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ൈപംഗേലാപനിഷദ്

ശു യജുർേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

ശു യജുർേവദീയ സാമാന്യ ഉപനിഷത് ..
ൈപംഗേലാപനിഷേദ്വദ്യം പരമാനന്ദവി ഹം .
പരിതഃ കലേയ രാമം പരമാക്ഷരൈവഭവം ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
അഥ ഹൈപംഗേലാ യാജ്ഞവൽക്യമുപസേമത്യ
ദ്വാദശവർശശു ഷാപൂർവകം
പരമരഹസ്യൈകവല്യമനു ഹീതി പ ച്ഛ . സ േഹാവാച
യാജ്ഞ്നവൽക്യഃ സേദവ േസാേമ്യദമ ആസീത് .
തന്നിത്യമുക്തമവി ിയം സത്യജ്ഞാനാനന്ദം പരിപൂർണം
സനാതനേമകേമവാദ്വിതീയം ഹ്മ .
തസ്മിന്മരുശുക്തികാസ്ഥാണുസ്ഫടികാദൗ
ജലരൗപ്യപുരുഷേരഖാദിവേല്ലാഹിതശു കൃഷ്ണഗുണമയീ
ഗുണസാമ്യാനിർവാച്യാ മൂല കൃതിരാസീത് . തത് തിബിംബിതം
യത്തത്സാക്ഷിൈചതന്യമാസീത് . സാ പുനർവികൃതിം ാപ്യ
സേത്ത്വാ ിക്താഽവ്യക്താഖ്യാവരണശക്തിരാസീത് . തത് തിബിംബിതം
യത്തദീശ്വരൈചതന്യമാസീത് . സ സ്വാധീനമായഃ സർവജ്ഞഃ
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയാനാമാദികർതാ ജഗദ രരൂേപാ ഭവതി .
സ്വസ്മിന്വിലീനം സകലം ജഗദാവിർഭാവയതി .
ാണികർമവശാേദഷ പേടാ യദ്വത് സാരിതഃ
ാണികർമക്ഷയാത്പുനസ്തിേരാഭാവയതി . തസ്മിേന്നവാഖിലം വിശ്വം
സേങ്കാചിതപടവദ്വർതേത . ഈശാധിഷ്ഠിതാവരണശക്തിേതാ
രേജാ ിക്താ മഹദാഖ്യാ വിേക്ഷപശക്തിരാസീത് . തത് തിബിംബിതം
യത്തദ്ധിരണ്യഗർഭൈചതന്യമാസീത് . സ മഹത്തത്ത്വാഭിമാനീ
ഷ്ടാ ഷ്ടവപുർഭവതി .
ഹിരണ്യഗർഭാധിഷ്ഠിതവിേക്ഷപശക്തിതസ്തേമാ ിക്താഹങ്കാരാഭിധാ
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ലശക്തിരാസീത് . തത് തിബിംബിതം
യത്തദ്വിരാടൈചതന്യമാസീത് . സ തദഭിമാനീ ഷ്ടവപുഃ
