


ൈമേ പനിഷദ് 2

ൈമേ പനിഷദ്

സാമേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: ൈമേ പനിഷദ്

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: ഉപനിഷത്ത്

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



ൈമേ പനിഷദ്

സാമേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

ത്യാചാേര്യാപേദേശന മുനേയാ യത്പദം യയുഃ .
തത്സ്വാനുഭൂതിസംസിദ്ധം സ്വമാ ം ഹ്മ ഭാവേയ ..

ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ േ ാ ം .
അേഥാ ബലമി ിയാണി ച സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം
മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം . മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാ-
ദനിരാകരണമ . അനിരാകരണം േമഽ . തദാത്മനി നിരേത
യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി സ േത മയി സ ..

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഓം ബൃഹ േഥാ ൈവ നാമ രാജാ രാേജ്യ േജ്യഷ്ഠം
പു ം നിധാപയിേത്വദമശാശ്വതം മന്യമാനഃ
ശരീരം ൈവരാഗ്യമുേപേതാഽരണ്യം നിർജഗാമ . സ ത
പരമം തപആസ്ഥായാദിത്യമീക്ഷമാണഊർധ്വബാഹു-
സ്തിഷ്ഠത്യേന്ത സഹ സ്യ മുനിരന്തികമാജഗാമാഗ്നി
രിവാധൂമകേസ്തജസാ നിർദഹന്നിവാത്മവിദ്ഭഗവാഞ്ഛാ-
കായന്യ ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ വരം വൃണീേശ്വതി
രാജാനമ വീത്സ തൈസ്മ നമ േത്യാവാച
ഭഗവന്നാഹമാത്മവിത്ത്വം തത്ത്വവി ണുേമാ വയം
സ ത്വം േനാ ഹീേത്യതദ്വൃത്തം പുരസ്താദശക്യം മാ
പൃച്ഛ ശ്നൈമക്ഷ്വാകാന്യാൻകാമാന്വൃണീേശ്വതി
ശാകായന്യസ്യ ചരണാവഭിമൃശ്യമാേനാ
രാേജമാം ഗാഥാം ജഗാദ .. 1..

അഥ കിമഏൈതർമാന്യനാം േശാഷണം മഹാർണവാനാം
ശിഖരിണാം പതനം വസ്യ ചലനംസ്ഥാനം
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വാ തരൂണാം നിമജ്ജനം പൃഥിവ്യാഃ സ്ഥാനാദപസരണം
സുരാണാം േസാഽഹമിേത്യതദ്വിേധഽസ്മിൻസംസാേര കിം
കാേമാപേഭാൈഗൈര്യേരവാ ിതസ്യാസകൃദുപാവർതനം
ദൃശ്യത ഇത ദ്ധർതുമർഹസീത്യേന്ധാദപാനേസ്ഥാ േഭക
ഇവാഹമസ്മിൻസംസാേര ഭഗവംസ്ത്വം േനാ ഗതിരിതി .. 2..

ഭഗവഞ്ശരീരമിദം ൈമഥുനാേദേവാദ്ഭൂതം സംവിദേപതം
നിരയ ഏവ മൂ ദ്വാേരണ നി ാന്തമസ്ഥിഭിശ്ചിതം
മാംേസനാനുലിപ്തം ചർമണാവബദ്ധം വി വാതപിത്ത-
കഫമജ്ജാേമേദാവസാഭിരൈന്യശ്ച മൈലർബഹുഭിഃ
പരിപൂർണേമതാദൃേശ ശരീേര വർതമാനസ്യ ഭഗവംസ്ത്വം
േനാ ഗതിരിതി .. 3..

അഥ ഭഗവാഞ്ഛകായന്യഃ സു ീേതാഽ വീ ാജാനം
മഹാരാജ ബൃഹ േഥക്ഷ്വാകുർവംശധ്വജശീർഷാത്മജ്ഞഃ
കൃതകൃത്യസ്ത്വം മരുന്നാേമ്നാ വി േതാഽസീത്യയം
ഖല്വാത്മാ േത കതേമാ ഭഗവാന്വർണ്യ ഇതി തം േഹാവാച ..

ശബ്ദ ർശമയാ േയഽർഥാ അനർഥാ ഇവ േതസ്ഥിതാഃ .
േയഷാം സക്ത ഭൂതാത്മാ ന സ്മേരച്ച പരം പദം .. 1..

തപസാ ാപ്യേത സത്ത്വം സത്ത്വാത്സ ാപ്യേത മനഃ .
മനസാ ാപ്യേത ഹ്യാത്മാ ഹ്യാത്മാപത്ത്യാ നിവർതേത .. 2..

