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അഥർവ്വേവദം

േയാഗ ഉപനിഷദ്

പാശുപത ഹ്മവിദ്യാസംേവദ്യം പരമാക്ഷരം .
പരമാനന്ദസ ർണം രാമച പദം 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 ഹ ൈവ സ്വയംഭൂർ ഹ്മാ ജാഃ സൃജാനീതി കാമകാേമാ
ജായേത
കാേമശ്വേരാ ൈവ വണഃ . ൈവ വേണാ ഹ്മപുേ ാ വാലഖില്യഃ സ്വയംഭു 
വം
പരിപൃച്ഛതി ജഗതാം കാ വിദ്യാ കാ േദവതാ ജാ രീയേയാരസ്യ േകാ േദേവാ
യാനി
തസ്യ വശാനി കാലാഃ കിയത് മാണാഃ കസ്യാജ്ഞയാ രവിച ഹാദേയാ
ഭാസേന്ത
കസ്യ മഹിമാ ഗഗനസ്വരൂപ ഏതദഹം േ ാതുമിച്ഛാമി നാേന്യാ ജാനാതി
ത്വം ഹി ഹ്മൻ . സ്വയംഭൂരുവാച കൃത്സ്നജഗതാം മാതൃകാ വിദ്യാ
ദ്വി ിവർണസഹിതാ ദ്വിവർണമാതാ ിവർണസഹിതാ . ചതുർമാ ാത്മേകാ 
ങ്കാേരാ മമ

ാണാത്മികാ േദവതാ . അഹേമവ ജഗ യൈസ്യകഃ പതിഃ . മമ വശാനി
സർവാണി
യുഗാന്യപി . അേഹാരാ ാദേയാ മത്സംവർധിതാഃ കാലാഃ . മമ രൂപാ
രേവേസ്തജശ്ച നക്ഷ ഹേതജാംസി ച . ഗഗേനാ മമ ിശക്തിമായാസ്വരൂ 
പഃ
നാേന്യാ മദസ്തി . തേമാമായാത്മേകാ രു ഃ സാത്വികമായാത്മേകാ വി
രാജസമായാത്മേകാ ഹ്മാ .
ഇ ാദയസ്താമസരാജസാത്മികാ ന സാത്വികഃ േകാഽപി അേഘാരഃ
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സർവസാധാരണസ്വരൂപഃ . സമസ്തയാഗാനാം രു ഃ പശുപതിഃ കർതാ .
രുേ ാ യാഗേദേവാ വി രധ്വര ർേഹാേതേ ാ േദവതാ യജ്ഞഭുഗ്
മാനസം ഹ്മ മാേഹശ്വരം ഹ്മ മാനസം ഹംസഃ
േസാഽഹം ഹംസ ഇതി . തന്മയയേജ്ഞാ നാദാനുസന്ധാനം .
തന്മയവികാേരാ ജീവഃ . പരമാത്മസ്വരൂേപാ ഹംസഃ . അന്തർബഹിശ്ചരതി
ഹംസഃ . അന്തർഗേതാഽനകാശാന്തർഗതസുപർണസ്വരൂേപാ ഹംസഃ .
ഷണ്ണവതിതത്ത്വത വദ്വ്യക്തം ചി യചിന്മയലക്ഷണം
നവതത്ത്വ ിരാവൃതം ഹ്മവി മേഹശ്വരാത്മകമഗ്നി യകേലാേപതം
ചിദ് ന്ഥിബന്ധനം . അൈദ്വത ന്ഥിഃ യജ്ഞസാധാരണാംഗം
ബഹിരന്തർജ്വലനം യജ്ഞാംഗലക്ഷണ ഹ്മസ്വരൂേപാ ഹംസഃ .
ഉപവീതലക്ഷണസൂ ഹ്മഗാ യജ്ഞാഃ . ഹ്മാംഗലക്ഷണയുേക്താ
യജ്ഞസൂ ം . തദ് ഹ്മസൂ ം . യജ്ഞസൂ സംബന്ധീ ഹ്മയജ്ഞഃ .
തത്സ്വരൂേപാഽംഗാനി മാ ാണി മേനാ യജ്ഞസ്യ ഹംേസാ യജ്ഞസൂ ം .