സർവ ലപാലേകാ വി ഃ ധാനപുരുേഷാ ഭവതി .
തസ്മാദാത്മനആകാശഃ സംഭൂതഃ . ആകാശാദ്വായുഃ . വാേയാരഗ്നിഃ
. അേഗ്നരാപഃ . അദ്ഭ്യഃ പൃഥിവീ . താനി പഞ്ച തന്മാ ാണി
ിഗുണാനി ഭവന്തി . കാേമാ ജഗേദ്യാനിസ്തേമാഗുണമധിഷ്ഠായ
സൂക്ഷ്മതന്മാ ാണി ഭൂതാനി ലീകർതും േസാഽകാമയത .
സൃേഷ്ടഃ പരിമിതാനി ഭൂതാേന്യകേമകം ദ്വിധാ വിധായ
പുനശ്ചതുർധാ കൃത്വാ സ്വേസ്വതരദ്വിതീയാംൈശഃ പഞ്ചധാ
സംേയാജ്യ പഞ്ചീകൃതഭൂൈതരനന്തേകാടി ഹ്മാണ്ഡാനി
തത്തദേണ്ഡാചിതേഗാലക ലശരീരാണ്യസൃജത് . സ
പഞ്ചഭൂതാനാം രേജാംശാംശ്ചതുർധാ കൃത്വാ
ഭാഗ യാത്പഞ്ചവൃത്ത്യാത്മകം ാണമസൃജത് . സ േതഷാം
തുര്യഭാേഗന കർേമ ിയാണ്യസൃജത് . സ േതഷാം സത്ത്വാംശം
ചതുർധാ കൃത്വാ ഭാഗ യസമഷ്ടിതഃ
പഞ്ച ിയാവൃത്ത്യാത്മകമന്തഃകരണമസൃജത് . സ േതഷാം
സത്ത്വതുരീയഭാേഗനജ്ഞാേന ിയാണ്യസൃജത് . സത്ത്വസമഷ്ടിത
ഇ ിയപാലകാനസൃജത് . താനി സൃഷ്ടാന്യേണ്ഡ ാചിക്ഷിപത്
. തദാജ്ഞയാ സമഷ്ട്യണ്ഡം വ്യാപ്യ താന്യതിഷ്ഠൻ .
തദാജ്ഞയാഹങ്കാരസമന്വിേതാ വിരാട് ലാന്യരക്ഷത് .
ഹിരണ്യഗർഭസ്തദാജ്ഞയാ സൂക്ഷ്മാണ്യപാലയത് . അണ്ഡസ്ഥാനി താനി
േതന വിനാ ന്ദിതും േചഷ്ടിതും വാ ന േശകുഃ . താനി
േചതനീകർതും േസാഽകാമയത ഹ്മാണ്ഡ ഹ്മര ാണി
സമസ്തവ്യഷ്ടിമസ്തകാന്വിദാര്യ തേദവാനു ാവിശത് . തദാ
ജഡാന്യപി താനി േചതനവത്സ്വകർമാണി ച ിേര . സർവേജ്ഞേശാ
മായാേലശസമന്വിേതാ വ്യഷ്ടിേദഹം വിശ്യ തയാ േമാഹിേതാ
ജീവത്വമഗമത് .
ശരീര യതാദാത്മ്യാത്കർതൃത്വേഭാ ത്വതാമഗമത് .
ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിമൂർച്ഛാമരണധർമയുേക്താ
ഘടീയ വദുദ്വിേഗ്നാ ജാേതാ മൃത ഇവ കുലാലച ന്യാേയന
പരി മതീതി .. ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ .. 1..

