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അവധൂേതാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

ഗൗണമുഖ്യാവധൂതാലിഹൃദയാംബുജവർതി യത് .
തൈ പദം ഹ്മതത്ത്വം സ്വമാ മവശിഷ്യേത ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുന .. സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ ..
േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം അഥ ഹസാ തിർഭഗവന്തമവധൂതം ദത്താേ യം
പരിസേമത്യ പ ച്ഛ ഭഗവൻേകാഽവധൂതസ്യ കാസ്ഥിതിഃ കിം
ലക്ഷ്മ കിം സംസരണമിതി . തം േഹാവാച ഭഗേവാ ദത്താേ യഃ
പരമകാരുണികഃ ..
അക്ഷരത്വാദ്വേരണ്യത്വാ തസംസാരബന്ധനാത് .
തത്ത്വമസ്യാദിലക്ഷ്യത്വാദവധൂത ഇതീര്യേത .. 1..
േയാ വിലംഘ്യാ മാന്വർണാനാത്മേന്യവസ്ഥിതഃ സദാ .
അതിവർണാ മീ േയാഗീ അവധൂതഃ സ കഥ്യേത .. 2..
തസ്യ ിയം ശിരഃ കൃത്വാ േമാേദാ ദക്ഷിണപക്ഷകഃ .
േമാദ ഉത്തരഃ പക്ഷആനേന്ദാ േഗാഷ്പദായേത .. 3..

േഗാപാലസദൃശാം ശീർേഷ നാപി മേധ്യ ന ചാപ്യധഃ .
ഹ്മപുച്ഛം തിേഷ്ഠതി പുച്ഛാകാേരണ കാരേയത് .. 4..

