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മേഹാപനിഷദ്

സാമേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

യന്മേഹാപനിഷേദ്വദ്യം ചിദാകാശതയാ സ്ഥിതം .
പരമാൈദ്വതസാ ാജ്യം ത ാമ ഹ്മ േമ ഗതിഃ ..
ഓം ആപ്യായ മാമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച .. സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം
മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരകരണമ-
സ്ത്വനിരാകാരണം േമ തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത
മയി സ േത മയി സ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
അഥാേതാ മേഹാപനിഷദം വ്യാഖ്യാസ്യമസ്തദാഹുേരേകാ ഹ ൈവ നാരായണ
ആസീന്ന ഹ്മാ േനശാേനാ നാേപാ നാഗ്നീേഷാമൗ േനേമ ദ്യാവാപൃഥിവീ ന
നക്ഷ ാണി ന സൂേര്യാ ന ച മാഃ . സ ഏകാകീ ന രമേത . തസ്യ
ധ്യാനാന്തഃസ്ഥസ്യ യജ്ഞേസ്താമമുച്യേത . തസ്മിൻപുരുഷാശ്ചതുർദശ
ജായേന്ത . ഏകാ കന്യാ . ദേശ ിയാണി മന ഏകാദശം േതജഃ .
ദ്വാദേശാഽഹങ്കാരഃ . േയാദശകഃ ാണഃ . ചതുർദശ ആത്മാ .
പഞ്ചദശീ ബുദ്ധിഃ . ഭൂതാനി പഞ്ച തന്മാ ാണി . പഞ്ച മഹാഭൂതാനി .
സ ഏകഃ പഞ്ചവിംശതിഃ പുരുഷഃ . തത്പുരുഷം പുരുേഷാ നിേവശ്യ നാസ്യ

ധാനസംവത്സരാ ജായേന്ത . സംവത്സരാദധിജായേന്ത . അഥ പുനേരവ
നാരായണഃ േസാഽന്യത്കാേമാ മനസാധ്യായത . തസ്യ ധ്യാനാന്തഃസ്ഥസ്യ
ലലാടാ ്യക്ഷഃ ശൂലപാണിഃ പുരുേഷാ ജായേത . ബി ിയം യശഃ
സത്യം ഹ്മചര്യം തേപാ ൈവരാഗ്യം മന ഐശ്വര്യം സ ണവാ വ്യാഹൃതയ
ഋഗ്യജുഃസാമാഥർവാംഗിരസഃ സർവാണി ഛന്ദാംസി താന്യംേഗ
സമാ ിതാനി . തസ്മാദീശാേനാ മഹാേദേവാ മഹാേദവഃ . അഥ പുനേരവ
നാരായണഃ േസാഽന്യത്കാേമാ മനസാധ്യായത . തസ്യ ധ്യാനാന്തഃസ്ഥസ്യ
ലലാടാേത്സ്വേദാഽപപത് . താ ഇമാഃ തതാ ആപഃ . തതേസ്തേജാ ഹിരണ്മയ 
മൻഡലം .
ത ഹ്മാ ചതുർമുേഖാഽജായത . േസാഽധ്യായ്ത് . പൂർവാഭിമുേഖാ ഭൂത്വാ
ഭൂരിതി വ്യാഹൃതിർഗായ ം ഛന്ദ ഋേഗ്വേദാഽഗ്നിർേദവതാ . പശ്ചിമാഭിമുേഖാ
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ഭൂത്വാ ഭുവരിതി വ്യാഹൃതിൈ ഭം ഛേന്ദാ യജുർേവേദാ വായുർേദവതാ .
ഉത്തരാഭിമുേഖാ ഭൂത്വാ സ്വരിതി വ്യാഹൃതിർജാ തം ഛന്ദഃ സാമേവദഃ സൂേര്യാ
േദവതാ . ദക്ഷിണാഭിമുേഖാ ഭൂത്വാ മഹരിതിവ്യാഹൃതിരാനുഷ്ടഭ
ഛേന്ദാഽഥർവേവദാഃ േസാേമാ േദവതാ .
സഹ ശീർഷം േദവം സഹ ാക്ഷം വിശ്വസംഭുവം .
വിശ്വതഃ പരമം നിത്യം വിശ്വം നാരായണം ഹരിം .
വിശ്വേമേവദം പുരുഷസ്തദ്വിശ്വമുപജീവതി .
പതിം വിേശ്വശ്വരം േദവം സമുേ വിശ്വരൂപിണം .
പദ്മേകാശ തീകാശം ലംബത്യാേകാശസംനിഭം .
ഹൃദയം ചാപ്യേധാമുഖം സന്തൈത്യ സീത്കരാഭീശ്ച .
തസ്യ മേധ്യ മഹാനർചിർവിശ്വർചിർവിശ്വേതാമുഖം .
തസ്യ മേധ്യ വഹ്നിശിഖാ അണീേയാർധ്വാ വ്യവസ്ഥിതാ .
തസ്യാഃ ശിഖായാ മേധ്യ പരമാത്മാ വ്യവസ്ഥിതാ .
സ ഹ്മാ സ ഈശാനഃ േസ ഃ േസാഽക്ഷരഃ പരമഃ സ്വരാഡിതി മേഹാപനിഷ 
ത് ..
ഇതി ഥേമാധ്യായഃ .. 1..
ശുേകാ നാമ മഹാേതജാഃ സ്വരൂപാനന്ദതത്പരഃ .
ജാതമാേ ണ മുനിരാഡ് യത്സത്യം തദവാപ്തവാൻ .. 1..
േതനാസൗ സ്വവിേവേകന സ്വയേമവ മഹാമനാഃ .

വിചാര്യ ചിരം സാധു സ്വാത്മനിശ്ചയമാപ്തവാൻ .. 2..
അനാഖ്യത്വാദഗമ്യത്വാന്മനഃഷേഷ്ഠ ിയസ്ഥിേതഃ .
ചിന്മാ േമവമാത്മാണുരാകാശാദപി സൂക്ഷ്മകഃ .. 3..
ചിദേണാഃ പരമസ്യാന്തഃ േകാടി ഹ്മാണ്ഡേരണവഃ .
ഉത്പത്തിസ്ഥിതിമേഭ്യത്യ ലീയേന്ത ശക്തിപര്യയാത് .. 4..
ആകാശം ബാഹ്യശൂന്യത്വാദനാകാശം തു ചിത്ത്വതഃ .
ന കിഞ്ചിദ്യദനിർേദശ്യം വ സേത്തതി കിഞ്ചന .. 5..
േചതേനാഽസൗ കാശത്വാേദ്വദ്യാഭാവാച്ഛിേലാപമഃ .
സ്വാത്മനി േവ്യാമനി സ്വേസ്ഥ ജഗദുേന്മഷചി കൃത് .. 6..
തദ്ഭാമാ മിദം വിശ്വമിതി ന സ്യാത്തതഃ പൃഥക് .
ജഗദ്േഭേദാഽപി തദ്ഭാനമിതി േഭേദാഽപി തന്മയഃ .. 7..
സർവഗഃ സർവസംബേന്ധാ ഗത്യഭാവാന്ന ഗച്ഛതി .
നാസ്ത്യസാവ യാഭാവാത്സ പത്വാദഥാസ്തി ച .. 8..
വിജ്ഞാനമാനന്ദം ഹ്മ രാേതർദാതുഃ പരായണം .
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സർവസങ്കൽപസംന്യാസേശ്ചതസാ യത്പരി ഹഃ .. 9..
ജാ തഃ ത്യയാഭാവം യസ്യാഹുഃ ത്യയം ബുധാഃ .
യത്സേങ്കാചവികാസാഭ്യാം ജഗത് ലയസൃഷ്ടയഃ .. 10..
നിഷ്ഠാ േവദാന്തവാക്യാനാമഥ വാചാമേഗാചരഃ .
അഹം സച്ചിത്പരാനന്ദ ൈഹ്മവാസ്മി ന േചതരഃ .. 11..
സ്വൈയവ സൂക്ഷ്മയാ ബുദ്ധ്യാ സർവം വിജ്ഞാതവാ കഃ .
സ്വയം ാേപ്ത പേര വ ന്യവി ാന്തമനാഃ സ്ഥിതഃ .. 12..
ഇദം വസ്ത്വിതി വിശ്വാസം നാസാവാത്മന പായയൗ .
േകവലം വിരരാമാസ്യ േചേതാ വിഷയചാപലം .
േഭാേഗേഭ്യാ ഭൂരിഭംേഗേഭ്യാ ധാരാഭ്യ ഇവ ചാതകഃ .. 13..
ഏകദാ േസാഽമല േജ്ഞാ േമരാേവകാന്തസംസ്ഥിതഃ .
പ ച്ഛ പിതരം ഭക്ത്യാ കൃഷ്ണൈദ്വപായനം മുനിം .. 14..
സംസാരാഡംബരമിദം കഥമഭ ത്ഥിതം മുേന .
കഥം ച ശമം യാതി കിം യത്കസ്യ കദാ വദ .. 15..
ഏവം പൃേഷ്ടന മുനിനാ വ്യാേസനാഖിലമാത്മേജ .
യഥാവദഖിലം േ ാക്തം വക്തവ്യം വിദിതാത്മനാ .. 16..
അജ്ഞാസിഷം പൂർവേമവമഹമിത്യഥ തത്പിതുഃ .
സ ശുകഃ സ്വകയാ ബുദ്ധ്യാ ന വാക്യം ബഹു മന്യേത .. 17..
വ്യാേസാഽപി ഭഗവാൻബുദ്ധ്വാ പു ാഭി ായമീദൃശം .