അഥ ൈപംഗേലാ യാജ്ഞവൽക്യമുവാച സർവേലാകാനാം
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സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തകൃദ്വിഭൂരീശഃ കഥം ജീവത്വമഗമദിതി . സ
േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ ലസൂക്ഷ്മകാരണേദേഹാദ്ഭവപൂർവകം
ജീേവശ്വരസ്വരൂപം വിവിച്യ കഥയാമീതി
സാവധാേനൈനകാ തയാ യതാം . ഈശഃ
പഞ്ചീകൃതമഹാഭൂതേലശാനാദായ
വ്യഷ്ടിസമഷ്ട്യാത്മക ലശരീരാണി യഥാ മമകേരാത് .
കപാലചർമാ ാസ്ഥിമാംസനഖാനി പൃഥിവ്യംശാഃ .
രക്തമൂ ലാലാേസ്വദാദികമവംശാഃ .

േഷ്ണാഷ്ണേമാഹൈമഥുനാദ്യാ അഗ്ന്യംശാഃ .
ചാരേണാത്താരണശ്വാസാദികാ വായ്വംശാഃ . കാമേ ാധാദേയാ
േവ്യാമാംശാഃ . ഏതത്സംഘാതം കർമണി സഞ്ചിതം ത്വഗാദിയുക്തം
ബാല്യാദ്യവസ്ഥാഭിമാനാ ദം ബഹുേദാപാ യം ലശരീരം
ഭവതി ..
അഥാപഞ്ചീകൃതമഹാഭൂതരേജാംശഭാഗ യസമഷ്ടിതഃ
ാണമസൃജത് . ാണാപാനവ്യാേനാദാനസമാനാഃ ാണവൃത്തയഃ
. നാഗകൂർമകൃകരേദവദത്തധനഞ്ജയാ ഉപ ാണാഃ .
ഹൃദാസനനാഭികണ്ഠസർവാംഗാനിസ്ഥാനാനി .
ആകാശാദിരേജാഗുണതുരീയഭാേഗന കർേമ ിയമസൃജത് .
വാക്പാണിപാദപായൂപാസ്ഥാസ്തദ്വൃത്തയഃ .
വചനാദാനഗമനവിസർഗാനന്ദാസ്തദ്വിഷയാഃ ..
ഏവം ഭൂതസത്ത്വാംശഭാഗ യസമഷ്ടിേതാഽന്തഃകരണമസൃജത്
. അന്തഃകരണമേനാബുദ്ധിചിത്താഹങ്കാരാസ്തദ്വൃത്തയഃ .
സങ്കൽപനിശ്ചയസ്മരണാഭിമാനാനുസന്ധാനാസ്തദ്വിഷയാഃ .
ഗലവദനനാഭിഹൃദയ മധ്യംസ്ഥാനം .
ഭൂതസത്വതുരീയഭാേഗനജ്ഞാേന ിയമസൃജത് .
േ ാ ത്വക്ച ർജിവ്ഹാ ാണാസ്തദ്വൃത്തയഃ .
ശബ്ദ ർശരൂപരസഗന്ധാസ്തദ്വിഷയാഃ .
ദിഗ്വാതാർക േചേതാഽശ്വിവഹ്നീേ ാേപ മൃത കാഃ . ചേ ാ
വി ശ്ചതുർവ ഃ ശംഭുശ്ച കാരണാധിപാഃ ..
അഥാന്നമയ ാണമയമേനാമയവിജ്ഞാമയാനന്ദമയാഃ പഞ്ച
േകാശാഃ . അന്നരേസൈനവ ഭൂത്വാന്നരേസനാഭിവൃദ്ധിം
ാപ്യാന്നരസമയപൃഥിവ്യാം യദ്വിലീയേത േസാഽന്നമയേകാശഃ .
തേദവ ലശരീരം . കർേമ ിൈയഃ സഹ ാണാദിപഞ്ചകം
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ാണമയേകാശഃ . ജ്ഞാേന ിൈയഃ സഹബുദ്ധിർവിജ്ഞാനമയേകാശഃ .
ഏതത്േകാശ യം ലിംഗശരീരം .
സ്വരൂപാജ്ഞാനമാനന്ദമയേകാശഃ . തത്കാരണശരീരം ..
