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ൈമ ായണ പനിഷദ്

സാമേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

സാമേവദീയ സാമാന്യ ഉപനിഷത് ..
ൈവരാേഗ്യാത്ഥഭക്തിയുക്ത ഹ്മമാ േബാധതഃ .
യത്പദം മുനേയാ യാന്തി തൈ പദമഹം മഹഃ ..
ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ േ ാതമേഥാ
ബലമി ിയാണി ച .
സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം
മാ മാ ഹ്മ
നിരാകേരാദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം േമ തദാത്മനി നിരേത യ
ഉപനിഷ
ധർമാേസ്ത മയി സ േത മയി സ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ൈമ ായണീ കൗഷിതകീ ബൃഹജ്ജാബാലതാപനീ .
കാലാഗ്നിരു ൈമേ യീ സുബാല രമ ികാ .
ഓം ബൃഹ േഥാ ഹ ൈവ നാമ രാജാ രാേജ്യ േജ്യഷ്ഠം പു ം
നിധാപയിേത്വദമശാശ്വതം മന്യമാനഃ ശാരീരം
ൈവരാഗ്യമുേപേതാഽരണ്യം നിർജഗാമ സ ത പരമം തപ
ആസ്ഥായാദിത്യമീക്ഷമാണഊർധ്വബാഹുസ്തിഷ്ഠത്യേന്ത സഹ സ്യ
മുനിരന്തികമാജഗാമാഗ്നിരിവാധൂമകേസ്തജസാ
നിർദഹന്നിവാത്മവിദ്ഭഗവാഞ്ഛാകായന്യ ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ വരം
വൃണീേശ്വതി രാജാനമ വീത്സ തൈസ്മ നമ േത്യാവാച
ഭഗവന്നാഹമാത്മവിത്ത്വം തത്ത്വവി ണുേമാ വയം സ ത്വം േനാ
ഹീേത്യതദ്വൃതം പുരസ്താദശക്യം മാ പൃച്ഛ
ശ്നൈമക്ഷ്വാകാന്യാൻകാമാന്വൃണീേശ്വതി ശാകായന്യസ്യ
ചരണവഭിമൃശ്യമാേനാ രാേജമാം ഗാഥാം ജഗാദ .. 1..
ഭഗവന്നസ്ഥിചർമസ്നായുമജ്ജാമാംസശു േശാണിതേ ഷ്മാ ദൂ
ഷിേത വി വാതപിത്തകഫസംഘാേത ദുർഗേന്ധ
നിഃസാേരഽസ്മിഞ്ഛരീേര കിം കാേമാപേഭാൈഗഃ .. 2..
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കാമേ ാധേലാഭഭയവിഷാേദർേഷ്യഷ്ടവിേയാഗാനിഷ്ടസ േയാഗ
ത്പിപാസാജരാമൃത േരാഗേശാകാൈദ്യരഭിഹേതഽസ്മിഞ്ഛരീേര കിം
കാേമാപേഭാൈഗഃ .. 3..
സർവം േചദം ക്ഷയി പശ്യാേമാ യേഥേമ
ദംശമശകാദയ ണവന്നശ്യതേയാദ്ഭൂത ധ്വംസിനഃ .. 4..
അഥ കിേമൈതർവാ പേരഽേന്യ മഹാധനുർധരാശ്ച വർതിനഃ
േകചി ദ മ്നഭൂരിദ േമ്ന ദ മ്നകുവലയാശ്വയൗവനാശ്വവദ്ധിയാ
ശ്വാശ്വപതിഃ ശശബി ർഹാരിശ്ചേ ാഽംബരീേഷാ
നനൂക്തസ്വയാതിര്യയാതിനരേണ്യാക്ഷേസേനാത്ഥമരുത്തഭരത ഭൃതേയാ
രാജാേനാ മിഷേതാ ബ വർഗസ്യ മഹതീം ിയം
ത്യക്ത്വാസ്മാേല്ലാകാദമും േലാകം യാന്തി .. 5..
അഥ കിേമൈതർവാ പേരഽേന്യ
ഗന്ധർവാസുരയക്ഷരാക്ഷസഭൂതഗണപിശാേചാരഗ ഹാദീനാം
നിേരാധനം പശ്യാമഃ .. 6..
അഥ കിേമൈതർവാന്യാനാം േശാഷണം മഹാർണവാനാം ശിഖരിണാം
പതനം വസ്യ ചലനംസ്ഥാനം വാ തരൂണാം
നിമജ്ജനം പൃഥിവ്യാഃ സ്ഥാനാദപസരണം സുരാണം
േസാഽഹമിേത്യതദ്വിേധഽസ്മിൻസംസാേര കിം
കാേമാപേഭാൈഗൈര്യേരവാ ിതസ്യാസകൃദിഹാവർതനം ദൃശ്യത
ഇത ദ്ധർതുമർഹസീത്യേന്ധാദപാനേസ്ഥാ േഭക ഇവാഹമസ്മിൻസംസാേര
ഭഗവംസ്ത്വം േനാ ഗതിസ്ത്വം േനാ ഗതിഃ .. 7.. ഇതി ഥമഃ
പാഠകഃ ..
