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അഥർവ്വേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

പാരി ാജ്യധർമപൂഗാലങ്കാരാ യത് േബാധതഃ .
ദശ ണവലക്ഷ്യാർഥം യാന്തി തം രാമമാ േയ ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ ..
ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ ..
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ ..
വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ ..
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേദവാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ ..
സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
പരി ാട് ിശിഖീ സീതാചൂഡാനിർവാണമണ്ഡലം
ദക്ഷിണാ ശരഭം ന്ദം മഹാനാരായണാദ്വയം ..
അഥ കദാചിത്പരി ാജകാഭരേണാ നാരദഃ സർവേലാകസഞ്ചാരം
കുർവന്നപൂർവപുണ്യസ്ഥലാനി പുണ്യതീർഥാനി തീർഥീകുർവന്നവേലാക്യ
ചിത്തശുദ്ധിം ാപ്യ നിർൈവരഃ ശാേന്താ ദാന്തഃ സർവേതാ
നിർേവദമാസാദ്യ സ്വരൂപാനുസന്ധാനമനുസന്ധയ
നിയമാനന്ദവിേശഷഗണ്യം മുനിജൈനരുപസങ്കീർണം
ൈനമിഷാരണ്യം പുണ്യസ്ഥലമവേലാക്യ സരിഗമപധനിസ-
സഞ്ജ്ൈഞർൈവരാഗ്യേബാധകൈരഃ സ്വരവിേശൈഷഃ ാപഞ്ചിക-
പരാങ്മുഖാഇർഹരികഥാലാൈപഃ സ്ഥാവരജംഗമനാമൈക-
ർഭഗവദ്ഭക്തിവിേശഷാഇർനരമൃഗകി രുഷാമരകിംനര-
അപ്സേരാഗണാൻസംേമാഹയന്നാഗതം ഹ്മാത്മജം ഭഗവദ്ഭക്തം
നാരദമവേലാക്യ ദ്വാദശവർഷസ യാേഗാപസ്ഥിതാഃ

താധ്യയനസമ്പന്നാഃ സർവജ്ഞാസ്തേപാനിഷ്ഠാപരാശ്ച
ജ്ഞാനൈവരാഗ്യസമ്പന്നാഃ ശൗനകാദിമഹർഷയഃ

ത ത്ഥാനം കൃത്വാ നത്വാ യേഥാചിതാതിഥ്യപൂർവകമുപേവശയിത്വാ
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സ്വയം സർേവഽപ പവിഷ്ടാ േഭാ ഭഗവൻ ഹ്മപു കഥം
മുക്ത പാേയാഽസ്മാകം വക്തവ്യ ഇത ക്തസ്താൻസ േഹാവാച നാരദഃ
സത്കുലഭേവാപനീതഃ സമ്യഗുപനയനപൂർവകം ചതുശ്ചത്വാരിംശത്-
സം ാരസമ്പന്നഃ സ്വാഭിമൈതകഗുരുസമീേപ സ്വശാഖാധ്യയന-
പൂർവകം സർവവിദ്യാഭ്യാസം കൃത്വാ ദ്വാദശവർഷശു ഷാ-
പൂർവകം ഹ്മചര്യം പഞ്ചവിംശതിവത്സരം ഗാർഹസ്ഥ്യം
പഞ്ചവിംശതിവത്സരം വാന സ്ഥാ മം തദ്വിധിവത് മാന്നിർവർത്യ
ചതുർവിധ ഹ്മചര്യം ഷഡ്വിധം ഗാർഹസ്ഥ്യം ചതുർവിധം
വാന സ്ഥധർമം സമ്യഗഭ്യസ്യ തദുചിതം കർമ സർവം നിർവർത്യ
സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നഃ സർവസംസാേരാപരി മേനാവാക്കായ-
കർമഭിര്യഥാശാനിവൃത്തസ്തഥാ വാസൈനഷേണാപര്യപി നിർൈവരഃ
ശാേന്താ ദാന്തഃ സംന്യാസീ പരമഹംസാ േമണാസ്ഖലിതസ്വസ്വരൂപ-
ധ്യാേനന േദഹത്യാഗം കേരാതി സ മുേക്താ ഭവതി സ മുേക്താ ഭവതീത പനി 
ഷത് ..
ഇതി ഥേമാപേദശഃ .. 1..
അഥ ൈഹനം ഭഗവന്തം നാരദം സർേവ ശൗനകാദയഃ
പ ർേഭാ ഭഗവൻസംന്യാസവിധിം േനാ ഹീതി
താനവേലാക്യ നാരദസ്തത്സ്വരൂപം സർവം പിതാമഹമുേഖൈനവ
ജ്ഞാതുമുചിതമിത ക്ത്വാ സ യാഗപൂർത്യനന്തരം ൈതഃ സഹ
സത്യേലാകം ഗത്വാ വിധിവദ് ഹ്മനിഷ്ഠാപരം പരേമഷ്ഠിനം
നത്വാ ത്വാ യേഥാചിതം തദാജ്ഞയാ ൈതഃ സേഹാപവിശ്യ
നാരദഃ പിതാമഹമുവാച ഗുരുസ്ത്വം ജനകസ്ത്വം സർവവിദ്യാ-
രഹസജ്ഞഃ സർവജ്ഞസ്ത്വമേതാ മേത്താ മദിഷ്ടം രഹസ്യേമകം
വക്തവ്യം ത്വദ്വിനാ മദഭിമതരഹസ്യം വ ം കഃ സമർഥഃ .
കിമിതിേചത്പാരി ാജ്യസ്വരൂപ മം േനാ ഹീതി നാരേദന

ാർഥിതഃ പരേമഷ്ഠി സർവതഃ സർവാനവേലാക്യ മുഹൂർതമാ ം
സമാധിനിേഷ്ഠാ ഭൂത്വാ സംസാരാതിനിവൃത്യേന്വഷണ ഇതി
നിശ്ചിത്യ നാരദമവേലാക്യ തമാഹ പിതാമഹഃ .
പുരാ മത്പു പുരുഷസൂേക്താപനിഷ ഹസ്യ കാരം
നിരതിശയാകാരാവലംബിനാ വിരാട്പുരുേഷേണാപദിഷ്ടം രഹസ്യം
േത വിവിേച്യാച്യേത തത് മമതിരഹസ്യം ബാഢമവഹിേതാ ഭൂത്വാ

യതാം േഭാ നാരദ വിധിവദാദാവനുപനീേതാപനയാനന്തരം
തത്സത്കുല സൂതഃ പിതൃമാതൃവിേധയഃ പിതൃസമീപാദന്യ
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സത്സ ദായസ്ഥം ദ്ധാവന്തം സത്കുലഭവം േ ാ ിയം
ശാ വാത്സല്യം ഗുണവന്തമകുടിലം സദ്ഗുരുമാസാദ്യ നത്വാ
യേഥാപേയാഗശു ഷാപൂർവകം സ്വാഭിമതം വിജ്ഞാപ്യ
ദ്വാദശവർഷേസവാപുരഃസരം സർവവിദ്യാഭ്യാസം കൃത്വാ
തദനുജ്ഞയാ സ്വകുലാനുരൂപാമഭിമതകന്യാം വിവാഹ്യ
പഞ്ചവിംശതിവത്സരം ഗുരുകുലവാസം കൃത്വാഥ ഗുർവനുജ്ഞയാ
ഗൃഹേസ്ഥാചിതകർമ കുർവന്ദൗർ ാഹ്മണ്യനിവൃത്തിേമത്യ
സ്വവംശവൃദ്ധികാമഃ പു േമകമാസാദ്യ ഗാർഹേസ്ഥ്യാചിത-
പഞ്ചവിംശതിവത്സരം തീർത്വാ തതഃ പഞ്ചചിംശതിവത്സരപര്യന്തം

ിഷവണമുദക ർശനപൂർവകം ചതുർഥകാലേമകവാരമാഹാര-
മാഹരന്നയേമക ഏവ വനേസ്ഥാ ഭൂത്വാ പുര ാമ ാക്തനസഞ്ചാരം
വിഹായ നികാരവിരഹിതതദാ ിതകർേമാചിതകൃത്യം നിർവർത്യ
ദൃഷ്ട വണവിഷയൈവതൃഷ്ണ്യേമത്യ ചത്വാരിംശത്സങ്കാര-
സമ്പന്നഃ സർവേതാ വിരക്തശ്ചിത്തശുദ്ധിേമത്യാശാസൂേയർഷ്യാഹങ്കാരം
ദഗ്ധ്വാ സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നഃ സംന്യ മർഹതീത പനിഷത് ..
ഇതി ദ്വിതീേയാപേദശഃ .. 2..
അഥ ൈഹനം നാരദഃ പിതാമഹം പ ച്ഛ ഭഗവൻേകന
സംന്യാസാധികാരീ േവേത്യവമാദൗ സംന്യാസാധികാരിണം
നിരൂപ്യ പശ്ചാത്സംന്യാസവിധിരുച്യേത അവഹിതഃ ശൃണു .
അഥ ഷണ്ഡഃ പതിേതാഽംഗവികലഃ ൈ േണാ ബധിേരാഽർഭേകാ
മൂകഃ പാഷണ്ഡശ്ച ീ ലിംഗീ ൈവഖാനസഹരദ്വിജൗ
ഭൃതകാധ്യാപകഃ ശിപിവിേഷ്ടാഽനഗ്നിേകാ ൈവരാഗ്യവേന്താഽേപ്യേത
ന സംന്യാസാർഹാഃ സംന്യസ്താ യദ്യപി മഹാവാേക്യാപേദേശന
അധികാരിണഃ പൂർവസംന്യാസീ പരമഹംസാധികാരീ ..–
പേരൈണവാത്മനശ്ചാപി പരൈസ്യവാത്മനാ തഥാ .
അഭയം സമവാേപ്നാതി സ പരി ാഡിതി തിഃ .. 1..
ഷേണ്ഡാഽഥ വികേലാഽപ്യേന്ധാ ബാലകശ്ചാപി പാതകീ .
പതിതശ്ച പരദ്വാരീ ൈവഖാനസഹരദ്വിജൗ .. 2..
ച ീ ലിംഗീ ച പാഷണ്ഡീ ശിപിവിേഷ്ടാഽപ്യനഗ്നികഃ .
ദ്വി ിവാേരണ സംന്യേസ്താ ഭൃതകാധ്യാപേകാഽപി ച .
ഏേത നാർഹന്തി സംന്യാസമാതുേരണ വിനാ മം .. 3..
ആതുരകാലഃ കഥമാര്യസംമതഃ ..–

ാണേസ്യാത് മണാസന്നകാലസ്ത്വാതുരസഞ്ജ്ഞകഃ .
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േനതരസ്ത്വാതുരഃ കാേലാ മുക്തിമാർഗ വർതകഃ .. 4..
ആതുേരഽപി ച സംന്യാേസ തത്തന്മ പുരഃസരം .
മ ാവൃത്തിം ച കൃൈത്വവ സംന്യേസദ്വിധിവദ്ബുധഃ .. 5..
ആതുേരഽപി േമ വാപി ൈ ഷേഭേദാ ന കു ചിത് .
ന മ ം കർമരഹിതം കർമ മ മേപക്ഷേത .. 6..
അകർമ മ രഹിതം നാേതാ മ ം പരിത്യേജത് .
മ ം വിനാ കർമ കുര്യാദ്ഭസ്മന്യാഹുതിവദ്ഭേവത് .. 7..
വിധ ക്തകർമസങ്ക്േഷപാത്സംന്യാസസ്ത്വാതുരഃ തഃ .
തസ്മാദാതുരസംന്യാേസ മ ാവൃത്തിവിധിർമുേന .. 8..
ആഹിതാഗ്നിർവിരക്തേശ്ചേദ്ദശാന്തരഗേതാ യദി .
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https://thalilakkam.in/



നാരദപരി ാജേകാപനിഷദ് 10

സമതാ ൈചവ സർവസ്മിൈന്നത ക്തസ്യ ലക്ഷണം .. 54..
സർവഭൂതഹിതഃ ശാന്ത ിദണ്ഡീ സകമണ്ഡലുഃ .
ഏകാരാമഃ പരി ജ്യ ഭിക്ഷാർഥം ാമമാവിേശത് .. 55..
ഏേകാ ഭി ര്യേഥാക്തഃ സ്യാദ്വാേവവ മിഥുനം തം .