അഥജ്ഞാേന ിയപഞ്ചകം കർേമ ിയപഞ്ചകം
ാണാദിപഞ്ചകം വിയദാദിപഞ്ചകമന്തഃകരണചതുഷ്ടയം
കാമകർമതമാംസ്യഷ്ടപുരം ..
ഇശാജ്ഞയാ വിരാേജാ വ്യഷ്ടിേദഹം വിശ്യ ബുദ്ധിമധിഷ്ഠായ
വിശ്വത്വമഗമത് . വിജ്ഞാനാത്മാ ചിദാഭാേസാ വിേശ്വാ വ്യാവഹാരിേകാ
ജാ ലേദഹാഭിമാനീ കർമഭൂരിതി ച വിശ്വസ്യ നാമ
ഭവതി . ഈശാജ്ഞയാ സൂ ാത്മാ വ്യഷ്ടിസൂക്ഷ്മശരീരം
വിശ്യ മന അധിഷ്ഠായ ൈതജസത്വമഗമത് . ൈതജസഃ
ാതിഭാസികഃ സ്വപ്നകൽപിത ഇതി ൈതജസസ്യ നാമ ഭവതി .
ഈശാജ്ഞയാ മാേയാപാധിരവ്യക്തസമന്വിേതാ വ്യഷ്ടികാരണശരീരം
വിശ്യ ാജ്ഞത്വമഗമത് . ാേജ്ഞാവിച്ഛിന്നഃ പാരമാർഥികഃ
സുഷുപ്ത്യഭിമാനീതി ാജ്ഞസ്യ നാമ ഭവതി .
അവ്യക്തേലശാജ്ഞാനാച്ഛാദിതപാരമാർഥികജീവസ്യ
തത്ത്വമസ്യാദിവാക്യാനി ഹ്മൈണകതാം ജഗുഃ
േനതരേയാർവ്യാവഹാരിക ാതിഭാസികേയാഃ .
അന്തഃകരണ തിബിംബിതൈചതന്യം യത്തേദവാവസ്ഥാ യഭാഗ്ഭവതി
. സ ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യവസ്ഥാഃ ാപ്യ ഘടീയ വദുദ്വിേഗ്നാ
ജാേതാ മൃത ഇവസ്ഥിേതാ ഭവതി . അഥ
ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിമൂർച്ഛാമരണാദ്യവസ്ഥാഃ പഞ്ച ഭവന്തി
..
തത്തേദ്ദവതാ ഹാന്വിൈതഃ േ ാ ാദിജ്ഞാേന ിൈയഃ
ശബ്ദ്യാദ്യർഥവിഷയ ഹണജ്ഞാനം ജാ ദവസ്ഥാ ഭവതി .
ത മധ്യം ഗേതാ ജീവ ആപാദമസ്തകം വ്യാപ്യ
കൃഷി വണാദ്യഖില ിയാകർതാ ഭവതി . തത്തത്ഫലഭുക് ച
ഭവതി . േലാകാന്തരഗതഃ കർമാർജിതഫലം സ ഏവ ഭുങ്ക്േത . സ
സാർവഭൗമവദ്വ്യവഹാരാ ാന്ത അന്തർഭവനം േവ ം
മാർഗമാ ിത്യ തിഷ്ഠതി . കരേണാപരേമ
ജാ ത്സം ാേരാത്ഥ േബാധവദ് ാഹ്യ ാഹകരൂപ രണം
സ്വപ്നാവസ്ഥാ ഭവതി . ത വിശ്വ ഏവ
ജാ ദ്വ്യവഹാരേലാപാന്നാഡീമധ്യം ചരംൈസ്തജസത്വമവാപ്യ
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വാസനാരൂപകം ജഗൈദ്വചി ്യം സ്വഭാസാ ഭാസയന്യേഥപ്സിതം
സ്വയം ഭുങ്ക്േത ..
ചിൈത്തകകരണാ സുഷുപ്ത്യവസ്ഥാ ഭവതി .
മവി ാന്തശകുനിഃ പക്ഷൗ സംഹൃത്യ നീഡാഭിമുഖം യഥാ
ഗച്ഛതി തഥാ ജീേവാഽപി ജാ ത്സ്വപ്ന പേഞ്ച വ്യവഹൃത്യ
ാേന്താഽജ്ഞാനം വിശ്യ സ്വാനന്ദം ഭുങ്ക്േത ..

