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കൗഷീതകി ാഹ്മേണാപനിഷദ്

ഋേഗ്വദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

ീമത്കൗഷീതകീവിദ്യാേവദ്യ ജ്ഞാപരാക്ഷരം .
തിേയാഗിവിനിർമുക്ത ഹ്മമാ ം വിചിന്തേയ ..

ഓം വാങ്േമ മനസി തിഷ്ഠിതാ . മേനാ േമ വാചി തിഷ്ഠിതം .
ആവിരാവീർമ ഏധി . േവദസ്യ മാ ആണീസ്ഥഃ . തം േമ മാ

ഹാസീഃ .
അേനനാധീേതനാേഹാരാ ാൻസന്ദധാമി . ഋതം വദിഷ്യാമി
. സത്യം വദിഷ്യാമി .
തന്മാമവതു . തദ്വക്താരമവതു . അവതു മാമവതു
വക്താരം ..
ചിേ ാ ഹ ൈവ ഗാർഗ്യായണിര്യക്ഷമാണ ആരുണിം വേ സ ഹ പു ം
േശ്വതേകതും ജിഘായ യാജേയതി തം ഹാസീനം പ ച്ഛ
ഗൗതമസ്യ പു ാേസ്ത സംവൃതം േലാേക യസ്മിന്മാധാസ്യസ്യന്യമേഹാ
ബദ്ധ്വാ തസ്യ േലാേക ധാസ്യസീതി സ േഹാവാച നാഹേമതേദ്വദ
ഹന്താചാര്യം ച്ഛാനീതി സ ഹ പിതരമാസാദ്യ പ േച്ഛതീതി
മാ ാക്ഷീത്കഥം തി വാണീതി സ േഹാവാചാഹമേപ്യതന്ന േവദ
സദേസ്യവ വയം സ്വാധ്യായമധീത്യ ഹരാമേഹ യന്നഃ പേര
ദദേത്യഹ ഭൗ ഗമിഷ്യാവ ഇതി .. സ ഹ സമിത്പാണിശ്ചി ം
ഗാർഗ്യായണിം തിച മ ഉപായാനീതി തം േഹാവാച ഹ്മാർേഹാസി
ഗൗതമ േയാ മാമുപാഗാ ഏഹി ത്വാ ജ്ഞപയിഷ്യാമീതി .. 1..
സ േഹാവാച േയ ൈവേക ചാസ്മാേല്ലാകാത് യന്തി ച മസേമവ േത
സർേവ ഗച്ഛന്തി േതഷാം ാൈണഃ പൂർവപക്ഷ
ആപ്യായേതഽഥാപരപേക്ഷ ന ജനയേത്യതൈദ്വ സ്വർഗസ്യ േലാകസ്യ
ദ്വാരം യശ്ച മാസ്തം യത് ത്യാഹ തമതിസൃജേത യ ഏനം

ത്യാഹ തമിഹ വൃഷ്ടിർഭൂത്വാ വർഷതി സ ഇഹ കീേടാ വാ
പതംേഗാ വാ ശകുനിർവാ ശാർദൂേലാ വാ സിംേഹാ വാ മേത്സ്യാ വാ
പരശ്വാ വാ പുരുേഷാ വാേന്യാ ൈവേതഷു സ്ഥാേനഷു ത്യാജായേത
യഥാകർമം യഥാവിദ്യം തമാഗതം പൃച്ഛതി േകാഽസീതി തം
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തി യാദ്വിചക്ഷണാദൃതേവാ േരത ആഭൃതം
പഞ്ചദശാത് സൂതാത്പി ്യാവതസ്തന്മാ പുംസി കർതേര്യരയധ്വം
പുംസാ കർ ാ മാതരി മാസിഷിക്തഃ സ ജായമാന ഉപജായമാേനാ
ദ്വാദശ േയാദശ ഉപമാേസാ ദ്വാദശ േയാദേശന പി ാ
സന്തദ്വിേദഹം തിതദ്വിേദഹം തന്മ ഋതേവാ മർത്യവ ആരഭധ്വം
േതന സേത്യന തപസർതുരസ്മ്യാർതേവാഽസ്മി േകാഽസി ത്വമസ്മീതി
തമതിസൃജേത .. 2..
സ ഏതം േദവയാനം പന്ഥാനമാസാദ്യാഗ്നിേലാകമാഗച്ഛതി സ
വായുേലാകം സ വരുണേലാകം സ ആദിത്യേലാകം സ ഇ േലാകം സ

ജാപതിേലാകം സ ഹ്മേലാകം തസ്യ ഹ വാ ഏതസ്യ
ഹ്മേലാകസ്യാേരാഹൃേദാ മുഹൂർതാ േയഷ്ടിഹാ വിരജാ നദീ തിേല്യാ

വൃക്ഷഃ സായുജ്യം സംസ്ഥാനമപരാജിതമായതനമി ജാപതീ
ദ്വാരേഗാപൗ വിഭും മിതം വിചക്ഷണാസന്ധ്യമിതൗജാഃ യങ്കഃ

ിയാ ച മാനസീ തിരൂപാ ച ചാ ഷീ
പുഷ്പാണ്യാദായാവയതൗ ൈവ ച
ജഗത്യംബാശ്ചാംബാവയവാശ്ചാപ്സരേസാംഽബയാനദ്യസ്തമിത്ഥംവിദ
അ ഗച്ഛതി തം ഹ്മാഹാഭിധാവത മമ യശസാ വിരജാം
വായം നദീം ാപന്നവാനയം ജിഗീഷ്യതീതി .. 3..
തം പഞ്ചശതാന്യപ്സരസാം തിധാവന്തി ശതം മാലാഹസ്താഃ
ശതമാഞ്ജനഹസ്താഃ ശതം ചൂർണഹസ്താഃ ശതം വാേസാഹസ്താഃ
ശതം കണാഹസ്താസ്തം ഹ്മാലങ്കാേരണാല ർവന്തി സ

ഹ്മാലങ്കാേരണാല േതാ ഹ്മ വിദ്വാൻ ൈഹ്മവാഭിൈ തി സ
ആഗച്ഛത്യാരം ഹൃദം തന്മനസാേത്യതി തമൃത്വാ സ തിവിേദാ
മജ്ജന്തി സ ആഗച്ഛതി മുഹൂർതാേന്യഷ്ടിഹാംേസ്തഽസ്മാദപ വന്തി
സ ആഗച്ഛതി വിരജാം നദീം താം മനൈസവാേത്യതി
ത കൃതദു േത ധൂനുേത തസ്യ ിയാ ജ്ഞാതയഃ
സുകൃതമുപയന്ത്യ ിയാ ദു തം തദ്യഥാ രേഥന
ധാവയ ഥചേ പര്യേവക്ഷത ഏവമേഹാരാേ പര്യേവക്ഷത ഏവം
സുകൃതദു േത സർവാണി ച ദ്വന്ദ്വാനി സ ഏഷ വിസുകൃേതാ
വിദു േതാ ഹ്മ വിദ്വാൻ ൈഹ്മവാഭിൈ തി ..4..
സ ആഗച്ഛതി തില്യം വൃക്ഷം തം ഹ്മഗന്ധഃ വിശതി സ
ആഗച്ഛതി സായുജ്യം സംസ്ഥാനം തം ഹ്മ സ വിശതി
ആഗച്ഛത്യപരാജിതമായതനം തം ഹ്മേതജഃ വിശതി സ

https://thalilakkam.in/



കൗഷീതകി ാഹ്മേണാപനിഷദ് 6

ആഗച്ഛതീ ജാപതീ ദ്വാരേഗാപൗ താവസ്മാദപ വതഃ സ
ആഗച്ഛതി വിഭു മിതം തം ഹ്മയശഃ വിശതി സ
ആഗച്ഛതി വിചക്ഷണാമാസന്ദീം ബൃഹ ഥന്തേര സാമനീ
പൂർവൗ പാദൗ ൈധ്യത നൗധേസ ചാപരൗ പാദൗ ൈവരൂപൈവരാേജ
ശാക്വരൈരവേത തിരശ്ചീ സാ ജ്ഞാ ജ്ഞയാ ഹി വിപശ്യതി സ
ആഗച്ഛത്യമിതൗജസം പര്യങ്കം സ ാണസ്തസ്യ ഭൂതം ച
ഭവിഷ്യച്ച പൂർവൗ പാദൗ ീേശ്ചരാ ചാപരൗ
ബൃഹ ഥന്തേര അനൂേച്യ ഭ യജ്ഞായജ്ഞീേയ
ശീർഷണ്യമൃചശ്ച സാമാനി ച ാചീനാതാനം യജൂംഷി
തിരശ്ചീനാനി േസാമാംശവ ഉപസ്തരണമുദ്ഗീഥ ഉപ ീഃ

