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അഥർവ്വേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

പാരി ാജ്യധർമവേന്താ യജ്ജ്ഞാനാദ് ഹ്മതാം യയുഃ .
തദ് ഹ്മ ണൈവകാർഥം തുര്യതുര്യം ഹരിം ഭേജ ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ .. ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ ..
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .. വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ .. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ .. സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം അഥ പിതാമഹഃ സ്വപിതരമാദിനാരായണമുപസേമത്യ

ണമ്യ പ ച്ഛ ഭഗവംസ്ത്വ ഖാദ്വർണാ മധർമ മം
സർവം തം വിദിതമവഗതം . ഇദാനീം പരമഹംസപരി ാജകലക്ഷണം
വിദിതുമിച്ഛാമി കഃ പരി ജനാധികാരീ കീദൃശം പരി ാജകലക്ഷണം
കഃ പരമഹംസഃ പരി ാജകത്വം കഥം തത്സർവം േമ ഹീതി .
സ േഹാവാച ഭഗവാനാദിനാരായണഃ . സദ്ഗുരുസമീേപ സകലവിദ്യാപരി മ 
േജ്ഞാ
ഭൂത്വാ വിദ്വാൻസർവൈമഹികാമുഷ്മികസുഖ മം ജ്ഞാൈത്വഷണാ യ-
വാസനാ യമമത്വാഹങ്കാരാദികം വമനാന്നമിവ േഹയമധിഗമ്യ
േമാക്ഷമാർൈഗകസാധേനാ ഹ്മചര്യം സമാപ്യ ഗൃഹീ ഭേവത് .

ാമാേ ാ ിയാഗാരാദഗ്നിമാഹൃത്യ സ്വവിധ ക്ത േമണ
പൂർവവദഗ്നിമാജിേ ത് . യദ്യാതുേരാ വാഗ്നിം ന വിേന്ദദ ജുഹുയാത് .
ആേപാ ൈവ സർവാ േദവതാഃ സർവാേഭ്യാ േദവതാേഭ്യാ ജുേഹാമി സ്വാേഹതി
ഹുേത്വാധൃത്യ ാശ്നീയാത് സാജ്യം ഹവിരനാമയം .
ഏഷ വിധിർവീരാധ്വാേന വാഽനാശേക വാ സ േവേശ വാഗ്നി േവേശ
വാ മഹാ സ്ഥാേന വാ . യദ്യാതുരഃ സ്യാന്മനസാ വാചാ സംന്യേസേദഷ
പന്ഥാഃ . സ്വസ്ഥ േമൈണവ േചദാത്മ ാദ്ധം വിരജാേഹാമം
കൃത്വാഗ്നിമാത്മന്യാേരാപ്യ ലൗകികൈവദികസാമർഥ്യം സ്വചതുർദശ-
കരണ വൃത്തിം ച പുേ സമാേരാപ്യ തദഭാേവ ശിേഷ്യ വാ തദഭാേവ
സ്വാത്മേന്യവ വാ ഹ്മാത്വം യജ്ഞസ്ത്വമിത്യഭിമ ്യ ഹ്മഭാവനയാ
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ധ്യാത്വാ സാവി ീ േവശപൂർവകമ സർവവിദ്യാർഥസ്വരൂപാം ാഹ്മണ്യാ 
ധാരാം
േവദമാതരം മാദ്വ്യാഹൃതിഷു ിഷു വിലാപ്യ വ്യാഹൃതി യമകാേരാകാരമ 
കാേരഷു

വിലാപ്യ തത്സാവധാേനനാപഃ ാശ്യ ണേവന ശിഖാമുത്കൃഷ്യ യേജ്ഞാ 
പവീതം
ഛിത്ത്വാ വ മപി ഭൂമൗ വാ വാ വിസൃജ്യ ഓം ഭൂഃ സ്വാഹാ ഓം ഭുവഃ സ്വാഹാ
ഓം സുവഃ സ്വാേഹത്യേനന ജാതരൂപധേരാ ഭൂത്വാ സ്വം രൂപം ധ്യായൻപുനഃ
പൃഥക്

