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അദ്വയതാരക

ശു യജുർേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

.. ീഃ ..
ഉപനിഷദ് ഹ്മേയാഗിവിരചിതം വിവരണം

ീമദപ്പയശിവാചാര്യവിരചിതഭാേഷ്യാേപതാ

ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .

വ്യാേഖ്യേയാ വിഷയഃ തദധികാരീ ച

അഥാേതാഽദ്വയതാരേകാപനിഷദം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ .
യതേയ ജിേത ിയായ ശമാദിഷഡ്ഗുണപൂർണായ .. 1..

ീമദ്വിശ്വാധിഷ്ഠാനപരമഹംസസദ്ഗുരുരാമച ായ നമഃ

ൈദ്വതാസംഭവവിജ്ഞാനസംസിദ്ധാദ്വയതാരകം .
താരക േഹ്മതി ഗിതം വേന്ദ ീരാമൈവഭവം ..

ഇഹ ഖലു ശു യജുർേവദ വിഭേക്തയം അദ്വയതാരേകാപനിഷത്
രാജേയാഗസർവസ്വം കടയന്തീ ഹ്മാ പര്യവസന്നാ ദൃശ്യേത .
അസ്യാഃ സ്വൽപ ന്ഥേതാ വിവരണമാരഭ്യേത . അ
യേഥാക്താധികാര േദ്ദേശന

തയഃ താരകേയാഗമുപദിശന്തീത്യാഹ –അേഥതി .. അഥ
കർേമാപാസനാകാണ്ഡദ്വയനിരൂപണാനന്തരം യതഃ േതന
പുരുഷാർഥാസിദ്ധിഃ
അതഃ തദർഥം യ സ്വാതിേരേകണ ദ്വയം ന വിദ്യേത തത് അദ്വയം
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ഹ്മ
തന്മാ േബാധിനീ വിദ്യാ താരേകാപനിഷത് താം തേയാ വയം
വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ .
കസ്മാ അധികാരിണ ഇത്യത ആഹ –യതയ ഇതി .
സ്വാ മാനുഷ്ഠനപൂർവകം
േദശികം◌ുഖേതാ േവദന്ത വണം തേതാ യുക്തിഭിഃ

ത്യവിരുദ്ധാഭിഃ
മനനം ച കൃത്വാ നിദിധ്യസാനായ യതത ഇതി യതിഃ .
അജിേത ിയസ്യ
യതിത്വം കുത ഇത്യത ആഹ –ജിേത ിയാേയതി . ജിേത ിയസ്യ
യതിേത്വാപപേത്തഃ .
അരിഷഡ്വർഗാ ാന്തസ്യ ജിേത ിയതാ കുത ഇത്യത ആഹ –
ശമാദിഷഡ്ഗുണപൂർണാേയതി . ശമാദിഷഡ്ഗുണസമ്പേത്തഃ
അരിഷഡ്വർേഗാപരതിപൂർവകത്വാത് . ഏവം സാധനവേത തയഃ
താരകേയാഗമുപദിശന്തീത്യർഥഃ .. 1..

േയാേഗാപായ തത്ഫലം

ചിത്സ്വരൂേപാഽഹമിതി സദാ ഭവയൻ സമ്യങ്നിമീലിതാക്ഷഃ
കിഞ്ചിദുന്മീലിതാേക്ഷാ വാഽന്തർദൃഷ്ട്യാ ദഹരാദുപരി
സച്ചിദാനന്ദേതജഃകൂടരൂപം പരം ഹ്മാവേലാകയൻ ത േപാ
ഭവതി .. 2..

ഏവം നിദിധ്യസാേനാപായതത്ഫലമാഹ –ചിദിതി .. േയാഗീ സ്വാന്തഃ
ചി േപാഽസ്മീതി ഭവയനർേധാന്മീലിതേലാചനഃ മധ്യാദൗ
സച്ചിദാനന്ദമാ ം ഹ്മാഹമസ്മീത്യാേലാകയന്ത പസ്താരകരൂേപാ
ഭവതി .. 2..
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അദ്വയതാരകപദാർഥൗ

ഗർഭജന്മജരാമരണഭയാത്സന്താരയതി തസ്മാത്താരകമിതി .
ജീേവശ്വരൗ മായികാവിതി വിജ്ഞായ സർവവിേശഷം േനതി േനതീതി
വിഹായ
യദവശിഷ്യേത തതദ്വയം ഹ്മ .. 3..