ീരുപബർഹണം തസ്മിൻ ഹ്മാേസ്ത തമിത്ഥംവിത്പാേദൈനവാ
ആേരാഹതി തം ഹ്മാഹ േകാഽസീതി തം തി യാത് .. 5..
ഋതുരസ്മ്യാർതേവാഽസ്മ്യാകാശാേദ്യാേനഃ സംഭൂേതാ ഭാര്യാൈയ േരതഃ
സംവത്സരസ്യ േതേജാഭൂതസ്യ ഭൂതസ്യാത്മഭൂതസ്യ ത്വമാത്മാസി
യസ്ത്വമസി േസാഹമസ്മീതി തമാഹ േകാഽഹമസ്മീതി സത്യമിതി യാത്കിം
തദ്യത്സത്യമിതി യദന്യേദ്ദേവഭ്യശ്ച ാേണഭ്യശ്ച തത്സദഥ
യേദ്ദവാച്ച ാണാശ്ച തദ്യം തേദതയാ വാചാഭിവ്യാ ിയേത
സത്യമിേത്യതാവദിദം സർവമിദം സർവമസീേത്യൈവനം തദാഹ
തേദതേച്ഛ്ലാേകനാപ ക്തം .. 6..
യജൂദരഃ സാമശിരാ അസാവൃങ്മൂർതിരവ്യയഃ . സ േഹ്മതി ഹി
വിേജ്ഞയ ഋഷിർ ഹ്മമേയാ മഹാനിതി ..
തമാഹ േകന പൗം ാനി നാമാന്യാേപ്നാതീതി ാേണേനതി യാത്േകന

ീനാമാനീതി വാേചതി േകന നപുംസകനാമാനീതി മനേസതി േകന
ഗന്ധാനിതി ാേണേനതി യാത്േകന രൂപാണീതി ച േഷതി േകന
ശബ്ദാനിതി േ ാേ േണതി േകനാന്നരസാനിതി ജിഹ്വേയതി േകന കർമാ 
ണീതി
ഹസ്താഭ്യാമിതി േകന സുഖദുഃേഖ ഇതി ശരീേരേണതി േകനാനന്ദം രതിം

ജാപതിമിത പേസ്ഥേനതി േകേനത്യാ ഇതി പാദാഭ്യാമിതി േകന ധിേയാ
വിജ്ഞാതവ്യം കാമാനിതി ജ്ഞേയതി യാത്തമഹാേപാ ൈവ ഖലു
േമ ഹ്യസാവയം േത േലാക ഇതി സാ യാ ഹ്മണി ചിതിര്യാ വ്യഷ്ടിസ്താം
ചിതിം ജയതി താം വ്യഷ്ടിം വ്യ േത യ ഏവം േവദ യ ഏവം േവദ
.. 7.. ഥേമാഽധ്യായഃ .. 1..

https://thalilakkam.in/



കൗഷീതകി ാഹ്മേണാപനിഷദ് 7

ാേണാ േഹ്മതി ഹ സ്മാഹ കൗഷീതകിസ്തസ്യ ഹ വാ ഏതസ്യ ാ 
ണസ്യ

ഹ്മേണാ മേനാ ദൂതം വാക്പരിേവ ീ ച ർഗാ ം േ ാ ം
സം ാവയിതൃ േയാ ഹ വാ ഏതസ്യ ാണസ്യ ഹ്മേണാ മേനാ ദൂതം
േവദ ദൂതവാൻഭവതി േയാ വാചം പരിേവ ീം
പരിേവ ീമാൻഭവതി തൈസ്മ വാ ഏതൈസ്മ ാണായ ഹ്മണ ഏതാഃ
സർവാ േദവതാ അയാചമാനാ ബലിം ഹരന്തി തേഥാ ഏവാൈസ്മ സർവാണി
ഭൂതാന്യയാചമാനാൈയവ ബലിം ഹരന്തി യ ഏവം േവദ
തേസ്യാപനിഷന്ന യാേചദിതി തദ്യഥാ ാമം ഭിക്ഷിത്വാ
ലേബ്ധാപവിേശന്നാഹഗേതാ ദത്തമശ്നീയാമിതി യ ഏൈവനം
പുരസ്താത് ത്യാചക്ഷീരംസ്ത ഏൈവനമുപമ യേന്ത ദദാമ ത
ഇേത്യഷ ധർേമാ യാചേതാ ഭവത്യനന്തരേസ്തൈവനമുപമ യേന്ത
ദദാമ ത ഇതി .. 1..
അഥാത ഏകധനാവേരാധനം
യേദകധനമഭിധ്യായാത്പൗർണമാസ്യാം വാമാവാസ്യാം വാ
ശുദ്ധപേക്ഷ വാ പുേണ്യ നക്ഷേ ഽഗ്നിമുപസമാധായ പരിസമുഹ്യ
പരിസ്തീര്യ പര ക്ഷ പൂർവദക്ഷിണം ജാന്വാച്യ േവണ വാ
ചമേസന വാ കംേസന ൈവതാ ആജ്യാഹുതീർജുേഹാതി
വാങ്നാമേദവതാവേരാധിനീ സാ േമഽമുഷ്മാദിദമവരുന്ദ്ധാം തൈസ്യ
സ്വാഹാ ച ർനാമ േദവതാവേരാധിനീ സാ
േമഽമുഷ്മാദിദമവരുന്ദ്ധാം തൈസ്യ സ്വാഹാ േ ാ ം നാമ
േദവതാവേരാധിനീ സാ േമഽമുഷ്മാദിദമവരുന്ദ്ധാം തൈസ്യ സ്വാഹാ
മേനാ നാമ േദവതാവേരാധിനീ സാ േമഽമുഷ്മാദിദമവരുന്ദ്ധാം
തൈസ്യ സ്വാൈഹത്യഥ ധൂമഗന്ധം

ജിഘായാജ്യേലേപനാംഗാന്യനുവിമൃജ്യ
വാചംയേമാഽഭി വൃജ്യാർഥം വീത ദൂതം വാ

ഹിണുയാല്ലഭേത ൈഹവ .. 3..
അഥാേതാ ൈദവസ്മേരാ യസ്യ ിേയാ ബുഭൂേഷയൈസ്യ വാ ഏഷാം
ൈവേതഷേമൈവതസ്മിൻപർവണ്യഗ്നിമുപസമാധാൈയതൈയവാവൃൈതതാ
ജുേഹാമ്യസൗ സ്വാഹാ ച േസ്ത മയി ജുേഹാമ്യസൗ സ്വാഹാ ജ്ഞാനം േത
മയി ജുേഹാമ്യസൗ സ്വാേഹത്യഥ ധൂമഗന്ധം

