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॥ोपिनषत ५्१ ॥

॥ोपिनषत ५्१ ॥
यऽासवतां याित ाितिरिभदातितः । ।
सिंवाऽं परं ॄ तमाऽं िवजृते ॥
ॐ सह नाववत ु । सह नौ भनुु । सह वीय करवावहै ।
तजेि नावधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
अतुोऽि महादवे तव कायलेशतः ।
िवानघन एवाि िशवोऽि िकमतः परम ॥् १॥
न िनजं िनजवाित अःकरणजृणात ।्
अःकरणनाशने सिंवाऽितो हिरः ॥ २॥
सिंवाऽिताहमजोऽि िकमतः परम ।्
ितिरं जडं सव व िवनँयित ॥ ३॥
िचडानां त ु यो िा सोऽतुो ानिवमहः ।
स एव िह महादवेः स एव िह महाहिरः ॥ ४॥
स एव िह ोितषां ोितः स एव परमेरः ।
स एव िह परं ॄ ताहं न सशंयः ॥ ५॥
जीवः िशवः िशवो जीवः स जीवः केवलः िशवः ।
तषुणे बो ोीिहः ाषुाभावने तडुलः ॥ ६॥
एवं बथा जीवः कम नाशे सदािशवः ।
पाशबथा जीवः पाशमुः सदािशवः ॥ ७॥
िशवाय िवुपाय िशवपाय िववे ।
िशव दयं िवःु िवो दयं िशवः ॥ ८॥
यथा िशवमयो िवरुवें िवमुयः िशवः ।
यथारं न पँयािम तथा मे िरायिुष ॥ ९॥
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2 ॥ोपिनषत ५्१ ॥

यथारं न भदेाः ःु िशवकेशवयोथा ।
दहेो दवेालयः ूोः स जीवः केवलः िशवः ॥ १०॥
जदेानिनमा ं सोऽहावने पजूयते ।्
अभदेदशन ं ान ं ान ं िनिव षयं मनः ।
ान ं मनोमलागः शौचिमियिनमहः ॥ ११॥
ॄामतृं िपबेैमाचरेहेरणे ।
वसदेकेािको भूा चकैाे तैविज त े ।
इवेमाचरेीमा एवं मिुमायुात ॥् १२॥
ौीपरमधाे ि िचरायुोम इित ।
िविरिनारायणशराकं निृसहं दवेशे तव
ूसादतः ।
अिचममनमयं वदेाकं ॄ िनजं िवजानत े
॥ १३॥
तिोः परमं पदं सदा पँयि सरूयः ।
िदवीव चरुाततम ॥् १४॥
तिूासो िवपवो जागवृासंः सिमते । िवोय रमं
पदम ।्
इतेिवा णानशुासनिमित वदेानशुासनिमित
वदेानशुासनिमपुिनषत ॥् १५॥
॥ इित कृयजवुदीय ोपिनषमाा ॥
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