കിം താരകമിത്യതാഹ –ഗർേഭതി .. േജ്യാതിർലിംഗം േവാർമേധ്യ
നിത്യം ധ്യാേയത്സദാ യതിഃ . ഇതി തിസിദ്ധേജ്യാതിർലിംഗസ്യ

ത്യ പേത്വന
സ്വാജ്ഞവികൽപിതഗർഭാസാദിസംസാരതാരകത്വാത്താരകം

ത്യഗാേത്മത്യർഥഃ . ജീേവശേഭേദ സതി
ത്യഗഭിന്ന ഹ്മഭാവഃ കുത

ഇത്യാശങ്ക്യ തേയാർേഭദസ്യ മായികേത്വന മിഥ്യാത്വാത്തേതാ യച്ഛിഷ്യേത
തേദവ

േഹ്മത്യാഹ –ജീേവതി .. 3..

ലക്ഷ്യ യാനുസന്ധാനവിധിഃ

തത്സിൈദ്ധ്യ ലക്ഷ്യ യാനുസന്ധാനം കർതവ്യം .. 4..

തദധിഗേമാപായഃ കഥമിത്യത ആഹ തത്സിദ്ധ്യാ ഇതി .. 4..
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പരിച്ഛിന്നേജ്യാതീരൂപലക്ഷ്യാനുസന്ധാനസ്യാപി
ചിത്തശുദ്ധിഫലകത്വം

മൂർതാമൂർതാത്മകം യ താരകദ്വയമുച്യേത .
േജ്യാതിർദർശനമാർേഗാക്തിം വ്യഖ്യാേസ്യഽദ്വയതാരകം ..

നനു –ജീേവശ്വരൗ മായികാവിതി വിജ്ഞായ സർവവിേശഷം േനതി
േനതീതി
വിഹായ യദവശിഷ്യേത തതദ്വയം ഹ്മ ഇതി യദുക്തം തദ് യുക്തേമവ .
അപി തു –തത്സിൈദ്ധ്യ ലക്ഷ്യ യാനുസന്ധാനം കർതവ്യം
ഇേത്യതദയുക്തം .
കുതഃ ലക്ഷ്യ യസ്യ ച േദഹാന്തർഗതേത്വന
പരിച്ഛിന്നേജ്യാതിഃസ്വരൂപതയാ
സ്വയമപരിച്ഛിന്നത്വാഭാവാത് . അദ്വയ ഹ്മ ഹി അപരിച്ഛിന്നം
മഹാകാശവത്

സിദ്ധം . തത്സിൈദ്ധ്യ പരിച്ഛിന്നലക്ഷ്യ യാനുസന്ധാനം കഥം
സാധനം സ്യാത് . അപരിച്ഛിന്ന ഹ്മസിൈദ്ധ്യ ഹി
അപരിച്ഛിന്ന ഹ്മധ്യാനം
കർതവ്യം . അതഃ ഇഹ വിരുദ്ധമുക്തിമിതി േചത് –സത്യേമൈവതത് .
തഥാപി
ഉക്തലക്ഷ്യ യാനുസന്ധാനദ്വാരാ സംശുദ്ധചിത്ത്ൈസ്യവ
വാക്യാർഥ വണമനനസം താന്തഃകരണവശീകരണപൂർവകാപ്
അരിച്ഛിന്ന-

ഹ്മാൈത്മക്യാനുസന്ധാനകരണസാമർഥ്യസംഭവാത് .
അന്യഥാ േദഹമധ്യഗതേജ്യാതിർദർശനഹീനത്യ
വാക്യാദി വണാദി വൃത്ത്യസംഭവാച്ച പരിച്ഛിന്നാനുസന്ധാനം
യുക്തിമിത്യനുസന്ധാനം .. 1-4..

അന്തർലക്ഷ്യലക്ഷണം

https://thalilakkam.in/
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േദഹമേധ്യ ഹ്മനാഡീ സുഷുമ്നാ സൂര്യരൂപിണീ പൂർണച ാഭാ
വർതേത . സാ തു മൂലാധാരാദാരഭ്യ ഹ്മര ഗാമിനീ ഭവതി .
തന്മേധ്യ തടിത്േകാടിസമാനകാന്ത്യാ മൃണാലസൂ വത് സുക്ഷ്മാംഗീ
കുണ്ണ്ദലിനീതി സിദ്ധാഽസ്തി . താം ദൃഷ്ട്വാ മനൈസവ നരഃ
സർവപാപവിനാശദ്വാരാ മുേക്താ ഭവതി .
ഫാേലാർധ്വഗലലാടവിേശഷമണ്ഡേല നിരന്തരം
േതജസ്താരകേയാഗവി രേണന പശ്യതി േചത് സിേദ്ധാ ഭവതി .
തർജന്യേ ാന്മീലിതകർണര ദ്വേയ ത ഫൂത്കാരശേബ്ദാ ജായേത ത
സ്ഥിേത മനസി ച ർമധ്യഗതനീലേജ്യാതിസ്സ്ഥലം വിേലാക്യ അന്തർദൃഷ്ട്യാ
നിരതിശയസുഖം ാേപ്നാതി . ഏവം ഹൃദേയ പശ്യതി .
ഏവമന്തർലക്ഷ്യലക്ഷണം മുമു ഭിരുപാസ്യം .. 5..