ത വാച പുനഃ പു ം നാഹം ജാനാമി തത്ത്വതഃ .. 18..
ജനേകാ നാമ ഭൂപാേലാ വിദ്യേത മിഥിലാപുേര .
യഥാവേദ്വത്ത്യസൗ േവദ്യം തസ്മാത്സർവമവാപ്സ്യസി .. 19..
പിേ ത ക്തഃ ശുകഃ ായാ േമേരാർവസുധാതലം .
വിേദഹനഗരീം ാപ ജനേകനാഭിപാലിതാം .. 20..
ആേവദിേതാഽസൗ യാഷ്ടീൈകർജനകായ മഹാത്മേന .
ദ്വാരി വ്യാസസുേതാ രാജ േകാഽ സ്ഥിതവാനിതി .. 21..
ജിജ്ഞാസാർഥം ശുകസ്യാസാവാസ്താേമേവത്യവജ്ഞയാ .
ഉക്ത്വാ ബഭൂവ ജനക ഷ്ണീം സപ്ത ദിനാന്യഥ .. 22..
തതഃ േവശയാമാസ ജനകഃ ശുകമംഗേണ .
ത ാഹാനി സ സൈപ്തവ തൈഥവാവസദുന്മനാഃ .. 23..
തതഃ േവശയാമാസ ജനേകാഽന്തഃപുരാജിേര .
രാജാ ന ദൃശ്യേത താവദിതി സപ്തദിനാനി തം .. 24..
തേ ാന്മദാഭിഃ കാന്താഭിർേഭാജൈനർേഭാഗസഞ്ചൈയഃ .
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ജനേകാ ലാലയാമാസ ശുകം ശശിനിഭാനനം .. 25..
േത േഭാഗാസ്താനി േഭാജ്യാനി വ്യാസപു സ്യ തന്മനഃ .
നാജഹ്വുർമന്ദപവേനാ ബദ്ധപീഠമിവാചലം .. 26..
േകവലം സുസമഃ സ്വേച്ഛാ മൗനീ മുദിതമാനസഃ .
സ ർണ ഇവ ശീതാംശുരതിഷ്ഠദമലഃ ശുകഃ .. 27..
പരിജ്ഞാതസ്വഭാവം തം ശുകം സ ജനേകാ നൃപഃ .
ആനീയ മുദിതാത്മാനമവേലാക്യ നനാമ ഹ .. 28..
നിഃേശഷിതജഗത്കാര്യഃ ാപ്താഖിലമേനാരഥഃ .
കിമീപ്സിതം തേവത്യാഹ കൃതസ്വാഗത ആഹ തം .. 29..
സംസാരാഡംബരമിദം കഥമഭ ത്ഥിതം ഗുേരാ .
കഥം ശമമായാതി യഥാവത്കഥയാശു േമ ..30..
യഥാവദഖിലം േ ാക്തം ജനേകന മഹാത്മനാ .
തേദവ തത്പുരാ േ ാക്തം തസ്യ പി ാ മഹാധിയാ .. 31..
സ്വയേമവ മയാ പൂർവമഭിജ്ഞാതം വിേശഷതഃ .
ഏതേദവ ഹി പൃേഷ്ടന പി ാ േമ സമുദാഹൃതം .. 32..
ഭവതാേപ്യഷ ഏവാർഥഃ കഥിേതാ വാഗ്വിദാം വര .
ഏഷ ഏവ ഹി വാക്യാർഥഃ ശാേ ഷു പരിദൃശ്യേത .. 33..
മേനാവികൽപസഞ്ജാതം തദ്വികൽപപരിക്ഷയാത് .
ക്ഷീയേത ദഗ്ധസംസാേരാ നിഃസാര ഇതി നിശ്ചിതഃ .. 34..
തത്കിേമതന്മഹാഭാഗ സത്യം ഹി മമാചലം .
ത്വേത്താ വി മമാേപ്നാമി േചതസാ മതാ ജഗത് .. 35..

ണു താവദിദാനീം ത്വം കഥ്യമാനമിദം മയാ .
ീശുകം ജ്ഞാനവിസ്താരം ബുദ്ധിസാരാന്തരാന്തരം .. 36..

യദ്വിജ്ഞാനാത്പുമാൻസേദ്യാ ജീവ ക്തത്വമാ യാത് .. 37..
ദൃശ്യം നാസ്തീതി േബാേധന മനേസാ ദൃശ്യമാർജനം .
സമ്പന്നം േചത്തദുത്പന്നാ പരാ നിർവാണനിർവൃതിഃ .. 38..
അേശേഷണ പരിത്യാേഗാ വാസനായാം യ ഉത്തമഃ .
േമാക്ഷ ഇത ച്യേത സദ്ഭിഃ സ ഏവ വിമല മഃ .. 39..
േയ ശുദ്ധവാസനാ ഭൂേയാ ന ജന്മാനർഥഭാഗിനഃ .
ജ്ഞാതേജ്ഞയാസ്ത ഉച്യേന്ത ജീവ ക്താ മഹാധിയഃ .. 40..
പദാർഥഭാവനാദാർഢ്യം ബന്ധ ഇത്യഭിധീയേത .
വാസനാതാനവം ഹ്മേന്മാക്ഷ ഇത്യഭിധീയേത .. 41..
തപഃ ഭൃതിനാ യൈസ്മ േഹതുൈനവ വിനാ പുനഃ .
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േഭാഗാ ഇഹ ന േരാചേന്ത സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 42..
ആപത യഥാകാലം സുഖദുഃേഖഷ്വനാരതഃ .
ന ഹൃഷ്യതി ായതി യഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 43..
ഹർഷാമർഷഭയേ ാധകാമകാർപണ്യദൃഷ്ടിഭിഃ .
ന പരാമൃശ്യേത േയാഽന്തഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 44..
അഹങ്കാരമയീം ത്യക്ത്വാ വാസനാം ലീലൈയവ യഃ .
തിഷ്ഠതി േധ്യയസന്ത്യാഗീ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 45..
ഈപ്സിതാനീപ്സിേത ന േസ്താ യസ്യാന്തർവർതിദൃഷ്ടിഷു .
സുഷുപ്തിവദ്യശ്ചരതി സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 46..
അധ്യാത്മരതിരാസീനഃ പൂർണഃ പാവനമാനസഃ .

ാപ്താനുത്തമവി ാന്തിർന കിഞ്ചിദിഹ വാഞ്ഛതി .
േയാ ജീവതി ഗതേസ്നഹഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 47..
സംേവേദ്യന ഹൃദാകാേശ മനാഗപി ന ലിപ്യേത .
യസ്യാസാവജഡാ സംവിത്സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 48..
രാഗേദ്വഷൗ സുഖം ദുഃഖം ധർമാധർമൗ ഫലാഫേല .
യഃ കേരാത്യനേപൈക്ഷ്യവ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 49..
മൗനവാന്നിരഹംഭാേവാ നിർമാേനാ മുക്തമത്സരഃ .
യഃ കേരാതി ഗേതാേദ്വഗഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 50..
സർവ വിഗതേസ്നേഹാ യഃ സാക്ഷിവദവസ്ഥിതഃ .
നിരിേച്ഛാ വർതേത കാേര്യ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 51..
േയന ധർമമധർമം ച മേനാമനനമീഹിതം .
സർവമന്തഃ പരിത്യക്തം സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 52..
യാവതീ ദൃശ്യകലനാ സകേലയം വിേലാക്യേത .
സാ േയന സു സന്ത്യക്താ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 53..
കട്വ ലവണം തിക്തമമൃഷ്ടം മൃഷ്ടേമവ ച .
സമേമവ ച േയാ ഭുങ്ക്േത സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 54..
ജരാമരണമാപച്ച രാജ്യം ദാരി ്യേമവ ച .
രമ്യമിേത്യവ േയാ ഭുങ്ക്േത സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 55..
ധർമാധർമൗ സുഖം ദുഃഖം തഥാ മരണജന്മനീ .
ധിയാ േയന സുസന്ത്യക്തം സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 56..
ഉേദ്വഗാനന്ദരഹിതഃ സമയാ സ്വച്ഛയാ ധിയാ .
ന േശാചേത ന േചാേദതി സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 57..
സർേവച്ഛാഃ സകലാഃ ശങ്കാഃ സർേവഹാഃ സർവനിശ്ചയാഃ .
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ധിയാ േയന പരിത്യക്താഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 58..
ജന്മസ്ഥിതിവിനാേശഷു േസാദയാസ്തമേയഷു ച .
സമേമവ മേനാ യസ്യ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 59..
ന കിഞ്ചന േദ്വഷ്ടി തഥാ ന കിഞ്ചിദപി കാങ്ക്ഷതി .
ഭുങ്ക്േത യഃ കൃതാൻേഭാഗാൻസ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 60..
ശാന്തസംസാരകലനഃ കലാവാനപി നിഷ്കലഃ .
യഃ സചിേത്താഽപി നിശ്ചിത്തഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 61..
യഃ സമസ്താർഥജാേലഷു വ്യവഹാര്യപി നിഃ ഹഃ .
പരാർേഥഷ്വിവ പൂർണാത്മാ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 62..
ജീവ ക്തപദം ത്യക്ത്വാ സ്വേദേഹ കാലസാത്കൃേത .
വിശത്യേദഹമുക്തത്വം പവേനാഽ ന്ദതാമിവ .. 63..
വിേദഹമുേക്താ േനാേദതി നാസ്തേമതി ന ശാമ്യതി .
ന സന്നാസന്ന ദൂരേസ്ഥാ ന ചാഹം ന ച േനതരഃ .. 64..
തതഃ സ്തിമിതഗംഭീരം ന േതേജാ ന തമസ്തതം .
അനാഖ്യമനഭിവ്യക്തം സത്കിഞ്ചിദവശിഷ്യേത .. 65..
ന ശൂന്യം നാപി ചാകാേരാ ന ദൃശ്യം നാപി ദർശനം .
ന ച ഭൂതപദാർഥൗഘസദനന്തതയാ സ്ഥിതം .. 66..
കിമപ്യവ്യപേദശാത്മാ പൂർണാത്പൂർണതരാകൃതിഃ .
ന സന്നാസന്ന സദസന്ന ഭാേവാ ഭാവനം ന ച .. 67..
ചിന്മാ ം ൈചത്യരഹിതമനന്തമജരം ശിവം .
അനാദിമധ്യപര്യന്തം യദനാദി നിരാമയം .. 68..

