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േശ്നാപനിഷത്ത്
അഥർവ്വേവദം
മുഖ്യ ഉപനിഷദ്

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാ
ഭ ം പേഷ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ
സ്ഥിൈരരംൈഗ ഷ്തുവാം �സസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ
സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഓം സുേകശാ ച ഭാരദ്വാജഃ ൈശബ്യശ്ച സത്യകാമഃ സൗര്യായണീ
ച ഗാർഗ്യഃ കൗസല്യശ്ചാശ്വലായേനാ ഭാർഗേവാ ൈവദർഭിഃ കബന്ധീ
കാത്യായനേസ്ത ൈഹേത ഹ്മപരാ ഹ്മനിഷ്ഠാഃ പരം

ഹ്മാേന്വഷമാണാ ഏഷ ഹ ൈവ തത്സർവം വക്ഷ്യതീതി േത ഹ
സമിത്പാണേയാ ഭഗവന്തം പിപ്പലാദമുപസന്നാഃ 1

തൻ ഹ സ ഋഷിരുവച ഭൂയ ഏവ തപസാ ഹ്മചേര്യണ ദ്ധയാ
സംവത്സരം സംവത്സ്യഥ
യഥാകാമം ശ്നാൻ പൃച്ഛത യദി വിജ്ഞാസ്യാമഃ സർവം ഹ േവാ
വക്ഷ്യാമ ഇതി 2

അഥ കബന്ധീ കത്യായന ഉേപത്യ പ ച്ഛ
ഭഗവൻ കുേത ഹ വാ ഇമാഃ ജാഃ ജായന്ത ഇതി 3

തൈസ്മ സ േഹാവാച ജാകാേമാ ൈവ ജാപതിഃ സ തേപാഽതപ്യത
സ തപസ്തപ്ത്വാ സ മിഥുനമുത്പാദയേത രയിം ച ണം
േചേത്യതൗ േമ ബഹുധാ ജാഃ കരിഷ്യത ഇതി 4

ആദിേത്യാ ഹ ൈവ ാേണാ രയിേരവ ച മാ രയിർവാ ഏതത്
സർവം യ ർതം ചാമൂർതം ച തസ്മാ ർതിേരവ രയിഃ 5
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അഥാദിത്യ ഉദയന്യത് ാചീം ദിശം വിശതി േതന ാച്യാൻ
ാണാൻ രശ്മിഷു സന്നിധേത്ത യദ്ദക്ഷിണാം യത് തീചീം

യദുദീചീം
യദേധാ യദൂർധ്വം യദന്തരാ ദിേശാ യത് സർവം കാശയതി
േതന സർവാൻ ാണാൻ രശ്മിഷു സന്നിധേത്ത 6

സ ഏഷ ൈവശ്വാനേരാ വിശ്വരുപഃ ാേണാഽഗ്നിരുദയേത
തേദതദൃചാഽഭ ക്തം 7

വിശ്വരൂപം ഹരിണം ജാതേവദസം
പരായണം േജ്യാതിേരകം തപന്തം
സഹ രശ്മിഃ ശതധാ വർതമാനഃ

ാണഃ ജാനാമുദയേത്യഷ സൂര്യഃ 8

സംവത്സേരാ ൈവ ജാപതിസ്തസ്യായേന ദക്ഷിണം േചാത്തരം ച
തേദ്യ ഹ ൈവ തദിഷ്ടാപൂർേത കൃതമിത പാസേത േത ചാ മസേമവ
േലാകമഭിജയേന്ത ത ഏവ പുനരാവർതേന്ത തസ്മാേദത ഋഷയഃ

ജാകാമാ ദക്ഷിണം തിപദ്യേന്ത ഏഷ ഹ ൈവ രയിര്യഃ
പിതൃയാണഃ 9

അേഥാത്തേരണ തപസാ ഹ്മചേര്യണ ദ്ധയാ
വിദ്യയാഽഽത്മാനമന്വിഷ്യാദിത്യമഭിജയേന്ത ഏതൈദ്വ

ാണാനാമായതനേമതദമൃതമഭയേമതത് പരായണേമതസ്മാന്ന
പുനരാവർതന്ത ഇേത്യഷ നിേരാധസ്തേദഷ േ ാകഃ 10