അന്തർബാഹ്യമധ്യേഭേദന ലക്ഷ്യം ിവിധം . ത അന്തർലക്ഷ്യലക്ഷ 
ണം
തദഭ്യാസഫലം ചാഹ –േദേഹതി .. യദാ കുണ്ഡലിനീ ാണദൃഷ്ടിമേനാഗ്നിഭിഃ
മൂലാധാര ിേകാണാ ാലങ്കാരസുഷുമ്നാഽേധാവ ം വിഭിദ്യതന്മേധ്യ

വിശതി തദാ ബാഹ്യാന്തഃ പഞ്ചവിസ്മരണപൂർവകം മുന്യന്തഃകരണം
നിർവികൽപ ഹ്മപദം ഭജതി . മുനിഃ നിർവികൽപജ്ഞാനാത് വികൽപാത്
മുേക്താ
ഭവതീത്യർഥഃ . തത്സിദ്ധ പായഃ കഃ ഇത്യത ആഹ ഫാേലതി .
തദ്ഗതസുഖാനുഭേവാപായം വദൻ അന്തർലക്ഷ്യം ഉപസംഹരതിതർജനീതി .
സുഖം ാേപ്നാതി ന േകവലം കർണര ദ്വേയ ഏവം ഹൃദേയ .. 5..

ബഹിർലക്ഷ്യലക്ഷണം

അഥ ബഹിർലക്ഷ്യലക്ഷണം . നാസികാേ ചതുർഭിഃ
ഷഡ്ഭിരഷ്ടഭിഃ
ദശഭിഃ ദ്വാദശഭിഃ മാത് അംഗുലാലേന്ത

https://thalilakkam.in/
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നീലദ തിശ്യാമത്വസദൃ ക്തഭംഗീ രത്പീതവർണദ്വേയാേപതം േവ്യാമ
യദി പശ്യതി സ തു േയാഗീ ഭവതി . ചലദൃഷ്ട്യാ േവ്യാമഭാഗവീക്ഷിതുഃ
പുരുഷസ്യ ദൃഷ്ട്യേ േജ്യാതിർമയൂഖാ വർതേത . തദ്ദർശേനന േയാഗീ ഭവതി.
തപ്തകാഞ്ചനസങ്കാശേജ്യാതിർമയൂഖാ അപാംഗാേന്ത ഭൂമൗ വാ പശ്യതി
ത ഷ്ടിഃ സ്ഥിരാ ഭവതി . ശിർേഷാപരി ദ്വാദശാംഗുലസമീക്ഷിതുഃ
അമൃതത്വം ഭവതി . യ കു സ്ഥിതസ്യ ശിരസി േവ്യാമേജ്യാതിർദൃഷ്ടം
േചത് സ തു േയാഗീ ഭവതി .. 6..

ബഹിർലക്ഷ്യലക്ഷണമാഹ –അേഥതി . േയാഗീ ഭവതി
ഇത്യാദികൃേത്സ്നാപനിഷത്

ായേശാ മണ്ഡല ാഹ്മേണാപനിഷദ്വ്യാഖ്യാേനന വ്യാഖ്യാതം
സ്യാദിതി
മന്തവ്യം .. 6..

മധ്യലക്ഷ്യലക്ഷണം

അഥ മധ്യലക്ഷ്യലക്ഷണം
ാതശ്ചി ാദിവർണാഖണ്ഡസൂര്യച വത് വഹ്നിജ്വാലാവലീവത്

തദ്വിഹീനാന്തരിക്ഷവത് പശ്യതി . തദാകാരാകാരിതയാ അവതിഷ്ഠതി .
തദ്ഭൂേയാദർശേനന ഗുണരഹിതാകാശം ഭവതി .
വി രത്താരകാകാരദീപ്യമാനഗാഢതേമാപമം പരമാകാശം ഭവതി .
കാലാനലസമേദ്യാതമാനം മഹാകാശം ഭവതി .
സർേവാത്കൃഷ്ടപരമദ തി േദ്യാതമാനം തത്ത്വാകാശം ഭവതി .
േകാടിസൂര്യ കാശൈവഭവസങ്കാശം സൂര്യാകശം ഭവതി .
ഏവം ബാഹ്യാഭ്യന്തരസ്ഥേവ്യാമപഞ്ചകം താരകലക്ഷ്യം . തദ്ദർശീ
വിമുക്തഫലസ്താദൃേഗ്വ്യാമസമാേനാ ഭവതി . തസ്മാത്താരക ഏവ
ലക്ഷ്യമമന ഫല ദം ഭവതി .. 7..
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അന്തർബാഹ്യലക്ഷ്യസ്വരൂപമുക്ത്വാ മധ്യലക്ഷ്യസ്വരൂപമാഹ –അേഥതി
.
തദ്ദർശീ വിമുക്തസ്വാജ്ഞാനതത്കാര്യഫലഃ . യസ്മാേദവം തസ്മാത് .. 7..