ദർശനദൃശ്യാനാം മേധ്യ യദ്ദർശനം തം .
നാതഃ പരതരം കിഞ്ചിന്നിശ്ചേയാഽസ്ത്യപേരാ മുേന .. 69..
സ്വയേമവ ത്വയാ ജ്ഞാതം ഗുരുതശ്ച പുനഃ തം .
സ്വസങ്കൽപവശാദ്ബേദ്ധാ നിഃസങ്കൽപാദ്വിമുച്യേത .. 70..
േതന സ്വയം ത്വയാ ജ്ഞാതം േജ്ഞയം യസ്യ മഹാത്മനഃ .
േഭാേഗേഭ്യാ ഹ്യരതിർജാതാ ദൃശ്യാദ്വാ സകലാദിഹ .. 71..

ാപ്തം ാപ്തവ്യമഖിലം ഭവതാ പൂർണേചതസാ .
സ്വരൂേപ തപസി ഹ്മ ക്തസ്ത്വം ാന്തിമു ജ .. 72..
അതിബാഹ്യം തഥാ ബാഹ്യമന്തരാഭ്യന്തരം ധിയഃ .
ശുക പശ്യന്ന പേശ്യസ്ത്വം സാക്ഷീ സ ർണേകവലഃ .. 73..
വിശ ാമ ശുക ഷ്ണീം സ്വേസ്ഥ പരമവ നി .
വീതേശാകഭയായാേസാ നിരീഹശ്ഛിന്നസംശയഃ .. 74..
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ജഗാമ ശിഖരം േമേരാഃ സമാധ്യർഥമഖണ്ഡിതം .. 75..
ത വർഷസഹ ാണി നിർവികൽപസമാധിനാ .
േദേശ സ്ഥിത്വാ ശശാമാസാവാത്മന്യേസ്നഹദീപവത് .. 76..
വ്യപഗതകലനാകലങ്കശുദ്ധഃ
സ്വയമമലാത്മനി പാവേന പേദഽസൗ .
സലിലകണ ഇവാംബുധൗ മഹാത്മാ
വിഗലിതവാസനേമകതാം ജഗാമ .. 77..
ഇതി മേഹാപനിഷത് . ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..
നിദാേഘാ നാമ മുനിരാട് ാപ്തവിദ്യശ്ച ബാലകഃ .
വിഹൃതസ്തീർഥയാ ാർഥം പി ാനുജ്ഞാതവാൻസ്വയം .. 1..
സാർധ ിേകാടിതീർേഥഷു സ്നാത്വാ ഗൃഹമുപാഗതഃ .
േസ്വാദന്തം കഥയാമാസ ഋഭും നത്വാ മഹായശാഃ .. 2..
സാർധ ിേകാടിതീർേഥഷു സ്നാനപുണ്യ ഭാവതഃ .

ാദുർഭൂേതാമനസി േമ വിചാരഃ േസാഽയമീദൃശഃ .. 3..
ജായേത ിയേത േലാേകാ ിയേത ജനനായ ച .
അസ്ഥിരഃ സർവ ഏേവേമ സചരാചരേചഷ്ടിതാഃ .
സർവാപദാം പദം പാപാ ഭാവാ വിഭവഭൂമയഃ .. 4..
അയഃശലാകാസദൃശാഃ പര രമസംഗിനഃ .
ശുഷ്യേന്ത േകവലാ ഭാവാ മനഃകൽപനയാനയാ .. 5..
ഭാേവഷ്വരതിരായാതാ പഥികസ്യ മരുഷ്വിവ .
ശാമ്യതീദം കഥം ദുഃഖമിതി തേപ്താഽസ്മി േചതസാ .. 6..
ചിന്താനിചയച ാണി നാനന്ദായ ധനാനി േമ .
സ സൂതകല ാണി ഗൃഹാണ ാപദാമിവ .. 7..
ഇയമസ്മി സ്ഥിേതാദാരാ സംസാേര പരിേപലവാ .

ീർമുേന പരിേമാഹായ സാപി നൂനം ന ശർമദാ .. 8..
ആയുഃ പല്ലവേകാണാ ലംബാംബുകണഭംഗുരം .
ഉന്മത്ത ഇവ സന്ത്യജ്യ യാമ്യകാേണ്ഡ ശരീരകം .. 9..
വിഷയാശീ വിഷാസംഗപരിജർജരേചതസാം .
അ ൗഢാത്മവിേവകാനാമായുരായാസകാരണം .. 10..
യുജ്യേത േവഷ്ടനം വാേയാരാകാശസ്യ ച ഖണ്ഡനം .

ന്ഥനം ച തരംഗാണാമാസ്ഥാ നായുഷി യുജ്യേത .. 11..
ാപ്യം സ ാപ്യേത േയന ഭൂേയാ േയന ന േശാച്യേത .

പരായാ നിർവൃേതഃ സ്ഥാനം യത്തജ്ജീവിതമുച്യേത .. 12..
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തരേവാഽപി ഹി ജീവന്തി ജീവന്തി മൃഗപക്ഷിണഃ .
സ ജീവതി മേനാ യസ്യ മനേനേനാപജീവതി .. 13..
ജാതാസ്ത ഏവ ജഗതി ജന്തവഃ സാധുജീവിതാഃ .
േയ പുനർേനഹ ജായേന്ത േശഷാ ജരഠഗർദഭാഃ .. 14..
ഭാേരാ വിേവകിനഃ ശാ ം ഭാേരാ ജ്ഞാനം ച രാഗിണഃ .
അശാന്തസ്യ മേനാ ഭാേരാ ഭാേരാഽനാത്മവിേദാ വപുഃ .. 15..
അഹങ്കാരവശാദാപദഹങ്കാരാ രാധയഃ .
അഹങ്കാരവശാദീഹാ നാഹങ്കാരാത്പേരാ രിപുഃ .. 16..
അഹങ്കാരവശാദ്യദ്യന്മയാ ഭുക്തം ചരാചരം .
തത്തത്സർവമവേസ്ത്വവ വസ്ത്വഹങ്കാരരിക്തതാ .. 17..
ഇതേശ്ചതശ്ച സുവ്യ ം വ്യർഥേമവാഭിധാവതി .
മേനാ ദൂരതരം യാതി ാേമ കൗേലയേകാ യഥാ .. 18..

