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സുബാേലാപനിഷദ്

ശു യജുർേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

ബീജാജ്ഞാനമഹാേമാഹാപഹ്നവാദ്യദ്വിശിഷ്യേത .
നിർബീജം ൈ പദം തത്ത്വം തദസ്മീതി വിചിന്തേയ ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം തദാഹുഃ കിം തദാസീത്തൈസ്മ സ േഹാവാച
ന സന്നസന്ന സദസദിതി തസ്മാത്തമഃ സഞ്ജായേത
തമേസാ ഭൂതാദിർഭൂതാേദരാകാശമാകാശാ-
ദ്വായുർവാ്രയഗ്നിരേഗ്നരാേപാഽദ്ഭ്യഃ പൃഥിവീ തദണ്ഡം
സമഭവത്തത്സംവത്സരമാ മുഷിത്വാ ദ്വിധാകേരാ-
ദധസ്താദ്ഭൂമിമുപരിഷ്ടാദാകാശം മേധ്യ പുരുേഷാ
ദിവ്യഃ സഹ ശീർഷാ പുരുഷഃ സഹ ാക്ഷഃ സഹ പാത് .
സഹ ബാഹുരിതി േസാഽേ ഭൂതാനാം മൃത മസൃജ ്യക്ഷരം

ിശിര ം ിപാദം ഖണ്ഡപരശും തസ്യ ഹ്മാഭിേധതി
സ ഹ്മാണേമവ വിേവശ സ മാനസാൻസപ്ത പു ാനസൃജേത്തഹ
വിരാജഃ സത്യമാനസാനസൃജേന്തഹ ജാപതേയാ ാഹ്മേണാഽസ്യ
മുഖമാസീദ്ബാഹൂ രാജന്യഃ കൃതഃ .
ഊരൂ തദസ്യ യൈദ്വശ്യഃ പദ്ഭ്യാം ശൂേ ാ അജായത ..
ച മാ മനേസാ ജാതശ്ചേക്ഷാഃ സൂേര്യാ അജായത .
േ ാ ാദ്വായുശ്ച ാണശ്ച ഹൃദയാത്സർവമിദം ജായേത ..
ഇതി ഥമഃ ഖണ്ഡഃ ..
അപാനാന്നിഷാദാ യക്ഷരാക്ഷസഗന്ധർവാശ്ചാസ്ഥിഭ്യഃ
പർവതാ േലാമഭ്യ ഓഷധിവന തേയാ ലലാടാത്േ ാധേജാ രുേ ാ
ജായേത തൈസ്യതസ്യ മഹേതാ ഭൂതസ്യ നിഃശ്വസിതേമൈവതദ്യദൃഗ്വേദാ
യജുർേവദഃ സാമേവേദാഽഥർവേവദഃ ശിക്ഷാ കൽേപാ വ്യാകരണം
നിരുക്തം ഛേന്ദാ േജ്യാതിഷാമയനം ന്യാേയാ മീമാംസാ ധർമശാ ാണി
വ്യാഖ്യാനാന പവ്യാഖ്യാനാനി ച സർവാണി ച ഭൂതാനി
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ഹിരണ്യേജ്യാതിര്യസ്മിന്നയമാത്മാധിക്ഷിയന്തി ഭുവനാനി വിശ്വാ ..
ആത്മാനം ദ്വിധാകേരാദർേധന ീ അർേധന പുരുേഷാ േദേവാ ഭൂത്വാ
േദവാനസൃജദൃഷിർഭൂത്വാ ഋഷീന്യക്ഷരാക്ഷസഗന്ധർവാൻ-

ാമ്യാനാരണ്യാംശ്ച പശൂനസൃജദിതരാ ഗൗരിതേരാഽനഡ്വാനിതേരാ
വഡേവതേരാഽശ്വ ഇതരാ ഗർദഭീതേരാ ഗർദഭ ഇതരാ വിശ്വംഭരീതേരാ
വിശ്വംഭരഃ േസാഽേന്ത ൈവശ്വാനേരാ ഭൂത്വാ സന്ദഗ്ധ്വാ സർവാണി
ഭൂതാനി പൃഥിവ്യ ലീയത ആപേസ്തജസി ലീയേന്ത േതേജാ വായൗ
വിലീയേത വായുരാകാേശ വിലീയത ആകാശമി ിേയഷ്വി ിയാണി
തന്മാേ ഷു തന്മാ ാണി ഭൂതാദൗ വിലീയേന്ത ഭൂതാദിർമഹതി
വിലീയേത മഹാനവ്യേക്ത വിലീയേതഽവ്യക്തമക്ഷേര വിലീയേത അക്ഷരം
തമസി വിലീയേത തമഃ പേര േദവ ഏകീഭവതി പരസ്താന്ന സന്നാസന്നാസദ-
സദിേത്യതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനം
..
ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 2..
അസദ്വാ ഇദമ ആസീദജാതമഭൂതമ തിഷ്ഠിത-
മശബ്ദമ ർശമരൂപമരസമഗന്ധമവ്യയമ-
മഹാന്തമബൃഹന്തമജമാത്മാനം മത്വാ ധീേരാ ന േശാചതി ..
അ മാണമമുഖമേ ാ മവാഗമേനാഽേതജ മച -
ഷ്കമനാമേഗാ മശിര മപാണിപാദമസ്നിഗ്ധമേലാഹിത-
മ േമയമ സ്വമദീർഘമ ലമനണ്വനൽപമപാര-
മനിർേദശ്യമനപാവൃതമ തർക്യമ കാശ്യമസംവൃത-
മനന്തരമബാഹ്യം ന തദശ്നാതി കിഞ്ചന ന തദശ്നാതി
കശ്ചൈനതൈദ്വ സേത്യന ദാേനന തപസാഽനാശേകന ഹ്മചേര്യണ
നിർേവദേനനാനാശേകന ഷഡംേഗൈനവ സാധേയേദത യം
വീേക്ഷത ദമം ദാനം ദയാമിതി ന തസ്യ ാണാ ഉത് ാമന്ത്യൈ വ
സമവലീയേന്ത ൈഹ്മവ സൻ ഹ്മാേപ്യതി യ ഏവം േവദ ..
ഇതി തൃതീയഃ ഖണ്ഡഃ .. 3..
ഹൃദയസ്യ മേധ്യ േലാഹിതം മാംസപിണ്ഡം
യസ്മിംസ്തദ്ദഹരം പുണ്ഡരീകം കുമുദമിവാേനകധാ
വികസിതം ഹൃദയസ്യ ദശ ഛി ാണി ഭവന്തി േയഷു

