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ശു യജുർേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

സ്വാവിദ്യാദ്വയതത്കാര്യാപഹ്നവജ്ഞാനഭാസുരം .
മ ിേകാപനിഷേദ്വദ്യം രാമച മഹം ഭേജ ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം അഷ്ടപാദം ശുചിം ഹംസം ിസൂ മണുമവ്യയം .
ിവർത്മാനം േതജേസാഹം സർവതഃപശ്യന്ന പശ്യതി .. 1..

ഭൂതസംേമാഹേന കാേല ഭിേന്ന തമസി ൈവഖേര .
അന്തഃ പശ്യന്തി സത്ത്വസ്ഥാ നിർഗുണം ഗുണഗഹ്വേര .. 2..
അശക്യഃ േസാഽന്യഥാ ം ധ്യായമാനഃ കുമാരൈകഃ .
വികാരജനനീമജ്ഞാമഷ്ടരൂപാമജാം വാം .. 3..
ധ്യായേതഽധ്യാസിതാ േതന തന്യേത േ ര്യേത പുനഃ .
സൂയേത പുരുഷാർഥം ച േതൈനവാധിഷ്ഠിതം ജഗത് .. 4..
ഗൗരനാദ്യന്തവതീ സാ ജനി ീ ഭൂതഭാവിനീ .
സിതാസിതാ ച രക്താ ച സർവകാമദുധാ വിേഭാഃ .. 5..
പിബേന്ത്യനാമവിഷയാമവിജ്ഞാതാം കുമാരകാഃ .
ഏക പിബേത േദവഃ സ്വച്ഛേന്ദാഽ വശാനുഗഃ .. 6..
ധ്യാന ിയാഭ്യാം ഭഗവാൻഭുങ്ക്േതഽസൗ സഹദ്വിഭുഃ .
സർവസാധാരണീം േദാഗ് ീം പീയമാനാം തു യജ്വമിഃ .. 7..
പശ്യന്ത്യസ്യാം മഹാത്മാനഃ സുവർണം പിപ്പലാശനം .
ഉദാസീനം വം ഹംസം സ്നാതകാധ്വര്യേവാ ജഗുഃ .. 8..
ശംസന്തമനുശംസന്തി ബഹ്വൃചാഃ ശാ േകാവിദാഃ .
രഥന്തരം ബൃഹത്സാമ സപ്തൈവൈധ ഗീയേത .. 9..
മേ ാപനിഷദം ഹ്മ പദ മസമന്വിതം .
പഠന്തി ഭാർഗവാ േഹ്യേത ഹ്യഥർവാേണാ ഭൃഗൂത്തമാഃ .. 10..
സ ഹ്മചാരിവൃത്തിശ്ചസ്തംേഭാഽഥ ഫലിതസ്തഥാ .
അനഡ്വാേ ാഹിേതാച്ഛിഷ്ടഃ പശ്യേന്താ ബഹുവിസ്തരം .. 11..
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കാലഃ ാണശ്ച ഭഗവാ ത ഃ ശർേവാ മേഹശ്വരഃ .
ഉേ ാ ഭവശ്ച രു ശ്ചസസുരഃ സാസുരസ്തഥാ .. 12..
ജാപതിർവിരാട് ൈചവ പുരുഷഃ സലിലേമവ ച .
യേത മ സം ൈത്യരഥർവവിദിൈതർവിഭുഃ .. 13..

തം ഷഡ്വിംശക ഇേത്യേത സപ്തവിംശം തഥാപേര .
പുരുഷം നിർഗുണം സാംഖ്യമഥർവശിരേസാ വിദുഃ .. 14..
ചതുർവിംശതിസംഖ്യാതം വ്യക്തമവ്യക്തേമവ ച .
അൈദ്വതം ൈദ്വതമിത്യാഹു ിധാ തം പഞ്ചധാ തഥാ .. 15..
ഹ്മാദ്യംസ്ഥാവരാന്തം ച പശ്യന്തിജ്ഞാനച ഷഃ .

തേമകേമവ പശ്യന്തി പരിശു ം വിഭും ദ്വിജാഃ .. 16..
യസ്മിൻസർവമിദം േ ാതം ഹ്മസ്ഥാവരജംഗമം .
തസ്മിേന്നവ ലയം യാന്തി വന്ത്യഃ സാഗേര യഥാ .. 17..
യസ്മിൻഭാവാഃ ലീയേന്ത ലീനാശ്ചാവ്യക്തതാം യയുഃ .
പശ്യന്തി വ്യക്തതാം ഭൂേയാ ജായേന്ത ബുദ്ബുദാ ഇവ .. 18..
േക്ഷ ജ്ഞാധിഷ്ഠിതം ൈചവ കാരൈണർവിദ്യേത പുനഃ .
ഏവം സ ഭഗവാേന്ദവം പശ്യന്ത്യേന്യ പുനഃ പുനഃ .. 19..
ഹ്മ േഹ്മത്യഥായാന്തി േയ വിദുർ ാഹ്മണാസ്തഥാ .

അൈ വ േത ലയം യാന്തി ലീനാശ്ചാവ്യക്തശാലിനഃ ..
ലീനാശ്ചാവ്യക്തശാലിന ഇത പനിഷത് ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി മ ിേകാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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