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അമൃതബി

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

േയാഗ ഉപനിഷദ്

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാംസസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാഽരിഷ്ടേനമിഃ സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .
ഹരിഃ ഓം ..
മേനാ ഹി ദ്വിവിധം േ ാക്തം ശുദ്ധം ചാശുദ്ധേമവ ച .
അശുദ്ധം കാമസങ്കൽപം ശുദ്ധം കാമവിവർജിതം .. 1..
മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധേമാക്ഷേയാഃ .
ബന്ധായ പിഷ്യാസക്തം മുക്തംേയ നിർവിഷയം തം .. 2..
യേതാ നിർവിഷ്യസ്യാസ്യ മനേസാ മുക്തിരിഷ്യേത .
അേതാ നിർവിഷയം നിത്യം മനഃ കാര്യം മുമു ണാ .. 3..
നിരസ്തനിഷയാസംഗം സംനിരുദ്ധം മേനാ ഹൃദി .
യദാഽഽയാത്യാത്മേനാ ഭാവം തദാ തത്പരമം പദം .. 4..
താവേദവ നിേരാദ്ധവ്യം യാവ തി ഗതം ക്ഷയം .
ഏതജ്ജ്ഞാനം ച ധ്യാനം ച േശേഷാ ന്യായശ്ച വിസ്തരഃ .. 5..
ൈനവ ചിന്ത്യം ന ചാചിന്ത്യം ന ചിന്ത്യം ചിന്ത്യേമവ ച .
പക്ഷപാതവിനിർമുക്തം ഹ്മ സമ്പദ്യേത തദാ .. 6..
സ്വേരണ സന്ധേയേദ്യാഗമസ്വരം ഭാവേയത്പരം .
അസ്വേരണാനുഭാേവന നാഭാേവാ ഭാവ ഇഷ്യേത .. 7..
തേദവ നിഷ്കലം ഹ്മ നിർവികൽപം നിരഞ്ജനം .
തദ ഹ്മാമിതിജ്ഞാത്വാ ഹ്മ സമ്പദ്യേത വം .. 8..
നിർവികൽപമനന്തം ച േഹതുദ്യാഷ്ടാന്തവർജിതം .
അ േമയമനാദിം ച യജ്ഞാത്വാ മുച്യേത ബുധഃ .. 9..
ന നിേരാേധാ ന േചാത്പത്തിർന ബേദ്ധാ ന ച സാധകഃ .
ന മുമു ർന ൈവ മുക്ത ഇേത്യഷാ പരമാർഥതാ .. 10..
ഏക ഏവാഽഽത്മാ മന്ഥേവ്യാ ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിഷു .
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സ്ഥാന യവ്യതീതസ്യ പുനർജന്മ ന വിദ്യേത .. 11..
ഏക ഏവ ഹി ഭൂതാത്മാ ഭൂേത ഭൂേത വ്യവസ്ഥിതഃ .
ഏകധാ ബഹുധാ ൈചവ ദൃഷ്യേത ജലച വത് .. 12..
ഘടസംവൃതമാകാശം നീയമാേനാ ഘേട യഥാ .
ഘേടാ നീേയത നാഽകാശഃ തദ്ധാജ്ജീേവാ നേഭാപമഃ .. 13..
ഘടവദ്വിവിധാകാരം ഭിദ്യമാനം പുനഃ പുനഃ .
തദ്േഭേദ ന ച ജാനാതി സ ജാനാതി ച നിത്യശഃ .. 14..
ശബ്ദമായാവൃേതാ ൈനവ തമസാ യാതി പുഷ്കേര .
ഭിേന്നാ തമസി ൈചകത്വേമക ഏവാനുപശ്യതി .. 15..
ശബ്ദാക്ഷരം പരം ഹ്മ തസ്മിൻക്ഷീേണ യദക്ഷരം .
തദ്വിദ്വാനക്ഷരം ധ്യാേയച്ദ്യദീേച്ഛഛാന്തിമാത്മനഃ .. 16..
േദ്വ വിേദ്യ േവദിതേവ്യ തു ശബ്ദ ഹ്മ പരം ച യത് .
ശബ്ദ ഹ്മാണി നിഷ്ണാതഃ പരം ഹ്മാധിഗച്ഛതി .. 17..
ന്ഥമഭ്യസ്യ േമധാവീജ്ഞാനവീജ്ഞാനതത്പരഃ .

പലാലമിവ ധാന്യാര്യീ ത്യേജദ് ന്ഥമേശഷതഃ .. 18..
ഗവാമേനകവർണാനാം ക്ഷീരസ്യാേപ്യകവർണതാ .
ക്ഷീരവത്പഷ്യേതജ്ഞാനം ലിംഗിന ഗവാം യഥാ .. 19..
ധൃതമിവ പയസി നിഗൂഢം ഭൂേത ഭൂേത ച വസതി വിജ്ഞാനം .
സതതം മനസി മന്ഥയിതവ്യം മനു മന്ഥാനഭൂേതന .. 20..
ജ്ഞാനേന ം സമാധായ േചാദ്ധേരദ്വഹ്ഗിവത്പരം .
നിഷ്കലം നിശ്ചലം ശാന്തം തദ് ഹ്മാഹമിതി തം .. 21..
സർവഭൂതാധിവാസം യദ്ഭൂേതഷു ച വസത്യപി .
സർവാനു ാഹകേത്വന തദ്സ്മ്യഹം വാസുേദവഃ .. 22..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാംസസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാഽരിഷ്ടേനമിഃ സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .
ഹരിഃ ഓം ..
.. ഇത്യഥർവേവേദഽമൃത്ബി പനിഷത്സമാപ്താ ..
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