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സർവ്വസാേരാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

സമസ്തേവദാന്തസാരസിദ്ധാന്താർഥകേലവരം .
വികേലവരൈകവല്യം രാമച പദം ഭേജ ..
സർവസാരം നിരാലംബം രഹസ്യം വ സൂചികം .
േതേജാനാദധ്യാനവിദ്യാേയാഗതത്ത്വാത്മേബാധകം ..

ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുന .. സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ
..
േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

കഥം ബന്ധഃ കഥം േമാക്ശഃ കാ വിദ്യാ കാഽവിേദ്യതി .
ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിതുരീയം ച കഥം .
അന്നമയ ാണമയമേനാമയവിജ്ഞാനമയാനന്ദമയേകാശാഃ കഥം .
കർതാ ജീവഃ പഞ്ചവർഗഃ ക്േശ ജ്ഞഃ സാക്ശീ കൂടേസ്ഥാഽന്തര്യാമീ കഥം .
ത്യഗാത്മാ പരാത്മാ മായാ േചതി കഥം .

ആേത്മശ്വരജീവഃ അനാത്മനാം േദഹാദീനാമാത്മേത്വനാഭിമന്യേത
േസാഽഭിമാന ആത്മേനാ ബന്ധഃ . തന്നിവൃത്തിർേമാക്ശഃ .
യാ തദഭിമാനം കാരയതി സാ അവിദ്യാ . േസാഽഭിമാേനാ യയാ
നിവർതേത സാ വിദ്യാ . മന ആദിചതുർദശകരൈണഃ
പുഷ്കൈലരാദിത്യാദ്യനുഗൃഹീൈതഃ ശബ്ദാദീന്വിഷയാൻ
ലാന്യേദാപലഭേത തദാത്മേനാ ജാഗരണം .

തദ്വാസനാസഹിൈതശ്ചതുർദശകരൈണഃ ശബ്ദാദ്യഭാേവഽപി
വാസനാമയാഞ്ഛബ്ദാദീന്യേദാപലഭേത തദാത്മനഃ സ്വപ്നം .
ചതുർദശകരേണാ പരമാദ്വിേശഷവിജ്ഞാനാഭാവാദ്യദാ
ശബ്ദാദീേന്നാപലഭേത തദാത്മനഃ സുഷുപ്തം .
അവസ്ഥാ യഭാവാഭാവസാക്ശീ സ്വയംഭാവരഹിതം
ൈനരന്തര്യം ൈചതന്യം യദാ തദാ തുരീയം ൈചതന്യമിത ച്യേത .
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അന്നകാര്യാണാം േകാശാനാം സമൂേഹാഽന്നമയഃ േകാശ ഉച്യേത .
ാണാദിചതുർദശവായുേഭദാ അന്നമയേകാേശ യദാ വർതേന്ത

തദാ ാണമയഃ േകാശ ഇത ച്യേത .
ഏതത്േകാശദ്വയസംസക്തം മനആദി ചതുർദശകരൈണരാത്മാ
ശബ്ദാദിവിഷയസങ്കൽപാദീന്ധർമാന്യദാ കേരാതി തദാ മേനാമയഃ
േകാശ ഇത ച്യേത . ഏതത്േകാശ യസംസക്തം തദ്ഗതവിേശഷേജ്ഞാ
യദാ ഭാസേത തദാ വിജ്ഞാനമയഃ േകാശ ഇത ച്യേത .
ഏതത്േകാശചതുഷ്ടയം സംസക്തം സ്വകാരണാജ്ഞാേന
വടകണികായാമിവ വൃക്േശാ യദാ വർതേത തദാനന്ദമയഃ േകാശ
ഇത ച്യേത . സുഖദുഃഖബുദ്ധ്യാ േ േയാഽന്തഃ കർതാ യദാ തദാ
ഇഷ്ടവിഷേയ ബുദ്ധിഃ സുഖബുദ്ധിരനിഷ്ടവിഷേയ ബുദ്ധിർദുഃഖബുദ്ധിഃ .
ശബ്ദ ർശരൂപരസഗന്ധാഃ സുഖദുഃഖേഹതവഃ .
പുണ്യപാപകർമാനുസാരീ ഭൂത്വാ ാപ്തശരീരസംേയാഗ
മ ാപ്തശരീരസംേയാഗമിവ കുർവാേണാ യദാ ദൃശ്യേത
തേദാപഹിതജീവ ഇത ച്യേത . മന ആദിശ്ച
ാണാദിേശ്ചച്ഛാദിശ്ച സത്ത്വാദിശ്ച പുണ്യാദിൈശ്ചേത

പഞ്ചവർഗാ ഇേത്യേതഷാം പഞ്ചവർഗാണാം ധർമീഭൂതാത്മാ
ജ്ഞാനാദൃേത ന വിനശ്യത്യാത്മസന്നിധൗ നിത്യേത്വന
തീയമാന ആേത്മാപാധിര്യസ്തല്ലിംഗശരീരം