ഉക്താനാം ലക്ഷ്യ യേവ്യാമ്നാം ഭൗതികത്വശങ്കാ

നന്വിഹ അന്തർലക്ഷ്യബാഹ്യലക്ഷ്യമധ്യലക്ഷ്യലക്ഷേണഷു ഉച്യമാേനഷു
നീലരക്തപീ ചി ാദിവർണയുക്തേവ്യാമദർശനാനി അവഗമ്യേന്ത ൈനൈതഃ
ദർശൈനഃ കിഞ്ചിദപി മുമുേക്ഷാഃ േയാജനം ഭവിതുമർഹതി . കുതഃ
നാനാവിധേജ്യാതിർവിഷയകേത്വന ഭൗതികത്വാത് . യദി ഹ്മേജ്യാതിർദർ 
ശനം
സ്യാത്തദാ മമുൈക്ത്യ വാ തത് ഉപയുക്തം സ്യാത് . ന തു തേദതത് .

ഹ്മണഃ
ഏവം നാനാവിധത്വാഭാവാത് . ഭൗതികാനി തു േജ്യാതീംഷി
ഉപാധിേഭദാത്
ബഹുവിധാനി ഭവിതുമർഹന്തി . തസ്മാത്

പഞ്ചിതലക്ഷണബഹുവിധേജ്യാതിർദർശനാനി സിദ്ധ്യർഥകാനി സ ഃ .
ഉപനിഷദാം ൈവയർഥ്യകൽപനാനർഹത്വാത് . ഇതി േചത് –

തന്നിരസേനന ഏഷാം മുമു പേയാഗിത്വനിർണയഃ

അേ ാച്യേത . നിർവിേശഷസ്യ പരസ്യ ഹ്മണ ഏവ ഏതാനി േജ്യാ 
തീംഷി
ഇതി .
കുതഃ ഭൗതികേജ്യാതിഷം േദഹാദ്ബഹിഃ ദർശനീയേത്വന
േദഹാന്തദർശനാേയാഗ്യത്വാത് . ത്യഗാത്മേജ്യാതിഷഃ ഏകരൂപേത്വഽപി
വിവിധനാഡീവന്നാഡീസംബന്ധവശാത് നാനാവർേണാപപേത്തഃ .
യഥാ
ഏകവൃത്തിമാനപ്യാത്മാ നാനാനാഡീസംബന്ധവശാത്
ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യവസ്ഥാവിേശൈഷഃ നാനാവിധഃ അനുഭൂയേത
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തദ്വത് .
യദ്യപി ഏേതഷാം േജ്യാതിഷാമ്ഖണ്ഡേത്വന ദർശനവിഷയത്വാഭാത്

മമുൈക്ത്യ
പരമ്പരയാ സേദ്യാമുൈക്ത്യ വാ സാധനത്വൺ സ്യാത് . ന തു സാക്ഷാത്
സേദ്യാമുൈക്ത്യ . ന തു താവതാ സിദ്ധ്യാർഥകാനി മുമുേക്ഷാഃ
അനുപയുക്താനീതി
വ ം യുക്തം .. 5-7..

ദ്വിവിധം താരകം

തത്താരകം ദ്വിവിധം പൂർവാർധം താരകമുത്തരാർധമമന ം
േചതി . തേദഷ േ ാേകാ ഭേവതി –

തേദ്യാഗം ച ദ്വിധാ വിദ്ധി പൂർേവാത്തരവിധാനതഃ .
പൂർവം തു താരകം വിദ്യാത് അമന ം തദുത്തരമിതി .. 8..

താരകേയാഗസിദ്ധിഃ

താരകേയാഗസ്യ േസാമസൃൈര്യക്യദർശൈനകഫലകത്വം .

