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കൃഷ്ണ യജുർേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

പരി ജ്യാധർമപൂഗാലങ്കാരാ യത്പദം യയുഃ .
തദഹം കഠവിദ്യാർഥം രാമച പദം ഭേജ ..
ഓം സഹനാവവതു സഹ നൗ ഭുന സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ ..
േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. േദവാ ഹ ൈവ ഭഗവന്തമ വന്നധീഹി ഭഗവൻ ഹ്മവിദ്യാം .
സ ജാപതിര വീത്സശിഖാൻേകശാന്നി ത്യ വിസൃജ്യ യേജ്ഞാപവീതം
നി ത്യ പു ം ദൃഷ്ട്വാ ത്വം ഹ്മാ ത്വം യജ്ഞസ്ത്വം വഷട്കാര-
സ്ത്വേമാങ്കാരസ്ത്വം സ്വാഹാ ത്വം സ്വധാ ത്വം ധാതാ ത്വം വിധാതാ ത്വം

തിഷ്ഠാഽസീതി വേദത് . അഥ പുേ ാ വദത്യഹം ഹ്മാഹം യേജ്ഞാഽഹം
വഷട്കാേരാഽഹേമാങ്കാേരാഽഹം സ്വാഹാഹം സ്വധാഹം ധാതാഹം
വിധാതാഹം ത്വഷ്ടാഹം തിഷ്ഠാസ്മീതി .
താേന്യതാന്യനു ജന്നാ മാപാതേയത് .
യദ മാപാതേയത് ജാം വിച്ഛിന്ദ്യാത് .

ദക്ഷിണമാവൃൈത്ത്യതൈച്ചതച്ചാനേവക്ഷമാണാഃ ത്യായന്തി .
സ സ്വർേഗ്യാ ഭവതി ഹ്മചാരീ േവദമധീത്യ േവേദാക്താചരിത ഹ്മചേര്യാ
ദാരാനാഹൃത്യ പു ാനുത്പാദ്യ താനനുപാദിഭിർവിതേത്യഷ്ട്വാ ച
ശക്തിേതാ യൈജ്ഞഃ . തസ്യ സംന്യാേസാ ഗുരുഭിരനുജ്ഞാതസ്യ ബാന്ധൈവ 
ശ്ച .
േസാഽരണ്യം പേരത്യ ദ്വാദശരാ ം പയസാഗ്നിേഹാ ം ജുഹുയാത് .
ദ്വാദശരാ ം പേയാഭക്ഷാ സ്യാത് . ദ്വാദശരാ സ്യാേന്ത
അഗ്നേയ ൈവശ്വാനരായ ജാപതേയ ച ാജാപത്യം ചരും
ൈവഷ്ണവം ികപാലമഗ്നിം സംസ്ഥിതാനി പൂർവാണി ദാരുപാ ാണ്യാഗ്നൗ
ജുഹുയാത് . മൃണ്മയാന്യ ജുഹുയാത് . ൈതജസാനി ഗുരേവ ദദ്യാത് .
മാ ത്വം മാമപഹായ പരാഗാഃ . നാഹം ത്വാമപഹായ പരാഗാമിതി .
ഗാർഹപത്യദക്ഷിണാഗ്ന്യാഹവനീേയഷ്വരണിേദശാദ്ഭസ്മമുഷ്ടിം
പിേബദിേത്യേക . സശിഖാൻേകശാന്നി ത്യ വിസൃജ്യ യേജ്ഞാപവീതം
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ഭൂഃസ്വാേഹത്യ ജുഹുയാത് . അത ഊർധ്വമനശനമപാം േവശ-
മഗ്നി േവശം വീരാധ്വാനം മഹാ സ്ഥാനം വൃദ്ധാ മം വാ
ഗേച്ഛത് . പയസാ യം ാശ്നീയാേത്സാഽസ്യ സായംേഹാമഃ . യത് ാതഃ
േസാഽയം ാതഃ . യദ്ദർേശ തദ്ദർശനം . യത്പൗർണമാേസ്യ തത്പൗർണമാ 
സ്യം .
യദ്വസേന്ത േകശശ്മ േലാമനഖാനി വാപേയേത്സാഽസ്യാഗ്നിേഷ്ടാമഃ .
സംന്യസ്യാഗ്നിം ന പുനരാവർതേയ ത ർജയമാവഹമിത്യധ്യാത്മ-
മ ാൻപേഠത് . സ്വസ്തി സർവജീേവഭ്യ ഇത ക്ത്വാത്മാനമനന്യം ധ്യായൻ തദൂർ 
ധ്വബാഹുർവിമുക്തമാർേഗാ ഭേവത് .
അനിേകതശ്ചേരത് . ഭിക്ഷാശീ യത്കിഞ്ചിന്നാദ്യാത് . ലൈവകം ന ധാവേയ 
ജ്ജ സംരക്ഷണാർഥം വർഷവർജമിതി . തദപി േ ാകാ ഭവന്തി .
കുണ്ഡികാം ചമസം ശിക്യം ിവിഷ്ടമുപാനഹൗ .
ശീേതാപഘാതിനീം കന്ഥാം കൗപീനാച്ഛാദനം തഥാ .. 1..
പവി ം ജ്ഞാനശാടീം ച ഉത്തരാസംഗേമവ ച .
യേജ്ഞാപവീതം േവദാംശ്ച സർവം തദ്വർജേയദ്യതിഃ .. 2..
സ്നാനം പാനം തഥാ ശൗചമദ്ഭിഃ പൂതാഭിരാചേരത് .
നദീപുലിനശായീ സ്യാേദ്ദവാഗാേരഷു വാ സ്വേപത് .. 3..
നാത്യർഥം സുഖദുഃഖാഭ്യാം ശരീരമുപതാേയത് .