ാണാഃ തിഷ്ഠിതാഃ സ യദാ ാേണന സഹ
സംയുജ്യേത തദാ പശ്യതി നേദ്യാ നഗരാണി ബഹൂനി
വിവിധാനി ച യദാ വ്യാേനന സഹ സംയുജ്യേത തദാ പശ്യതി
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േദവാംശ്ച ഋഷീംശ്ച യദാപാേനന സഹ സംയുജ്യേത
തദാ പശ്യതി യക്ഷരാക്ഷസഗന്ധർവാന്യദാ ഉദാേനന
സഹ സംയുജ്യേത തദാ പശ്യതി േദവേലാകാേന്ദവാൻ ന്ദം
ജയന്തം േചതി യദാ സമാേനന സഹ സംയുജ്യേത തദാ
പശ്യതി േദവേലാകാന്ധനാനി ച യദാ ൈവരംേഭണ സഹ
സംയുജ്യേത തദാ പശ്യതി ദൃഷ്ടം ച തം ച ഭുക്തം
ചാഭുക്തം ച സച്ചാസച്ച സർവം പശ്യതി അേഥമാ
ദശ ദശ നാേഡ്യാ ഭവന്തി താസാേമൈകകസ്യ ദ്വാസപ്തതിർദ്വാസപ്തതിഃ
ശാഖാ നാഡീസഹ ാണി ഭവന്തി യസ്മിന്നയമാത്മാ സ്വപിതി
ശബ്ദാനാം ച കേരാത്യഥ യദ്ദ്വിതീേയ സേങ്കാേശ സ്വപിതി തേദമം
ച േലാകം പരം ച േലാകം പശ്യതി സർവാഞ്ഛബ്ദാന്വിജാനാതി
സ സ സാദ ഇത്യാചക്ഷേത ാണഃ ശരീരം പരിരക്ഷതി ഹരിതസ്യ
നീലസ്യ പീതസ്യ േലാഹിതസ്യ േശ്വതസ്യ നാേഡ്യാ രുധിരസ്യ പൂർണാ
അഥാൈ തദ്ദഹരം പുണ്ഡരീകം കുമുദമിവാേനകധാ വികസിതം
യഥാ േകശഃ സഹ ധാ ഭിന്നസ്തഥാ ഹിതാ നാമ നാേഡ്യാ ഭവന്തി
ഹൃദ്യാകാേശ പേര േകാേശ ദിേവ്യാഽയമാത്മാ സ്വപിതി യ സുേപ്താ ന
കഞ്ചന കാമം കാമയേത ന കഞ്ചന സ്വപ്നം പശ്യതി
ന ത േദവാ ന േദവേലാകാ യജ്ഞാ ന യജ്ഞാ വാ ന മാതാ
ന പിതാ ന ബ ർന ബാന്ധേവാ ന േസ്തേനാ ന ഹ്മഹാ
േതജ ായമമൃതം സലില ഏേവദം സലിലം വനം ഭൂയേസ്തൈനവ
മാർേഗണ ജാ ായ ധാവതി സ ാഡിതി േഹാവാച ..
ഇതി ചതുർഥഃ ഖണ്ഡഃ .. 4..
സ്ഥാനാനി സ്ഥാനിേഭ്യാ യച്ഛതി നാഡീ േതഷാം
നിബന്ധനം ച രധ്യാത്മം ഷ്ടവ്യമധിഭൂതമാദിത്യസ്ത ാധിൈദവതം
നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം യശ്ച ഷി േയാ ഷ്ടേവ്യ യ ആദിേത്യ
േയാ നാഡ്യാം യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ
ഹൃദ്യാകാേശ യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
േ ാ മധ്യാത്മം േ ാതവ്യമധിഭൂതം ദിശസ്ത ാധിൈദവതം
നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം യഃ േ ാേ യഃ േ ാതേവ്യ േയാ ദി
േയാ നാഡ്യാം യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ
ഹൃദ്യാകാേശ യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
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നാസാധ്യാത്മം ാതവ്യമധിഭൂതം പൃഥിവീ ത ാധിൈദവതം
നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം േയാ നാസായാം േയാ ാതേവ്യ യഃ
പൃഥിവ്യാം േയാ നാഡ്യാം യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ
ഹൃദ്യാകാേശ യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
ജിഹ്വാധ്യാത്മം രസയിതവ്യമധിഭൂതം വരുണസ്ത ാധിൈദവതം
നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം യസ്ത്വചി യഃ ർശയിതേവ്യ
േയാ വരുേണ േയാ നാഡ്യാം യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ
ഹൃദ്യാകാേശ യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
ത്വഗധ്യാത്മം ർശയിതവ്യമധിഭൂതം വായുസ്ത ാധിൈദവതം
നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം യസ്ത്വചി യഃ ർശയിതേവ്യ േയാ വായൗ
േയാ നാഡ്യാം യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ ഹൃദ്യാകാേശ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
മേനാഽധ്യാത്മം മന്തവ്യമധിഭൂതം ച സ്ത ാധിൈദവതം
നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം േയാ മനസി േയാ മന്തേവ്യ യശ്ചേ
േയാ നാഡ്യാം യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ ഹൃദ്യാകാേശ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
ബുദ്ധിരധ്യാത്മം േബാദ്ധവ്യമധിഭൂതം ഹ്മാ ത ാധിൈദവതം
നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം േയാ ബുദ്ധൗ േയാ േബാദ്ധേവ്യ േയാ ഹ്മണി
േയാ നാഡ്യാം യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ ഹൃദ്യാകാേശ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
അഹങ്കാേരാഽധ്യാത്മമഹങ്കർതവ്യമധിഭൂതം
രു സ്ത ാധിൈദവതം നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം
േയാഽഹങ്കാേര േയാഽഹങ്കർതേവ്യ േയാ രുേ േയാ നാഡ്യാം
യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ ഹൃദ്യാകാേശ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
ചിത്തമധ്യാത്മം േചതയിതവ്യമധിഭൂതം
േക്ഷ ജ്ഞസ്ത ാധിൈദവതം നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം
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യശ്ചിേത്ത യേശ്ചതയിതേവ്യ യഃ േക്ഷ േജ്ഞ േയാ നാഡ്യാം
യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ ഹൃദ്യാകാേശ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
വാഗധ്യാത്മം വക്തവ്യമധിഭൂതമഗ്നിസ്ത ാധിൈദവതം
നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം േയാ വാചി േയാ വക്തേവ്യ േയാഽഗ്നൗ
േയാ നാഡ്യാം യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ ഹൃദ്യാകാേശ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
ഹസ്താവധ്യാത്മമാദാതവ്യമധിഭൂതമി സ്ത ാധിൈദവതം
നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം േയാ ഹേസ്ത യ ആദാതേവ്യ യ ഇേ േയാ നാ 
ഡ്യാം
യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ ഹൃദ്യാകാേശ യ
ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
പാദാവധ്യാത്മം ഗന്തവ്യമധിഭൂതം വി സ്ത ാധിൈദവതം
നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം യഃ പാേദ േയാ ഗന്തേവ്യ േയാ വിഷ്ണൗ
േയാ നാഡ്യാം യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ ഹൃദ്യാകാേശ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
പായുരധ്യാത്മം വിസർജയിതവ്യമധിഭൂതം
മൃത സ്ത ാധിൈദവതം നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം
യഃ പായൗ േയാ വിസർജയിതേവ്യ േയാ മൃത്യൗ േയാ നാഡ്യാം
യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ ഹൃദ്യാകാേശ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപാസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
ഉപേസ്ഥാഽധ്യാത്മമാനന്ദയിതവ്യമധിഭൂതം

