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ശു യജുർേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

ഈശാദ്യേഷ്ടാത്തരശതേവദാന്തപടലാശയം .
മുക്തിേകാപനിഷേദ്വദ്യം രാമച പദം ഭേജ ..
ഹരിഃ ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം അേയാധ്യാനഗേര രേമ്യ രത്നമണ്ഡപമധ്യേമ .
സീതാഭരതസൗമി ിശ ഘ്നാൈദ്യഃ സമന്വിതം .. 1..
സനകാൈദ്യർമുനിഗൈണർവസിഷ്ഠാൈദ്യഃ ശുകാദിഭിഃ .
അൈന്യർഭാഗവൈതശ്ചാപി യമാനമഹർനിശം .. 2..
ധീവി ിയാസഹ ാണാം സാക്ഷിണം നിർവികാരിണം .
സ്വരൂപധ്യാനനിരതം സമാധിവിരേമ ഹരിം .. 3..
ഭക്ത്യാ ശു ഷയാ രാമം വൻപ ച്ഛ മാരുതിഃ .
രാമ ത്വം പരമാത്മസി സച്ചിദാനന്ദവി ഹഃ .. 4..
ഇദാനീം ത്വാം രഘുേ ഷ്ഠ ണമാമി മുഹുർമുഹുഃ .
ത്വ പം ജ്ഞാതുമിച്ഛാമി തത്ത്വേതാ രാമ മുക്തേയ .. 5..
അനായാേസന േയനാഹം മുേച്യയം ഭവബന്ധനാത് .
കൃപയാ വദ േമ രാമ േയന മുേക്താ ഭവാമ്യഹം .. 6..
സാധു പൃഷ്ടം മഹാബാേഹാ വദാമി ശൃണു തത്ത്വതഃ .
േവദാേന്ത സു തിേഷ്ഠാഽഹം േവദാന്തം സമുപാ യ .. 7..
േവദാന്താഃ േക രഘുേ ഷ്ഠ വർതേന്ത കു േത വദ .
ഹനൂമ ണു വക്ഷ്യാമി േവദാന്തസ്ഥിതിമഞ്ജസാ .. 8..
നിശ്വാസഭൂതാ േമ വിേഷ്ണാർേവദാ ജാതാഃ സുവിസ്തരാഃ .
തിേലഷു ൈതലവേദ്വേദ േവദാന്തഃ സു തിഷ്ഠിതഃ .. 9..
രാമ േവദാഃ കതിവിധാേസ്തഷാം ശാഖാശ്ച രാഘവ .
താസൂപനിഷദാഃ കാഃ സ ഃ കൃപയാ വദ തത്ത്വതഃ .. 10..

