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അഥർവ്വേവദം

ൈശവ ഉപനിഷദ്

ഓങ്കാരാർഥതയാ ഭാതം തുേര്യാങ്കാരാ ഭാസുരം
തുര്യതുര്യ ിപാ ാമം സ്വമാ ം കലേയ�ന്വഹം
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാ+സസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ
ഓം അഥ ൈഹനം ൈപപ്പലാേദാ�◌ംഗിരാഃ സനത്കുമാരശ്ചാഥർവണമുവാച ഭഗ 
വൻകിമാദൗ യുക്തം ധ്യാനം ധ്യായിതവ്യം കിം തദ്ധ്യാനം േകാ വാ ധ്യാതാ
കശ്ച േധ്യയഃ
സ ഏേഭ്യാഥർവാ ത വാച
ഓമിേത്യതദക്ഷരമാദൗ യുക്തം ധ്യാനം ധ്യായിതവ്യമിേത്യതദക്ഷരം പരം  
ഹ്മാസ്യ പാദാശ്ചത്വാേരാ േവദാശ്ചതുഷ്പാദിദമക്ഷരം പരം ഹ്മ
പൂർവാസ്യ മാ ാ പൃഥിവ്യകാരഃ ഋഗ്ഭിരൃേഗ്വേദാ ഹ്മാ വസേവാ ഗായ ീ ഗാർ 
ഹപത്യഃ
ദ്വിതീയാന്തരിക്ഷം സ ഉകാരഃ സ യജുഭിര്യജുർേവേദാ വി രു ാ ി ബ്ദക്ഷി 
ണാഗ്നിഃ
തൃതീയഃ ദ്യൗഃ സ മകാരഃ സ സാമഭിഃ സാമേവേദാ രു ാ ആദിത്യാ ജഗത്യാഹവ 
നീയഃ
യാവസാേന�സ്യ ചതുർഥ്യർധമാ ാ സാ േസാമേലാക ഓങ്കാരഃ സാഥർവണമ 
ൈ രഥർവേവദഃ സംവർതേകാ�ഗ്നിർമരുേതാ വിരാേഡകർഷിർഭാസ്വതീ  
താ

ഥമാ രക്തപീതാ മഹദ് ഹ്മ ൈദവത്യാ
ദ്വിതീയാ വിദ മതീ കൃഷ്ണാ വി ൈദവത്യാ
തൃതീയാ ശുഭാശുഭാ ശു ാ രു ൈദവത്യാ
യാവാസാേന�സ്യ ചതുർഥ്യർധമാ ാ സാ വിദ മതീ സർവവർണാ പുരുഷൈദ 
വത്യാ
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സ ഏഷ േഹ്യാങ്കാരശ്ചതുരക്ഷരശ്ചതുഷ്പാദശ്ചതുഃശിരശ്ചതുർഥമാ ഃ ലേമത 
ദ് സ്വദീർഘ ത ഇതി
ഓം ഓം ഓം ഇതി ിരുക്ത്വാ ചതുർഥഃ ശാന്ത ആത്മാ ത ണവ േയാേഗണ
സമസ്തേമാമിതി യുക്ത ആത്മേജ്യാതിഃ സകൃദാവർതേത സകൃദുച്ചാരിതമാ ഃ
സ ഏഷ ഊർധ്വമന്നമയതീേത്യാങ്കാരഃ

ാണാൻസർവാൻ ലീയത ഇതി ലയഃ
ാണാൻസർവാൻപരമാത്മനി ണാനയതീേത്യതസ്മാത് ണവഃ

ചതുർഥാവസ്ഥിത ഇതി സർവേദവേവദേയാനിഃ സർവവാച്യവ ണവാത്മ 
കം 1
േദവാേശ്ചതി സന്ധത്താം സർേവേഭ്യാ ദുഃഖഭേയഭ്യഃ സന്താരയതീതി താരണാ 
ത്താരഃ സർേവ േദവാഃ സംവിശന്തീതി വി ഃ സർവാണി ബൃഹയതീതി ഹ്മാ
സർേവേഭ്യാ�ന്തസ്ഥാേനേഭ്യാ േധ്യേയഭ്യഃ ദീപവത് കാശയതീതി കാശഃ

കാേശഭ്യഃ സേദാമിത്യന്തഃ ശരീേര വിദ ദ്വേദ്ദ്യാതയതി മുഹുർമുഹുരിതി വിദ ദ്വ 
ത് തീയാദ്ദിശം ദിശം ഭിത്ത്വാ സർവാംേല്ലാകാന്വ്യാേപ്നാതി വ്യാപയതീതി വ്യാ 
പനാദ്വ്യാപീ മഹാേദവഃ 2
പൂർവാസ്യ മാ ാ ജാഗർതി ജാഗരിതം ദ്വിതീയാ സ്വപ്നം തൃതീയാ സുഷുപ്തിശ്ചതുർ 
ഥീ തുരീയം മാ ാ മാ ാഃ തിമാ ാഗതാഃ സമ്യക്സമസ്താനപി പാദാഞ്ജയതീ 
തി സ്വയ കാശഃ സ്വയം ഹ്മ ഭവതീേത്യഷ സിദ്ധികര ഏതസ്മാദ്ധ്യാനാദൗ

യുജ്യേത സർവ കരേണാപസംഹാരത്വാദ്ധാര്യധാരണാദ് ഹ്മ തുരീയം സർ 
വകരണാനി മനസി സ തിഷ്ഠാപ്യ ധ്യാനം വി ഃ ാണം മനസി സഹ കര 
ൈണഃ സ തിഷ്ഠാപ്യ ധ്യാതാ രു ഃ ാണം മനസി സഹകരൈണർനാദാേന്ത
പരമാത്മനി സ തിഷ്ഠാപ്യ ധ്യായീേതശാനം ധ്യായിതവ്യം സർവമിദം  
ഹ്മവി രുേ ാേസ്ത സ സൂയേന്ത സർവാണി േച ിയാണി സഹ ഭൂൈതർന
കാരണം കാരണാനാം ധ്യാതാ കാരണം തു േധ്യയഃ സർൈവശ്വര്യസമ്പന്നഃ ശംഭു 
രാകാശമേധ്യ വം സ്തബ്ധ്വാധികം ക്ഷണേമകം തുശതസ്യാപി ചതുഃസപ്തത്യാ
യത്ഫലം തദവാേപ്നാതി കൃത്സ്നേമാങ്കാരഗതിം ച സർവധ്യാനേയാഗജ്ഞാനാ 
നാം യത്ഫലേമാങ്കാേരാ േവദ പര ഈേശാ വാ ശിവ ഏേകാ േധ്യയഃ ശിവ 
ങ്കരഃ സർവമന്യത്പരിത്യജ്യ സമസ്താഥർവശിൈഖതാമധീത്യ ദ്വിേജാ ഗർഭവാ 
സാദ്വിമുേക്താ വിമുച്യത ഏതാമധീത്യ ദ്വിേജാ ഗർഭവാസാദ്വിമുേക്താ വിമുച്യത
ഇേത്യാംസത്യമിത പനിഷത് 3
ഓം ഭ ം കർേണഭിരിതി ശാന്തിഃ
ഇതി അഥർവേവദീയ അഥർവശിേഖാപനിഷത്സമാപ്താ
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