ജാപതിസ്ത ാധിൈദവതം നാഡീ േതഷാം നിബന്ധനം
യ ഉപേസ്ഥ യ ആനന്ദയിതേവ്യ യഃ ജാപതൗ േയാ നാഡ്യാം
യഃ ാേണ േയാ വിജ്ഞാേന യ ആനേന്ദ േയാ ഹൃദ്യാകാേശ
യ ഏതസ്മിൻസർവസ്മിന്നന്തേര സഞ്ചരതി േസാഽയമാത്മാ
തമാത്മാനമുപസീതാജരമമൃതമഭയമേശാകമനന്തം ..
ഏഷ സർവജ്ഞ ഏഷ സർേവശ്വര ഏഷ സർവാധിപതിേരേഷാഽന്തര്യാേമ്യഷ
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േയാനിഃ സർവസ്യ സർവസൗേഖ്യരുപാസ്യമാേനാ ന ച സർവസൗഖ്യാന പാ 
സ്യതി
േവദശാൈ രുപാസ്യമാേനാ ന ച േവദശാ ാണ പാസ്യതി
യസ്യാനമിദം സർേവ ന ച േയാഽന്നം ഭവത്യതഃ പരം സർവനയനഃ

ശാസ്താന്നമേയാ ഭൂതാത്മാ ാണമയ ഇ ിയാത്മാ മേനാമയഃ
സങ്കൽപാത്മാ വിജ്ഞാനമയഃ കാലാത്മാനന്ദമേയാ ലയാൈത്മകത്വം
നാസ്തി ൈദ്വതം കുേതാ മർത്യം നാസ്ത്യമൃതം കുേതാ നാന്തഃ േജ്ഞാ
ന ബഹിഃ േജ്ഞാ േനാഭയതഃ േജ്ഞാ ന ജ്ഞാഘേനാ ന േജ്ഞാ
നാ േജ്ഞാഽപി േനാ വിദിതം േവദ്യം നാസ്തീേത്യതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി
േവദാനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനം ..
ഇതി പഞ്ചമഃ ഖണ്ഡഃ .. 5..
ൈനേവഹ കിഞ്ചനാ ആസീദമൂലമനാധാരമിമാഃ