അഥ ഭഗവാഞ്ഛാകായന്യഃ സു ീേതാഽ വീ ാജാനം മഹാരാജ
ബൃഹ േഥക്ഷ്വാകുവംശധ്വജശീർഷാത്മജഃ കൃതകൃത്യസ്ത്വം
മരുന്നാേമ്നാ വി േതാഽസീത്യയം വാ വ ഖല്വാത്മാ േത കതേമാ
ഭഗവാന്വർണ്യ ഇതി തം േഹാവാച ഇതി .. 1..
യ ഏേഷാ ബാഹ്യാവഷ്ടംഭേനേനാർധ്വമുത് ാേന്താ
വ്യഥമാേനാഽവ്യഥമാനസ്തമഃ ണുദേത്യഷആേത്മത്യാഹ
ഭഗവാനഥ യ ഏഷസ സാേദാഽസ്മാഞ്ഛരീരാത്സമുത്ഥായ
പരം േജ്യാതിരുപസമ്പദ്യ േസ്വന രൂേപണാഭിനിഷ്പദ്യത ഏഷആേത്മതി
േഹാവാൈചതദമൃതമഭയേമതദ് േഹ്മതി .. 2..
അഥ ഖല്വിയം ഹ്മവിദ്യാ സർേവാപനിഷദ്വിദ്യാ വാ രാജന്നസ്മാകം
ഭഗവതാ ൈമേ േയണ വ്യാഖ്യാതാഹം േത
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കഥയിഷ്യാമീത്യഥാപഹതപാപ്മാനസ്തിഗ്മേതജസഊർധ്വേരതേസാ
വാലഖില്യാ ഇതി യേന്തഽൈഥേത
ജാപതിമ വൻഭഗവഞ്ശകടമിവാേചതനമിദം ശരീരം
കൈസ്യഷ ഖല്വീദൃേശാ മഹിമാതീ ിയഭൂതസ്യ
േയൈനതദ്വിധമിദം േചതനവത് തിഷ്ഠാപിതം േചാദയിതാസ്യ േകാ
ഭഗവേന്നതദസ്മാകം ഹീതി താൻേഹാവാച .. 3..
േയാ ഹ ഖലു വാേചാപരിസ്ഥഃ യേത സ ഏവ വാ ഏഷ ശുദ്ധഃ
പൂതഃ ശൂന്യഃ ശാേന്താ ാേണാഽനീശത്മാഽനേന്താഽക്ഷയ്യഃസ്ഥിരഃ
ശാശ്വേതാഽജഃ സ്വത ഃ േസ്വ മഹിമ്നി തിഷ്ഠത്യേനേനദം ശരീരം
േചതനവത് തിഷ്ഠാപിതം േചാദയിതാ ൈചേഷാഽേസ്യതി േത
േഹാചുർഭഗവൻകഥമേനേനദൃേശനാനിേച്ഛൈനതദ്വിധമിദം
േചതനവത് തിഷ്ഠാപിതം േചാദയിതാ ൈചേഷാഽേസ്യതി കഥമിതി
താൻേഹാവാച .. 4..
സ വാ ഏഷ സൂേക്ഷ്മാഽ ാേഹ്യാഽദൃശ്യഃ പുരുഷസഞ്ജ്ഞേകാ
ബുദ്ധിപൂർവമിൈഹവാവർതേതംഽേശന സുഷുപ്തൈസ്യവ ബുദ്ധിപൂർവം
നിേബാധയത്യഥ േയാഹ ഖലു വാവാഇതസ്യാംേശാഽയം
യേശ്ചതനമാ ഃ തിപൂരുഷം േക്ഷ ജ്ഞഃ
സങ്കൽപാധ്യവസായാഭിമാനലിംഗഃ ജാപതിർവിശ്വക്ഷേസ്തന
േചതേനേനദം ശരീരം േചതനവത് തിഷ്ഠാപിതം േചാദയിതാ
ൈചേഷാഽേസ്യതി േത േഹാചുർഭഗവന്നീദൃശസ്യ കഥമംേശന
വർതനമിതി താൻേഹാവാച .. 5..
ജാപതിർവാ ഏേഷാഽേ ഽതിഷ്ഠത്സ നാരമൈതകഃ സ
ആത്മനമഭിധ്യായദ്ബവ്ഹീഃ ജാ അസൃജത്തഅൈസ്യവാത്മ ബുദ്ധാ
അ ാണാസ്ഥാണുരിവ തിഷ്ഠമാനാ അപശ്യത്സ നാരമത
േസാഽമന്യൈതതാസം തിേബാധനായാഭ്യന്തരം ാവിശാനീത്യഥ സ
വായുമിവാത്മാനം കൃത്വാഭ്യന്തരം ാവിശത്സഏേകാ നാവിശത്സ
പഞ്ചധാത്മാനം വിഭേജ്യാച്യേത യഃ ാേണാഽപാനഃ സമാന
ഉദാേനാ വ്യാന ഇതി .. 6..