ജിഘായാജ്യേലേപനാംഗാന്യനുവിമൃജ്യ വാചംയേമാഽഭി വൃജ്യ
സം ർശം ജിഗമിേഷദപി വാതാദ്വാ
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സംഭാഷമാണസ്തിേഷ്ഠത് ിേയാ ൈഹവ ഭവതി സ്മരന്തി ൈഹവാസ്യ ..
4..
അഥാതഃ സായമന്നം ാതർദനമമ്തരമഗ്നിേഹാ മിത്യാചക്ഷേത
യാവൈദ്വ
പുരുേഷാ ഭാസേത ന താവത് ാണിതും ശേക്നാതി ാണം തദാ വാചി
ജുേഹാതി
യാവൈദ്വ പുരുഷഃ ാണിതി ന താവദ്ഭാഷിതും ശേക്നാതി വാചം
തദാ ാേണ ജുേഹാേത്യേതഽനേന്തഽമൃതാഹുതിർജാ ച്ച സ്വപംശ്ച
സന്തതമവച്ഛിന്നം ജുേഹാത്യഥ യാ അന്യാ ആഹുതേയാഽന്തവത്യസ്താഃ
കർമമേയ്യാഭവേന്ത്യതദ്ധ ൈവ പൂർേവ വിദ്വാംേസാഽഗ്നിേഹാ ം
ജുഹവാഞ്ച ഃ.. 5..
ഉക്ഥം േഹ്മതി ഹ സ്മാഹ ശുഷ്കഭൃംഗരസ്തദൃഗിത പാസീത
സർവാണി ഹാൈസ്മ ഭൂതാനി ൈ ഷ്ഠ്യായാഭ്യർച്യേന്ത
തദ്യജുരിത പാസീത സർവാണി ഹാൈസ്മ ഭൂതാനി ൈ ഷ്ഠ്യായ
യുജ്യേന്ത തത്സാേമത പാസീത സർവാണി ഹാൈസ്മ ഭൂതാനി
ൈ ഷ്ഠ്യായ സന്നമേന്ത ത ീത പാസീത തദ്യശ
ഇത പാസീത തേത്തജ ഇത പാസീത തദ്യൈഥതച്ഛാ ാണാ.◌ം

ീമത്തമം യശസ്വിതമം േതജസ്വിതമം ഭവതി തേഥാ ഏൈവവം
വിദ്വാൻസർേവഷാം ഭൂതാനാം ീമത്തേമാ യശസ്വിതമേസ്തജസ്വിതേമാ
ഭവതി തേമതൈമഷ്ടകം കർമമയമാത്മാനമധ്വര ഃ സം േരാതി
തസ്മിന്യജുർഭയം വയതി യജുർമയം ഋങ്മയം േഹാതാ ഋങ്മയം
സാമമയമുദ്ഗാതാ സ ഏഷ സർവൈസ്യ യീവിദ്യായാ ആൈത്മഷ ഉത
ഏവാസ്യാൈത്യതദാത്മാ ഭവതി ഏവം േവദ .. 6..
അഥാതഃ സർവജിതഃ കൗഷീതേക ീണ പാസനാനി ഭവന്തി
യേജ്ഞാപവീതം കൃത്വാപ ആചമ്യ ിരുദപാ ം

സിേച്യാദ്യന്തമാദിത്യമുപതിേഷ്ഠത വർേഗാഽസി പാപ്മാനം േമ
വൃങ്ധീേത്യതൈയവാവൃതാ മേധ്യ സന്തമുദ്വർേഗാഽസി പാപ്മാനം മ
ഉ ങ്ധീേത്യതൈയവാവൃതാേസ്ത യന്തം സംവർേഗാഽസി പാപ്മാനം
േമ സംവൃങ്ധീതി യദേഹാരാ ാഭ്യാം പാപം കേരാതി
സന്ത ങ്ക്േത .. 7..
അഥ മാസി മാസ്യമാവാസ്യായാം പശ്ചാച്ച മസം
ദൃശ്യമാനമുപതിേഷ്ഠൈതവാവൃതാ ഹരിതതൃണാഭ്യാമഥ വാക്

ത്യസ്യതി യേത്ത സുസീമം ഹൃദയമധിച മസി ിതം ..
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േതനാമൃതത്വേസ്യശാനം മാഹം പൗ മഘം രുദമിതി ന
ഹാസ്മാത്പൂർവാഃ ജാഃ യന്തീതി ന
ജാതപു സ്യാഥാജാതപു സ്യാഹ .. ആപ്യാസ്വ സേമതു േത സേന്ത
പയാംസി സമുയ വാജാ യമാദിത്യാ
അംശുമാപ്യായയന്തീേത്യതാസ്തി ഋേചാ ജപിത്വാ നാസ്മാകം ാേണന

ജയാ പശുഭിരാപ്യേസ്വതി ൈദവീമാവൃതമാവർത
ആദിത്യസ്യാവൃതമന്വാവർതയതി ദക്ഷിണം ബാഹുമന്വാവർതേത .. 8..
അഥ പൗർണമാസ്യാം പുരസ്താച്ച മസം
ദൃശ്യമാനമുപതിേഷ്ഠൈതതൈയവാവൃതാ േസാേമാ രാജാസി
വിചക്ഷണഃ പഞ്ചമുേഖാഽസി ജാപതിർ ാഹ്മണസ്ത ഏകം മുഖം
േതന മുേഖന രാേജ്ഞാഽത്സി േതന മുേഖന മാമന്നാദം കുരു .. രാജാ
ത ഏകം മുഖം േതന മുേഖന വിേശാത്സി േതൈനവ മുേഖന മാമന്നാദം
കുരു .. േശ്യനസ്ത ഏകം മുഖം േതന മുേഖന പക്ഷിേണാഽത്സി േതന
മുേഖന മാമന്നാദം കുരു .. അഗ്നിസ്ത ഏകം മുഖം േതന മുേഖേനമം
േലാകമത്സി േതന മുേഖന മാമന്നാദം കുരു .. സർവാണി ഭൂതാനീേത്യവ
പഞ്ചമം മുഖം േതന മുേഖന സർവാണി ഭൂതാന്യത്സി േതന മുേഖന
മാമന്നാദം കുരു .. മാസ്മാകം ാേണന ജയാ
പശുഭിരവേക്ഷഷ്ഠാ േയാഽസ്മാേദ്വഷ്ടി യം ച വയം
ദ്വിഷ്മസ്തസ്യ ാേണന ജയാ പശുഭിരവക്ഷീയേസ്വതി
സ്ഥിതിർൈദവീമാഅവൃതമാവർത ആദിത്യസ്യാവൃതമന്വാവർതന്ത ഇതി
ദക്ഷിണം ബാഹുമന്വാവർതേത .. 9..
അഥ സംേവശ്യൻജായാൈയ ഹൃദയമഭിമൃേശത് .. യേത്ത സുസീേമ
ഹൃദേയ ഹിതമന്തഃ ജാപതൗ .. മേന്യഽഹം മാം തദ്വിദ്വാംസം
മാഹം പൗ മഘം രുദമിതി ന ഹാസ്മത്പൂർവാഃ ജാഃ ൈ തി ..
10..
അഥ േ ാഷ്യാൻപു സ്യ മൂർധാനമഭിമൃശതി ..
അംഗാദംഗാത്സംഭവസി ഹൃദയാദധിജായേസ .
ആത്മാ ൈവ പു നാമാസി സ ജീവ ശരദഃ ശതം .. അസാവിതി
നാമാസ്യ ഗൃഹ്ണാതി . അശ്മാ ഭവ പരശുർഭവ ഹിരണ്യമ തം
ഭവ . േതേജാ ൈവ പു നാമാസി സ ജീവ ശരദഃ ശതം .. അസാവിതി
നാമാസി ഗൃഹ്ണാതി. േയന ജാപതിഃ ജാഃ
പര്യഗൃഹ്ണീതാരിൈഷ്ട്യ േതന ത്വാ പരിഗൃഹ്ണാമ്യസാവിത്യഥാസ്യ
ദക്ഷിേണ കർേണ ജപതി .. അേസ്മ യന്ധി
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മഘവ ജീഷിന്നിതീ േ ഷ്ഠാനി വിണാനി േധഹീതി
മാേച്ഛത്താ മാ വ്യഥിഷ്ഠാഃ ശതം ശരദ ആയുേഷാ ജീവ പു
. േത നാമ്നാ മൂർധാനമഭിജി ാമ്യസാവിതി ിരസ്യ
മൂർധാനമഭിജിേ ദ്ഗവാ ത്വാ ഹിങ്കാേരണാഭിഹിങ്കേരാമീതി

