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അഥർവ്വേവദം

ശാേക്തയ ഉപനിഷദ്

ിപുരാതാപിനീവിദ്യാേവദ്യചിച്ഛക്തിവി ഹം .
വ തശ്ചിന്മാ രൂപം പരം തത്ത്വം ഭജാമ്യഹം ..
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 .. അൈഥതസ്മിന്നന്തേര ഭഗവാൻ ാജാപത്യം ൈവഷ്ണവം വിലയകാ 
രണം
രൂപമാ ിത്യ ിപുരാഭിധാ ഭഗവതീേത്യവമാദിശക്ത്യാ ഭൂർഭുവഃ സ്വ ീണി
സ്വർഗഭൂപാതാലാനി ിപുരാണി ഹരമായാത്മേകന ഹീങ്കാേരണ ഹൃേല്ലഖാ 
ഖ്യാ
ഭഗവതീ ികൂടാവസാേന നിലേയ വിലേയ ധാമ്നി മഹസാ േഘാേരണ ാേപ്നാ 
തി . ൈസേവയം
ഭഗവതീ ിപുേരതി വ്യാപഠ്യേത . തത്സവിതുർവേരണ്യം ഭർേഗാ േദവസ്യ ധീമ 
ഹി . ധിേയാ േയാ
നഃ േചാദയാത് പേരാ രജേസ സാവേദാം . ജാതേവദേസ സുനവാമ േസാമമ 
രാതീയേതാ
നിദഹാതി േവദ . സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി വിശ്വാ നാേവവ സി ം ദുരിതാ 
ത്യഗ്നിഃ .

്യംബകം യജാമേഹ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം . ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാ-
േത്യാർമുക്ഷീയ മാമൃതാത് . ശതാക്ഷരീ പരമാ വിദ്യാ യീമയീ സാഷ്ടാർണാ
ിപുരാ പരേമശ്വരീ . ആദ്യാനി ചത്വാരി പദാനി പര ഹ്മവികാസീനി . ദ്വി 

തീയാനി
ശക്ത്യാഖ്യാനി . തൃതീയാനി ൈശവാനി . ത േലാകാ േവദാഃ ശാ ാണി പുരാ 
ണാനി
ധർമാണി ൈവ ചികിത്സിതാനി േജ്യാതീംഷി ശിവശക്തിേയാഗാദിേത്യവം ഘട 
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നാ വ്യാപഠ്യേത .
അൈഥതസ്യ പരം ഗഹ്വരം വ്യാഖ്യാസ്യാേമാ മഹാമനുസമുദ്ഭവം തദിതി .  
ഹ്മ
ശാശ്വതം . പേരാ ഭഗവാന്നിർലക്ഷേണാ നിരഞ്ജേനാ നിരുപാധിരാധിരഹിേതാ
േദവഃ .
ഉന്മീലേത പശ്യതി വികാസേത ൈചതന്യഭാവം കാമയത ഇതി . സ ഏേകാ
േദവഃ ശിവരൂപീ
ദൃശ്യേത്വന വികാസേത യതിഷു യേജ്ഞഷു േയാഗിഷു കാമയേത .
കാമം ജായേത സ ഏഷ നിരഞ്ജേനാഽകാമേത്വേനാ ംഭേത .
അകചടതപയശാൻസൃജേത . തസ്മാദീശ്വരഃ കാേമാഽഭിധീയേത .
തത്പരിഭാഷയാ കാമഃ കകാരം വ്യാേപ്നാതി . കാമ ഏേവദം
തത്തദിതി കകാേരാ ഗൃഹ്യേത . ഭസ്മാത്തത്പദാർഥ ഇതി യ ഏവം േവദ .
സവിതുർവേരണ്യമിതി ഷൂങ് ാണി സേവ സവിതാ ാണിനഃ സൂേത

സൂേത ശക്തിം . സൂേത ിപുരാ ശക്തിരാേദ്യയം ിപുരാ
പരേമശ്വരീ മഹാകുണ്ഡലിനീ േദവീ . ജാതേവദസമണ്ഡലം േയാഽധീേത
സർവം വ്യാപ്യേത . ിേകാണശക്തിേരകാേരണ മഹാഭാേഗന സൂേത .
തസ്മാേദകാര ഏവ ഗൃഹ്യേത . വേരണ്യം േ ഷ്ഠം ഭജനീയമക്ഷരം
നമ ാര്യം . തസ്മാദ്വേരണ്യേമകാരാക്ഷരം ഗൃഹ്യത ഇതി
യ ഏവം േവദ . ഭർേഗാ േദവസ്യ ധീമഹീേത്യവം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ .
ധകാേരാ ധാരണാ . ധിൈയവ ധാര്യേത ഭഗവാൻപരേമശ്വരഃ .
ഭർേഗാ േദേവാ മധ്യവർതി തുരീയമക്ഷരം സാക്ഷാ രീയം സർവം
സർവാന്തർഭൂതം . തുരീയാക്ഷരമീകാരം പദാനാം
മധ്യവർതീേത്യവം വ്യാഖ്യാതം ഭർേഗാരൂപം വ്യാചക്ഷേത .
തസ്മാദ്ഭർേഗാ േദവസ്യ ധീമഹീേത്യവമീകാരാക്ഷരം ഗൃഹ്യേത .
മഹീത്യസ്യ വ്യാഖ്യാനം മഹത്ത്വം ജഡത്വം കാഠിന്യം വിദ്യേത
യസ്മിന്നക്ഷേതേരതന്മഹി ലകാരഃ പരം ധാമ . കാഠിന്യാഢ്യം
സസാഗരം സപർവതം സ സപ്തദ്വീപം സകാനനമുജ്ജ്വല പം
മണ്ഡലേമേവാക്തം ലകാേരണ .
പൃഥ്വീ േദവീ മഹീത്യേനന വ്യാചക്ഷേത . ധിേയാ േയാ നഃ േചാദയാത് .
പരമാത്മാ സദാശിവ ആദിഭൂതഃ പരഃ . സ്ഥാണുഭൂേതന ലകാേരണ
േജ്യാതിർലിംഗമാത്മാനം ധിേയാ ബുദ്ധയഃ പേര വ നി ധ്യാേനച്ഛാരഹിതം
നിർവികൽപേക േചാദയാത്േ രേയദിത ച്ചാരണരഹിതം േചതൈസവ
ചിന്തയിത്വാ ഭാവേയദിതി . പേരാ രജേസ സാവേദാമിതി തദവസാേന പരം
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േജ്യാതിരമലം ഹൃദി ൈദവതം ൈചതന്യം ചില്ലിംഗം ഹൃദയാഗാരവാസിനീ
ഹൃേല്ലേഖത്യാദിനാ ഷ്ടം വാഗ്ഭവകൂടം പഞ്ചാക്ഷരം
പഞ്ചഭൂതജനകം പഞ്ചകലാമയം വ്യാപഠ്യത ഇതി . യ ഏവം േവദ .
അഥ തു പരം കാമകലാഭൂതം കാമകൂടമാഹുഃ . തത്സവിതുർവേരണ്യ-
മിത്യാദിദ്വാ ിംശദക്ഷരീം പഠിത്വാ തദിതി പരമാത്മാ സദാശിേവാഽകശരം
വിമലം നിരുപാധിതാദാത്ന്യ തിപാദേനന ഹകാരാക്ഷരം ശിവരൂപം
നിരക്ഷരമക്ഷരം വ്യാലിഖ്യത ഇതി . തത്പരാഗവ്യാവൃത്തിമാദായ ശക്തിം ദർ 
ശയതി .
തത്സവിതുരിതി പൂർേവണാധ്വനാ സൂര്യാധശ്ച ികാം വ്യാലിഖ്യ
മൂലാദി ഹ്മര ഗം സാക്ഷരമദ്വിതീയമാചക്ഷത ഇത്യാഹ ഭഗവന്തം
േദവം ശിവശക്ത്യാത്മകേമേവാദിതം .
ശിേവാഽയം പരമം േദവം ശക്തിേരഷാ തു ജീവജ്ജാ .
സൂര്യാച മേസാേര്യാഗാദ്ധംസസ്തതത്പദമുച്യേത .. 1..
തസ്മാദു ംഭേത കാമഃ കാമാത്കാമഃ പരഃ ശിവഃ .
കാർേണാഽയം കാമേദേവാഽയം വേരണ്യം ഭർഗ ഉച്യേത .. 2..
തത്സവിതുർവേരണ്യം ഭർേഗാ േദവഃ ക്ഷീരം േസചനീയമക്ഷരം
സമധുഘ്നമക്ഷരം പരമാത്മജീവാത്മേനാേര്യാഗാത്തദിതി

