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ആേത്മാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

യ നാത്മ പേഞ്ചാഽയമപഹ്നവപദം ഗതഃ .
തിേയാഗിവിനിർമുക്തഃ പരമാത്മാവശിഷ്യേത ..

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ണുയാമ േദവാഃ . ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാ+സസ്തനൂഭിഃ . വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം അഥാംഗിരാ ിവിധഃ പുരുേഷാഽജായതാത്മാന്തരാത്മാ പരമാത്മാ േചതി .
ത്വക്ചർമമാംസേരാമാംഗുഷ്ഠാംഗുല്യഃ പൃഷ്ഠവംശനഖഗുൽേഫാദര
നാഭിേമ കടൂരുകേപാലേ ാ ലലാടബാഹുപാർശ്വശിേരാഽക്ഷീണി ഭവ 
ന്തി
ജായേത ിയത ഇേത്യഷ ആത്മാ .
അഥാന്തരാത്മാനാമ പൃഥിവ്യാപേസ്തേജാവായുരാകാശമിച്ഛാേദ്വഷസുഖദുഃഖ
കാമേമാഹവികൽപാനാദി തിലിംേഗാദാത്താനുദാത്തഹ്ര്സ്വദീർഘ തഃ
ഖലിതഗർജിത ടിതമുദിതനൃത്തഗീതവാദി ലയവിജൃംഭിതാദിഭിഃ
േ ാതാ ാതാ രസയിതാ േനതാ കർതാ വിജ്ഞാനാത്മാ പുരുഷഃ
പുരാണന്യായമീമാംസാധർമശാ ാണീതി വണ ാണാകർഷണകർമവി 
േശഷണം
കേരാേത്യേഷാഽന്തരാത്മാ .
അഥ പരമാത്മാ നാമ യഥാക്ഷര ഉപാസനീയഃ .
സ ച ാണായാമ ത്യാഹാരധാർണാധ്യാനസമാധിേയാഗാനുമാനാത്മചിന്ത 
കവടകണികാ
വാ ശ്യാമാകത േലാ വാ വാലാ ശതസഹ വികൽപനാഭിഃ സ ലഭ്യേത
േനാപലഭ്യേത ന ജായേത ന ിയേത ന ശുഷ്യതി ന ിദ്യേത ന ദഹ്യേത ന
കമ്പേത
ന ഭിദ്യേത ന ച്ഛിദ്യേത നിർഗുണഃ സാക്ഷിഭൂതഃ ശുേദ്ധാ നിരവയവാത്മാ േകവലഃ
സൂേക്ഷ്മാ നിർമേമാ നിരഞ്ജേനാ നിർവികാരഃ ശബ്ദ ർശരൂപരസഗന്ധവർജി 
േതാ നിർവികൽേപാ
നിരാകാങ്ക്ഷഃ സർവവ്യാപീ േസാഽചിേന്ത്യാ നിർവർണ്യശ്ച പുനാത്യശുദ്ധാന്യ 
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പൂതാനി .
നി ിയസ്തസ്യ സംസാേരാ നാസ്തി .
ആത്മസഞ്ജ്ഞഃ ശിവഃ ശുദ്ധ ഏക ഏവാദ്വയഃ സദാ .

ഹ്മരൂപതയാ ഹ്മ േകവലം തിഭാസേത .. 1..
ജഗ പതയാേപ്യതദ് ൈഹ്മവ തിഭാസേത .
വിദ്യാവിദ്യാദിേഭേദന ഭാവാഭാവാദിേഭദതഃ .. 2..
ഗുരുശിഷ്യാദിേഭേദന ൈഹ്മവ തിഭാസേത .

ൈഹ്മവ േകവലം ശുദ്ധം വിദ്യേത തത്ത്വദർശേന .. 3..
ന ച വിദ്യാ ന ചാവിദ്യാ ന ജഗച്ച ന ചാപരം .
സത്യേത്വന ജഗദ്ഭാനം സംസാരസ്യ വർതകം .. 4..
അസത്യേത്വന ഭാനം തു സംസാരസ്യ നിവർതകം .
ഘേടാഽയമിതി വിജ്ഞാതും നിയമഃ േകാന്വേപക്ഷേത .. 5..
വിനാ മാണസു ത്വം യസ്മിൻസതി പദാർഥധീഃ .
അയമാത്മാ നിത്യസിദ്ധഃ മാേണ സതി ഭാസേത .. 6..
ന േദശം നാപി കാലം വാ ന ശുദ്ധിം വാപ്യേപക്ഷേത .
േദവദേത്താഽഹമിേത്യതദ്വിജ്ഞാനം നിരേപക്ഷകം .. 7..
തദ്വദ് ഹ്മവിേദാഽപ്യസ്യ ഹ്മാഹമിതി േവദനം .
ഭാനുേനവ ജഗത്സർവം ഭാസ്യേത യസ്യ േതജസാ .. 8..
അനാത്മകമസ ച്ഛം കിം നു തസ്യാവഭാസകം .
േവദശാ പുരാണാനി ഭൂതാനി സകലാന്യപി .. 9..
േയനാർഥവന്തി തം കിം നു വിജ്ഞാതാരം കാശേയത് .