ിരസ്യ മൂർധാനമഭിഹി ര്യാത് .. 11..
അഥാേതാ ൈദവഃ പരിമര ഏതൈദ്വ ഹ്മ ദീപ്യേത
യദഗ്നിർജ്വലത്യൈഥത ിയേത
യന്ന ജ്വലതി തസ്യാദിത്യേമവ േതേജാ ഗച്ഛതി വായും ാണ ഏതൈദ്വ

ഹ്മ
ദീപ്യേത യഥാദിേത്യാ ദൃശ്യേതഽൈഥത ിയേത യന്ന ദൃശ്യേത തസ്യ
ച മസേമവ േതേജാ ഗച്ഛതി വായും ാണ ഏതൈദ്വ ഹ്മ ദീപ്യേത
യച്ച മാ ദൃശ്യേതഽൈഥത ിയേത യന്ന ദൃശ്യേത തസ്യ
വിദ തേമവ േതേജാ
ഗച്ഛതി വായും ാണ ഏതൈദ്വ ഹ്മ ദീപ്യേത
യദ്വിദ ദ്വിേദ്യാതേതഽൈഥത ിയേത
യന്ന വിേദ്യാതേത തസ്യ വായുേമവ േതേജാ ഗച്ഛതി വായും ാണസ്താ
വാ ഏതാഃ
സർവാ േദവതാ വായുേമവ വിശ്യ വായൗ സൃപ്താ ന മൂർച്ഛേന്ത
തസ്മാേദവ
പുനരുദീരത ഇത്യധിൈദവതമഥാധ്യാത്മം .. 12..
ഏതൈദ്വ ഹ്മ ദീപ്യേത യദ്വാചാ വദത്യൈഥത ിയേത യന്ന വലതി
തസ്യ ച േരവ േതേജാ ഗച്ഛതി ാണം ാണ ഏതൈദ്വ ഹ്മ
ദീപ്യേത
യച്ച ഷാ പശ്യത്യൈഥത ിയേത യന്ന പശ്യതി തസ്യ
േ ാ േമവ
േതേജാ ഗച്ഛതി ാണം ാണ ഏതൈദ്വ ഹ്മ ദീപ്യേത യേച്ഛാേ ണ
ശൃേണാത്യൈഥത ിയേത യന്ന ശൃേണാതി തസ്യ മന ഏവ േതേജാ
ഗച്ഛതി

ാണം ാണ ഏതൈദ്വ ഹ്മ ദീപ്യേത യന്മനസാ
ധ്യായത്യൈഥത ിയേത
യന്ന ധ്യായതി തസ്യ ാണേമവ േതേജാ ഗച്ഛതി ാണം ാണസ്താ
വാ
ഏതാഃ സർവാ േദവതാഃ ാണേമവ വിശ്യ ാേണ സൃപ്താ ന
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മൂർഛേന്ത
തസ്മാൈദ്ധവ പുനരുദീരേത തദ്യദിഹ വാ ഏവംവിദ്വാംസ ഉഭൗ
പർവതാവഭി വർേതയാതാം തു ർഷമാേണാ ദക്ഷിണേശ്ചാത്തരശ്ച
ന ൈഹൈവനം ണ്വീയാതാമഥ യ ഏനം ദ്വിഷന്തി യാംശ്ച
സ്വയം
േദ്വഷ്ടി ത ഏവം സർേവ പരിേതാ ിയേന്ത .. 13..
അഥാേതാ നിഃേ യസാദാനം ഏതാ ഹ ൈവ േദവതാ അഹം േ യേസ
വിവദമാനാ അസ്മാച്ഛരീരാദുച്ച മുസ്തദ്ദാരുഭൂതം
ശിേഷ്യൈഥതദ്വാക് വിേവശ തദ്വാചാ വദച്ഛിഷ്യ
ഏവാൈഥതച്ച ഃ വിേവശ തദ്വാചാ വദച്ച ഷാ
പശ്യച്ഛിഷ്യ ഏവാൈഥതേ ാ ം വിേവശ തദ്വാചാ
വദച്ച ഷാ പശ്യേ ാേ ണ ശൃണ്വന്മനസാ
ധ്യായച്ഛിഷ്യ ഏവാൈഥതത് ാണഃ വിേവശ തത്തത ഏവ
സമുത്തസ്ഥൗ തേദ്ദവാഃ ാേണ നിഃേ യസം വിചിന്ത്യ ാണേമവ

ജ്ഞാത്മാനമഭിസം യ സൈഹൈതഃ
സർൈവരസ്മാേല്ലാകാദുച്ച മുേസ്ത
വായു തിഷ്ഠാകാശാത്മാനഃ സ്വര്യയുസ്തേഹാ
ഏൈവവംവിദ്വാൻസർേവഷാം
ഭൂതാനാം ാണേമവ ജ്ഞാത്മാനമഭിസം യ സൈഹൈതഃ
സർൈവരസ്മാച്ഛരീരാദുത് ാമതി സ വായു തിഷ്ഠാകാശാത്മാ
ന സ്വേരതി തദ്ഭവതി യൈ തേദ്ദവാസ്തത് ാപ്യ തദമൃേതാ ഭവതി
യദമൃതാ േദവാഃ .. 14..
അഥാതഃ പിതാപു ീയം സ ദാനമിതി ചാചക്ഷേത പിതാ പു ം

ഷ്യാഹ്വയതി നൈവ ൈണരഗാരം
സംസ്തീര്യാഗ്നിമുപസമാധാേയാദകുംഭം സപാ മുപനിധായാഹേതന
വാസസാ സ ച്ഛന്നഃ േശ്യത ഏത്യ പു ഉപരിഷ്ടദഭിനിപദ്യത
ഇ ിൈയരേസ്യ ിയാണി സം ശ്യാപി വാസ്യാഭിമുഖത
ഏവാസീതാഥാൈസ്മ സ യച്ഛതി വാചം േമ ത്വയി ദധാനീതി പിതാ
വാചം േത മയി ദധ ഇതി പു ഃ ാണം േമ ത്വയി ദധാനീതി പിതാ