ീരാമ ഉവാച .
ഋേഗ്വദാദിവിഭാേഗന േവദാശ്ചത്വാര ഈരിതാഃ .
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ഋേഗ്വദസ്യ തു ശാഖാഃ സ േരകവിംശതിസംഖ്യകാഃ .
നവാധികശതം ശാഖാ യജുേഷാ മാരുതാത്മജ .. 12..
സഹ സംഖ്യയാ ജാതാഃ ശാഖാഃ സാമ്നഃ പരന്തപ .
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ദുരാചാരരേതാ വാപി മന്നാമഭജനാത്കേപ .. 18..
സാേലാക്യമുക്തിമാേപ്നാതി ന തു േലാകാന്തരാദികം .
കാശ്യാം തു ഹ്മനാേലഽസ്മി േതാ മത്താരമാ യാത് .. 19..
പുനരാവൃത്തിരഹിതാം മുക്തിം ാേപ്നാതി മാനവഃ .
യ കു ാപി വാ കാശ്യാം മരേണ സ മേഹശ്വരഃ .. 20..
ജേന്താർദക്ഷിണകർേണ തു മത്താരം സമുപാദിേശത് .
നിർധൂതാേശഷപാപൗേഘാ മത്സാരൂപ്യം ഭജത്യയം .. 21..
ൈസവ സാേലാക്യസാരൂപ്യമുക്തിരത്യഭിധീയേത .
സദാചാരരേതാ ഭൂത്വാ ദ്വിേജാ നിത്യമനന്യധീഃ .. 22..
മയി സർവാത്മേകാ ഭാേവാ മത്സാമീപ്യം ഭജത്യയം .
ൈസവ സാേലാക്യസാരൂപ്യസാമീപ്യാ മുക്തിരിഷ്യേത .. 23..
ഗുരൂപദിഷ്ടമാർേഗണ ധ്യായന്മദ്ഗുണമവ്യയം .
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മേയാപദിഷ്ടം ശിഷ്യായ തുഭ്യം പവനനന്ദന .
ഇദം ശാ ം മയാദിഷ്ടം ഗുഹ്യമേഷ്ടാത്തരം ശതം .. 45..
ജ്ഞാനേതാഽജ്ഞാനേതാ വാപി പഠതാം ബന്ധേമാചകം .
രാജ്യം േദയം ധനം േദയം യാചതഃ കാമപൂരണം .. 45..
ഇദമേഷ്ടാത്തരശതം ന േദയം യസ്യ കസ്യചിത് .
നാസ്തികായ കൃതഘ്നായ ദുരാചാരരതായ ൈവ .. 47..
മദ്ഭക്തിവിമുഖായാപി ശാ ഗർേതഷു മുഹ്യേത .
ഗുരുഭക്തിവിഹീനായ ദാതവ്യം ന കദാചന .. 48..
േസവാപരായ ശിഷ്യായ ഹിതപു ായ മാരുേത .
മദ്ഭക്തായ സുശീലായ കുലീനായ സുേമധേസ .. 49..
സമ്യക് പരീക്ഷ്യ ദാതവ്യേമവമേഷ്ടാത്തരം ശതം .
യഃ പേഠ ണുയാദ്വാപി സ മാേമതി ന സംശയഃ .
തേദതദൃചാഭ ക്തം .
വിദ്യാ ഹ ൈവ ാഹ്മണമാജഗാമ
േഗാപായ മാ േശവധിേഷ്ടഏഽഹമസ്മി .
അസൂയകായാനൃജേവ ശഠായ
മാ മാ യാ വീര്യവതീ തഥാ സ്യാം .
യേമവ വിദ്യാ തമ മത്തം
േമധാവിനം ഹ്മചേര്യാപപന്നം .
തസ്മാ ഇമാമുപസന്നായ സമ്യക്
പരീക്ഷ്യ ദദ്യാൈദ്വഷ്ണവീമാത്മനിഷ്ഠാം .. 1.. ഇതി ..
അഥ ൈഹനം ീരാമച ം മാരുതിഃ പ ച്ഛ
ഋേഗ്വദാദിവിഭാേഗന പൃഥക് ശാന്തിമനു ഹീതി .
സ േഹാവാച ീരാമഃ .
ഐതേരയകൗഷീതകീനാദബിന്ദ്വാത്മ േബാധനിർവാണ-
മുദ്ഗലാക്ഷമാലികാ ിപുരാസൗഭാഗ്യബഹ്വൃചാ
നാമൃേഗ്വദഗതാനാം ദശസംഖ്യാകാനാമുപനിഷദാം
വാങ്േമ മനസീതി ശാന്തിഃ .. 1..
ഈശാവാസ്യബൃഹദാരണ്യജാബാലഹംസപരമഹംസസുബാല-
മ ികാനിരാലംബ ിശിഖീ ാഹ്മണമണ്ഡല ാഹ്മണാദ്വയതാരക-
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ൈപംഗലഭി തുരീയാതീതാധ്യാത്മതാരസാരയാജ്ഞവൽക്യ-
ശാട്യായനീമുക്തികാനാം ശു യജുർേവദഗതാനാേമേകാനവിംശതി-
സംഖ്യാകാനാമുപനിഷദാം പൂർണമദ ഇതി ശാന്തിഃ .. 2..
കഠവല്ലീൈതത്തിരീയക ഹ്മൈകവല്യേശ്വതാശ്വതരഗർഭ-
നാരായണാമൃതബിന്ദ്വമൃതനാദകാലാഗ്നിരു രികാ-
സർവസാരശുകരഹസ്യേതേജാബി ധ്യാനബി ഹ്മവിദ്യാ-
േയാഗതത്ത്വദക്ഷിണാമൂർതി ന്ദശാരീരകേയാഗശിൈഖകാക്ഷര-
അക്ഷ്യവധൂതകഠരു ഹൃദയേയാഗകുണ്ഡലിനീപഞ്ച ഹ്മ-