ഷ്ടമക്ഷരം തൃതീയം ഹ ഇതി തേദവ സദാശിവ ഏവ
നിഷ്കൽമഷ ആേദ്യാ േദേവാഽന്ത്യമക്ഷരം വ്യാ ിയേത .
പരമം പദം ധീതി ധാരണം വിദ്യേത ജഡത്വധാരണം
മഹീതി ലകാരഃ ശിവാധസ്താ ലകാരാർഥഃ ഷ്ടമന്ത്യമക്ഷരം
പരമം ൈചതന്യം ധിേയാ േയാ നഃ േചാദയാത്പേരാ രജേസ സാവേദാമിേത്യ 
വം
കൂടം കാമകലാലയം ഷഡധ്വപരിവർതേകാ ൈവഷ്ണവം പരമം
ധാൈമതി ഭഗവാംൈശ്ചതസ്മാദ്യ ഏവം േവദ . അൈഥതസ്മാദപരം
തൃതീയം ശക്തികൂടം തിപദ്യേത . ദ്വാ ിംശദക്ഷര്യാ ഗായ ്യാ
തത്സവിതുർവേരണ്യം തസ്മാദാത്മന ആകാശ ആകാശാദ്വായുഃ രതി
തദധീനം വേരണ്യം സമുദീയമാനം സവിതുർവാ േയാേഗ്യാ ജീവാത്മപരമാത്മ-
സമുദ്ഭവസ്തം കാശശക്തിരൂപം ജീവാക്ഷരം ഷ്ടമാപദ്യേത .
ഭർേഗാ േദവസ്യ ധീത്യേനനാധാരരൂപശിവാത്മാക്ഷരം ഗണ്യേത .
മഹീത്യാദിനാേശഷം കാമ്യം രമണീയം ദൃശ്യം ശക്തികൂടം

