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ശു യജുർേവദം

േയാഗ ഉപനിഷദ്

ബാഹ്യാന്തസ്താരകാകരം േവ്യാമപഞ്ചകവി ഹം .
രാജേയാൈഗകസംസിദ്ധം രാമച മുപാസ്മേഹ ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം യാജ്ഞവൽേക്യാ ഹ ൈവ മഹാമുനിരാദിത്യേലാകം ജഗാമ .
തമാദിത്യം നത്വാ േഭാ ഭഗവന്നാദിത്യാത്മതത്ത്വമനു ഹീതി .
സേഹാവാച നാരായണഃ .
ജ്ഞാനയുക്തയമാദ്യഷ്ടാംഗേയാഗ ഉച്യേത .
ശീേതാഷ്ണാഹാരനി ാവിജയഃ സർവദാ ശാന്തിർനിശ്ചലത്വം
വിഷേയ ിയനി ഹൈശ്ചേത യമാഃ .
ഗുരുഭക്തിഃ സത്യമാർഗാനുരക്തിഃ സുഖാഗതവസ്ത്വനുഭവശ്ച
തദ്വസ്ത്വനുഭേവന തുഷ്ടിർനിഃസംഗതാ ഏകാന്തവാേസാ മേനാനിവൃത്തിഃ
ഫലാനഭിലാേഷാ ൈവരാഗ്യഭാവശ്ച നിയമാഃ .
സുഖാസനവൃത്തിശ്ചീരവാസാൈശ്ചവമാസനനിയേമാ ഭവതി .
പൂരകകുംഭകേരചൈകഃ േഷാഡശചതുഷ്ഷഷ്ടി-
ദ്വാ ിഽൻശത്സംഖ്യയാ യഥാ മം ാണായാമഃ .
വിഷേയഭ്യ ഇ ിയാർേഥേഭ്യാ മേനാനിേരാധനം ത്യാഹാരഃ .
സർവശരീേരഷു ൈചതൈന്യകതാനതാ ധ്യാനം .
വിഷയവ്യാവർതനപൂർവകം ൈചതേന്യ േചതഃസ്ഥാപനം
ധാരണം ഭവതി .
ധ്യാനവി തിഃ സമാധിഃ .
ഏവം സൂക്ഷ്മാംഗാനി . യ ഏവം േവദ സ മുക്തിഭാഗ്ഭവതി .. 1..
േദഹസ്യ പഞ്ചേദാഷാ ഭവന്തി കാമേ ാധനിഃശ്വാസഭയനി ാഃ .
തന്നിരാസ നിഃസങ്കൽപക്ഷമാലഘ്വാഹാര മാദതാതത്ത്വേസവനം .
നി ാഭയസരീസൃപം ഹിംസാദിതരംഗം തൃഷ്ണാവർതം
ദാരപങ്കം സംസാരവാർധിം തർതും സൂക്ഷ്മമാർഗമവലംബ്യ
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സത്ത്വാദിഗുണാനതി മ്യ താരമവേലാകേയത് .
മേധ്യ സച്ചിദാനന്ദേതജഃകൂടരൂപം താരകം ഹ്മ .