അകസ്മാ ദ്ഗരദണ്ഡാൈദ്യസ്താഡിതവദ്ഭയാജ്ഞാനാഭ്യാമി ിയസംഘ്
ആൈതഃ കമ്പന്നിവ മൃതതുല്യാ മൂർച്ഛാ ഭവതി .
ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിമൂർച്ഛാവസ്ഥാനാമന്യാ
ഹ്മാദിസ്തംബപര്യന്തം സർവജീവഭയ ദാ ലേദഹവിസർജനീ

മരണാവസ്ഥാ ഭവതി . കർേമ ിയാണിജ്ഞാേന ിയാണി
തത്തദ്വിഷയാൻ ാണാൻസംഹൃത്യ കാമകർമാന്വിത
അവിദ്യാഭൂതേവഷ്ടിേതാ ജീേവാ േദഹാന്തരം ാപ്യ േലാകാന്തരം
ഗച്ഛതി . ാക്കർമഫലപാേകനാവർതാന്തരകീടവദ്വി ാന്തിം
ൈനവ ഗച്ഛതി . സത്കർമപരിപാകേതാ ബഹൂനാം ജന്മനാമേന്ത
നൃണാം േമാേക്ഷച്ഛാ ജായേത . തദാ സദ്ഗുരുമാ ിത്യ
ചിരകാലേസവയാ ബന്ധം േമാക്ഷം കശ്ചിത് യാതി . അവിചാരകൃേതാ
ബേന്ധാ വിചാരാേന്മാേക്ഷാ ഭവതി . തസ്മാത്സദാ വിചാരേയത് .
അധ്യാേരാപാപവാദതഃ സ്വരൂപം നിശ്ചയീകർതും ശക്യേത .
തസ്മാത്സദാ വിചാരേയജ്ജഗജ്ജീവപരമാത്മേനാ
ജീവഭാവജഗദ്ഭാവബാേധ ത്യഗഭിന്നം ൈഹ്മവാവശിഷ്യത
ഇതി .. ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..

അഥ ൈഹനം ൈപംഗലഃ പച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം
മഹാവാക്യവിവരണമനു ഹീതി . സ േഹാവാച
യാജ്ഞവൽക്യസ്തത്ത്വമസി ത്വം തദസി ത്വം ഹ്മാസ്യഹം
ഹ്മാസ്മീത്യനുസന്ധാനം കുര്യാത് . ത പാേരാക്ഷ്യശബലഃ

സർവജ്ഞത്വാദിലക്ഷേണാ മാേയാപാധിഃ സച്ചിദാനന്ദലക്ഷേണാ
ജഗേദ്യാനിസ്തത്പദവാേച്യാ ഭവതി . സ
ഏവാന്തഃകരണസംഭിന്നേബാേധാഽസ്മത് ത്യയാവലംബനസ്ത്വമ്പദവാേച്യാ
ഭവതി . പരജീേവാപാധിമായാവിേദ്യ വിഹായ തത്ത്വമ്പദലക്ഷ്യം
ത്യഗഭിന്നം ഹ്മ . തത്ത്വമസീത്യഹം ഹ്മാസ്മീതി
വാക്യാർഥവിചാരഃ വണം ഭവതി . ഏകാേന്തന
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വണാർഥാനുസന്ധാനം മനനം ഭവതി .
വണമനനനിർവിചികിേത്സഽർേഥ വ േന്യകതാനവത്തയാ