ഷ്ടീകൃതമിതി . ഏവം പഞ്ചദശാക്ഷരം ൈ പുരം േയാഽധീേത സ
സർവാൻകാമാനവാേപ്നാതി . സ സർവാംേല്ലാകാഞ്ജയതി . സ സർവാ വാേചാ
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വിജൃംഭയതി .
സ രു ത്വം ാേപ്നാതി . സ ൈവഷ്ണവം ധാമ ഭിത്ത്വാ പരം ഹ്മ ാേപ്നാതി .
യ ഏവം േവദ . ഇത്യാദ്യാം വിദ്യാമഭിധാൈയതസ്യാഃ ശക്തികൂടം
ശക്തിശിവാദ്യം േലാപാമുേ യം .
ദ്വിതീേയ ധാമനി പൂർേവൈണവ മനുനാ ബി ഹീനാ ശക്തിഭൂതഹൃേല്ലഖാ
േ ാധമുനിനാധിഷ്ഠിതാ . തൃതീേയ ധാമനി പൂർവസ്യാ ഏവ വിദ്യായാ
യദ്വാഗ്ഭവകൂടം േതൈനവ മാനവീം ചാ ീം കൗേബരീം വിദ്യാമാചക്ഷേത .
മദനാധഃ ശിവം വാഗ്ഭവം . തദൂർധ്വം കാമകലാമയം .
ശക്ത ർധ്വം ശക്തിമിതി മാനവീ വിദ്യാ . ചതുർേഥ ധാമനി
ശിവശക്ത്യാഖ്യമന്യ തീയം േചയം ചാ ീ വിദ്യാ . പഞ്ചേമ ധാമനി
േധ്യേയയം ചാ ീ കാമാധഃ ശിവാദ്യകാമാ . ൈസവ കൗേബരി ഷേഷ്ഠ
ധാമനി വ്യാചക്ഷത ഇതി . യ ഏവം േവദ . ഹിേത്വകാരം തുരീയസ്വരം സർവാ 
ദൗ
സൂര്യാച മേ ന കാേമശ്വേര്യവാഗസ്ത്യസഞ്ജ്ഞാ . സപ്തേമ ധാമനി
തൃതീയേമതസ്യാ ഏവ പൂർേവാക്തായാഃ കാമാദ്യം ദ്വിധാധഃ കം മദനകലാദ്യം
ശക്തിബീജം വാഗ്ഭവാദ്യം തേയാരർധാവശിര ം കൃത്വാ നന്ദിവിേദ്യയം .
അഷ്ടേമ ധാമനി വാഗ്ഭവമാഗസ്ത്യം വാഗർഥകലാമയം കാമകലാഭിധം
സകലമായാശക്തിഃ ഭാകരീ വിേദ്യയം . നവേമ ധാമനി പുനരാഗസ്ത്യം
വാഗ്ഭവം ശക്തിമന്മഥശിവശക്തിമന്മേഥാർവീമായാകാമകലാലയം
ച സൂര്യാനംഗധൂർജടിമഹിമാലയം തൃതീയം ഷ ഖീയം വിദ്യാ .
ദശേമ ധാമനി വിദ്യാ കാശിതയാ ഭൂയ ഏവാഗസ്ത്യവിദ്യാം പഠിത്വാ ഭൂയ
ഏേവമാമന്ത്യമായാം പരമശിവവിേദ്യയേമകാദേശ ധാമനി ഭൂയ ഏവാഗസ്ത്യം
പഠിത്വാ ഏതസ്യാ ഏവ വാഗ്ഭവം യദ്ധനജം കാമകലാലയം ച തത്സഹജം കൃ 
ത്വാ
േലാപാമു ായാഃ ശക്തികൂടരാജം പഠിത്വാ ൈവഷ്ണവീ വിദ്യാ ദ്വാദേശ ധാമനി
വ്യാചക്ഷത ഇതി . യ ഏവം േവദ .
താൻേഹാവാച . ഭഗവാൻസർേവ യൂയം ത്വാ പൂർവാം കാമാഖ്യാം
തുരീയരൂപാം തുരീയാതീതാം സർേവാത്കടാം സർവമ ാസനഗതാം
പീേഠാപപീഠേദവതാപരിവൃതാം സകലകലാവ്യാപിനീം േദവതാം സാേമാദാം
സപരാഗാം സഹൃദയാം സാമൃതാം സകലാം േസ ിയാം സേദാദിതാം
പരാം വിദ്യാം ഷ്ടീകൃത്വാ ഹൃദേയ നിധായ വിജ്ഞായാനിലയം
ഗമയിത്വാ ികൂടാം ിപുരാം പരമാം മായാം േ ഷ്ഠാം പരാം
ൈവഷ്ണവീം സംനിധായ ഹൃദയകമലകർണികായാം പരാം ഭഗവതീം
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ലക്ഷ്മീം മായാം സേദാദിതാം മഹാവശ്യകരീം മദേനാന്മാദനകാരിണീം
ധനുർബാണധാരിണീം വാഗ്വിജൃംഭിണീം ച മണ്ഡലമധ്യവർതിനീം
ച കലാം സപ്തദശീം മഹാനിേത്യാപസ്ഥിതാം പാശാ ശമേനാജ്ഞ-
പാണിപല്ലവാം സമുദ്യദർകനിഭാം ിേന ാം വിചിന്ത്യ േദവീം മഹാലക്ഷ്മീം
സർവലക്ഷ്മീമയീം സർവലക്ഷണസമ്പന്നാം ഹൃദേയ ൈചതന്യരൂപിണീം
നിരഞ്ജനാം ികൂടാഖ്യാം സ്മിതമുഖീം സുന്ദരീം മഹാമായാം
സർവസുഭഗാം മഹാകുണ്ഡലിനീം ിപീഠമധ്യവർതിനീമകഥാദി ീപീേഠ
പരാം ൈഭരവീം ചിത്കലാം മഹാ ിപുരാം േദവീം ധ്യാേയന്മഹാധ്യാന-
േയാേഗേനയേമവം േവേദതി മേഹാപനിഷത് .. ഇതി ഥേമാപനിഷത് .. 1..
അഥാേതാ ജാതേവദേസ സുനവാമ േസാമമിത്യാദി പഠിത്വാ ൈ പുരീ വ്യക്തിർ 
ലക്ഷ്യേത .
ജാതേവദസ ഇേത്യകർചസൂക്തസ്യാദ്യമധ്യമാവസാേനഷു ത സ്ഥാേനഷു
വിലീനം ബീജസാഗരരൂപം വ്യാചേക്ഷ്വത്യൃഷയ ഊചുഃ . താൻേഹാവാച
ഭഗവാഞ്ജാതേവദേസ സുനവാമ േസാമം തദത്യ വാണീം വിേലാേമന പഠിത്വാ

ഥമസ്യാദ്യം തേദവം ദീർഘം ദ്വിതീയസ്യാദ്യം സുനവാമ േസാമമിത്യേനന
കൗലം വാമം േ ഷ്ഠം േസാമം മഹാസൗഭാഗ്യമാചക്ഷേത . സ
സർവസമ്പത്തിഭൂതം ഥമം നിവൃത്തികാരണം ദ്വിതീയം സ്ഥിതികാരണം
തൃതീയം സർഗകാരണമിത്യേനന കരശുദ്ധിം കൃത്വാ ിപുരാവിദ്യാം

ഷ്ടീകൃത്വാ ജാതേവദേസ സുനവാമ േസാമമിത്യാദി പഠിത്വാ മഹാവിേദ്യശ്വരീ-
വിദ്യാമാചക്ഷേത ിപുേരശ്വരീം ജാതേവദസ ഇതി . ജാേത ആദ്യക്ഷേര മാതൃ 
കായാഃ
ശിരസി ൈബന്ദവമമൃതരൂപിണീം കുണ്ഡലിനീം ിേകാണരൂപിണീം േചതി വാ 
ക്യാർഥഃ .
ഏവം ഥമസ്യാദ്യം വാഗ്ഭവം . ദ്വിതീയം കാമകലാലയം . ജാത
ഇത്യേനന പരമാത്മേനാ ജൃംഭണം . ജാത ഇത്യാദിനാ പരമാത്മാ ശിവ ഉച്യേത
.
ജാതമാേ ണ കാമീ കാമയേത കാമമിത്യാദിനാ പൂർണം വ്യാചക്ഷേത .
തേദവ സുനവാമ േഗാ ാരൂഢം മധ്യവർതിനാമൃതമേധ്യനാർേണന
മ ാർണാൻ ഷ്ടീകൃത്വാ . േഗാേ തി നാമേഗാ ായാമിത്യാദിനാ ഷ്ടം
കാമകലാലയം േശഷം വാമമിത്യാദിനാ . പൂർേവണാധ്വനാ വിേദ്യയം
സർവരക്ഷാകരീ വ്യാചക്ഷേത . ഏവേമേതന വിദ്യാം ിപുേരശീം ഷ്ടീകൃത്വാ
ജാതേവദസ ഇത്യാദിനാ ജാേതാ േദവ ഏക ഈശ്വരഃ പരേമാ േജ്യാതിർമ  
േതാ േവതി തുരീയം
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വരം ദത്ത്വാ ബി പൂർണേജ്യാതിഃസ്ഥാനം കൃത്വാ ഥമസ്യാദ്യം ദ്വിതീയം ച
തൃതീയം ച സർവരക്ഷാകരീസംബന്ധം കൃത്വാ വിദ്യാമാത്മാസനരൂപിണീം