തദുപായം ലക്ഷ്യ യാവേലാകനം .
മൂലാധാരാദാരഭ്യ ഹ്മര പര്യന്തം സുഷുമ്നാ സൂര്യാഭാ .
മൃണാലത സൂക്ഷ്മാ കുണ്ഡലിനീ . തേതാ തേമാനിവൃത്തിഃ .
തദ്ദർശനാത്സർവപാപനിവൃത്തിഃ . തർജന്യേ ാന്മീലിതകർണര ദ്വേയ
ഫൂത്കാരശേബ്ദാ ജായേത . ത സ്ഥിേത മനസി ച ർമധ്യ നീലേജ്യാതിഃ
പശ്യതി . ഏവം ഹൃദേയഽപി . ബഹിർലക്ഷ്യം തു നാസാേ ചതുഃ-
ഷഡഷ്ടദശദ്വാദശാംഗുലീഭിഃ മാന്നീലദ തിശ്യാമത്വ-
സദൃ ക്തഭംഗീ രത്പീതവർണദ്വേയാേപതം േവ്യാമത്വം പശ്യതി
സ തു േയാഗീ ചലനദൃഷ്ട്യാ േവ്യാമഭാഗവീക്ഷിതുഃ പുരുഷസ്യ
ദൃഷ്ട്യേ േജ്യാതിർമയൂഖാ വർതേന്ത . ത ഷ്ടിഃ സ്ഥിരാ ഭവതി .
ശീർേഷാപരി ദ്വാദശാംഗുലിമാനേജ്യാതിഃ പശ്യതി തദാഽമൃതത്വേമതി .
മധ്യലക്ഷ്യം തു ാതശ്ചി ാദിവർണസൂര്യച വഹ്നിജ്വാലാ-
വലീവത്തദ്വിഹീനാന്തരിക്ഷവത്പശ്യതി .
തദാകാരാകാരീ ഭവതി . അഭ്യാസാന്നിർവികാരം
ഗുണരഹിതാകാശം ഭവതി . വി രത്താരകാകാരഗാഢ-
തേമാപമം പരാകാശം ഭവതി . കാലാനലസമം
േദ്യാതമാനം മഹാകാശം ഭവതി . സർേവാത്കൃഷ്ട-
പരമാദ്വിതീയ േദ്യാതമാനം തത്ത്വാകാശം ഭവതി .
േകാടിസൂര്യ കാശം സൂര്യാകാശം ഭവതി .
ഏവമഭ്യാസാത്തന്മേയാ ഭവതി . യ ഏവം േവദ .. 2..
തേദ്യാഗം ച ദ്വിധാ വിദ്ധി പൂർേവാത്തരവിഭാഗതഃ .
പൂർവം തു താരകം വിദ്യാദമന ം തദുത്തരമിതി .
താരകം ദ്വിവിധം . മൂർതിതാരകമമൂർതിതാരകമിതി .
യദി ിയാന്തം ത ർതിതാരകം . യദ് യുഗാതീതം
തദമൂർതിതാരകമിതി . ഉഭയമപി മേനായുക്തമഭ്യേസത് .
മേനായുക്താന്തരദൃഷ്ടിസ്താരക കാശായ ഭവതി .

യുഗമധ്യബിേല േതജസ ആവിർഭാവഃ . ഏതത്പൂർവതാരകം .
ഉത്തരം ത്വമന ം . താലുമൂേലാർധ്വഭാേഗ മഹാേജ്യാതിർവിദ്യേത .
തദ്ദർശനാദണിമാദിസിദ്ധിഃ . ലേക്ഷ്യഽന്തർബാഹ്യായാം
ദൃഷ്ടൗ നിേമേഷാേന്മഷവർജിതായാം ച ഇയം ശാംഭവീ
മു ാ ഭവതി . സർവതേ ഷു േഗാപ്യമഹാവിദ്യാ ഭവതി .