േരണ ജഡതാം യാതാ തൃഷ്ണാഭാര്യാനുഗാമിനാ .
വശഃ കൗേലയേകേനവ ഹ്മ േക്താഽസ്മി േചതസാ .. 19..
അപ്യബ്ധിപാനാന്മഹതഃ സുേമരൂ ലനാദപി .
അപി വഹ്ന്യശനാദ് ഹ്മന്വിഷമശ്ചിത്തനി ഹഃ .. 20..
ചിത്തം കാരണമർഥാനാം തസ്മിൻസതി ജഗ യം .
തസ്മിൻക്ഷീേണ ജഗത്ക്ഷീണം തച്ചികിത്സ്യം യത്നതഃ .. 21..
യാം യാമഹം മുനിേ ഷ്ഠ സം യാമി ഗുണ ിയം .
താം താം കൃന്തതി േമ തൃഷ്ണാ ത ീമിവ കുമൂഷികാ .. 22..
പദം കേരാത്യലംേഘ്യഽപി തൃപ്താ വിഫലമീഹേത .
ചിരം തിഷ്ഠതി ൈനക തൃഷ്ണാ ചപലമർകടീ .. 23..
ക്ഷണമായാതി പാതാലം ക്ഷണം യാതി നഭസ്ഥലം .
ക്ഷണം മതി ദി േഞ്ജ തൃഷ്ണാ ഹൃത്പദ്മഷട്പദീ .. 24..
സർവസംസാരദുഃഖാനാം തൃൈഷ്ണകാ ദീർഘദുഃഖദാ .
അന്തഃപുരസ്ഥമപി യാ േയാജയത്യതിസങ്കേട .. 25..
തൃഷ്ണാവിഷൂചികാമ ശ്ചിന്താത്യാേഗാ ഹി സ ദ്വിജ .
േസ്താേകനാനന്ദമായാതി േസ്താേകനായാതി േഖദതാം .. 26..
നാസ്തി േദഹസമഃ േശാേച്യാ നീേചാ ഗുണവിവർജിതഃ .. 27..
കേലവരമഹങ്കാരഗൃഹസ്ഥസ്യ മഹാഗൃഹം .
ലുഠത്വേഭ്യതു വാ ൈസ്ഥര്യം കിമേനന ഗുേരാ മമ .. 28..
പങ്ക്തിബേദ്ധ ിയപശും വൽഗ ഷ്ണാഗൃഹാംഗണം .
ചിത്തഭൃത്യജനാകീർണം േനഷ്ടം േദഹഗൃഹം മമ .. 29..
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ജിഹ്വാമർകടികാ ാന്തവദനദ്വാരഭീഷണം .
ദൃഷ്ടദന്താസ്ഥിശകലം േനഷ്ടം േദഹഗൃഹം മമ .. 30..
രക്തമാംസമയസ്യാസ്യ സബാഹ്യാഭ്യന്തേര മുേന .
നാൈശകധർമിേണാ ഹി ൈകവ കായസ്യ രമ്യതാ .. 31..
തഡി ശരദേ ഷു ഗന്ധർവനഗേരഷു ച .
ൈസ്ഥര്യം േയന വിനിർണീതം സ വിശ്വസിതു വി േഹ .. 32..
ൈശശേവ ഗുരുേതാ ഭീതിർമാതൃതഃ പിതൃതസ്തഥാ .
ജനേതാ േജ്യഷ്ഠബാലാച്ച ൈശശവം ഭയമന്ദിരം .. 33..
സ്വചിത്തബിലസംേസ്ഥന നാനാവി മകാരിണാ .
ബലാത്കാമപിശാേചന വിവശഃ പരിഭൂയേത .. 34..
ദാസാഃ പു ാഃ ിയൈശ്ചവ ബാന്ധവാഃ സുഹൃദസ്തഥാ .
ഹസന്ത ന്മത്തകമിവ നരം വാർധകകമ്പിതം .. 35..
ൈദന്യേദാഷമയീ ദീർഘാ വർധേത വാർധേക ഹാ .
സർവാപദാേമകസഖീ ഹൃദി ദാഹ ദായിനീ .. 36..
ക്വചിദ്വാ വിദ്യേത ൈയഷാ സംസാേര സുഖഭാവനാ .
ആയുഃ സ്തംബമിവാസാദ്യ കാലസ്താമപി കൃന്തതി .. 37..
തൃണം പാംസും മേഹ ം ച സുവർണം േമരുസർഷപം .
ആത്മംഭരിതയാ സർവമാത്മസാത്കർതുമുദ്യതഃ .
കാേലാഽയം സർവസംഹാരീ േതനാ ാന്തം ജഗ യം .. 38..
മാംസപാഞ്ചാലികായാ യ േലാേലഅംഗപഞ്ജേര .
സ്നായ്വസ്ഥി ന്ഥിശാലിന്യാഃ ിയഃ കിമിവ േശാഭനം .. 39..
ത്വങ്മാംസരക്തബാഷ്പാംബു പൃഥ ത്വാ വിേലാചേന .
സമാേലാകയ രമ്യം േചത്കിം മുധാ പരിമുഹ്യസി .. 40..
േമരുശൃംഗതേടാല്ലാസിഗംഗാചലരേയാപമാ .
ദൃഷ്ടാ യസ്മി േന മുക്താഹാരേസ്യാല്ലാസശാലിതാ .. 41..
ശ്മശാേനഷു ദിഗേന്തഷു സ ഏവ ലലനാസ്തനഃ .
ശ്വഭിരാസ്വാദ്യേത കാേല ലഘുപിണ്ഡ ഇവാന്ധസഃ .. 42..
േകശകജ്ജലധാരിേണ്യാ ദുഃ ർശാ േലാചന ിയാഃ .
ദു താഗ്നിശിഖാ നാേര്യാ ദഹന്തി തൃണവന്നരം .. 43..
ജ്വലതാമതിദൂേരഽപി സരസാ അപി നീരസാഃ .

ിേയാ ഹി നരകാഗ്നീനാമിന്ധനം ചാരു ദാരുണം .. 44..
കാമനാമ്നാ കിരാേതന വികീർണാ മുഗ്ധേചതസഃ .
നാേര്യാ നരവിഹംഗാനാമംഗബന്ധനവാഗുരാഃ .. 45..
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ജന്മപല്വലമത്സ്യാനാം ചിത്തകർദമചാരിണാം .
പുംസാം ദുർവാസനാര ർനാരീ ബഡിശപിണ്ഡികാ .. 46..
സർേവഷാം േദാഷരത്നാനാം സുസമുദ്ഗികയാനയാ .
ദുഃഖശൃംഖലയാ നിത്യമലമ മമ ിയാ .. 47..
യസ്യ ീ തസ്യ േഭാേഗച്ഛാ നിഃ ീകസ്യ ക്വ േഭാഗഭൂഃ .

ിയം ത്യക്ത്വാ ജഗത്ത്യക്തം ജഗത്ത്യക്ത്വാ സുഖീ ഭേവത് .. 48..
ദിേശാഽപി ന ഹി ദൃശ്യേന്ത േദേശാഽപ്യേന്യാപേദശകൃത് .
ൈശലാ അപി വിശീര്യേന്ത ശീര്യേന്ത താരകാ അപി .. 49..
ശുഷ്യന്ത്യപി സമു ാശ്ച േവാഽപ്യ വജീവനഃ .
സിദ്ധാ അപി വിനശ്യന്തി ജീര്യേന്ത ദാനവാദയഃ .. 50..
പരേമഷ്ഠ്യപി നിഷ്ഠാവാൻഹീയേത ഹരിരപ്യജഃ .
ഭാേവാഽപ്യഭാവമായാതി ജീര്യേന്ത ൈവ ദിഗീശ്വരാഃ .. 51..

ഹ്മാ വി ശ്ച രു ശ്ച സർവാ വാ ഭൂതജാതയഃ .
നാശേമവാനുധാവന്തി സലിലാനീവ വാഡവം .. 52..
ആപദഃ ക്ഷണമായാന്തി ക്ഷണമായാന്തി സമ്പദഃ .
ക്ഷണം ജന്മാഥ മരണം സർവം നശ്വരേമവ തത് .. 53..
അശൂേരണ ഹതാഃ ശൂരാ ഏേകനാപി ശതം ഹതം .
വിഷം വിഷയൈവഷമ്യം ന വിഷം വിഷമുച്യേത .. 54..
ജന്മാന്തരഘ്നാ വിഷയാ ഏകജന്മഹരം വിഷം .
ഇതി േമ േദാഷദാവാഗ്നിദഗ്േധ സ തി േചതസി .. 55..

രന്തി ഹി ന േഭാഗാശാ മൃഗതൃഷ്ണാസരഃസ്വപി .
അേതാ മാം േബാധയാശു ത്വം തത്ത്വജ്ഞാേനന ൈവ ഗുേരാ .. 56..
േനാ േചന്മൗനം സമാസ്ഥായ നിർമാേനാ ഗതമത്സരഃ .
ഭാവയന്മനസാ വി ം ലിപികർമാർപിേതാപമഃ .. 57..
ഇതി മേഹാപനിഷത് . ഇതി തൃതീേയാഽധ്യായഃ .. 3..
നിദാഘ തവ നാസ്തന്യജ്ജ്േഞയം ജ്ഞാനവതാം വര .

ജ്ഞയാ ത്വം വിജാനാസി ഈശ്വരാനുഗൃഹീതയാ .
ചിത്തമാലിന്യസഞ്ജാതം മാർജയാമി മം മുേന .. 1..
േമാക്ഷദ്വാേര ദ്വാരപാലശ്ചത്വാരഃ പരികീർതിതാഃ .
ശേമാ വിചാരഃ സേന്താഷശ്ചതുർഥഃ സാധുസംഗമഃ .. 2..
ഏകം വാ സർവയേത്നന സർവമു ജ്യ സം േയത് .
ഏകസ്മിന്വശേഗ യാന്തി ചത്വാേരാഽപി വശം ഗതാഃ .. 3..
ശാൈ ഃ സജ്ജനസമ്പർകപൂർവൈകശ്ച തേപാദൈമഃ .
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ആദൗ സംസാരമുക്ത്യർഥം ജ്ഞാേമവാഭിവർധേയത് .. 4..
സ്വാനുഭൂേതശ്ച ശാ സ്യ ഗുേരാേശ്ചൈവകവാക്യതാ .
യസ്യാഭ്യാേസന േതനാത്മ സതതം ചാവേലാക്യേത .. 5..
സങ്കൽപാശാനുസന്ധാനവർജനം േചത് തിക്ഷണം .
കേരാഷി തദചിത്തത്വം ാപ്ത ഏവാസി പാവനം .. 6..
േചതേസാ യദകർതൃത്വം തത്സമാധാനമീരിതം .
തേദവ േകവലീഭാവം സാശുഭാ നിർവൃതിഃ പരാ .. 7..
േചതസാ സമ്പരിത്യജ്യ സർവഭാവാത്മഭാവനാം .
യഥാ തിഷ്ഠസി തിഷ്ഠ ത്വം മൂകാന്ധബധിേരാപമഃ .. 8..
സർവം ശാന്തമജേമകമനാദിമധ്യ-
മാഭാസ്വരം സ്വദനമാ മൈചത്യചിഹ്നം .
സർവം ശാന്തമിതി ശബ്ദമയീ ച ദൃഷ്ടി-
ർബാധാർഥേമവ ഹി മുൈധവ തേദാമിതീദം .. 10..
നിത്യ ബുദ്ധചിത്തസ്ത്വം കുർവന്വാപി ജഗത് ിയാം .
ആൈത്മകത്വം വിദിത്വാ ത്വം തിഷ്ഠാ ബ്ധമഹാബ്ധിവത് .. 11..
തത്ത്വാവേബാധ ഏവാസൗ വാസനാതൃണപാവകഃ .
േ ാക്തഃ സമാധിശേബ്ദന നതു തൂഷ്ണീമവസ്ഥിതിഃ .. 12..
നിരിേച്ഛ സംസ്ഥിേത രേത്ന യഥാ േലാകഃ വർതേത .
സത്താമാേ പേര തേത്ത്വ തൈഥവായം ജഗദ്ഗണഃ .. 13..
അതശ്ചാത്മനി കർതൃത്വമകർതൃത്വം ച ൈവ മുേന .
നിരിച്ഛത്വാദകർതാസൗ കർതാ സംനിധിമാ തഃ .. 14..
േത േദ്വ ഹ്മണി വിേന്ദതി കർതൃതാകർതൃേത മുേന .
യൈ ൈവഷ ചമത്കാരസ്തമാ ിത്യ സ്ഥിേരാ ഭവ .. 15..
തസ്മാന്നിത്യമകർതാഹമിതി ഭാവനേയദ്ധയാ .
പരമാമൃതനാമ്നീ സാ സമൈതവാവശിഷ്യേത .. 16..
നിദാഘ ശൃണു സത്ത്വസ്ഥാ ജാതാ ഭുവി മഹാഗുണാഃ .
േത നിത്യേമവാഭ ദിതാ മുദിതാഃ സ്വ ഇേവന്ദവഃ .. 17..
നാപദി ാനിമായാന്തി നിശി േഹമാംബുജം യഥാ .
േനഹേന്ത കൃതാദന്യ മേന്ത ശിഷ്ടവർത്മനി .. 18..
ആകൃൈത്യവ വിരാജേന്ത ൈമ ്യാദിഗുണവൃത്തിഭിഃ .
സമാഃ സമരസാഃ സൗമ്യ സതതം സാധുവൃത്തയഃ .. 19..
അബ്ധിവദ്ധതമര്യാദ ഭവതി വിശദാശയാഃ .
നിയതിം ന വിമുഞ്ചന്തി മഹാേന്താ ഭാ രാ ഇവ .. 20..
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േകാഽഹം കഥമിദം േചതി സംസാരമലമാതതം .
വിചാര്യം യേത്നന ാേജ്ഞന സഹസാധുനാ .. 21..