ഷ്ടീകൃത്വാ ജാതേവദേസ സുനവാമ േസാമമിത്യാദി പഠിത്വാ രക്ഷാകരീം
വിദ്യാം ത്വാദ്യന്തേയാർധാേമ്നാഃ ശക്തിശിവരൂപിണീം വിനിേയാജ്യ സ ഇതി
ശക്ത്യാത്മകം വർണം േസാമമിതി ൈശവാത്മകം ധാമ ജാനീയാത് . േയാ ജാ 
നീേത
സ സുഭേഗാ ഭവതി . ഏവേമതാം ച ാസനഗതാം ിപുരവാസിനീം സേദാദി 
താം
ശിവശക്ത്യാത്മികമേവദിതാം ജാതേവദാഃ ശിവ ഇതി േസതി
ശക്ത്യാത്മാക്ഷരമിതി ശിവാദിശക്ത്യന്തരാലഭൂതാം ികൂടാദിചാരിണീം
സൂര്യാച നമ ാം മ ാസനഗതാം ിപുരം മഹാലക്ഷ്മീം
സേദാദിതാം ഷ്ടീകൃത്വാ ജാതേവദേസ സുനവാമ േസാമമിത്യാദി
പഠിത്വാ പൂർവം സദാത്മാസനരൂപാം വിദ്യാം ത്വാ േവദ ഇത്യാദിനാ
വിശ്വാഹസന്തേതാദയൈബന്ദവമുപരി വിന്യസ്യ സിദ്ധാസനസ്ഥാം ിപുരാം
മാലിനീം വിദ്യാം ഷ്ടീകൃത്വാ ജാതേവദേസ സുനവാമ േസാമമിത്യാദി
പഠിത്വാ ിപുരാം സുന്ദരീം ിത്വാ കേല അക്ഷേര വിചിന്ത്യ മൂർതിഭൂതാം
മൂർതിരൂപിണീം സർവവിേദ്യശ്വരീം ിപുരാം വിദ്യാം ഷ്ടീകൃത്വാ
ജാതേവദസ ഇത്യാദി പഠിത്വാ ിപുരാം ലക്ഷ്മീം ിത്വാഗ്നിം നിദഹാതി
ൈസേവയമഗ്ന്യാനേന ജ്വലതീതി വിചിന്ത്യ ിേജ്യാതിഷമീശ്വരീം ിപുരാമം 
ബാം
വിദ്യാം ഷ്ടീകുര്യാത് . ഏവേമേതന സ നഃ പർഷദതി ദുർഗാണി
വിേശ്വത്യാദിപര കാശിനീ ത്യഗ്ഭൂതാ കാര്യാ . വിേദ്യയമാഹ്വാനകർമാണി
സർവേതാ ധീേരതി വ്യാചക്ഷേത . ഏവേമതദ്വിദ്യാഷ്ടകം മഹാമായാ-
േദവ്യംഗഭൂതം വ്യാചക്ഷേത . േദവാ ഹ ൈവ ഭഗവന്തമ വന്മഹാച നായകം
േനാ ഹീതി സാർവകാമികം സർവാരാധ്യം സർവരൂപം വിശ്വേതാമുഖം
േമാക്ഷദ്വാരം യേദ്യാഗിന ഉപവിശ്യ പരം ഹ്മ ഭിത്ത്വാ നിർവാണമുപവിശന്തി
.
താൻേഹാവാച ഭഗവാഞ് ീച ം വ്യാഖ്യാസ്യാമ ഇതി . ിേകാണം ്യ ം
കൃത്വാ
തദന്തർമധ്യവൃത്തമാനയഷ്ടിേരഖാമാകൃഷ്യ വിശാലം നീത്വാ േതാ
േയാനിം കൃത്വാ പൂർവേയാന്യ രൂപിണീം മാനയഷ്ടിം കൃത്വാ താം സർേവാർ 
ധ്വാം
നീത്വാ േയാനിം കൃത്വാദ്യം ിേകാണം ച ം ഭവതി . ദ്വിതീയമന്തരാലം ഭവതി
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.
തൃതീയമഷ്ടേയാന്യങ്കിതം ഭവതി . അഥാഷ്ടാരച ാദ്യന്തവിദിേക്കാണാ േതാ
േരഖാം നീത്വാ സാധ്യാദ്യാകർഷണബദ്ധേരഖാം നീേത്വേത്യവമേഥാർധ്വ-
സ ടേയാന്യങ്കിതം കൃത്വാ കക്ഷാഭ്യ ഊർധ്വഗേരഖാചതുഷ്ടയം
കൃത്വാ യഥാ േമണ മാനയഷ്ടിദ്വേയന ദശേയാന്യങ്കിതം ച ം ഭവതി .
അേനൈനവ കാേരണ പുനർദശാരച ം ഭവതി . മധ്യ ിേകാണാ ചതുഷ്ട 
യാ-
േ ഖാചരാ േകാേണഷു സംേയാജ്യ തദ്ദശാരാംശേതാനീതാം മാനയഷ്ടിേരഖാം
േയാജയിത്വാ ചതുർദശാരം ച ം ഭവതി . തേതാഽഷ്ടപ സംവൃതം ച ം ഭവതി
.
േഷാഡശപ സംവൃതം ച ം ചതുർദ്വാരം ഭവതി . തതഃ പാർഥിവം ച ം
ചതുർദ്വാരം ഭവതി . ഏവം സൃഷ്ടിേയാേഗന ച ം വ്യാഖ്യാതം . നവാത്മകം
ച ം ാതിേലാേമ്യന വാ വച്മി . ഥമം ച ം ൈ േലാക്യേമാഹനം ഭവതി
.
സാണിമാദ്യഷ്ടകം ഭവതി . സമാ ഷ്ടകം ഭവതി . സസർവസങ്ക്േഷാഭിണ്യാദി 
ദശകം
ഭവതി . സ കടം ഭവതി . ിപുരയാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . സസർവസങ്ക്േഷാഭി 
ണീമു യാ
ജുഷ്ടം ഭവതി . ദ്വിതീയം സർവാശാപരിപൂരകം ച ം ഭവതി .
സകാമാദ്യാകർഷിണീേഷാഡശകം ഭവതി . സഗുപ്തം ഭവതി . ിപുേരശ്വര്യാധി 
ഷ്ഠിതം
ഭവതി . സർവവി ാവിണീമു യാ ജുഷ്ടം ഭവതി . തൃതീയം സർവസങ്ക്േഷാഭണം
ച ം ഭവതി . സാനംഗകുസുമാദ്യഷ്ടകം ഭവതി . സഗുപ്തതരം ഭവതി .

