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കൃഷ്ണ യജുർേവദം

ൈശവ ഉപനിഷദ്

യന്മൗനവ്യാഖ്യയാ മൗനിപടലം ക്ഷണമാ തഃ .
മഹാമൗനപദം യാതി സ ഹി േമ പരമാ ഗതിഃ ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ .
േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം ഹ്മാവർേത മഹാഭാണ്ഡീരവടമൂേല മഹാസ ായ സേമതാ
മഹർഷയഃ ശൗനകാദയേസ്ത ഹ സമിത്പാണയസ്തത്ത്വജിജ്ഞാസേവാ
മാർകേണ്ഡയം ചിരഞ്ജീവിനമുപസേമത്യ പ ഃ േകന ത്വം
ചിരം ജീവസി േകന വാനന്ദമനുഭവസീതി . പരമരഹസ്യശിവ-
തത്ത്വജ്ഞാേനേനതി സ േഹാവാച . കിം തത്പരമരഹസ്യശിവതത്ത്വജ്ഞാ 
നം .
ത േകാ േദവഃ . േക മ ാഃ . േകാ ജപഃ . കാ മു ാ . കാ നിഷ്ഠാ .
കിം തജ്ജ്ഞാനസാധനം . കഃ പരികരഃ . േകാ ബലിഃ . കഃ കാലഃ .
കിം തത്സ്ഥാനമിതി . സ േഹാവാച . േയന ദക്ഷിണാമുഖഃ ശിേവാഽപേരാക്ഷീ 
കൃേതാ
ഭവതി തത്പരമരഹസ്യശിവതത്ത്വജ്ഞാനം . യഃ സർേവാപരേമ കാേല
സർവാനാത്മന പസംഹൃത്യ സ്വാത്മാനന്ദസുേഖ േമാദേത കാശേത
വാ സ േദവഃ . അൈ േത മ രഹസ്യേ ാകാ ഭവന്തി . േമധാ
ദക്ഷിണാമൂർതിമ സ്യ ഹ്മാ ഋഷിഃ . ഗായ ീ ഛന്ദഃ .
േദവതാ ദക്ഷിണാസ്യഃ . മേ ണാംഗന്യാസഃ . ഓം ആദൗ നമ ഉച്ചാര്യ
തേതാ ഭഗവേത പദം . ദക്ഷിേണതി പദം പശ്ചാ ർതേയ പദമുദ്ധേരത് .. 1..
അസ്മച്ഛബ്ദം ചതുർഥ്യന്തം േമധാം ജ്ഞാം പദം വേദത് .
സമുച്ചാര്യ തേതാ വായുബീജം ച്ഛം ച തതഃ പേഠത് .
അഗ്നിജായാം തതേസ്ത്വഷ ചതുർവിംശാക്ഷേരാ മനുഃ .. 2..
ധ്യാനം ..
സ്ഫടികരജതവർണം മൗക്തികീമക്ഷമാലാ-
മമൃതകലശവിദ്യാം ജ്ഞാനമു ാം കരാേ .
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ദധതമുരഗകക്ഷ്യം ച ചൂഡം ിേന ം
വിധൃതവിവിധഭൂഷം ദക്ഷിണാമൂർതിമീേഡ .. 3..
മേ ണ ന്യാസഃ .
ആദൗ േവദാദിമുച്ചാര്യ സ്വരാദ്യം സവിസർഗകം .
പഞ്ചാർണം തത ഉ ത്യ അന്തരം സവിസർഗകം .
അേന്ത സമുദ്ധേരത്താരം മനുേരഷ നവാക്ഷരഃ .. 4..
മു ാം ഭ ാർഥദാ ീം സ പരശുഹരിണം ബാഹുഭിർബാഹുേമകം
ജാന്വാസക്തം ദധാേനാ ഭുജഗബിലസമാബദ്ധകേക്ഷ്യാ വടാധഃ .
ആസീനശ്ച ഖണ്ഡ തിഘടിതജടാക്ഷീരഗൗര ിേനേ ാ
ദദ്യാദാദ്യഃ ശുകാൈദ്യർമുനിഭിരഭിവൃേതാ ഭാവശുദ്ധിം ഭേവാ നഃ .. 5..
മേ ണ ന്യാസഃ ഹ്മർഷിന്യാസഃ -
താരം ംനമ ഉച്ചാര്യ മായാം വാഗ്ഭവേമവ ച .
ദക്ഷിണാപദമുച്ചാര്യ തതഃ സ്യാ ർതേയ പദം .. 6..
ജ്ഞാനം േദഹി പദം പശ്ചാദ്വഹ്നിജായാം തേതാ ന്യേസത് .
മനുരഷ്ടാദശാർേണാഽയം സർവമേ ഷു േഗാപിതഃ .. 7..
ഭസ്മവ്യാപാ രംഗഃ ശശിശകലധേരാ ജ്ഞാനമൃ ാക്ഷമാലാ-
വീണാപുൈസ്തർവിരാജത്കരകമലധേരാ േയാഗപട്ടാഭിരാമഃ .
വ്യാഖ്യാപീേഠ നിഷേണ്ണാ മുനിവരനികൈരഃ േസവ്യമാനഃ സന്നഃ
സവ്യാലഃ കൃത്തിവാസാഃ സതതമവതു േനാ ദക്ഷിണാമൂർതിരീശഃ .. 8..
മേ ണ ന്യാസഃ . [ ഹ്മർഷിന്യാസഃ .]
താരം പരം രമാബീജം വേദത്സാംബശിവായ ച .
തുഭ്യം ചാനലജായാം മനുർദ്വാദശവർണകഃ .. 9..
വീണാം കൈരഃ പുസ്തകമക്ഷമാലാം
ബി ാണമ ാഭഗലം വരാഢ്യം .
ഫണീ കക്ഷ്യം മുനിഭിഃ ശുകാൈദ്യഃ
േസവ്യം വടാധഃ കൃതനീഡമീേഡ .. 10..
വി ഋഷിരനു പ് ഛന്ദഃ . േദവതാ ദക്ഷിണാസ്യഃ .
മേ ണ ന്യാസഃ .
താരം നേമാ ഭഗവേത തുഭ്യം വടപദം തതഃ .
മൂേലതി പദമുച്ചാര്യ വാസിേന പദമുദ്ധേരത് .. 11..