യമാേനാ ന തുേഷത നിന്ദിേതാ ന ശേപത്പരാൻ .. 4..
ഹ്മചേര്യണ സന്തിേഷ്ഠദ മാേദന മ രീ .

ദർശനം ർശനം േകലിഃ കീർതനം ഗുഹ്യഭാഷണം .. 5..
സങ്കൽേപാഽധ്യവസായശ്ച ിയാന്നിർവൃത്തിേരവ ച .
ഏതൈന്മഥുനമഷ്ടാംഗം വദന്തി മനീഷിണഃ .. 6..
വിപരീതം ഹ്മചര്യമനുേഷ്ഠയം മുമു ഭിഃ .
യജ്ജഗദ്ഭാസകം ഭാനം നിത്യം ഭാതി സ്വതഃ രത് .. 7..
സ ഏവ ജഗതഃ സാക്ഷീ സർവാത്മാ വിമലാകൃതിഃ .

തിഷ്ഠാ സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാനഘനലക്ഷണഃ .. 8..
ന കർമണാ ന ജയാ ന ചാേന്യനാപി േകചിത് .

ഹ്മേവദനമാേ ണ ഹ്മാേപ്നാേത്യവ മാനവഃ .. 9..
തദ്വിദ്യാ വിഷയം ഹ്മ സത്യജ്ഞാനസുഖാദ്വയം .
സംസാേര ച ഗുഹാവാേച്യ മായാജ്ഞാനാദിസഞ്ജ്ഞേക .. 10..
നിഹിതം ഹ്മ േയാ േവദ പരേമ േവ്യാമ്നി സഞ്ജ്ഞിേത .
േസാഽ േത സകലാൻകാമാൻ േമൈണവ ദ്വിേജാത്തമഃ .. 11..
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ത്യഗാത്മാനമജ്ഞാനമായാശേക്തശ്ച സാക്ഷിണം .
ഏകം ഹ്മാഹമസ്മീതി ൈഹ്മവ ഭവതി സ്വയം .. 12..

ഹ്മഭൂതാത്മനസ്തസ്മാേദതസ്മാച്ഛ്ക്തിമി ിതാത് .
അപഞ്ചീകൃത ആകാശസംഭൂേതാ ര സർപവത് .. 13..
ആകാശാദ്വായുസഞ്ജ്ഞ ർേശാഽപഞ്ചീകൃതഃ പുനഃ .
വാേയാരഗ്നിസ്തഥാ ചാേഗ്നരാപ അദ്േഭ്യാ വസുന്ധരാ .. 14..
താനി ഭൂതാനി സൂക്ഷ്മാണി പഞ്ചീകൃേത്യശ്വരസ്തദാ .
േതഭ്യ ഏവ വിസൃഷ്ടം തദ് ഹ്മാണ്ഡാദി ശിേവന ഹ .. 15..