അഥ േയാഽയമൂർധ്വമുത് ാമതീേത്യഷ വാവ സ ാേണാഽഥ
േയായമാവഞ്ചം സ്രങ്കാമേത്വഷ വാവ േസാഽപാേനാഽഥ േയായം
സ്ഥവിഷ്ഠമന്നധാതുമപാേനസ്ഥാപയത്യണിഷ്ഠം ചാംേഗഽംേഗ
സമം നയേത്യഷ വാവ സ സമാേനാഽഥ േയാഽയം പീതാശിതമുദ്ഗിരതി
നിഗിരതീതി ൈചഷ വാവ സ ഉദാേനാഽഥ േയൈനതാഃ ശിരാ
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അനുവ്യാപ്താ ഏഷ വാവ സ വ്യാനഃ .. 7..
അേഥാപാംശുരന്തര്യാമ്യമിഭവത്യന്തര്യാമമുപാംശുേമതേയാരന്തരാേല
ചൗഷ്ണ്യം മാസവദൗഷ്ണ്യം സ പുരുേഷാഽഥ യഃ പുരുഷഃ
േസാഽഗ്നിർൈവശ്വാനേരാഽപ്യന്യ ാപ ക്തമയമഗ്നിർൈവശ്വാനേരാ
േയാഽയമനന്തഃ പുരുേഷാ േയേനദമന്നം പച്യേത യദിദമദ്യേത
തൈസ്യഷ േഘാേഷാ ഭവതി യേദതത്കർണാവപിധായ ശൃേണാതി സ
യേദാത് മിഷ്യൻഭവതി ൈനനം േഘാഷം ശൃേണാതി .. 8..
സ വാ ഏഷ പഞ്ചധാത്മാനം വിഭജ്യ നിഹിേതാ ഗുഹായാം
മേനാമയഃ ാണശരീേരാ ബഹുരൂപഃ സത്യസം കൽപആേത്മതി സ വാ
ഏേഷാഽസ്യ ഹൃദന്തേര തിഷ്ഠന്നകൃതാർേഥാഽമന്യതാർഥാനസാനി
തത്സ്വാനീമാനി ഭിേത്ത്വാദിതഃ പഞ്ചഭീ രശ്മിഭിർവിഷയാനത്തീതി
ബുദ്ധീ ിയാണി യാനീമാേന്യതാന്യസ്യ രശ്മയഃ കർേമ ിയാണ്യസ്യ
ഹയാ രഥഃ ശരീരം മേനാ നിയന്താ കൃതിമേയാസ്യ േതാദേനന
ഖല്വീരിതം പരി മതീദം ശരീരം ച മിവ മൃേത ച
േനദം ശരീരം േചതനവത് തിഷ്ഠാപിതം േചാദയിതാ
ൈചേഷാഽേസ്യതി .. 9..
സ വാ ഏഷആേത്മത്യേദാ വശം നീത ഇവ സിതാസിൈതഃ
കർമഫൈലരഭിഭൂയമാന ഇവ തിശരീേരഷു
ചരത്യവ്യക്തത്വാ ക്ഷ്മത്വാദദൃശ്യത്വാദ ാഹ്യത്വാന്നിർമമത്വാ
ച്ചാനവേസ്ഥാഽകർതാ കർേതവാവസ്ഥിതഃ .. 10..
സ വാ ഏഷ ശുദ്ധഃസ്ഥിേരാഽചലശ്ചാേലേപാഽവ്യേ ാ നിഃ ഹഃ
േ ക്ഷകവദവസ്ഥിതഃ സ്വസ്യ ചരിതഭു ണമേയന
പേടനാത്മാനമന്തർധീയാവസ്ഥിത ഇത്യവസ്ഥിത ഇതി .. 11.. ഇതി
ദ്വിതീയഃ പാഠകഃ ..
േത േഹാചുർഭഗവന്യേദ്യവമസ്യാത്മേനാ മഹിമാനം സൂചയസീത്യേന്യാ
വാ പരഃ േകാഽയമാത്മാ സിതാസിൈതഃ കർമഫൈലരഭിഭൂയമാനഃ
സദസേദ്യാനിമാപദ്യത ഇത്യവാചീം േവാർധ്വാം വാ ഗതം
ദ്വൈന്ദ്വരഭിഭൂയമാനഃ പരി മതീതി കതമ ഏഷ ഇതി
താൻേഹാവാച .. 1..