ജാഃ ജായേന്ത ദിേവ്യാ േദവ ഏേകാ നാരായണശ്ച ശ്ച
ഷ്ടവ്യം ച നാരായണഃ േ ാ ം ച േ ാതവ്യം ച

നാരായേണാ ാണം ച ാതവ്യം ച നാരായേണാ ജിഹ്വാ ച
രസയിതവ്യം ച നാരായണസ്ത്വക് ച ർശയിതവ്യം ച
നാരായേണാ മതശ്ച മന്തവ്യം ച നരായേണാ ബുദ്ധിശ്ച
േബാദ്ധവ്യം ച നാരായേണാഽഹഞ്കാരശ്ചാഹങ്കാർതവ്യം ച
നാരായണശ്ചിത്തം ച േചതയിതവ്യം ച നാരായേണാ വാക് ച
വക്തവ്യം ച നാരായേണാ ഹസ്തൗ ചാദാതവ്യം ച നാരായണഃ
പാദൗ ച ഗന്തവ്യം ച നാരായണഃ പായുശ്ച വിസർജയിതവ്യം
ച നാരായണ ഉപസ്ഥശ്ചാനന്ദയിതവ്യം ച നാരായേണാ ധാതാ
വിധാതാ കർതാ വികർതാ ദിേവ്യാ േദവ ഏേകാ നാരായണ ആദിത്യാ രു ാ
മരുേതാ വസേവാഽശ്വിനാവൃേചാ യജൂംഷി സാമാനി മേ ാഽഗ്നി-
രാജ്യാഹുതിർനാരായണ ഉദ്ഭവഃ സംഭേവാ ദിേവ്യാ േദവ ഏേകാ നാരായേണാ
മാതാ പിതാ ാതാ നിവാസഃ ശരണം സുഹൃദ്ഗതിർനാരായേണാ വിരാജാ
സുദർശനാജിതാേസാമ്യാേമാഘാകുമാരാമൃതാസത്യാമധ്യമാനാ-
സീരാശിശുതാസൂരാസൂര്യാസ്വരാവിേജ്ഞയാനി നാഡീനാമാനി ദിവ്യാനി
ഗർജതി ഗായതി വാതി വർഷതി വരുേണാഽര്യമാ ച മാഃ കലാ
കലിർധാതാ ഹ്മാ ജാപതിർമഘവാ ദിവസാശ്ചാർധദിവസാശ്ച
കലാഃ കൽപാേശ്ചാർധ്വം ച ദിശശ്ച സർവം നാരായണഃ ..
പുരുഷ ഏേവദം സർവം യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യം .
ഉതാമൃതത്വേസ്യശാേനാ യദേന്നനതിേരാഹതി ..
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തദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ച രാതതം ..
തദ്വി ാേസാ വിപന്യേവാ ജാഗൃവാംസഃ സമിന്ധേത . വിേഷ്ണാര്യത്പരമം പദം
..
തേദതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി േവദനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനം ..
ഇതി ഷഷ്ഠഃ ഖണ്ഡഃ .. 6..
അന്തഃശരീേര നിഹിേതാ ഗുഹായാമജ ഏേകാ നിേത്യാ യസ്യ പൃഥിവീ
ശരീരം യഃ പൃഥിവീമന്തേര സഞ്ചരൻ യം പൃഥിവീ ന േവദ ..
യസ്യാപഃ ശരീരം േയാഽേപാന്തേര സഞ്ചരന്യമാേപാ ന വിദുഃ ..
യസ്യ േതജഃ ശരീരം യേസ്തേജാന്തേര സഞ്ചരൻ യം േതേജാ ന േവദ ..
യസ്യ വായുഅഃ ശരീരം േയാ വായുമന്തേര സഞ്ചരൻ യ വായുർന േവദ ..
യസ്യാകാശഃ ശരീരം യ ആകാശമന്തേര സഞ്ചരൻ യമാകാേശാ ന േവദ ..
യസ്യ മനഃ ശരീരം േയാ മേനാന്തേര സഞ്ചരൻ യം മേനാ ന േവദ ..
യസ്യ ബുദ്ധിഃ ശരീരം േയാ ബുദ്ധിമന്തേര സഞ്ചരൻ യം ബുദ്ധിർന േവദ ..
യസ്യാഹങ്കാരഃ ശരീരം േയാഽഹങ്കാരമന്തേര സഞ്ചരൻ യമഹങ്കാേരാ ന േവദ ..
യസ്യ ചിത്തം ശരീരം യശ്ചിത്തമന്തേര സഞ്ചരൻ യം ചിത്തം ന േവദ ..
യസ്യാവ്യക്തം ശരീരം േയാഽവ്യക്തമന്തേര സഞ്ചരൻ യമവ്യക്തം ന േവദ ..
യസ്യാക്ഷരം ശരീരം േയാഽക്ഷരമന്തേര സഞ്ചരൻ യമക്ഷരം ന േവദ ..
യസ്യ മൃത ഃ ശരീരം േയാ മൃത മന്തേര സഞ്ചരൻ യം മൃത ർന േവദ ..
സ ഏഷ സർവഭൂതാന്തരാത്മാപഹതപാപ്മാ ദിേവ്യാ േദവ ഏേകാ നാരായണഃ
..
ഏതാം വിദ്യാമപാന്തരതമായ ദദാവപാന്തരതേമാ ഹ്മേണ ദദൗ ഹ്മാ
േഘാരാംഗിരേസ ദദൗ േഘാരാംഗിരാ ൈരക്വായ ദദൗ ൈരേക്വാ രാമായ ദദൗ
രാമഃ സർേവേഭ്യാ ഭൂേതേഭ്യാ ദദാവിേത്യവം നിർവാണാനുശാസനമിതി
േവദാനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനം ..
ഇതി സപ്തമഃ ഖണ്ഡഃ .. 7..
അന്തഃശരീേര നിഹിേതാ ഗുഹായാം ശുദ്ധഃ േസാഽയമാത്മാ
സർവസ്യ േമേദാമാംസേ ദാവകീർേണ ശരീരമേധ്യഽത്യേന്താപഹേത
ചി ഭിത്തി തീകാേശ ഗന്ധർവനഗേരാപേമ കദലീഗർഭവന്നിഃസാേര
ജലബുദ്ബുദവച്ചഞ്ചേല നിഃസൃതമാത്മാനമചിന്ത്യരൂപം
ദിവ്യം േദവമസംഗം ശുദ്ധം േതജ ായമരൂപം
സർേവശ്വരമചിന്ത്യമശരീരം നിഹിതം ഗുഹായാമമൃതം
വി ാജമാനമാനന്ദം തം പശ്യന്തി വിദ്വാംസേസ്തന ലേയ ന പശ്യന്തി ..
ഇതി അഷ്ടമഃ ഖണ്ഡഃ .. 8..
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അഥ ൈഹനം ൈരക്വഃ പ ച്ഛ ഭഗവൻകസ്മിൻസർേവഽസ്തം
ഗച്ഛന്തീതി .. തൈസ്മ സ േഹാവാച ച േരവാേപ്യതി
യച്ച േരവാസ്തേമതി ഷ്ടവ്യേമവേപ്യതി േയാ