ഹൃദ് ന്ഥിരിത ച്യേത ത യത് കാശേത ൈചതന്യം സ
ക്േശ ജ്ഞഇത ച്യേത . ജ്ഞാതൃജ്ഞാനേജ്ഞയാനാമാവിർഭാവ
തിേരാഭാവജ്ഞാതാ സ്വയമാവിർഭാവതിേരാഭാവരഹിതഃ
സ്വയേഞ്ജ്യാതിഃ സാക്ശീത ച്യേത .
ഹ്മാദിപിപീലികാപര്യന്തം സർവ ാണിബുദ്ധിഷ്വവശിഷ്ടത

േയാപലഭ്യമാനഃ സർവ ാണിബുദ്ധിേസ്ഥാ യദാ തദാ കൂടസ്ഥ
ഇത ച്യേത . കൂടേസ്ഥാപഹിതേഭദാനാം സ്വരൂപലാഭേഹതുർഭൂത്വാ
മണിഗേണ സൂ മിവ സർവക്േശേ ഷ്വനുസ തേത്വന യദാ കാശ്യേത
ആത്മാ തദാന്തര്യാമീത ച്യേത .
സത്യംജ്ഞാനമനന്തം ഹ്മ . സത്യമവിനാശി . അവിനാശി
നാമ േദശകാലവ നിമിേത്തഷു വിനശ്യ യന്ന വിനശ്യതി
തദവിനാശി . ജ്ഞാനം നാേമാത്പത്തിവിനാശരഹിതം ൈനരന്തര്യം
ൈചതന്യംജ്ഞാനമുച്യേത . അനന്തം നാമ മൃദ്വികാേരഷു
മൃദിവ സ്വർണവികാേരഷു സ്വർണമിവ ത വികാേരഷു
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ത രിവാവ്യക്താദിസൃഷ്ടി പേഞ്ചഷു പൂർണം വ്യാപകം
ൈചതന്യമനന്തമിത ച്യേത .
ആനന്ദം നാമ സുഖൈചതന്യസ്വരൂേപാഽപരിമിതാനന്ദ
സമുേ ാഽവശിഷ്ടസുഖസ്വരൂപശ്ചാനന്ദ ഇത ച്യേത .
ഏതദ്വ ചതുഷ്ടയം യസ്യ ലക്ശണം േദശകാല
വ നിമിേത്തശ്വവ്യഭിചാരീ തത്പദാർഥഃ പരമാേത്മത ച്യേത .
ത്വമ്പദാർഥാദൗപാധികാത്തത്പദാർഥാദൗപാധിക
േഭദാദ്വിലക്ശണമാകാശവ ക്ശ്മം േകവലസത്താ
മാ സ്വഭാവം പരം േഹ്മത ച്യേത . മായാ നാമ
അനാദിരന്തവതീ മാണാ മാണസാധാരണാ ന സതീ
നാസതീ ന സദസതീ സ്വയമധികാ വികാരരഹിതാ നിരൂപ്യമാണാ
സതീതരലക്ശണശൂന്യാ സാ മാേയത ച്യേത . അജ്ഞാനം
തുച്ഛാപ്യസതീ കാല േയഽപി പാമരാണാം വാസ്തവീ ച
സത്ത്വബുദ്ധിർലൗകികാനാമിദമിത്ഥമിത്യനിർവചനീയാ വ ം ന ശക്യേത .

നാഹം ഭവാമ്യഹം േദേവാ േന ിയാണി ദൈശവ തു .
ന ബുദ്ധിർന മനഃ ശശ്വന്നാഹങ്കാരസ്തൈഥവ ച .. 1 ..
അ ാേണാ ഹ്യമനാഃ ശുേ ാ ബുദ്ധ്യാദീനാം ഹി സർവദാ .
സാക്ശ്യഹം സർവദാ നിത്യശ്ചിന്മാേ ാഽഹം ന സംശയഃ .. 2 ..
നാഹം കർതാ ൈനവ േഭാക്താ കൃേതഃ സാക്ശിരൂപകഃ .
മത്സാന്നിധ്യാത് വർതേന്ത േദഹാദ്യാ അജഡാ ഇവ .. 3 ..
സ്ഥാണുർനിത്യഃ സദാനന്ദഃ ശുേദ്ധാജ്ഞാനമേയാഽമലഃ .
ആത്മാഹം സർവഭൂതാനാം വിഭുഃ സാക്ശീ ന സംശയഃ .. 4 ..
ൈഹ്മവാഹം സർവേവദാന്തേവദ്യം

നാഹം േവദ്യം േവ്യാമവാതാദിരൂപം .
രൂപം നാഹം നാമ നാഹം ന കർമ
ൈഹ്മവാഹം സച്ചിദാനന്ദരൂപം .. 5 ..

നാഹം േദേഹാ ജന്മമൃത കുേതാ േമ
നാഹം ാണഃ ക്ശുത്പിപാേസ കുേതാ േമ .
നാഹം േചതഃ േശാകേമാഹൗ കുേതാ േമ
നാഹം കർതാ ബന്ധേമാക്ശൗ കുേതാ മ ഇത പനിഷത് ..

ഓം സഹ നാവവതു .. സഹ നൗ ഭുന .. സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ
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..
േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
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