ിപുരസുന്ദര്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . സർവാകർഷിണീമു യാ ജുഷ്ടം ഭവതി .
തുരീയം സർവസൗഭാഗ്യദായകം ച ം ഭവതി .
സസർവസങ്ക്േഷാഭിണ്യാദിദ്വിസപ്തകം ഭവതി . സസ ദായം ഭവതി .

ിപുരവാസിന്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . സസർവവശങ്കരിണീമു യാ
ജുഷ്ടം ഭവതി . തുരീയാന്തം സർവാർഥസാധകം ച ം ഭവതി .
സസർവസിദ്ധി ദാദിദശകം ഭവതി . സകലകൗലം ഭവതി .

ിപുരാമഹാലക്ഷ്മ്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . മേഹാന്മാദിനീമു യാ
ജുഷ്ടം ഭവതി . ഷഷ്ഠം സർവരക്ഷാകരം ച ം ഭവതി .
സസർവജ്ഞത്വാദിദശകം ഭവതി . സനിഗർഭം ഭവതി .

ിപുരമാലിന്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . മഹാ ശമു യാ ജുഷ്ടം
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ഭവതി . സപ്തമം സർവേരാഗഹരം ച ം ഭവതി . സർവവശിന്യാദ്യഷ്ടകം
ഭവതി . സരഹസ്യം ഭവതി . ിപുരസിദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി .
സേഖചരീമു യാ ജുഷ്ടം ഭവതി . അഷ്ടമം സർവസിദ്ധി ദം
ച ം ഭവതി . സായുധചതുഷ്ടയം ഭവതി . സപരാപരരഹസ്യം
ഭവതി . ിപുരാംബയാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . ബീജമു യാധിഷ്ഠിതം
ഭവതി . നവമം ച നായകം സർവാനന്ദമയം ച ം ഭവതി .
സകാേമശ്വര്യാദി ികം ഭവതി . സാതിരഹസ്യം ഭവതി . മഹാ ിപുര-
സുന്ദര്യാധിഷ്ഠിതം ഭവതി . േയാനിമു യാ ജുഷ്ടം ഭവതി .
സ്രങ്കാമന്തി ൈവ സർവാണി ച്ഛന്ദാംസി ചകാരാണി . തേദവ ച ം

ീച ം . തസ്യ നാഭ്യാമഗ്നിമണ്ഡേല സൂര്യാച മസൗ ..
തേ ാങ്കാരപീഠം പൂജയിത്വാ ത ാക്ഷരം ബി രൂപം തദന്തർഗത-
േവ്യാമരൂപിണീം വിദ്യാം പരമാം ത്വാ മഹാ ിപുരസുന്ദരീമാവാഹ്യ .
ക്ഷീേരണ സ്നാപിേത േദവി ചന്ദേനന വിേലപിേത . ബില്വപ ാർചിേത േദവി
ദുർേഗഽഹം
ശരണം ഗതഃ . ഇേത്യകയർചാ ാർഥ്യ മായാലക്ഷ്മീ തേ ണ
പൂജേയദിതി ഭഗവാന വീത് . ഏൈതർമൈ ർഭഗവതീം യേജത് . തേതാ
േദവീ

ീതാ ഭവതി . സ്വാത്മാനം ദർശയതി . തസ്മാദ്യ ഏൈതർമൈ ര്യജതി സ
ഹ്മ പശ്യതി . സ സർവം പശ്യതി . േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി .

യ ഏവം േവേദതി മേഹാപനിഷത് ..
ഇതി ദ്വിതീേയാപനിഷത് .. 2..
േദവാ ഹ ൈവ മു ാഃ സൃേജേമതി ഭഗവന്തമ വൻ .
താൻേഹാവാച ഭഗവാനവനികൃതജാനുമണ്ഡലം വിസ്തീര്യ
പദ്മാസനം കൃത്വാ മു ാഃ സൃജേതതി . സ സർവാനാകർഷയതി
േയാ േയാനിമു ാമധീേത . സ സർവം േവത്തി . സ സർവഫലമ േത .
സ സർവാൻഭഞ്ജയതി . സ വിേദ്വഷിണം സ്തംഭയതി . മധ്യേമ
അനാമിേകാപരി വിന്യസ്യ കനിഷ്ഠികാംഗുഷ്ഠേതാഽധീേത
മുക്തേയാസ്തർജേന്യാർദണ്ഡവദധസ്താേദവംവിധാ ഥമാ സമ്പദ്യേത .
ൈസവ മിലിതമധ്യമാ ദ്വിതീയാ . തൃതീയാ ശാകൃതിരിതി .