ഷ്ടവ്യേമവാസ്തേമത്യാദിത്യേമവാേപ്യതി യ ആദിത്യേമവാസ്തേമതി
വിരാജേമവാേപ്യതി േയാ വിരാജേമവാസ്തേമതി ാണേമവാേപ്യതി യഃ

ാണേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി േയാ വിജ്ഞാനേമവാസ്തേമ-
ത്യാനന്ദേമവാേപ്യതി യ ആനന്ദേമവാസ്തേമതി തുരീയേമവാേപ്യതി
യ രീയേമവാസ്തേമതി തദമൃതമഭയമേശാകമനന്ത-
നിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
േ ാ േമവാേപ്യതി യഃ േ ാ േമവാസ്തേമതി േ ാതവ്യഏവാേപ്യതി
യഃ േ ാതവ്യേമവാസ്തേമതി ദിശേമവാേപ്യതി േയാ ദിശേമവാസ്തേമതി
സുദർശനാേമവാേപ്യതി യഃ സുദർശനാേമവാസ്തേമത്യപാനേമവാേപ്യതി
േയാഽപാനേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി േയാ വിജ്ഞാനേമവാസ്തേമ 
തി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
നാസേമവാേപ്യതി േയാ നാസാേമവാസ്തേമതി ാതവ്യേമവാേപ്യതി
േയാ ാതവ്യേമവാസ്തേമതി പൃഥിവിേമഏവാേപ്യതി യഃ പൃഥിവീഏവാസ്തേമതി
ജിതാേമവാേപ്യതി േയാ ജിതാേമവാസ്തേമതി വ്യാനേമവാേപ്യതി േയാ
വ്യാനേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
ജിഹ്വാേമവാേപ്യതി േയാ ജിഹ്വാേമവാസ്തേമതി രസയിതവ്യേമവാേപ്യതി
േയാ രസയിതവ്യേമവാസ്തേമതി വരുണേമവാേപ്യതി േയാ വരുണേമവാസ്തേമതി
സൗമ്യാേമവാേപ്യതി യഃ സൗമ്യാേമവാസ്തേമത ദാനേമവാേപ്യതി
യ ഉഅദാനേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
ത്വചേമവാേപ്യതി യസ്ത്വചേമവാസ്തേമതി ർശയിതവ്യേമവാേപ്യതി
യഃ ർൈശതവ്യേമവാസ്തേമതി വായുേമവാേപ്യതി േയാ വായുേമവാസ്തേമതി
േമാധാേമവാേപ്യതി േയാ േമാധാേമവാസ്തേമതി സമാനേമവാേപ്യതി
യഃ സമാനേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനഏവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
വാചേമവാേപ്യതി േയാ വാചേമവാസ്തേമതി വക്തവ്യേമവാേപ്യതി
േയാ വക്തവ്യേമവാസ്തേമത്യഗ്നിേമവാേപ്യതി േയാഽഗ്നിേമവാസ്തേമതി
കുമാരാേമവാേപ്യതി യഃ കുമാരാേമവാസ്തേമതി ൈവരംഭ-
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േമവാേപ്യതി േയാ ൈവരംഭേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
ഹസ്തേമവാേപ്യതി േയാ ഹസ്തേമവാസ്തേമത്യാദാതവ്യേമവാേപ്യതി
യ ആദാതവ്യേമവാസ്തേമതീ േമവാേപ്യതി യ ഇ േമവാസ്ത-
േമത്യമൃതാേമവാേപ്യതി േയാഽമൃതാേമവാസ്തേമതി മുഖ്യേമവാേപ്യതി
േയാ മുഖ്യേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
പാദേമവാേപ്യതി യഃ പാദേമവാസ്തേമതി ഗന്തവ്യേമവാേപ്യതി
േയാ ഗന്തവ്യേമവാസ്തേമതി വി േമവാേപ്യതി േയാ വി േമവാസ്തേമതി
സത്യാേമവാേപ്യതി യഃ സത്യാേമവാസ്തേമത്ത്യന്തര്യാമേമവാേപ്യതി
േയാഽന്തര്യാമേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
പായുേമവാേപ്യതി യഃ പായുേമവാസ്തേമതി വിസർജയിതവ്യേമവാേപ്യതി
േയാ വിസർജയിതവ്യേമവാസ്തേമതി മൃത േമവാേപ്യതി േയാ മൃത േമവാസ്തേമതി
മധ്യമാേമവാേപ്യതി േയാ മധ്യമാേമവാസ്തേമതി