ാണം േത മയി ദധ ഇതി പു ശ്ച ർേമ ത്വയി ദധാനീതി പിതാ
ച േസ്ത മയി ദധ ഇതി പു ഃ േ ാ ം േമ ത്വയി ദധാനീതി പിതാ
േ ാ ം േത മയി ദധ ഇതി പുേ ാ മേനാ േമ ത്വയി ദധാനീതി പിതാ
മനേസ്ത മയി ദധ ഇതി പുേ ാഽന്നരസാേന്മ ത്വയി ദധാനീതി
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പിതാന്നരസാംേസ്ത മയി ദധ ഇതി പു ഃ കർമാണി േമ ത്വയി
ദധാനീതി പിതാ കർമാണി േത മയി ദധ ഇതി പു ഃ സുഖദുഃേഖ േമ
ത്വയി ദധാനീതി പിതാ സുഖദുഃേഖ േത മയി ദധ ഇതി പു ആനന്ദം
രതിം ജാഇം േമ ത്വയി ദധാനീതി പിതാ ആനന്ദം രതിം ജാതിം
േത
മയി ദധ ഇതി പു ഇത്യാം േമ ത്വയി ദധാനീതി പിതാ ഇത്യാം േത മയി
ദധ ഇതി പുേ ാ ധിേയാ വിജ്ഞാതവ്യം കാമാേന്മ ത്വയി ദധാനീതി
പിഉതാ
ധിേയാ വിജ്ഞാതവ്യം കാമാംേസ്ത മയി ദധ ഇതി പുേ ാഽഥ
ദക്ഷിണാവൃദുപനി ാമതി തം പിതാനുമ യേത യേശാ

ഹ്മവർചസമന്നാദ്യം കീർതിസ്ത്വാ ജുഷതാമിത്യേഥതരഃ
സവ്യമംസമന്വേവക്ഷേത പാണി നാന്തർധായ വസനാേന്തന വാ

ച്ഛദ്യ സ്വർഗാേല്ലാകാൻകാമാനവാ ഹീതി സ യദ്യഗദഃ
സ്യാത്പു ൈസ്യശ്വേര്യ പിതാ വേസത്പരിവാ േജദ്യയുർൈവ
േ യാദ്യേദൈവനം
സമാപയതി തഥാ സമാപയിതേവ്യാ ഭവതി തഥാ സമാപയിതേവ്യാ
ഭവതി .. 15.. ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..

തർദേനാ ഹ ൈവ ൈദേവാദാസിരി സ്യ ിയം ധാേമാപജഗാമ യു 
േദ്ധന
പൗരുേഷണ ച തം േഹ ഉവാച തർദന വരം േത ദദാനീതി സ
േഹാവാച തർദനസ്ത്വേമവ വൃണീശ്വ യം ത്വം മനുഷ്യായ
ഹിതതമം
മന്യസ ഇതി തം േഹ ഉവാച ന ൈവ വരം പരൈസ്മ വൃണീേത
ത്വേമവ
വൃണീേശ്വത്യവേരാ ൈവതർഹി കില മ ഇതി േഹാവാച തർദേനാഽേഥാ
ഖല്വി ഃ
സത്യാേദവ േനയായ സത്യം ഹീ ഃ സ േഹാവാച മാേമവ
വിജാനീേഹ്യതേദവാഹം
മനുഷ്യായ ഹിതതമം മേന്യ യന്മാം വിജാനീയാം ിശീർഷാണം
ത്വാ മഹനമവാങ്മുഖാന്യതീൻസാലാവൃേകഭ്യഃ ായച്ഛം
ബഹ്വീഃ
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സന്ധാ അതി മ്യ ദിവി ാദീനതൃണമഹമന്തരിേക്ഷ
പൗേലാമാൻപൃഥിവ്യാം കാലകാശ്യാംസ്തസ്യ േമ ത ന േലാമ ച
നാമീയേത
സ േയാ മാം വിജാനീയാന്നാസ്യ േകന ച കർമണാ േലാേകാ മീയേത ന
മാതൃവേധന
ന പിതൃവേധന ന േസ്തേയന ന ണഹത്യയാ നാസ്യ പാപം ച ന
ചകൃേഷാ മുഖാന്നീലം േവത്തീതി .. 1..
സ േഹാവാച ാേണാഽസ്മി ജ്ഞാത്മാ തം
മാമായുരമൃതമിത പാസ്വായുഃ

ാണഃ ാേണാ വാ ആയുഃ ാണ ഉവാചാമൃതം
യാവദ്ധ്യസ്മിഽ ൻഛരീേര

ാേണാ വസതി താവദായുഃ ാേണന
േഹ്യവാമുഷ്മിംേല്ലാേകഽമൃതത്വമാേപ്നാതി

ജ്ഞയാ സത്യസങ്കൽപം സ േയാ മ ആയുരമൃതമിത പാേസ്ത
സർവമായുരസ്മിംേല്ലാക ഏവാേപ്നാത്യമൃതത്വമക്ഷിതിം സ്വർേഗ േലാേക
തൈദ്ധക
ആഹുേരകഭൂയം ൈവ ാണാ ഗച്ഛന്തീതി ന ഹി കശ്ചന
ശ യാത്സകൃദ്വാചാ നാമ ജ്ഞാപയിതും ച ഷാ രൂപം
േ ാേ ണ ശബ്ദം മനസാ ധ്യാനമിേത്യകഭൂയം ൈവ ാണാ ഭൂത്വാ
ഏൈകകം സർവാേണ്യൈവതാനി ജ്ഞാപയന്തി വാചം വദതീം സർേവ

ാണാ
അനുവദന്തി ച ഃ പശ്യത്സർേവ ാണാ അനുപശ്യന്തി േ ാ ം
ശൃണ്വത്സർേവ ാണാ അനുശൃണ്വന്തി മേനാ ധ്യായത്സർേവ ാണാ
അനുധ്യായന്തി ാണം ാണന്തം സർേവ ാണാ
അനു ാണന്തീേത്യവമുൈഹൈവതദിതി േഹ ഉവാചാസ്തീേത്യവ ാണാനാം
നിഃേ യസാദാനമിതി .. 2..
ജീവതി വാഗേപേതാ മൂകാന്വിപശ്യാേമാ ജീവതി
ച രേപേതാഽന്ധാന്വിപശ്യാേമാ
ജീവതി േ ാ ാേപേതാ ബധിരാന്വിപശ്യാേമാ ജീവേതാ ബാഹുച്ഛിേന്നാ
ജീവത രുച്ഛിന്ന ഇേത്യവം ഹി പശ്യാമ ഇത്യഥ ഖലു ാണ ഏവ

ജ്ഞാേത്മദം ശരീരം പരിഗൃേഹ്യാത്യാപയതി
തസ്മാേദതേമേവാക്ഥമുപാസീത
േയാ ൈവ ാണഃ സാ ജ്ഞാ യാ വാ ജ്ഞാ സ ാണഃ സഹ
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േഹ്യതാവസ്മിഞ്ഛരീേര വസതഃ സേഹാത് ാമതസ്തൈസ്യൈഷവ
ദൃഷ്ടിേരതദ്വിജ്ഞാനം യൈ തത്പുരുഷഃ സുപ്തഃ സ്വപ്നം ന
കഞ്ചന
പശ്യത്യഥാസ്മിൻ ാണ ഏൈവകധാ ഭവതി തൈദനം
വാക്സർൈവർനാമഭിഃ
സഹാേപ്യതി ച ഃ സർൈവ രൂൈപഃ സഹാേപ്യതി േ ാ ം സർൈവഃ
ശൈബ്ദഃ
സഹാേപ്യതി മനഃ സർൈവർധ്യാൈതഃ സഹാേപ്യതി സ യദാ തിബുധ്യേത
യഥാേഗ്നർജ്വലേതാ വി ലിംഗാ
വി തിേഷ്ഠരേന്നവേമൈവതസ്മാദാത്മനഃ