അക്ഷ്യന്തസ്താരേയാഃ ച സൂര്യ തിഫലനം ഭവതി .
താരകാഭ്യാം
സൂര്യച മണ്ഡലദർശനം ഹ്മാണ്ഡമിവ
പിണ്ഡാണ്ഡശിേരാമധ്യസ്ഥാകാേശ രവീ മണ്ഡലദ്വിതയമസ്തീതി
നിശ്ചിത്യ
താരകാഭ്യാം തദ്ദർശനം . അ ാപ ഭൈയക്യദൃഷ്ട്യാ മേനായുക്തം
ധ്യാേയത് തേദ്യാഗാഭാേവ ഇ യ വൃേത്തരനവകാശാത് .
തസ്മാതന്തർദൃഷ്ട്യാ താരക ഏവാനുസേന്ധയഃ .. 9..
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ഹ്മാണ്ഡവത് പിണ്ഡാേണ്ഡഽപി രവീ വിേദ്യേത ഇതി നിശ്ചിത്യ
താരകാഭ്യാം
തൈദക്യദർശനതഃ താരകേയാഗസിദ്ധിഃ ഭേവദിത്യാഹ –അക്ഷീതി ..
അേയാഗീ
യഥാ ഹ്മാണ്ഡസ്ഥച സൂര്യൗ മനസ്സഹകൃതതാരകാഭ്യാം
പശ്യതി
തഥാ േയാഗീ സ്വമസ്തകാകാശവിഭാതരവീ ദ്വയം
മനസ്സഹകൃതതാരാഭ്യാം
അവേലാകേയദിത്യർഥഃ . രൂപദർശനസ്യ ച രധീനത്വാത് കിം
മനേസത്യത
ആഹ –തദിതി . മനസി അന്യ വ്യാപൃേത രൂപാദി ഹണശക്തിഃ
ച രാേദഃ
നാസ്തീത്യ അന്യ മനാ അഭൂവം നാദർശമന്യ മനാ അഭൂവം
നാ ൗഷമിത്യാദി േതഃ . യസ്മാേദവം തസ്മാത് .. 9..

നനു നിർഗുണാകാശം പരമാകാശം മഹാകാശം തത്ത്വാകാശം
സൂര്യാകാശം േചതി താരകലക്ഷ്യം ആകാശപഞ്ചകമഭിധീയേത .
അ
കഥം പൂർേവാത്തരാർധവിഭാഗഃ ഇതി . അേ ാച്യേത .
ഉഭൈയക്യദൃഷ്ട്യാ
മേനായുക്തം ധ്യാേയതിതി താര ഏവാനുസേന്ധ്യയഃ . ഇതി ച
ധ്യാനേയാഗാഭ്യാസസ്യ
വിഹിതത്വാത് . തദഭ്യാസകാലഃ പൂർവാർധഃ താരകേയാഗസഞ്ജ്ഞകഃ
തത്ഫലീഭൂതേജ്യാതിർദൃശനകാലഃ ഉത്തരാർധഃ
അമന േയാഗസഞ്ജ്ഞകഃ .
ഏവേമവ ച ആകാശപഞ്ചകദർശേന പൂർേവാത്തരവിഭാേഗാ മന്തവ്യഃ .. 9..
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മൂർതാമൂർതേഭേദന ദ്വിവിധമനുസേന്ധയം

താരകം ദ്വിവിധം മൂർതിതാരകം അമൂർതിതാരകം േചതി .
യതി ിയാന്തം തത് മൂർതിമത് . യത് യുഗാതീതം തത് അമൂർതിമത് .
സർവ അന്തഃപദാർഥവിേവചേന മേനായുക്താഭ്യാസ ഇഷ്യേത .
താരകാഭ്യം
തദൂർധ്വസ്ഥസത്ത്വദർശനാത് മേനായുേക്തന അന്തരീക്ഷേണന
സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപം ൈഹ്മവ . തസ്മാത് ശു േതേജാമയം േഹ്മതി സിദ്ധം
.
തദ് ഹ്മ മനഃസഹകാരിച ഷാ അന്തർദൃഷ്ട്യാ േവദ്യം ഭവതി .
ഏവമമൂർതിതാരകമപി . മേനായുേക്തന ച ൈഷവ ദഹരാദികം േവദ്യം
ഭവതി രൂപ ഹണ േയാചനസ്യ മനശ്ച രധീനത്വാത്
ബാഹ്യവദാന്തേരഽപി ആത്മമനശ്ച ഃസംേയാേഗൈനവ
രൂപ ഹണകാേര്യാദയാത് .
തസ്മാന്മേനായുക്താ അന്തർദൃഷ്ടിഃ താരക കാശായ ഭവതി .. 10..

യദനുസേന്ധയം തത് കതിവിധമിത്യ തത്താരകം ..
ബാഹ്യപദാർഥവിേവചനവത് അന്തഃപദാർഥവിേവചനമപി
മനശ്ച രധീനമിത്യാഹ –സർവേ തി .
തദൂർധ്വസ്ഥസത്ത്വദർശനാത്

മേധ്യാർധ്വവിലസിേതാത്തരതാരകലക്ഷ്യദർശനാത് .
േകൈനതദ്ദർശനീയമിത്യ മേനായുേക്തേനതി . ൈഹ്മവ
ഉത്തരതാരകലക്ഷ്യമിത്യനുസേന്ധയം . യസ്മാേദവം തസ്മാത് .