ണവവ്യാഹൃതിപൂർവകം മനസാ വചസാപി സംന്യസ്തം മയാ സംന്യസ്തം
മയാ സംന്യസ്തം മേയതി മ മധ്യമതാരധ്വനിഭി ിവാരം ിഗുണീകൃത-
േ േഷാച്ചാരണം കൃത്വാ ണൈവകധ്യാനപരായണഃ സന്നഭയം സർവഭൂേത 
േഭ്യാ
മത്തഃ സ്വാേഹത ർധ്വബാഹുർഭൂത്വാ ഹ്മാഹമസ്മീതി തത്ത്വമസ്യാദിവാക്യാർ 
ഥ-
സ്വരൂപാനുസന്ധാനം കുർവ ദീചിം ദിശം ഗേച്ഛത് .
ജാതരൂപധരശ്ചേരത് . ഏഷ സംന്യാസഃ . തദധികാരീ
ന ഭേവദ്യദി ഗൃഹസ്ഥ ാർഥനാപൂർവകമഭയം സർവഭൂേതേഭ്യാ
മത്തഃ സർവം വർതേത സഖാ മാ േഗാപായൗജഃ സഖാ േയാഽസീ സ്യ
വേ ാഽസി വാർ ഘ്നഃ ശർമ േമ ഭവ യത്പാപം തന്നിവാരേയത്യേനന
മേ ണ ണവപൂർവകം സലക്ഷണം ൈവണവം ദണ്ഡം കടിസൂ ം
കൗപീനം കമണ്ഡലും വിവർണവ േമകം പരിഗൃഹ്യ സദ്ഗുരുമുപഗമ്യ
നത്വാ ഗുരുമുഖാത്തത്ത്വമസീതി മഹാവാക്യം ണവപൂർവകമുപലഭ്യാഥ
ജീർണവൽകലാജിനം ധൃത്വാഥ ജലാവതരണമൂർധ്വഗമനേമകഭിക്ഷാം
പരിത്യജ്യ ികാലസ്നാനമാചരേന്വദാന്ത വണപൂർവകം ണവാനുഷ്ഠാനം
കുർവൻ ഹ്മമാർേഗ സമ്യക് സമ്പന്നഃ സ്വാഭിമതമാത്മനി േഗാപയിത്വാ
നിർമേമാഽധ്യാത്മനിഷ്ഠഃ കാമേ ാധേലാഭേമാഹമദമാത്സര്യദംഭ-
ദർപാഹ്ങ്കാരാസൂയാഗർേവച്ഛാേദ്വഷഹർഷാമർഷമമത്വാദീംശ്ച
ഹിത്വാ ജ്ഞാനൈവരാഗ്യയുേക്താ വിത്ത ീപരാങ്മുഖഃ ശുദ്ധമാനസഃ
സർേവാപനിഷദർഥമാേലാച്യ ഹ്മചര്യാപരി ഹാഹിംസാസത്യം യേത്നന
രക്ഷഞ്ജിേത ിേയാ ബഹിരന്തഃേസ്നഹവർജിതഃ ശരീരസന്ധാരണാർഥം വാ

ിഷു
വർേണഷ്വഭിശസ്തപതിതവർജിേതഷു പശുരേ ാഹീ ൈഭക്ഷമാേണാ ഹ്മഭൂ 
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യായ ഭവതി .
സർേവഷു കാേലഷു ലാഭാലാഭൗ സമൗ കൃത്വാ പരപാ മാധൂകേര-
ണാന്നമശ്നേന്മേദാവൃദ്ധിമകുർവൻകൃശീഭൂത്വാ ഹ്മാഹമസ്മീതി
ഭാവയൻഗുർവർഥം ാമമുേപത്യ വശീേലാഽഷ്ടൗ മാേസ്യകാകീ
ചേരദ്വാേവവാചേരത് . യദാലംബുദ്ധിർഭേവത്തദാ കുടീചേകാ വാ ബഹൂദേകാ
വാ ഹംേസാ വാ പരമഹംേസാ വാ തത്തന്മ പൂർവകം കടിസൂ ം കൗപീനം
ദണ്ഡം കമണ്ഡലും സർവമ വിസൃജ്യാഥ ജാതരൂപധരശ്ചേരത് .

