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ഗർേഭാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

യദ്ഗർേഭാപനിഷേദ്വദ്യം ഗർഭസ്യ സ്വാത്മേബാധകം .
ശരീരാപഹ്നവാത്സിദ്ധം സ്വമാ ം കലേയ ഹരിം ..
ഓം സഹനാവവത്വിതി ശാന്തിഃ ..
ഓം പഞ്ചാത്മകം പഞ്ചസു വർതമാനം ഷഡാ യം
ഷഡ്ഗുണേയാഗയുക്തം .
തത്സപ്തധാതു ിമലം ദ്വിേയാനി
ചതുർവിധാഹാരമയം ശരീരം ഭവതി ..
പഞ്ചാത്മകമിതി കസ്മാത് പൃഥിവ്യാപേസ്തേജാവായുരാകാശമിതി .
അസ്മിൻപഞ്ചാത്മേക
ശരീേര കാ പൃഥിവീ കാ ആപഃ കിം േതജഃ േകാ വായുഃ കിമാകാശം .
ത യത്കഠിനം സാ പൃഥിവീ യ്രദ്ദവം താ ആേപാ യദുഷ്ണം
തേത്തേജാ യത്സഞ്ചരതി സ വായുഃ യ ഷിരം തദാകാശമിത ച്യേത ..
ത പൃഥിവീ ധാരേണആപഃ പിണ്ഡീകരേണ േതജഃ കാശേന
വായുർഗമേന ആകാശമവകാശ ദാേന . പൃഥക് േ ാേ
ശേബ്ദാപലബ്ധൗ ത്വക് ർേശ ച ഷീ രൂേപ ജിഹ്വാ രസേന
നാസികാഽഽ ാേണ ഉപസ്ഥശ്ചാനന്ദേനഽപാനമുത്സർേഗ ബുദ്ധ്യാ
ബുദ്ധ്യതി മനസാ സങ്കൽപയതി വാചാ വദതി . ഷഡാ യമിതി
കസ്മാത് മധുരാ ലവണതിക്തകടുകഷായരസാന്വിന്ദേത .
ഷഡ്ജർഷഭഗാന്ധാരമധ്യമപഞ്ചമൈധവതനിഷാദാേശ്ചതി .
ഇഷ്ടാനിഷ്ടശബ്ദസഞ്ജ്ഞാഃ തിവിധാഃ സപ്തവിധാ ഭവന്തി .. 1..
ശുേ ാ രക്തഃ കൃേഷ്ണാ ധൂ ഃ പീതഃ കപിലഃ പാ ര ഇതി .
സപ്തധാതുമിതി കസ്മാത് യദാ േദവദത്തസ്യ വ്യാദിവിഷയാ
ജായേന്ത .. പര രം സൗമ്യഗുണത്വാത് ഷഡ്വിേധാ രേസാ
രസാേച്ഛാണിതം േശാണിതാന്മാംസം മാംസാേന്മേദാ േമദസഃ
സ്നാവാ സ്നാവ്േനാഽസ്ഥീന്യസ്ഥിേഭ്യാ മജ്ജാ മജ്ജ്ഞഃ ശു ം
ശു േശാണിതസംേയാഗാദാവർതേത ഗർേഭാ ഹൃദി വ്യവസ്ഥാം
നയതി . ഹൃദേയഽന്തരാഗ്നിഃ അഗ്നിസ്ഥാേന പിത്തം പിത്തസ്ഥാേന
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വായുഃ വായുസ്ഥാേന ഹൃദയം ാജാപത്യാത് മാത് .. 2..
ഋതുകാേല സ േയാഗാേദകരാേ ാഷിതം കലിലം ഭവതി
സപ്തരാേ ാഷിതം ബുദ്ബുദം ഭവതി അർധമാസാഭ്യന്തേരണ പിേണ്ഡാ
ഭവതി മാസാഭ്യന്തേരണ കഠിേനാ ഭവതി മാസദ്വേയന ശിരഃ
സമ്പദ്യേത മാസ േയണ പാദ േവേശാ ഭവതി . അഥ ചതുർേഥ മാേസ
ജഠരകടി േദേശാ ഭവതി . പഞ്ചേമ മാേസ പൃഷ്ഠവംേശാ ഭവതി .
ഷേഷ്ഠ മാേസ മുഖനാസികാക്ഷിേ ാ ാണി ഭവന്തി . സപ്തേമ
മാേസ ജീേവന സംയുേക്താ ഭവതി . അഷ്ടേമ മാേസ സർവസ ർേണാ
ഭവതി . പിതൂ േരേതാഽതിരിക്താത് പുരുേഷാ ഭവതി . മാതുഃ
േരേതാഽതിരിക്താത്സ് ിേയാ ഭവന്ത ഭേയാർബീജതുല്യത്വാന്നപുംസേകാ
ഭവതി . വ്യാകുലിതമനേസാഽന്ധാഃ ഖഞ്ജാഃ കുബ്ജാ വാമനാ
ഭവന്തി . അേന്യാന്യവായുപരിപീഡിതശു ൈദ്വധ്യാദ്ദ്വിധാ
തനുഃ സ്യാത്തേതാ യുഗ്മാഃ ജായേന്ത .. പഞ്ചാത്മകഃ സമർഥഃ
പഞ്ചാത്മകേതജേസദ്ധരസശ്ചസമ്യഗ്ജ്ഞാനാത് ധ്യാനാത്
അക്ഷരേമാങ്കാരം ചിന്തയതി . തേദതേദകാക്ഷരംജ്ഞാത്വാഽഷ്ടൗ
കൃതയഃ േഷാഡശ വികാരാഃ ശരീേര തൈസ്യേവ േദഹിനാം . അഥ

മാ ാഽശിതപീതനാഡീസൂ ഗേതന ാണആപ്യായേത . അഥ
നവേമ മാസി സർവലക്ഷണസ ർേണാ ഭവതി പൂർവജാതീഃ സ്മരതി
കൃതാകൃതം ച കർമ വിഭാതി ശുഭാശുഭം ച കർമ വിന്ദതി .. 3..