പഞ്ചപാദം പിതരം ദ്വാദശാകൃതിം
ദിവ ആഹുഃ പേര അർേധ പുരീഷിണം
അേഥേമ അന്യ ഉ പേര വിചക്ഷണം
സപ്തചേ ഷഡര ആഹുരർപിതമിതി 11

മാേസാ ൈവ ജാപതിസ്തസ്യ കൃഷ്ണപക്ഷ ഏവ രയിഃ
ശു ഃ ണസ്തസ്മാേദത ഋഷയഃ ശു ഇഷ്ടം കുർവന്തീതര
ഇതരസ്മിൻ 12
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അേഹാരാേ ാ ൈവ ജാപതിസ്തസ്യാഹേരവ ാേണാ രാ ിേരവ രയിഃ
ാണം വാ ഏേത ന്ദന്തി േയ ദിവാ രത്യാ സംയുജ്യേന്ത
ഹ്മചര്യേമവ തദ്യ ാ ൗ രത്യാ സംയുജ്യേന്ത 13

അന്നം ൈവ ജാപതിസ്തേതാ ഹ ൈവ തേ തസ്തസ്മാദിമാഃ ജാഃ
ജായന്ത ഇതി 14

തേദ്യ ഹ ൈവ തത് ജാപതി തം ചരന്തി േത മിഥുനമുത്പാദയേന്ത
േതഷാേമൈവഷ ഹ്മേലാേകാ േയഷാം തേപാ ഹ്മചര്യം േയഷു സത്യം

തിഷ്ടിതം 15

േതഷാമസൗ വിരേജാ ഹ്മേലാേകാ ന േയഷു ജിഹ്മമനൃതം ന
മായാ േചതി 16

ഇതി േശ്നാപനിഷദി ഥമഃ ശ്നഃ

അഥ ൈഹനം ഭാർഗേവാ ൈവദർഭിഃ പ ച്ഛ ഭഗവൻ കേത്യവ
േദവാഃ ചാം ദിധാരയേന്ത കതര ഏതത് കശയേന്ത കഃ
പുനേരഷാം വരിഷ്ഠ ഇതി 1

തൈസ്മ സ േഹാവാചാകാേശാ ഹ വാ ഏഷ േദേവാ വായുരഗ്നിരാപഃ
പൃഥിവീ വാങ്മനശ്ച ഃ േ ാ ം ച േത കാശ്യാഭിവദന്തി
വയേമതദ്ബാണമവഷ്ടഭ്യ വിധാരയാമഃ 2

താൻ വരിഷ്ഠഃ ാണ ഉവാച മാ േമാഹമാപദ്യഥ അഹേമൈവതത്
പഞ്ചധാഽഽത്മാനം വിഭൈജ്യതദ്ബാണമവഷ്ടഭ്യ
വിധാരയാമീതി
േതഽ ദ്ദധാനാ ബഭൂവുഃ 3

േസാഽഭിമാനാദൂർധ്വമുത് ാമത ഇവ തസ്മി ത് ാമത്യേഥതേര സർവ
ഏേവാത് ാമേന്ത തസ്മി/ശ്ച തിഷ്ഠമാേന സർവ ഏവ തിഷ്ഠേന്ത
തദ്യഥാ മക്ഷികാ മധുകരരാജാനമുത് ാമന്തം സർവ ഏേവാത് മേന്ത
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തസ്മി/ഷ്ച ത്ഷ്ഠമാേന സർവ ഏവ തിഷ്ടന്ത ഏവം
വാങ്മനഷ്ച ഃ
േ ാ ം ച േത ീതാഃ ാണം ന്വന്തി 4

ഏേഷാഽഗ്നിസ്തപേത്യഷ സൂര്യ
ഏഷ പർജേന്യാ മഘവാേനഷ വായുഃ
ഏഷ പൃഥിവീ രയിർേദവഃ
സദസച്ചാമൃതം ച യത് 5

അരാ ഇവ രഥനാഭൗ ാേണ സർവം തിഷ്ഠിതം
ഋേചാ യജൂം �ഷി സാമാനി യജ്ഞഃ ക്ഷ ം ഹ്മ ച 6

ജാപതിശ്ചരസി ഗർേഭ ത്വേമവ തിജായേസ
തുഭ്യം ാണ ജാസ്ത്വിമാ ബലിം ഹരന്തി
യഃ ൈണഃ തിതിഷ്ഠസി 7