https://thalilakkam.in/



മണ്ഡല ാഹ്മേണാപനിഷദ് 6

തജ്ജ്ഞാേനന സംസാരനിവൃത്തിഃ . തത്പൂജനം േമാക്ഷഫലദം .
അന്തർലക്ഷ്യം ജലേജ്യാതിഃസ്വരൂപം ഭവതി . മഹർഷിേവദ്യം
അന്തർബാേഹ്യ ിൈയരദൃശ്യം .. 3..
സഹ ാേര ജലേജ്യാതിരന്തർലക്ഷ്യം . ബുദ്ധിഗുഹായാം
സർവാംഗസുന്ദരം പുരുഷരൂപമന്തർലക്ഷ്യമിത്യപേര .
ശീർഷാന്തർഗതമണ്ഡലമധ്യഗം പഞ്ചവ മുമാസഹായം
നീലകണ്ഠം ശാന്തമന്തർലക്ഷ്യമിതി േകചിത് .
അംഗുഷ്ഠമാ ഃ പുരുേഷാഽന്തർലക്ഷ്യമിേത്യേക .
ഉക്തവികൽപം സർവമാൈത്മവ . തല്ലക്ഷ്യം ശുദ്ധാത്മദൃഷ്ട്യാ
വാ യഃ പശ്യതി സ ഏവ ഹ്മനിേഷ്ഠാ ഭവതി . ജീവഃ
പഞ്ചവിംശകഃ സ്വകൽപിതചതുർവിംശതിതത്ത്വം പരിത്യജ്യ
ഷഡ്വിംശഃ പരമാത്മാഹമിതി നിശ്ചയാജ്ജീവ േക്താ ഭവതി .
ഏവമന്തർലക്ഷ്യദർശേനന ജീവ ക്തിദശായാം സ്വയമന്തർലേക്ഷ്യാ
ഭൂത്വാ പരമാകാശാഖണ്ഡമണ്ഡേലാ ഭവതി .. 4..
ഇതി ഥമം ാഹ്മണം ..
അഥ ഹ യാജ്ഞവൽക്യ ആദിത്യമണ്ഡലപുരുഷം പ ച്ഛ .
ഭഗവന്നന്തർലക്ഷ്യാദികം ബഹുേധാക്തം . മയാ തന്ന
ജ്ഞാതം . തദ് ഹി മഹ്യം . തദുേഹാവാച പഞ്ചഭൂത-
കാരണം തഡിത്കൂടാഭം തദ്വച്ചതുഃപീഠം . തന്മേധ്യ
തത്ത്വ കാേശാ ഭവതി . േസാഽതിഗൂഢ അവ്യക്തശ്ച .
തജ്ജ്ഞാന വാധിരൂേഢന േജ്ഞയം . തദ്ബാഹ്യാഭ്യന്തർലക്ഷ്യം .
തന്മേധ്യ ജഗല്ലീനം . തന്നാദബി കലാതീതമഖണ്ഡമണ്ഡലം .
തത്സഗുണനിർഗുണസ്വരൂപം . തേദ്വത്താ വിമുക്തഃ . ആദാവഗ്നിമണ്ഡലം .
തദുപരി സൂര്യമണ്ഡലം . തന്മേധ്യ സുധാച മണ്ഡലം .
തന്മേധ്യഽഖണ്ഡ ഹ്മേതേജാമണ്ഡലം . തദ്വിദ േല്ലഖാവ -
ഭാസ്വരം . തേദവ ശാംഭവീലക്ഷണം . തദ്ദർശേന തിേ ാ മൂർതയ
അമാ തിപത്പൂർണിമാ േചതി . നിമീലിതദർശനമമാദൃഷ്ടിഃ .
അർേധാന്മീലിതം തിപത് . സർേവാന്മീലനം പൂർണിമാ ഭവതി . താസു
പൂർണിമാഭ്യാസഃ കർതവ്യഃ തല്ലക്ഷ്യം നാസാ ം . തദാ
താലുമൂേല ഗാഢതേമാ ദൃശ്യേത . തദഭ്യാസാദഖണ്ഡമണ്ഡലാകാര-
േജ്യാതിർദൃശ്യേത . തേദവ സച്ചിദാനന്ദം ഹ്മ ഭവതി . ഏവം
സഹജാനേന്ദ യദാ മേനാ ലീയേത തദാ ശാേന്താ ഭവീ ഭവതി . താേമവ
േഖചരീമാഹുഃ . തദഭ്യാസാന്മനഃൈസ്ഥര്യം . തേതാ വായുൈസ്ഥര്യം .
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തച്ചിഹ്നാനി . ആദൗ താരകവ ശ്യേത . തേതാ വ ദർപണം . തത
ഉപരി പൂർണച മണ്ഡലം . തേതാ വഹ്നിശിഖാമണ്ഡലം മാ ശ്യേത .. 1..
തദാ പശ്ചിമാഭിമുഖ കാശഃ സ്ഫടികധൂ -
ബി നാദകലാനക്ഷ ഖേദ്യാതദീപേന സവർണനവ-
രത്നാദി ഭാ ദൃശ്യേന്ത . തേദവ ണവസ്വരൂപം .