ധാം േദഹവ്യഥാം ത്യക്ത്വാ ബാലഃ ീഡതി വ നി .. 10..
തൈഥവ വിദ്വാ മേത നിർമേമാ നിരഹം സുഖീ .
കാമാന്നിഷ്കാമരൂപീ സഞ്ചരേത്യകചേരാ മുനിഃ .. 11..
സ്വാത്മൈനവ സദാ തുഷ്ടഃ സ്വയം സർവാത്മനാ സ്ഥിതഃ .
നിർധേനാഽപി സദാ തുേഷ്ടാഽപ്യസഹാേയാ മഹാബലഃ .. 12..
നിത്യതൃേപ്താഽപ്യഭുഞ്ജാേനാഽപ്യസമഃ സമദർശനഃ .
കുർവന്നപി ന കുർവാണശ്ചാേഭാക്താ ഫലേഭാഗ്യപി .. 13..
ശരീര്യപ്യശരീേര്യഷ പരിച്ഛിേന്നാഽപി സർവഗഃ .
അശരീരം സദാ സന്തമിദം ഹ്മവിദം ക്വചിത് .. 14..

ിയാ ിേയ ന ശതസ്തൈഥവ ച ശുഭാ ശുേഭ .
തമസാ സ്തവദ്ഭാനാദ േസ്താഽപി രവിർജൈനഃ .. 15..

സ്ത ഇത ച്യേത ാന്ത്യാ ഹ്യജ്ഞാത്വാ വ ലക്ഷണം .
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തദ്വേദ്ദഹാദിബേന്ധേഭ്യാ വിമുക്തം ഹ്മവിത്തമം .. 16..
പശ്യന്തി േദഹിവ ഢാഃ ശരീരാഭാസദർശനാത് .
അഹിനിർല്വയനീവായം മുക്തേദഹ തിഷ്ഠതി .. 17..
ഇതസ്തതശ്ചാല്യമാേനാ യത്കിഞ്ചിത് ാണവായുനാ .
േ ാതസാ നീയേത ദാരു യഥാ നിേമ്നാന്നതസ്ഥലം .. 18..
ൈദേവന നീയേത േദേഹാ യഥാ കാേലാപഭുക്തിഷു .
ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യഗതിം ത്യക്ത്വാ യസ്തിേഷ്ഠത്േകവലാത്മനാ .. 19..
ശിവ ഏവ സ്വയം സാക്ഷാദയം ഹ്മവിദുത്തമഃ .
ജീവേന്നവ സദാ മുക്തഃ കൃതാർേഥാ ഹ്മവിത്തമഃ .. 20..
ഉപാധിനാശാദ് ൈഹ്മവ സദ് ഹ്മാേപ്യതി നിർദ്വയം .
ൈശലൂേഷാ േവഷസദ്ഭാവാഭാവേയാശ്ച യഥാ പുമാൻ .. 21..
തൈഥവ ഹ്മവിേ ഷ്ഠഃ സദാ ൈഹ്മവ നാപരഃ .
ഘേട നേഷ്ട യഥാ േവ്യാമ േവ്യാൈമവ ഭവതി സ്വയം .. 22..
തൈഥേവാപാധിവിലേയ ൈഹ്മവ ഹ്മവിത്സ്വയം .
ക്ഷീരം ക്ഷീേര യഥാ ക്ഷിപ്തം ൈതലം ൈതേല ജലം ജേല .. 23..
സംയുക്തേമകതാം യാതി തഥാത്മന്യാത്മവി നിഃ .
ഏവം വിേദഹൈകവല്യം സന്മാ ത്വമഖണ്ഡിതം .. 24..

ഹ്മഭാവം പൈദ്യഷ യതിർനാവർതേത പുനഃ .
സദാത്മകത്വവിജ്ഞാനദഗ്ധാ വിദ്യാദിവർഷ്മണഃ .. 25..
അമുഷ്യ ഹ്മഭൂതത്ത്വാദ് ഹ്മണഃ കുത ഉദ്ഭവഃ .
മായാ ൃപ്തൗ ബന്ധേമാക്ഷൗ ന സ്തഃ സ്വാത്മനി വ തഃ .. 26..
യഥാ രജ്ജൗ നി ിയായാം സർപാഭാസവിനിർഗമൗ .
അവൃേതഃ സദസത്ത്വാഭ്യാം വക്തേവ്യ ബന്ധേമാക്ഷേണ .. 27..
നാവൃത്തിർ ഹ്മണഃ ക്വാചിദന്യാഭാവാദനാവൃതം .
അസ്തീതി ത്യേയാ യശ്ച യശ്ച നാസ്തീതി വ നി .. 28..
ബുേദ്ധേരവ ഗുണാേവതൗ ന തു നിത്യസ്യ വ നഃ .
അതസ്തൗ മായയാ ൃപ്തൗ ബന്ധേമാക്ഷൗ ന ചാത്മനി .. 29..
നിഷ്കേല നി ിേയ ശാേന്ത നിരവേദ്യ നിരഞ്ജേന .
അദ്വിതീേയ പേര തേത്ത്വ േവ്യാമവത്കൽപനാ കുതഃ .. 30..
ന നിേരാേധാ ന േചാത്പത്തിർന ബേദ്ധാ ന ച സാധകഃ .
ന മുമു ർന ൈവ മുക്ത ഇേത്യഷാ പരമാർഥതാ .. 31..
ഇത പനിഷത് ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ണുയാമ േദവാഃ . ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
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സ്ഥിൈരരംൈഗ വാ+സസ്തനൂഭിഃ . വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
.. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
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