ഭഞ്ജനേമവാേപ്യതി യഃ ഭഞ്ജനേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
ഉപസ്ഥേമവാേപ്യതി യ ഉപസ്ഥേമവാസ്തേമത്യാനന്ദയിതവ്യേമവാേപ്യതി
യ ആനന്ദയിതവ്യേമവാസ്തേമതി ജാപതിേമവാേപ്യതി യഃ ജാപതി-
േമവാസ്തേമതി നാസീരാേമവാേപ്യതി േയാ നാസീരാേമവാസ്തേമതി
കുമാരേമവാേപ്യതി യഃ കുമാരേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
മന ഏവാേപ്യതി േയാ മന ഏവാസ്തേമതി മന്തവ്യേമവാേപ്യതി
േയാ മന്തവ്യേമവാസ്തേമതി ച േമവാേപ്യതി യശ്ച േമവാസ്തേമതി
ശിശുേമവാേപ്യതി യഃ ശിശുേമവാസ്തേമതി േശ്യനേമവാേപ്യതി യഃ
േശ്യനേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
ബുദ്ധിേമവാേപ്യതി േയാ ബുദ്ധിേമവാസ്തേമതി േബാദ്ധവ്യേമവാേപ്യതി
േയാ േബാദ്ധവ്യേമവാസ്തേമതി ഹ്മാണേമവാേപ്യതി േയാ

ഹ്മാണേമവാസ്തേമതി സൂര്യാേമവാസ്തേമതി യഃ സൂര്യാേമവാസ്തേമതി
കൃഷ്ണേമവാേപ്യതി യഃ കൃഷ്ണേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
അഹങ്കാരേമവാേപ്യതി േയാഽഹങ്കാരേമവാസ്തേമ-
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ത്യഹങ്കർതവ്യേമവാേപ്യതി േയാഽഹങ്കർതവ്യേമവാസ്തേമതി
രു േമവാേപ്യതി േയാ രു േമവാസ്തേമത്യസുരാേമവാേപ്യതി
േയാഽസുരാേമവാസ്തേമതി േശ്വതേമവാേപ്യതി യഃ േശ്വതേമവാസ്തേമതി
വിജ്ഞാനേമവാേപ്യതി തദമൃതമഭയമേശാകമനന്ത-
നിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
ചിത്തേമവാേപ്യതി യശ്ചിത്തേമവാസ്തേമതി േചതയിതവ്യേമവാേപ്യതി
യേശ്ചതയിതവ്യേമവാസ്തേമതി േക്ഷ ജ്ഞേമവാേപ്യതി യഃ
േക്ഷ ജ്ഞേമവാസ്തേമതി ഭാസ്വതീേമവാേപ്യതി േയാ ഭാസ്വതീ-
േമവാസ്തേമതി നാഗേമവാേപ്യതി േയാ നാഗേമവാസ്തേമതി വിജ്ഞാന-
േമവാേപ്യതി േയാ വിജ്ഞാേമവാസ്തേമത്യാനന്ദേമവാേപ്യതി യ
ആനന്ദേമവാസ്തേമതി തുരീയേമവാേപ്യതി യ രീയേമവാസ്തേമതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തം നിർബീജേമവാേപ്യതി
തദമൃതമഭയമേശാകമനന്തനിർബീജേമവാേപ്യതീതി േഹാവാച ..
യ ഏവം നിർബീജം േവദ നിർബീജ ഏവ സ ഭവതി ന ജായേത
ന ിയേത ന മുഹ്യേത ന ഭിദ്യേത ന ദഹ്യേത ന ഛിദ്യേത
ന കമ്പേത ന കുപ്സേത സർവദഹേനാഽയമാേത്മത്യാചക്ഷേത
ൈനവമാത്മാ വചനശേതനാപി ലഭ്യേത ന ബഹു േതന
ന ബുദ്ധിജ്ഞാനാ ിേതന ന േമധയാ ന േവൈദർന യൈജ്ഞർന
തേപാഭിരുൈ ർന സാംൈഖ്യർന േയാൈഗർനാ ൈമർനാൈന്യരാത്മാ-
നമുപുലഭേന്ത വചേനന ശംസയാ വ ത്ഥാേനന തേമതം

