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ശാട്യായനീേയാപനിഷദ്

ശു യജുർേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

ശാട്യായനീ ഹ്മവിദ്യാഖണ്ഡാകാരസുഖാകൃതി .
യതിവൃന്ദഹൃദാഗാരം രാമച പദം ഭേജ ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം ..
മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധേമാക്ഷേയാഃ .
ബന്ധായ വിഷയാസക്തം മുൈക്ത്യ നിർവിഷയം തം .. 1..
സമാസക്തം സദാ ചിത്തം ജേന്താർവിഷയേഗാചേര .
യേദ്യവം ഹ്മണി സ്യാത്തത്േകാ ന മുേച്യത ബന്ധനാത് .. 2..
വിത്തേമവ ഹി സംസാരസ്തത് യേത്നന േശാധേയത് .
യച്ചിത്തസ്തന്മേയാ ഭവതി ഗുഹ്യേമതത്സനാതനം .. 3..
നാേവദവിന്മനുേത തം ബൃഹന്തം
നാ ഹ്മവിത്പരമം ൈ തി ധാമ .
വി ാന്തം വാസുേദവം വിജാന-
ന്വിേ ാ വി ത്വം ഗച്ഛേത തത്ത്വദർശീ .. 4..
അഥാഹ യത്പരമം ഹ്മ സനാതനം
േയ േ ാ ിയാ അകാമഹതാ അധീയുഃ .
ശാേന്താ ദാന്ത ഉപരതിസ്തിതി ഹു-
േര്യാഽനൂചാേനാ ഹ്യഭിജജ്ഞൗ സമാനഃ .. 5..
ത്യേക്തഷേണാ ഹ്യനൃണസ്തം വിദിത്വാ
മൗനീ വേസദാ േമ യ കു .
അഥാ മം ചരമം സ വിശ്യ
യേഥാപപത്തിം പഞ്ചമാ ാം ദധാനഃ .. 6..

ിദണ്ഡമുപവീതം ച വാസഃ കൗപീനേവഷ്ടനം .
ശിക്യം പവി മിേത്യതദ്വിഭൃയാദ്യാവദായുഷം .. 7..
പൈഞ്ചതാ യേതർമാ ാസ്താ മാ ാ ഹ്മേണ താഃ .
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ന ത്യേജദ്യാവദുത് ാന്തിരേന്തഽപി നിഖേനത്സഹ .. 8..
വി ലിംഗം ദ്വിധാ േ ാക്തം വ്യക്തമവ്യക്തേമവ ച .
തേയാേരകമപി ത്യക്ത്വാ പതേത്യവ ന സംശയഃ .. 9..

ിദണ്ഡം ൈവഷ്ണവം ലിംഗം വി ാണാം മുക്തിസാധനം .
നിർവാണം സർവധർമാണാമിതി േവദാനുശാസനം .. 10..
അഥ ഖലു സൗമ്യ കുടീചേകാ ബഹൂദേകാ ഹംസഃ പരമഹംസ
ഇേത്യേത പരി ാജകാശ്ചതുർവിധാ ഭവന്തി . സർവ ഏേത വി ലിംഗിനഃ
ശിഖിേനാപവീതിനഃ ശുദ്ധചിത്താ ആത്മാനമാത്മനാ ഹ്മ
ഭാവയന്തഃ ശുദ്ധചി േപാപാസനരതാ ജപയമവേന്താ
നിയമവന്തഃ സുശീലിനഃ പുണ്യേ ാകാ ഭവന്തി . തേദതദൃചാഭ ക്തം .
കുടീചേകാ ബഹൂദകശ്ചാപി ഹംസഃ
പരമഹംസ ഇവ വൃത്ത്യാ ച ഭിന്നാഃ .
സർവ ഏേത വി ലിംഗം ദധാനാ
വൃത്ത്യാ വ്യക്തം ബഹിരന്തശ്ച നിത്യം .
പഞ്ചയജ്ഞാ േവദശിരഃ വിഷ്ടാഃ

ിയാവേന്താഽമീ സംഗതാ ഹ്മവിദ്യാം .
ത്യക്ത്വാ വൃക്ഷം വൃക്ഷമൂലം ിതാസഃ
സംന്യസ്തപുഷ്പാ രസേമവാ വാനാഃ .
വി ീഡാ വി രതേയാ വിമുക്താ
വിഷ്ണ്വാത്മകാ വി േമവാപിയന്തി .. 11..