ാമ ഏകരാ ം തീർേഥ ിരാ ം പതേന പഞ്ചരാ ം േക്ഷേ സപ്തരാ -
മനിേകതഃ സ്ഥിരമതിരനഗ്നിേസവീ നിർവികാേരാ നിയമാനിയമമു ജ്യ

ാണസന്ധാരണാർഥമയേമവ ലാഭാലാഭൗ സമൗ കൃത്വാ േഗാവൃത്ത്യാ
ൈഭക്ഷ്യമാചര ദകസ്ഥലകമണ്ഡലുരബാധകരഹസ്യസ്ഥലവാേസാ
ന പുനർലാഭാലാഭരതഃ ശുഭാശുഭകർമനിർമൂലനപരഃ സർവ
ഭൂതലശയനഃ ക്ഷൗരകർമപരിത്യേക്താ യുക്തചാതുർമാസ്യ തനിയമഃ
ശു ധ്യാനപരായേണാഽർഥ ീപുരപരാങ്മുേഖാഽനുന്മേത്താഓഽപ ന്മത്തവ-
ദാചരന്നവ്യക്തലിംേഗാഽവ്യക്താചാേരാ ദിവാനക്തസമേത്വനാസ്വപ്നഃ
സ്വരൂപാനുസന്ധാന ഹ്മ ണവധ്യാനമാർേഗണാവഹിതഃ സംന്യാേസന
േദഹത്യാഗം കേരാതി സ പരമഹംസപരി ാജേകാ ഭവതി . ഭഗവൻ ഹ്മ  
ണവഃ
കീദൃശ ഇതി ഹ്മാ പൃച്ഛതി . സ േഹാവാച നാരായണഃ . ഹ്മ ണവഃ
േഷാഡശമാ ാത്മകഃ േസാഽവസ്ഥാചതുഷ്ടയചതുഷ്ടയേഗാചരഃ .
ജാ ദവസ്ഥായാം ജാ ദാദിചരേ ാഽവസ്ഥാഃ സ്വേപ്ന സ്വപ്നാദിചതേ ാഽവ 
സ്ഥാഃ
സുഷുപ്തൗ സുഷുപ്ത്യാദിചതേ ാഽവസ്ഥാ രീേയ തുരീയാദിചതേ ാഽവസ്ഥാ
ഭവന്തീതി .
ജാ ദവസ്ഥായാം വിശ്വസ്യ ചാതുർവിധ്യം വിശ്വവിേശ്വാ വിശ്വൈതജേസാ
വിശ്വ ാേജ്ഞാ
വിശ്വതുരീയ ഇതി . സ്വപ്നാവസ്ഥായാം ൈതജസസ്യ ചാതുർവിധ്യം ൈതജസ 
വിശ്വൈസ്തജസ-
ൈതജസൈസ്തജസ ാജ്ഞൈസ്തജസതുരീയ ഇതി . സുഷുപ്ത്യവസ്ഥായാം

ാജ്ഞസ്യ ചാതുർവിധ്യം
ാജ്ഞവിശ്വഃ ാജ്ഞൈതജസഃ ാജ്ഞ ാജ്ഞഃ ാജ്ഞതുരീയ ഇതി.

തുരീയാവസ്ഥായാം തുരീയസ്യ ചാതുർവിധ്യം തുരീയവിശ്വ രീയൈതജസ-
രീയ ാജ്ഞ രീയതുരീയ ഇതി . േത േമണ േഷാഡശമാ ാരൂഢാഃ