ാഹ്മണാ ശു വാംേസാഽനൂചാനാ ഉപലഭേന്ത ശാേന്താ
ദാന്ത ഉപരതസ്തിതി ഃ സമാഹിേതാ ഭൂത്വാത്മേന്യവാത്മാനം
പശ്യതി സർവസ്യാത്മാ ഭവതി യ ഏവം േവദ ..
ഇതി നവമഃ ഖണ്ഡഃ .. 9..
അഥ ൈഹനം ൈരക്വഃ പ ച്ഛ ഭഗവൻകസ്മിൻസർേവ
സ തിഷ്ഠിതാ ഭവന്തീതി രസാതലേലാേകഷ്വിതി േഹാവാച
കസ്മി സാതലേലാകാ ഓതാശ്ച േ ാതാേശ്ചതി ഭൂർേലാേകഷ്വിതി
േഹാവാച കസ്മിൻഭൂർേലാകാ ഓതാശ്ച േ ാതാേശ്ചതി
ഭുവർേലാേകഷ്വിതി േഹാവാച കസ്മിൻഭുവർേലാകാ ഓതാശ്ച
േ ാതാേശ്ചതി സുവർേലാേകഷ്വിതി േഹാവാച കസ്മിൻസുവർേലാകാ
ഓതാശ്ച േ ാതാേശ്ചതി മഹർേലാേകഷ്വിതി േഹാവാച കസ്മിന്മഹർേലാകാ
ഓതാശ്ച േ ാതാേശ്ചതി ജേനാേലാേകഷ്വിതി േഹാവാച കസ്മിൻ ജേനാേലാ 
കാ
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ഓതാശ്ച േ ാതാേശ്ചതി തേപാേലാേകഷ്വിതി േഹാവാച കസ്മിംസ്തേപാേലാ 
കാ
ഓതാശ്ച േ ാതാേശ്ചതി സത്യേലാേകഷ്വിതി േഹാവാച കസ്മിൻസത്യേലാകാ
ഓതാശ്ച േ ാതാേശ്ചതി ജാപതിേലാേകഷ്വിതി േഹാവാച
കസ്മിൻ ജാപതിേലാകാ ഓതാശ്ച േ ാതാേശ്ചതി ഹ്മേലാേകഷ്വിതി
േഹാവാച കസ്മിൻ ഹ്മേലാകാ ഓതാശ്ച േ ാതാേശ്ചതി സർവേലാകാ
ആത്മനി ഹ്മണി മണയ ഇവൗതാശ്ച േ ാതാേശ്ചതി
സ േഹാവാൈചവേമതാൻ േലാകാനാത്മനി തിഷ്ഠിതാേന്വദാൈത്മവ
സ ഭവതീേത്യതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനമിതി
േവദാനുശാസനം ..
ഇതി ദശമഃ ഖണ്ഡഃ .. 10..
അഥ ൈഹനം ൈരക്വഃ പ ച്ഛ ഭഗവേന്വാഽയം
വിജ്ഞാനഘന ഉത് ാമൻസ േകന കതരദ്വാവ
സ്ഥാനമു ജ്യാപ ാമതീതി തൈസ്മ സ േഹാവാച
ഹൃദയസ്ഥ മേധ്യ േലാഹിതം മാംസപിണ്ഡം
യസ്മിഽൻസ്തദ്ദഹരം പുണ്ഡരീകം കുമുദമിവാേനകധാ
വികസിതം തസ്യ മേധ്യ സമു ഃ സമു സ്യ മേധ്യ
േകാശസ്തസ്മിന്ന്നാഡ്യശ്ചതേ ാ ഭവന്തി രമാരേമച്ഛാഽപുനർഭേവതി
ത രമാ പുേണ്യന പുണ്യം േലാകം നയത്യരമാ പാേപന
പാപമിച്ഛയാ യത്സ്മരതി തദഭിസമ്പദ്യേത അപുനർഭവയാ
േകാശം ഭിനത്തി േകാശം ഭിത്ത്വാ ശീർഷകപാലം ഭിനത്തി
ശീർഷകപാലം ഭിത്ത്വാ പൃഥിവീം ഭിനത്തി പൃഥിവീം ഭിത്ത്വാേപാ
ഭിനത്ത്യാേപാ ഭിത്ത്വാ േതേജാ ഭിനത്തി േതേജാ ഭിത്ത്വാ വായും ഭിനത്തി വാ 
യും
ഭിത്ത്വാകാശം ഭിനത്ത്യാകാശം ഭിത്ത്വാ മേനാ ഭിനത്തി
മേനാ ഭിത്ത്വാ ഭൂതാദിം ഭിനത്തി ഭൂതാദിം ഭിത്ത്വാ മഹാന്തം
ഭിനത്തി മഹാന്തം ഭിത്ത്വാവ്യക്തം ഭിനത്ത്യവ്യക്തം ഭിത്ത്വാക്ഷരം
ഭിനത്ത്യക്ഷരം ഭിത്ത്വാ മൃത ം ഭിനത്തി മൃത ർൈവ പേര േദവ
ഏകീഭവതീതി പരസ്താന്ന സന്നാസന്ന സദസദിേത്യതന്നിർവാണാ-
നുശാസനമിതി േവദാനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനം ..
ഇേത്യകാദശഃ ഖണ്ഡഃ .. 11..
ഓം നാരായണാദ്വാ അന്നമാഗതം പക്വം ഹ്മേലാേക
മഹാസംവർതേക പുനഃ പക്വമാദിേത്യ പുനഃ പക്വം