അസ്തി ഖല്വേന്യാഽപേരാ ഭൂതാത്മാ േയാഽയം സിതാസിൈതഃ
കർമഫൈലരഭിഭൂയമാനഃ സദസദേയാനിമാപദ്യത ഇത്യവാചീം
േവാർധ്വാം ഗതിം ദ്വൈന്ദ്വരഭിഭൂയമാനഃ
പരി മതീത്യേസ്യാപവ്യാഖ്യാനം പഞ്ച തന്മാ ാണി
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ഭൂതശേബ്ദേനാച്യേന്ത പഞ്ച മഹാഭൂതാനി
ഭൂതശേബ്ദേനാച്യേന്തഽഥ േതഷാം യഃ സമുദായഃ
ശരീരമിത ക്തമഥ േയാ ഹ ഖലു വാവ ശരീരമിത ക്തം സ
ഭൂതാേത്മത ക്തമഥാസ്തി തസ്യാത്മാ ബി രിവ പുഷ്കര ഇതി സ വാ
ഏേഷാഽഭിഭൂതഃ
ാകൃൈത്യർഗുൈണരിത്യേതാഽഭിഭൂതത്വാത്സംമൂഢത്വം
യാത്യസംമൂഢസ്ത്വാദാത്മസ്ഥം ഭും ഭഗവന്തം
കാരയിതാരം നാപശ്യദ്ഗുണൗൈഘ പ്യമാനഃ
കലുഷീകൃതാസ്ഥിരശ്ചഞ്ചേലാ േലാലുപ്യമാനഃ സ േഹാ
വ്യ ശ്ചാഭിമാനത്വം യാത ഇത്യഹം േസാ മേമദമിേത്യവം
മന്യമാേനാ നിബധ്നാത്യാത്മനാത്മാനം ജാേലൈനവ ഖചരഃ
കൃതസ്യാനുഫൈലരഭിഭൂയമാനഃ പരി മതീതി .. 2..
അഥാന്യ ാപ ക്തം യഃ കർതാ േസാഽയം ൈവ ഭൂതാത്മാ കരൈണഃ
കാരയിതാന്തഃപുരുേഷാഽഥ യഥാഗ്നിനായഃപിേണ്ഡാ വാഭിഭൂതഃ
കർതൃഭിർഹന്യമാേനാ നാനാത്വമുൈപേത്യവം വാവ ഖല്വസൗ
ഭൂതാത്മാന്തഃപുരുേഷണാഭിഭൂേതാ ഗുൈണർഹന്യമാേനാ
നാനാത്വമുൈപത്യഥ യ ിഗുണം ചതുരശീതിലക്ഷേയാനിപരിണതം
ഭൂത ിഗുണേമതൈദ്വ നാനാത്വസ്യ രൂപം താനി ഹ വാ ഇമാനി
ഗുണാനി പുരുേഷേണരിതാനി ച മിവ ച ിേണത്യഥ യഥായഃപിേണ്ഡ
ഹന്യമാേന നാഗ്നിരഭിഭൂയേത്യവം നാഭിഭൂയത്യസൗ
പുരുേഷാഽഭിഭൂയത്യയം ഭൂതാേത്മാപസം ിഷ്ടത്വാദിതി .. 3..
അഥാന്യ ാപ ക്തം ശരീരമിദം ൈമഥുനാേദേവാദ്ഭൂതം
സംവിദേപതം നിരയ ഏവ മൂ ദ്വാേരണ
നി ാമന്തമസ്ഥിഭിശ്ചിതം മാംേസനാനുലിപ്തം
ചർമണാവബദ്ധം വി പിത്തകഫമജ്ജാേമേദാവസാഭിരൈന്യശ്ച
മൈലർബഹുഭിഃ പരിപൂർണം േകാശ ഇവാവസേന്നതി .. 4..
അഥാന്യ ാപ ക്തം സംേമാേഹാ ഭയം വിഷാേദാ നി ാ ത ീ േണാ
ജരാ േശാകഃ ത്പിപാസാ കാർപണ്യം േ ാേധാ നാസ്തിക്യമജ്ഞാനം
മാത്സര്യം ൈവകാരുണ്യം മൂഢത്വം നിർ ീഡത്വം
നികൃതത്വമുദ്ധാതത്വമസമത്വമിതി താമസാന്വിത ഷ്ണാ േസ്നേഹാ
രാേഗാ േലാേഭാ ഹിംസാ രതിർദൃഷ്ടിവ്യാപൃതത്വമീർഷ്യാ
കാമമവസ്ഥിതത്വം ചഞ്ചലത്വം ജിഹീർഷാർേഥാപാർജനം
മി ാനു ഹണം പരി ഹാവലംേബാഽനിേഷ്ടഷ്വി ിയാർേഥഷു
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ദ്വിഷ്ടിരിേഷ്ടശ്വഭിഷംഗ ഇതി രാജസാന്വിൈതഃ പരിപൂർണ
ഏൈതരഭിഭൂത ഇത്യയം ഭൂതാത്മാ
തസ്മാന്നാനാരൂപാണ്യാേപ്നാതീത്യാേപ്നാതീതി .. 5.. തൃതീയഃ
പാഠകഃ ..
േത ഹ ഖല്വേഥാർധ്വേരതേസാഽതിവിസ്മിതാ അതിസേമേത്യാചുർഭഗവന്നമേസ്ത
ത്വം നഃ ശാധി ത്വമസ്മാകം ഗതിരന്യാ ന വിദ്യത ഇത്യസ്യ
േകാഽതിഥിർഭൂതാത്മേനാ േയേനദം ഹിത്വാമേന്യവ സായുജ്യമുൈപതി
താൻേഹാവാച .. 1..