േദവാനാമസി വഹ്നിതമഃ പിതൃണാം ഥമാ സ്വധാ
ഋഷീണാം ചരിതം സത്യമഥർവാംഗിരസാമസി 8

ഇ സ്ത്വം ാണ േതജസാ രുേ ാഽസി പരിരക്ഷിതാ
ത്വമന്തരിേക്ഷ ചരസി സൂര്യസ്ത്വം േജ്യാതിഷാം പതിഃ 9

യദാ ത്വമഭിവർഷസ്യേഥമാഃ ാണ േത ജാഃ
ആനന്ദരൂപാസ്തിഷ്ഠന്തി കാമായാന്നം ഭവിഷ്യതീതി 10

ാത്യസ്ത്വം ാൈണകർഷരത്താ വിശ്വസ്യ സത്പതിഃ
വയമാദ്യസ്യ ദാതാരഃ പിതാ ത്വം മാതരിശ്വ നഃ 11

യാ േത തനൂർവാചി തിഷ്ഠിതാ യാ േ ാേ യാ ച ച ഷി
യാ ച മനസി സന്തതാ ശിവാം താം കുരൂ േമാത് മീഃ 12

ാണേസ്യദം വേശ സർവം ിദിേവ യത് തിഷ്ഠിതം
മാേതവ പു ാൻ രക്ഷസ്വ ീശ്ച ജ്ഞാം ച വിേധഹി ന ഇതി 13
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ഇതി േശ്നാപനിഷദി ദ്വിതീയഃ ശ്നഃ

അഥ ൈഹനം കൗശല്യഷ്ചാശ്വലായനഃ പ ച്ഛ ഭഗവൻ കുത
ഏഷ ാേണാ ജായേത കഥമായാത്യസ്മിഞ്ശരീര ആത്മാനം വാ

വിഭജ്യ കഥം തിഷ്ഠേത േകേനാത് മേത കഥം ബഹ്യമഭിധേത
കഥമധ്യാത്മമിതി 1

തൈസ്മ സ േഹാഉവാചാതി ഷ്ചാൻ പൃച്ഛസി ഹ്മിേഷ്ഠാഽസീതി
തസ്മാേത്തഽഹം വീമി 2

ആത്മന ഏഷ ാേണാ ജായേത യൈഥഷാ പുരുേഷ
ഛാൈയതസ്മിേന്നതദാതതം
മേനാകൃേതനായാത്യസ്മിഞ്ശരീേര 3

യഥാ സ ാേദവാധികൃതാൻ വിനിയുങ്ക്േത ഏതൻ ാമാേനാതാൻ
ാമാനധിതിഷ്ടേസ്വേത്യവേമൈവഷ ാണ ഇതരാൻ ാണാൻ പൃഥക്

പൃഥേഗവ സന്നിധേത്ത

പായൂപേസ്ഥഽപാനം ച ഃേ ാേ മുഖനാസികാഭ്യാം ാണഃ
സ്വയം

ാതിഷ്ടേത മേധ്യ തു സമാനഃ ഏഷ േഹ്യത തമന്നം സമം
നയതി
തസ്മാേദതാഃ സപ്താർചിേഷാ ഭവന്തി 5

ഹൃദി േഹ്യഷ ആത്മാ അൈ തേദകശതം നാഡീനം താസാം ശതം
ശതേമൈകകസ്യാ ദ്വാസപ്തതിർദ്വാസപ്തതിഃ

തിശാഖാനാഡീസഹ ാണി
ഭവന്ത്യാസു വ്യാനശ്ചരതി 6

അൈഥകേയാർധ്വ ഉദാനഃ പുേണ്യന പുണ്യം േലാകം നയതി പാേപന
പാപമുഭാഭ്യാേമവ മനുഷ്യേലാകം 7
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ആദിേത്യാ ഹ ൈവ ബാഹ്യഃ ാണ ഉദയേത്യഷ േഹ്യനം ചാ ഷം
ാണമനുഗൃഹ്ണാനഃ പൃഥിവ്യാം യാ േദവതാ ൈസഷാ പുരുഷസ്യ