ാണാ യഥായതനം വി തിഷ്ഠേന്ത ാേണേഭ്യാ േദവാ േദേവേഭ്യാ
േലാകാസ്തൈസ്യൈഷവ സിദ്ധിേരതദ്വിജ്ഞാനം യൈ തത്പുരുഷ ആർേതാ
മരിഷ്യന്നാബല്യ േന്യത്യ േമാഹം ൈനതി തദാഹുരുദ മീച്ചിത്തം ന
ശൃേണാതി ന പശ്യതി വാചാ വദത്യഥാസ്മിൻ ാണ ഏൈവകധാ ഭവതി
തൈദനം വാവ സർൈവർനാമഭിഃ സഹാേപ്യതി ച ഃ സർൈവ രൂൈപഃ
സഹാേപ്യതി േ ാ ം സർൈവഃ ശൈബ്ദഃ സഹാേപ്യതി മനഃ
സർൈവർധ്യാൈതഃ
സഹാേപ്യതി സ യദാ തിബുധ്യേത യഥാേഗ്നർജ്വലേതാ വി ലിംഗാ
വി തിേഷ്ഠരേന്നവേമൈവതസ്മാദാത്മനഃ ാണാ യഥായതനം
വി തിഷ്ഠേന്ത ാേണേഭ്യാ േദവാ േദേവേഭ്യാ േലാകാഃ .. 3..
സ യദാസ്മാച്ഛരീരാദുത് ാമതി വാഗസ്മാത്സർവാണി
നാമാന്യഭിവിസൃജേത വാചാ സർവാണി നാമാന്യാേപ്നാതി

ാേണാഽസ്മാത്സർവാൻഗന്ധാനഭിവിസൃജേത ാേണന
സർവാൻഗന്ധാനാേപ്നാതി ച രസ്മാത്സർവാണി രൂപാണ്യഭിവിസൃജേത
ച ഷാ സർവാണി രൂപാണ്യാേപ്നാതി
േ ാ മസ്മാത്സർവാഞ്ഛബ്ദാനഭിവിസൃജേത േ ാേ ണ
സർവാഞ്ഛബ്ദാനാേപ്നാതി മേനാഽസ്മാത്സർവാണി ധ്യാതാന്യഭിവിസൃജേത
മനസാ സർവാണി ധ്യാതാന്യാേപ്നാതി ൈസഷാ ാേണ സർവാപ്തിേര്യാ ൈവ

ാണഃ സാ ജ്ഞാ യാ വാ ജ്ഞാ സ ാണഃ സ ഹ
േഹ്യതാവസ്മിഞ്ഛരീേര വസതഃ സഹത് ാമേതാഽഥ ഖലു യഥാ

ജ്ഞായാം സർവാണി ഭൂതാേന്യകീ ഭവന്തി തദ്വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ ..
4..
വാേഗവാസ്മാ ഏകമംഗമുദൂഢം തൈസ്യ നാമ പരസ്താത് തിവിഹിതാ
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ഭൂതമാ ാ ാണേമവാസ്യാ ഏകമംഗമുദൂഢം തസ്യ ഗന്ധഃ
പരസ്താത് തിവിഹിതാ ഭൂതമാ ാ ച േരവാസ്യാ
ഏകമംഗമുദൂഢം
തസ്യ രൂപം പരസ്താത് തിവിഹിതാ ഭൂതമാ ാ േ ാ േമവാസ്യാ
ഏകമംഗമുദൂഢം തസ്യ ശബ്ദഃ പരസ്താത് തിവിഹിതാ ഭൂതമാ ാ
ജിൈഹ്വവാസ്യാ ഏകമംഗമുദൂഢം തസ്യാന്നരസഃ പരസ്താത് തിവിഹിതാ
ഭൂതമാ ാ ഹസ്താേവവാസ്യാ ഏകമംഗമുദൂഢം തേയാഃ കർമ
പരസ്താത് തിവിഹിതാ ഭൂതമാ ാ ശരീരേമവാസ്യാ
ഏകമംഗമുദൂഢം
തസ്യ സുഖദുഃേഖ പരസ്താത് തിവിഹിതാ ഭൂതമാ ാ ഉപസ്ഥ ഏവാസ്യാ
ഏകമംഗമുദൂഢം തസ്യാനേന്ദാ രതിഃ ജാതിഃ പരസ്താത് തിവിഹിതാ
ഭൂതമാ ാ പാദാേവവാസ്യാ ഏകമംഗമുദൂഢം തേയാരിത്യാ
പരസ്താത് തിവിഹിതാ ഭൂതമാ ാ ൈജ്ഞവാസ്യാ
ഏകമംഗമുദൂഢം
തൈസ്യ ധിേയാ വിജ്ഞാതവ്യം കാമാഃ പരസ്താത് തിവിഹിതാ
ഭൂതമാ ാ .. 5 ..

ജ്ഞയാ വാചം സമാരുഹ്യ വാചാ സർവാണി സാമാന്യാേപ്നാതി
ജ്ഞയാ ാണം സമാരുഹ്യ ാേണന സർവാൻഗന്ധാനാേപ്നാതി
ജ്ഞയാ ച ഃ സമാരുഹ്യ സർവാണി രൂപാണ്യാേപ്നാതി ജ്ഞയാ

േ ാ ം സമാരുഹ്യ േ ാേ ണ സർവാഞ്ഛബ്ദാനാേപ്നാതി ജ്ഞയാ
ജിഹ്വാം സമാരുഹ്യ ജിഹ്വായാ സർവാനന്നരസാനാേപ്നാതി ജ്ഞയാ
ഹസ്തൗ സമാരുഹ്യ ഹസ്താഭ്യാം സർവാണി കർമാണ്യാേപ്നാതി ജ്ഞയാ
ശരീരം സമാരുഹ്യ ശരീേരണ സുഖദുഃേഖ ആേപ്നാതി ജ്ഞേയാപസ്ഥം
സമാരുേഹ്യാപേസ്ഥനാനന്ദം രതിം ജാതിമാേപ്നാതി ജ്ഞയാ പാദൗ
സമാരുഹ്യ പാദാഭ്യാം സർവാ ഇത്യാ ആേപ്നാതി ജ്ഞൈയവ ധിയം
സമാരുഹ്യ ജ്ഞൈയവ ധിേയാ വിജ്ഞാതവ്യം കാമാനാേപ്നാതി .. 6..
ന ഹി ജ്ഞാേപതാ വാങ്നാമ കിഞ്ചന ജ്ഞപേയദന്യ േമ
മേനാഽഭൂദിത്യാഹ നാഹേമതന്നാമ ാജ്ഞാസിഷമിതി ന ഹി

ജ്ഞാേപതഃ ാേണാ ഗന്ധം കഞ്ചന ജ്ഞപേയദന്യ േമ
മേനാഽഭൂദിത്യാഹ നാഹേമതം ഗന്ധം ാജ്ഞാസിഷമിതി നഹി

ജ്ഞാേപതം ച രൂപം കിഞ്ചന ജ്ഞപേയദന്യ േമ
മേനാഽഭൂദിത്യാഹ നാഹേമത പം ാജ്ഞാസിഷമിതി നഹി

ജ്ഞാേപതം േ ാ ം ശബ്ദം കഞ്ചന ജ്ഞപേയദന്യ േമ
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മേനാഽഭൂദിത്യാഹ നാഹേമതം ശബ്ദം ാജ്ഞാസിഷമിതി നഹി
ജ്ഞാേപതാ ജിഹ്വാന്നരസം കഞ്ചന ജ്ഞപേയദന്യ േമ

മേനാഽഭൂദിത്യാഹ നാഹേമതമന്നരസം ാജ്ഞാസിഷമിതി നഹി
ജ്ഞാേപതൗ ഹതൗ കർമ കിഞ്ചന ജ്ഞേപതാമന്യ േമ

മേനാഽഭൂദിത്യാഹ നാഹേമതത്കർമ ാജ്ഞാസിഷമിതി നഹി
ജ്ഞാേപതം ശരീരം സുഖദുഃഖം കിഞ്ചന ജ്ഞപേയദന്യ

േമ മേനാഽഭൂദിത്യാഹ നാഹേമത ഖദുഃഖം ാജ്ഞാസിഷമിതി
നഹി ജ്ഞാേപത ഉപസ്ഥ ആനന്ദം രതിം ജാതിം കഞ്ചന

ജ്ഞപേയദന്യ േമ മേനാഽഭൂദിത്യാഹ നാഹേമതമാനന്ദം രതിം
ജാതിം ാജ്ഞാസിഷമിതി നഹി ജ്ഞാേപതൗ പാദാവിത്യാം

കാഞ്ചന ജ്ഞപേയതാമന്യ േമ മേനാഽഭൂദിത്യാഹ
നാഹേമതാമിത്യാം

ാജ്ഞസിഷമിതി നഹി ജ്ഞാേപതാ ധീഃ കാചന സിേദ്ധ്യന്ന
ജ്ഞാതവ്യം ജ്ഞാേയത് .. 7..