ണവം ഹ്മസൂ ം ഹ്മയജ്ഞമയം . ണവാന്തർവർതീ ഹംേസാ
ഹ്മസൂ ം . തേദവ ഹ്മയജ്ഞമയം േമാക്ഷ മം .
ഹ്മസന്ധ്യാ ിയാ മേനായാഗഃ . സന്ധ്യാ ിയാ മേനായാഗസ്യ ലക്ഷണം .

യജ്ഞസൂ ണവ ഹ്മയജ്ഞ ിയായുേക്താ ാഹ്മണഃ . ഹ്മചേര്യണ
ഹരന്തി േദവാഃ . ഹംസസൂ ചര്യാ യജ്ഞാഃ . ഹംസ ണവേയാരേഭദഃ .
ഹംസസ്യ ാർഥനാ ികാലാഃ . ികാല ിവർണാഃ . േ താഗ്ന്യനുസന്ധാ 
േനാ യാഗഃ .
േ താഗ്ന്യാത്മാകൃതിവർേണാങ്കാരഹംസാനുസന്ധാേനാഽന്തര്യാഗഃ .
ചിത്സ്വരൂപവത്തന്മയം തുരീയസ്വരൂപം . അന്തരാദിേത്യ േജ്യാതിഃസ്വരൂേപാ
ഹംസഃ .
യജ്ഞാംഗം ഹ്മസമ്പത്തിഃ . ഹ്മ വൃത്തൗ തത് ണവഹംസസൂേ  
ൈണവ
ധ്യാനമാചരന്തി . േ ാവാച പുനഃ സ്വയംഭുവം തിജാനീേത ഹ്മപുേ ാ
ഋഷിർവാലഖില്യഃ . ഹംസസൂ ാണി കതിസംഖ്യാനി കിയദ്വാ മാണം .
ഹൃദ്യാദിത്യമരീചീനാം പദം ഷണ്ണവതിഃ . ചി ാണേയാഃ സ്വർനിർഗതാ

ണവധാരാ ഷഡംഗുലദശാശീതിഃ . വാമബാഹുർദക്ഷിണകേഠ്യാരന്തശ്ചരതി
ഹംസഃ പരമാത്മാ ഹ്മഗുഹ്യ കാേരാ നാന്യ വിദിതഃ . ജാനന്തി േതഽമൃത 
ഫലകാഃ .
സർവകാലം ഹംസം കാശകം . ണവഹംസാന്തർധ്യാന കൃതിം വിനാ ന
മുക്തിഃ .
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നവസൂ ാൻപരിചർചിതാൻ . േതഽപി യദ് ഹ്മ ചരന്തി . അന്തരാദിേത്യ ന
ജ്ഞാതം
മനുഷ്യാണാം . ജഗദാദിേത്യാ േരാചത ഇതി ജ്ഞാത്വാ േത മർത്യാ വിബുധാസ്ത 
പന

ാർഥനായുക്താ ആചരന്തി .
വാജേപയഃ പശുഹർതാ അധ്വര രിേ ാ േദവതാ അഹിംസാ
ധർമയാഗഃ പരമഹംേസാഽധ്വര ഃ പരമാത്മാ േദവതാ
പശുപതിഃ േഹ്മാപനിഷേദാ ഹ്മ . സ്വാധ്യായയുക്താ

ാഹ്മണാശ്ചരന്തി . അശ്വേമേധാ മഹായജ്ഞകഥാ .
ത ാജ്ഞാ ഹ്മചര്യമാചരന്തി . സർേവഷാം
പൂർേവാക്ത ഹ്മയജ്ഞ മം മുക്തി മമിതി ഹ്മപു ഃ
േ ാവാച . ഉദിേതാ ഹംസ ഋഷിഃ . സ്വയംഭൂസ്തിേരാദേധ . രുേ ാ

േഹ്മാപനിഷേദാ ഹംസേജ്യാതിഃ പശുപതിഃ ണവസ്താരകഃ സ ഏവം േവദ .
ഹംസാത്മമാലികാവർണ ഹ്മകാല േചാദിതാ .
പരമാത്മാ പുമാനിതി ഹ്മസമ്പത്തികാരിണീ .. 1..
അധ്യാത്മ ഹ്മകൽപസ്യാകൃതിഃ കീദൃശീ കഥാ .