േയാ ാമഃ സമാഖ്യാത ഊർധ്വം തു നഗരായേത .. 56..
നഗരം ന ഹി കർതവ്യം ാേമാ വാ മിഥുനം തഥാ .
ഏത യം കുർവാണഃ സ്വധർമാച്ച്യവേത യതിഃ .. 57..
രാജവാർതാദിേതഷാം സ്യാദ്ഭിക്ഷാവാർതാ പര രം .
േസ്നഹൈപശൂന്യമാത്സര്യം സംനികർഷാന്ന സംശയഃ .. 58..
ഏകാകീ നിഃ ഹസ്തിേഷ്ഠന ഹി േകന സഹാലേപത് .
ദദ്യാന്നാരായേണേത്യവ തിവാക്യം സദാ യതിഃ .. 59..
ഏകാകീ ചിന്തേയദ് ഹ്മ മേനാവാക്കായകർമഭിഃ .
മൃത ം ച നാഭിനേന്ദത ജീവിതം വാ കഥഞ്ചന .. 60..
കാലേമവ തീേക്ഷത യാവദായുഃ സമാപ്യേത .
നാഭിനേന്ദത മരണം നാഭിനേന്ദത ജീവിതം .. 61..
അജിഹ്വഃ ഷണ്ഡകഃ പംഗുരേന്ധാ ബധിര ഏവ ച .
മുഗ്ധശ്ച മുച്യേത ഭി ഃ ഷഡ്ഭിേരൈതർന സംശയഃ .. 62..
ഇദമിഷ്ടമിദം േനതി േയാഽശ്നന്നപി ന സജ്ജതി .
ഹിതം സത്യം മിതം വക്തി തമജിഹ്വം ചക്ഷേത .. 63..
അദ്യജാതാം യഥാ നാരീം തഥാ േഷാഡശവാർഷികീം .
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ത്വാപി ന ശൃേണാതീവ ബധിരഃ സ കീർതിതഃ .. 67..
സാന്നിേധ്യ വിഷയാണാം യഃ സമർേഥാ വികേല ിയഃ .
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നടാദിേ ക്ഷണം ദ തം മദാസുഹൃദം തഥാ .
ഭക്ഷ്യം േഭാജ്യമുദക്യാം ച ഷൺന പേശ്യത്കദാചന .. 69..
രാഗം േദ്വഷം മദം മായാം േ ാഹം േമാഹം പരാത്മസു .
ഷേഡതാനി യതിർനിത്യം മനസാപി ന ചിന്തേയത് .. 70..
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മഞ്ചകം ശു വ ം ച ീകഥാലൗല്യേമവ ച .
ദിവാ സ്വാപം ച യാനം ച യതീനാം പാതകാനി ഷട് .. 71..
ദൂരയാ ാം യേത്നന വർജേയദാത്മചിന്തകഃ .
സേദാപനിഷദം വിദ്യാമഭ്യേസ ക്തിൈഹതുകീം .. 72..
ന തീർഥേസവീ നിത്യം സ്യാേന്നാപവാസപേരാ യതിഃ .
ന ചാധ്യയനശീലഃ സ്യാന്ന വ്യാഖ്യാനപേരാ ഭേവത് .. 73..
അപാപമശഠം വൃത്തമജിഹ്മം നിത്യമാചേരത് .
ഇ ിയാണി സമാഹൃത്യ കൂർേമാഽംഗാനീവ സർവശഃ .. 74..
ക്ഷീേണ ിയമേനാവൃത്തിർനിരാശീർനിഷ്പരി ഹഃ .
നിർദ്വേന്ദ്വാ നിർനമ ാേരാ നിഃസ്വധാകാര ഏവ ച .. 75..
നിർമേമാ നിരഹങ്കാേരാ നിരേപേക്ഷാ നിരാശിഷഃ .
വിവിക്തേദശസംസേക്താ മുച്യേത നാ സംശയ ഇതി .. 76..
അ മത്തഃ കർമഭക്തിജ്ഞാനസമ്പന്നഃ സ്വതേ ാ
ൈവരാഗ്യേമത്യ ഹ്മചാരീ ഗൃഹീ വാന േസ്ഥാ വാ
മുഖ്യവൃത്തികാ േചദ് ഹ്മചര്യം സമാപ്യ ഗൃഹീ
ഭേവദ്ഗൃഹാദ്വനീ ഭൂത്വാ േജദ്യദിേവതരതഥാ

ഹ്മചര്യാേദവ േജദ്ഗൃഹാദ്വാ വനാദ്വാഥ
പുനര തീ വാ തീ വാ സ്നാതേകാ വാഽസ്നാതേകാ
േവാത്സന്നാഗ്നിരനഗ്നിേകാ വാ യദഹേരവ വിരേജത്തദഹേരവ

േജത്തൈദ്ധേക ാജാപത്യാേമേവഷ്ടിം കുർവന്യഥവാ
ന കുര്യാദേഗ്നയ്യേമവ കുര്യാദഗ്നിർഹി ാണഃ ാണേമൈവതയാ
കേരാതി തസ്മാൈ ധാതവീയാേമവ കുര്യാേദൈതവ േയാ ധാതേവാ
യദുത സത്ത്വം രജസ്തമ ഇതി ..
അയം േത േയാനിരൃത്വിേയാ യേതാ ജാേതാ അേരാചഥാഃ .
തം ജാനന്നഗ്ന ആേരാഹാഥാേനാ വർധയാ രയിമിത്യേനന
മേ ണാഗ്നിമാജിേ േദശ വാ അേഗ്നേര്യാനിര്യഃ ാണഃ

ാണം ഗച്ഛ സ്വാം േയാനിം ഗച്ഛ
സ്വാേഹേത്യവേമൈവതദാഹവനീയാദഗ്നിമാഹൃത്യ
പൂർവവദഗ്നിമാജിേ ദ്യദഗ്നിം ന വിേന്ദദ ജുഹുയാദാേപാ
ൈവ സർവാ േദവതാഃ സർവാേഭ്യാ േദവതാേഭ്യാ ജുേഹാമി സ്വാേഹതി
ഹുേത്വാധൃത്യ തദുദകം ാശ്നീയാത്സാജ്യം ഹവിരനാമയം
േമാദമിതി ശിഖാം യേജ്ഞാപവീതം പിതരം പു ം കല ം കർമ
ചാധ്യയനം മ ാന്തരം വിസൃൈജ്യവ
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പരി ജത്യാത്മവിേന്മാക്ഷമൈ ൈ ധാതവീൈയർവിേധസ്തദ് ഹ്മ
തദുപാസിതവ്യേമൈവതദിതി ..
പിതാമഹം പുനഃ പ ച്ഛ നാരദഃ കഥമയേജ്ഞാപവീതീ

ാഹ്മണ ഇതി .. തമാഹ പിതാമഹഃ ..
സശിഖം വപനം കൃത്വാ ബഹിഃസൂ ം ത്യേജദ്ബുധഃ .
യദക്ഷരം പരം ഹ്മ ത മിതി ധാരേയത് .. 77..
സൂചനാ മിത്യാഹുഃ സൂ ം നാമ പരം പദം .
ത ം വിദിതം േയന സ വിേ ാ േവദപാരഗഃ .. 78..
േയന സർവമിദം േ ാതം സൂേ മണിഗണാ ഇവ .
ത ം ധാരേയേദ്യാഗീ േയാഗവിത്തത്ത്വദർശനഃ .. 79..
ബഹിഃസൂ ം ത്യേജദ്വിദ്വാേന്യാഗമുത്തമമാസ്ഥിതഃ .

ഹ്മഭാവമിദം സൂ ം ധാരേയദ്യഃ സേചതനഃ .
ധാരണാത്തസ്യ സൂ സ്യ േനാച്ഛിേഷ്ടാ നാശുചിർഭേവത് .. 80..
സൂ മന്തർഗതം േയഷാം ജ്ഞാനയേജ്ഞാപവീതിനാം .
േത ൈവ സൂ വിേദാ േലാേക േത ച യേജ്ഞാപവീതിനഃ .. 81..
ജ്ഞാനശിഖിേനാ ജ്ഞാനനിഷ്ഠാ ജ്ഞാനയേജ്ഞാപവീതിനഃ .
ജ്ഞാനേമവ പരം േതഷാം പവി ം ജ്ഞാനമുച്യേത .. 82..
അേഗ്നരിവ ശിഖാ നാന്യാ യസ്യ ജ്ഞാനമയീ ശിഖാ .
സ ശിഖീത ച്യേത വിദ്വാേന്നതേര േകശധാരിണഃ .. 83..
കർമണ്യധികൃതാ േയ തു ൈവദിേക ാഹ്മണാദയഃ .
േതഭിർധാര്യമിദം സൂ ം ിയാംഗം തദ്ധി ൈവ തം .. 84..
ശിഖാ ജ്ഞാനമയീ യസ്യ ഉപവീതം ച തന്മയം .

ാഹ്മണ്യം സകലം തസ്യ ഇതി ഹ്മവിേദാ വിദുരിതി .. 85..
തേദതദ്വിജ്ഞായ ാഹ്മണഃ പരി ജ്യ പരി ാേഡകശാടീ
മുേണ്ഡാഽപരി ഹഃ ശരീരേ ശാസഹി േശ്ചദഥവാ
യഥാവിധിേശ്ചജ്ജാതരൂപധേരാ ഭൂത്വാ സപു മി കല ാപ്ത-
ബന്ധാദ്വീനി സ്വാധ്യായം സർവകർമാണി സംന്യസ്യായം

ഹ്മാണ്ഡം ച സർവം കൗപീനം ദണ്ഡമാച്ഛാദനം
ച ത്യക്ത്വാ ദ്വന്ദ്വസഹി ർന ശീതം ന േചാഷ്ണം ന സുഖം
ന ദുഃഖം ന നി ാ ന മാനാവമാേന ച ഷഡൂർമിവർജിേതാ നിന്ദാഹങ്കാരമത്സര 
ഗർവദംേഭർഷ്യാസൂേയച്ഛാേദ്വഷ-
സുഖദുഃഖകാമേ ാധേലാഭേമാഹാദീന്വിസൃജ്യ സ്വവപുഃ
ശവാകാരമിവ ത്വാ സ്വവ്യതിരിക്തം സർവമന്തർബഹിരമന്യമാനഃ
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കസ്യാപി വന്ദനമകൃത്വാ ന നമ ാേരാ ന സ്വാഹാകാേരാ
ന സ്വധാകാേരാ ന നിന്ദാ തിര്യാദൃച്ഛിേകാ ഭേവദ്യദൃച്ഛാ-
ലാഭസ ഷ്ടഃ സുവർണാദീന്ന പരി േഹന്നാവാഹനം ന വിസർജനം
ന മ ം നാമ ം ന ധ്യാനം േനാപാസനം ന ലക്ഷ്യം നാലക്ഷ്യം
ന പൃഥക് നാപൃഥക് ന ത്വന്യ സർവ ാനിേകതഃ സ്ഥിരമതിഃ ശൂന്യാഗാരവൃ 
ക്ഷമൂലേദവഗൃഹതൃണകൂടകുലാലശാലാഗ്നിേഹാ -
ശാലാഗ്നിദിഗന്തരനദീതടപുലിനഭൂഗൃഹകന്ദരനിർഝരസ്ഥണ്ഡിേലഷു വേന വാ
േശ്വതേകതുഋഭുനിദാഘഋഷഭദുർവാസഃസംവർതകദത്താേ യൈരവതക-
വദവ്യക്തലിംേഗാഽവ്യക്താചാേരാ ബാേലാന്മത്തപിശാചവദനുന്മേത്താന്മത്ത-
വദാചരം ിദണ്ഡം ശിക്യം പാ ം കമണ്ഡലും കടിസൂ ം ച തത്സർവം
ഭൂഃസ്വാേഹത്യ പരിത്യജ്യ കടിസൂ ം ച കൗഓപീനം ദണ്ഡം വ ം
കമണ്ഡലും സർവമ വിസൃജ്യാഥ ജാതരൂപധരശ്ചേരദാത്മാനമന്വിേച്ഛദ്യഥാ
ജാതരൂപധേരാ നിർദ്വേന്ദ്വാ നിഷ്പരി ഹസ്തത്ത്വ ഹ്മമാർേഗ സമ്യക് സമ്പന്നഃ
ശുദ്ധമാനസഃ ാണസന്ധാരണാർഥം യേഥാക്തകാേല കരപാേ ണാേന്യന
വാ
യാചിതാഹാരമാഹരൻ ലാഭലാേഭ സേമാ ഭൂത്വാ നിർമമഃ
ശു ധ്യാനപരായേണാഽധ്യാത്മനിഷ്ഠഃ ശുഭാശുഭകർമനിർമൂലനപരഃ
സംന്യസ്യ പൂർണാനൈന്ദകേബാധസ്തദ് ഹ്മാഹമസ്മീതി

ഹ്മ ണവമനുസ്മരൻ മരകീടന്യാേയന ശരീര യമു ജ്യ
സംന്യാേസൈനവ േദഹത്യാഗം കേരാതി സ കൃതകൃേത്യാ ഭവതീത പനിഷത്
..
ഇതി തൃതീേയാപേദശഃ .. 3..
ത്യക്ത്വാ േലാകാംശ്ച േവദാംശ്ച വിഷയാനി ിയാണി ച .
ആത്മേന്യവ സ്ഥിേതാ യ സ യാതി പരമാം ഗതിം .. 1..
നാമേഗാ ാദിവരണം േദശം കാലം തം കുലം .
യേയാ വൃത്തം തം ശീലം ഖ്യാപേയൈന്നവ സദ്യതിഃ .. 2..
ന സംഭാേഷത്സ് ിയം കാഞ്ചിത്പൂർവദൃഷ്ടാം ച ന സ്മേരത് .
കഥാം ച വർജേയത്താസാം ന പേശ്യല്ലിഖിതാമപി .. 3..
ഏതച്ചതുഷ്ടയം േമാഹാത്സ് ീണാമാചരേതാ യേതഃ .
ചിത്തം വി ിയേതഽവശ്യം തദ്വികാരാത് ണശ്യതി .. 4..
തൃഷ്ണാ േ ാേധാഽനൃതം മായാ േലാഭേമാഹൗ ിയാ ിേയ .
ശിൽപം വ്യാഖ്യാനേയാഗശ്ച കാേമാ രാഗപരി ഹഃ .. 5..
അഹങ്കാേരാ മമത്വം ച ചികിത്സാ ധർമസാഹസം .
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ായശ്ചിത്തം വാസശ്ച മ ൗഷധഗരാശിഷഃ .. 6..
തിഷിദ്ധാനി ൈചതാനി േസവമാേനാ േജദധഃ .

ആഗച്ഛ ഗച്ഛ തിേഷ്ഠതി സ്വാഗതം സുഹൃേദാഽപി വാ .. 7..
സന്മാനനം ച ന യാ നിർേമാക്ഷപരായണഃ .

തി ഹം ന ഗൃഹ്ണീയാൈന്നവ ചാന്യം ദാപേയത് .. 8..
േ രേയദ്വാ തയാ ഭി ഃ സ്വേപ്നഽപി ന കദാചന .
ജായാ ാതൃസുതാദീനാം ബ നാം ച ശുഭാശുഭം .. 9..

