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യാജ്ഞവൽേക്യാപനിഷദ്

ശു യജുർേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

സംന്യാസജ്ഞാനസമ്പന്നാ യാന്തി യൈദ്വഷ്ണവം പദം .
തൈദ്വ പദം ഹ്മതത്ത്വം രാമച പദം ഭേജ ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. അഥ ജനേകാ ഹ ൈവേദേഹാ യാജ്ഞവൽക്യമുപസേമേത്യാവാച
ഭഗവൻസംന്യാസമനു ഹീതി കഥം സംന്യാസലക്ഷണം . സ
േഹാവാച യാജ്ഞവൽേക്യാ ഹ്മചര്യം സമാപ്യ ഗൃഹീ ഭേവത് .
ഗൃഹാദ്വനീ ഭൂത്വാ േജത് . യദി േവതരഥാ ഹ്മചര്യാേദവ

േജദ്ഗൃഹാദ്വാ വനാദ്വാ . അഥ പുനർ തീ വാ തീ വാ സ്നാതേകാ
വാഽസ്നാതേകാ വാ ഉത്സന്നാഗ്നിരനേഗ്നാേകാഽവാ യദഹേരവ വിരേജത്തദഹ 
േരവ

േജത് . തേദേക ാജാപത്യാേമേവഷ്ടിം കുർവന്തി . അഥ വാ ന
കുര്യാദാേഗ്നയ്യാേമവ കുര്യാത് . അഗ്നിർഹി ാണഃ . ാണേമൈവതയാ കേരാ 
തി .
ൈ ധാതവീയാേമവ കുര്യാത് . ഏതൈയവ േയാ ധാതേവാ യദുത സത്ത്വം
രജസ്തമ ഇതി അയം േത േയാനിരൃത്വിേജാ യേതാ ജാേതാ അേരാചഥാഃ . തം
ജാനന്നഗ്ന
ആേരാഹാഥാേനാ വർധയാ രയിമിത്യേനന മേ ണാഗ്നിമാജിേ ത് . ഏഷ
വാ
അേഗ്നേര്യാനിര്യഃ ാണം ഗച്ഛ സ്വാം േയാനിം ഗച്ഛ സ്വാേഹേത്യവേമൈവത-
ദാ ാമാദഗ്നിമാഹൃത്യ പൂർവവദഗ്നിമാജിേ ത് യദഗ്നിം ന വിേന്ദദ
ജുഹുയാദാേപാ ൈവ സർവാ േദവതാഃ സർവാേഭ്യാ േദവതാേഭ്യാ ജുേഹാമി സ്വാ 
േഹതി
സാജ്യം ഹവിരനാമയം . േമാക്ഷമ േയ്യവം േവദ തദ് ഹ്മ
തദുപാസിതവ്യം . ശിഖാം യേജ്ഞാപവീതം ഛിത്ത്വാ സംന്യസ്തം മേയതി

ിവാരമുച്ചേരത് . ഏവേമൈവതദ്ഭഗവന്നിതി ൈവ യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 1..
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അഥ ൈഹനമ ിഃ പ ച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം യേജ്ഞാപവീതീ
കഥം ാഹ്മണ ഇതി . സ േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യ ഇദം