നാകർമസു നിേയാക്തവ്യം നാനാേര്യണ സഹാവേസത് .
ഷ്ടവ്യഃ സർവസംഹർതാ ന മൃത രവേഹലയാ .. 22..

ശരീരമസ്ഥിമാംസം ച ത്യക്ത്വാ രക്താദ്യേശാഭനം .
ഭൂതമുക്താവലീത ം ചിന്മാ മവേലാകേയത് .. 23..
ഉപാേദയാനുപതനം േഹൈയകാന്തവിസർജനം .
യേദതന്മനേസാ രൂപം തദ്ബാഹ്യം വിദ്ധി േനതരത് .. 24..
ഗുരുശാേ ാക്തമാർേഗണ സ്വാനുഭൂത്യാ ച ചിദ്ഘേന .

ൈഹ്മവാഹമിതി ജ്ഞാത്വാ വീതേശാേകാ ഭേവ നിഃ .. 25..
യ നിശിതാസിശതപാതനമുത്പലതാഡനവേത്സാഢവ്യമഗ്നിനാ
ദാേഹാ ഹിമേസചനമിവാംഗാരവർതനം ചന്ദനചർേചവ
നിരവധിനാരാചവികിരപാേതാ നിദാഘവിേനാദനധാരാ-
ഗൃഹശീകരവർഷണമിവ സ്വശിരേച്ഛദഃ സുഖനിേ വ
മൂകീകരണമാനനമുേ വ ബാധിര്യം മഹാനുപചയ ഇേവദം
നാവേഹലനയാ ഭവിതവ്യേമവം ദൃഢൈവരാഗ്യാദ്േബാേധാ ഭവതി ..
ഗുരുവാക്യസമുദ്ഭൂതസ്വാനുഭൂത്യാദിശുദ്ധയാ .
യസ്യാഭ്യാേസന േതനാത്മാ സതതം ചാവേലാക്യേത .. 26..
വിനഷ്ടദിഗ് മസ്യാപി യഥാപൂർവം വിഭാതി ദിക് .
തഥാ വിജ്ഞാനവിധ്വസ്തം ജഗന്നാസ്തീതി ഭാവയ .. 27..
ന ധനാന് കുർവന്തി ന മി ാണി ന ബാന്ധവാഃ .
ന കായേ ശൈവധുര്യം ന തീർഥായതനാ യഃ .
േകവലം തന്മേനാമാ മേയനാസാദ്യേത പദം .. 28..
യാനി ദുഃഖാനി യാ തൃഷ്ണാ ദുഃസഹാ േയ ദുരാധയഃ .
ശാന്തേചതഃസു തത്സർവം തേമാഽർേകഷ്വിവ നശ്യതി .. 29..
മാതരീവ പരം യാന്തി വിഷമാണി മൃദൂനി ച .
വിശ്വാസമിഹ ഭൂതാനി സർവാണി ശമശാലിനി .. 30..
ന രസായനപാേനന ന ലക്ഷ്മ്യാലിംഗിേതന ച .
ന തഥാ സുഖമാേപ്നാതി ശേമനാന്തര്യഥാ ജനഃ .. 31..

ത്വാ ഷ്ട്വാ ച ഭുക്ത്വാ ച ദൃഷ്ട്വാ ജ്ഞാത്വാ ശുഭാശുഭം .
ന ഹൃഷ്യതി ായതി യഃ സ ശാന്ത ഇതി കഥ്യേത .. 32..
തുഷാരകരബിംബാച്ഛം മേനാ യസ്യ നിരാകുലം .
മരേണാത്സവയുേദ്ധഷു സ ശാന്ത ഇതി കഥ്യേത .. 33..

https://thalilakkam.in/



മേഹാപനിഷദ് 16

തപസ്വിഷു ബഹുേജ്ഞഷു യാജേകഷു നൃേപഷു ച .
ബലവ ഗുണാേഢ്യഷു ശമവാേനവ രാജേത .. 34..
സേന്താഷാമൃതപാേനന േയ ശാന്താ പ്തിമാഗതാഃ .
ആത്മാരാമാ മഹാത്മാനേസ്ത മഹാപദമാഗതാഃ .. 35..
അ ാപ്തം ഹി പരിത്യജ്യ സ ാേപ്ത സമതാം ഗതഃ .
അദൃഷ്ടേഖദാേഖേദാ യഃ സ ഷ്ട ഇതി കഥ്യേത .. 36..
നാഭിനന്ദത്യസ ാപ്തം ാപ്തം ഭുങ്ക്േത യേഥപ്സിതം .
യഃ സ സൗമ്യസമാചാരഃ സ ഷ്ട ഇതി കഥ്യേത .. 37..
രമേത ധീര്യതാ ാേപ്ത സാധ്വീവാഽന്തഃപുരാജിേര .
സാ ജീവ ക്തേതാേദതി സ്വരൂപാനന്ദദായിനീ .. 38..
യഥാക്ഷണം യഥാശാ ം യഥാേദശം യഥാസുഖം .
യഥാസംഭവസത്സംഗമിമം േമാക്ഷപഥ മം .
താവദ്വിചാരേയത് ാേജ്ഞാ യാവദ്വി ാന്തിമാത്മനി .. 39..
തുര്യവി ാന്തിയുക്തസ്യ നിവൃത്തസ്യ ഭവാർണവാത് .
ജീവേതാഽജീവതൈശ്ചവ ഗൃഹസ്ഥസ്യാഥവാ യേതഃ .. 40..
നാകൃേതന കൃേതനാർേഥാ ന തി തിവി ൈമഃ .
നിർമന്ദര ഇവാംേബാധിഃ സ തിഷ്ഠതി യഥാസ്ഥിതഃ .. 41..
സർവാത്മേവദനം ശുദ്ധം യേദാേദതി തവാത്മകം .
ഭാതി സൃതിദിക്കാലബാഹ്യം ചി പേദഹകം .. 42..
ഏവമാത്മാ യഥാ യ സമുല്ലാസമുപാഗതഃ .
തിഷ്ഠത്യാശു തഥാ ത ത പശ്ച വിരാജേത .. 43..
യദിദം ദൃശ്യേത സർവം ജഗത്സ്ഥാവരജംഗമം .
ത ഷുപ്താവിവ സ്വപ്നഃ കൽപാേന്ത വിനശ്യതി .. 44..
ഋതമാത്മാ പരം ഹ്മ സത്യമിത്യാദികാ ബുൈധഃ .
കൽപിതാ വ്യവഹാരാർഥം യസ്യ സഞ്ജ്ഞാ മഹാത്മനഃ .. 45..
യഥാ കടകശബ്ദാർഥഃ പൃഥഗ്ഭാേവാ ന കാഞ്ചനാത് .
ന േഹമകടകാത്തദ്വജ്ജഗച്ഛബ്ദാർഥതാ പരാ .. 46..
േതേനയമി ജാല ീർജഗതി വിതന്യേത .

ദൃശ്യസ്യ സത്താന്തർബന്ധ ഇത്യഭിധീയേത .. 47..
ഷ്ടാ ദൃശ്യവശാദ്ബേദ്ധാ ദൃശ്യാഭാേവ വിമുച്യേത .