ത്വാ ദൃഷ്ട്വാ ന കേമ്പത േശാകഹർഷൗ ത്യേജദ്യതിഃ .
അഹിംസാസത്യമേസ്തയ ഹ്മചര്യാപരി ഹഃ .. 10..
അനൗദ്ധത്ത്യമദീനത്വം സാദഃ ൈസ്ഥര്യമാർജവം .
അേസ്നേഹാ ഗുരുശു ഷാ ദ്ധാ ക്ഷാന്തിർദമഃ ശമഃ .. 11..
ഉേപക്ഷാ ൈധര്യമാധുേര്യ തിതിക്ഷാ കരുണാ തഥാ .

ീസ്തഥാ ജ്ഞാനവിജ്ഞാേന േയാേഗാ ലഘ്വശനം ധൃതിഃ .. 12..
ഏഷ സ്വധർേമാ വിഖ്യാേതാ യതീനാം നിയതാത്മനാം .
നിർദ്വേന്ദ്വാ നിത്യസത്ത്വസ്ഥഃ സർവ സമദർശനഃ .. 13..
തുരീയഃ പരേമാ ഹംസഃ സാക്ഷാന്നാരായേണാ യതിഃ .
ഏകരാ ം വേസദ് ാേമ നഗേര പഞ്ചരാ കം .. 14..
വർഷാേഭ്യാഽന്യ വർഷാസു മാസാംശ്ച ചതുേരാ വേസത് .
ദ്വിരാ ം വാ വേസദ് ാേമ ഭി ര്യദി വേസത്തദാ .. 15..
രാഗാദയഃ സേജ്യരംേസ്തനാസൗ നാരകീ ഭേവത് .

ാമാേന്ത നിർജേന േദേശ നിയതാത്മാഽനിേകതനഃ .. 16..
പര്യേടത്കീടവദ്ഭൂമൗ വർഷാേസ്വക സംവേസത് .
ഏകവാസാ അവാസാ വാ ഏകദൃഷ്ടിരേലാലുപഃ .. 17..
അദൂഷയൻസതാം മാർഗം ധ്യാനയുേക്താ മഹീം ചേരത് .
ശുചൗ േദേശ സദാ ഭി ഃ സ്വധർമമനുപാലയൻ .. 18..
പര്യേടത സദാ േയാഗീ വീക്ഷയന്വസുധാതലം .
ന രാ ൗ ന ച മധ്യാേഹ്ന സന്ധ്യേയാർൈനവ പര്യടൻ .. 19..
ന ശൂേന്യ ന ച ദുർേഗ വാ ാണിബാധാകേര ന ച .
ഏകരാ ം വേസദ് ാേമ പത്തേന തു ദിന യം .. 20..
പുേര ദിനദ്വയം ഭി ർനഗേര പഞ്ചരാ കം .
വർഷാേസ്വക തിേഷ്ഠത സ്ഥാേന പുണ്യജലാവൃേത .. 21..
ആത്മവത്സർവഭൂതാനി പശ്യൻഭി ശ്ചേരന്മഹീം .
അന്ധവത്കുഞ്ജവൈച്ചവ ബധിേരാന്മത്തമൂകവത് .. 22..

https://thalilakkam.in/



നാരദപരി ാജേകാപനിഷദ് 15

സ്നാനം ിഷവണം േ ാക്തം ബഹൂദകവനസ്ഥേയാഃ .
ഹംേസ തു സകൃേദവ സ്യാത്പരഹംേസ ന വിദ്യേത .. 23..
മൗനം േയാഗാസനം േയാഗസ്തിതിൈക്ഷകാന്തശീലതാ .
നിഃ ഹത്വം സമത്വം ച സൈപ്തതാൈന്യകദണ്ഡിനാം .. 24..
പരഹംസാ മേസ്ഥാ ഹി സ്നാനാേദരവിധാനതഃ .
അേശഷചിത്തവൃത്തീനാം ത്യാഗം േകവലമാചേരത് .. 25..
ത്വങ്മാംസരുധിരസ്നായുമജ്ജാേമേദാസ്ഥിസംഹതൗ .
വി പൂേയ രമതാം ിമീണാം കിയദന്തരം .. 26..
ക്വ ശരീരമേശഷാണാം േ ഷ്മാദീനാം മഹാചയഃ .
ക്വ ചാംഗേശാഭാസൗഭാഗ്യകമനീയാദേയാ ഗുണാഃ .. 27..
മാംസാസൃക്പൂയവി സ്നായുമജ്ജാസ്ഥിസംഹതൗ .
േദേഹ േചത് ീതിമാ േഢാ ഭവിതാ നരേകഽപി സഃ .. 28..

ീണാമവാച്യേദശസ്യ ിന്നനാഡീ ണസ്യ ച .
അേഭേദഽപി മേനാേമദാജ്ജനഃ ാേയണ വഞ്ച്യേത .. 29..
ചർമഖണ്ഡം ദ്വിധാ ഭിന്നമപാേനാദ്ഗാരധൂപിതം .
േയ രമന്തി നമേസ്തഭ്യഃ സാഹസം കിമതഃ പരം .. 30..
ന തസ്യ വിദ്യേത കാര്യം ന ലിംഗം വാ വിപശ്ചിതഃ .
നിർമേമാ നിർഭയഃ ശാേന്താ നിർദ്വേന്ദ്വാഽവർണേഭാജനഃ .. 31..
മുനിഃ കൗപീനവാസാഃ സ്യാന്നേഗ്നാ വാ ധ്യാനതത്പരഃ .
ഏവം ജ്ഞാനപേരാ േയാഗീ ഹ്മഭൂയായ കൽപേത .. 32..
ലിംേഗ സത്യപി ഖല്വസ്മിഞ്ജ്ഞാനേമവ ഹി കാരണം .
നിർേമാക്ഷാേയഹ ഭൂതാനാം ലിംഗ ാേമാ നിരർഥകഃ .. 33..
യന്ന സന്തം ന ചാസന്തം നാ തം ന ബഹു തം .
ന സുവൃത്തം ന ദുർവൃത്തം േവദ കശ്ചിത്സ ാഹ്മണഃ .. 34..
തസ്മാദലിംേഗാ ധർമേജ്ഞാ ഹ്മവൃത്തമനു തം .
ഗൂഢധർമാ ിേതാ വിദ്വാനജ്ഞാനചരിതം ചേരത് .. 35..
സന്ദിഗ്ധഃ സർവഭൂതാനാം വർണാ മവിവർജിതഃ .
അന്ധവജ്ജഡവച്ചാപി മൂകവച്ച മഹീം ചേരത് .. 36..
തം ദൃഷ്ട്വാ ശാന്തമനസം ഹയന്തി ദിവൗകസഃ .
ലിംഗാഭാവാ ൈകവല്യമിതി ഹ്മാനുശാസനമിതി .. 37..
അഥ നാരദഃ പിതാമഹം സംന്യാസവിധിം േനാ ഹീതി പ ച്ഛ .
പിതാമഹസ്തേഥത്യംഗീകൃത്യാതുേര വാ േമ വാപി
തുരീയാ മസ്വീകാരാരാർഥം കൃ ായശ്ചിത്ത-
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പൂർവകമഷ്ട ാദ്ധം കുര്യാേദ്ദവർഷിദിവ്യമനുഷ്യ-
ഭൂതപിതൃമാ ാേത്മത്യഷ്ട ാദ്ധാനി കുര്യാത് .

ഥമം സത്യവസുസഞ്ജ്ഞകാന്വിശ്വാേന്ദവാേന്ദവ ാേദ്ധ
ഹ്മവി മേഹശ്വരാനൃഷി ാേദ്ധ േദവർഷിക്ഷ ിയർഷി-

മനുഷ്യർഷീൻ ദിവ്യ ാേദ്ധ വസുരു ാദുത്യരൂപാന്മനുഷ്യ ാേദ്ധ സനകസനന്ദ 
നസനത്കുമാരസന ജാതാൻഭൂത ാേദ്ധ
മാതൃപിതാമഹീ പിതാമഹീരാത്മ ാേദ്ധ
ആത്മപിതൃപിതാമഹാഞ്ജീവത്പിതൃകേശ്ചത്പിതരം ത്യക്ത്വാ
ആത്മപിതാമഹ പിതാമഹാനിതി സർവ യുഗ്മ ൃപ്ത്യാ

ാഹ്മണാനർചേയേദകാധ്വരപേക്ഷഽഷ്ടാധ്വരപേക്ഷ വാ സ്വശാഖാനുഗതമ 
ൈ രഷ്ട ാദ്ധാന്യഷ്ടദിേനഷു വാ
ഏകദിേന വാ പിതൃയാേഗാക്തവിധാേനന ാഹ്മണാനഭ്യർച്യ
മുക്ത്യന്തം യഥാവിധി നിർവർത്യ പിണ്ഡ ദാനാനി നിർവർത്യ
ദക്ഷിണാതാംബൂൈലേസ്താഷയിത്വാ ാഹ്മണൻേ ഷയിത്വാ
േശഷകർമസിദ്ധ്യർഥം സപ്തേകശാന്വിസൃജ്യ
–ഽേശഷകർമ സിദ്ധ്യർഥം േകശാൻസപ്താഷ്ട വാ ദ്വിജഃ .
സങ്ക്ഷിപ്യ വാപേയത്പൂർവം േകശശ്മ നഖാനി േചഽതി
സപ്തേകശാൻസംരക്ഷ്യ കേക്ഷാപസ്ഥവർജം ക്ഷൗരപൂർവകം
സ്നാത്വാ സായംസന്ധ്യാവന്ദനം നിർവർത്യ സഹ ഗായ ീം
ജപ്ത്വാ ഹ്മയജ്ഞം നിർവർത്യ സ്വാധീനാഗ്നിമുപസ്ഥാപ്യ
സ്വശാേഖാപസംഹരണം കൃത്വാ തദുക്ത കാേരണാജ്യാഹുതി-
മാജ്യഭാഗാന്തം ഹുത്വാഹുതിവിധി, ൻ സമാപ്യാത്മാദിഭി ിവാരം
സ ാശനം കൃത്വാചമനപൂർവകമഗ്നിം സംരക്ഷ്യ
സ്വയമേഗ്നരുത്തരതഃ കൃഷ്ണജിേനാപരി സ്ഥിത്വാ പുരാണ വണപൂർവകം
ജാഗരണം കൃത്വാ ചതുർഥയാമാേന്ത സ്നാത്വാ തദഗ്നൗ ചരും

പയിത്വാ പുരുഷസൂേക്തനാന്നസ്യ േഷാഡശാഹുതിർഹുത്വാ
വിരജാേഹാമം കൃത്വാ അഥാചമ്യ സദക്ഷിണം വ ം സുവർണപാ ം
േധനും ദത്വാ സമാപ്യ േഹ്മാദ്വാസനം കൃത്വാ .
സംമാസിഞ്ച മരുതഃ സമി ഃ സംബൃഹ തിഃ .
സംമായമഗ്നിഃ സിഞ്ചത്വായുഷാ ച ധേനന ച
ബേലന ചായുഷ്മന്തഃ കേരാതു േമതി .
യാ േത അേഗ്ന യജ്ഞിയാ തനൂസ്തേയഹ്യാേരാഹാത്മാത്മാനം .
അച്ഛാ വസൂനി കൃണ്വന്നേസ്മ നര്യാ പുരൂണി .

https://thalilakkam.in/



നാരദപരി ാജേകാപനിഷദ് 17

യേജ്ഞാ ഭൂത്വാ യജ്ഞമാസീദ സ്വാം േയാനിം ജാതേവേദാ ഭുവ
ആജായമാനഃ സ ക്ഷയ ഏധീത്യേനനാഗ്നിമാത്മന്യാേരാപ്യ
ധ്യാത്വാഗ്നിം ദക്ഷിണനമ ാരപൂർവകമുദ്വാസ്യ

ാതഃസന്ധ്യാമുപാസ്യ സഹ ഗായ ീപൂർവകം
സൂേര്യാപസ്ഥാനം കൃത്വാ നാഭിദേഘ്നാദകമുപവിശ്യ
അഷ്ടദിക്പാലകാർഘ്യപൂർവകം ഗായ ദ്വാസനം
കൃത്വാ സാവി ീം വ്യാഹൃതിഷു േവശയിത്വാ .
അഹം വൃക്ഷസ്യ േരരിവ . കീർതിഃ പൃഷ്ഠം ഗിേരരിവ .
ഊർധ്വപവിേ ാ വാജിനീവസ്വമൃതമസ്മി .

വിണം േമ സവർചസം സുേമധാ അമൃേതാക്ഷിതഃ .
ഇതി ിശേങ്കാർേവദാനുവചനം .
യശ്ഛന്ദസാമൃഷേഭാ വിശ്വരൂപഃ . ഛേന്ദാേഭ്യാധ്യമൃതാത്സംബഭൂവ .
സ േമേ ാ േമധയാ േണാതു . അമൃതസ്യ േദവധാരേണാ ഭൂയാസം .
ശരീരം േമ വിചർഷണം . ജിഹ്വാ േമ മധുമത്തമാ .
കർണാഭ്യാം ഭൂരി വി വം . ഹ്മണഃ േകാേശാഽസി േമധയാപിഹിതഃ .

