


ശാരീരേകാപനിഷദ് 2

ശാരീരേകാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: ശാരീരേകാപനിഷദ്

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: ഉപനിഷത്ത്

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



ശാരീരേകാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

തത്ത്വ ാേമാപായസിദ്ധം പരതത്ത്വസ്വരൂപകം .
ശാരീേരാപനിഷേദ്വദ്യം ീരാമ ഹ്മ േമ ഗതിഃ ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ .
േതജസ്വി നാവധീതമ . മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം അഥാതഃ പൃഥിവ്യാദിമഹാഭൂതാനാം സമവായം ശരീരം .
യത്കഠിനം സാ പൃഥിവീ യ്രദ്ദവം തദാേപാ യദുഷ്ണം തേത്തേജാ യത്സഞ്ചരതി
സ വായുര്യ ഷിഅരം തദാകാശം
േ ാ ാദീനി ജ്ഞാേന ിയാണി . േ ാ മാകാേശ വായൗ ത്വഗഗ്നൗ ച ര 

ജിഹ്വാ പൃഥിവ്യാം ാണമിതി .
ഏവമി ിയാണാം യഥാ േമണ ശബ്ദ ർശരൂപരസഗന്ധാൈശ്ചേത
വിഷയാഃ പൃഥിവ്യാദിമഹാഭൂേതഷു േമേണാത്പന്നാഃ .
വാക്പാണിപാദപായൂപസ്ഥാഖ്യാനി കർേമ ിയാണി .
േതഷാം േമണ വചനാദാനഗമനവിസർഗാനന്ദൈശ്ചേത വിഷയാഃ
പൃഥിവ്യാദിമഹാഭൂേതഷു േമേണാത്പനാഃ .
മേനാബുദ്ധിരഹങ്കാരശ്ചിത്തമത്യന്തഃകരണചതുഷ്ടയം .
േതഷാം േമണ സങ്കൽപവികൽപാധ്യവസായാഭിമാനാവധാരണാസ്വരൂപ 
ൈശ്ചേത
വിഷയാഃ .
മനഃസ്ഥാനം ഗലാന്തം ബുേദ്ധർവദനമഹങ്കാരസ്യ ഹൃദയം ചിത്തസ്യ നാഭിരിതി
.
അസ്ഥിചർമനാഡീേരാമമാംസാേശ്ചതി പൃഥിവ്യംശാഃ .
മൂ േ ഷ്മരക്തശു േസ്വദാ അബംശാഃ .

ഷ്ണാലസ്യേമാഹൈമഥുനാന്യേഗ്നഃ .
ചാരണവിേലഖന ലാക്ഷ േന്മഷനിേമഷാദി വാേയാഃ .

കാമേ ാധേലാഭേമാഹഭയാന്യാകാശസ്യ .



ശാരീരേകാപനിഷദ് 5

ശബ്ദ ർശരൂപരസഗന്ധാഃ പൃഥിവീഗുണാഃ .
ശബ്ദ ർശരൂപരസാശ്ചാപാം ഗുണാഃ .
ശബ്ദ ർശരൂപാണ്യഗ്നിഗുണാഃ .
ശബ്ദ ർഷാവിതി വായുഗുണൗ .
ശബ്ദ ഏക ആകാശസ്യ .
സാത്ത്വികരാജസതാമസലക്ഷണാനി േയാ ഗുണാഃ ..
അഹിംസാ സത്യമേസ്തയ ഹ്മചര്യാപരി ഹാഃ .
അേ ാേധാ ഗുരുശു ഷാ ശൗചം സേന്താഷ ആർജവം .. 1..
അമാനിത്വമദംഭിത്വമാസ്തികത്വമഹിം താ .
ഏേത സർേവ ഗുണാ േജ്ഞയാഃ സാത്ത്വികസ്യ വിേശഷതഃ .. 2..
അഹം കർതാഽസ്മ്യഹം േഭാക്താഽസ്മ്യഹം വക്താഽഭിമാനവാൻ .
ഏേത ഗുണാ രാജസസ്യ േ ാച്യേന്ത ഹ്മവിത്തൈമഃ .. 3..
നി ാലേസ്യ േമാഹരാഗൗ ൈമഥുനം ചൗര്യേമവ ച .
ഏേത ഗുണസ്താമസസ്യ േ ാച്യേന്ത ഹ്മവാദിഭിഃ .. 4..
ഊർേധ്വ സാത്വിേകാ മേധ്യ രജേസാഽധസ്താമസ ഇതി .
സത്യജ്ഞാനം സാത്ത്വികം . ധർമജ്ഞാനം രാജസം . തിമിരാന്ധം താമസമി 
തി .
ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിതുരീയമിതി ചതുർവിധാ അവസ്ഥാഃ .
ജ്ഞാേന ിയകർേമ ിയാന്തഃകരണചതുഷ്ടയം ചതുർദശകരണയുക്തം ജാ ത്
.
അന്തഃകരണചതുഷ്ടൈയേരവ സംയുക്തഃ സ്വപ്നഃ .
ചിൈത്തകകരണാ സുഷുപ്തിഃ .
േകവലജീവയുക്തേമവ തുരീയമിതി .
ഉന്മീലിതനിമീലിതമധ്യസ്ഥജീവപരമാത്മേനാർമേധ്യ ജീവാത്മാ േക്ഷ ജ്ഞ
ഇതി വിജ്ഞായേത ..
ബുദ്ധികർേമ ിയ ാണപഞ്ചൈകർമനസാ ധിയാ .
ശരീരം സപ്തദശഭിഃ സൂക്ഷ്മം തല്ലിംഗമുച്യേത .. 5..
മേനാ ബുദ്ധിരഹങ്കാരഃ ഖാനിലാഗ്നിജലാനി ഭൂഃ .
ഏതാഃ കൃതയസ്ത്വഷ്ടൗ വികാരാഃ േഷാഡശാപേര .. 6..
േ ാ ം ത്വക്ച ഷീ ജിഹ്വാ ാണം ൈചവ തു പഞ്ചമം .
പായൂപസ്ഥൗ കരൗ പാദൗ വാക്ൈചവ ദശമീ മതാ .. 7..
ശബ്ദഃ ർശശ്ച രൂപം ച രേസാ ഗന്ധസ്തൈഥവ ച .

േയാവിംശതിേരതാനി തത്ത്വാനി കൃതാനി തു .
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ചതുർവിംശതിരവ്യക്തം ധാനം പുരുഷഃ പരഃ .. 8..
ഇത പനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ .
േതജസ്വി നാവധീതമ . മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
.. ഇതി കൃഷ്ണയജുർേവദീയ ശാരീരേകാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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