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ഋേഗ്വദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

ീമന്നാരായണാകാരമഷ്ടാക്ഷരമഹാശയം .
സ്വമാ ാനുഭവാത്സിദ്ധമാത്മേബാധം ഹരിം ഭേജ ..
ഓം വാങ്േമ മനസീതി ശാന്തിഃ ..
ഓം ത്യഗാനന്ദം ഹ്മപുരുഷം ണവസ്വരൂപം അകാര ഉകാര
മകാര ഇതി ്യക്ഷരം ണവം തേദതേദാമിതി . യമുക്ത്വാ മുച്യേത
േയാഗീ ജന്മസംസാരബന്ധനാത് . ഓം നേമാ നാരായണായ
ശംഖച ഗദാധരായ തസ്മാത് ഓം നേമാ നാരായണാേയതി
മേ ാപാസേകാ ൈവകുണ്ഠഭവനം ഗമിഷ്യതി . അഥ യദിദം
ഹ്മപുരം പുണ്ഡരീകം തസ്മാത്തഡിതാഭമാ ം

ദീപവത് കാശം ..
ഹ്മേണ്യാ േദവകീപുേ ാ ഹ്മേണ്യാ മധുസൂദനഃ .
ഹ്മണ്യഃ പുണ്ഡരീകാേക്ഷാ ഹ്മേണ്യാ വി രച തഃ ..

സർവഭൂതസ്ഥേമകം നാരായണം കാരണപുരുഷമകാരണം പരം
േഹ്മാം . േശാകേമാഹവിനിർമുേക്താ വി ം ധ്യായന്ന സീദതി .

ൈദ്വതാൈദ്വതമഭയം ഭവതി . മൃേത്യാഃ സ മൃത മാേപ്നാതി യ ഇഹ
നാേനവ പശ്യതി . ഹൃത്പദ്മമേധ്യ സർവം യത്തത് ജ്ഞാേന
തിഷ്ഠിതം . ജ്ഞാേനേ ാ േലാകഃ ജ്ഞാ തിഷ്ഠാ
ജ്ഞാനം ഹ്മ . സ ഏേതന
േജ്ഞനാത്മനാസ്മാേല്ലാകാദുത് മ്യാമുഷ്മിൻസ്വർേഗ േലാേക

സർവാൻകാമാനാപ്ത്വാഽമൃതഃ സമഭവദമൃതഃ സമഭവത് .
യ േജ്യാതിരജ ം യസ്മിംേല്ലാേകഽഭ്യർഹിതം . തസ്മിന്മാം േദഹി
സ്വമാനമൃേത േലാേക അക്ഷേത അച േത േലാേക അക്ഷേത അമൃതത്വം ച
ഗച്ഛേത്യാം നമഃ .. 1..
ഗലിതനിജമാേയാഽഹം നി ലദൃശിരൂപവ മാേ ാഽഹം .

അസ്തമിതാഹേന്താഽഹം ഗലിതജഗദീശജീവേഭേദാഽഹം .. 1..
ത്യഗഭിന്നപേരാഽഹം വിധ്വസ്താേശഷവിധിനിേഷേധാഽഹം .

സമുദസ്താ മിേതാഽഹം വിതതസുഖപൂർണസംവിേദവാഹം .. 2..
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സാക്ഷ്യഹമനേപേക്ഷാഽഹം നിജമഹിമ്നി സംസ്ഥിേതാഽഹമചേലാഽഹം .
അജേരാഽഹമവ്യേയാഽഹം പക്ഷവിപക്ഷാദിേഭദവിധുേരാഽഹം .. 3..
അവേബാൈധകരേസാഽഹം േമാക്ഷാനൈന്ദകസി േരവാഹം .
സൂേക്ഷ്മാഽഹമക്ഷേരാഽഹം വിഗലിതഗുണജാലേകവലാത്മാഽഹം .. 4..
നിൈ ഗുണ്യപേദാഽഹം കുക്ഷിസ്ഥാേനകേലാകകലേനാഽഹം .
കൂടസ്ഥേചതേനാഽഹം നി ിയധാമാഹമ തർേക്യാഽഹം .. 5..
ഏേകാഽഹമവികേലാഽഹം നിർമലനിർവാണമൂർതിേരവാഹം .
നിരവേയാഽഹമേജാഽഹം േകവലസന്മാ സാരഭൂേതാഽഹം .. 6..
നിരവധിനിജേബാേധാഽഹം ശുഭതരഭാേവാഽഹമ േഭേദ്യാഽഹം .
വിഭുരഹമനവേദ്യാഽഹം നിരവധിനിഃസീമതത്ത്വമാേ ാഽഹം .. 7..
േവേദ്യാഽഹമഗമാൈസ്തരാരാേധ്യാഽഹം സകലഭുവനഹൃേദ്യാഽഹം .
പരമാനന്ദഘേനാഽഹം പരമാനൈന്ദകഭൂമരൂേപാഽഹം .. 8..
ശുേദ്ധാഽഹമദ്വേയാഽഹം സന്തതഭാേവാഽഹമാദിശൂേന്യാഽഹം .
ശമിതാന്ത ിതേയാഽഹം ബേദ്ധാ മുേക്താഽഹമദ്ഭുതാത്മാഹം .. 9..
ശുേദ്ധാഽഹമാന്തേരാഽഹം ശാശ്വതവിജ്ഞാനസമരസാത്മാഹം .
േശാധിതപരതേത്ത്വാഽഹം േബാധാനൈന്ദകമൂർതിേരവാഹം .. 10..
വിേവകയുക്തിബുദ്ധ്യാഹം ജാനാമ്യാത്മാനമദ്വയം .
തഥാപി ബന്ധേമാക്ഷാദിവ്യവഹാരഃ തീയേത .. 11..
നിവൃേത്താഽപി പേഞ്ചാ േമ സത്യവദ്ഭാതി സർവദാ .
സർപാദൗ ര സേത്തവ ഹ്മസൈത്തവ േകവലം .
പഞ്ചാധാരരൂേപണ വർതേതഽേതാ ജഗന്ന ഹി .. 12..