ാണാപാനേയാൈരക്യം കൃത്വാ ധൃതകുംഭേകാ നാസാ -
ദർശനദൃഢഭാവനയാ ദ്വികരാംഗുലിഭിഃ ഷ ഖീ-
കരേണന ണവധ്വനിം നിശമ്യ മനസ്ത ലീനം ഭവതി .
തസ്യ ന കർമേലപഃ . രേവരുദയാസ്തമയേയാഃ കില കർമ
കർതവ്യം . ഏവംവിദശ്ചിദാദിത്യേസ്യാദയാസ്തമയാഭാവാ-
ത്സർവകർമാഭാവഃ . ശബ്ദകാലലേയന ദിവാരാ ്യതീേതാ ഭൂത്വാ
സർവപരിപൂർണജ്ഞാേനേനാന്യാന്യവസ്ഥാവേശന ൈഹ്മക്യം
ഭവതി . ഉന്മന്യാ അമന ം ഭവതി . തസ്യ നിശ്ചിന്താ
ധ്യാനം . സർവകർമനിരാകരണമാവാഹനം .
നിശ്ചയജ്ഞാനമാസനം . ഉന്മനീഭാവഃ പാദ്യം .
സദാഽമന മർഘ്യം . സദാദീപ്തിരപാരാമൃതവൃത്തിഃ
സ്നാനം . സർവ ഭാവനാ ഗന്ധഃ . ദൃക്സ്വരൂപാവസ്ഥാന-
മക്ഷതാഃ . ചിദാപ്തിഃ പുഷ്പം . ചിദഗ്നിസ്വരൂപം ധൂപഃ .
ചിദാദിത്യസ്വരൂപം ദീപഃ . പരിപൂർണച ാമൃതരസൈസ്യകീകരണം
ൈനേവദ്യം . നിശ്ചലത്വം ദക്ഷിണം . േസാഹംഭാേവാ നമ ാരഃ .
മൗനം തിഃ . സർവസേന്താേഷാ വിസർജനമിതി യ ഏവം േവദ . .. 2..
ഏവം ിപുട്യാം നിരസ്തായാം നിസ്തരംഗസമു വന്നിവാത-
സ്ഥിതദീപവദചലസ ർണഭാവാഭാവവിഹീനൈകവല്യേദ്യാതിർഭവതി .
ജാ ന്നിന്ദാന്തഃപരിജ്ഞാേനന ഹ്മവിദ്ഭവതി .
സുഷുപ്തിസമാേധ്യാർമേനാലയാവിേശേഷഽപി മഹദസ്ത ഭേയാ-
ർേഭദസ്തമസി ലീനത്വാ ക്തിേഹതുത്വാഭാവാച്ച . സമാധൗ
മൃദിതതേമാവികാരസ്യ തദാകാരാകാരിതാഖണ്ഡാകാര-
വൃത്ത്യാത്മകസാക്ഷിൈചതേന്യ പഞ്ചലയഃ സമ്പദ്യേത