ാതിേലാേമ്യന പാണീ സംഘർഷയിത്വാംഗുഷ്ഠൗ സാ ിമൗ
സമാധായ തുരീയാ . പര രം കനീയേസദം മധ്യമാബേദ്ധ
അനാമിേക ദണ്ഡിന്യൗ തർജന്യാവാലിംഗ്യാവഷ്ടഭ്യ മധ്യമാനഖ-
മിലിതാംഗുഷ്ഠൗ പഞ്ചമീ . ൈസവാേ ഽ ശാകൃതിഃ ഷഷ്ഠീ .
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ദക്ഷിണശേയ വാമബാഹും കൃത്വാേന്യാന്യാനാമിേക കനീയസീമധ്യഗേത
മധ്യേമ തർജന്യാ ാേന്ത സരലാസ്വംഗുഷ്ഠൗ േഖചരീ സപ്തമീ .
സർേവാർേധ്വ സർവസംഹൃതി സ്വമധ്യമാനാമികാന്തേര കനീയസി
പാർശ്വേയാസ്തർജന്യാവ ശാേഢ്യ യുക്താ സാംഗുഷ്ഠേയാഗേതാഽേന്യാന്യം
സമമഞ്ജലിം കൃത്വാഷ്ടമീ . പര രമധ്യമാപൃഷ്ഠവർതിന്യാവനാമിേക
തർജന്യാ ാേന്ത സേമ മധ്യേമ ആദായാംഗുഷ്ഠൗ മധ്യവർതിനൗ
നവമീ തിപദ്യത ഇതി .
ൈസേവയം കനീയേസ സേമ അന്തരിേതഽംഗുഷ്ഠൗ സമാവന്തരിതൗ
കൃത്വാ ിഖണ്ഡാപദ്യത ഇതി . പഞ്ച ബാണാഃ പഞ്ചാദ്യാ
മു ാഃ ഷ്ടാഃ . േ ാമ ശാ . ഹസഖ്േ ം േഖചരീ .
ഹം ൗ ബീജാഷ്ടമീ വാഗ്ഭവാദ്യാ നവമീ ദശമീ ച
സമ്പദ്യത ഇതി . യ ഏവം േവദ . അഥാതഃ കാമകലാഭൂതം ച ം
വ്യാഖ്യാസ്യാേമാ ീം ീൈമം �ൂം ൗേമേത പഞ്ച കാമാഃ
സർവച ം വ്യാവർതേന്ത . മധ്യമം കാമം സർവാവസാേന
സ ടീകൃത്യ ങ്കാേരണ സ ടം വ്യാപ്തം കൃത്വാ ദ്വിൈരന്ദേവന
മധ്യവർതിനാ സാധ്യം ബദ്ധ്വാ ഭൂർജപേ യജതി . തച്ച ം
േയാ േവത്തി സ സർവം േവത്തി . സ സകല�ാംേല്ലാകാനാകർഷയതി . സ
സർവം
സ്തംഭയതി . നീലീയുക്തം ച ം ശ ന്മാരയതി . ഗതിം
സ്തംഭയതി . ലാക്ഷായുക്തം കൃത്വാ സകലേലാകം വശീകേരാതി .
നവലക്ഷജപം കൃത്വാ രു ത്വം ാേപ്നാതി . മാതൃകയാ േവഷ്ടിതം
കൃത്വാ വിജയീ ഭവതി . ഭഗാങ്കകുണ്ഡം കൃത്വാഗ്നിമാധായ പുരുേഷാ
ഹവിഷാ ഹുത്വാ േയാഷിേതാ വശീകേരാതി . വർതുേല ഹുത്വാ ിയമതുലം

ാേപ്നാതി . ചതുരേ ഹുത്വാ വൃഷ്ടിർഭവതി . ിേകാേണ ഹുത്വാ
ശ ന്മാരയതി . ഗതിം സ്തംഭയതി . പുഷ്പാണി ഹുത്വാ വിജയീ ഭവതി .
മഹാരൈസർഹുത്വാ പരമാനന്ദനിർഭേരാ ഭവതി . ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം
ഹവാമേഹ കവിം കവീനാമുപമ വസ്തമം . േജ്യഷ്ഠരാജം

ഹ്മണാം ഹ്മണ ത ആ നഃ ണ്വ തിഭിഃ സീദ സാദനം .
ഇേത്യവമാദ്യമക്ഷരം തദന്ത്യബി പൂർണമിത്യേനനാംഗം ശതി .
ഗം ഗേണശായ നമ ഇതി ഗേണശം നമ ർവീത . ഓം നേമാ ഭഗവേത
ഭസ്മാംഗരാഗാേയാ േതജേസ ഹനഹന ദഹദഹ പചപച മഥമഥ
വിധ്വംസയവിധ്വംസയ ഹലഭഞ്ജന ശൂലമൂേല വ്യഞ്ജനസിദ്ധിം കുരുകുരു
സമു ം പൂർവ തിഷ്ഠിഅതം േശാഷയേശാഷയ സ്തംഭയസ്തംഭയ
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പരമ പരയ പരത പരദൂതപരകടകപരേച്ഛദനകര
വിദാരയവിദാരയ ച്ഛിന്ധിച്ഛിന്ധി ീം ഫട് സ്വാഹാ . അേനന േക്ഷ ാധ്യക്ഷം
പൂജേയദിതി . കുലകുമാരി വിദ്മേഹ മ േകാടിസുധീമഹി . തന്നഃ കൗലിഃ  
േചാദയാത് .
ഇതി കുമാര്യർചനം കൃത്വാ േയാ ൈവ സാധേകാഽഭിലിഖതി േസാഽമൃതത്വം ഗച്ഛ 
തി .
സ യശ ആേപ്നാതി . സ പരമായുഷ്യമഥ വാ പരം ഹ്മ ഭിത്ത്വാ തിഷ്ഠതി .
യ ഏവം േവേദതി മേഹാപനിഷത് .
ഇതി തൃതീേയാപനിഷത് .. 3..
േദവാ ഹ ൈവ ഭഗവന്തമ വേന്ദവ ഗായ ം ഹൃദയം േനാ
വ്യാഖ്യാതം ൈ പുരം സർേവാത്തമം . ജാതേവദസസൂേക്തനാഖ്യാതം
നൈ പുരാഷ്ടകം . യദിഷ്ട്വാ മുച്യേത േയാഗീ ജന്മസംസാരബന്ധനാത് .
അഥ മൃത ഞ്ജയം േനാ ഹീേത്യവം വതാം സർേവഷാം േദവാനാം

േത്വദം വാക്യമഥാത ്യംബേകനാനു േഭന മൃത ഞ്ജയം ദർശയതി .
കസ്മാ ്യംബകമിതി . യാണാം പുരാണാമംബകം സ്വാമിനം തസ്മാദുച്യേത

്യംബകമിതി . അഥ കസ്മാദുച്യേത യജാമഹ ഇതി . യജാമേഹ േസവാമേഹ
വ
മേഹത്യക്ഷരദ്വേയന കൂടേത്വനാക്ഷൈരേകണ മൃത ഞ്ജയമിത ച്യേത .
തസ്മാദുച്യേത യജാമഹ ഇതി . അഥ കസ്മാദുച്യേത സുഗന്ധിമിതി . സർവേതാ
യശ
ആേപ്നാതി . തസ്മാദുച്യേത സുഗന്ധിമിതി . അഥ കസ്മാദുച്യേത പുഷ്ടിവർധനമി 
തി .
യത്സർവാംേല്ലാകാൻസൃജതി യത്സർവാംേല്ലാകാംസ്താരയതി യത്സർവാംേല്ലാകാ 
ന്വ്യാേപ്നാതി
തസ്മാദുച്യേത പുഷ്ടിവർധനമിതി . അഥ കസ്മാദുച്യേത ഉർവാരുകമിവ
ബന്ധനാ േത്യാർമുക്ഷീേയതി . സംലഗ്നത്വാദുർവാരുകമിവ മൃേത്യാഃ സംസാര 
ബന്ധനാത്സംലഗ്നത്വാദ്ബദ്ധത്വാേന്മാക്ഷീഭവതി മുേക്താ ഭവതി .
അഥ കസ്മാദുച്യേത മാമൃതാദിതി അമൃതത്വം ാേപ്നാത്യക്ഷരം