അഥാന്യ ാപ ക്തം മഹാനദീഷൂർമയ ഇവ നിവർതകമസ്യ
യത്പുരാകൃതം സമു േവേലവ ദുർനിവാര്യമസ്യ മൃേത്യാരാഗമനം
സദസത്ഫലമൈയർഹി പാൈശഃ പശുരിവ ബദ്ധം
ബന്ധനസ്ഥേസ്യവാസ്വാത ്യം യമവിഷയസ്ഥൈസ്യവ
ബഹുഭയാവസ്ഥം മദിേരാന്മത്ത ഇവാേമാദമമദിേരാന്മത്തം പാപ്മനാ
ഗൃഹീത ഇവ ാമ്യമാണം മേഹാരഗദഷ്ട ഇവ വിപദൃഷ്ടം
മഹാന്ധകാര ഇവ രാഗാന്ധമി ജാലമിവ മായാമയം സ്വപ്നമിവ
മിഥ്യാദർശനം കദലീഗർഭ ഇവാസാരം നട ഇവക്ഷണേവഷം
ചി ഭിത്തിരിവ മിഥ്യാമേനാരമമിത്യേഥാക്തം .. ശബ്ദ ർശാദേയാ
േയഽർഥാ അനർഥാ ഇവ േതസ്ഥിതാഃ . േയഷ്വാസക്ത ഭൂതാത്മാ ന
സ്മേരച്ച പരം പദം .. 2..
അയം വാ വ ഖല്വസ്യ തിവിധിർഭൂതാത്മേനാ യേദ്യവ
വിദ്യാധിഗമസ്യ ധർമസ്യാനുചരണം സ്വാ േമഷ്വാനു മണം
സ്വധർമ ഏവ സർവം ധേത്ത
സ്തംഭശാേഖേവതരാണ്യേനേനാർധ്വഭാഗ്ഭവത്യന്യഥധഃ പതേത്യഷ
സ്വധർമാഭിഭൂേതാ േയാ േവേദഷു ന സ്വധർമാതി േമണാ മീ
ഭവത്യാ േമേഷ്വവാവസ്ഥിതസ്തപസ്വീ േചത ച്യത ഏതദപ ക്തം
നാതപ സ്യാത്മധ്യാേനഽധിഗമഃ കർമശുദ്ധിർേവേത്യവം ഹ്യാഹ ..
തപസാ ാപ്യേത സത്ത്വം സത്ത്വാത്സ ാപ്യേത മനഃ .
മനസാ ാപ്യേത ത്വാത്മാ ഹ്യാത്മാപത്ത്യാ നിവർതത ഇതി .. 3..
അൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി ..
യഥാ നിരിന്ധേനാ വഹ്നിഃ സ്വേയാനാവുപശാമ്യതി .
തഥാ വൃത്തിക്ഷയാച്ചിത്തം സ്വേയാനാവുപശാമ്യതി .. 1..
സ്വേയാനാവുപശാന്തസ്യ മനസഃ സത്യഗാമിനഃ .
ഇ ിയാർഥാവിമൂഢസ്യാനൃതാഃ കർമവശാനുഗാഃ .. 2..
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ചിത്തേമവ ഹി സംസാരസ്തത് യേത്നന േശാധേയത് .
യച്ചിത്തസ്തന്മേയാ ഭവതി ഗുഹ്യേമതത്സനാതനം .. 3..
ചിത്തസ്യ ഹി സാേദന ഹന്തി കർമ ശുഭാശുഭം .
സന്നാത്മാത്മനിസ്ഥിത്വാ സുഖമവ്യയമ േത.. 4..
സമാസക്തം യദാ ചിത്തം ജേന്താർവിഷയേഗാചേര .
യേദ്യവം ഹ്മണി സ്യാത്തത്േകാ ന മുേച്യത ബന്ധനാത് .. 5..
മേനാ ഹി ദ്വിവിധം േ ാക്തം ശുദ്ധം ചാശുദ്ധേമവ ച .
അശുദ്ധം കാമസങ്കൽപം ശുദ്ധം കാമവിവർജിതം .. 6..
ലയവിേക്ഷപരഹിതം മനഃ കൃത്വാ സുനിശ്ചലം .
യദാ യാത്യമനീഭാവം തദാ തത്പരമം പദം .. 7..
താവേദവ നിേരാദ്ധവ്യം ഹൃദി യാവത്ക്ഷയം ഗതം .
ഏതജ്ജ്ഞാനം ച േമാക്ഷം ച േശഷാ ന്ഥവിസ്തരാഃ .. 8..
സമാധിനിർധൂതമലസ്യ േചതേസാ
നിേവശിതസ്യാത്മനി യ ഖം ലേഭത് .
ന ശക്യേത വർണയിതും ഗിരാ തദാ
സ്വയം തദന്തഃകരേണന ഗൃഹ്യേത .. 9..
