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॥ ईशाेपिनषत् ॥

॥ ईशाेपिनषत् ॥
ॐ पूणमदः पूणमदं पूणात् पूणमुदयते ।
पूणय पूणमादाय पूणमेवावशयते ॥

ॐ शांितः शांितः शांितः ॥
॥ अथ ईशाेपिनषत् ॥

ॐ ईशा वायमदꣳ सव यक जगयां जगत् ।
तेन येन भुीथा मा गृधः कयवनम् ॥ १॥
कुवेवेह कमाण जजीवषेछतꣳ समाः ।
एवं वय नायथेताेऽत न कम लयते नरे ॥ २॥
असया नाम ते लाेका अधेन तमसाऽऽवृताः ।
ताꣳते ेयाभगछत ये के चाहनाे जनाः ॥ ३॥
अनेजदेकं मनसाे जवीयाे नैनेवा अावपूवमषत् ।
तावताेऽयानयेित ितपाे मातरा दधाित ॥ ४॥
तदेजित तैजित तरेू ततके ।
तदतरय सवय तदु सवयाय बातः ॥ ५॥
यत सवाण भूतायायेवानुपयित ।
सवभूतेषु चाानं तताे न वजुगुसते ॥ ६॥
यसवाण भूतायाैवाभूजानतः ।
त काे माेहः कः शाेक एकवमनुपयतः ॥ ७॥
स पयगामकायमण-

मावरꣳ शमपापवम् ।
कवमनीषी परभूः वय-ू

याथातयताेऽथान् यदधाछातीयः समायः ॥ ८॥
अधं तमः वशत येऽवामुपासते ।
तताे भूय इव ते तमाे य उ वायाꣳ रताः ॥ ९॥
अयदेवावयाऽयदारवया ।
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॥ ईशाेपिनषत् ॥

इित शुम धीराणां ये नतचचरे ॥ १०॥
वां चावां च यतेदाेभयꣳ सह ।
अवया मृयुं तीवा वयाऽमृतमते ॥ ११॥
अधं तमः वशत येऽसूितमुपासते ।
तताे भूय इव ते तमाे य उ सूयाꣳ रताः ॥ १२॥
अयदेवाः सवादयदारसवात् ।
इित शुम धीराणां ये नतचचरे ॥ १३॥
सूितं च वनाशं च यतेदाेभयꣳ सह ।
वनाशेन मृयुं तीवा सूयाऽमृतमते ॥ १४॥
हरमयेन पाेण सययापहतं मुखम् ।
तवं पूषपावृणु सयधमाय ये ॥ १५॥
पूषेकषे यम सूय ाजापय

यूह रमीन् समूह तेजः ।
ये पं कयाणतमं ते पयाम

याेऽसावसाै पुषः साेऽहम ॥ १६॥
वायुरिनलममृतमथेदं भांतꣳ शररम् ।
ॐ ताे र कृतꣳ र ताे र कृतꣳ र ॥ १७॥
अे नय सपथा राये अान्

वािन देव वयुनािन वान् ।
युयाेयुराणमेनाे

भूयां ते नमाैं वधेम ॥ १८॥
॥ इित ईशाेपिनषत् ॥

ॐ पूणमदः पूणमदं पूणापूणमुदयते ।
पूणय पूणमादाय पूणमेवावशयते ॥

ॐ शांितः शांितः शांितः ॥
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