യേഥ രസസംവ്യാപ്താ ശർകരാ വർതേത തഥാ .
അദ്വയ ഹ്മരൂേപണ വ്യാേപ്താഽഹം ൈവ ജഗ യം .. 13..
ഹ്മാദികീടപര്യന്താഃ ാണിേനാ മയി കൽപിതാഃ .

ബുദ്ബുദാദിവികാരാന്തസ്തരംഗഃ സാഗേര യഥാ .. 14..
തരംഗസ്ഥം വം സി ർന വാഞ്ഛതി യഥാ തഥാ .
വിഷയാനന്ദവാഞ്ഛാ േമ മാ ഭൂദാനന്ദരൂപതഃ .. 15..
ദാരി ്യാശാ യഥാ നാസ്തി സമ്പന്നസ്യ തഥാ മമ .
ഹ്മാനേന്ദ നിമഗ്നസ്യ വിഷയാശാ ന തദ്ഭേവത് .. 16..

വിഷം ദൃഷ്ട്വാഽമൃതം ദൃഷ്ട്വാ വിഷം ത്യജതി
ബുദ്ധിമാൻ .
ആത്മാനമപി ദൃഷ്ട്വാഹമനാത്മാനം ത്യജാമ്യഹം .. 17..
ഘടാവഭാസേകാ ഭാനുർഘടനാേശ ന നശ്യതി .
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േദഹാവഭാസകഃ സാക്ഷീ േദഹനാേശ ന നശ്യതി .. 18..
ന േമ ബേന്ധാ ന േമ മുക്തിർന േമ ശാ ം ന േമ ഗുരുഃ .
മായാമാ വികാസത്വാന്മായാതീേതാഽഹമദ്വയഃ .. 19..
ാണാശ്ചല തദ്ധർൈമഃ കാൈമർവാ ഹന്യതാം മനഃ .

ആനന്ദബുദ്ധിപൂർണസ്യ മമ ദുഃഖം കഥം ഭേവത് .. 20..
ആത്മാനമഞ്ജസാ േവദ്മി ക്വാപ്യജ്ഞാനം പലായിതം .
കർതൃത്വമദ്യ േമ നഷ്ടം കർതവ്യം വാപി ന ക്വചിത് .. 21..
ാഹ്മണ്യം കുലേഗാേ ച നാമസൗന്ദര്യജാതയഃ .
ലേദഹഗതാ ഏേത ലാദ്ഭിന്നസ്യ േമ നഹി .. 22..
ത്പിപാസാന്ധ്യബാധിര്യകാമേ ാധാദേയാഽഖിലാഃ .

ലിംഗേദഹഗതാ ഏേത ഹ്യലിംഗസ്യ ന സന്തി ഹി .. 23..
ജഡത്വ ിയേമാദത്വധർമാഃ കാരണേദഹഗാഃ .
ന സന്തി മമ നിത്യസ്യ നിർവികാരസ്വരൂപിണഃ .. 24..
ഉലൂകസ്യ യഥാ ഭാനുരന്ധകാരഃ തീയേത .
സ്വ കാേശ പരാനേന്ദ തേമാ മൂഢസ്യ ജായേത .. 25..
ച ർദൃഷ്ടിനിേരാേധഽൈ ഃ സൂേര്യാ നാസ്തീതി മന്യേത .
തഥാഽജ്ഞാനാവൃേതാ േദഹീ ഹ്മ നാസ്തീതി മന്യേത .. 26..
യഥാമൃതം വിഷാദ്ഭിന്നം വിഷേദാൈഷർന ലിപ്യേത .
ന ശാമി ജഡാദ്ഭിേന്നാ ജഡേദാഷാൻ കാശതഃ .. 27..
സ്വൽപാപി ദീപകണികാ ബഹുലം നാശേയത്തമഃ .
സ്വൽേപാഽപി േബാേധാ നിബിേഡ ബഹുലം നാശേയത്തമഃ .. 28..
കാല േയ യഥാ സർേപാ രജ്ജൗ നാസ്തി തഥാ മയി .
അഹങ്കാരാദിേദഹാന്തം ജഗന്നാസ്ത്യഹമദ്വയഃ .. 29..
ചി പത്വാന്ന േമ ജാഡ്യം സത്യത്വാന്നാനൃതം മമ .
ആനന്ദത്വാന്ന േമ ദുഃഖമജ്ഞാനാദ്ഭാതി സത്യവത് .. 30..
ആത്മ േബാേധാപനിഷദം മുഹൂർതമുപാസിത്വാ ന സ പുനരാവർതേത ന
സ പുനരാവർതത ഇത പനിഷത് ..
ഓം വാങ്േമ മനസീതി ശാന്തിഃ ..
ഇതി ആത്മേബാേധാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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