ാണാഗ്നിേഹാ വരാഹകലിസന്തരണസരസ്വതീരഹസ്യാനാം
കൃഷ്ണയജുർേവദഗതാനാം ദ്വാ ിംശത്സംഖ്യാകാനമുപനിഷദാം
സഹ നാവവത്വിതി ശാന്തിഃ .. 3..
േകനഛാേന്ദാഗ്യാരുണിൈമ ായണിൈമേ യീവ സൂചികാേയാഗചൂഡാമണി-

വാസുേദവമഹത്സംന്യാസാവ്യക്തകുണ്ഡികാസാവി ീരു ാക്ഷജാബാലദർശന-
ജാബാലീനാം സാമേവദഗതാനാം േഷാഡശസംഖ്യാകാനാ-
മുപനിഷദാനാമാപ്യായന്ത്വിതി ശാന്തിഃ .. 4..

ശ്നമുണ്ഡകമാ ക്യാഥർവശിേരാഽഥർവശിഖാബൃഹജ്ജാബാല-
നൃസിംഹതാപനീനാരദപരി ാജകസീതാശരഭമഹാനാരായണ-
രാമരഹസ്യരാമതാപനീശാണ്ഡില്യപരമഹംസപരി ാജക-
അന്നപൂർണാസൂര്യാത്മപാശുപതപര ഹ്മ ിപുരാതപനേദവീഭാവനാ-

ഹ്മജാബാലഗണപതിമഹാവാക്യേഗാപാലതപനകൃഷ്ണഹയ ീവ-
ദത്താേ യഗാരുഡാനാമഥർവേവദഗതാനാേമക ിംശത്സംഖ്യാകാനാ-
മുപനിഷദാം ഭ ം കർേണഭിരിതി ശാന്തിഃ .. 5..
മുമുക്ഷവഃ പുരുഷാഃ സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നാഃ

ദ്ധാവന്തഃ സുകുലഭവം േ ാ ിയം ശാ വാത്സല്യ-
ഗുണവന്തമകുടിലം സർവഭൂതഹിേതരതം ദയാസമു ം സദ്ഗുരും
വിധിവദുപസംഗേമ്യാപഹാരപാണേയാഽേഷ്ടാത്തരശേതാപനിഷദം
വിധിവദധീത്യ വണമനനനിദിധ്യാസനാനി ൈനരന്തേര്യണ കൃത്വാ