ഏവം ചതുഷ്പഥം കൃത്വാ േത യാന്തി പരമാം ഗതിം .
ന കർമണാ ന ജയാ ധേനന ത്യാേഗൈനേക അമൃതത്വമാനശുഃ .. 5..
ൈസ്വരം ൈസ്വരവിഹരണം തത്സംസരണം . സാംബരാ വാ ദിഗംബരാ വാ .
ന േതഷാം ധർമാധർമൗ ന േമധ്യാേമധൗ . സദാ
സാം ഹേണ്യഷ്ട്യാശ്വേമധമന്തയാഗം യജേത .
സ മഹാമേഖാ മഹാേയാഗഃ . കൃത്സ്നേമതച്ചി ം കർമ.
ൈസ്വരം ന വിഗാേയത്തന്മഹാ തം . ന സ മൂഢവല്ലിപ്യേത .
യഥാ രവിഃ സർവരസാൻ ഭുങ്ക്േത
ഹുതാശനശ്ചാപി ഹി സർവഭക്ഷഃ .
തൈഥവ േയാഗീ വിഷയാൻ ഭുങ്ക്േത
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ന ലിപ്യേത പുണ്യപാൈപശ്ചശുദ്ധഃ .. 6..
ആപൂര്യമാണമചല തിഷ്ഠം
സമു മാപഃ വിശന്തി യദ്വത് .
തദ്വത്കാമാ യം വിശന്തി സർേവ
സ ശാന്തിമാേപ്നാതി ന കാമകാമീ .. 7..
ന നിേരാേധാ ന േചാത്പത്തിർന ബേദ്ധാ ന ച സാധകഃ .
ന മുമു ർന ൈവ മുക്ത ഇേത്യഷാ പരമാർഥതാ .. 8..
ഐഹികാമുഷ്മിക ാതസിൈദ്ധ മുേക്തശ്ചസിദ്ധേയ .
ബഹുകൃത്യം പുരാ സ്യാേന്മ തത്സർവമധുനാ കൃതം .. 9..
തേദവ കൃതകൃത്യത്വം തിേയാഗിപുരഃസരം .
അനുസന്ദധേദവായേമവം തൃപ്യതി നിത്യശഃ .. 10..
ദുഃഖിേനാഽജ്ഞാഃ സംസര കാമം പു ാദ്യേപക്ഷയാ .
പരമാനന്ദപൂർേണാഽഹം സംസരാമി കിമിച്ഛയാ .. 11..
അനുതിഷ്ഠ കർമാണി പരേലാകയിയാസവഃ .
സർവേലാകാത്മകഃ കസ്മാദനുതിഷ്ഠാമി കിം കഥം .. 12..
വ്യാചക്ഷതാം േത ശാ ാണി േവദാനധ്യാപയ വാ .
േയഽ ാധികാരിേണാ േമ തു നാധികാേരാഽ ിയത്വതഃ .. 13..
നി ാഭിേക്ഷ സ്നാനശൗേച േനച്ഛാമി ന കേരാമി ച .
ഷ്ടാരേശ്ചത്കൽപയ കിം േമ സ്യാദന്യകൽപനാത് .. 14..
ഗുഞ്ജാപുഞ്ജാദി ദേഹ്യത നാന്യാേരാപിതവഹ്നിനാ .
നാന്യാേരാപിതസംസാരധർമാ ൈനവമഹം ഭേജ .. 15..
ശൃണ്വന്ത്വജ്ഞാതതത്ത്വാേസ്ത ജാനൻകസ്മാ േണാമ്യഹം .
മന്യന്താം സംശയാപന്നാ ന മേന്യഽഹമസംശയഃ .. 16..
വിപര്യേസ്താ നിദിധ്യാേസ കിം ധ്യാനമവിപര്യേയ .
േദഹാത്മത്വവിപര്യാസം ന കദാചിദ്ഭജാമ്യഹം .. 17..
അഹം മനുഷ്യ ഇത്യാദിവ്യവഹാേരാ വിനാപ്യമും .
വിപര്യാസം ചിരാഭ്യസ്തവാസനാേതാഽവകൽപേത .. 18..
ആരബ്ധകർമണി ക്ഷീേണ വ്യവഹാേരാ നിവർതേത .
കർമക്ഷേയ ത്വസൗ ൈനവ ശാേമദ്ധ്യാനസഹ തഃ .. 19..
വിരലത്വം വ്യവഹൃേതരിഷ്ടം േചദ്ധ്യാനമ േത .
ബാധികർമവ്യവഹൃതിം പശ്യന്ധ്യായാമ്യഹം കുതഃ .. 20..
വിേക്ഷേപാ നാസ്തി യസ്മാേന്മ ന സമാധിസ്തേതാ മമ .
വിേക്ഷേപാ വാ സമാധിർവാ മനസഃ സ്യാദ്വികാരിണഃ .
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നിത്യാനുഭവരൂപസ്യ േകാ േമഽ ാനുഭവഃ പൃഥക് .. 21..
കൃതം കൃത്യം ാപണീയം ാപ്തമിേത്യവ നിത്യശഃ .
വ്യവഹാേരാ ലൗകിേകാ വാ ശാ ീേയാ വാന്യഥാപി വാ .
മമാകർതുരേലപസ്യ യഥാരബ്ധം വർതതാം .. 22..
അഥവാ കൃതകൃേത്യഽപി േലാകാനു ഹകാമ്യയാ .
ശാ ീേയൈണവ മാർേഗന വർേതഽഹം മമ കാ ക്ഷതിഃ .. 23..
േദവാർചനസ്നാനശൗചഭിക്ഷാദൗ വർതതാം വപുഃ .
താരം ജപതു വാക്തദ്വത്പഠത്വാമ്നായമസ്തകം .. 24..
വി ം ധ്യായതു ധീര്യദ്വാ ഹ്മാനേന്ദ വിലീയതാം .
സാക്ഷ്യഹം കിഞ്ചിദപ്യ ന കുർേവ നാപി കാരേയ .. 25..
കൃതകൃത്യതയാ തൃപ്തഃ ാപ്ത ാപ്യതയാ പുനഃ .
തൃപ്യേന്നവം സ്വമനസാ മന്യേതസൗ നിരന്തരം .. 26..
ധേന്യാഽഹം ധേന്യാഽഹം നിത്യം സ്വാത്മാനമഞ്ജസാ േവദ്മി .
ധേന്യാഽഹം ധേന്യാഽഹം ഹ്മാനേന്ദാ വിഭാതി േമ ഷ്ടം .. 27..
ധേന്യാഽഹം ധേന്യാഽഹം ദുഃഖം സാംസാരികം ന വീേക്ഷഽദ്യ .
ധേന്യാഽഹം ധേന്യാഽഹം സ്വസ്യാജ്ഞാനം പലായിതം ക്വാപി .. 28..
ധേന്യാഽഹം ധേന്യാഽഹം കർതവ്യം േമ ന വിദ്യേത കിഞ്ചിത് .
ധേന്യാഽഹം ധേന്യാഽഹം ാപ്തവ്യം സർവമ സമ്പന്നം .. 29..
ധേന്യാഽഹം ധേന്യാഽഹം തൃേപ്തർേമ േകാപമാ ഭേവേല്ലാേക .
ധേന്യാഽഹം ധേന്യാഽഹം ധേന്യാ ധന്യഃ പുനഃ പുനർധന്യഃ .. 30..
അേഹാ പുണ്യമേഹാ പുണ്യം ഫലിതം ഫലിതം ദൃഢം .
അസ്യ പുണ്യസ്യ സമ്പേത്തരേഹാ വയമേഹാ വയം .. 31..
അേഹാജ്ഞാനമേഹാജ്ഞാനമേഹാ സുഖമേഹാ സുഖം .
അേഹാ ശാ മേഹാ ശാ മേഹാ ഗുരുരേഹാ ഗുരുഃ .. 32..
ഇതി യ ഇദമധീേത േസാഽപി കൃതകൃേത്യാ ഭവതി . സുരാപാനാത്പൂേതാ ഭവതി
.
സ്വർണേസ്തയാത്പൂേതാ ഭവതി . ഹ്മഹത്യാത്പൂേതാ ഭവതി .
കൃത്യാകൃത്യാത്പൂേതാ ഭവതി . ഏവം വിദിത്വാ േസ്വച്ഛാചാരപേരാ
ഭൂയാേദാംസത്യമിത പനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുന .. സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ ..
േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇത്യവധൂേതാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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