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ഏകാക്ഷേരാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

ഏകാക്ഷരപദാരൂഢം സർവാത്മകമഖണ്ഡിതം .
സർവവർജിതചിന്മാ ം ിപാന്നാരായണം ഭേജ ..
ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുന .
സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ .
േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം
ഏകാക്ഷരം ത്വക്ഷേരഽ ാസ്തി േസാേമ
സുഷുമ്നായാം േചഹ ദൃഢീ സ ഏകഃ .
ത്വം വിശ്വഭൂർഭൂതപതിഃ പുരാണഃ
പർജന്യ ഏേകാ ഭുവനസ്യ േഗാപ്താ .. 1..
വിേശ്വ നിമഗ്നപദവീഃ കവീനാം
ത്വം ജാതേവേദാ ഭുവനസ്യ നാഥഃ .
അജാതമേ സ ഹിരണ്യേരതാ
യൈജ്ഞസ്ത്വേമൈവകവിഭുഃ പുരാണഃ .. 2..
ാണഃ സൂതിർഭുവനസ്യ േയാനി-

ർവ്യാപ്തം ത്വയാ ഏകപേദന വിശ്വം .
ത്വം വിശ്വഭൂേര്യാനിപാരഃ സ്വഗർേഭ
കുമാര ഏേകാ വിശിഖഃ സുധന്വാ .. 3..
വിതത്യ ബാണം തരുണാർകവർണം
േവ്യാമാന്തേര ഭാസി ഹിരണ്യഗർഭഃ .
ഭാസാ ത്വയാ േവ്യാമ്നി കൃതഃ സുതാർക്ഷ്യ-
സ്തവം ൈവ കുമാരസ്ത്വമരിഷ്ടേനമിഃ .. 4..
ത്വം വ ഭൃദ്ഭൂതപതിസ്ത്വേമവ .
കാമഃ ജാനാം നിഹിേതാഽസി േസാേമ .
സ്വാഹാ സ്വധാ യച്ച വഷട് കേരാതി
രു ഃ പശൂനാം ഗുഹയാ നിമഗ്നഃ .. 5..
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ധാതാ വിധാതാ പവനഃ സുപർേണാ
വി ർവരാേഹാ രജനീ രഹശ്ച .
ഭൂതം ഭവിഷ്യത് ഭവഃ ിയാശ്ച .
കാലഃ മസ്ത്വം പരമാക്ഷരം ച .. 6..
ഋേചാ യജൂംശി സവന്തി വ ാ-
ത്സാമാനി സ ാഡ്വസുവന്തരിക്ഷം .
ത്വം യജ്ഞേനതാ ഹുതഭുഗ്വിഭുശ്ച
രു ാസ്തഥ ൈദത്യഗണാ വസുശ്ച .. 7..
സ ഏഷ േദേവാഽംബരഗശ്ച ചേ
അേന്യഽഭ്യധിേഷ്ഠത തേമാ നിരുന്ധ്യഃ .
ഹിരണ്മയം യസ്യ വിഭാതി സർവം
േവ്യാമാന്തേര രശ്മിമിവാംശുനാഭിഃ .. 8..
സ സർവേവത്താ ഭുവനസ്യ േഗാപ്താ
താഭിഃ ജാനാം നിഹിതാ ജനാനാം .
േ ാതാ ത്വേമാതാ വിചിതിഃ മാണാം
ജാപതിശ്ഛന്ദമേയാ വിഗർഭഃ .. 9..

സാൈമശ്ചിദേന്താ വിരജശ്ചബാഹൂം
ഹിരണ്മയം േവദവിദാം വരിഷ്ഠം .
യമധ്വേര ഹ്മവിദഃ വന്തി
സാൈമര്യജുർഭിഃ തുഭിസ്ത്വേമവ .. 10..
ത്വം ീ പുമാംസ്ത്വം ച കുമാര ഏക-
സ്ത്വം ൈവ കുമാരീ ഹ്യഥ ഭൂസ്ത്വേമവ .
ത്വേമവ ധാതാ വരുണശ്ച രാജാ
ത്വം വത്സേരാഽഗ്ന്യര്യമ ഏവ സർവം .. 11..
മി ഃ സുപർണശ്ച ഇേ ാ രു -
സ്ത്വഷ്ടാ വി ഃ സവിതാ േഗാപതിസ്ത്വം .
ത്വം വി ർഭൂതാനി തു ാസി ൈദത്യാം-
സ്ത്വയാവൃതം ജഗദുദ്ഭവഗർഭഃ .. 12..
ത്വം ഭൂർഭുവഃ സ്വസ്ത്വം ഹി
സ്വയംഭൂരഥ വിശ്വേതാമുഖഃ .
യ ഏവം നിത്യം േവദയേത ഗുഹാശയം
ഭും പുരാണം സർവഭൂതം ഹിരണ്മയം .. 13..

ഹിരണ്മയം ബുദ്ധിമതാം പരാം ഗതിം
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സബുദ്ധിമാൻബുദ്ധിമതീത്യ തിഷ്ഠതീത പനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുന .
സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ .
േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇേത്യകാക്ഷേരാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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