ന വാചം വിജിജ്ഞാസീത വക്താരം വിദ്യാന്ന ഗന്ധം
വിജിജ്ഞാസീത

ാതാരം വിദ്യാന്ന രൂപം വിജിജ്ഞാസീത രൂപവിദം വിദ്യാന്ന
ശബ്ദം വിജിജ്ഞാസീത േ ാതാരം വിദ്യാന്നാന്നരസം
വിജിജ്ഞാസീതാന്നരസവിജ്ഞാതാരം വിദ്യാന്ന കർമ വിജിജ്ഞാസീത
കർതാരം വിദ്യാന്ന സുഖദുഃേഖ വിജിജ്ഞാസീത
സുഖദുഃഖേയാർവിജ്ഞാതാരം
വിദ്യാന്നാനന്ദം രതിം ജാതിം വിജിജ്ഞാസീതാനന്ദസ്യ രേതഃ

ജാേതർവിജ്ഞാതാരം വിദ്യാേന്നത്യാം വിജിജ്ഞാസീൈതതാരം
വിദ്യാന്ന
മേനാ വിജിജ്ഞാസീത മന്താരം വിദ്യാത്താ വാ ഏതാ ദൈശവ
ഭൂതമാ ാ
അധി ജ്ഞം ദശ ജ്ഞാമാ ാ അധിഭൂതം യദ്ധി
ഭൂതമാ ാ ന
സ ർന ജ്ഞാമാ ാഃ സ ര്യദ്വാ ജ്ഞാമാ ാ ന സ ർന
ഭൂതമാ ാഃ
സ ഃ .. 8..
ന ഹ്യന്യതരേതാ രൂപം കിഞ്ചന സിേദ്ധ്യേന്നാ ഏതന്നാനാ തദ്യഥാ
രഥസ്യാേരഷു േനമിരർപിതാ നാഭാവരാ അർപിതാ ഏവേമൈവതാ
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ഭൂതമാ ാഃ
ജ്ഞാമാ ാ സ്വർപിതാഃ ജ്ഞാമാ ാഃ ാേണ അർപിതാ ഏഷ
ാണ ഏവ
ജ്ഞാത്മാനേന്ദാഽജേരാഽമൃേതാ ന സാധുനാ കർമണാ ഭൂയാേന്നാ

ഏവാസാധുനാ
കർമണാ കനീയാേനഷ േഹ്യൈവനം സാധുകർമ കാരയതി തം
യമന്വാനുേനഷേത്യഷ ഏൈവനമസാധു കർമ കാരയതി തം യേമേഭ്യാ
േലാേകേഭ്യാ
നുനുത്സത ഏഷ േലാകപാല ഏഷ േലാകാധിപതിേരഷ സർേവശ്വരഃ സ
മ ആേത്മതി
വിദ്യാത്സ മ ആേത്മതി വിദ്യാത് .. 9.. ഇതി തൃതീേയാഽധ്യായഃ ..

ഗാർേഗ്യാ ഹ ൈവ ബാലാകിരനൂചാനഃ സം ഷ്ട ആസ
േസാഽയമുശിനേരഷു
സംവസന്മേത്സ്യഷു കുരുപഞ്ചാേലഷു കാശീവിേദേഹഷ്വിതി
സഹാജാതശ ം കാശ്യേമേത്യാവാച ഹ്മ േത വാണീതി തം
േഹാവാച
അജാതശ ഃ സഹ ം ദദ്മസ്ത ഏതസ്യാം വാചി ജനേകാ ജനക ഇതി
വാ ഉ
ജനാ ധാവന്തീതി .. 1..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ ആദിേത്യ പുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ
ഇതി
തം േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാ
ബൃഹത്പാണ്ഡരവാസാ അതിഷ്ഠാഃ സർേവഷാം ഭൂതാനാം മൂർേധതി
വാ
അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്തഽതിഷ്ഠാഃ സർേവഷാം
ഭൂതാനാം മൂർധാ ഭവതി .. 2..
സ ഏൈവഷ ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ ച മസി പുരുഷസ്തേമവാഹം

േഹ്മാപാസ
ഇതി തം േഹാവാചാജാതശ ർമാ ൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാഃ േസാേമാ
രാജാന്നസ്യാേത്മതി വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ
ൈഹതേമവമുപാേസ്തഽന്നസ്യാത്മാ
ഭവതി .. 3..
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സേഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ വിദ തി പുരുഷ ഏതേമവാഹം
േഹ്മാപാസ

ഇതി തം േഹാവാചാജാതശ ർമാ
ൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാേസ്തജസ്യാേത്മതി
വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത േതജസ്യാത്മാ ഭവതി
.. 4..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ സ്തനയിത്നൗ പുരുഷ ഏതേമവാഹം

േഹ്മാപാസ
ഇതി തം േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാഃ
ശബ്ദസ്യാേത്മതി
വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത ശബ്ദസ്യാത്മാ
ഭവതി .. 5..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ ആകാേശ പുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ
ഇതി തം
േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാഃ
പൂർണമ വർതി േഹ്മതി
വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത പൂര്യേത ജയാ
പശുഭിർേനാ
ഏവ സ്വയം നാസ്യ ജാ പുരാ കാലാത് വർതേത .. 6..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ വായൗ പുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ
ഇതി തം േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാ ഇേ ാ
ൈവകുേണ്ഠാഽപരാജിതാ േസേനതി വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ
ൈഹതേമവമുപാേസ്ത ജി ർഹ വാ പരാജി രന്യതരസ്യ
ജ്ജ്യായൻഭവതി .. 7..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവേഷാഽഗ്നൗ പുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ ഇതി
തം
േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാ വിഷാസഹിരിതി
വാ
അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത വിഷാസഹിർവാ ഏഷ
ഭവതി .. 8..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവേഷാഽ പുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ ഇതി
തം
േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാ നാമ്ന്യസ്യാേത്മതി

https://thalilakkam.in/



കൗഷീതകി ാഹ്മേണാപനിഷദ് 19

വാ
അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത നാമ്ന്യസ്യാത്മാ
ഭവതീതിഅധിൈദവതമഥാധ്യാത്മം .. 9..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ ആദർേശ പുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ
ഇതി തം
േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാഃ തിരൂപ ഇതി
വാ
അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത തിരൂേപാ ൈഹവാ 
സ്യ