തം േമ േഗാപായ . ദാേരഷണായാശ്ച വിേത്തഷണായാശ്ച
േലാേകഷണായാശ്ച വ ത്ഥിേതാഽഹം ഓം ഭൂഃ സംന്യസ്തം മയാ
ഓം ഭുവഃ സംന്യസ്തം മയാ ഓം സുവഃ സംന്യസ്തം മയാ
ഓം ഭൂർഭുവഃസുവഃ സംന്യസ്തം മേയതി മ മധ്യമതാലജ-
ധ്വനിഭിർമനസാ വാേചാച്ചാര്യാഭയം സർവഭൂേതേഭ്യാ
മത്തഃ സർവം വർതേത സ്വേഹത്യേനന ജലം ാശ്യ ാച്യാം ദിശി
പൂർണാഞ്ജലിം ക്ഷിേപ്യാംസ്വാേഹതി ശിഖാമുത്പാഠ്യ .
യേജ്ഞാപവീതം പരമം പവി ം ജാപേതര്യത്സഹജം പുരസ്താത് .
ആയുഷ്യമ ്യം തിമുഞ്ച്യ ശു ം യേജ്ഞാപവീതം ബലമ േതജഃ .
യേജ്ഞാപവീത ബഹിർന നിവേസത്ത്വമന്തഃ വിശ്യ മേധ്യ ഹ്യജ ം
പരമം പവി ം യേശാ ബലം ജ്ഞാനൈവരാഗ്യം േമധാം യേച്ഛതി
യേജ്ഞാപവീതം ഛിത്ത്വാ ഉദകാഞ്ജലിനാ സഹ ഓം ഭൂഃ സമു ം ഗച്ഛ
സ്വാേഹത്യ ജുഹുയാേദാം ഭൂഃ സംന്യസ്തം മയാ ഓം ഭുവഃ സംന്യസ്തം മയാ
ഓം സുവഃ സംന്യസ്തം മേയതി ിരുക്ത്വാ ിവാരമഭിമ ്യ തജ്ജലം

ാശ്യാചമ്യ ഓം ഭൂഃ സ്വാേഹത്യ വ ം കടിസൂ മപി വിസൃജ്യ
സർവകർമനിർവർതേകാഽഹമിതി ത്വാ ജാതരൂപധേരാ ഭൂത്വാ
സ്വരൂപാനുസന്ധാനപൂർവകമൂർധ്വബാഹുരുദീചീം
ഗേച്ഛത്പൂർവവദ്വിദ്വത്സംന്യാസീ േചദ്ഗുേരാഃ സകാശാത് ണവ-
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മഹാവാേക്യാപേദശം ാപ്യ യഥാസുഖം വിഹരന്മത്തഃ കശ്ചിന്നാേന്യാ
വ്യതിരിക്ത ഇതി ഫലപേ ാദകാഹാരഃ പർവതവനേദവാലേയഷു
സഞ്ചേരത്സംന്യസ്യാഥ ദിഗംബരഃ സകലസഞ്ചാരകഃ
സർവദാനന്ദസ്വാനുഭൈവകപൂർണഹൃദയഃ കർമാതിദൂരലാഭഃ

ാണായാമപരായണഃ ഫലരസത്വക്പ മൂേലാദൈകർേമാക്ഷാർഥീ
ഗിരികന്ദേരഷു വിസൃേജേദ്ദഹം സ്മരംസ്താരകം .
വിവിദിഷാസംന്യാസീ േചച്ഛതപഥം ഗത്വാചാര്യാദിഭിർവിൈ സ്തിഷ്ഠ തിഷ്ഠ
മഹാഭാഗ ദണ്ഡം വ ം കമണ്ഡലും ഗൃഹാണ ണവ മഹാവാക്യ ഹണാർഥം
ഗുരുനികടമാഗേച്ഛത്യാചാൈര്യർദണ്ഡകടിസൂ കൗപീനം
ശാടീേമകാം കമണ്ഡലും പാദാദിമസ്തക മാണമ ണം
സമം സൗമ്യമകാകപൃഷ്ഠം സലക്ഷണം ൈവണവം
ദണ്ഡേമകമാചമനപൂർവകം സഖാ മാ േഗാപായൗജഃ
സഖാേയാഽസീ സ്യ വേ ാഽസി വാർ ഗ്നഃ ശർമ േമ ഭവ
യത്പാപം തന്നിവാരേയതി ദണ്ഡം പരി േഹജ്ജഗജ്ജീവനം
ജീവനാധാരഭൂതം മാ േത മാ മ യസ്വ സർവദാ
സർവസൗേമ്യതി ണവപൂർവകം കമണ്ഡലും പരി ഹ്യ
കൗപീനാധാരം കടിസൂ േമാമിതി ഗുഹ്യാച്ഛാദകം
കൗപീനേമാമിതി ശീതവാേതാഷ്ണ ാണകരം േദൈഹകരക്ഷണേമാമിതി
കടിസൂ കൗപീനവ മാചമനപൂർവകം േയാഗപട്ടാഭിഷിേക്താ
ഭൂത്വാ കൃതാർേഥാഽഹമിതി മത്വാ സ്വാ മാചാരപേരാ ഭേവദിത പനിഷത് ..
ഇതി ചതുർേഥാപേദശഃ .. 4..
അഥ ൈഹനം പിതാമഹം നാരദഃ പ ച്ഛ
ഭഗവൻസർവകർമനിവർതകഃ സംന്യാസ ഇതി ത്വൈയേവാക്തഃ
പുനഃ സ്വാ മാചാരപേരാ ഭേവദിത ച്യേത .
തതഃ പിതാമഹ ഉവാച .
ശരീരസ്യ േദഹിേനാ ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിതുരീയാവസ്ഥാഃ
സന്തി തദധീനാഃ കർമജ്ഞാനൈവരാഗ്യ വർതകാഃ
പുരുഷാ ജന്തവസ്തദനുകൂലാചാരാഃ സന്തി തൈഥവ
േചദ്ഭഗവൻസംന്യാസാഃ കതിേഭദാസ്തദനുഷ്ഠാനേഭദാഃ
കീദൃശാസ്തത്ത്വേതാഽസ്മാകം വ മർഹസീതി .
തേഥത്യംഗീകൃത്യ തു പിതാമേഹന സംന്യാസേഭൈദരാചാരേഭദജ്
കഥമിതി േചത്തത്ത്വതേസ്ത്വക ഏവ സംന്യാസഃ അജ്ഞാേനനാശക്തിവശാ-
ത്കർമേലാപശ്ച ൈ വിധ്യേമത്യ ൈവരാഗ്യസംന്യാേസാ
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ജ്ഞാനൈവരാഗ്യസംന്യാസഃ കർമസംന്യാസേശ്ചതി
ചാതുർവിധ്യമുപാഗതസ്തദ്യേഥതി ദുഷ്ടമദനാഭാേച്ചതി
വിഷയൈവതൃഷ്ണ്യേമത്യ ാക്പുണ്യകർമവശാത്സംന്യസ്തഃ
സ ൈവരാഗ്യസംന്യാസീ ശാ ജ്ഞാനാത്പാപപുണ്യേലാകാനുഭവ-

വണാത് പേഞ്ചാപരതഃ േ ാേധർഷ്യാസൂയാഹങ്കാരാ-
ഭിമാനാത്മകസർവസംസാരം നിർവൃത്യ ദാേരഷണാധേനഷണാ-
േലാേകഷണാത്മകേദഹവാസനാം ശാ വാസനാം േലാകവാസനാം
ത്യക്ത്വാ വമനാന്നമിവ കൃതീയം സർവമിദം േഹയം മത്വാ
സാധനചതുഷ്ടയസമ്പേന്നാ യഃ സംന്യസതി സ ഏവ ജ്ഞാനസംന്യാസീ .

േമണ സർവമഭ്യസ്യ സർവമനുഭൂയ ജ്ഞാനൈവരാഗ്യാഭ്യാം
സ്വരൂപാനുസന്ധാേനന േദഹമാ ാവശിഷ്ടഃ സംന്യസ്യ
ജാതരൂപധേരാ ഭവതി സ ജ്ഞാനൈവരാഗ്യസംന്യാസീ .

ഹ്മചര്യം സമാപ്യ ഗൃഹീ ഭൂത്വാ വാന സ്ഥാ മേമത്യ
ൈവരാഗ്യഭാേവഽപ്യാ മ മാനുസാേരണ യഃ
സംന്യസ്യതി സ കർമസംന്യാസീ .

ഹ്മചേര്യണ സംന്യസ്യ സംന്യാസാജ്ജാതരൂപധേരാ
ൈവരാഗ്യസംന്യാസീ .
വിദ്വത്സംന്യാസീ ജ്ഞാനസംന്യാസീ വിവിദിഷാസംന്യാസീ
കർമസംന്യാസീ .
കർമസംന്യാേസാഽപി ദ്വിവിധഃ നിമിത്തസംന്യാേസാഽനിമിത്തസംന്യാസേശ്ച 
തി .
നിമിത്തസ്ത്വാതുരഃ . അനിമിത്തഃ മസംന്യാസഃ .
ആതുരഃ സർവകർമേലാപഃ ാണേസ്യാത് മണകാലസംന്യാസഃ
സ നിമിത്തസംന്യാസഃ .
ദൃഢാംേഗാ ഭൂത്വാ സർവം കൃതകം നശ്വരമിതി േദഹാദികം
സർവം േഹയം ാപ്യ .
ഹംസഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസേദ്ധാതാ േവദിഷദതിധിർദുേരാണസത് .
നൃഷദ്വരസദൃതസേദ്വ്യാമസദബ്ജാ േഗാജാ ഋതജാ അ ിജാ ഋതം ബൃഹത് .

ഹ്മവ്യതിരിക്തം സർവം നശ്വരമിതി നിശ്ചിത്യാേഥാ േമണ യഃ സംന്യസ്യ 
തി
സ സംന്യാേസാഽനിമിത്തസംന്യാസഃ .
സംന്യാസഃ ഷഡ്വിേധാ ഭവതി .
കുടീചേകാ ബഹൂദേകാ ഹംസഃ പരമഹംസഃ തുരീയാതീേതാഽവധൂതേശ്ചതി .
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കുടീചകഃ ശിഖായേജ്ഞാപവീതീ ദണ്ഡകമണ്ഡലുധരഃ കൗപീനകന്ഥാധരഃ
പിതൃമാതൃഗുർവാരാധനപരഃ പിഠരഖനി ശിക്യാദിമ സാധനപര
ഏക ാന്നാദനപരഃ േശ്വേതാർധ്വപു ധാരീ ിദണ്ഡഃ .
ബഹൂദകഃ ശിഖാദികന്ഥാധര ിപു ധാരീ കുടീചകവത്സർവസേമാ
മധുകരവൃത്ത്യാഷ്ടകവലാശീ ഹംേസാ ജടാധാരീ ിപുേ ാർധ്വപു ധാരീ
അസങ്ക്ലൃപ്തമാധുകരാന്നാശീ കൗപീനഖണ്ഡതുണ്ഡധാരീ .
പരമഹംസഃ ശിഖായേജ്ഞാപവീതരഹിതഃ പഞ്ചഗൃേഹേശ്വകരാ ാന്നാദനപരഃ
കരപാ ീ ഏകകൗപീനധാരീ ശാടീേമകാേമകം ൈവണവം ദണ്ഡേമകശാടീധ 
േരാ
വാ ഭേസ്മാ ലനപരഃ സർവത്യാഗീ .
തുരീയാതീേതാ േഗാമുഖഃ ഫലാഹാരീ . അന്നാഹാരീ േചദ്ഗൃഹ േയ േദഹമാ 

ാവശിേഷ്ടാ
ദിഗംബരഃ കുണപവച്ഛരീരവൃത്തികഃ .
അവധൂതസ്ത്വനിയേമാഽഭിശസ്തപതിതവർജനപൂർവകം സർവവർേണഷ്വജഗര-
വൃത്ത്യാഹാരപരഃ സ്വരൂപാനുസന്ധാനപരഃ .
ആതുേരാ ജീവതി േചത് മസംന്യാസഃ കർതവ്യഃ
കുടീചകബഹൂദകഹംസാനാം ഹ്മച-
ര്യാ മാദിതുരീയാ മവത് കുടീചകാദീനാം
സംന്യാസവിധിഃ .
പരമഹംസാദി യാണാം ന കടീസൂ ം ന കൗപീനം
ന വ ം ന കമണ്ഡലുർന ദണ്ഡഃ സാർവവർൈണക-
ൈഭക്ഷാടനപരത്വം ജാതരൂപധരത്വം വിധിഃ .
സംന്യാസകാേലഽപ്യലംബുദ്ധിപര്യന്തമധീത്യ
തദനന്തരം കടീസൂ ം കൗപീനം ദണ്ഡം വ ം
കമണ്ഡലും സർവമ വിസൃജ്യാഥ ജാതരൂപധരശ്ചേരന്ന
കന്ഥാേവേശാ നാേധ്യതേവ്യാ ന േ ാതവ്യമന്യത്കിഞ്ചിത് ണവാദന്യം
ന തർകം പേഠന്ന ശബ്ദമപി ബൃഹച്ഛബ്ദാന്നാധ്യാപേയന്ന
മഹദ്വാേചാവി ാപനം ഗിരാ പാണ്യാദിനാ സംഭാഷണം
നാന്യസ്മാദ്വാ വിേശേഷണ ന ശൂ ീപതിേതാദക്യാസംഭാഷണം
ന യേതർേദവപൂജാ േനാത്സവദർശനം തീർഥയാ ാവൃത്തിഃ .
പുനര്യതിവിേശഷഃ .
കുടീചൈസ്യക ഭിക്ഷാ ബഹൂദകസ്യാസങ്ക്ലൃപ്തം
മാധുകരം ഹംസസ്യാഷ്ടഗൃേഹഷ്വഷ്ടകവലം
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പരമഹംസസ്യ പഞ്ചഗൃേഹഷു കരപാ ം
ഫലാഹാേരാ േഗാമുഖം തുരീയാതീതസ്യാവധൂതസ്യാജഗരവൃത്തിഃ
സാർവവർണിേകഷു യതിർൈനകരാ ം വേസന്ന കസ്യാപി
നേമ രീയാതീതാവധൂതേയാർന േജ്യേഷ്ഠാ േയാ ന സ്വരൂപജ്ഞഃ
സ േജ്യേഷ്ഠാഽപി കനിേഷ്ഠാ ഹസ്താഭ്യാം നദ ത്തരണം
ന കുര്യാന്ന വൃക്ഷമാേരാേഹന്ന യാനാദിരൂേഢാ ന