ണവേമവാസ്യ തദ്യേജ്ഞാപവീതം യ ആത്മാ . ാശ്യാചമ്യായം
വിധിരഥ വാ പരി ാഡ്വിവർണവാസാ മുേണ്ഡാഽപരി ഹഃ ശുചിരേ ാഹീ
ൈഭക്ഷമാേണാ ഹ്മ ഭൂയായ ഭവതി . ഏഷ പന്ഥാഃ
പരി ാജകാനാം വീരാധ്വനി വാഽനാശേക വാപാം േവേശ
വാഗ്നി േവേശ വാ മഹാ സ്ഥാേന വാ . ഏഷ പന്ഥാ ഹ്മണാ
ഹാനുവിത്തേസ്തേനതി സ സംന്യാസീ ഹ്മവിദിതി . ഏവേമൈവഷ ഭഗവന്നി 
തി
ൈവ യാജ്ഞവൽക്യ . ത പരമഹംസാ നാമ സംവർതകാരുണി-
േശ്വതേകതുദൂർവാസഋഭുനിദാഘദത്താേ യശുകവാമേദവ-
ഹാരീതക ഭൃതേയാഽവ്യക്തലിംഗാഽവ്യക്താചാരാ അനുന്മത്താ
ഉന്മത്തവദാചരന്തഃ പര ീപുരപരാങ്മുഖാ ിദണ്ഡം
കമണ്ഡലും ഭുക്തപാ ം ജലപവി ം ശിഖാം യേജ്ഞാപവീതം
ബഹിരന്തേശ്ചേത്യതത്സർവം ഭൂഃ സ്വാേഹത്യ പരിത്യജ്യാത്മാന-
മന്വിേച്ഛത് . യഥാ ജാതരൂപധരാ നിർദ്വന്ദ്വാ നിഷ്പരി ഹാ-
സ്തത്ത്വ ഹ്മമാർേഗ സമ്യക്സമ്പന്നാഃ ശുദ്ധമാനസാഃ

ാണസന്ധാരണാർഥം യേഥാക്തകാേല വിമുേക്താ ൈഭക്ഷമാചര-
ദരപാേ ണ ലാഭാലാഭൗ സമൗ ഭൂത്വാ കരപാേ ണ വാ

കമണ്ഡലൂദകേപാ ൈഭക്ഷമാചര ദരമാ സം ഹഃ
പാ ാന്തരശൂേന്യാ ജലസ്ഥലകമണ്ഡലുരബാധകരഹഃസ്ഥല-
നിേകതേനാ ലാഭാലാഭൗ സമൗ ഭൂത്വാ ശൂന്യാഗാരേദവഗൃഹ-
തൃണകൂടവൽമീകവൃക്ഷമൂലകുലാലശാലാഗ്നിേഹാ ശാലാനദീ-
പുലുനഗിരികുഹരേകാടരകന്ദരനിർഝരസ്ഥണ്ഡിേലഷ്വനിേകതനിവാസ്യ-

യത്നഃശുഭാശുഭകർമനിർമൂലനപരഃ സംന്യാേസന
േദഹത്യാഗം കേരാതി സ പരമഹംേസാ നാേമതി . ആശാംബേരാ ന
നമ ാേരാ ന ദാരപു ാഭിലാഷീ ലക്ഷ്യാലക്ഷ്യനിർവർതകഃ
പരി ാട് പരേമശ്വേരാ ഭവതി . അൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി .
േയാ ഭേവത്പൂർവസംന്യാസീ തുേല്യാ ൈവ ധർമേതാ യദി .
തൈസ്മ ണാമഃ കർതേവ്യാ േനതരായ കദാചന .. 1..

മാദിേനാ ബഹിശ്ചിത്താഃ പിശുനാഃ കലേഹാ കാഃ .
സംന്യാസിേനാഽപി ദൃശ്യേന്ത േദവസ ഷിതാശയാഃ .. 2..
നാമാദിഭ്യഃ പേര ഭൂമ്നി സ്വാരാേജ്യ േചത്സ്ഥിേതാഽദ്വേഥ .
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ണേമത്കം തദാത്മേജ്ഞാ ന കാര്യം കർമണാ തദാ .. 3..
ഈശ്വേരാ ജീവകലയാ വിേഷ്ടാ ഭഗവാനിതി .

ണേമദ്ദണ്ഡവദ്ഭൂമാവാശ്വചണ്ഡാലേഗാഖരം .. 4..
മാംസപാഞ്ചാലികായാ യ േലാേകഽംഗപഞ്ജേര .
സ്നായ്വസ്ഥി ന്ഥിശാലിന്യഃ ിയഃ കിമിവ േശാഭനം .. 5..
ത്വങ്മാംസരക്തബാഷ്പാംബു പൃഥ ത്വാ വിേലാചേന .
സമാേലാകയ രമ്യം േചത്കിം മുധാ പരിമുഹ്യസി .. 6..
േമരുശൃംഗതേടാല്ലാസി ഗംഗാജലേസ്യാപമാ .
ദൃഷ്ടാ യസ്മി േന മുക്താഹാരേസ്യാല്ലസശാലിതാ .. 7..
ശ്മനാേനഷു ദിഗേന്തഷു സ ഏവ ലലനാസ്തനഃ .
ശ്വഭിരാസ്വാദ്യേത കാേല ലഘുപിണ്ഡ ഇവാന്ധസഃ .. 8..
േകശകജ്ജലധാരിേണ്യാ ദുഃ ർശാ േലാചന ിയാഃ .
ദു താഗ്നിശിഖാ നാേര്യാ ദഹന്തി തൃണവന്നരം .. 9..
ജ്വലനാ അതിദൂേരഽപി സരസാ അപി നീരസാഃ .