മധ്യാദിസ്ഥലവിലസിത്ശു േതജേസാ മനഃകൽപിതേത്വഽപി
ഹ്മണഃ

സർവവ്യാപകേത്വന ത ാപി വിദ്യമാനത്വാത് തേദവ േഹ്മതി
അഭിമതി ഢിമ്നാ
ലീേന ത മനസി കൽപകസാേപക്ഷകൽപനാൈവരളേയ നിർവികൽപകം

ൈഹ്മവ
അവശിഷ്യേത ഇത്യർഥഃ . യേത്തേജാ മനഃകൽപിതം തദ് ഹ്മ .
യസ്മാേദവം തസ്മാത് .. 10..
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മൂർതിതാരകാമൂർതിതാരകേയാശ്ച
ഇ ്യാന്ത യുഗാതീതത്വകഥേനന
സഗുണമൂർതിധ്യാനപരത്വം ചാവഗന്തവ്യം . സഗുണമൂർതിധ്യാനസ്യ ച
നിഷ്കാമകൃതസ്യ ച മമുക്തിചിത്തശുദ്ധി േയാജനതയാ
സു സിദ്ധത്വാത് .. 10..

താരകേയാഗസ്വരൂപം

യുഗമധ്യബിേല ദൃഷ്ടിം തദ്ദ്വാരാ ഊർധ്വസ്ഥിതേതജ
ആവിർഭൂതം
താരകേയാേഗാ ഭവതി . േതന സഹ മേനായുക്തം താരകം സുസംേയാജ്യ

യേത്നന
യുഗ്മം സാവധാനതയാ കിഞ്ചിദൂർധ്വമ്ത്േക്ഷപേയത് . ഇതി

പൂർവതാരകേയാഗഃ . ഉത്തരം തു അമൂർതിമതമന മിത ച്യേത .
താലുമൂേലാർധ്വഭാേഗ മഹാൻ േജ്യാതിർമയൂേഖാ വർതേത . തത്
േയാഗിഭിർേധ്യയം .
തസ്മാതണിമാദിസിദ്ധിർഭവതി .. 11..

േകാഽയം താരകേയാഗ ഇത്യ യുഗമധ്യബിേല ത ത്യാജ്ഞാചേ
ദൃഷ്ടിയുഗ്മം സംനിേവശ്യ . സാവധാനതയാ വിേലാകയൻ . േധ്യയം
തേജ്ജ്യാതിഃ േഹ്മതി േയാഗിഭിശ്ചിന്ത്യമിത്യർഥഃ . തതഃ കിം
ഭവതീത്യ
തസ്മാദിതി .. 11..
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കൃതേയാേഗ പൂർണമേനാവിലയാഭാേവന ദൃശ്യമാനേജ്യാതിഷഃ
ത്യഗാത്മസ്വരൂപത്വനിർണയഃ

ഇദം േജ്യാതിഃ ത്വമ്പദാർഥഃ ആേഹാസ്വിത് തത്പദാർഥഃ ഇതി
സംശീയേത .
കുതഃ സംശയഃ ത്വമ്പദാർഥവിേവചന ഇതി സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപം

ൈഹ്മേവതി ച ഉക്തത്വാത് . അേ ാച്യേത . ത്വമ്പദാർഥഃ
ത്യഗാൈത്മവ .
ഹ്മാംശത്വാ ഹ്മത്വമുപചര്യേത സാക്ഷാദ് ഹ്മേയാേഗാ ഹി

മേനാവിയുക്താഭ്യാസരൂപഃ . തൈ വ മേനാനാശസംഭവാത് .
മേനായുക്താഭ്യാസ കൃതഃ കണ്ഠരേവാക്തഃ .
മനസ്സഹകാരിച ഷാ
േവദ്യം ഭവതീതി ച . യദി മനൈസവ േവദ്യമിത ക്തം തദാ
അന്തർദൃേഷ്ടഃ
മേനാഽനന്യത്വാത് മനസഃ ഹ്മണി വിലയസംഭവാച്ച
അഖണ്ഡ ഹ്മേയാഗ
ഏവ വിവക്ഷിതഃ ഇതി വ ം ശക്യം . ന തു തദസ്തി .

ത്യഗാത്മേയാേഗ ച
ആന്തേര ബാഹ്യവത് ആത്മമനശ്ച സ്സംേയാേഗൈനവ
രൂപ ഹണകാേര്യാദയഃ
സ്യാത് . ന തു ഹ്മേയാേഗ തദീയാഖണ്ഡസമ്യഗ്ദർശനം
ച രധീനം
മേനാഽദീനം വാ ഭവതി . ച ർമനസീ പൃഷ്ഠതഃ കൃത്വാ
സ്വയ കശമാനത്വാത് . നനു മേനായുക്താന്തർദൃഷ്ടിരിത ക്തത്വാത്
മനസഃ
അന്തർദൃഷ്ടിദ്വാരാ ഹ്മണി വിലയ ഏവ അർഥാദവഗമ്യേത ഇതി േച .
ബഹ്യവദിത ക്തേത്വന കൃതേയാേഗ മേനാവിലയാസംഭവാത് .
താത്കാലിക
മേനാലയഃ സുഷുപ്തേസ്യവ നാത്യന്ത ാധ്യതേമാ ഭവിതുമർഹതി .
യദ്വാ