ജഗത്ത്വമഹമിത്യാദിസർഗാത്മാ ദൃശ്യമുച്യേത .. 48..
മനൈസേവ ജാല ീർജഗതി വിതന്യേത .
യാവേദതത്സംഭവതി താവേന്മാേക്ഷാ ന വിദ്യേത .. 49..
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ഹ്മണാ തന്യേത വിശ്വം മനൈസവ സ്വയംഭുവാ .
മേനാമയമേതാ വിശ്വം യന്നാമ പരിദൃശ്യേത .. 50..
ന ബാേഹ്യ നാപി ഹൃദേയ സ പം വിദ്യേത മനഃ .
യദർഥം തിഭാനം തന്മന ഇത്യഭിധീയേത .. 51..
സങ്കൽപനം മേനാ വിദ്ധി സങ്കൽപസ്തന്ന വിദ്യേത .
യ സങ്കൽപനം ത മേനാഽസ്തീത്യവഗമ്യതാം .. 52..
സങ്കൽപമനസീ ഭിേന്ന ന കദാചന േകനചിത് .
സങ്കൽപജാേത ഗലിേത സ്വരൂപമവശിഷ്യേത .. 53..
അഹം ത്വം ജഗതിത്യാദൗ ശാേന്ത ദൃശ്യസം േമ .
സ്യാത്താദൃശീ േകവലതാ ദൃേശ്യ സത്താമുപാഗേത .. 54..
മഹാ ലയസമ്പത്തൗ ഹ്യസത്താം സമുപാഗേത .
അേശഷദൃേശ്യ സർഗാദൗ ശാന്തേമവാവശിഷ്യേത .. 55..
അസ്ത്യനസ്തമിേതാ ഭാസ്വാനേജാ േദേവാ നിരാമയഃ .
സർവദാ സർവകൃത്സർവഃ പരമാേത്മത ദാഹൃതഃ .. 56..
യേതാ വാേചാ നിവർതേന്ത േയാ മുൈക്തരവഗമ്യേത .
യസ്യ ചാത്മാദികാഃ സഞ്ജ്ഞാഃ കൽപിതാ ന സ്വഭാവതഃ .. 57..
ചിത്താകാശം ചിദാകാശമാകാശം ച തൃതീയകം .
ദ്വാഭ്യാം ശൂന്യതരം വിദ്ധി ചിദാകാശം മഹാമുേന .. 58..
േദശാേദ്ദശാന്തര ാപ്തൗ സംവിേദാ മധ്യേമവ യത് .
നിേമേഷണ ചിദാകാശം തദ്വിദ്ധി മുനിപുംഗവ .. 59..
തസ്മിന്നിരസ്തനിഃേശഷസങ്കൽപസ്ഥിതിേമഷി േചത് .
സർവാത്മകം പദം ശാന്തം തദാ ാേപ്നാഷ്യസംശയഃ .. 60..
ഉദിതൗദാര്യസൗന്ദര്യൈവരാഗ്യരസഗർഭിണീ .
ആനന്ദസ്യന്ദിനീ ൈയഷാ സമാധിരഭിധീയേത .. 61..
ദൃശ്യാസംഭവേബാേധന രാഗേദ്വഷാദിതാനേവ .
രതിർബേലാദിതാ യാസൗ സമാധിരഭിധീയേത .. 62..
ദൃശ്യാസംഭവേബാേധാ ഹി ജ്ഞാനം േജ്ഞയം ചിദാത്മകം .
തേദവ േകവലീഭാവം തേതാഽന്യത്സകലം മൃഷാ .. 63..
മത്ത ഐരാവേതാ ബദ്ധഃ സർഷപീേകാണേകാടേര .
മശേകന കൃതം യുദ്ധം സിംഹൗൈഘേരണുേകാടേര .. 64..
പദ്മാേക്ഷ സ്ഥാപിേതാ േമരുർനിഗീർേണാ ഭൃംഗസൂനുനാ .
നിദാഘ വിദ്ധി താദൃക്ത്വം ജഗേതതദ് മാത്മകം .. 65..
ചിത്തേമവ ഹി സംസാേരാ േരാഗാദിേ ശദൂഷിതം .
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തേദവ ൈതർവിനിർമുക്തം ഭവാന്ത ഇതി കഥ്യേത .. 66..
മനസാ ഭാവ്യമാേനാ ഹി േദഹതാം യാതി േദഹകഃ .
േദഹവാസനയാ മുേക്താ േദഹധർൈമർന ലിപ്യേത .. 67..
കൽപം ക്ഷണീകേരാത്യന്തഃ ക്ഷണം നയതി കൽപതാം .
മേനാവിലാസസംസാര ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ .. 68..
നാവിരേതാ ദുശ്ചരിതാന്നാശാേന്താ നാസമാഹിതഃ .
നാശാന്തമനേസാ വാപി ജ്ഞാേനൈനനമാ യാത് .. 69..
തദ് ഹ്മാനന്ദമദ്വന്ദ്വം നിർഗുണം സത്യചിദ്ഘനം .
വിദിത്വാ സ്വാത്മേനാ രൂപം ന ബിേഭതി കദാചന .. 70..
പരാത്പരം യന്മഹേതാ മഹാന്തം
സ്വരൂപേതേജാമയശാശ്വതം ശിവം .
കവിം പുരാണം പുരുഷം സനാതനം
സർേവശ്വരം സർവേദൈവരുപാസ്യം .. 71..
അഹം േഹ്മതി നിയതം േമാക്ഷേഹതുർമഹാത്മനാം .
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ന തസ്യ ലിപ്യേത ജ്ഞാ പദ്മപ മിവാംബുഭിഃ .. 173..
യദി േത േന ിയാർഥ ീഃ ന്ദേത ഹൃദി ൈവ ദ്വിജ .
തദാ വിജ്ഞാതവിേജ്ഞയാ സമുത്തീർേണാ ഭവാർണവാത് .. 174..
ഉൈച്ചഃപദായ പരയാ ജ്ഞയാ വാസനാഗണാത് .
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പുഷ്പാദ്ഗന്ധമേപാഹ്യാരം േചേതാവൃത്തിം പൃഥ രു .. 175..
സംസാരാംബുനിധാവസ്മിന്വാസനാംബുപരി േത .
േയ ജ്ഞാനാവമാരൂഢാേസ്ത തീർണാഃ പണ്ഡിതാഃ പേര .. 176..
ന ത്യജന്തി ന വാഞ്ഛന്തി വ്യവഹാരം ജഗദ്ഗതം .
സർവേമവാനുവർതേന്ത പാരാവാരവിേദാ ജനാഃ .. 177..
അനന്തസ്യാത്മതത്ത്വസ്യ സത്താസാമാന്യരൂപിണഃ .
ചിതേശ്ചേത്യാ ഖത്വം യത്തത്സങ്കൽപാ രം വിദുഃ .. 178..
േലശതഃ ാപ്തസത്താകഃ സ ഏവ ഘനതാം ശൈനഃ .
യാതി ചിത്തത്വമാപൂര്യ ദൃഢം ജാഡ്യായ േമഘവത് .. 179..
ഭാവയന്തി ചിതിൈശ്ചത്യം വ്യതിരിക്തമിവാത്മനഃ .
സങ്കൽപതാമിവായാതി ബീജമ രതാമിവ .. 180..
സങ്കൽപനം ഹി സങ്കൽപഃ സ്വയേമവ ജായേത .
വർധേത സ്വയേമവാശു ദുഃഖായ ന സുഖായ യത് .. 181..
മാ സങ്കൽപയ സങ്കൽപം മാ ഭാവം ഭാവയ സ്ഥിതൗ .
സങ്കൽപനാശേന യേത്താ ന ഭൂേയാഽനനുഗച്ഛതി .. 182..
ഭാവനാഭാവമാേ ണ സങ്കൽപഃ ക്ഷീയേത സ്വയം .
സങ്കൽേപൈനവ സങ്കൽപം മനൈസവ മേനാ മുേന .. 183..
ഛിത്ത്വാ സ്വാത്മനി തിഷ്ഠ ത്വം കിേമതാവതി ദുഷ്കരം .
യൈഥേവദം നഭഃ ശൂന്യം ജഗ ന്യം തൈഥവ ഹി .. 184..
ത ലസ്യ യഥാ ചർമ യഥാ താ സ്യ കാലിമാ .
നശ്യതി ിയയാ വി പുരുഷസ്യ തഥാ മലം .. 185..
ജീവസ്യ ത ലേസ്യവ മലം സഹജമപ്യലം .
നശ്യേത്യവ ന സേന്ദഹസ്തസ്മാദുേദ്യാഗവാൻഭേവത് .. 186..
ഇതി മേഹാപനിഷത് .. ഇതി പഞ്ചേമാഽധ്യായഃ .. 5..
അന്തരാസ്ഥാം പരിത്യജ്യ ഭാവ ീം ഭാവനാമയീം .
േയാഽസി േസാഽസി ജഗത്യസ്മിംല്ലീലയാ വിഹരാനഘ .. 1..
സർവ ാഹമകർേതതി ദൃഢഭാവനയാനയാ .
പരമാമൃതനാമ്നീ സാ സമൈതവാവശിഷ്യേത .. 2..
േഖേദാല്ലാസവിലാേസഷു സ്വാത്മകർതൃതൈയകയാ .
സ്വസങ്കൽേപ ക്ഷയം യാേത സമൈതവാവശിഷ്യേത .. 3..
സമതാ സർവഭാേവഷു യാസൗ സത്യപരാ സ്ഥിതിഃ .
തസ്യാമവസ്ഥിതം ചിത്തം ന ഭൂേയാ ജന്മഭാഗ്ഭേവത് .. 4..
അഥവാ സർവകർതൃത്വമകർതൃത്വം ച ൈവ മുേന .
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സർവം ത്യക്ത്വാ മനഃ പീത്വാ േയാഽസി േസാഽസി സ്ഥിേരാ ഭവ .. 5..
േശഷസ്ഥിേരാ സമാധാേനാ േയന ത്യജസി തത്ത്യജ .
ചിന്മനഃകലനാകാരം കാശതിമിരാദികം .. 6..
വാസനാം വാസിതാരം ച ാണ ന്ദനപൂർവകം .
സമൂലമഖിലം ത്യക്ത്വാ േവ്യാമസാമ്യഃ ശാന്തധീഃ .. 7..
ഹൃദയാത്സമ്പരിത്യജ്യ സർവവാസനപങ്ക്തയഃ .
യസ്തിഷ്ഠതി ഗതവ്യ ഃ സ മുക്തഃ പരേമശ്വരഃ .. 8..
ദൃഷ്ടം ഷ്ടവ്യമഖിലം ാന്തം ാന്ത്യാ ദിേശാ ദശ .
യുക്ത്യാ ൈവ ചരേതാ ജ്ഞസ്യ സംസാേരാ േഗാഷ്പദാകൃതിഃ .. 9..
സബാഹ്യാഭ്യന്തേര േദേഹ ഹ്യധ ഊർധ്വം ച ദി ച .
ഇത ആത്മാ തേതാഽപ്യാത്മാ നാസ്ത്യനാത്മമയം ജഗത് .. 10..
ന തദസ്തി ന യ ാഹം ന തദസ്തി ന തന്മയം .
കിമന്യദഭിവാഞ്ഛാമി സർവം സച്ചിന്മയം തതം .. 11..
സമസ്തം ഖല്വിദം ഹ്മ സർവമാേത്മദമാതതം .
അഹമന്യ ഇദം ചാന്യദിതി ാന്തിം ത്യജാനഘ .. 12..
തേത ഹ്മഘേന നിേത്യ സംഭവന്തി ന കൽപിതാഃ .
ന േശാേകാഽസ്തി ന േമാേഹാഽസ്തി ന ജരാസ്തി ന ജന്മ വാ .. 13..
യദസ്തീഹ തേദവാസ്തി വിജ്വേരാ ഭവ സർവദാ .
യഥാ ാപ്താനുഭവതഃ സർവ ാനഭിവാഞ്ഛനാത് .. 14..
ത്യാഗാദാനപരിത്യാഗീ വിജ്വേരാ ഭവ സർവദാ .
യേസ്യദം ജന്മ പാശ്ചാത്യം തമാേശ്വവ മഹാമേത .. 15..
വിശന്തി വിദ്യാ വിമലാ മുക്താ േവണുമിേവാത്തമം .
വിരക്തമനസാം സമ്യക്സ്വ സംഗാദുദാഹൃതം .. 16..