േചതഃസ്ഥാപനം നിദിധ്യാസനം ഭവതി . ധ്യാതൃധ്യാേന വിഹായ
നിവാതസ്ഥിതദീപവേദ്ധ്യൈയകേഗാചരം ചിത്തം സമാധിർഭവതി .
തദാനീമാത്മേഗാചരാ വൃത്തയഃ സമുത്ഥിതാ അജ്ഞാതാ ഭവന്തി .
താഃ സ്മരണാദനുമീയേന്ത . ഇഹാനാദിസംസാേര സഞ്ചിതാഃ
കർമേകാടേയാഽേനൈനവ വിലയം യാന്തി .
തേതാഭ്യാസപാടവാത്സഹ ശഃ സദാമൃതധാരാ വർഷതി . തേതാ
േയാഗവിത്തമാഃ സമാധിം ധർമേമഘം ാഹുഃ . വാസനാജാേല
നിഃേശഷമമുനാ വിലാപിേത കർമസഞ്ചേയ പുണ്യപാേപ
സമൂേലാ ലിേത ാക്പേരാക്ഷമപി
കരതലാമലകവദ്വാക്യമ തിബദ്ധാപേരാക്ഷസാക്ഷാത്കാരം
സൂയേത . തദാ ജീവ േക്താ ഭവതി ..
ഈശഃ പഞ്ചീകൃതഭൂതാനാമപഞ്ചീകരണം കർതും
േസാഽകാമയത . ഹ്മാണ്ഡതദ്ഗതേലാകാൻകാര്യരൂപാംശ്ച
കാരണത്വം ാപയിത്വാ തതഃ സൂക്ഷ്മാംഗം കർേമ ിയാണി
ാണാംശ്ചജ്ഞാേന ിയാണ്യന്തഃകരണചതുഷ്ടയം
ൈചകീകൃത്യ സർവാണി ഭൗതികാനി കാരേണ ഭൂതപഞ്ചേക സംേയാജ്യ
ഭൂമിം ജേല ജലം വഹ്നൗ വഹ്നിം വായൗ വായുമാകാേശ
ചാകാശമഹങ്കാേര ചാഹങ്കാരം മഹതി മഹദവ്യേക്തഽവ്യക്തം
പുരുേഷ േമണ വിലീയേത . വിരാദ്ഡ്ഢിരണ്യഗർേഭശ്വരാ
ഉപാധിവിലയാത്പരമാത്മനി ലീയേന്ത .
പഞ്ചീകൃതമഹാഭൂതസംഭവകർമസഞ്ചിത ലേദഹഃ
കർമക്ഷയാത്സത്കർമപരിപാകേതാഽപഞ്ചീകരണം ാപ്യ
സൂേക്ഷ്മൈണകീഭൂത്വാ കാരണരൂപത്വമാസാദ്യ തത്കാരണം
കൂടേസ്ഥ ത്യഗാത്മനി വിലീയേത . വിശ്വൈതജസ ാജ്ഞാഃ
സ്വേസ്വാപാധിലയാത് ത്യഗാത്മനി ലീയേന്ത . അണ്ഡംജ്ഞാനാഗ്നിനാ
ദഗ്ധം കാരൈണഃ സഹ പരമാത്മനി ലീനം ഭവതി . തേതാ ാഹ്മണഃ
സമാഹിേതാ ഭൂത്വാ തത്ത്വമ്പൈദക്യേമവ സദാ കുര്യാത് . തേതാ
േമഘാപാേയംഽശുമാനിവാത്മാവിർഭവതി . ധ്യാത്വാ
മധ്യസ്ഥമാത്മാനം കലശാന്തരദീപവത് .
അംഗുഷ്ഠമാ മാത്മാനമധൂമേജ്യാതിരൂപകം .. 1..
കാശയന്തമന്തഃസ്ഥം ധ്യാേയത്കൂടസ്ഥമവ്യയം .
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ധ്യായന്നാേസ്ത മുനിൈശ്ചവ ചാസുേപ്തരാമൃേത യഃ .. 2..
ജീവ ക്തഃ സ വിേജ്ഞയഃ സ ധന്യഃ കൃതകൃത്യവാൻ .
ജീവ ക്തപദം ത്യക്ത്വാ സ്വേദേഹ കാലസാത്കൃേത .
വിശത്യേദഹമുക്തത്വം പവേനാഽ ന്ദതാമിവ .. 3..
അശബ്ദമ ർശമരൂപമവ്യയം
തഥാ രസം നിത്യമഗന്ധവച്ച യത് .
അനാദ്യനന്തം മഹതഃ പരം വം
തേദവ ശിഷ്യത്യമലം നിരാമയം .. 4.. ഇതി .. ഇതി
തൃതീേയാഽധ്യായഃ .. 3..

അഥ ൈഹനം ൈപംഗലഃ പച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യംജ്ഞാനിനഃ കിം
കർമ കാ ചസ്ഥിതിരിതി . സ േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ .
അമാനിത്വാദിസമ്പേന്നാ മുമു േരകവിംശതികുലം താരയതി .
ഹ്മവിന്മാേ ണ കുലേമേകാത്തരശതം താരയതി .