ജായാമാജായേത നാ തിരൂപഃ .. 10..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ തി ത്കായാ
പുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ
ഇതി തം േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാ
ദ്വിതീേയാഽനപഗ
ഇതി വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത വിന്ദേത
ദ്വിതീയാദ്ദ്വിതീയവാൻഭവതി .. 11..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ ശബ്ദഃ പുരുഷമേന്വതി
തേമവാഹമുപാസ
ഇതി തം േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാ അസുരിതി
വാ
അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത േനാ ഏവ സ്വയം നാസ്യ

ജാ
പുരാകാലാത്സംേമാഹേമതി .. 12..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ ച്ഛായായാം
പുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ
ഇതി തം
േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാമൃത രിതി
വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത േനാ ഏവ സ്വയം
നാസ്യ

ജാ
പുരാ കാലാത് മീയേത .. 13..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ ശാരീരഃ പുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ
ഇതി തം േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാഃ
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ജാപതിരിതി
വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത ജായേത ജയാ
പശുഭിഃ .. 14..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ ാജ്ഞ ആത്മാ േയൈനത പ്തഃ
സ്വപ്നമാചരതി തേമവാഹമുപാസ ഇതി തം
േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാ യേമാ രാേജതി
വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ ൈഹതേമവമുപാേസ്ത സർവം ഹാസ്മാ ഇദം
ൈ ഷ്ഠ്യായ ഗമ്യേത .. 15..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ
ദക്ഷിേണക്ഷൻപുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ
ഇതി തം േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാ നാന്ന
ആത്മാഗ്നിരാത്മാ േജ്യാതിഷ്ട ആേത്മതി വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ
ൈഹതേമവമുപാസ്ത ഏേതഷാം സർേവഷാമാത്മാ ഭവതി .. 16..
സ േഹാവാച ബാലാകിര്യ ഏൈവഷ സേവ്യക്ഷൻപുരുഷസ്തേമവാഹമുപാസ
ഇതി
തം േഹാവാചാജാതശ ർമാൈമതസ്മിൻസമവാദയിഷ്ഠാഃ
സത്യസ്യാത്മാ
വിദ ത ആത്മാ േതജസ ആേത്മതി വാ അഹേമതമുപാസ ഇതി സ േയാ
ൈഹതേമവമുപാസ്ത ഏേതഷാം സർേവഷാമാത്മാ ഭവതീതി .. 17..
തത ഉ ഹ ബാലാകി ഷ്ണീമാസ തം േഹാവാചാജാതശ േരതാവ
ബാലാകീതി ഏതാവദ്ധീതി േഹാവാച ബാലാകിസ്തം
േഹാവാചാജാതശ ർമൃഷാ ൈവ കില മാ സംവദിഷ്ഠാ ഹ്മ
േത വാണീതി േഹാവാച േയാ ൈവ ബാലാക ഏേതഷാം പുരുഷാണാം
കർതാ യസ്യ ൈവതത്കർമ സ േവദിതവ്യ ഇതി തത ഉ ഹ ബാലാകിഃ
സമിത്പാണിഃ തിച ാേമാപായാനീതി തം േഹാവാചജാതശ ഃ

തിേലാമരൂപേമവ സ്യാദ്യത്ക്ഷ ിേയാ ാഹ്മണമുപനയീൈതഹി േവ്യവ
ത്വാ ജ്ഞപയിഷ്യാമീതി തം ഹ പാണാവഭിപദ്യ വ ാജ തൗ
ഹ സുപ്തം പുരുഷമീയതുസ്തം ഹാജാതശ രാമ യാഞ്ചേ
ബൃഹത്പാണ്ഡരവാസഃ േസാമരാജന്നിതി സ ഉ ഹ തൂഷ്ണീേമവ ശിേശ്യ
തത ഉ ൈഹനം യഷ്ട്യാ വിചിേക്ഷപ സ തത ഏവ സമുത്തസ്ഥൗ തം
േഹാവാചാജാതശ ഃ ൈക്വഷ ഏതദ്വാ േലാേക പുരുേഷാഽശയിഷ്ട
ൈക്വതദഭൂത്കുത ഏതദാഗാദിതി തദു ഹ ബാലാകിർന വിജജ്ഞൗ .. 18..
തം േഹാവാചാജാതശ ര്യൈ ഷ ഏതദ്ബാലാേക പുരുേഷാഽശയിഷ്ട
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യൈ തദഭൂദ്യത ഏതദാഗാദ്ധിതാ നാമ ഹൃദയസ്യ നാേഡ്യാ
ഹൃദയാത്പുരീതതമഭി തന്വന്തി യഥാ സഹ ധാ േകേശാ
വിപാടിതസ്താവദണ്വ്യഃ പിംഗലസ്യാണിമ്നാ തിഷ്ഠേന്ത ശു സ്യ
കൃഷ്ണസ്യ പീതസ്യ േലാഹിതേസ്യതി താസു തദാ ഭവതി യദാ സുപ്തഃ
സ്വപ്നം ന കഞ്ചന പശ്യത്യഥാസ്മിൻ ാണ ഏൈവകധാ ഭവതി
തൈഥനം വാക്സർൈവർനാമഭിഃ സഹാേപ്യതി മനഃ സർൈവർധ്യാൈതഃ
സഹാേപ്യതി ച ഃ സർൈവ രൂൈപഃ സഹാേപ്യതി േ ാ ം സർൈവഃ
ശൈബ്ദഃ സഹാേപ്യതി മനഃ സർൈവർധ്യാൈതഃ സഹാേപ്യതി സ യദാ

തിബുധ്യേത യഥാേഗ്നർജ്വലേതാ വി ലിംഗാ
വി തിേഷ്ഠരേന്നവേമൈവതസ്മാദാത്മനഃ ാണാ യഥായതനം
വി തിഷ്ഠേന്ത ാേണേഭ്യാ േദവാ േദേവേഭ്യാ േലാകാസ്തദ്യഥാ രഃ

രധ്യാേന ഹിതഃ സ്യാദ്വിശ്വംഭേരാ വാ വിശ്വംഭരകുലായ
ഏവേമൈവഷ ാജ്ഞ ആേത്മദം ശരീരമനു വിഷ്ട ആ േലാമഭ്യ
ആ നേഖഭ്യഃ .. 19..
തേമതമാത്മാനേമതമാത്മേനാഽന്വവസ്യതി യഥാ േ ഷ്ഠിനം
സ്വാസ്തദ്യഥാ േ ൈഷ്ഠഃ ൈസ്വർഭുങ്ക്േത യഥാ വാ േ ഷ്ഠിനം
സ്വാ ഭുഞ്ജന്ത ഏവേമൈവഷ ാജ്ഞ ആൈത്മൈതരാത്മഭിർഭുങ്ക്േത .
യഥാ േ ഷ്ഠീ ൈസ്വേരവം ൈവതമാത്മാനേമത ആത്മേനാഽന്വവസ്യന്തി
യഥാ േ ഷ്ഠിനം സ്വാഃ സ യാവദ്ധ വാ ഇ ഏതമാത്മാനം ന
വിജജ്ഞൗ താവേദനമസുരാ അഭിബഭൂവുഃ സ യദാ വിജജ്ഞാവഥ
ഹത്വാസുരാന്വിജിത്യ സർേവഷാം ഭൂതാനാം ൈ ഷ്ഠ്യം
സ്വാരാജ്യമാധിപത്യം പേര്യതി തേഥാ ഏൈവവം വിദ്വാൻസർേവഷാം
ഭൂതാനാം ൈ ഷ്ഠ്യം സ്വാരാജ്യമാധിപത്യം പേര്യതി യ ഏവം
േവദ യ ഏവം േവദ .. 20.. ഇതി ചതുർേഥാഽധ്യായഃ .. 4..

ഓം വാങ്േമ മനസീതി ശാന്തിഃ ..

ഇതി കൗഷീതകി ാഹ്മേണാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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