അപാനമവഷ്ടഭ്യാന്തരാ യദാകാശഃ സ സമാേനാ വായുർവ്യാനഃ 8

േതേജാ ഹ വാ ഉദാനസ്തസ്മാദുപശാന്തേതജാഃ പുനർഭവമി ിൈയർമനസി
സമ്പധ്യമാൈനഃ 9

യച്ചിത്തേസ്തൈനഷ ാണമായാതി ാണേസ്തജസാ യുക്തഃ സഹാത്മ 
നാ
തഥാസങ്കൽപിതം േലാകം നയതി 10

യ ഏവം വിദ്വാൻ ാണം േവദ ന ഹാസ്യ ജാ ഹീയേതഽമൃേതാ
ഭവതി തേദഷഃ േ ാകഃ 11

ഉത്പത്തിമായതിം സ്ഥാനം വിഭുത്വം ൈചവ പഞ്ചധാ
അധ്യാത്മം ൈചവ ാണസ്യ വിജ്ഞായാമൃതമ േത
വിജ്ഞായാമൃതമ ത ഇതി 12

ഇതി േശ്നാപനിഷദി തൃതീയഃ ശ്നഃ

അഥ ൈഹനം സൗര്യായണി ഗാർഗ്യഃ പ ച്ഛ ഭഗവേന്നതസ്മിൻ
പുരുേഷ കാനി സ്വപന്തി കാന്യസ്മിഞ്ജാ തി കതര ഏഷ േദവഃ
സ്വപ്നാൻ പശ്യതി കൈസ്യതത് സുഖം ഭവതി കസ്മി സർേവ
സ തിഷ്ടിതാ ഭവന്തീതി 1

തൈസ്മ സ േഹാവച യഥ ഗാർഗ്യ മരീചേയാഽർകസ്യാസ്തം
ഗച്ഛതഃ സർവാ ഏതസ്മിംേസ്തേജാമണ്ഡല ഏകീഭവന്തി താഃ പുനഃ
പുനരുദയതഃ ചരേന്ത്യവം ഹ ൈവ തത് സർവം പേര േദേവ
മനേസ്യകീഭവതി
േതന തർേഹ്യഷ പുരുേഷാ ന ശൃേണാതി ന പശ്യതി ന
ജി തി ന രസയേത ന ശേത നാഭിവദേത നാദേത്ത നാനന്ദയേത
ന വിസൃജേത േനയായേത സ്വപിതീത്യാചക്ഷേത 2
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ാണാ യ ഏൈവതസ്മിൻ പുേര ജാ തി ഗാർഹപേത്യാ ഹ
വാ ഏേഷാഽപാേനാ വ്യാേനാഽന്വാഹാര്യപചേനാ യദ്ഗാർഹപത്യാത് ണീ 
യേത

ണയനാദാഹവനീയഃ ാണഃ 3

യദുച്ഛ്വാസനിഃശ്വാസാേവതാവാഹുതീ സമം നയതീതി സ സമാനഃ
മേനാ ഹ വാവ യജമാനഃ ഇഷ്ടഫലേമേവാദാനഃ സ
ഏനം യജമാനമഹരഹർ ഹ്മ ഗമയതി 4

അൈ ഷ േദവഃ സ്വേപ്ന മഹിമാനമനുഭവതി യ ഷ്ടം
ദൃഷ്ടമനുപശ്യതി

തം തേമവാർഥമനുശൃേണാതി േദശദിഗന്തൈരശ്ച
ത്യനുഭൂതം

പുനഃ പുനഃ ത്യനുഭവതി ദൃഷ്ടം ചാദൃഷ്ടം ച തം
ചാ തം
ചാനുഭൂതം ചാനനുഭൂതം ച സ്ച്ചാസച്ച സർവം പശ്യതി സർവഃ
പസ്യതി 5

സ യദാ േതജസാഽഭിഭൂേതാ ഭവതി അൈ ഷ േദവഃ സ്വപ്നാന്ന
പശ്യത്യഥ യൈദതസ്മിഞ്ശരീര ഏത ഖം ഭവതി 6

സ യഥാ േസാഭ്യ വയാംസി വേസാവൃക്ഷം സ തിഷ്ഠേന്ത ഏവം
ഹ ൈവ തത് സർവം പര ആത്മനി സ തിഷ്ഠേത 7