ാേപ്നാതി സ്വയം രുേ ാ ഭവതി .
േദവാ ഹ ൈവ ഭഗവന്തമൂചുഃ സർവം േനാ വ്യാഖ്യാതം .
അഥ ൈകർമൈ ഃ താ ഭഗവതീ സ്വാത്മാനം ദർശയതി
താൻസർവാൈഞ്ഛവാൈന്വഷ്ണവാൻസൗരാൻഗാേണശാേന്നാ

ഹീതി . സ േഹാവാച ഭഗവാം ്യംബേകനാനു േഭന
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മൃത ഞ്ജയമുപാസേയത് . പൂർേവണാധ്വനാ വ്യാപ്തേമകാക്ഷരമിതി
തം . ഓം നമഃ ശിവാേയതി യാജുഷമേ ാപാസേകാ

രു ത്വം ാേപ്നാതി . കല്യാണം ാേപ്നാതി . യ ഏവം േവദ . തദ്വിേഷ്ണാഃ
പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ച രാതതം .
വിേഷ്ണാഃ സർവേതാമുഖസ്യ േസ്നേഹാ യഥാ പലലപിണ്ഡേമാതേ ാതമനുവ്യാ 
പ്തം
വ്യതിരിക്തം വ്യാ ത ഇതി വ്യാ വേതാ വിേഷ്ണാസ്തത്പരമം പദം പരം േവ്യാ 
േമതി
പരമം പദം പശ്യന്തി വീക്ഷേന്ത . സൂരേയാ ഹ്മാദേയാ േദവാസ ഇതി
സദാ ഹൃദയ അദധേത . തസ്മാദ്വിേഷ്ണാഃ സ്വരൂപം വസതി തിഷ്ഠതി
ഭൂേതശ്വിതി വാസുേദവ ഇതി . ഓം നമ ഇതി ീണ്യക്ഷരാണി . ഭഗവത ഇതി
ചത്വാരി . വാസുേദവാേയതി പഞ്ചാക്ഷരാണി . ഏതൈദ്വ വാസുേദവസ്യ
ദ്വാദശാർണമേഭ്യതി . േസാപ വം തരതി . സ സർവമായുേരതി . വിന്ദേത

ാജാപത്യം രായേ ാഷം ഗൗപത്യം ച തമ േത ത്യഗാനന്ദം
ഹ്മപുരുഷം ണവസ്വരൂപമകാര ഉകാേരാ മകാര ഇതി . താേനകധാ

സംഭവതി തേദാമിതി . ഹംസഃ ശുചിഷദ്വസുരന്തരിക്ഷസേദ്ധാതാ
േവദിഷദതിഥിർദുേരാണസത് . നൃഷദ്വരസദൃതസേദ്വ്യാമസദബ്ജാ േഗാജാ
ഋതജാ അ ിജാ ഋതം ബൃഹത് . ഹംസ ഇേത്യതന്മേനാരക്ഷരദ്വിതീേയന

ഭാപുേഞ്ജന സൗേരണ ധൃതമബ്ജാ േഗാജാ ഋതജാ അ ിജാ ഋതം
സത്യാ- ഭാ-പുഞ്ജി-ന ഷാ-സന്ധ്യാ- ജ്ഞാഭിഃ
ശക്തിഭിഃ പൂർവം സൗരമധീയാനഃ സർവം ഫലമ േത .
സ േവ്യാമ്നി പരേമ ധാമനി സൗേര നിവസേത .
ഗണാനാം ത്വതി ൈ േഭന പൂർേവണാധ്വനാ മനുൈനകാർേണന
ഗണാധിപമഭ്യർച്യ ഗേണശത്വം ാേപ്നാതി . അഥ ഗായ ീ
സാവി ീ സരസ്വത്യജപാ മാതൃകാ േ ാക്താ തയാ സർവമിദം വ്യാപ്തം .
ഐം വാഗീശ്വരി വിദ്മേഹ ീം കാേമശ്വരീ ധീമഹി . സൗസ്തന്നഃ ശക്തിഃ

േചാദയാദിതി . ഗായ ീ ാതഃ സാവി ീ മധ്യന്ദിേന സരസ്വതീ സായമിതി
നിരന്തരമജപാ . ഹംസ ഇേത്യവ മാതൃകാ . പഞ്ചാശദ്വർണവി േഹണാ-
കാരാദിക്ഷകാരാേന്തന വ്യാപ്താനി ഭുവനാനി ശാ ാണി
ച്ഛന്ദാംസീേത്യവം ഭഗവതീം സർവം വ്യാേപ്നാതീേത്യവ തൈസ്യ ൈവ നേമാനമ
ഇതി .
താൻഭഗവാന വീേദൈതർമൈ ർനിത്യം േദവീം യഃ സ്തൗതി സ സർവം
പശ്യതി .
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േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി . യ ഏവം േവേദത പനിഷത് ..
ഇതി തുരീേയാപനിഷത് .. 4..
േദവാ ഹ ൈവ ഭഗവന്തമ വൻസ്വാമിന്നഃ കഥിതം ടം