യവി യപേരാ ന കിഞ്ചിദ്വിനിമയപേരാ ന ദാംഭിേകാ
നാനൃതവാദീ ന യേതഃ കിഞ്ചിത്കർതവ്യമസ്ത്യസ്തിേചത്സാങ്കര്യം .
തസ്മാന്മനനാദൗ സംന്യാസിനാമധികാരഃ .
ആതുരകുടീചകേയാർഭൂർേലാേകാ ബഹൂദകസ്യ
സ്വർഗേലാേകാ ഹംസസ്യ തേപാേലാകഃ പരമഹംസസ്യ
സത്യേലാക രീയാതീതാവധൂതേയാഃ സ്വാത്മേന്യവ
ൈകവല്യം സ്വരൂപാനുസന്ധാേനന മരകീടന്യായവത് .
യം യം വാപി സ്മരൻഭാവം ത്യജത്യേന്ത കേലവരം .
തം തേമവ സമാേപ്നാതി നാന്യഥാ തിശാസനം .
തേദവം ജ്ഞാത്വാ സ്വരൂപാനുസന്ധാനം വിനാന്യഥാചാരപേരാ
ന ഭേവത്തദാചാരവശാത്തത്തേല്ലാക ാപ്തിർജ്ഞാന-
ൈവരാഗ്യസമ്പന്നസ്യ സ്വസ്മിേന്നവ മുക്തിരിതി ന സർവ ാചാര സക്തി-
സ്തദാചാരഃ . ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുേപ്തേഷ്വകശരീരസ്യ ജാ ത്കാേല
വിശ്വഃ സ്വപ്നകാേല ൈതജസഃ സുഷുപ്തികാേല ാജ്ഞഃ
അവസ്ഥാേഭദാദവേസ്ഥശ്വരേഭദഃ കാര്യേഭദാത്കാരണേഭദസ്താസു
ചതുർദശകാരണാനാം ബാഹ്യവൃത്തേയാഽതർവൃതയേസ്തഷാ-
മുപാദാനകാരണം .
വൃത്തയശ്ചത്വാരഃ മേനാബുദ്ധിരഹങ്കാരശ്ചിത്തം േചതി .
തത്തദ്വൃത്തിവ്യാപാരേഭേദന പൃഥഗാചാരേഭദഃ .
േന സ്ഥം ജാഗരിതം വിദ്യാത്കേണ്ഠ സ്വപ്നം സമാവിശത് .
സുഷുപ്തം ഹൃദയസ്ഥം തു തുരീയം മൂർധ്നി സംസ്ഥിതം .
തുരീയമക്ഷരമിതി ജ്ഞാത്വാ ജാഗരിേത സുഷുപ്ത്യവസ്ഥാപന്ന
ഇവ യദ്യ തം യദ്യദൃഷ്ടം തത്സത്സർവമവിജ്ഞാതമിവ
േയാ വേസത്തസ്യ സ്വപ്നാവസ്ഥായാമപി താദൃഗവസ്ഥാ ഭവതി .
സ ജീവ ക്ത ഇതി വദന്തി . സർവ ത്യർഥ തിപാദനമപി തൈസ്യവ
മുക്തിരിതി . ഭി ർൈനഹികാമുഷ്മികാേപക്ഷഃ . യദ്യേപക്ഷാസ്തി
തദനുരൂേപാ ഭവതി . സ്വരൂപാനുസന്ധാനവ്യതിരിക്താന്യശാ ാ-
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ഭ്യാൈസരു കു മഭാരവദ്വ്യർേഥാ ന േയാഗശാ -
വൃത്തിർന സാംഖ്യശാ ാഭ്യാേസാ ന മ ത വ്യാപാരഃ .

ഇതരശാ വൃത്തിര്യേതരസ്തി േചച്ഛവാലങ്കാരവച്ചർമകാരവ-
ദതിവിദൂരകർമാചാരവിദ്യാദൂേരാ ന ണവകീർതനപേരാ യദ്യത്കർമ
കേരാതി തത്തത്ഫലമനുഭവതി ഏരണ്ഡൈതലേഫനവദതഃ സർവം പരിത്യജ്യ
തത് സക്തം മേനാദണ്ഡം കരപാ ം ദിഗംബരം ദൃഷ്ട്വാ
പരി േജദ്ഭി ഃ . ബാേലാന്മത്തപിശാചവന്മരണം ജീവിതം വാ ന
കാങ്ക്േഷത കാലേമവ തീേക്ഷത നിർേദശഭൃതകന്യാേയന പരി ാഡിതി .
തിതിക്ഷാജ്ഞാനൈവരാഗ്യശമാദിഗുണവർജിതഃ .
ഭിക്ഷാമാേ ണ ജീവി സ്യാത്സ യതിര്യതിവൃത്തിഹാ .. 1..
ന ദണ്ഡധാരേണന ന മുണ്ഡേനന ന േവേഷണ ന ദംഭാചാേരണ
മുക്തിഃ . ജ്ഞാനദേണ്ഡാ ധൃേതാ േയന ഏകദണ്ഡീ സ ഉച്യേത .
കാഷ്ഠദേണ്ഡാ ധൃേതാ േയന സർവാശീ ജ്ഞാനവർജിതഃ .
സ യാതി നരകാൻേഘാരാന്മഹാരൗരവസഞ്ജ്ഞിതാൻ .. 2..

തിഷ്ഠാ സൂകരീവിഷ്ഠാസമാ ഗീതാ മഹർഷിഭിഃ .
തസ്മാേദനാം പരിത്യജ്യ കീടവത്പര്യേടദ്യതിഃ .. 3..
അയാചിതം യഥാലാഭം േഭാജനാച്ഛാദനം ഭേവത് .
പേരച്ഛയാ ച ദിഗ്വാസാഃ സ്നാനം കുര്യാത്പേരച്ഛയാ .. 4..
സ്വേപ്നഽപി േയാ യുക്തഃ സ്യാജ്ജാ തീവ വിേശഷതഃ .
ഈദൃക്േചഷ്ടഃ തഃ േ േഷ്ഠാ വരിേഷ്ഠാ ഹ്മവാദിനാം .. 5..
അലാേഭ ന വിഷാദീ സ്യാല്ലാേഭ ൈചവ ന ഹർഷേയത് .

ാണയാ ികമാ ഃ സ്യാന്മാ ാസംഗാദ്വിനിർഗതഃ .. 6..
അഭിപൂജിതലാഭാംശ്ച ജുഗുേപ്സൈതവ സർവശഃ .
അഭിപൂജിതലാൈഭ യതിർമുേക്താഽപി ബധ്യേത .. 7..

ാണയാ ാനിമിത്തം ച വ്യംഗാേര ഭുക്തവജ്ജേന .
കാേല ശേസ്ത വർണാനാം ഭിക്ഷാർഥം പര്യേടദ്ഗൃഹാൻ .. 8..
പാണിപാ ശ്ചരേന്യാഗീ നാസകൃദ്ൈഭക്ഷമാചേരത് .
തിഷ്ഠൻഭുഞ്ജ്യാച്ചരൻഭുഞ്ജ്യാന്മേധ്യനാചമനം തഥാ .. 9..
അബ്ധിവ തമര്യാദാ ഭവന്തി വിശാദാശയാഃ .
നിയതിം ന വിമുഞ്ചന്തി മഹാേന്താ ഭാ രാ ഏവ .. 10..
ആേസ്യന തു യദാഹാരം േഗാവ ഗയേത മുനിഃ .
തദാ സമഃ സ്യാത്സർേവഷു േസാഽമൃതത്വായ കൽപേത .. 11..
അനിന്ദ്യം ൈവ ജൻേഗഹം നിന്ദ്യം േഗഹം തു വർജേയത് .
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അനാവൃേത വിേശദ്ദ്വാരി േഗേഹ ൈനവാവൃേത േജത് .. 12..
പാംസുനാ ച തിച്ഛന്നശൂന്യാഗാര തി യഃ .
വൃക്ഷമൂലനിേകേതാ വാ ത്യക്തസർവ ിയാ ിയഃ .. 13..
യ ാസ്തമിതശായീ സ്യാന്നിരഗ്നിരനിേകതനഃ .
യഥാലേബ്ധാപജീവീ സ്യാ നിർദാേന്താ ജിേത ിയഃ .. 14..
നി മ്യ വനമാസ്ഥായ ജ്ഞാനയേജ്ഞാ ജിേത ിയഃ .
കാലകാങ്ക്ഷീ ചരേന്നവ ഹ്മഭൂയായ കൽപേത .. 15..
അഭയം സർവഭൂേതേഭ്യാ ദത്ത്വാ ചരതി േയാ മുനിഃ .
ന തസ്യ സർവഭൂേതേഭ്യാ ഭയമുത്പദ്യേത ക്വചിത് .. 16..
നിർമാനശ്ചാനഹങ്കാേരാ നിർദ്വന്ദ്വശ്ഛിന്നസംശയഃ .
ൈനവ ധ്യതി ന േദ്വഷ്ടി നാനൃതം ഭാഷേത ഗിരാ .. 17..
പുണ്യായതനചാരീ ച ഭൂതാനാമവിഹിംസകഃ .
കാേല ാേപ്ത ഭവദ്ൈഭക്ഷം കൽപ്യേത ഹ്മഭൂയേസ .. 18..
വാന സ്ഥഗൃഹസ്ഥാഭ്യാം ന സംസൃേജ്യത കർഹിചിത് .
അജ്ഞാതചര്യാം ലിേപ്സത ന ൈചനം ഹർഷ ആവിേശത് .. 19..
അധ്വാ സൂേര്യണ നിർദിഷ്ടഃ കീടവദ്വിചേരന്മഹീം .
ആശീര ക്താനി കർമാണി ഹിംസായുക്താനി യാനി ച .. 20..
േലാകസം ഹയുക്താനി ൈനവ കുര്യാന്ന കാരേയത് .
നാസച്ഛാേ ഷു സേജ്ജത േനാപജീേവത ജീവികാം .
അതിവാദാംസ്ത്യേജത്തർകാൻപക്ഷം കഞ്ചന നാ േയത് .. 21..
ന ശിഷ്യാനനുബധ്നീത ന്ഥാൈന്നവാഭ്യേസദ്ബഹൂൻ .
ന വ്യാഖ്യാമുപയുഞ്ജീത നാരംഭാനാരേഭത്ക്വചിത് .. 22..
അവ്യക്തലിംേഗാഽവ്യക്താർേഥാ മുനിരുന്മത്തബാലവത് .
കവിർമൂകവദാത്മാനം ത ഷ്ട്യാ ദർശേയ ണാം .. 23..
ന കുര്യാന്ന വേദത്കിഞ്ചിന്ന ധ്യാേയത്സാധ്വസാധു വാ .
ആത്മാരാേമാഽനയാ വൃത്ത്യാ വിചേരജ്ജഡവ നിഃ .. 24..
ഏകശ്ചേരന്മഹീേമതാം നിഃസംഗഃ സംയേത ിയഃ .
ആത്മ ീഡ ആത്മരതിരാത്മവാൻസമദർശനഃ .. 25..
ബുേധാ ബാലകവത് ീേഡത്കുശേലാ ജഡവച്ചേരത് .
വേദദുന്മത്തവദ്വിദ്വാൻ േഗാചര്യാം ൈനഗമശ്ചേരത് ..26..
ക്ഷിേ ാഽവമാനിേതാഽസദ്ഭിഃ ലേബ്ധാഽസൂയിേതാഽപി വാ .
താഡിതഃ സംനിരുേദ്ധാ വാ വൃത്ത്യാ വാ പരിഹാപിതഃ .. 27..
വിഷ്ഠിേതാ മൂ ിേതാ വാൈജ്ഞർബഹുൈധവം കമ്പിതഃ .
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േ യ ാമഃ കൃ ഗത ആത്മനാത്മാനമുദ്ധേരത് .. 28..
സംമാനനം പരാം ഹാനിം േയാഗർേദ്ധഃ കുരുേത യതഃ .
ജേനനാവമേതാ േയാഗീ േയാഗസിദ്ധിം ച വിന്ദതി .. 29..
തഥാ ചേരത ൈവ േയാഗീ സതാം ധർമമദൂഷയൻ .
ജനാ യഥാവമേന്യരൻഗേച്ഛയുർൈനവ സംഗതിം .. 30..
ജരായുജാണ്ഡജാദീനാം വാങ്മനഃകായകർമഭിഃ .
യുക്തഃ കുർവീത ന േ ാഹം സർവസംഗാംശ്ച വർജേയത് .. 31..
കാമേ ാധൗ തഥാ ദർപേലാഭേമാഹാദയശ്ച േയ .
താം േദാഷാൻപരിത്യജ്യ പരി ാഡ് ഭയവർജിതഃ .. 32..
ൈഭക്ഷാശനം ച മൗനിത്വം തേപാ ധ്യാനം വിേശഷതഃ .
സമ്യഗ്ജ്ഞാനം ച ൈവരാഗ്യം ധർേമാഽയം ഭി േക മതഃ .. 33..
കാഷായവാസാഃ സതതം ധ്യാനേയാഗപരായണഃ .