https://thalilakkam.in/



സുബാേലാപനിഷദ് 15

ബ്യാദി പുനഃ പക്വം ജാലകില ിന്നം പര ഷിതം
പൂതമന്നമയാചിതമസങ്ക്ലൃപ്തമശ്നീയാന്ന കഞ്ചന യാേചത ..
ഇതി ദ്വാദശഃ ഖണ്ഡഃ .. 12..
ബാേല്യന തിഷ്ഠാേസദ്ബാലസ്വഭാേവാഽസംേഗാ നിരവേദ്യാ
മൗേനന പാണ്ഡിേത്യന നിരവധികാരതേയാപലേഭ്യത
ൈകവല്യമുക്തം നിഗമനം ജാപതിരുവാച മഹത്പദം
ജ്ഞാത്വാ വൃക്ഷമൂേല വേസത കുേചേലാഽസഹായ ഏകാകീ
സമാധിസ്ഥ ആത്മകാമ ആപ്തകാേമാ നിഷ്കാേമാ
ജീർണകാേമാ ഹസ്തിനി സിംേഹ ദംേശ മശേക നകുേല
സർപരാക്ഷസഗന്ധർേവ മൃേത്യാ രൂപാണി വിദിത്വാ ന ബിേഭതി
കുതശ്ചേനതി വൃക്ഷമിവ തിഷ്ഠാേസച്ഛിദ്യമാേനാഽപി
ന കുേപ്യത ന കേമ്പേതാത്പലമിവ തിഷ്ഠാേസച്ഛിദ്യമാേനാഽപി
ന കുേപ്യത ന കേമ്പതാകാശമിവ തിഷ്ഠാേസച്ഛിദ്യമാേനാഽപി
ന കുേപ്യത ന കേമ്പത സേത്യന തിഷ്ഠാേസത്സേത്യാഽയമാത്മാ
സർേവഷാേമവ ഗന്ധാനാം പൃഥിവീ ഹൃദയം സർേവഷാേമവ
രസാനാമാേപാ ഹൃദയം സർേവശാേമവ രൂപാണാം േതേജാ
ഹൃദയം സർേവഷാേമവ ർശാനാം വായുർഹൃദയം
സർേവഷാേമവ ശബ്ദാനാമാകാശം ഹൃദയം സർേവഷാേമവ
ഗതീനാമവ്യക്തം ഹൃദയം സർേവഷാേമവ സത്ത്വാനാം
മൃത ർഹൃദയം മൃത ർൈവ പേര േദവ ഏകീഭവതീതി പരസ്താന്ന
സന്നാസന്ന സദസദിേത്യതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി
േവദാനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനം ..
ഇതി േയാദശഃ ഖണ്ഡഃ .. 13..
ഓം പൃഥിവീ വാന്നമാേപാഽന്നാദാ ആേപാ വാന്നം
േജ്യാതിരന്നാദം േജ്യാതിർവാന്നം വായുരന്നാേദാ
വായുർവാന്നമാകാേശാഽന്നാദ ആകാേശാ
വാന്നമി ിയാണ്യന്നാദാനീ ിയാണി വാന്നം
മേനാഽന്നാദം മേനാ വാന്നം ബുദ്ധിരന്നാദാ
ബുദ്ധിർവാനമവ്യക്തമന്നദമവ്യക്തം
വാന്നമക്ഷരമന്നാദമക്ഷരം വാന്നം
മൃത രന്നാേദാ മൃത ർൈവ പേര േദവ ഏകീഭവതീതി
പരസ്താന്ന സന്നാസന്ന സദസദിേത്യതന്നിർവാണാ-
നുശാസനമിതി േവദാനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനം ..
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ഇതി ചതുർദശഃ ഖണ്ഡഃ .. 14..
അഥ ൈഹനം ൈരക്വഃ പ ച്ഛ ഭഗവേന്യാഽയം
വിജ്ഞാനഘന ഉത് ാമൻസ േകന കതരദ്വാവ
സ്ഥാനം ദഹതീതി തൈസ്മ സ േഹാവാച േയാഽയം
വിജ്ഞാനഘന ഉത് ാമൻ ാണം ദഹത്യപാനം
വ്യാനമുദാനം സമാനം ൈവരംഭം മുഖ്യ-
മന്തര്യാമം ഭഞ്ജനം കുമാരം േശ്യനം
േശ്വതം കൃഷ്ണം നാഗം ദഹതി പൃഥിവ്യാപേസ്തേജാ-
യ്വാകാശം ദഹതി ജാഗരിതം സ്വപ്നം സുഷുപ്തം
തുരീയം ച മഹതാം ച േലാകം പരം ച േലാകം
ദഹതി േലാകാേലാകം ദഹതി ധർമാധർമം ദഹത്യഭാ ര-
മമര്യാദം നിരാേലാകമതഃ പരം ദഹതി മഹാന്തം
ദഹത്യവ്യക്തം ദഹത്യക്ഷരം ദഹതി മൃത ം ദഹതി
മൃത ർൈവ പേര േദവ ഏകീഭവതീതി പരസ്താന്ന സന്നാസന്ന
സദസദിേത്യതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനമിതി
േവദാനുശാസനം ..
ഇതി പഞ്ചദശഃ ഖണ്ഡഃ .. 15..
സൗബാലബീജ േഹ്മാപനിഷന്നാ ശാന്തായ
ദാതവ്യാ നാപു ായ നാശിഷ്യായ നാസംവത്സര-
രാേ ാഷിതായ നാപരിജ്ഞാതകുലശീലായ ദാതവ്യാ ൈനവ
ച വക്തവ്യാ . യസ്യ േദേവ പരാ ഭക്തിര്യഥാ േദേവ
തഥാ ഗുരൗ . തൈസ്യേത കഥിതാ ഹ്യർഥാഃ കാശേന്ത
മഹാത്മന ഇേത്യതന്നിർവാണാനുശാസനമിതി
േവദാനുശാസനമിതി േവദാനുശാസനം ..
ഇതി േഷാഡശഃ ഖണ്ഡഃ .. 16..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
.. ഇതി സുബാേലാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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