ആത്മാനം രഥിനം വിദ്ധി ശരീരം രഥേമവ ച . ബുദ്ധിം തു
സാരഥിം വിദ്ധി മനഃ ഹേമവ ച .. 1..
ഇ ിയാണി ഹയാനാഹുർവിഷയാംേസ്തഷു േഗാചരാൻ . ജംഗമാനി
വിമാനാനി ഹൃദയാനി മനീഷിണഃ .. 2..
ആേത്മ ിയമേനായുക്തം േഭാേക്തത്യാഹുർമഹർഷയഃ . തേതാ നാരായണഃ
സാക്ഷാ ദേയ സു തിഷ്ഠിതഃ .. 3..
ാരബ്ധകർമപര്യന്തമഹിനിർേമാകവദ്വ്യവഹരതി .
ച വച്ചരേത േദഹീ സ മുക്തശ്ചാനിേകതനഃ .. 4..
തീർേഥ ശ്വപചഗൃേഹ വാ തനും വിഹായ യാതി ൈകവല്യം .
ാണാനവകീര്യ യാതി ൈകവല്യം ..
തം പശ്ചാദ്ദിഗ്ബലിം കുര്യാദഥവാ ഖനനം ചേരത് . പുംസഃ
ജനം േ ാക്തം േനതരായ കദാചന .. 5..

നാശൗചം നാഗ്നികാര്യം ച ന പിണ്ഡം േനാദക ിയാ . ന
കുര്യാത്പാർവണാദീനി ഹ്മഭൂതായ ഭിക്ഷേവ .. 6..
ദഗ്ധസ്യ ദഹനം നാസ്തി പക്വസ്യ പചനം യഥാ .
ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധേദഹസ്യ ന ച ാദ്ധം ന ച ിയാ .. 7..
യാവേച്ചാപാധിപര്യന്തം താവ ഷേയദ്ഗുരും .
ഗുരുവദ്ഗുരുഭാര്യായാം തത്പുേ ഷു ച വർതനം .. 8..
ശുദ്ധമാനസഃ ശുദ്ധചി പഃ സഹി ഃ േസാഽഹമസ്മി സഹി ഃ