അപാമേപാഽഗ്നിരഗ്നൗ വാ േവ്യാമ്നി േവ്യാമ ന ലക്ഷേയത് .
ഏവമന്തർഗതം ചിത്തം പുരുഷഃ തിമുച്യേത .. 10..
മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധേമാക്ഷേയാഃ .
ബന്ധായ വിഷയാസക്തം മുൈക്ത്യ നിർവിഷയം തമിതി .. 11..
അഥ യേഥയം കൗത്സായനി തിഃ ..
ത്വം ഹ്മാ ത്വം ച ൈവ വി സ്ത്വം രു സ്ത്വം ജാപതിഃ .
ത്വമഗ്നിർവരുേണാ വായുസ്ത്വമി സ്ത്വം നിശാകരഃ .. 12..
ത്വം മനുസ്ത്വം യമശ്ച ത്വം പൃഥിവീ ത്വമഥാച തഃ .
സ്വാർേഥ സ്വാഭാവിേകഽർേഥ ച ബഹുധാ തിഷ്ഠേസ ദിവി .. 13..
വിേശ്വശ്വര നമ ഭ്യം വിശ്വാത്മാ വിശ്വകർമകൃത് .
വിശ്വഭുഗ്വിശ്വമായസ്ത്വം വിശ്വ ീഡാരതിഃ ഭുഃ .. 14..
നമഃ ശാന്താത്മേന തുഭ്യം നേമാ ഗുഹ്യതമായ ച .
അചിന്ത്യായാ േമയായ അനാദിനിധനായ േചതി .. 15.. .. 4..
തേമാ വാ ഇദേമകമാസ തത്പശ്ചാത്പേരേണരിതം വിഷയത്വം
യാേത്യതൈദ്വ രജേസാ രൂപം ത ജഃ ഖല്വീരിതം വിഷമത്വം
യാേത്യതൈദ്വ തമേസാ രൂപം തത്തമഃ ഖല്വീരിതം തമസഃ
സ ാ വേത്യതൈദ്വ സത്ത്വസ്യ രൂപം തത്സത്ത്വേമേവരിതം
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തത്സത്ത്വാത്സ ാ വേത്സാംഽേശാഽയം യേശ്ചതനമാ ഃ
തിപുരുഷം േക്ഷ ജ്ഞഃ സങ്കൽപാധ്യവസായാഭിമാനലിംഗഃ
ജാപതിസ്തസ്യ േ ാക്താ അ ്യാസ്തനേവാ ഹ്മാ രുേ ാ വി രിത്യഥ
േയാ ഹ ഖലു വാവാസ്യ രാജേസാംഽേശാഽസൗ സ േയാഽയം ഹ്മാഥ േയാ ഹ
ഖലു വാവാസ്യ താമേസാംഽേശാഽസൗ സ േയാഽയം രുേ ാഽഥ േയാ ഹ
ഖലു വാവാസ്യ സാത്വിേകാംഽേശാഽസൗ സഏവം വി ഃ സ വാ ഏഷ
ഏക ിധാഭൂേതാഽഷ്ടൈധകാദശധാ ദ്വാദശധാപരിമിതധാ
േചാദ്ഭൂത ഉദ്ഭൂതത്വാദ്ഭൂേതഷു ചരതി തിഷ്ഠാ
സർവഭൂതാനാമധിപതിർബഭൂേവത്യസാവാത്മാന്തർബഹിശ്ചാന്തർബഹിസ്
ഹ്ച .. 5.. ചതുർഥഃ പാഠകഃ ..
ദ്വിധാ വാ ഏഷആത്മാനം ബിഭർത്യയം യഃ ാേണാ
യശ്ചാസാവാദിേത്യാഽഥ ദ്വൗ വാ ഏതാവാസ്താം പഞ്ചധാ
നാമാന്തർബഹിശ്ചാേഹാരാേ തൗ വ്യാവർേതേത അസൗ വാ ആദിേത്യാ
ബഹിരാത്മാന്തരാത്മാ ാേണാ ബഹിരാത്മാ ഗത്യാന്തരാത്മനാനുമീയേത
. ഗതിരിേത്യവം ഹ്യാഹ യഃ
കശ്ചിദ്വിദ്വാനപഹതപാപ്മാധ്യേക്ഷാഽവദാതമനാസ്തന്നിഷ്ഠ
ആവൃത്തച ഃ േസാഽന്തരാത്മാഗത്യാ ബഹിരാത്മേനാഽനുമീയേത
ഗതിരിേത്യവം ഹ്യാഹാഥ യ ഏേഷാഽന്തരാദിേത്യ ഹിരണ്മയഃ പുരുേഷാ
യഃ പശ്യതി മാം ഹിരണ്യവത്സഏേഷാഽന്തേര ഹൃത്പുഷ്കര
ഏവാ ിേതാഽന്നമത്തി .. 1..