യഥാ നിരിന്ധേനാ വഹ്നിഃ സ്വേയാനാവുപശാമ്യതി .
തഥാ വൃത്തിക്ഷയച്ചിത്തം സ്വേയാനാവുപശാമ്യതി .. 3..

സ്വേയാനാവുപശാന്തസ്യ മനസഃ സത്യഗാമിനഃ .
ഇ ിയാർഥവിമൂഢസ്യാനൃതാഃ കർമവശാനുഗാഃ .. 4..

ചിത്തേമവ ഹി സംസാരസ്തത് യേത്നന േശാധേയത് .
യച്ചിത്തസ്തന്മേയാ ഭവതി ഗുഹ്യേമതത്സനാതനം .. 5..
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ചിത്തസ്യ ഹി സാേദന ഹന്തി കർമ ശുഭാശുഭം .
സന്നാത്മാത്മനിസ്ഥിത്വാ സുഖമക്ഷയമ േത .. 6..

സമാസക്തം യദാ ചിത്തം ജേന്താർവിഷയേഗാചരം .
യേദ്യവം ഹ്മണി സ്യാത്തത്േകാ ന മുേച്യത ബന്ധനാത് .. 7..

ഹൃത്പുണ്ഡരീകമേധ്യ തു ഭാവേയത്പരേമശ്വരം .
സാക്ഷിണം ബുദ്ധിവൃത്തസ്യ പരമേ മേഗാചരം .. 8..

അേഗാചരം മേനാവാചാമവധൂതാദിസമ്പ്ലവം .
സത്താമാ കാൈശക കാശം ഭാവനാതിഗം .. 9..

അേഹയമനുപാേദയമസാമാന്യവിേശഷണം .
വം സ്തിമിതഗംഭീരം ന േതേജാ ന തമസ്തതം .
നിർവികൽപം നിരാഭാസം നിർവാണമയസംവിദം .. 10..

നിത്യഃ ശുേദ്ധാ ബുദ്ധമുക്തസ്വഭാവഃ
സത്യഃ സൂക്ഷ്മഃ സംവിഭുശ്ചാദ്വിതീയഃ .
ആനന്ദാബ്ധിര്യഃ പരഃ േസാഽഹ-
മസ്മി ത്യഗ്ധാതുർനാ സംശീതിരസ്തി .. 11..

ആനന്ദമന്തർനിജമാ യം ത-
മാശാപിശാചീമവമനയന്തം .
ആേലാകയന്തം ജഗദി ജാല-
മാപത്കഥം മാം വിേശദസംഗം .. 12..

വർണാ മാചാരയുതാ വിമൂഢാഃ
കർമാനുസാേരണ ഫലം ലഭേന്ത .
വർണാദിധർമം ഹി പരിത്യജന്തഃ
സ്വാനന്ദതൃപ്താഃ പുരുഷാ ഭവന്തി .. 13..

വർണാ മം സാവയവം സ്വരൂപ-
മാദ്യന്തയുക്തം ഹ്യതികൃ മാ ം .
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പു ാദിേദേഹഷ്വഭിമാനശൂന്യം
ഭൂത്വാ വേസത്സൗഖ്യതേമ ഹ്യനന്ത ഇതി .. 14.. 4..

ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ .. 1..

അഥ ഭഗവാൈന്മേ യഃ ൈകലാസം ജഗാമ തം ഗേത്വാവാച
േഭാ ഭഗവൻപരമതത്ത്വരഹസ്യമനു ഹീതി ..

സ േഹാവാച മഹാേദവഃ ..

േദേഹാ േദവാലയഃ േ ാക്തഃ സ ജീവഃ േകവലഃ ശിവഃ .
ത്യേജദജ്ഞാനനിർമാല്യം േസാഽഹംഭാേവന പൂജേയത് .. 1..

അേഭദദർശനംജ്ഞാനം ധ്യാനം നിർവിഷയം മനഃ.
സ്നാനം മേനാമലത്യാഗഃ ശൗചമി ിയനി ഹഃ .. 2..

ഹ്മാമൃതം പിേബദ്ൈഭക്ഷമാചേരേദ്ദഹരക്ഷേണ .
വേസേദകാന്തിേകാ ഭൂത്വാ ൈചകാേന്ത ൈദ്വതവർജിേത .
ഇേത്യവമാചേരദ്ധീമാൻസ ഏവം മുക്തിമാ യാത് .. 3..

