പേത ശിരഃ ..
പഞ്ചേമ വേത താലു ഷേഷ്ഠഽമൃതനിേഷവണം . സപ്തേമ
ഗൂഢവിജ്ഞാനം പരാ വാചാ തഥാഷ്ടേമ ..
അദൃശ്യം നവേമ േദഹം ദിവ്യം ച സ്തഥാമലം . ദശേമ
പരമം ഹ്മ ഭേവദ് ഹ്മാത്മസംനിധൗ ..
തസ്മിന്മേനാ വിലീയേത മനസി സങ്കൽപവികൽേപ ദഗ്േധ പുണ്യപാേപ
സദാശിവഃ ശക്ത്യാത്മാ സർവ ാവസ്ഥിതഃ സ്വയേഞ്ജ്യാതിഃ ശുേദ്ധാ
ബുേദ്ധാ നിേത്യാ നിരഞ്ജനഃ ശാന്തഃ കാശത ഇതി ..
ഇതി േവദ വചനം േവദ വചനം .. 2..
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ഓം പൂർണമദ ഇതി ശാന്തിഃ ..
ഇതി ഹംേസാപനിഷത്സമാപ്താ ..

https://thalilakkam.in/