പഞ്ചസ്യ മനഃകൽപിതത്വാത് . തേതാ േഭദാഭാവാത്കദാചി-
ദ്ബഹിർഗേതഽപി മിഥ്യാത്വഭാനാത് . സകൃദ്വിഭാതസദാനന്ദാ-
നുഭൈവകേഗാചേരാ ഹ്മവിത്തേദവ ഭവതി . യസ്യ സങ്കൽപനാശഃ
സ്യാത്തസ്യ മുക്തിഃ കേര സ്ഥിതാ . തസ്മാദ്ഭാവാഭാവൗ പരിത്യജ്യ
പരമാത്മധ്യാേനന മുേക്താ ഭവതി . പുനഃപുനഃ സർവാവസ്ഥാസു
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ജ്ഞാനേജ്ഞയൗ ധ്യാനേധ്യയൗ ലക്ഷ്യാലേക്ഷ്യ ദൃശ്യാദൃേശ്യ
േചാഹാേപാഹാദി പരിത്യജ്യ ജീവ േക്താ ഭേവത് . യ ഏവം േവദ .. 3..
പഞ്ചാവസ്ഥാഃ ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിതുരീയതുരീയാതീതാഃ .
ജാ തി വൃേത്താ ജീവഃ വൃത്തിമാർഗാസക്തഃ .
പാപഫലനരകാദിമാം ശുഭകർമഫലസ്വർഗമസ്ത്വിതി
കാങ്ക്ഷേത . സ ഏവ സ്വീകൃതൈവരാഗ്യാത്കർമഫലജന്മാഽലം
സംസാരബന്ധനമലമിതി വിമുക്ത്യഭിമുേഖാ നിവൃത്തിമാർഗ-

വൃേത്താ ഭവതി . സ ഏവ സംസാരതാരണായ ഗുരുമാ ിത്യ
കാമാദി ത്യക്ത്വാ വിഹിതകർമാചരൻസാധനചതുഷ്ടയസമ്പേന്നാ
ഹൃദയകമലമേധ്യ ഭഗവത്സത്താമാ ാന്തർലക്ഷ്യരൂപമാസാദ്യ
സുഷുപ്ത്യവസ്ഥായാ മുക്ത ഹ്മാനന്ദ തിം ലബ്ധ്വാ
ഏക ഏവാഹമദ്വിതീയഃ കഞ്ചിത്കാലമജ്ഞാനവൃത്ത്യാ
വി തജാ ദ്വാസനാനുഫേലന ൈതജേസാഽസ്മീതി തദുഭയനിവൃത്ത്യാ

ാജ്ഞ ഇദാനീമസ്മീത്യഹേമക ഏവ സ്ഥാനേഭദാദവസ്ഥാേഭദസ്യ
പര നഹി മദന്യദിതി ജാതവിേവകഃ ശുദ്ധാൈദ്വത ഹ്മാഹമിതി
ഭിദാഗന്ധം നിരസ്യ സ്വാന്തർവിജൃംഭിതഭാനുമണ്ഡലധ്യാന-
തദാകാരാകാരിതപരം ഹ്മാകാരിതമുക്തിമാർഗമാരൂഢഃ
പരിപേക്വാ ഭവതി . സങ്കൽപാദികം മേനാ ബന്ധേഹതുഃ . തദ്വിയുക്തം
മേനാ േമാക്ഷായ ഭവതി . തദ്വാംശ്ച രാദിബാഹ്യ പഞ്ചരേതാ
വിഗത പഞ്ചഗന്ധഃ സർവജഗദാത്മേത്വന പശ്യംസ്ത്യക്താഹങ്കാേരാ