ജാതം മൃതമിദം േദഹം മാതാപിതൃമലാത്മകം .
സുഖദുഃഖാലയാേമധ്യം ഷ്ട്വാ സ്നാനം വിധീയേത .. 4..

ധാതുബദ്ധം മഹാേരാഗം പാപമന്ദിരമ വം .
വികാരാകാരവിസ്തീർണം ഷ്ട്വാ സ്നാനം വിധീയേത .. 5..

നവദ്വാരമല ാവം സദാ കാേല സ്വഭാവജം .
ദുർഗന്ധം ദുർമേലാേപതം ഷ്ട്വാ സ്നാനം വിധീയേത .. 6..

മാതൃസൂതകസംബന്ധം സൂതേക സഹ ജായേത .
മൃതസൂതകജം േദഹം ഷ്ട്വാ സ്നാനം വിധീയേത .. 7..

അഹംമേമതി വി േലപഗന്ധാദിേമാചനം .
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ശുദ്ധശൗചമിതി േ ാക്തം മൃജ്ജലാഭ്യാം തു ലൗകികം .. 8..

ചിത്തശുദ്ധികരം ശൗചം വാസനാ യനാശനം .
ജ്ഞാനൈവരാഗ്യമൃേത്താൈയഃ ക്ഷാലനാച്ഛൗചമുച്യേത .. 9..

അൈദ്വതഭാവനാൈഭക്ഷമഭക്ഷ്യം ൈദ്വതഭാവനം .
ഗുരുശാേ ാക്തഭാേവന ഭിേക്ഷാർൈഭക്ഷം വിധീയേത .. 10..

വിദ്വാൻസ്വേദശമു ജ്യ സംന്യാസാനന്തരം സ്വതഃ .
കാരാഗാരവിനിർമുക്തേചാരവ രേതാ വേസത് .. 11..

അഹങ്കാരസുതം വിത്ത ാതരം േമാഹമന്ദിരം .
ആശാപത്നീ ത്യേജദ്യാവത്താവ േക്താ ന സംശയഃ .. 12..

മൃതാ േമാഹമയീ മാതാ ജാേതാ േബാധമയഃ സുതഃ .
സൂതകദ്വയസ ാപ്തൗ കഥം സന്ധ്യാമുപാസ്മേഹ .. 13..

ഹൃദാകാേശ ചിദാദിത്യഃ സദാ ഭാസതി ഭാസതി .
നാസ്തേമതി ന േചാേദതി കഥം സന്ധ്യാമുപാസ്മേഹ .. 14..

ഏകേമവാദ്വിതീയം യദ്ഗുേരാർവാേക്യന നിശ്ചിതം .
ഏതേദകാന്തമിത ക്തം ന മേഠാ ന വനാന്തരം .. 15..

അസംശയവതാം മുക്തിഃ സംശയാവിഷ്ടേചതസാം .
ന മുക്തിർജന്മജന്മാേന്ത തസ്മാദ്വിശ്വാസമാ യാത് .. 16..

കർമത്യാഗാന്ന സംന്യാേസാ ന േ േഷാച്ചാരേണന തു .
സന്ധൗ ജീവാത്മേനാൈരക്യം സംന്യാസഃ പരികീർതിതഃ .. 17..

വമനാഹാരവദ്യസ്യ ഭാതി സർേവഷണാദിഷു .
തസ്യാധികാരഃ സംന്യാേസ ത്യക്തേദഹാഭിമാനിനഃ .. 18..

യദാ മനസി ൈവരാഗ്യം ജാതം സർേവഷു വ ഷു .
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തൈദവ സംന്യേസദ്വിദ്വാനന്യഥാ പതിേതാ ഭേവത് .. 19..

വ്യാർഥമന്നവ ാർഥം യഃ തിഷ്ഠാർഥേമവ വാ .
സംന്യേസ ഭയ ഷ്ടഃ സ മുക്തിം നാ മർഹതി .. 20..

ഉത്തമാ തത്ത്വചിൈന്തവ മധ്യമം ശാ ചിന്തനം .
അധമാ മ ചിന്താ ച തീർഥ ാന്ത്യധമാധമാ .. 21..

അനുഭുതിം വിനാ മൂേഢാ വൃഥാ ഹ്മണി േമാദേത .
തിബിംബിതശാഖാ ഫലാസ്വാദനേമാദവത് .. 22..

ന ത്യേജേച്ചദ്യതിർമുേക്താ േയാ മാധുകരമാതരം .
ൈവരാഗ്യജനകം ദ്ധാകല ംജ്ഞാനനന്ദനം .. 23..