ാരബ്ധക്ഷയാേദ്ദഹ യഭംഗം ാേപ്യാപാധിവിനിർമുക്ത-
ഘടാകാശവത്പരിപൂർണതാ വിേദഹമുക്തിഃ . ൈസവ ൈകവല്യമുക്തിരിതി .
അത ഏവ ഹ്മേലാകസ്ഥാ അപി ഹ്മമുഖാേദ്വദാന്ത വണാദി കൃത്വാ
േതന സഹ ൈകവല്യം ലഭേന്ത . അതഃ സർേവഷാം ൈകവല്യമുക്തിർജ്ഞാന 
മാേ േണാക്താ .
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ന കർമസാംഖ്യേയാേഗാപാസനാദിഭിരിത പനിഷത് ..
ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ .. 1..
തഥാ ൈഹനം ീരാമച ം മാരുതിഃ പ ച്ഛ .
േകയം വാ തത്സിദ്ധിഃ സിദ്ധ്യാ വാ കിം േയാജനമിതി .
സേഹാവാച ീരാമഃ . പുരുഷസ്യ കർതൃത്വേഭാ ത്വ-
സുഖദുഃഖാദിലക്ഷണശ്ചിത്തധർമഃ േ ശരൂപത്വാദ്ബേന്ധാ
ഭവതി . തന്നിേരാധനം ജീവ ക്തിഃ . ഉപാധിവിനിർമുക്ത-
ഘടാകാശവത് ാരബ്ധക്ഷയാദ്വിേദഹമുക്തിഃ .
ജീവ ക്തിവിേദഹമുേക്ത്യാരേഷ്ടാത്തരശേതാപനിഷദഃ മാണം .
കർതൃത്വാദിദുഃഖനിവൃത്തിദ്വാരാ നിത്യാനന്ദാവാപ്തിഃ േയാജനം
ഭവതി . തത്പുരുഷ യത്നസാധ്യം ഭവതി . യഥാ പു കാേമഷ്ടിനാ
പു ം വാണിജ്യാദിനാ വിത്തം േജ്യാതിേഷ്ടാേമന സ്വർഗം തഥാ
പുരുഷ യത്നസാധ്യേവദാന്ത വണാദിജനിതസമാധിനാ
ജീവ ക്ത്യാദിലാേഭാ ഭവതി . സർവവാസനാക്ഷയാത്തല്ലാഭഃ .
അ േ ാകാ ഭവന്തി ..
ഉച്ഛാ ം ശാ ിതം േചതി പൗരുഷം ദ്വിവിധം മതം .
അേ ാച്ഛ മനർഥായ പരമാർഥായ ശാ ിതം .. 1..
േലാകവാസനയാ ജേന്താഃ ശാ വാസനയാപി ച .
േദഹവാസനയാ ജ്ഞാനം യഥാവൈന്നവ ജായേത .. 2..
ദ്വിവിധാ വാസനാവ ഹഃ ശുഭൈശ്ചവാശുഭശ്ച തൗ .
വാസനൗേഘന ശുേദ്ധന ത േചദനുനീയേസ .. 3..
തത് േമണാശു േതൈനവ മാമകം പദമാ ഹി .
അഥ േചദശുേഭാ ഭാവസ്ത്വാം േയാജയതി സങ്കേട .. 4..

ാക്തനസ്തദസൗ യത്നാേജ്ജതേവ്യാ ഭവതാ കേപ .
ശുഭാശുഭാഭ്യാം മാർഗാഭ്യാം വഹന്തീ വാസനാസരിത് .. 5..
പൗരുേഷണ യേത്നന േയാജനീയാ ശുേഭ പഥി .
അശുേഭഷു സമാവിഷ്ടം ശുേഭേഷ്വവാവതാരേയത് .. 6..
അശുഭാച്ചാലിതം യാതി ശുഭം തസ്മാദപീതരത് .
പൗരുേഷണ യേത്നന ലാലേയച്ചിത്തബാലകം ..7..

ാഗഭ്യാസവശാദ്യാതി യദാ േത വാസേനാദയം .
തദാഭ്യാസസ്യ സാഫല്യം വിദ്ധി ത്വമമരിമർദന .. 8..
സന്ദിഗ്ധായാമപി ഭൃശം ശുഭാേമവ സമാചര .
ശുഭായാം വാസനാവൃദ്ധൗ ന േദാഷായ മരു ത .. 9..
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വാസനാക്ഷയവിജ്ഞാനമേനാനാശാ മഹാമേത .
സമകാലം ചിരാഭ്യസ്താ ഭവന്തി ഫലദാ മതാഃ .. 10..

യ ഏവം സമം യാവന്നാഭ്യസ്താശ്ച പുനഃ പുനഃ .
താവന്ന പദസ ാപ്തിർഭവത്യപി സമാശൈതഃ .. 11..
ഏൈകകേശാ നിേഷവ്യേന്ത യേദ്യേത ചിരമപ്യലം .
തന്ന സിദ്ധിം യച്ഛന്തി മ ാഃ സങ്കീർതിതാ ഇവ .. 12..