ർദൃശ്യസമാേയാഗാത് ത്യയാനന്ദനിശ്ചയഃ .
യസ്തം സ്വമാത്മതേത്ത്വാത്ഥം നിഷ്പന്ദം സമുപാസ്മേഹ .. 17..

ദർശനദൃശ്യാനി ത്യക്ത്വാ വാസനയാ സഹ .
ദർശന ത്യയാഭാസമാത്മാനം സമുപാസ്മേഹ .. 18..
ദ്വേയാർമധ്യഗതം നിത്യമസ്തിനാസ്തീതി പക്ഷേയാഃ .

കാശനം കാശാനാമാത്മാനം സമുപാസ്മേഹ .. 19..
സന്ത്യജ്യ ഹൃദ്ഗുേഹശാനം േദവമന്യം യാന്തി േയ .
േത രത്നമഭിവാഞ്ഛന്തി ത്യക്തഹസ്തസ്ഥകൗ ഭാഃ .. 20..
ഉത്ഥിതാനുത്ഥിതാേനതാനി ിയാരീൻപുനഃ പുനഃ .
ഹന്യാദ്വിേവകദേണ്ഡന വേ േണവ ഹരിർഗിരീൻ .. 21..
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സംസാരരാ ിദുഃസ്വേപ്ന ശൂേന്യ േദഹമേയ േമ .
സർവേമവാപവി ം ത ഷ്ടം സംസൃതിവി മം .. 22..
അജ്ഞാേനാപഹേതാ ബാേല്യ യൗവേന വനിതാഹതഃ .
േശേഷ കല ചിന്താർതഃ കിം കേരാതി നരാധമഃ .. 23..
സേതാഽസത്താ സ്ഥിതാ മൂർധ്നി രമ്യാണാം മൂർധ്ന്യരമ്യതാ .
സുഖാനാം മൂർധ്നിദുഃഖാനി കിേമകം സം യാമ്യഹം .. 24..
േയഷാം നിേമഷണാേമഷൗ ജഗതഃ ലേയാദയൗ .
താദൃശാഃ പുരുഷാ യാന്തി മാദൃശാം ഗണൈനവ കാ .. 25..
സംസാര ഏവ ദുഃഖാനാം സീമാന്ത ഇതി കഥ്യേത .
തന്മേധ്യ പതിേത േദേഹ സുഖമാസാദ്യേത കഥം .. 26..

ബുേദ്ധാഽസ്മി ബുേദ്ധാഽസ്മി ദുഷ്ടേശ്ചാേരാഽയമാത്മനഃ .
മേനാ നാമ നിഹേന്മ്യനം മനസാസ്മി ചിരം ഹൃതഃ .. 27..
മാ േഖദം ഭജ േഹേയഷു േനാപാേദയപേരാ ഭവ .
േഹയാേദയാദൃശൗ ത്യക്ത്വാ േശഷസ്ഥഃ സുസ്ഥിേരാ ഭവ .. 28..
നിരാശതാ നിർഭയതാ നിത്യതാ സമതാ ജ്ഞതാ .
നിരീഹതാ നി ിയതാ സൗമ്യതാ നിർവികൽപതാ .. 29..
ധൃർൈമ ീ മന ഷ്ടിർമൃദുതാ മൃദുഭാഷിതാ .
േഹേയാപാേദയനിർമുേക്ത േജ്ഞ തിഷ്ഠന്ത്യപവാസനം .. 30..
ഗൃഹീതതൃഷ്ണാശബരീവാസനാജാലമാതതം .
സംസാരവാരി സൃതം ചിന്താത ഭിരാതതം .. 31..
അനയാ തീക്ഷ്ണയാ താത ഛിന്ധി ബുദ്ധിശലാകയാ .
വാത്യേയവാംബുദം ജാലം ഛിത്ത്വാ തിഷ്ഠ തേത പേദ .. 32..
മനൈസവ മനശ്ഛിത്ത്വാ കുഠാേരേണവ പാദപം .
പദം പാവനമാസാദ്യ സദ്യ ഏവ സ്ഥിേരാ ഭവ .. 33..
തിഷ്ഠൻഗച്ഛന്ത്സ്വപഞ്ജാ ന്നിവസ ത്പതൻപതൻ .
അസേദേവദമിത്യന്തം നിശ്ചിത്യാസ്താം പരിത്യജ .. 34..
ദൃശ്യമാ യസീദം േചത്തത്സച്ചിേതാഽസി ബന്ധവാൻ .
ദൃശ്യം സന്ത്യജസീദം േചത്തദാഽചിേത്താഽസി േമാക്ഷവാൻ .. 35..
നാഹം േനദമിതി ധ്യായംസ്തിഷ്ഠ ത്വമചലാചലഃ .
ആത്മേനാ ജഗതശ്ചാന്തർ ദൃശ്യദശാന്തേര .. 36..
ദർശനാഖ്യം സ്വമാത്മാനം സർവദാ ഭാവയൻഭവ .
സ്വാദ്യസ്വാദകസന്ത്യക്തം സ്വാദ്യസ്വാദകമധ്യഗം .. 37..
സ്വദനം േകവലം ധ്യായൻപരമാത്മമേയാ ഭവ .

https://thalilakkam.in/



മേഹാപനിഷദ് 36

അവലംബ്യ നിരാലംബം മേധ്യമേധ്യ സ്ഥിേരാ ഭവ .. 38..
ര ബദ്ധാ വിമുച്യേന്ത തൃഷ്ണാബദ്ധാ ന േകനചിത് .
തസ്മാന്നിദാഘ തൃഷ്ണാ ത്വം ത്യജ സങ്കൽപവർജനാത് .. 39..
ഏതാമഹംഭാവമയീപപുണ്യാം
ഛിത്ത്വാനഹംഭാവ ശലാകൈയവ ..
സ്വഭാവജാം ഭവ്യഭവന്തഭൂമൗ
ഭവ ശാന്താഖിലഭൂതഭീതിഃ .. 40..
അഹേമഷാം പദാർഥാനാേമേത ച മമ ജീവിതം .
നാഹേമഭിർവിനാ കിഞ്ചിന്ന മൈയേത വിനാ കില .. 41..
ഇത്യന്തർനിശ്ചയം ത്യക്ത്വാ വിചാര്യ മനസാ സഹ .
നാഹം പദാർഥസ്യ ന േമ പദാർഥ ഇതി ഭാവിേത .. 42..
അന്തഃശീതലയാ ബുദ്ധ്യാ കുർവേതാ ലീലയാ ിയാം .
േയാ നൂനം വാസനാത്യാേഗാ േധ്യേയാ ഹ്മൻ കീർതിതഃ .. 43..
സർവം സമതയാ ബുദ്ധ്യാ യഃ കൃത്വാ വാസനാക്ഷയം .
ജഹാതി നിർമേമാ േദഹം േനേയാഽസൗ വാസനാക്ഷയഃ .. 44..
അഹങ്കാരമയീം ത്യക്ത്വാ വാസനാം ലീലൈയവ യഃ .
തിഷ്ഠതി േധ്യയസന്ത്യാഗീ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 45..
നിർമൂലം കലനാം ത്യക്ത്വാ വാസനാം യഃ ശമം ഗതഃ .
േജ്ഞയം ത്യാഗമിമം വിദ്ധി മുക്തം തം ാഹ്മേണാത്തമം .. 46..
ദ്വാേവതൗ ഹ്മതാം യാതൗ ദ്വാേവതൗ വിഗതജ്വരൗ .
ആപത യഥാകാലം സുഖദുഃേഖഷ്വനാരതൗ .
സംന്യാസിേയാഗിനൗ ദാന്തൗ വിദ്ധി ശാന്തൗ മുനീശ്വര .. 47..
ഈപ്സിതാനീപ്സിേത ന േസ്താ യസ്യാന്തർവർതിദൃഷ്ടിഷു .
സുഷുപ്തവദ്യശ്ചരതി സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 48..
ഹർഷാമർഷഭയേ ാധകാമകാർപണ്യദൃഷ്ടിഭിഃ .
ന ഹൃഷ്യതി ായതി യഃ പരാമർശവിവർജിതഃ .. 49..
ബാഹ്യാർഥവാസേനാദ്ഭൂതാ തൃഷ്ണാ ബേദ്ധതി കഥ്യേത .
സർവാർഥവാസേനാ ക്താ തൃഷ്ണാ മുേക്തതി ഭണ്യേത .. 50..
ഇദമ മേമത്യന്തമിച്ഛാം ാർഥനയാന്വിതാം .
താം തീക്ഷ്ണാം ശൃംഖലാം വിദ്ധി ദുഃഖജന്മഭയ ദാം .. 51..
താേമതാം സർവഭാേവഷു സത്സ്വസ ച സർവദാ .
സന്ത്യജ്യ പരേമാദാരം പദേമതി മഹാമനാഃ .. 52..
ബന്ധാസ്ഥാമഥ േമാക്ഷാസ്ഥാം സുഖദുഃഖദശാമപി .