അഥ യ ഏേഷാഽന്തേര ഹൃത്പുഷ്കര ഏവാ ിേതാഽന്നമത്തി സ
ഏേഷാഽഗ്നിർദിവി ിതഃ സൗരഃ കാലാേഖ്യാഽദൃശ്യഃ
സർവഭൂതാന്നമത്തി കഃ പുഷ്കരഃ കിമയം േവദ വാ വ
തത്പുഷ്കരം േയാഽയമാകാേശാഽേസ്യമാശ്ചതേ ാ ദിശശ്ചത
ഉപദിശഃ സംസ്ഥാ അയമർവാഗഗ്നിഃ പരത ഏതൗ
ാണാദിത്യാേവതാവുപാസീേതാമിത്യക്ഷേരണ വ്യാഹൃതിഭിഃ സാവി ്യാ
േചതി .. 2..
േദ്വ വാവ ഹ്മേണാ രൂേപ മൂർതം ചാമൂർതം ചാഥ യ ർതം
തദസത്യം യദമൂർതം തത്സത്യം തദ് ഹ്മ യദ് ഹ്മ
തേജ്ജ്യാതിര്യേജ്ജ്യാതിഃ സആദിത്യഃ സ വാ ഏഷ ഓമിേത്യതദാത്മാ സ
േ ധാത്മാനം വ്യകുരുത ഓമിതി തിേ ാ മാ ാ ഏതാഭിഃ സർവമിദേമാതം
േ ാതം ൈചവാസ്മിന്നിേത്യവം ഹ്യാൈഹതദ്വാ ആദിത്യ ഓമിേത്യവം
ധ്യായംസ്തഥാത്മാനം യുഞ്ജീേതതി .. 3..
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അഥാന്യ ാപ ക്തമഥ ഖലു യ ഉദ്ഗീഥഃ സ ണേവാ യഃ ണവഃ
സ ഉദ്ഗീഥ ഇത്യസാവാദിത്യ ഉദ്ഗീഥ ഏവ ണവ ഇേത്യവം
ഹ്യാേഹാദ്ഗീഥഃ ണവാഖ്യം േണതാരം നാമരൂപം വിഗതനി ം
വിജരമവിമൃത ം പുനഃ പഞ്ചധാ േജ്ഞയം നിഹിതം
ഗുഹായാമിേത്യവം ഹ്യാേഹാർധ്വമൂലം വാ ആ ഹ്മശാഖാ
ആകാശവായ്വഗ്ന ദകഭൂമ്യാദയ ഏേകനാത്തേമതദ് ഹ്മ
തത്തൈസ്യതേത്ത യദസാവാദിത്യ ഓമിേത്യതദക്ഷരസ്യ
ൈചതത്തസ്മാേദാമിത്യേനൈനതദുപാസീതാജ മിേത്യേകാഽസ്യ രസം
േബാധയീത ഇേത്യവം ഹ്യാൈഹതേദവാക്ഷരം പുണ്യേമതേദവാക്ഷരം
ജ്ജ്ഞാത്വാ േയാ യദിച്ഛതി തസ്യ തത് .. 4..
അഥാന്യ ാപ ക്തം സ്തനയേത്യപാസ്യ തനൂര്യാ ഓമിതി
ീപുംനപുംസകമിതി ലിംഗവേത്യഷാഥാഗ്നിർവായുരാദിത്യ ഇതി
ഭാസ്വേത്യഷാഥ രുേ ാ വി രിത്യധിപതിരിേത്യഷാഥ ഗാർഹപേത്യാ
ദക്ഷണാഗ്നിരാഹവനീയ ഇതി മുഖവേത്യഷാഥ ഋഗ്യജുഃസാേമതി
വിജാനാേത്യഷഥ ഭൂർഭുവസ്വരിതി േലാകവേത്യഷാഥ ഭൂതം
ഭവ്യം ഭവിഷ്യദിതി കാലവേത്യഷാഥ ാേണാഽഗ്നിഃ സൂര്യഃ ഇതി
താപവേത്യഷാഥാന്നമാപശ്ച മാ ഇത്യാപ്യായനവേത്യഷാഥ
ബുദ്ധിർമേനാഽഹങ്കാര ഇതി േചതനവേത്യഷാഥ ാേണാഽപാേനാ വ്യാന
ഇതി ാണവേത്യേക ത്യജാമീത ൈക്തതാഹ േസ്താതാർപിതാ
ഭവതീേത്യവം ഹ്യാൈഹതൈദ്വ സത്യകാമ പരം ചാപരം ച
യേദാമിേത്യതദക്ഷരമിതി .. 5..