https://thalilakkam.in/
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അകാേര ജാ ദ്വിശ്വ ഉകാേര ജാ ൈത്തജേസാ മകാേര ജാ ത് ാജ്ഞ
അർധമാ ായാം ജാ രീേയാ ബിന്ദൗ സ്വപ്നവിേശ്വാനാേദ സ്വപ്നൈതജസഃ
കലായാം സ്വപ്ന ാജ്ഞഃ കലാതീേത സ്വപ്നതുരീയഃ ശാന്തൗ സുഷുപ്തവിശ്വഃ
ശാന്ത്യതീേത സുഷുപ്തൈതജസ ഉന്മന്യാം സുഷുപ്ത ാേജ്ഞാ മേനാന്മന്യാം
സുഷുപ്തതുരീയഃ തുര്യാം തുരീയവിേശ്വാമധ്യമായാം തുരീയൈതജസഃ പശ്യന്ത്യാം
തുരീയ ാജ്ഞഃ പരായാം തുരീയതുരീയഃ . ജാ ന്മാ ാചതുഷ്ടയമകാരാംശം
സ്വപ്നമാ ാചതുഷ്ടയമുകാരാംശം സുഷുപ്തിമാ ാചതുഷ്ടയം
മകാരാംശം തുരീയമാ ാചതുഷ്ടയമർധമാ ാംശം .
അയേമവ ഹ്മ ണവഃ . സ പരമഹംസതുരീയാതീതാവധൂൈതരുപാസ്യഃ .
േതൈനവ ഹ്മ കാശേത േതന വിേദഹമുക്തിഃ . ഭഗവൻ കഥമയേജ്ഞാപ 
വീത്യശിഖീ
സർവകർമപരിത്യക്തഃ കഥം ഹ്മനിഷ്ഠാപരഃ കഥം ാഹ്മണ ഇതി ഹ്മാ
പൃച്ഛതി . സ േഹാവാച വി ർേഭാേഭാഽർഭക യസ്യാസ്ത്യൈദ്വതമാത്മജ്ഞാനം
തേദവ യേജ്ഞാപവീതം . തസ്യ ധ്യനനിൈഷ്ഠവ ശിഖാ . തത്കർമ സ
പവി ം .
സ സർവകർമകൃത് . സ ാഹ്മണഃ . സ ഹ്മനിഷ്ഠാപരഃ . സ േദവഃ . സ ഋഷിഃ
.
സ തപസ്വീ . സ േ ഷ്ഠഃ . സ ഏവ സർവേജ്യഷ്ഠഃ . സ ഏവ ജഗദ്ഗുരുഃ . സ
ഏവാഹം വിദ്ധി .
േലാേക പരമഹംസപരി ാജേകാ ദുർലഭതേരാ യേദ്യേകാഽസ്തി . സ ഏവ
നിത്യപൂതഃ . സ ഏവ
േവദപുരുേഷാ മഹാപുരുേഷാ യസ്തച്ചിത്തം മേയ്യവാവതിഷ്ഠേത . അഹം ച
തസ്മിേന്നവാവസ്ഥിതഃ .
സ ഏവ നിത്യതൃപ്തഃ . സ ശീേതാഷ്ണസുഖദുഃഖമാനാവമാനവർജിതഃ . സ
നിന്ദാമർഷ-
സഹി ഃ . സ ഷഡൂർമിവർജിതഃ . ഷഡ്ഭാവവികാരശൂന്യഃ . സ േജ്യഷ്ഠാേജ്യഷ്ഠ-
വ്യവധാനരഹിതഃ . സ സ്വവ്യതിേരേകണ നാന്യ ഷ്ടാ . ആശാംബേരാ നനമ 

ാേരാ
നസ്വാഹാകാേരാ നസ്വധാകാരശ്ച നവിസർജനപേരാ നിന്ദാ തിവ്യതിരി 
േക്താ നമ തേ ാപാസേകാ
േദവാന്തരധ്യാനശൂേന്യാ ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യനിവർതകഃ സർേവാപരതഃ സസച്ചിദാന 
ന്ദാദ്വയചിദ്ഘനഃ
സ ർണാനൈന്ദകേബാേധാ ൈഹ്മവാഹമസ്മീത്യനവരതം ഹ്മ ണവാനു 
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സന്ധാേനന യഃ
കൃതകൃേത്യാ ഭവതി സ ഹ പരമഹംസപരി ാഡിത പനിഷത് .. ഹരിഃ ഓം
തത്സത് .
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ .. ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ ..
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .. വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ .. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ .. സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി പരമഹംസപരി ാജേകാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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