ാമാേന്ത വൃക്ഷമൂേല വാ വേസേദ്ദവാലേയഽപി വാ .. 34..
ൈഭേക്ഷണ വർതേയന്നിത്യം ൈനകാന്നാശീ ഭേവത്ക്വചിത് .
ചിത്തശുദ്ധിർഭേവദ്യാവത്താവന്നിത്യം ചേര ധീഃ .. 35..
തതഃ ജ്യ ശുദ്ധാത്മാ സഞ്ചേരദ്യ കു ചിത് .
ബഹിരന്തശ്ച സർവ സമ്പശ്യൻഹി ജനാർദനം .. 36..
സർവ വിചേരന്മൗനീ വായുവദ്വീതകൽമഷഃ .
സമദുഃഖസുഖഃ ക്ഷാേന്താ ഹസ്ത ാപ്തം ച ഭക്ഷേയത് .. 37..
നിർൈവേരണ സമം പശ്യന്ദ്വിജേഗാശ്വമൃഗാദിഷു .
ഭാവയന്മനസാ വി ം പരമാത്മാനമീശ്വരം .. 38..
ചിന്മയം പരമാനന്ദം ൈഹ്മവാഹമിതി സ്മരൻ .
ജ്ഞാൈത്വവം മേനാദണ്ഡം ധൃത്വാ ആശാനിവൃേത്താ ഭൂത്വാ
ആശാംബരധേരാ ഭൂത്വാ സർവദാ മേനാവാക്കായകർമഭിഃ
സർവസംസാരമു ജ്യ പഞ്ചാവാങ്മുഖഃ
സ്വരൂപാനുസന്ധാേനന മരകീടന്യാേയന മുേക്താ
ഭവതീത പനിഷത് ..
ഇതി പഞ്ചേമാപേദശഃ .. 5..
അഥ നാരദഃ പിതാമഹമുവാച .
ഭഗവൻ തദഭ്യാസവശാത് മകീടന്യായവത്തദഭ്യാസഃ കഥമിതി .
തമാഹ പിതാമഹഃ .
സത്യവാഗ്ജ്ഞാനൈവരാഗ്യാഭ്യാം വിശിഷ്ടേദഹാവശിേഷ്ടാ
വേസത് . ജ്ഞാനം ശരീരം ൈവരാഗ്യം ജീവനം വിദ്ധി

https://thalilakkam.in/



നാരദപരി ാജേകാപനിഷദ് 25

ശാന്തിദാന്തീ േനേ മേനാമുഖം ബുദ്ധിഃ കലാ
പഞ്ചവിംശതിതത്ത്വാന്യവയവ അവസ്ഥാ
പഞ്ചമഹാഭൂതാനി കർമ ഭക്തിജ്ഞാനൈവരാഗ്യം ശാഖാ
ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിതുരീയാശ്ചതുർദശകരണാനി
പങ്കസ്തംഭാകാരാണീതി . ഏവമപി നാവമതിപങ്കം കർണധാര
ഇവ യേന്തവ ഗജം സ്വബുദ്ധ്യാ വശീകൃത്യ സ്വവ്യതിരിക്തം സർവം
കൃതകം നശ്വരമിതി മത്വാ വിരക്തഃ പുരുഷഃ സർവദാ

ഹ്മാഹമിതി വ്യവഹേരന്നാന്യത്കിഞ്ചിേദ്വദിതവ്യം സ്വവ്യതിേരേകണ .
ജീവ േക്താ വേസത്കൃതകൃേത്യാ ഭവതി . ന നാഹം േഹ്മതി
വ്യവഹേരത്കി ഹ്മാഹമസ്മീത്യജ ം ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിഷു .
തുരീയാവസ്ഥാം ാപ്യ തുരീയാതീതത്വം േജദ്ദിവാ ജാ ന്നക്തം
സ്വപ്നം സുഷുപ്തമർധരാ ം ഗതമിേത്യകാവസ്ഥായാം
ചതേ ാഽവസ്ഥാേസ്ത്വൈകകകരണാധീനാനാം ചതുർദശകരണാനാം വ്യാപാ 
രശ്ച രാദീനാം .
ച േഷാ രൂപ ഹണം േ ാ േയാഃ ശബ്ദ ഹണം
ജിഹ്വായാ രസാസ്വാദനം ാണസ്യ ഗന്ധ ഹണം
വചേസാ വാഗ്വ്യാപാരഃ പാേണരാദാനം പാദേയാഃ സഞ്ചാരഃ
പാേയാരുത്സർഗ ഉപസ്ഥസ്യാനന്ദ ഹണം ത്വചഃ ർശ ഹണം .
തദധീനാ ച വിഷയ ഹണബുദ്ധിഃ ബുദ്ധ്യാ ബുദ്ധ്യതി
ചിേത്തന േചതയത്യഹങ്കാേരണാഹങ്കേരാതി . വിസൃജ്യ ജീവ
ഏതാേന്ദഹാഭിമാേനന ജീേവാ ഭവതി . ഗൃഹാഭിമാേനന ഗൃഹസ്ഥ
ഇവ ശരീേര ജീവഃ സഞ്ചരതി . ാഗ്ദേല പുണ്യാവൃത്തിരാേഗ്നയാം
നി ാലസ്യൗ ദക്ഷിണായാം ൗര്യബുദ്ധിർൈനരൃത്യാം പാപബുദ്ധിഃ
പശ്ചിേമ ീഡാരതിർവായവ്യാം ഗമേന ബുദ്ധിരുത്തേര ശാന്തിരീശാേന്യ
ജ്ഞാനം കർണികായാം ൈവരാഗ്യം േകസേരഷ്വാത്മചിന്താ ഇേത്യവം
വ ം ജ്ഞാത്വാ ജീവദവസ്ഥാം ഥമം ജാ ദ്ദ്വിതീയം
സ്വപ്നം തൃതീയം സുഷുപ്തം ചതുർഥം തുരീയം ചതുർഭിർവിരഹിതം
തുരീയാതീതം . വിശ്വൈതജസ ാജ്ഞതടസ്ഥേഭൈദേരക ഏവ ഏേകാ േദവഃ
സാക്ഷീ നിർഗുണശ്ച തദ് ഹ്മാഹമിതി വ്യാഹേരത് .
േനാ േചജ്ജാ ദവസ്ഥായാം ജാ ദാദിചതേ ാഽവസ്ഥാഃ സ്വേപ്ന
സ്വപ്നാദിചതേ ാഽവസ്ഥാഃ സുഷുേപ്ത സുഷുപ്ത്യാദിചതേ ാഽവസ്ഥാഃ
തുരീേയ തുരീയാദിചതേ ാഽവസ്ഥാഃ നേത്വവം തുരീയാതീതസ്യ നിർഗുണസ്യ .

ലസൂക്ഷ്മകാരണരൂൈപർവിശ്വൈതജസ ാേജ്ഞശ്വൈരഃ
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സർവാവസ്ഥാസു സാക്ഷീ േത്വക ഏവാവതിഷ്ഠേത . ഉത തടേസ്ഥാ ഷ്ടാ
തടേസ്ഥാ ന ഷ്ടാ ത്വാന്ന ൈഷ്ടവ കർതൃത്വേഭാ ത്വ
അഹങ്കാരാദിഭിഃ േഷ്ടാ ജീവഃ ജീേവതേരാ ന ഷ്ടഃ . ജീേവാഽപി
ന ഷ്ട ഇതി േചന്ന . ജീവാഭിമാേനന േക്ഷ ാഭിമാനഃ .
ശരീരാഭിമാേനന ജീവത്വം . ജീവത്വം ഘടാകാശമഹാകാശവ-
ദ്വ്യവധാേനഽസ്തി . വ്യവധാനവശാേദവ ഹംസഃ േസാഽഹമിതി
മേ േണാച്ഛ്വാസനിഃശ്വാസവ്യപേദേശനാനുസന്ധാനം കേരാതി .
ഏവം വിജ്ഞായ ശരീരാഭിമാനം ത്യേജന്ന ശരീരാഭിമാനീ ഭവതി .
സ ഏവ േഹ്മത ച്യേത.
ത്യക്തസംേഗാ ജിതേ ാേധാ ലഘ്വാഹാേരാ ജിേത ിയഃ .
പിധായ ബുദ്ധ്യാ ദ്വാരാണി മേനാ ധ്യാേന നിേവശേയത് .. 1..
ശൂേന്യേഷ്വവാവകാേശഷു ഗുഹാസു ച വേനഷു ച .
നിത്യയുക്തഃ സദാ േയാഗീ ധ്യാനം സമ്യഗുപ േമത് .. 2..
ആതിഥ്യ ാദ്ധയേജ്ഞഷു േദവയാേ ാത്സേവഷു ച .
മഹാജേനഷു സിദ്ധ്യർഥീ ന ഗേച്ഛേദ്യാഗവിത്ക്വചിത് .. 3..
യൈഥനമവമന്യേന്ത ജനാഃ പരിഭവന്തി ച .
തഥാ യുക്തേശ്ചേദ്യാഗീ സതാം വർത്മ ന ദൂഷേയത് .. 4..
വാഗ്ദണ്ഡഃ കർമദണ്ഡശ്ച മേനാദണ്ഡശ്ച േത യഃ .
യൈസ്യേത നിയതാ ദണ്ഡാഃ സ ിദണ്ഡീ മഹായതിഃ .. 5..
വിധൂേമ ച ശാന്താഗ്നൗ യ മാധുകരീം ചേരത് .
ഗൃേഹ ച വിപ്ര്മുഖ്യാനാം യതിഃ സർേവാത്തമഃ തഃ .. 6..
ദണ്ഡഭിക്ഷാം ച യഃ കുര്യാത്സ്വധർേമ വ്യസനം വിനാ .
യസ്തിഷ്ഠതി ന ൈവരാഗ്യം യാതി നീചയതിർഹി സഃ .. 7..
യസ്മിൻഗൃേഹ വിേശേഷണ ലേഭദ്ഭിക്ഷാം ച വാസനാത് .
ത േനാ യാതി േയാ ഭൂയഃ സ യതിർേനതരഃ തഃ .. 8..
യഃ ശരീേര ിയാദിേഭ്യാ വിഹീനം സർവസാക്ഷിണം .
പാരമാർഥിക വിജ്ഞാനം സുഖാത്മാനം സ്വയ ഭം .. 9..
പരതത്ത്വം വിജാനാതി േസാഽതിവർണാ മീ ഭേവത് .
വർണാ മാദേയാ േദേഹ മായയാ പരികൽപിതാഃ .. 10..
നാത്മേനാ േബാധരൂപസ്യ മമ േത സന്തി സർവദാ .
ഇതി േയാ േവദ േവദാൈന്തഃ േസാഽതിവർണാ മീ ഭേവത് .. 11..
യസ്യ വർണാ മാചാേരാ ഗലിതഃ സ്വാത്മദർശനാത് .
സ വർണാനാ മാൻസർവാനതീത്യ സ്വാത്മനി സ്ഥിതഃ .. 12..
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േയാഽതീത്യ സ്വാ മാന്വർണാനാത്മേന്യവ സ്ഥിതഃ പുമാൻ .
േസാഽതിവർണാ മീ േ ാക്തഃ സർവേവദാർഥേവദിഭിഃ .. 13..
തസ്മാദന്യഗതാ വർണാ ആ മാ അപി നാരദ .
ആത്മന്യാേരാപിതാഃ സർേവ ാന്ത്യാ േതനാത്മേവദിനാ .. 14..
ന വിധിർന നിേഷധശ്ച വർജ്യാവർജ്യ കൽപനാ .

ഹ്മവിജ്ഞാനിനാമസ്തി തഥാ നാന്യച്ച നാരദ .. 15..
വിരജ്യ സർവഭൂേതഭ്യ ആവിരിഞ്ചിപദാദപി .
ഘൃണാം വിപാഠ്യ സർവസ്മിൻപു മി ാദിേകഷ്വപി .. 16..

ദ്ധാലുർമുക്തിമാർേഗഷു േവദാന്തജ്ഞാനലിപ്സയാ .
ഉപായനകേരാ ഭൂത്വാ ഗുരും ഹ്മവിദം േജത് .. 17..
േസവാഭിഃ പരിേതാൈഷ്യനം ചിരകാലം സമാഹിതഃ .
സദാ േവദാന്തവാക്യാർഥം ണുയാ സമാഹിതഃ .. 18..
നിർമേമാ നിരഹങ്കാരഃ സർവസംഗവിവർജിതഃ .
സദാ ശാന്ത്യാദിയുക്തഃ സന്നാത്മന്വാത്മാനമീക്ഷേത .. 19..
സംസാരേദാഷദൃൈഷ്ട്യവ വിരക്തിർജായേത സദാ .
വിരക്തസ്യ തു സംസാരാത്സംന്യാസഃ സ്യാന്ന സംശയഃ .. 20..
മുമു ഃ പരഹംസാഖ്യഃ സാക്ഷാേന്മാൈക്ഷകസാധനം .
അഭ്യേസദ് ഹ്മവിജ്ഞാനം േവദാന്ത വണാദിനാ .. 21..

ഹ്മവിജ്ഞാനലാഭായ പരഹംസ സമാഹ്വയഃ .
ശാന്തിദാന്ത്യാദിഭിഃ സർൈവഃ സാധൈനഃ സഹിേതാ ഭേവത് .. 22..
േവദാന്താഭ്യാസനിരതഃ ശാേന്താ ദാേന്താ ജിേത ിയഃ .
നിർഭേയാ നിർമേമാ നിേത്യാ നിർദ്വേന്ദ്വാ നിഷ്പരി ഹഃ .. 23..
ജീർണകൗപീനവാസാഃ സ്യാ ണ്ഡീ നേഗ്നാഽഥവാ ഭേവത് .

ാേജ്ഞാ േവദാന്തവിേദ്യാഗീ നിർമേമാ നിരഹ തിഃ .. 24..
മി ാദിഷു സേമാ ൈമ ഃ സമേസ്തേഷ്വവ ജ ഷു .
ഏേകാ ജ്ഞാനീ ശാന്താത്മാ സ സന്തരതി േനതരഃ .. 25..
ഗുരൂണാം ച ഹിേത യുക്തസ്ത സംവത്സരം വേസത് .
നിയേമഷ്വ മാത്ത യേമഷു ച സദാഭേവത് .. 26..