മമുക്തിസാധനീഭൂേതാഽപി സ മേനാലയഃ
പുനർജന്മബീജഭർജനാഭാവാത്
ന നാശാപരപര്യായഃ ഇത്യവഗന്തവ്യം .. 11..
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ശാംഭവീമു ാ

അന്തർബാഹ്യലേക്ഷ്യ ദൃഷ്ടൗ നിേമേഷാേന്മഷവർജിതായാം സത്യം
സാംഭവീ മു ാ ഭവതി . ത ാരൂഢജ്ഞാനിനിവാസാത് ഭൂമിഃ
പവി ാ ഭവതി . ത ഷ്ട്യാ സർേവ േലാകാഃ പവി ാ ഭവന്തി .
താദൃശപരമേയാഗിപൂജാ യസ്യ ലഭ്യേത േസാഽപി മുേക്താ ഭവതി .. 12..

യേത്യാഗിഭിഃ േധ്യയമുക്തം പര്യവസാേന തേദവ സാംഭവീ മു ാ
ഭവതീത്യാഹ അന്തരിതി .. മു ാ ഭവതി ഇത്യ

അന്തർലക്ഷ്യം ബഹിർദൃഷ്ടിഃ നിേമേഷാേന്മഷവർജിതാ .
ഏഷാ സാ ശാംഭവീ മു ാ സർവതേ ഷു േഗാപിതാ ..

ഇതി േതഃ . ത ാരൂഢേയാഗിനം സ്തൗതി –തദിതി . പവി ാ
ഭവതി
ഇത്യ സ്വപാദന്യാസമാേ ണ പാവയൻ വസുധാതലം ഇതി
സ്വരൂപദർശേനാേക്തഃ . പവി ാ ഭവന്തി –

േസ്വചരാ ഭൂചരാഃ സർേവ ഹ്മവി ഷ്ടിേഗാചരാഃ .
സദ്യ ഏവ വിമുച്യേന്ത േകാടിജന്മാർജിൈതരൈഘഃ ..

ഇതി േതഃ .. 12..

അന്തർലക്ഷ്യവികൽപാഃ

അന്തർലക്ഷ്യജ്വലേജ്ജ്യാതിഃസ്വരൂപം ഭവതി . പരമഗുരൂപേദേശന
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സഹ ാരജ്വലേജ്ജ്യാതിർവാ ബുദ്ധിഗുഹാനിഹിതചിേജ്ജ്യാതിർവാ
േഷാഡശാന്തസ്ഥതുരീയൈചതന്യം വാ അന്തർലക്ഷ്യം ഭവതി .
തദ്ദർശനം
സദാചാര്യമൂലം .. 13..

അന്തർലക്ഷ്യം വികൽപ്യ നിർധാരയതി –പരേമതി .. ഉക്തവികൽപാ 
നാം
ഏകാർഥപര്യവസായിത്വാത് തദ്ദർശനമൂലം കിമിത്യ –
തദ്ദർശനമിതി .. 13..

ആചാര്യലക്ഷണം

ആചാേര്യാ േവദസമ്പേന്നാ വി ഭേക്താ വിമത്സരഃ .
േയാഗേജ്ഞാ േയാഗനിഷ്ഠശ്ച സദാ േയാഗാത്മകഃ ശുചിഃ .. 14..

ഗുരുഭക്തിസമായുക്തഃ പുരുഷ്േജ്ഞാ വിേശഷതഃ .
ഏവം ലക്ഷണസമ്പേന്നാ ഗുരുരിത്യഭിധീയേത .. 15..

ഗുശബ്ദസ്ത്വന്ധകാരഃ സ്യാത് രുശബ്ദസ്തന്നിേരാധകഃ .
അന്ധകാരനിേരാധിത്വാത് ഗുരുരിത്യഭിധീയേത .. 16..

ഗുരുേരവ പരം ഹ്മ ഗുരുേരവ പരാ ഗതിഃ .
ഗുരുേരവ പരാ വിദ്യാ ഗുരുേരവ പരായണം .. 17..

ഗുരുേരവ പരാ കാഷ്ഠാ ഗുരുേരവ പരം ധനം .
യസ്മാത്തദുപേദഷ്ടാഽസൗ തസ്മാദ്ഗുരുതേരാ ഗുരുരിതി .. 18..
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ആചാര്യലക്ഷണമുക്ത്വാ ഗുരുശബ്ദാർഥമാഹ –ഗുശബ്ദസ്ത്വിതി .. 14-18..