ിേയാ ഹി നരകാഗ്നീനാമിന്ധനം ചാരു ദാരുണം .. 10..
കാമനാമ്നാ കിരാേതന വികീർണാ മുഗ്ധേചതസഃ .
നാേര്യാ നരവിഹംഗാനാമംഗബന്ധനവാഗുരാഃ .. 11..
ജന്മപല്വലമത്സ്യാനാം ചിത്തകർദമചാരിണാം .
പുംസാം ദുർവാസനാര ർനാരീബഡിശപിണ്ഡികാ .. 12..
സർേവഷാം േദാഷരത്നാനാം സുസമുദ്ഗികയാനയാ .
ദുഃഖശൃംഖലയാ നിത്യമലമ മമ ിയാ .. 13..
യസ്യ ീ തസ്യ േഭാേഗച്ഛാ നി ീകസ്യ ക്വ േഭാഗഭൂഃ .

ിയം ത്യക്ത്വാ ജഗത്ത്യക്തം ജഗത്ത്യക്ത്വാ സുഖീ ഭേവത് .. 14..
അലഭ്യമാനസ്തനയഃ പിതരൗ േ ശേയച്ചിരം .
ലേബ്ധാ ഹി ഗർഭപാേതന സേവന ച ബാധേത .. 15..
ജാതസ്യ ഹേരാഗാദി കുമാരസ്യ ച ധൂർതതാ .
ഉപനീേതഽപ്യവിദ്യത്വമനുദ്വാഹശ്ച പണ്ഡിേത .. 16..
യൂനശ്ച പരദാരാദി ദാരി ്യം ച കുടുംബിനഃ .
പു ദുഃഖസ്യ നാസ്ത്യേന്താ ധനീ േച ിയേത തദാ .. 17..
ന പാണിപാദചപേലാ ന േന ചപേലാ യതിഃ .
ന ച വാക്ചപലൈശ്ചവ ഹ്മഭൂേതാ ജിേത ിയഃ .. 18..
രിപൗ ബേദ്ധ സ്വേദേഹ ച സൈമകാത്മ്യം പശ്യതഃ .
വിേവകിനഃ കുതഃ േകാപഃ സ്വേദഹാവയേവഷ്വിവ .. 19..
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അപകാരിണി േകാപേശ്ചത്േകാേപ േകാപഃ കഥം ന േത .
ധർമാർഥകാമേമാക്ഷാണാം സഹ്യ പരിപന്ഥിനി .. 20..
നേമാഽ മമ േകാപായ സ്വാ യജ്വാലിേന ഭൃശം .
േകാപസ്യ മമ ൈവരാഗ്യദായിേന േദാഷേബാധിേന .. 21..
യ സുപ്താ ജനാ നിത്യം ബുദ്ധസ്ത സംയമീ .

ബുദ്ധാ യ േത വിദ്വാൻസുഷുപ്തിം യാതി േയാഗിരാട് .. 22..
ചിദിഹാസ്തീതി ചിന്മാ മിദം ചിന്മയേമവ ച .
ചിത്ത്വം ചിദഹേമേത ച േലാകാശ്ചിദിതി ഭാവയ .. 23..
യതീനാം തദുപാേദയം പാരഹംസ്യം പരം പദം .
നാതഃ പരതരം കിഞ്ചിദ്വിദ്യേത മുനിപുംഗവഃ .. 24..
ഇത പനിഷത് ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
ഇതി യാജ്ഞവൽേക്യാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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