ാപ്യ ചാേന്ത തതൈശ്ചവ ജ്ഞാനേയാഗമനുത്തമം .
അവിേരാേധന ധർമസ്യ സഞ്ചേരത്പൃഥിവീമിമാം .. 27..
തതഃ സംവത്സരസ്യാേന്ത ജ്ഞാനേയാഗമനുത്തമം .
ആ മ യമു ജ്യ ാപ്തശ്ച പരമാ മം .. 28..
അനുജ്ഞാപ്യ ഗുരൂംൈശ്ചവ ചേരദ്ധി പൃഥിവീമിമാം .
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ത്യക്തസംേഗാ ജിതേ ാേധാ ലഘ്വാഹാേരാ ജിേത ിയഃ .. 29..
ദ്വാവിമൗ ന വിരേജ്യേത വിപരീേതന കർമണാ .
നിരാരംേഭാ ഗൃഹസ്ഥശ്ച കാര്യവാംൈശ്ചവ ഭി കഃ .. 30..
മാദ്യതി മദാം ദൃഷ്ട്വാ സുരാം പീത്വാ ച മാദ്യതി .
തസ്മാ ഷ്ടിവിഷം നാരീം ദൂരതഃ പരിവർജേയത് .. 31..
സംഭാഷണം സഹ ീഭിരാലാപഃ േ ക്ഷണം തഥാ .
നൃത്തം ഗാനം സഹാസം ച പരിവാദാംശ്ച വർജേയത് .. 32..
ന സ്നാനം ന ജപഃ പൂജാ ന േഹാേമാ ൈനവ സാധനം .
നാഗ്നികാര്യാദികാര്യം ച ൈനതസ്യാസ്തീഹ നാരദ .. 33..
നാർചനം പിതൃകാര്യം ച തീർഥയാ ാ താനി ച .
ധർമാധർമാദികം നാസ്തി ന വിധിർലൗകികീ ിയാ .. 34..
സന്ത്യേജത്സർവകർമാണി േലാകാചാരം ച സർവശഃ .
കൃമീകീടപതംഗാശ്ച തഥാ േയാഗീ വന തീൻ .. 35..
ന നാശേയദ്ബുേധാ ജീവൻപരമാർഥമതിര്യതിഃ .
നിത്യമന്തർമുഖഃ സ്വച്ഛഃ ശാന്താത്മാ സ്വപൂർണധീഃ .. 36..
അന്തഃസംഗപരിത്യാഗീ േലാേക വിഹര നാരദ .
നാരാജേക ജനപേദ ചരേത്യകചേരാ മുനിഃ .. 37..
നിഃ തിർനിർനമ ാേരാ നിഃസ്വധാകാര ഏവ ച .
ചലാചലനിേകതശ്ച യതിര്യാദൃച്ഛിേകാ ഭേവദിത പനിഷത് ..
ഇതി ഷേഷ്ഠാപേദശഃ .. 6..
അഥ യേതർനിയമഃ കഥമിതി പൃഷ്ടം നാരദം പിതാമഹഃ
പുര ത്യ വിരക്തഃ സേന്യാ വർഷാസു വശീേലാഽഷ്ടൗ
മാേസ്യകാകീ ചരേന്നക നിവേസദ്ഭി ർഭയാത്സാരംഗവേദക
ന തിേഷ്ഠസ്വഗമനനിേരാധ ഹണം ന കുര്യാദ്ധസ്താഭ്യാം
നദ ത്തരണം ന കുര്യാന്ന വൃക്ഷാേരാഹണമപി ന
േദേവാത്സവദർശനം കുര്യാൈന്നക ാശീ ന ബാഹ്യേദവാർചനം
കുര്യാത്സ്വവ്യതിരിക്തം സർവം ത്യക്ത്വാ മധുകരവൃത്ത്യാഹാരമഹാരൻകൃേശാ
ഭൂത്വാ േമേദാവൃദ്ധിമകുർവന്നാജ്യം രുധിരമിവ ത്യേജേദക ാന്നം
പലലമിവ ഗന്ധേലപനമശുദ്ധിേലപനൈമവ ക്ഷാരമന്ത്യജമിവ
വ മുച്ഛിഷ്ടപാ മിവാഭ്യംഗം ീസംഗമിവ
മി ാ ാദകം മൂ മിവ ഹാം േഗാമാംസമിവ ജ്ഞാതചരേദശം
ചണ്ഡാലവാടികാമിവ ിയമഹിമിവ സുവർണം കാലകൂടമിവ
സഭാസ്ഥലം സ്മശാനസ്ഥലമിവ രാജധാനീം കുംഭീപാകമിവ
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ശവപിണ്ഡവേദക ാന്നം ന േദഹാന്തരദർശനം പഞ്ചവൃത്തിം
പരിത്യജ്യ സ്വേദശമു ജ്യ ജ്ഞാതചരേദശം വിഹായ
വി തപദാർഥം പുനഃ ാപ്തഹർഷ ഇവ സ്വമാനന്ദമനുസ്മര-
ൻസ്വശരീരാഭിമാനേദശവിസ്മരണം മത്വാ ശവമിവ േഹയമുപഗമ്യ
കാരാഗൃഹവിനിർമുക്തേചാരവത്പു ാപ്തബ ഭവസ്ഥലം
വിഹായ ദൂരേതാ വേസത് .
അയേത്നന ാപ്തമാഹരൻ ഹ്മ ണവധ്യാനാനുസന്ധാനപേരാ
ഭൂത്വാ സർവകർമനിർമുക്തഃ കാമേ ാധേലാഭേമാഹമദ-
മാത്സര്യാദികം ദഗ്ധ്വാ ിഗുണാതീതഃ ഷഡൂർമിരഹിതഃ
ഷഡ്ഭാവവികാരശൂന്യഃ . സത്യവാക്ഛുചിരേ ാഹീ ാമ
ഏകരാ ം പത്തേന പഞ്ചരാ ം േക്ഷേ പഞ്ചരാ ം തീർേഥ
പഞ്ചരാ മനിേകതഃ സ്ഥിരമതിർനാനൃതവാദീ ഗിരികന്ദേരഷു
വേസേദക ഏവ ദ്വൗ വാ ചേരത് ാമം ിഭിർനഗരം ചതുർഭി-
ർ ാമമിേത്യകശ്ചേരത് . ഭി ശ്ചതുർദശകരണാനാം
ന ത ാവകാശം ദദ്യാദവിച്ഛിന്നജ്ഞാനാൈദ്വരാഗ്യസമ്പത്തി-
മനുഭൂയ മേത്താ ന കശ്ചിന്നാേന്യാ വ്യതിരിക്ത ഇത്യാത്മന്യാേലാച്യ
സർവതഃ സ്വരൂപേമവ പശ്യഞ്ജീവ ക്തിമവാപ്യ ാരബ്ധ-

തിഭാസനാശപര്യന്തം ചതുർവിധം സ്വരൂപം ജ്ഞാത്വാ
േദഹപതനപര്യന്തം സ്വരൂപാനുസന്ധാേനന വേസത് .

ിഷവണസ്നാനം കുടീചകസ്യ ബഹൂദകസ്യ ദ്വിവാരം
ഹംസൈസ്യകവാരം പരമഹംസസ്യ മാനസസ്നാനം
തുരീയാതീതസ്യ ഭസ്മസ്നാനമവധൂതസ്യ വായവ്യസ്നാനം
ഊർധ്വപു ം കുടീചകസ്യ ിപു ം ബഹൂദകസ്യ
ഊർധ്വപു ം ിപു ം ഹംസസ്യ ഭേസ്മാ ലനം
പരമഹംസസ്യ തുരീയാതീതസ്യ തിലകപു മവധൂതസ്യ ന
കിഞ്ചിത് . തുരീയാതീതാവധൂതേയാഃ ഋതുക്ഷൗരം കുടീചകസ്യ
ഋതുദ്വയക്ഷൗരം ബഹൂദകസ്യ ന ക്ഷൗരം ഹംസസ്യ
പരമഹംസസ്യ ച ന ക്ഷൗരം . അസ്തിേചദയനക്ഷൗരം .
തുരീയാതീതാവധൂതേയാഃ ന ക്ഷൗരം . കുടീചകൈസ്യകാന്നം
മാധുകരം ബഹൂദകസ്യ ഹംസപരമഹംസേയാഃ കരപാ ം
തുരീയാതീതസ്യ േഗാമുഖം അവധൂതസ്യാജഗരവൃത്തിഃ . ശാടിദ്വയം
കുടീചകസ്യ ബഹൂദകൈസ്യകശാടീ ഹംസസ്യ ഖണ്ഡം
ദിഗംബരം പരമഹംസസ്യ ഏകകൗപീനം വാ തുരീയാതീതാവധൂതേയാ-
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ർജാതരൂപധരത്വം ഹംസപരമഹംസേയാരജിനം ന ത്വേന്യഷാം .
കുടീചകബഹൂദകേയാർേദവാർചനം ഹംസപരമഹംസേയാ-
ർമാനസാർചനം തുരീയാതീതാവധൂതേയാഃ േസാഹംഭാവനാ .
കുടീചകബഹൂദകേയാർമ ജപാധികാേരാ ഹംസപരമഹംസേയാ-
ർധ്യാനാധികാര രീയാതീതാവധൂതേയാർന ത്വന്യാധികാര-

രീയാതീതാവധൂതേയാർമഹാവാേക്യാപേദശാധികാരഃ
പരമഹംസസ്യാപി . കുടീചകബഹൂദകഹംസാനാം
നാന്യേസ്യാപേദശാധികാരഃ. കുടീചകബഹൂദകേയാർമാനുഷ ണവഃ
ഹംസപരമഹംസേയാരാന്തര ണവഃ തുരീയാതീതാവധൂതേയാർ ഹ്മ ണവഃ
.
കുടീചകബഹൂദകേയാഃ വണം ഹംസപരമഹംസേയാർമനനം
തുരീയാതീതാവധൂതേയാർനിദിധ്യാസഃ . സർേവഷാമാത്മനുസന്ധാനം
വിധിരിേത്യവ മുമു ഃ സർവദാ സംസാരതാരകം താരകമനുസ്മര-
ഞ്ജീവ േക്താ വേസദധികാരവിേശേഷണ ൈകവല്യ ാപ്ത പായ-
മന്വിേഷ്യദ്യതിരിത പനിഷത് ..
ഇതി സപ്തേമാപേദശഃ .. 7..
അഥ ൈഹനം ഭഗവന്തം പരേമഷ്ഠിനം നാരദഃ
പ ച്ഛ സംസാരതാരകം സേന്നാ ഹീതി .
തേഥതി പരേമഷ്ഠീ വ മുച േമ ഓമിതി േഹ്മതി
വ്യഷ്ടിസമഷ്ടി കാേരണ . കാ വ്യഷ്ടിഃ കാ
സമഷ്ടിഃ സംഹാര ണവഃ സൃഷ്ടി ണവ-
ശ്ചാന്തർബഹിേശ്ചാഭയാത്മകത്വാ ിവിേധാ

ഹ്മ ണവഃ . അന്തഃ ണേവാ വ്യാവഹാരിക ണവഃ .
ബാഹ്യ ണവ ആർഷ ണവഃ . ഉഭയാത്മേകാ
വിരാട് ണവഃ . സംഹാര ണേവാ ഹ്മ ണവ
അർധമാ ാ ണവഃ . ഓമിതി ഹ്മ . ഓമിേത്യകാക്ഷര-
മന്തഃ ണവം വിദ്ധി . സചാഷ്ടധാ ഭിദ്യേത .
അകാേരാകാരമകാരാർധമാ ാനാദബി കലാശക്തിേശ്ചതി .
ത ചത്വാര അകാരശ്ചായുതാവയവാന്വിത ഉകാരഃ
സഹ ാവയവാന്വിേതാ മകാരഃ ശതാവയേവാേപേതാഽർധമാ ാ-

ണേവാഽനന്താവയവാകാരഃ . സഗുേണാ വിരാട് ണവഃ സംഹാേരാ
നിർഗുണ ണവ ഉഭയാത്മേകാത്പത്തി ണേവാ യഥാ േതാ
വിരാട് തഃ തസംഹാേരാ വിരാട് ണവഃ േഷാഡശമാ ാത്മകഃ
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ഷട് ിംശത്തത്ത്വാതീതഃ . േഷാഡശമാ ാത്മകത്വം
കഥമിത ച്യേത . അകാരഃ ഥേമാകാേരാ ദ്വിതീയാ മകാര-

തീയാർധമാ ാ ചതുർഥീ നാദഃ പഞ്ചമീ ബി ഃ
ഷഷ്ഠീ കലാ സപ്തമീ കലാതീതാഷ്ടമീ ശാന്തിർനവമീ
ശാന്ത്യതീതാ ദശമീ ഉന്മേന്യകാദശീ മേനാന്മനീ ദ്വാദശീ
പുരീ േയാദശീ മധ്യമാ ചതുർദശീ പശ്യന്തീ പഞ്ചദശീ
പരാ . േഷാഡശീ പുനശ്ചതുഃഷഷ്ടിമാ ാ കൃതി-
പുരുഷൈദ്വവിധ്യമാസാദ്യാഷ്ടാവിംശത ത്തരേഭദമാ ാ-
സ്വരൂപമാസാദ്യ സഗുണനിർഗുണത്വമുേപൈത്യേകാഽപി ഹ്മ ണവഃ
സർവാധാരഃ പരേഞ്ജ്യാതിേരഷ സർേവശ്വേരാ വിഭുഃ . സർവേദവമയഃ
സർവ പഞ്ചാധാരഗർഭിതഃ .. 1..
സർവാക്ഷരമയഃ കാലഃ സർവാഗമമയഃ ശിവഃ .
സർവ ത ത്തേമാ മൃഗ്യഃ സകേലാപനിഷന്മയഃ .. 2..
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യദ്യ ികാേലാദിതമവ്യയം .
തദേപ്യാങ്കാരേമവായം വിദ്ധി േമാക്ഷ ദായകം .. 3..
തേമവാത്മാനമിേത്യതദ് ഹ്മശേബ്ദന വർണിതം .
തേദകമമൃതമജരമനുഭൂയ തേഥാമിതി .. 4..
സശരീരം സമാേരാപ്യ തന്മയത്വം തേഥാമിതി .