https://thalilakkam.in/



ൈപംഗേലാപനിഷദ് 11

േസാഽഹമസ്മീതി ാേപ്തജ്ഞാേനന വിജ്ഞാേന േജ്ഞേയ പരമാത്മനി ഹൃദി
സംസ്ഥിേത േദേഹ ലബ്ധശാന്തിപദം ഗേത തദാ
ഭാമേനാബുദ്ധിശൂന്യം ഭവതി . അമൃേതന തൃപ്തസ്യ പയസാ കിം
േയാജനം . ഏവം സ്വാത്മാനംജ്ഞാത്വാ േവൈദഃ േയാജനം കിം
ഭവതി . ജ്ഞാനാമൃതതൃപ്തേയാഗിേനാ ന കിഞ്ചിത്കർതവ്യമസ്തി
തദസ്തി േചന്ന സ തത്ത്വവിദ്ഭവതി . ദൂരേസ്ഥാഽപി ന ദൂരസ്ഥഃ
പിണ്ഡവർജിതഃ പിണ്ഡേസ്ഥാഽപി ത്യഗാത്മാ സർവവ്യാപീ ഭവതി .
ഹൃദയം നിർമലം കൃത്വാ ചിന്തയിത്വാപ്യനാമയം . അഹേമവ
പരം സർവമിതി പേശ്യത്പരം സുഖം .. 9..
യഥാ ജേല ജലം ക്ഷിപ്തം ക്ഷീേര ക്ഷീരം ഘൃേതഘൃതം .
അവിേശേഷാ ഭേവത്ത്ദ്വജ്ജിവാത്മപരമാത്മേനാഃ .. 10..
േദേഹജ്ഞാേനന ദീപിേത ബുദ്ധിരഖണ്ഡാകാരരൂപാ യദാ ഭവതി
തദാ വിദ്വാൻ ഹ്മജ്ഞാനാഗ്നിനാ കർമബന്ധം നിർദേഹത് . തതഃ
പവി ം പരേമശ്വരാഖ്യമൈദ്വതരൂപം വിമലാംബരാഭം .
യേഥാദേക േതായമനു വിഷ്ടം തഥാത്മരൂേപാ നിരുപാധിസംസ്ഥിതഃ
.. 11..
ആകാശവ ക്ഷ്മശരീര ആത്മാ ന ദൃശ്യേത വായുവദന്തരാത്മാ .
സ ബാഹ്യമഭ്യന്തരനിശ്ചലാത്മാജ്ഞാേനാൽകയാപശ്യതി
ചാന്തരാത്മാ .. 12..
യ യ മൃേതാജ്ഞാനീ േയന വാ േകന മൃത നാ . യഥാ
സർവഗതം േവ്യാമ ത ത ലയം ഗതഃ .. 13..
ഘടാകാശമിവാത്മാനം വിലയം േവത്തി തത്ത്വതഃ . സ ഗച്ഛതി
നിരാലംബംജ്ഞാനാേലാകം സമന്തതഃ .. 14..
തേപദ്വർഷസഹ ാണി ഏകപാദസ്ഥിേതാ നരഃ . ഏതസ്യ ധ്യാനേയാഗസ്യ
കലാം നാർഹതി േഷാഡശീം .. 15..
ഇദംജ്ഞാനമിദം േജ്ഞയം തത്സർവംജ്ഞാതുമിച്ഛതി . . അപി
വർഷസഹ ായുഃ ശാ ാന്തം നാധിഗച്ഛതി .. 16..
വിേജ്ഞേയാഽക്ഷരതന്മാേ ാ ജീവിതം വാപി ചഞ്ചലം . വിഹായ
ശാ ജാലാനി യത്സത്യം തദുപാസതാം .. 17..
അനന്തകർമശൗചം ച ജേപാ യജ്ഞസ്തൈഥവ ച .
തീർഥയാ ാഭിഗമനം യാവത്തത്ത്വം ന വിന്ദതി .. 18..
അഹം േഹ്മതി നിയതം േമാക്ഷേഹതുർമഹാത്മനാം . േദ്വ പേദ
ബന്ധേമാക്ഷായ ന മേമതി മേമതി ച .. 19..
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മേമതി ബധ്യേത ജ ർനിർമേമതി വിമുച്യേത . മനേസാ ഹ ന്മനീ ഭാേവ
ൈദ്വതം ൈനേവാപലഭ്യേത .. 20..
യദാ യാത ന്മനീഭാവസ്തദാ തത്പരമം പദം . യ യ മേനാ
യാതി ത ത പരം പദം .. 21..
ത ത പരം ഹ്മ സർവ സമവസ്ഥിതം .
ഹന്യാ ഷ്ടിഭിരാകാശം ധാർതഃ ഖണ്ഡേയ ഷം .. 22..
നാഹം േഹ്മതി ജാനാതി തസ്യ മുക്തിർന ജായേത . യ
ഏതദുപനിഷദം നിത്യമധീേത േസാഽഗ്നിപൂേതാ ഭവതി . സ വായുപൂേതാ
ഭവതി . സആദിത്യപൂേതാ ഭവതി . സ ഹ്മപൂേതാ ഭവതി . സ
വി പൂേതാ ഭവതി . സ രു പൂേതാ ഭവതി . സ സർേവഷു
തീർേഥഷു സ്നാേതാ ഭവതി . സ സർേവഷു േവേദഷ്വധീേതാ ഭവതി .
സ സർവേവദ തചര്യാസു ചരിേതാ ഭവതി . േതേനതിഹാസപുരാണാനാം
രു ാണാം ശതസഹ ാണി ജപ്താനി ഫലാനി ഭവന്തി .
ണവാനാമയുതം ജപ്തം ഭവതി . ദശ
പൂർവാന്ദേശാത്തരാൻപുനാതി . സ പങ്ക്തിപാവേനാ ഭവതി . സ
മഹാൻഭവതി .
ഹ്മഹത്യാസുരാപാനസ്വർണേസ്തയഗുരുതൽപഗമനതത്സംേയാഗിപാതേകഭ്യ

◌ഃ പൂേതാ ഭവതി . തദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ
. ദിവീവ ച രാതതം .. തദ്വി ാേസാ വിപന്യേവാ ജാഗൃവാംസഃ
സമിന്ധേത . വിേഷ്ണാര്യത്പരമം പദം .. ഓം സത്യമിത പനിഷത്
..
ഓം പൂർണാമദ ഇതി ശാന്തിഃ ..

ഇതി ൈപംഗേലാപനിഷ്ത്സമാപ്താ ..
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