ധനവൃദ്ധാ വേയാവൃദ്ധാ വിദ്യാവൃദ്ധാസ്തൈഥവ ച .
േത സർേവജ്ഞാനവൃദ്ധസ്യ കിങ്കരാഃ ശിഷ്യകിങ്കരാഃ .. 24..

യന്മായയാ േമാഹിതേചതേസാ മാ-
മാത്മാനമാപൂർണമലബ്ധവന്തഃ .
പരം വിദേഗ്ദാധരപൂരണായ
മന്തി കാകാ ഇവ സൂരേയാഽപി .. 25..

പാഷാണേലാഹമണിമൃണ്മയവി േഹഷു
പൂജാ പുനർജനനേഭാഗകരീ മുമുേക്ഷാഃ .
തസ്മാദ്യതിഃ സ്വഹൃദയാർചനേമവ കുര്യാ-
ദ്ബാഹ്യാർചനം പരിഹേരദപുനർഭവായ .. 26..

അന്തഃപൂർേണാ ബഹിഃപൂർണഃ പൂർണകുംഭ ഇവാർണേവ .
അന്തഃശൂേന്യാ ബഹിഃശൂന്യഃ ശൂന്യകുംഭ ഇവാംബേര ..27..

മാ ഭവ ാഹ്യഭാവാത്മാ ാഹകാത്മാ ച മാ ഭവ .
ഭാവനാമഖിലം ത്യക്ത്വാ യച്ഛിഷ്ടം തന്മേയാ ഭവ .. 28..
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ദർശനദൃശ്യാനി ത്യക്ത്വാ വാസനയാ സഹ .
ദർശന ഥമാഭാസമാത്മാനം േകവലം ഭജ .. 29..

സംശാന്തസർവസങ്കൽപാ യാ ശിലാവദവസ്ഥിതിഃ .
ജാ ന്നി ാവിനിർമുക്താ സാ സ്വരൂപസ്ഥിതിഃ പരാ .. 30..

ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..

അഹമസ്മി പരശ്ചാസ്മി ഹ്മാസ്മി ഭേവാഽസ്മ്യഹം .
സർവേലാകഗുരുശ്ചാമി സർവേലാേകഽസ്മി േസാഽസ്മ്യഹം .. 1..

അഹേമവാസ്മി സിേദ്ധാഽസ്മി ശുേദ്ധാഽസ്മി പരേമാഽസ്മ്യഹം .
അഹമസ്മി േസാേമാഽസ്മി നിേത്യാഽസ്മി വിമേലാഽസ്മ്യഹം .. 2..

വിജ്ഞാേനാഽസ്മി വിേശേഷാഽസ്മി േസാേമാഽസ്മി സകേലാഽസ്മ്യഹം .
ശുേഭാഽസ്മി േശാകഹീേനാഽസ്മി ൈചതേന്യാഽസ്മി സേമാഽസ്മ്യഹം .. 3..

മാനാവമാനഹീേനാഽസ്മി നിർഗുേണാഽസ്മി ശിേവാഽസ്മ്യഹം .
ൈദ്വതാൈദ്വതവിഹീേനാഽസ്മി ദ്വന്ദ്വഹീേനാഽസ്മി േസാഽസ്മ്യഹം .. 4..

ഭാവാഭാവവിഹീേനാഽസ്മി ഭാസാഹീേനാഽസ്മി ഭാസ്മ്യഹം .
ശൂന്യാശൂന്യ ഭാേവാഽസ്മി േശാഭനാേശാഭേനാഽസ്മ്യഹം .. 5..

തുല്യാതുല്യവിഹീേനാഽസ്മി നിത്യഃ ശുദ്ധഃ സദാശിവഃ .
സർവാസർവവിഹീേനാഽസ്മി സാത്ത്വിേകാഽസ്മി സദാസ്മ്യഹം .. 6..

ഏകസംഖ്യാവിഹീേനാഽസ്മി ദ്വിസംഖ്യാവാഹനം ന ച .
സദസദ്േഭദഹീേനാഽസ്മി സങ്കൽ ഹിേതാസ്മ്യഹം .. 7..

നാനാത്മേഭദഹീേനാഽസ്മി ഹ്യഖണ്ഡാനന്ദവി ഹഃ .
നാഹമസ്മി ന ചാേന്യാഽസ്മി േദഹാദിരഹിേതാഽസ്മ്യഹം .. 8..

ആ യാ യഹീേനാഽസ്മി ആധാരരഹിേതാഽസ്മ്യഹം .
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ബന്ധേമാക്ഷാദിഹീേനാഽസ്മി ശുദ്ധ ഹ്മാസ്മി േസാഽസ്മ്യഹം .. 9..