അഥ വ്യാത്തം വാ ഇദമാസീത്സത്യം ജാപതിസ്തപസ്തപ്ത്വാ
അനുവ്യാഹരദ്ഭൂർഭുവഃസ്വരിേത്യഷാ ഹാഥ ജാപേതഃസ്ഥവിഷ്ഠാ
തനൂർവാ േലാകവതീതി സ്വരിത്യസ്യാഃ ശിേരാ നാഭിർഭുേവാ ഭൂഃ പാദാ
ആദിത്യശ്ച രായത്തഃ പുരുഷസ്യ മഹേതാ മാ ാശ്ച ഷാ
ഹ്യയം മാ ാശ്ചരിതി സത്യം ൈവ ച രക്ഷിണ പസ്ഥിേതാ ഹി
പുരുഷഃ സർവാർേഥഷു
വദേത്യതസ്മാദ്ഭൂർഭുവഃസ്വരിത പാസീതാന്നം ഹി
ജാപതിർവിശ്വാത്മാ വിശ്വച രിേവാപാസിേതാ ഭവതീേത്യവം
ഹ്യാൈഹഷാ ൈവ ജാപതിർവിശ്വഭൃത്തനൂേരതസ്യാമിദം
സർവമന്തർഹിതമസ്മ�ിംശ്ച സർവസ്മിേന്നഷാന്തർഹിേതതി
തസ്മാേദേഷാപാസീേതതി .. 6..
തത്സവിതുർവേരണ്യമിത്യസൗ വാ ആദിത്യഃ സവിതാ സ വാ ഏവം
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വരണായആത്മകാേമേനത്യാഹുർ ഹ്മവാദിേനാഽഥ ഭർേഗാ േദവസ്യ
ധീമഹീതി സവിതാ ൈവ േതഽവസ്ഥിതാ േയാഽസ്യ ഭർഗഃ കം
സഞ്ചിതയാമീത്യാഹുർ ഹ്മവാദിേനാഽഥ ധിേയാ േയാ നഃ േചാദയാദിതി
ബുദ്ധേയാ ൈവ ധിയസ്താ േയാഽസ്മാകം
േചാദയാദിത്യാഹുർ ഹ്മവാദിേനാഽഥ ഭർഗ ഇതി േയാ ഹ വാ
അസ്മിന്നാദിേത്യ നിഹിതസ്താരേകഽക്ഷിണി ൈചഷ ഭർഗാേഖ്യാ
ഭാഭിർഗതിരസ്യ ഹീതി ഭർേഗാ ഭർജതി ൈവഷ ഭർഗ ഇതി
ഹ്മവാദിേനാഽഥ ഭർഗ ഇതി ഭാസയതീമ�ാംേല്ലാകാനിതി

രഞ്ജയതീമാനി ഭൂതാനി ഗച്ഛത ഇതി
ഗച്ഛത്യസ്മിന്നാഗച്ഛത്യസ്മാ ഇമാഃ
ജാസ്തസ്മാദ്ഭാരകത്വാദ്ഭർഗഃ ശ ൻസൂയമാനത്വാ ര്യഃ
സവ്നാത്സവിതാ ദാനാദാദിത്യഃ
പവനാത്പാവമാേനാഽഥാേയാഽഥായനാദാദിത്യ ഇേത്യവം ഹ്യാഹ
ഖല്വാത്മനാത്മാമൃതാഖ്യേശ്ചതാ മന്താ ഗന്താ ഷ്ടാ
നന്ദയിതാ കർതാ വക്താ രസയിതാ ാതാ ർശയിതാ ച
വിഭുവി േഹ സന്നിഷ്ഠാ ഇേത്യവം ഹ്യാഹാഥ യ ൈദ്വതീഭൂതം
വിജ്ഞാനം ത ഹി ശൃേണാതി പശ്യതി ജി തീതി രസയേത ൈചവ
ർശയതി സർവമാത്മാ ജാനീേതതി യ ാൈദ്വതീഭൂതം വിജ്ഞാനം
കാര്യകാരണനിർമുക്തം നിർവചനമനൗപമ്യം നിരുപാഖ്യം കിം
തദംഗ വാച്യം .. 7..
ഏഷ ഹി ഖല്വാേത്മശാനഃ ശംഭുർഭേവാ രു ഃ
ജാപതിർവിശ്വസൃഡ്ഢിരണ്യഗർഭഃ സത്യം ാേണാ ഹംസഃ ശാേന്താ
വി ർനാരായേണാഽർകഃ സവിതാ ധാതാ സ ാഡി ഇ രിതി യ
ഏഷ തപത്യഗ്നിനാ പിഹിതഃ സഹ ാേക്ഷണഹിരണ്മേയനാനേന്ദൈനഷ
വാവ വിജിജ്ഞാസിതേവ്യാഽേന്വഷ്ടവ്യഃ സർവഭൂേതേഭ്യാഽഭയം
ദത്ത്വാരണ്യം ഗത്വാഥ
ബഹിഃകൃേത ിയാർഥാൻസ്വശരീരാദുപലഭേതഽൈഥനമിതി
വിശ്വരൂപം ഹരിണം ജാതേവദസം പരായണം േജ്യാതിേരകം
തപന്തം . സഹ രശ്മിഃ ശതധാ വർതമാനഃ ാണഃ
ജാനാമുദയേത്യഷ സൂര്യഃ .. 8.. ഇതി പഞ്ചമഃ പാഠകഃ ..
ഓം ആപ്യായന്ത്വിതി ശാന്തിഃ ..
ഇതി ൈമ ായണ പനിഷത്സമാപ്താ ..
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