ിഭിേരൈതശ്ചിരാഭ്യൈസ്തർഹൃദയ ന്ഥേയാ ദൃഢാഃ .
നിഃശങ്കേമവ ഠ്യന്തി ബിസേച്ഛദാദ്ഗുണാ ഇവ .. 13..
ജന്മാന്തശതാഭ്യസ്താ മിഥ്യാ സംസാരവാസനാ .
സാ ചിരാഭ്യാസേയാേഗന വിനാ ന ക്ഷീയേത ക്വചിത് .. 14..
തസ്മാത്സൗമ്യ യേത്നന പൗരുേഷണ വിേവകിനാ .
േഭാേഗച്ഛാം ദൂരതസ്ത്യക്ത്വാ യേമവ സമാ യ .. 15..
തസ്മാദ്വാസനയാ യുക്തം മേനാ ബദ്ധം വിദുർബുധാഃ .
സമ്യഗ്വാസനയാ ത്യക്തം മുക്തമിത്യഭിധീയേത .
മേനാനിർവാസനീഭാവമാചരാശു മഹാകേപ .. 16..
സമ്യഗാേലാചനാത്സത്യാദ്വാസനാ വിലീയേത .
വാസനാവിലേയ േചതഃ ശമമായാതി ദീപവത് .. 17..
വാസനാം സമ്പരിത്യജ്യ മയി ചിന്മാ വി േഹ .
യസ്തിഷ്ഠതി ഗേതാ വ്യ ഃ േസാഽഹം സച്ചി ഖാത്മകഃ .. 18..
സമാധിമഥ കാര്യാണി മാ കേരാതു കേരാതു വാ .
ഹൃദേയനാത്തസർേവേഹാ മുക്ത ഏേവാത്തമാശയഃ .. 19..
ൈനഷ്കർേമ്യണ ന തസ്യാർഥസ്തസ്യാർേഥാഽസ്തി ന കർമഭിഃ .
ന സസാധനജാപ്യാഭ്യാം യസ്യ നിർവാസനം മനഃ .. 20..
സന്ത്യക്തവാസനാന്മൗനാദൃേത നാസ്ത ത്തമം പദം .. 21..
വാസനാഹീനമേപ്യതച്ച രാദീ ിയം സ്വതഃ .

വർതേത ബഹിഃ സ്വാഽർേഥ വാസനാമാ കാരണം .. 22..
അയേത്നാപനേതഷ്വക്ഷി ദൃ്രഗ്ദേവ്യഷു യഥാ പുനഃ .
നീരാഗേമവ പതതി തദ്വത്കാേര്യഷു ധീരധീഃ .. 23..
ഭാവസംവിത് കടിതാമനുരൂപാ ച മാരുേത .
ചിത്തേസ്യാത്പത പരമാ വാസനാം മുനേയാ വിദുഃ .. 24..
ദൃഢാഭ്യസ്തപദാർൈഥകഭാവനാദതിചഞ്ചലം .
ചിത്തം സഞ്ജായേത ജന്മജരാമരണകാരണം .. 25..
വാസനാവശതഃ ാണ ന്ദേസ്തന ച വാസനാ .
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ിയേത ചിത്തബീജസ്യ േതന ബീജാ ര മഃ .. 26..
േദ്വ ബീേജ ചിത്തവൃക്ഷസ്യ ാണ ന്ദനവാസേന .
ഏകസ്മിംശ്ച തേയാഃ ക്ഷീേണ ക്ഷി ം േദ്വ അപി നശ്യതഃ .. 27..
അസംഗവ്യവഹാരത്വാദ്ഭവഭാവനവർജനാത് .
ശരീരനാശദർശിത്വാദ്വാസനാ ന വർതേത .
വാസനാസമ്പരിത്യാഗാച്ചിതം ഗച്ഛത്യചിത്തതാം .. 28..
അവാസനത്വാത്സതതം യദാ ന മനുേത മനഃ .
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