https://thalilakkam.in/



മേഹാപനിഷദ് 37

ത്യക്ത്വാ സദസദാസ്ഥാം ത്വം തിഷ്ഠാ ബ്ധമഹാബ്ധിവത് .. 53..
ജായേത നിശ്ചയഃ സാേധാ പുരുഷസ്യ ചതുർവിധഃ .. 54..
ആപാദമസ്തകമഹം മാതാപിതൃവിനിർമിതഃ .
ഇേത്യേകാ നിശ്ചേയാ ഹ്മൻബന്ധായാസവിേലാകനാത് .. 55..
അതീതഃ സർവഭാേവേഭ്യാ വാലാ ാദപ്യഹം തനുഃ .
ഇതി ദ്വിതീേയാ േമാക്ഷായ നിശ്ചേയാ ജായേത സതാം .. 56..
ജഗജ്ജാല പദാർഥാത്മാ സർവ ഏവാഹമക്ഷയഃ .
തൃതീേയാ നിശ്ചയേശ്ചാേക്താ േമാക്ഷാൈയവ ദ്വിേജാത്തമ .. 57..
അഹം ജഗദ്വാ സകലം ശൂന്യം േവ്യാമ സമം സദാ .
ഏവേമഷ ചതുർേഥാഽപി നിശ്ചേയാ േമാക്ഷസിദ്ധിദഃ .. 58..
ഏേതഷാം ഥമഃ േ ാക്ത ഷ്ണയാ ബന്ധേയാഗ്യയാ .
ശുദ്ധതൃഷ്ണാ യഃ സ്വച്ഛാ ജീവ ക്താ വിലാസിനഃ .. 59..
സർവം ചാപ്യഹേമേവതി നിശ്ചേയാ േയാ മഹാമേത .
തമാദായ വിഷാദായ ന ഭൂേയാ ജായേത മതിഃ .. 60..
ശൂന്യം തത് കൃതിർമായാ ഹ്മവിജ്ഞാനമിത്യപി .
ശിവഃ പുരുഷ ഈശാേനാ നിത്യമാേത്മതി കഥ്യേത .. 61..
ൈദ്വതാൈദ്വതസമുദ്ഭൂൈതർജഗന്നിർമാണലീലയാ .
പരമാത്മമയീശക്തിരൈദ്വൈതവ വിജൃംഭേത .. 62..
സർവാതീതപദാലംബീ പരിപൂർൈണകചിന്മയഃ .
േനാേദ്വഗീ ന ച തുഷ്ടാത്മാ സംസാേര നാവസീദതി .. 63..

ാപ്തകർമകേരാ നിത്യം ശ മി സമാനദൃക് .
ഈഹിതാനീഹിൈതർമുേക്താ ന േശാചതി ന കാങ്ക്ഷതി .. 64..
സർവസ്യാഭിമതം വക്താ േചാദിതഃ േപശേലാക്തിമാൻ .
ആശയജ്ഞശ്ച ഭൂതാനാം സംസാേര നാവസീദതി .. 65..
പൂർവാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ േധ്യയത്യാഗവിലാസിനീം .
ജീവ ക്തതയാ സ്വേസ്ഥാ േലാേക വിഹര വിജ്വരഃ .. 66..
അന്തഃസന്ത്യക്തസർവാേശാ വീതരാേഗാ വിവാസനഃ .
ബഹിഃസർവസമാചാേരാ േലാേക വിഹര വിജ്വരഃ .. 67..
ബഹിഃകൃ ിമസംരംേഭാ ഹൃദി സംരംഭവർജിതഃ .
കർതാ ബഹിരകർതാന്തർേലാേക വിഹര ശുദ്ധധീഃ .. 68..
ത്യക്താഹ തിരാശ്വസ്തമതിരാകാശേശാഭനഃ .
അഗൃഹീതകലങ്കാേങ്കാ േലാേക വിഹര ശുദ്ധധീഃ .. 69..
ഉദാരഃ േപശലാചാരഃ സർവാചാരാനുവൃത്തിമാൻ .

https://thalilakkam.in/



മേഹാപനിഷദ് 38

അന്തഃസംഗപരിത്യാഗീ ബഹിഃസംഭാരവാനിവ .
അന്തർൈവരാഗ്യമാദായ ബഹിരാേശാ േഖഹിതഃ .. 70..
അയം ബ രയം േനതി ഗണനാ ലഘുേചതസാം .
ഉദാരചരിതാനാം തു വസുൈധവ കുടുംബകം .. 71..
ഭാവാഭാവവിനിർമുക്തം ജരാമരണവർജിതം .

ശാന്തകലനാരഭ്യം നീരാഗം പദമാ യ .. 72..
ഏഷാ ാഹ്മീ സ്ഥിതിഃ സ്വച്ഛാ നിഷ്കാമാ വിഗതാമയാ .
ആദായ വിഹരേന്നവം സങ്കേടഷു ന മുഹ്യതി .. 73..
ൈവരാേഗ്യണാഥ ശാേ ണ മഹത്ത്വാദിഗുൈണരപി .
യത്സങ്കൽപഹരാർഥം തത്സ്വയേമേവാന്നേയന്മനഃ .. 74..
ൈവരാഗ്യാത്പൂർണതാേമതി മേനാ നാശവശാനുഗം .
ആശയാ രക്തതാേമതി ശരദീവ സേരാഽമലം .. 75..
തേമവ ഭുക്തിവിരസം വ്യാപാരൗഘം പുനഃ പുനഃ .
ദിവേസദിവേസ കുർവൻ ാജ്ഞ കസ്മാന്ന ലജ്ജേത .. 76..
ചിൈച്ചത്യകലിേതാ ബന്ധസ്ത ക്തൗ മുക്തിരുച്യേത .
ചിദൈചത്യാ കിലാേത്മതി സർവസിദ്ധാന്തസം ഹഃ .. 77..
ഏതന്നിശ്ചയമാദായ വിേലാകയ ധിേയദ്ധയാ .
സ്വയേമവാത്മനാത്മാനമാനന്ദം പദമാപ്സ്യസി .. 78..
ചിദഹം ചിദിേമ േലാകാശ്ചിദാശാശ്ചിദിമാഃ ജാഃ .
ദൃശ്യദർശനനിർമുക്തഃ േകവലാമലരൂപവാൻ .. 79..
നിേത്യാദിേതാ നിരാഭാേസാ ഷ്ടാ സാക്ഷീ ചിദാത്മകഃ .. 80..
ൈചത്യനിർമുക്തചി പം പൂർണേജ്യാതിഃസ്വരൂപകം .
സംശാന്തസർവസംേവദ്യം സംവിന്മാ മഹം മഹത് .. 81..
സംശാന്തസർവസങ്കൽപഃ ശാന്തസകേലഷണഃ .
നിർവികൽപപദം ഗത്വാ സ്വേസ്ഥാ ഭവ മുനീശ്വര .. 82.. ഇതി .
യ ഇമാം മേഹാപനിഷദം ാഹ്മേണാ നിത്യമധീേത .
അേ ാ ിയഃ േ ാ ിേയാ ഭവതി . അനുപനീത ഉപനീേതാ ഭവതി .
േസാഽഗ്നിപൂേതാ ഭവതി . സ വായുപൂേതാ ഭവതി . സ േസാമപൂേതാ ഭവതി .
സ സത്യപൂേതാ ഭവതി . സ സർവപൂേതാ ഭവതി . സ സർവർേദൈവർജ്ഞാ 
േതാ ഭവതി .
സ സർേവഷു തീർേഥഷു സ്നാേതാ ഭവതി . സ സർൈവർേദൈവരനുധ്യാേതാ
ഭവതി .
സ സർവ തുഭിരിഷ്ടവാൻഭവതി . ഗായ ്യാഃ ഷഷ്ടിസഹ ാണി

https://thalilakkam.in/



മേഹാപനിഷദ് 39

ജപ്താനി ഫലാനി ഭവന്തി . ഇതിഹാസപുരാണാനാം ശതസഹ ാണി ജപ്താനി
ഫലാനി ഭവന്തി . ണവാനാമയുതം ജപ്തം ഭവതി .
ആച ഷഃ പങ്ക്തിം പുനാതി . ആസപ്തമാൻപുരുഷയുഗാൻപുനാതി .
ഇത്യാഹ ഭഗവാൻ ഹിരണ്യഗർഭഃ . ജേപ്യനാമൃതത്ത്വം ച
ഗച്ഛതീത പനിഷത് . .. ഇതി ഷേഷ്ഠാഽധ്യായഃ .. 6..
ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ േ ാ മേഥാ
ബലമി ിയാണി ച .. സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം മാഹം

ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമ-
സ്ത്വനിരാകരണം േമ തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത
മയി സ േത മയി സ .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി മേഹാപനിഷത്സമാപ്താ..

https://thalilakkam.in/