പൃഥിവീ ച പൃഥിവീമാ ാ ചാപശ്ചാേപാമാ ാ ച േതജശ്ച
േതേജാമാ ാ ച വായുശ്ച വായുമാ ാ ചാകാശശ്ചാകാശമാ ാ
ച ച ശ്ച ഷ്ടവ്യം ച േ ാ ം ച േ ാതവ്യം ച ാണം ച

ാതവ്യം ച രസശ്ച രസയിതവ്യം ച ത്വക്ച ർശയിതവ്യം ച
വാക്ച വക്തവ്യം ച ഹസ്തൗ ചാദാതവ്യം േചാപസ്ഥശ്ചാനന്ദയിതവ്യം
ച പായുശ്ച വിസർജയിതവ്യം ച യാദൗ ച ഗന്തവ്യം ച മനശ്ച
മന്തവ്യം ച ബുദ്ധിശ്ച േബാദ്ധിവ്യം ചാഹങ്കാരശ്ചാഹങ്കർതവ്യം ച
ചിത്തം ച േചതയിതവ്യം ച േതജശ്ച വിേദ്യാതയിതവ്യം ച ാണശ്ച
വിദ്യാരയിതവ്യം ച 8
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ഏഷ ഹി ഷ്ട സ് ഷ്ടാ േ ാതാ ാതാ രസയിതാ മന്താ
േബാദ്ധാ കർതാ വിജ്ഞാനാത്മാ പുരുഷഃ സ പേരഽക്ഷര ആത്മനി
സ തിഷ്ഠേത 9

പരേമവാക്ഷരം തിപദ്യേത സ േയാ ഹ ൈവ
തദച്ഛായമശരീരേ ാഹിതം
ശു മക്ഷരം േവദയേത യ േസാമ്യ സ സർവജ്ഞഃ സർേവാ ഭവതി
തേദഷ േ ാകഃ 10

വിജ്ഞാനാത്മാ സഹ േദൈവശ്ച സർൈവഃ
ാണാ ഭുതാനി സ തിഷ്ഠന്തി യ

തദക്ഷരം േവദയേത യ േസാമ്യ
സ സർവജ്ഞഃ സർവേമവാവിേവേശതി 11

ഇതി േശ്നാപനിഷദി ചതുർഥഃ ശ്നഃ

അഥ ൈഹനം ൈസബ്യഃ സത്യകാമഃ പ ച്ഛ സ േയാ ഹ
ൈവ തഭ്ദഗവന്മനുേഷ്യഷു ായണാന്തേമാങ്കാരമഭിധ്യായീത
കതമം
വാവ സ േതന േലാകം ജയതീതി തൈസ്മ സ േഹാവാച 1

ഏതൈദ്വ സത്യകാമ പരം ചാപരം ച ഹ്മ യേദാങ്കാരഃ
തസ്മാദ്വിദ്വാേനേതൈനവായതേനൈനകതരമേന്വതി 2

സ യേധ്യകമാ മഭിധ്യായീത സ േതൈനവ സംേവദിത ർണേമവ
ജഗത്യാഭിസമ്പധ്യേത തമൃേചാ മനുഷ്യേലാകമുപനയേന്ത സ ത
തപസാ ഹ്മചേര്യണ ദ്ധയാ സമ്പേന്നാ മഹിമാനമനുഭവതി 3

അഥ യദി ദ്വിമാേ ണ മനസി സമ്പധ്യേത േസാഽന്തരിക്ഷം
യജുർഭിരുന്നീയേത േസാമേലാകം സ േസാമേലാേക വിഭുതിമനുഭൂയ
പുനരാവർതേത 4
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യഃ പുനേരതം ിമാേ േണാമിേത്യേതൈനവാക്ഷേരണ പരം പുരുഷമ 
ഭി-
ധ്യായീത സ േതജസി സൂേര്യ സമ്പന്നഃ യഥാ പാേദാദരസ്ത്വചാ
വിനിർഭുച്യത ഏവം ഹ ൈവ സ പാപ്മനാ വിനിർഭുക്തഃ സ
സാമഭിരുന്നീയേത ഹ്മേലാകം സ ഏതസ്മാജ്ജീവഘനാത് പരാത്പരം
പുരുശയം പുരുഷമീക്ഷേത തേദതൗ േ ാകൗ ഭവതഃ 5