ിസന്ധ്യം ശക്തിതഃ സ്നാനം തർപണം മാർജനം തഥാ .
ഉപസ്ഥാനം പഞ്ചയജ്ഞാൻകുര്യാദാമരണാന്തികം .. 12..
ദശഭിഃ ണൈവഃ സപ്തവ്യാഹൃതിഭിശ്ചതുഷ്പദാ .
ഗായ ീജപയജ്ഞശ്ച ിസന്ധ്യം ശിരസാ സഹ .. 13..
േയാഗയജ്ഞഃ സൈദകാ ഭക്ത്യാ േസവാ ഹേരർഗുേരാഃ .
അഹിംസാ തു തേപായേജ്ഞാ വാങ്മനഃകായകർമഭിഃ .. 14..
നാേനാപനിഷദഭ്യാസഃ സ്വാധ്യാേയാ യജ്ഞ ഈരിതഃ .
ഓം◌ിത്യാത്മാനമവ്യേ ാ ഹ്മണ്യഗ്നാ ജുേഹാതി യത് .. 15..
ജ്ഞാനയജ്ഞഃ സ വിേജ്ഞയഃ സർവയേജ്ഞാത്തേമാത്തമഃ .
ജ്ഞാനദണ്ഡാ ജ്ഞാനശിഖാ ജ്ഞാനയേജ്ഞാപവീതിനഃ .. 16..
ശിഖാ ജ്ഞാനമയീ യസ്യ ഉപവീതം ച തന്മയം .

ാഹ്മണ്യം സകലം തസ്യ ഇതി േവദാനുശാസനം .. 17..
അഥ ഖലു സൗേമ്യത പരി ാജകാ യഥാ ാദുർഭവന്തി
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തഥാ ഭവന്തി . കാമേ ാധേലാഭേമാഹദംഭദർപാസൂയാ-
മമത്വാഹങ്കാരാദീംസ്തിതീര്യ മാനാവമാനൗ നിന്ദാ തീ
ച വർജയിത്വാ വൃക്ഷ ഇവ തിഷ്ഠാേസത് . ഛിദ്യമാേനാ ന

യാത് . തൈദവം വിദ്വാംസ ഇൈഹവാമൃതാ ഭവന്തി .
തേദതദൃചാഭ ക്തം .
ബ പു മനുേമാദയിത്വാ-
നേവക്ഷ്യമാേണാ ദ്വന്ദ്വസഹഃ ശാന്തഃ .

ാചീമുദീചിം വാ നിർവർതയംശ്ചേരത
പാ ീ ദണ്ഡീ യുഗമാ ാവേലാകീ .
ശിഖീ മുണ്ഡീ േചാപവീതീ കുടുംബീ
യാ ാമാ ം തിഗൃഹ്ണന്മനുഷ്യാത് .. 18..
അയാചിതം യാചിതം േവാത ൈഭക്ഷം
മൃദ്ദാർവലാബൂഫലപർണപാ ം .
ക്ഷീണം ക്ഷൗമം തൃണം കന്ഥാജിേന ച പർണ-
മാച്ഛാദനം സ്യാദഹതം വാ വിമുക്തഃ .. 19..
ഋതുസന്ധൗ മുണ്ഡേയ ണ്ഡമാ ം
നാേധാ നാക്ഷം ജാതു ശിഖാം ന വാപേയത് .
ചതുേരാ മാസാ വശീലതഃ സ്യാ-
ത്സ യാവ േപ്താഽന്തരാത്മാ പുരുേഷാ വിശ്വരൂപഃ .
അന്യാനഥാഷ്ടൗ പുനരുത്ഥിേതഽസ്മി-
ൻസ്വകർമലി ർവിഹേരദ്വാ വേസദ്വാ .. 20..
േദവാഗ്ന്യഗാേര തരുമൂേല ഗുഹായാം
വേസദസംേഗാഽലക്ഷിതശീലവൃത്തഃ .
അനിന്ധേനാ േജ്യാതിരിേവാപശാേന്താ
ന േചാദ്വിേജദുദ്വിേജദ്യ കു .. 21..
ആത്മാനം േചദ്വിജാനീയാദയമസ്മീതി പൂരുഷഃ .
കിമിച്ഛൻകസ്യ കാമായ ശരീരമനുസഞ്ജ്വേരത് .. 22..
തേമവ ധീേരാ വിജ്ഞായ ജ്ഞാം കുർവീത ാഹ്മണഃ .
നാനുധ്യായാദ്ബഹൂഞ്ഛബ്ദാന്വാേചാ വി ാപനം ഹി തത് .. 23..
ബാേല്യൈനവ ഹി തിഷ്ഠാേസന്നിർവിദ്യ ഹ്മേവദനം .