ഹ്മാഹമസ്മീതി ചിന്തയന്നിദം സർവം യദയമാേത്മതി
ഭാവയൻകൃതകൃേത്യാ ഭവതി .. 4..
സർവപരിപൂർണതുരീയാതീത ഹ്മഭൂേതാ േയാഗീ ഭവതി .
തം േഹ്മതി വന്തി . സർവേലാക തിപാ ഃ സർവേദശ-
സഞ്ചാരശീലഃ പരമാത്മഗഗേന ബി ം നിക്ഷിപ്യ
ശുദ്ധാൈദ്വതാജാഡ്യസഹജാമന േയാഗനി ാഖണ്ഡാ-
നന്ദപദാനുവൃത്ത്യാ ജീവ േക്താ ഭവതി . തച്ചാനന്ദ-
സമു മഗ്നാ േയാഗിേനാ ഭവന്തി . തദേപക്ഷയാ ഇ ാദയഃ
സ്വൽപാനന്ദാഃ . ഏവം ാപ്താനന്ദഃ പരമേയാഗീ ഭവതീത പനിഷത് .. 5..
ഇതി ദ്വിതീയം ാഹ്മണം .. 2..
യാജ്ഞവൽേക്യാ മഹാമുനിർമണ്ഡലപുരുഷം പ ച്ഛ
സ്വാമിന്നമന ലക്ഷണമുക്തമപി വി തം
പുനസ്തല്ലക്ഷണം ഹീതി . തേഥതി മണ്ഡലപുരുേഷാഽ വീത് .
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ഇദമമന മതിരഹസ്യം . യജ്ജ്ഞാേനന കൃതാർേഥാ
ഭവതി തന്നിത്യം ശാംഭവീമു ാന്വിതം . പരമാത്മദൃഷ്ട്യാ
തത് ത്യയലക്ഷ്യാണി ദൃഷ്ട്വാ തദനു സർേവശമ േമയമജം
ശിവം പരമാകാശം നിരാലംബമദ്വയം ഹ്മവി രു ാദീനാ-
േമകലക്ഷ്യം സർവകാരണം പരം ഹ്മാത്മേന്യവ പശ്യമാേനാ
ഗുഹാവിഹരണേമവ നിശ്ചേയന ജ്ഞാത്വാ ഭാവാഭാവാദിദ്വന്ദ്വാതീതഃ
സംവിദിതമേനാന്മന്യനുഭവസ്തദനന്തരമഖിേല ിയക്ഷയവശാദമന -
സുഖ ഹ്മാനന്ദസമുേ മനഃ വാഹേയാഗരൂപനിവാതസ്ഥിതദീപവദചലം
പരം ഹ്മ ാേപ്നാതി . തതഃ ശുഷ്കവൃക്ഷവ ർച്ഛാനി ാമയ-
നിഃശ്വാേസാച്ഛ്വാസാഭാവാന്നഷ്ടദ്വന്ദ്വഃ സദാചഞ്ചലഗാ ഃ
പരമശാന്തിം സ്വീകൃത്യ മനഃ ചാരശൂന്യം പരമാത്മനി ലീനം ഭവതി .
പയ ാവാനന്തരം േധനുസ്തനക്ഷീരമിവ സർേവ ിയവർേഗ പരിനേഷ്ട
മേനാനാശം ഭവതി തേദവാമന ം . തദനു നിത്യശുദ്ധഃ
പരമാത്മാഹേമേവതി തത്ത്വമസീത പേദേശന ത്വേമവാഹമഹേമവ
ത്വമിതി താരകേയാഗമാർേഗണാഖണ്ഡാനന്ദപൂർണഃ കൃതാർേഥാ ഭവതി .. 1..
പരിപൂർണപരാകാശമഗ്നമനാഃ ാേപ്താന്മന്യവസ്ഥഃ
സംന്യസ്തസർേവ ിയവർഗഃ അേനകജന്മാർജിതപുണ്യപുഞ്ജപക്വ-
ൈകവല്യഫേലാഽഖണ്ഡാനന്ദനിരസ്തസർവേ ശകശ്മേലാ ഹ്മാഹമസ്മീതി
കൃതകൃേത്യാ ഭവതി . ത്വേമവാഹം ന േഭേദാഽസ്തി പൂർണത്വാത്പരമാത്മനഃ .
ഇത ച്ചരന്ത്സമാലിംഗ്യ ശിഷ്യം ജ്ഞപ്തിമനീനയത് .. 2..