തിേ ാ മാ ാ മൃഅത മത്യഃ യുക്താ
അേന്യാന്യസക്താഃ അനവി യുക്താഃ

ിയാസു ബാഹ്യാഭ്യന്തരമധ്യമാസു
സമ്യക് യുക്താസു ന കമ്പേത ജ്ഞഃ 6

ഋഗ്ഭിേരതം യജുർഭിരന്തരിക്ഷം
സാമഭിര്യത് തത് കവേയാ േവദയേന്ത
തേമാങ്കാേരൈണവായതേനനാേന്വതി വിദ്വാൻ
യത്തച്ഛാന്തമജരമമൃതമഭയം പരം േചതി 7

ഇതി േശ്നാപനിഷദി പഞ്ചമഃ ശ്നഃ

അഥ ൈഹനം സുേകശാ ഭാരദ്വാജഃ പ ച്ഛ ഭഗവൻ
ഹിരണ്യനാഭഃ
കൗസേല്യാ രാജപുേ ാ മാമുേപൈത്യതം ശ്നമപൃച്ഛത േഷാഡശകലം
ഭാരദ്വാജ പുരുഷം േവത്ഥ തമഹം കുമാരം വം നാഹമിമം
േവദ
യധ്യഹമിമമേവദിഷം കഥം േത നാവക്ഷ്യമിതി സമൂേലാ വാ
ഏഷ പരിശുഷ്യതി േയാഽനൃതമഭിവദതി തസ്മാന്നാർഹമ്യനൃതം വ ം
സ തൂഷ്ണീം രഥമാരുഹ്യ വ ാജ തം ത്വാ പൃച്ഛാമി ക്വാസൗ
പുരുഷ ഇതി 1

തൈസ്മ സ േഹാവാച ഇൈഹഇവാന്തഃശരീേര േസാഭ്യ സ പുരുേഷാ
യസ്മിന്നതാഃ േഷാഡശകലാഃ ഭവന്തീതി 2

സ ഈക്ഷാചേ കസ്മിന്നഹമുത് ാന്ത ഉത് ാേന്താ ഭവിഷ്യാമി
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കസ്മിന്വാ തിഷ്ടിേത തിഷ്ടസ്യാമീതി 3

സ ാണമസൃജത ാണാ ദ്ധാം ഖം വായുർേജ്യാതിരാപഃ
പൃഥിവീ ിയം മനഃ അന്നമന്നാദ്വീര്യം തേപാ മ ാഃ കർമ
േലാകാ
േലാേകഷു ച നാമ ച 4

സ യേഥമാ നധ്യഃ സ്യന്ദമാനാഃ സമു ായണാഃ സമു ം
ാപ്യാസ്തം

ഗച്ഛന്തി ഭിേധ്യേത താസാം നാമരുേപ സമു ഇേത്യവം േ ാച്യേത
ഏവേമവാസ്യ പരി രിമാഃ േഷാഡശകലാഃ പുരുഷായണാഃ
പുരുഷം

ാപ്യാസ്തം ഗച്ഛന്തി ഭിേധ്യേത ചാസാം നാമരുേപ പുരുഷ ഇേത്യവം
േ ാച്യേത സ ഏേഷാഽകേലാഽമൃേതാ ഭവതി തേദഷ േ ാകഃ 5

അരാ ഇവ രഥനാഭൗ കലാ യസ്മിൻ തിഷ്ടിതാഃ
തം േവധ്യം പുരുഷം േവദ യഥ മാ േവാ മൃത ഃ പരിവ്യഥാ ഇതി 6

താൻ േഹാവാൈചതാവേദവാഹേമതത് പരം ഹ്മ േവദ നാതഃ
പരമസ്തീതി 7

േത തമർചയന്തസ്ത്വം ഹി നഃ പിതാ േയാഽസ്മാകമവിധ്യായാഃ
പരം പരം താരയസീതി നമഃ പരമഋഷിേഭ്യാ നമഃ
പരമഋഷിഭ്യഃ 8

ഇതി േശ്നാപനിഷദി ഷഷ്ഠഃ ശ്നഃ

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാ
ഭ ം പേഷ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ
സ്ഥിൈരരംൈഗ ഷ്തുവാം �സസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ
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സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
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