ിയാകാണ്ഡം സവിഷയം ൈ പുരമിതി . അഥ പരമനിർവിേശഷം
കഥയേസ്വതി . താൻേഹാവാച ഭഗവാം രീയയാ മായയാന്ത്യയാ
നിർദിഷ്ടം പരമം േഹ്മതി . പരമപുരുഷം ചി പം
പരമാേത്മതി . േ ാതാ മന്താ ഷ്ടാേദഷ്ടാ സ് ഷ്ടാേഘാഷ്ടാ
വിജ്ഞാതാ ജ്ഞാതാ സർേവഷാം പുരുഷാണാമന്തഃപുരുഷഃ
സ ആത്മാ സ വിേജ്ഞയ ഇതി . ന ത േലാകാ അേലാകാ ന ത േദവാ
അേദവാഃ
പശേവാഽപശവസ്താപേസാ ന താപസഃ പൗൽകേസാ ന പൗൽകേസാ
വി ാ ന വി ാഃ . സ ഇേത്യകേമവ പരം ഹ്മ വി ാജേത നിർവാണം .
ന ത േദവാ ഋഷയഃ പിതര ഈശേത തിബുദ്ധഃ സർവവിേദ്യതി .
തൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി .
അേതാ നിർവിഷയം നിത്യം മനഃ കാര്യം മുമു ണാ .
യേതാ നിർവിഷേയാ നാമ മനേസാ മുക്തിരിഷ്യേത .. 1..
മേനാ ഹി ദ്വിവിധം േ ാക്തം ശുദ്ധം ചാശുദ്ധേമവ ച .
അശുദ്ധം കാമസങ്കൽപം ശുദ്ധം കാമവിവർജിതം .. 2..
മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധേമാക്ഷേയാഃ .
ബന്ധനം വിഷയാസക്തം മുൈക്ത്യ നിർവിഷയം മനഃ .. 3..
നിരസ്തവിഷയാസംഗം സംനിരുധ്യ മേനാ ഹൃദി .
യദാ യാത്യമനീഭാവസ്തദാ തത്പരമം പദം .. 4..
താവേദവ നിേരാദ്ധവ്യം യാവധൃദിഗതം ക്ഷയം .
ഏതജ്ജ്ഞാനം ച ധ്യാനം ച േശേഷാഽേന്യാ ന്ഥവിസ്തരഃ .. 5..
ൈനവ ചിന്ത്യം ന ചാചിന്ത്യം ന ചിന്ത്യം ചിന്ത്യേമവ ച .
പക്ഷപാതവിനിർമുക്തം ഹ്മ സമ്പദ്യേത വം .. 6..
സ്വേരണ സല്ലേയേദ്യാഗീ സ്വരം സംഭാവേയത്പരം .
അസ്വേരണ തു ഭാേവന ന ഭാേവാ ഭാവ ഇഷ്യേത .. 7..
തേദവ നിഷ്കലം ഹ്മ നിർവികൽപം നിരഞ്ജനം .
തദ് ഹ്മാഹമിതി ജ്ഞാത്വാ ഹ്മ സമ്പദ്യേത മാത് .. 8..
നിർവികൽപമനന്തം ച േഹതുദൃഷ്ടാന്തവർജിതം .
അ േമയമനാദ്യന്തം യജ്ജ്ഞാത്വാ മുച്യേത ബുധഃ .. 9..
ന നിേരാേധാ ന േചാത്പത്തിർന ബേദ്ധാ ന ച സാധകഃ .
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ന മുമു ർന ൈവ മുക്ത ഇേത്യഷാ പരമാർഥതാ .. 10..
ഏക ഏവാത്മാ മന്തേവ്യാ ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിഷു .
സ്ഥാന യവ്യതീതസ്യ പുനർജന്മ ന വിദ്യേത .. 12..
ഏക ഏവ ഹി ഭൂതാത്മാ ഭൂേതഭൂേത വ്യവസ്ഥിതഃ .
ഏകധാ ബഹുധാ ൈചവ ദൃശ്യേത ജലച വത് .. 12..
ഘടസംവൃതമാകാശം നീയമാേന ഘേട യഥാ .
ഘേടാ നീേയത നാകാശം തഥാ ജീേവാ നേഭാപമഃ .. 13..
ഘടവദ്വിവിധാകാരം ഭിദ്യമാം പുനഃ പുനഃ .
തദ്േഭേദ ച ന ജാനാതി സ ജാനാതി ച നിത്യശഃ .. 14..
ശബ്ദമായാവൃേതാ യാവത്താവത്തിഷ്ഠതി പുഷ്കേല .
ഭിേന്ന തമസി ൈചകത്വേമക ഏവാനുപശ്യതി .. 15..
ശബ്ദാർണമപരം ഹ്മ തസ്മിൻക്ഷീേണ യദക്ഷരം .
തദ്വിദ്വാനക്ഷരം ധ്യാേയദ്യദീേച്ഛച്ഛാന്തിമാത്മനഃ .. 16..
േദ്വ ഹ്മണീ ഹി മന്തേവ്യ ശബ്ദ ഹ്മ പരം ച യത് .
ശബ്ദ ഹ്മണി നിഷ്ണാതഃ പരം ഹ്മാധിഗച്ഛതി .. 17..

ന്ഥമഭ്യസ്യ േമധാവീ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതത്പരഃ .
പലാലമിവ ധാന്യാർഥീ ത്യേജദ് ന്ഥമേശഷതഃ .. 18..
ഗവാമേനകവർണാനാം ക്ഷീരസ്യാേപ്യകവർണതാ .
ക്ഷീരവത്പശ്യതി ജ്ഞാനീ ലിംഗിന ഗവാം യഥാ .. 19..
ജ്ഞാനേന ം സമാധായ സ മഹത്പരമം പദം .
നിഷ്കലം നിശ്ചലം ശാന്തം ഹ്മാഹമിതി സംസ്മേരത് .. 20..
ഇേത്യകം പര ഹ്മരൂപം സർവഭൂതാധിവാസം തുരീയം
ജാനീേത േസാഽക്ഷേര പരേമ േവ്യാമന്യധിവസതി . യ ഏതാം വിദ്യാം
തുരീയാം ഹ്മേയാനിസ്വരൂപാം താമിഹായുേഷ ശരണമഹം

പേദ്യ . ആകാശാദ്യനു േമണ സർേവഷാം വാ ഏതദ്ഭൂതാനാമാകാശഃ
പരായണം . സർവാണി ഹ വാ ഇമാനി ഭൂതാന്യാകാശാേദവ ജായേന്ത .
ആകാശ ഏവ ലീയേന്ത . തസ്മാേദവ ജാതാനി ജീവന്തി . തസ്മാദാകാശജം
ബീജം വിന്ദ്യാത് . തേദവാകാശപീഠം ാർശനം പീഠം
േതജഃപീഠമമൃതപീഠം രത്നപീഠം ജാനീയാത് . േയാ ജാനീേത
േസാഽമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി . തസ്മാേദതാം തുരീയാം ീകാമരാജീയാേമകാദശധാ
ഭിന്നേമകാക്ഷരം േഹ്മതി േയാ ജാനീേത സ തുരീയം പദം ാേപ്നാതി .
യ ഏവം േവേദതി മേഹാപനിഷത് ..
ഇതി പഞ്ചേമാപനിഷത് .. 5..
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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 തത്സത് ..
.. ഇതി ീ ിപുരാതാപിന പനിഷത്സമാപ്താ ..
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