ഹ്മവിദ്യാ ച ബാല്യം ച നിർവിദ്യ മുനിരാത്മവാൻ .. 24..
യദാ സർേവ മുച്യേന്ത കാമാ േയഽസ്യ ഹൃദി ിതാഃ .
അഥ മർേത്യാഽമൃേതാ ഭവത്യ ഹ്മ സമ േത .. 25..
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അഥ ഖലു സൗേമ്യദം പരി ാജ്യം ൈനഷ്ഠികമാത്മധർമം
േയാ വിജഹാതി സ വീരഹാ ഭവതി . സ ഹ്മഹാ ഭവതി . സ ണഹാ
ഭവതി . സ മഹാപാതകീ ഭവതി . യ ഇമാം ൈവഷ്ണവീം നിഷ്ഠാം
പരിത്യജ്യതി . സ േസ്തേനാ ഭവതി . സ ഗുരുതൽപേഗാ ഭവതി . സ മി ഗ്ഭ 
വതി .
സ കൃതേഘ്നാ ഭവതി . സ സർവസ്മാേല്ലാകാത് ച േതാ ഭവതി .
തേദതദൃചാഭ ക്തം .
േസ്തനഃ സുരാേപാ ഗുരുതൽപഗാമീ
മി േഗേത നി േതര്യാന്തി ശുദ്ധിം .
വ്യക്തമവ്യക്തം വാ വിധൃതം വി ലിംഗം
ത്യജന്ന ശുേദ്ധ്യദഖിൈലരാത്മഭാസാ .. 26..
ത്യക്ത്വാ വിേഷ്ണാർലിംഗമന്തർബഹിർവാ
യഃ സ്വാ മം േസവേതഽനാ മം വാ .

ത്യപത്തിം ഭജേത വാതിമൂേഢാ
ൈനഷാം ഗതിഃ കൽപേകാട്യാപി ദൃഷ്ടാ .. 27..
ത്യക്ത്വാ സർവാ മാന്ധീേരാ വേസേന്മാക്ഷാ േമ ചിരം .
േമാക്ഷാ മാത്പരി േഷ്ടാ ന ഗതിസ്തസ്യ വിദ്യേത .. 28..
പാരി ാജ്യം ഗൃഹീത്വാ തു യഃ സ്വധർേമ ന തിഷ്ഠതി .
തമാരൂഢച തം വിദ്യാദിതി േവദാനുശാസനം .. 29..
അഥ ഖലു സൗേമ്യമം സനാതനമാത്മധർമം ൈവഷ്ണവീം
നിഷ്ഠാം ലബ്ധ്വാ യസ്താമദൂഷയന്വർതേത സ വശീ ഭവതി .
സ പുണ്യേ ാേകാ ഭവതി . സ േലാകേജ്ഞാ ഭവതി . സ േവദാന്തേജ്ഞാ ഭവതി
.
സ ഹ്മേജ്ഞാ ഭവതി . സ സർവേജ്ഞാ ഭവതി . സ സ്വരാഡ് ഭവതി .
സ പരം ഹ്മ ഭഗവന്തമാേപ്നാതി . സ പിതൄൻസംബന്ധിേനാ
ബാന്ധവാൻസുഹൃേദാ മി ാണി ച ഭവാദുത്തരയതി . തേദതദൃചാഭ ക്തം .
ശതം കുലാനാം ഥമം ബഭൂവ
തഥാ പരാണാം ിശതം സമ ം .
ഏേത ഭവന്തി സുകൃതസ്യ േലാേക
േയഷം കുേല സംന്യസതീഹ വിദ്വാൻ .. 30..

ിംശത്പരാ ിംശദപരാം ിംശച്ച പരതഃ പരാൻ .
ഉത്തരയതി ധർമിഷ്ഠഃ പരി ാഡിതി ൈവ തിഃ .. 31..
സംയസ്തമിതി േയാ യാത്കണ്ഠസ്ഥ ാണവാനപി .
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