നാനാേയാനിസഹ ാണി ദൃഷ്ട്വാ ൈചവ തേതാ മയാ .
ആഹാരാ വിവിധാ ഭുക്താഃ പീതാശ്ച വിവിധാഃ സ്തനാഃ ..
ജാതൈസ്യവ മൃതൈസ്യവ ജന്മ ൈചവ പുനഃ പുനഃ .
അേഹാ ദുഃേഖാദധൗ മഗ്നഃ ന പശ്യാമി തി ിയാം ..
യന്മയാ പരിജനസ്യാർേഥ കൃതം കർമ ശുഭാശുഭം .
ഏകാകീ േതന ദഹ്യാമി ഗതാേസ്ത ഫലേഭാഗിനഃ ..
യദി േയാന്യാം മുഞ്ചാമി സാംഖ്യം േയാഗം സമാ േയ .
അശുഭക്ഷയകർതാരം ഫലമുക്തി ദായകം ..
യദി േയാന്യാം മുഞ്ചാമി തം പേദ്യ മേഹശ്വരം .
അശുഭക്ഷയകർതാരം ഫലമുക്തി ദായകം ..
യദി േയാന്യാം മുഞ്ചാമി തം പേദ്യ
ഭഗവന്തം നാരായണം േദവം .
അശുഭക്ഷയകർതാരം ഫലമുക്തി ദായകം .
യദി േയാന്യാം മുഞ്ചാമി ധ്യാേയ ഹ്മ സനാതനം ..
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അഥ ജ ഃ ീേയാനിശതം േയാനിദ്വാരി
സ ാേപ്താ യേ ണാപീഡ്യമാേനാ മഹതാ ദുഃേഖന ജാതമാ
ൈവഷ്ണേവന വായുനാ സം ശ്യേത തദാ ന സ്മരതി ജന്മമരണം
ന ച കർമ ശുഭാശുഭം .. 4..
ശരീരമിതി കസ്മാത്
സാക്ഷാദഗ്നേയാ ഹ്യ ിയേന്തജ്ഞാനാഗ്നിർദർശനാഗ്നിഃ
േകാഷ്ഠാഗ്നിരിതി . ത േകാഷ്ഠാഗ്നിർനാമാശിതപീതേലഹ്യേചാഷ്യം
പചതീതി . ദർശനാഗ്നീ രൂപാദീനാം ദർശനം കേരാതി .
ജ്ഞാനാഗ്നിഃ ശുഭാശുഭം ച കർമ വിന്ദതി . ത ീണി
സ്ഥാനാനി ഭവന്തി ഹൃദേയ ദക്ഷിണാഗ്നിരുദേര ഗാർഹപത്യം
മുഖമാഹവനീയമാത്മാ യജമാേനാ ബുദ്ധിം പത്നീം നിധായ
മേനാ ഹ്മാ േലാഭാദയഃ പശേവാ ധൃതിർദീക്ഷാ സേന്താഷശ്ച
ബുദ്ധീ ിയാണി യജ്ഞപാ ാണി കർേമ ിയാണി ഹവീംഷി ശിരഃ
കപാലം േകശാ ദർഭാ മുഖമന്തർേവദിഃ ചതുഷ്കപാലം
ശിരഃ േഷാഡശ പാർശ്വദേന്താഷ്ഠപടലാനി സേപ്താത്തരം
മർമശതം സാശീതികം സന്ധിശതം സനവകം സ്നായുശതം
സപ്ത ശിരാസതാനി പഞ്ച മജ്ജാശതാനി അസ്ഥീനി ച ഹ
ൈവ ീണി ശതാനി ഷഷ്ടിശ്ചാർധചതേ ാ േരാമാണി േകാേട്യാ
ഹൃദയം പലാന്യഷ്ടൗ ദ്വാദശ പലാനി ജിഹ്വാ പിത്ത സ്ഥം
കഫസ്യാഢകം ശു ം കുഡവം േമദഃ സ്ഥൗ ദ്വാവനിയതം
മൂ പുരീഷമാഹാരപരിമാണാത് . ൈപപ്പലാദം േമാക്ഷശാ ം
പരിസമാപ്തം ൈപപ്പലാദം േമാക്ഷശാ ം പരിസമാപ്തമിതി ..
ഓം
സഹ നാവവത്വിതി ശാന്തിഃ ..
ഇതി ഗർേഭാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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