ചിത്താദിസർവഹീേനാഽസ്മി പരേമാഽസ്മി പരാത്പരഃ .
സദാ വിചാരരൂേപാഽസ്മി നിർവിചാേരാഽസ്മി േസാഽസ്മ്യഹം .. 10..

അകാേരാകാരരൂേപാഽസ്മി മകേരാഽസ്മി സനാതനഃ .
ധാതൃധ്യാനവിഹീേനാഽസ്മി േധ്യയഹീേനാഽസ്മി േസാഽസ്മ്യഹം .. 11..

സർവപൂർണസ്വരൂേപാഽസ്മി സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണഃ .
സർവതീർഥസ്വരൂേപാഽസ്മി പരമാത്മാസ്മ്യഹം ശിവഃ .. 12..

ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യവിഹീേനാഽസ്മി ലയഹീനരേസാഽസ്മ്യഹം .
മാതൃമാനവിഹീേനാഽസ്മി േമയഹീനഃ ശിേവാഽസ്മ്യഹം .. 13..

ന ജഗത്സർവ ഷ്ടാസ്മി േന ാദിരഹിേതാസ്മ്യഹം .
വൃേദ്ധാഽസ്മി ബുേദ്ധാഽസ്മി സേന്നാഽസ്മി പേരാഽസ്മ്യഹം .. 14..

സർേവ ിയവിഹീേനാഽസ്മി സർവകർമകൃദപ്യഹം .
സർവേവദാന്തതൃേപ്താഽസ്മി സർവദാ സുലേഭാഽസ്മ്യഹം .. 15..

മുദിതാമുദിതാേഖ്യാഽസ്മി സർവമൗനഫേലാഽസ്മ്യഹം .
നിത്യചിന്മാ രൂേപാഽസ്മി സദാ സച്ചിന്മേയാഽസ്മ്യഹം .. 16..

യത്കിഞ്ചിദപി ഹീേനാഽസ്മി സ്വൽപമപ്യതി നാസ്മ്യഹം .
ഹൃദയ ന്ഥിഹീേനാഽസ്മി ഹൃദയാംേഭാജമധ്യഗഃ .. 17..

ഷഡ്വികാരവിഹീേനാഽസ്മി ഷട്േകാഷരഹിേതാഽസ്മ്യഹം .
അരിഷഡ്വർഗമുേക്താഽസ്മി അന്തരാദന്തേരാഽസ്മ്യഹം .. 18..

േദശകാലവിമുേക്താഽസ്മി ദിഗംബരസുേഖാഽസ്മ്യഹം .
നാസ്തി നാസ്തി വിമുേക്താഽസ്മി നകാരഹിേതാഽസ്മ്യഹം .. 19..

അഖണ്ഡാകാശരൂേപാഽസ്മി ഹ്യഖണ്ഡാകാരമസ്മ്യഹം .
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പഞ്ചമുക്തചിേത്താഽസ്മി പഞ്ചരഹിേതാഽസ്മ്യഹം .. 20..

സർവ കാശരൂേപാഽസ്മി ചിന്മാ േജ്യാതിരസ്മ്യഹം .
കാല യവിമുേക്താഽസ്മി കാമാദിരഹിേതാഽസ്മ്യഹം .. 21..

കായികാദിവിമുേക്താഽസ്മി നിർഗുണഃ േകവേലാഽസ്മ്യഹം .
മുക്തിഹീേനാഽസ്മി മുേക്താഽസ്മി േമാക്ഷഹീേനാഽസ്മ്യഹം സദാ .. 22..

സത്യാസത്യാദിഹീേനാഽസ്മി സന്മാ ാന്നാസ്മ്യഹം സദാ .
ഗന്തവ്യേദശഹീേനാഽസ്മി ഗമനാദിവിവർജിതഃ .. 23..

സർവദാ സമരൂേപാഽസ്മി ശാേന്താഽസ്മി പുരുേഷാത്തമഃ .
ഏവം സ്വാനുഭേവാ യസ്യ േസാഽഹമസ്മി ന സംശയഃ .. 24..

യഃ ശൃേണാതി സകൃദ്വാപി ൈഹ്മവ ഭവതി സ്വയമിത പനിഷത് ..

ഇതി തൃതീേയാഽധ്യായഃ .. 3..

ഓം ആപ്യാ മാമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ േ ാ -
മേഥാ ബലമി ിയാണി ച . സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം
മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാ-
ദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം േമ തദാത്മനി നിരേത യ
ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി സ േത മയി സ ..

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഇതി ൈമേ പനിഷത്സമാപ്താ ..
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