ഹ്മാണ്ഡേസ്യാദേര േദവാ ദാനവാ യക്ഷകിന്നരാഃ .
മനുഷ്യാഃ പശുപക്ഷ്യാദ്യാസ്തത്തത്കർമാനുസാരതഃ .. 16..
അസ്ഥിസ്നായ്വാദിരൂേപാഽയം ശരീരം ഭാതി േദഹിനാം .
േയാഽയമന്നമേയാ ഹ്യാത്മാ ഭാതി സർവശരീരിണഃ .. 17..
തതഃ ാണമേയാ ഹ്യാത്മാ വിഭിന്നശ്ചാന്തരഃ സ്ഥിതഃ .
തേതാ വിജ്ഞാന ആത്മാ തു തേതാഽന്യശ്ചാന്തരഃ സ്വതഃ .. 18..
ആനന്ദമയ ആത്മാ തു തേതാഽന്യശ്ചാന്തരസ്ഥിതഃ .
േയാഽയമന്നമയഃ േസാഽയം പൂർണഃ ാണമേയന തു .. 19..
മേനാമേയന ാേണാഽപി തഥാ പൂർണഃ സ്വഭാവതഃ .
തഥാ മേനാമേയാ ഹ്യാത്മാ പൂർേണാ ജ്ഞാനമേയന തു .. 20..
ആനേന്ദന സദാ പൂർണഃ സദാ ജ്ഞാനമയഃ സുഖം .
തഥാനന്ദമയശ്ചാപി ഹ്മേണാഽേന്യന സാക്ഷിണാ .. 21..
സർവാന്തേരണ പൂർണശ്ച ഹ്മ നാേന്യന േകനചിത് .
യദിദം ഹ്മപുച്ഛാഖ്യം സത്യജ്ഞാനദ്വയാത്മകം .. 22..
സാരേമവ രസം ലബ്ധ്വാ സാക്ഷാേദ്ദഹീ സനാതനം .
സുഖീ ഭവതി സർവ അന്യഥാ സുഖതാ കുതഃ .. 23..
അസത്യസ്മിൻപരാനേന്ദ സ്വാത്മഭൂേതഽഖിലാത്മനാം .
േകാ ജീവതി നേരാ ജ ഃ േകാ വാ നിത്യം വിേചഷ്ടേത .. 24..
തസ്മാത്സർവാത്മനാ ചിേത്ത ഭാസമാേനാ ഹ്യസൗ നരഃ .
ആനന്ദയതി ദുഃഖാഢ്യം ജീവാത്മാനം സദാ ജനഃ .. 25..
യദാ േഹ്യൈവഷ ഏതസ്മിന്നദൃശ്യത്വാദിലക്ഷേണ .
നിർേഭദം പരമാൈദ്വതം വിന്ദേത ച മഹായതിഃ .. 26..
തേദവാഭയമത്യന്തകല്യാണം പരമാമൃതം .
സ പം പരമം ഹ്മ ിപരിേച്ഛദവർജിതം .. 27..
യദാ േഹ്യൈവഷ ഏതസ്മിന്നൽപമപ്യന്തരം നരഃ .
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വിജാനാതി തദാ തസ്യ ഭയം സ്യാന്നാ സംശയഃ .. 28..
അൈസ്യവാനന്ദേകാേശന സ്തംബാന്താ വി പൂർവകാഃ .
ഭവന്തി സുഖിേനാ നിത്യം താരതമ്യ േമണ തു .. 29..
തത്തത്പദവിരക്തസ്യ േ ാ ിയസ്യ സാദിനഃ .
സ്വരൂപഭൂത ആനന്ദഃ സ്വയം ഭാതി പേര യഥാ .. 30..
നിമിത്തം കിഞ്ചിദാ ിത്യ ഖലു ശബ്ദഃ വർതേത .
യേതാ വാേചാ നിവർതേന്ത നിമിത്താനാമഭവതഃ .. 31..
നിർവിേശേഷ പരാനേന്ദ കഥം ശബ്ദഃ വർതേത .
തസ്മാേദതന്മനഃ സൂക്ഷ്മം വ്യാവൃതം സർവേഗാചരം .. 32..
യസ്മാേ ാ ത്വഗക്ഷ്യാദിഖാദികർേമ ിയാണി ച .
വ്യാവൃത്താനി പരം ാ ം ന സമർഥാനി താനി തു .. 33..
തദ് ഹ്മാനന്ദമദ്വന്ദ്വം നിർഗുണം സത്യചിദ്ഘനം .
വിദിത്വാ സ്വാത്മരൂേപണ ന ബിേഭതി കുതശ്ചന .. 34..
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