ഇതി തൃതീയം ാഹ്മണം .. 3..
അഥ ഹ യാജ്ഞവൽേക്യാ മണ്ഡലപുരുഷം പ ച്ഛ
േവ്യാമപഞ്ചകലക്ഷണം വിസ്തേരണാനു ഹീതി . സ
േഹാവാചാകാശം പരാകാശം മഹാകാശം
സൂര്യാകാശം പരമാകാശമിതി പഞ്ച ഭവന്തി .
ബാഹ്യാഭ്യന്തരമന്ധകാരമയമാകാശം .
ബാഹ്യസ്യാഭ്യന്തേര കാലാനലസദൃശം പരാകാശം .
സബാഹ്യാഭ്യന്തേരഽപരിമിതദ തിനിഭം തത്ത്വം മഹാകാശം .
സബാഹ്യാഭ്യന്തേര സൂര്യനിഭം സൂര്യാകാശം .
അനിർവചനീയേജ്യാതിഃ സർവവ്യാപകം നിരതിശയാനന്ദലക്ഷണം
പരമാകാശം . ഏവം തത്തല്ലക്ഷ്യദർശനാത്തത്ത േപാ ഭവതി .
നവച ം ഷഡാധാരം ിലക്ഷ്യം േവ്യാമപഞ്ചകം .
സമ്യേഗതന്ന ജാനാതി സ േയാഗീ നാമേതാ ഭേവത് .. 1..
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ഇതി ചതുർഥം ാഹ്മണം .. 4..
സവിഷയം മേനാ ബന്ധായ നിർവിഷയം മുക്തേയ ഭവതി .
അതഃ സർവം ജഗച്ചിത്തേഗാചരം . തേദവ ചിത്തം നിരാ യം
മേനാന്മന്യവസ്ഥാപരിപക്വം ലയേയാഗ്യം ഭവതി . തല്ലയം
പരിപൂർേണ മയി സമഭ്യേസത് . മേനാലയകാരണമഹേമവ .
അനാഹതസ്യ ശബ്ദസ്യ തസ്യ ശബ്ദസ്യ േയാ ധ്വനിഃ .
ധ്വേനരന്തർഗതം േജ്യാതിർേജ്യാതിരന്തർഗതം മനഃ .
യന്മന ിജഗ ഷ്ടിസ്ഥിതിവ്യസനകർമകൃത് .
തന്മേനാ വിലയം യാതി തദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം .
തല്ലയാ ദ്ധാൈദ്വതസിദ്ധിർേഭദാഭാവാത് .
ഏതേദവ പരമതത്ത്വം . സ തജ്ജ്േഞാ ബാേലാന്മത്ത-
പിശാചവജ്ജഡവൃത്ത്യാ േലാകമാചേരത് ഏവമമന ാഭ്യാേസൈനവ
നിത്യതൃപ്തിരൽപമൂ പുരീഷമിതേഭാജനദൃഢാംഗാ-
ജാഡ്യനി ാദൃഗ്വായുചലനാഭാവ ഹ്മദർശനാജ്ജ്ഞാത-
സുഖസ്വരൂപസിദ്ധിർഭവതി . ഏവം ചിരസമാധിജനിത-

ഹ്മാമൃതപാനപരായേണാഽസൗ സംന്യാസീ പരമഹംസ
അവധൂേതാ ഭവതി . തദ്ദർശേനന സകലം ജഗത്പവി ം ഭവതി .
തേത്സവാപേരാഽേജ്ഞാഽപി മുേക്താ ഭവതി . തത്കുലേമേകാത്തരശതം താരയ 
തി .
തന്മാതൃപിതൃജായാപത്യവർഗം ച മുക്തം ഭവതീത പനിഷത് ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി മണ്ഡല ാഹ്മേണാപനിഷത്സമാപ്താ ..

https://thalilakkam.in/