പരമാത്മദർശനാംഗഭൂത ത്യഗാത്മദർശനസ്യ സർവഥാ
അനുേപക്ഷണീയേത്വാേദ്ധാഷഃ

നന്വിഹ താദൃശപരമേയാഗിപൂജാ യസ്യ ലഭ്യേത േസാഽപി മുേക്താ
ഭവതീതി
ഏതാദൃശാനി വാക്യാനി അർഥവാദാഃ ഏവസ ഃ . കുതഃ
സഹ ാരജ്വലേജ്ജ്യാതിർവാ –
ഇത്യാദിവാേക്യാക്തേദഹപരിച്ഛിന്നേജ്യാതിർമാേ
പര്യവസന്നായാഃ അസ്യാഃ ഉപനിഷദ ആദ്യന്തപര്യാേലാചേനഽപി
അപരിച്ഛിന്ന ഹ്മാൈത്മക്യേയാഗസ്യ ക്വചിദപി അനുക്തത്വാത് . ഇതി േചത്
–
അേ ാച്യേത .
സത്യേമൈവതത് . ത്വമ്പദലക്ഷ്യാർഥസിദ്ധ്യാ
അഹമ്പദലക്ഷ്യാർഥസ്യാപി
സിദ്ധിേത്വന ൈകമുതികന്യായാത് ഹ്മപദാർഥസിേദ്ധഃ കഥം
ത്വമഹമ്പദാർഥേയാഃ േഭദഃ നായം േദാഷഃ . ത്വം പദസ്യ
ഖണ്ഡ ത്യഗാത്മാർഥകത്വാത് . അഹമ്പദസ്യ
തത്ത്വമസിവാക്യാർഥജ്ഞാേനാദയാനന്തരം
അഖണ്ഡ ഹ്മേയാഗാഭ്യാസാർഥം

ാഹ്യേത്വന അഖണ്ഡ ത്യഗാത്മാർഥകത്വാച്ച ത്വമഹമ്പദേയാഃ
േഭദസ്യ
വി ഷ്ടത്വാത് . തസ്മാദ ഉക്തേയാഗിനഃ സേദ്യാമുക്ത്യഭാേവന
ഔപചരികപരമേത്ത്വന ച കൃതവാക്യാനി അർഥവാദാ ഏവ . തഥാപി
സ്വേദഹാന്തർവർതിേജ്യാതിദർശനം വിനാ തത്ത്വമസി ഇതി
ഉപദിശതാമഹം

ഹ്മാസ്മീതി വാങ്മാേ ണ ലപതാം ച ാന്തതമാനാം
കൽപേകാടിഷ്വപി സംസാരബന്ധാേന്മാക്ഷാസംഭവാത്
േമാക്ഷ ഥമസാധനത്വാച്ചാസ്യ ദർശനസ്യ ഉേപക്ഷാ ന കദാപി
കാര്യാ ഇതി
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സ്ഥിതം .. 12-18..

ന്ഥാഭ്യാസഫലം

യഃ സകൃദുച്ചാരയതി തസ്യ സംസാരേമാചനം ഭവതി .
സർവജന്മകൃതം പാപം തത്ക്ഷണാേദവ നശ്യതി . സർവാൻ
കാമാനവാേപ്നാതി .
സർവപുരുഷാർഥസിദ്ധിർഭവതി . യ ഏവം േവേദത പനിഷത് .. 19..

ന്ഥതദർഥപഠനാനുസന്ധാനഫലമഹാ –യ ഇതി ..
കാമാകാമധിയാം
പഠനഫലം സർവകാമാപ്തിഃ പരമപുരുഷാർഥാപ്തിശ്ച .
ഇത പനിഷച്ഛബ്ദഃ അദ്വയതാരേകാപനിഷത്സമാപ്ത്യർഥഃ .. 19..

ീവാസുേദേവ ശിേഷ്യാപനിഷദ് ഹ്മേയാഗിനാ .
അദ്വേയാപനിഷദ്വ്യാഖ്യാ ലിഖിേതശ്വരേഗാചരാ .
അദ്വേയാപനിഷദ്വ്യാഖ്യാ േന്ഥാഽശീതിരിതീരിതഃ ..

ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .

ഇതി ീമദീശാദ്യേഷ്ടാത്തരശേതാപനിഷച്ഛാ വിവരേണ
ിപഞ്ചാശത്സംഖ്യാപൂരകം അദ്വയതാരേകാപനിഷദ്വിവരണൺ

സ ർണം .
ഇതി ീമ ന്ദേരശ്വരതാതാചാര്യശിഷ്യാപ്പയശിവാചാര്യകൃതിഷു
അദ്വയതാരേകാപനിഷദ്ഭാഷ്യം സമാപ്തം .. ഓം ..

ഓം ീമദ്വിശ്വാധിഷ്ഠനപരമഹംസസദ്ഗുരുരാമച ാർപണമ ..
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