ിശരീരം തമാത്മാനം പരം ഹ്മ വിനിശ്ചിനു .. 5..
പരം ഹ്മാനുസന്ദധ്യാദ്വിശ്വാദീനാം മഃ മാത് .

ലത്വാ ലഭുക്ത്വാച്ച സൂക്ഷ്മത്വാ ക്ഷ്മഭുക് പരം .. 6..
ഐകത്വാനന്ദേഭാഗാച്ച േസാഽയമാത്മാ ചതുർവിധഃ .
ചതുഷ്പാജ്ജാഗരിതഃ ലഃ ല േജ്ഞാ ഹി വിശ്വഭുക് .. 7..
ഏേകാനവിംശതിമുഖഃ സാഷ്ടാംഗഃ സർവഗഃ ഭു .

ലഭുക് ചതുരാത്മാഥ വിേശ്വാ ൈവശ്വാനരഃ പുമാൻ .. 8..
വിശ്വജിത് ഥമഃ പാദഃ സ്വപ്നസ്ഥാനഗതഃ ഭുഃ .
സൂക്ഷ്മ ജ്ഞഃ സ്വേതാഽഷ്ടാംഗ ഏേകാ നാന്യഃ പരന്തപ .. 9..
സൂക്ഷ്മഭുക് ചതുരാത്മാഥ ൈതജേസാ ഭൂതരാഡയം .
ഹിരണ്യഗർഭഃ േലാഽന്തർദ്വിതീയഃ പാദ ഉച്യേത .. 10..
കാമം കാമയേത യാവദ്യ സുേപ്താ ന കഞ്ചന .
സ്വപ്നം പശ്യതി ൈനവാ ത ഷുപ്തമപി ടം .. 11..
ഏകീഭൂതഃ സുഷുപ്തസ്ഥഃ ജ്ഞാനഘനവാൻസുഖീ .
നിത്യാനന്ദമേയാഽപ്യാത്മാ സർവജീവാന്തരസ്ഥിതഃ .. 12..
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തഥാപ്യാനന്ദഭുക് േചേതാമുഖഃ സർവഗേതാഽവ്യയഃ .
ചതുരാേത്മശ്വരഃ ാജ്ഞ തീയഃ പാദസഞ്ജ്ഞിതഃ .. 13..
ഏഷ സർേവശ്വരൈശ്ചഷ സർവജ്ഞഃ സൂക്ഷ്മഭാവനഃ .
ഏേഷാഽന്തര്യാേമ്യഷ േയാനിഃ സർവസ്യ ഭവാപ്യയൗ .. 14..
ഭൂതാനാം യമേപ്യതത്സർേവാപരമബാധകം .
ത ഷുപ്തം ഹി യത്സ്വപ്നം മായാമാ ം കീർതിതം .. 15..
ചതുർഥശ്ചതുരാത്മാപി സച്ചിേദകരേസാ ഹ്യയം .
തുരീയാവസിതത്ത്വാച്ച ഏൈകകത്വനുസാരതഃ .. 16..
ജ്ഞാതാനുജ്ഞാ നനുജ്ഞാതൃവികൽപജ്ഞാനസാധനം .
വികൽപ യമ ാപി സുഷുപ്തം സ്വപ്നമാന്തരം .. 17..
മായാമാ ം വിദിൈത്വവം സച്ചിേദകരേസാ ഹ്യയം .
വിഭേക്താ ഹ്യയമാേദേശാ ന ല ജ്ഞമന്വഹം .. 18..
ന സൂക്ഷ്മ ജ്ഞമത്യന്തം ന ജ്ഞം ന ക്വചി േന .
ൈനവാ ജ്ഞം േനാഭയതഃ ജ്ഞം ന ജ്ഞമാന്തരം .. 19..
നാ ജ്ഞമപി ന ജ്ഞാഘനം ചാദൃഷ്ടേമവ ച .
തദലക്ഷണമ ാഹ്യം യദ്വ്യവഹാര്യമചിന്ത്യ-
മവ്യപേദശ്യേമകാത്മ ത്യയസാരം പേഞ്ചാപശമം
ശിവം ശാന്തമൈദ്വതം ചതുർഥം മന്യേന്ത സ ഹ്മ

ണവഃ സ വിേജ്ഞേയാ നാപര രീയഃ സർവ
ഭാനുവ മു ണാമാധാരഃ സ്വയേഞ്ജ്യാതിർ ഹ്മാകാശഃ
സർവദാ വിരാജേത പരം ഹ്മത്വാദിത പനിഷത് ..
ഇതി അഷ്ടേമാപേദശഃ .. 8..
അഥ ഹ്മസ്വരൂപം കഥമിതി നാരദഃ പ ച്ഛ .
തം േഹാവാച പിതാമഹഃ കിം ഹ്മസ്വരൂപമിതി .
അേന്യാസാവേന്യാഹമസ്മീതി േയ വിദുേസ്ത പശേവാ ന സ്വഭാവ-
പശവസ്തേമവം ജ്ഞാത്വാ വിദ്വാ ത മുഖാത് മുച്യേത
നാന്യഃ പന്ഥാ വിദ്യേതഽയനായ .
കാലഃ സ്വഭാേവാ നിയതിര്യദൃച്ഛാ
ഭൂതാനി േയാനിഃ പുരുഷ ഇതി ചിന്ത്യം .
സംേയാഗ ഏഷാം നത്വാത്മഭാവാ-
ദാത്മാ ഹ്യനീശഃ സുഖദുഃഖേഹേതാഃ .. 1..
േത ധ്യാനേയാഗാനുഗതാ അപശ്യൻ
േദവാത്മശക്തിം സ്വഗുൈണർനിഗൂഢാം .
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യഃ കാരണാനി നിഖിലാനി താനി
കാലാത്മയുക്താന്യധിതിഷ്ഠേത്യകഃ .. 2..
തേമകസ്മിം ിവൃതം േഷാഡശാന്തം
ശതാർധാരം വിംശ തിത്യരാഭിഃ .
അഷ്ടൈകഃ ഷഡ്ഭിർവിശ്വരൂൈപകപാശം

ിമാർഗേഭദം ദ്വിനിമിൈത്തകേമാഹം .. 3..
പഞ്ചേ ാേതാംബും പഞ്ചേയാന വ ാം
പഞ്ച ാേണാർമിം പഞ്ചബുദ്ധ്യാദിമൂലാം .
പഞ്ചാവർതാം പഞ്ചദുഃഖൗഘേവഗാം
പഞ്ചശദ്േഭദാം പഞ്ചപർവാമധീമഃ .. 4..
സർവാജീേവ സർവസംേസ്ഥ ബൃഹേന്ത
തസ്മിൻഹംേസാ ാമ്യേത ഹ്മചേ .
പൃഥഗാത്മാനം േ രിതാരം ച മത്വാ
ജുഷ്ടസ്തതേസ്തനാമൃതത്വേമതി .. 5..
ഉദ്ഗീഥേമതത്പരമം തു ഹ്മ
തസ്മിം യം സ്വ തിഷ്ഠാക്ഷരം ച .
അ ാന്തരം േവദവിേദാ വിദിത്വാ
ലീനാഃ പേര ഹ്മണി തത്പരായണാഃ .. 6..
സംയുക്തേമതത്ക്ഷരമക്ഷരം ച
വ്യക്താവ്യക്തം ഭരേത വിശ്വമീശഃ .
അനീശശ്ചാത്മാ ബധ്യേത േഭാ ഭാവാ-
ജ്ജ്ഞാത്വാ േദവം മുച്യേത സർവപാൈശഃ .. 7..
ജ്ഞാജ്ഞൗ ദ്വാവജാവീശനീശാവജാ
േഹ്യകാ േഭാ േഭാഗാർഥയുക്താ .
അനന്തശ്ചാത്മാ വിശ്വരൂേപാ ഹ്യകർതാ

യം യദാ വിന്ദേത ഹ്മേമതത് .. 8..
ക്ഷരം ധാനമമൃതാക്ഷരം ഹരഃ
ക്ഷരാത്മാനാവീശേത േദവ ഏകഃ .
തസ്യാഭിധ്യാനാേദ്യാജനാത്തത്ത്വഭാവാ-
ദ്ഭൂയശ്ചാേന്ത വിശ്വമായാനിവൃത്തിഃ .. 9..
ജ്ഞാത്വാ േദവം മുച്യേത സർവപാൈശഃ
ക്ഷീൈണഃ േ ൈശർജന്മമൃത ഹാണിഃ .
തസ്യാഭിധ്യാനാ തയം േദഹേഭേദ
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വിൈശ്വശ്വര്യം േകവല ആത്മകാമഃ .. 10..
ഏതജ്ജ്േഞയം നിത്യേമവാത്മസംസ്ഥം
നാതഃ പരം േവദിതവ്യം ഹി കിഞ്ചിത് .
േഭാക്താ േഭാഗ്യം േ രിതാരം ച മത്വാ
സർവം േ ാക്തം ിവിധം ഹ്മേമതത് .. 11..
ആത്മവിദ്യാ തേപാമൂലം തദ് േഹ്മാപനിഷത്പരം .
യ ഏവം വിദിത്വാ സ്വരൂപേമവാനുചിന്തയം-
സ്ത േകാ േമാഹഃ കഃ േശാക ഏകത്വമനുപശ്യതഃ .. 12..
തസ്മാവിരാഡ്ഭൂതം ഭവ്യം
ഭവിഷ്യദ്ഭവത്യനശ്വരസ്വരൂപം .
അേണാരണീയാന്മഹേതാ മഹീയാ-
നാത്മാസ്യ ജേന്താർനിഹിേതാ ഗുഹായാം .
തമ തും പശ്യതി വീതേശാേകാ
ധാതുഃ സാദാന്മഹിമാനമീശം .. 13..
അപാണിപാേദാ ജവേനാ ഹീതാ
പശ്യത്യച ഃ സ േണാത്യകർണഃ .
സ േവത്തി േവദ്യം ന ച തസ്യാസ്തി േവത്താ
തമാഹുര ്യം പുരുഷം മഹാന്തം .. 14..
അശരീരം ശരീേരഷ്വനവേസ്ഥശ്വവസ്ഥിതം .
മഹാന്തം വിഭുമാത്മാനം മത്വാ ധീേരാ ന േശാചതി .. 15..
സർവസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യശക്തിം
സർവാഗമാന്താർഥവിേശഷേവദ്യം .
പരാത്പരം പരമം േവദിതവ്യം
സർവാവസാേന സകൃേദ്വദിതവ്യം .. 16..
കവിം പുരാണം പുരുേഷാത്തേമാത്തമം
സർേവശ്വരം സർവേദൈവരുപാസ്യം .
അനാദി മധ്യാന്തമനന്തമവ്യയം
ശിവാച താംേഭാരുഹഗർഭഭൂധരം .. 17..
േസ്വനാവൃതം സർവമിദം പഞ്ചം
പഞ്ചാത്മകം പഞ്ചസു വർതമാനം .
പഞ്ചീകൃതാനന്തഭവ പഞ്ചം
പഞ്ചീകൃതസ്വാവയൈവരസംവൃതം .
പരാത്പരം യന്മഹേതാ മഹാന്തം
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സ്വരൂപേതേജാമയശാശ്വതം ശിവം .. 17..
നാവിരേതാ ദുശ്ചരിതാന്നാശാേന്താ നാസമാഹിതഃ .
നാശാന്തമനേസാ വാപി ജ്ഞാേനൈനനമാ യാത് .. 18..
നാന്തഃ ജ്ഞം ന ബഹിഃ ജ്ഞം ന ലം നാ ലം
ന ജ്ഞാനം നാജ്ഞാനം േനാഭയതഃ ജ്ഞമ ാഹ്യ-
മവ്യവഹാര്യം സ്വാന്തഃസ്ഥിതഃ സ്വയേമേവതി യ ഏവം േവദ
സ മുേക്താ ഭവതി സ മുേക്താ ഭവതീത്യാഹ ഭഗവാൻപിതാമഹഃ .
സ്വസ്വരൂപജ്ഞഃ പരി ാട് പരി ാേഡകാകീ ചരതി
ഭയ സ്തസാരംഗവത്തിഷ്ഠതി . ഗമനവിേരാധം ന കേരാതി .
സ്വശരീരവ്യതിരിക്തം സർവം ത്യക്ത്വാ ഷ്ട്പദവൃത്ത്യാ സ്ഥിത്വാ
സ്വരൂപാനുസന്ധാനം കുർവൻസർവമനന്യബുദ്ധ്യാ
സ്വസ്മിേന്നവ മുേക്താ ഭവതി . സ പരി ാട് സർവ ിയാകാരകനിവർതേകാ
ഗുരുശിഷ്യശാ ാദിവിനിർമുക്തഃ സർവസംസാരം വിസൃജ്യ
ചാേമാഹിതഃ പരി ാട് കഥം നിർധനികഃ സുഖീ ധനവാ-
ഞ്ജ്ഞാനാജ്ഞാേനാഭയാതീതഃ സുഖദുഃഖാതീതഃ
സ്വയേഞ്ജ്യാതി കാശഃ സർവേവദ്യഃ സർവജ്ഞഃ സർവസിദ്ധിദഃ
സർേവശ്വരഃ േസാഽഹമിതി . തദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം യ
ഗത്വാ ന നിവർതേന്ത േയാഗിനഃ . സൂേര്യാ ന ത ഭാതി
ന ശശാേങ്കാഽപി ന സ പുനരാവർതേത ന സ പുനരാവർതേത
തത്ൈകവല്യമിത പനിഷത് ..
ഇതി നവേമാപേദശഃ .. 9..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ണുയാമ േദവാ .
ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ .
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ .
സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
.. ഇതി നാരദപരി ാജേകാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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