ജ്ഞാേമധാപദം പശ്ചാദാദിസിദ്ധിം തേതാ വേദത് .
ദായിേന പദമുച്ചാര്യ മായിേന നമ ഉദ്ധേരത് .. 12..
വാഗീശായ തതഃ പശ്ചാന്മഹാജ്ഞാനപദം തതഃ .
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വഹ്നിജായാം തതേസ്ത്വഷ ദ്വാ ിംശദ്വർണേകാ മനുഃ .
ആനു േഭാ മ രാജഃ സർവമേ ാത്തേമാതമഃ .. 13..
ധ്യാനം .
മു ാപുസ്തകവഹ്നിനാഗവിലസദ്ബാഹും സന്നാനനം
മുക്താഹാരവിഭൂഷണം ശശികലാഭാസ്വത്കിരീേടാജ്ജ്വലം .
അജ്ഞാനാപഹമാദിമാദിമഗിരാമർഥം ഭവാനീപതിം
ന്യേ ാധാന്തനിവാസിനം പരഗുരും ധ്യായാമ്യഭീഷ്ടാപ്തേയ .. 14..
മൗനമു ാ .
േസാഽഹമിതി യാവദാസ്ഥിതിഃ സനിഷ്ഠാ ഭവതി .
തദേഭേദന മ ാേ ഡനം ജ്ഞാനസാധനം .
ചിേത്ത തേദകതാനതാ പരികരഃ . അംഗേചഷ്ടാർപണം ബലിഃ .

ീണി ധാമാനി കാലഃ . ദ്വാദശാന്തപദം സ്ഥാനമിതി .
േത ഹ പുനഃ ദ്ദധാനാസ്തം ത ചുഃ .
കഥം വാഽേസ്യാദയഃ . കിം സ്വരൂപം . േകാ വാഽേസ്യാപാസക ഇതി .
സ േഹാവാച .
ൈവരാഗ്യൈതലസ ർേണ ഭക്തിവർതിസമന്വിേത .

േബാധപൂർണപാേ തു ജ്ഞപ്തിദീപം വിേലാകേയത് .. 15..
േമാഹാന്ധകാേര നിഃസാേര ഉേദതി സ്വയേമവ ഹി .
ൈവരാഗ്യമരണിം കൃത്വാ ജ്ഞാനം കൃേത്വാത്തരാരണിം .. 16..
ഗാഢതാമി സംശാൈന്ത്യ ഗൂഢമർഥം നിേവദേയത് .
േമാഹഭാനുജസ്രങ്കാന്തം വിേവകാഖ്യം മൃക ജം .. 17..
തത്ത്വാവിചാരപാേശന ബദ്ധം ൈദ്വതഭയാതുരം .
ഉജ്ജീവയന്നിജാനേന്ദ സ്വസ്വരൂേപണ സംസ്ഥിതഃ .. 18..
േശമുഷീ ദക്ഷിണാ േ ാക്താ സാ യസ്യാഭീക്ഷേണ മുഖം .
ദക്ഷിണാഭിമുഖഃ േ ാക്തഃ ശിേവാഽസൗ ഹ്മവാദിഭിഃ .. 19..
സർഗാദികാേല ഭഗവാന്വിരിഞ്ചി-
രുപാൈസ്യനം സർഗസാമർഥ്യമാപ്യ .
തുേതാഷ ചിേത്ത വാഞ്ഛിതാർഥാംശ്ച ലബ്ധ്വാ
ധന്യഃ േസാപാേസ്യാപാസേകാ ഭവതി ധാതാ .. 20..
യ ഇമാം പരമരഹസ്യശിവതത്ത്വവിദ്യാമധീേത സ സർവപാേപേഭ്യാ മുേക്താ
ഭവതി .
യ ഏവം േവദ സ ൈകവല്യമനുഭവതീത പനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു . സഹ നൗ ഭുന . സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ .
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േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി ദക്ഷിണാമൂർത പനിഷത്സമാപ്താ ..
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