ഹ്മജ്ഞാന ഭാസന്ധ്യാകാേലാ ഗച്ഛതി ധീമതാം .
ഹംസാേഖ്യാ േദവമാത്മാഖ്യമാത്മതത്ത്വ ജാ കഥം .. 2..
അന്തഃ ണവനാദാേഖ്യാ ഹംസഃ ത്യയേബാധകഃ .
അന്തർഗത മാഗൂഢം ജ്ഞാനനാലം വിരാജിതം .. 3..
ശിവശക്ത്യാത്മകം രൂപം ചിന്മയാനന്ദേവദിതം .
നാദബി കലാ ീണി േന ം വിശ്വവിേചഷ്ടിതം .. 4..

ിയംഗാനി ശിഖാ ീണി ദ്വി ാണാം സംഖ്യമാകൃതിഃ .
അന്തർഗൂഢ മാ ഹംസഃ മാണാന്നിർഗതം ബഹിഃ .. 5..

ഹ്മസൂ പദം േജ്ഞയം ാഹ്മം വിധ ക്തലക്ഷണം .
ഹംസാർക ണവധ്യാനമിത േക്താ ജ്ഞാനസാഗേര .. 6..
ഏതദ്വിജ്ഞാനമേ ണ ജ്ഞാനസാഗരപാരഗഃ .
സ്വതഃ ശിവഃ പശുപതിഃ സാക്ഷീ സർവസ്യ സർവദാ .. 7..
സർേവഷാം തു മനേസ്തന േ രിതം നിയേമന തു .
വിഷേയ ഗച്ഛതി ാണേശ്ചഷ്ടേത വാഗ്വദത്യപി .. 8..
ച ഃ പശ്യതി രൂപാണി േ ാ ം സർവം ശൃേണാത്യപി .
അന്യാനി കാനി സർവാണി േതൈനവ േ രിതാനി തു .. 9..
സ്വം സ്വം വിഷയമുദ്ദിശ്യ വർതേന്ത നിരന്തരം .

https://thalilakkam.in/



പാശുപത േഹ്മാപനിഷദ് 7

വർതകത്വം ചാപ്യസ്യ മായയാ ന സ്വഭാവതഃ .. 10..
േ ാ മാത്മനി ചാധ്യസ്തം സ്വയം പശുപതിഃ പുമാൻ .
അനു വിശ്യ േ ാ സ്യ ദദാതി േ ാ താം ശിവഃ .. 11..
മനഃ സ്വാത്മനി ചാധ്യസ്തം വിശ്യ പരേമശ്വരഃ .
മനസ്ത്വം തസ്യ സത്ത്വേസ്ഥാ ദദാതി നിയേമന തു .. 12..
സ ഏവ വിദിതാദന്യസ്തൈഥവാവിദിതാദപി .
അേന്യഷാമി ിയാണാം തു കൽപിതാനാമപീശ്വരഃ .. 13..
തത്ത പമനു ാപ്യ ദദാതി നിയേമന തു .
തതശ്ച ശ്ച വാക്ൈചവ മനശ്ചാന്യാനി ഖാനി ച .. 14..
ന ഗച്ഛന്തി സ്വയേഞ്ജ്യാതിഃസ്വഭാേവ പരമാത്മനി .
അകർതൃവിഷയ ത്യക് കാശം സ്വാത്മൈനവ തു .. 15..
വിനാ തർക മാണാഭ്യാം ഹ്മ േയാ േവദ േവദ സഃ .

ത്യഗാത്മാ പരേഞ്ജ്യാതിർമായാ സാ തു മഹത്തമഃ .. 16..
തഥാ സതി കഥം മായാസംഭവഃ ത്യഗാത്മനി .
തസ്മാത്തർക മാണാഭ്യാം സ്വാനുഭൂത്യാ ച ചിദ്ഘേന .. 17..
സ്വ കാൈശകസംസിേദ്ധ നാസ്തി മായാ പരാത്മനി .
വ്യാവഹാരികദൃേഷ്ട്യയം വിദ്യാവിദ്യാ ന ചാന്യഥാ .. 18..
തത്ത്വദൃഷ്ട്യാ തു നാേസ്ത്യവ തത്ത്വേമവാസ്തി േകവലം .
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