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ശരേഭാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ൈശവ ഉപനിഷദ്

സർവം സന്ത്യജ്യ മുനേയാ യദ്ഭജന്ത്യാത്മരൂപതഃ .
തച്ഛാരഭം ിപാദ് ഹ്മ സ്വമാ മവശിഷ്യേത ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ .
ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേദവാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ . സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
അഥ ൈഹനം ൈപപ്പലാേദാ ഹ്മാണമുവാച േഭാ ഭഗവൻ

ഹ്മവി രു ാണാം മേധ്യ േകാ വാ അധികതേരാ േധ്യയഃ
സ്യാത്തത്ത്വേമവ േനാ ഹീതി .
തൈസ്മ സ േഹാവാച പിതാമഹശ്ച
േഹ ൈപപ്പലാദ ശൃണു വാക്യേമതത് .
ബഹൂനി പുണ്യാനി കൃതാനി േയന
േതൈനവ ലഭ്യഃ പരേമശ്വേരാഽസൗ .
യസ്യാംഗേജാഽഹം ഹരിരി മുഖ്യാ
േമാഹാന്ന ജാനന്തി സുേര മുഖ്യാഃ .. 1..

ഭും വേരണ്യം പിതരം മേഹശം
േയാ ഹ്മാണം വിദധാതി തൈസ്മ .
േവദാംശ്ച സർവാൻ ഹിേണാതി ചാ ്യം
തം ൈവ ഭും പിതരം േദവതാനാം .. 2..
മമാപി വിേഷ്ണാർജനകം േദവമീഡ്യം
േയാഽന്തകാേല സർവേലാകാൻസഞ്ജഹാര .. 3..
സ ഏകഃ േ ഷ്ഠശ്ച സർവശാസ്താ സ ഏവ വരിഷ്ഠശ്ച .
േയാ േഘാരം േവഷമാസ്ഥായ ശരഭാഖ്യം മേഹശ്വരഃ .
നൃസിംഹം േലാകഹന്താരം സഞ്ജഘാന മഹാബലഃ .. 4..
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ഹരിം ഹരന്തം പാദാഭ്യാമനുയാന്തി സുേരശ്വരാഃ .
മാവധീഃ പുരുഷം വി ം വി മസ്വ മഹാനസി .. 5..
കൃപയാ ഭഗവാന്വി ം വിദദാര നൈഖഃ ഖൈരഃ .
ചർമാംബേരാ മഹാവീേരാ വീരഭേ ാ ബഭൂവ ഹ .. 6..
സ ഏേകാ രുേ ാ േധ്യയഃ സർേവഷാം സർവസിദ്ധേയ . േയാ ഹ്മണഃ പഞ്ച 
വ ഹന്താ
തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ .. 7..
േയാ വി ലിംേഗന ലലാടേജന സർവം ജഗദ്ഭസ്മസാത്സങ്കേരാതി .
പുനശ്ച സൃഷ്ട്വാ പുനരപ്യരക്ഷേദവം സ്വത ം കടീകേരാതി .
തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ .. 8..
േയാ വാമപാേദന ജഘാന കാലം േഘാരം പേപഽേഥാ ഹാലഹലം ദഹന്തം .
തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ .. 9..
േയാ വാമപാദാർചിതവി േന സ്തൈസ്മ ദദൗ ച മതീവ ഹൃഷ്ടഃ .
തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ .. 10..
േയാ ദക്ഷയേജ്ഞ സുരസംഘാന്വിജിത്യ
വി ം ബബേന്ധാരഗപാേശന വീരഃ .
തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ .. 11..
േയാ ലീലൈയവ ിപുരം ദദാഹ
വി ം കവിം േസാമസൂര്യാഗ്നിേന ഃ .
സർേവ േദവാഃ പശുതാമവാപുഃ
സ്വയം തസ്മാത്പശുപതിർബഭൂവ .
തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ .. 12..
േയാ മത്സ്യകൂർമാദിവരാഹസിംഹാ-
ന്വി ം മന്തം വാമനമാദിവി ം .
വിവി വം പീഡ്യമാനം സുേരശം
ഭസ്മീചകാര മന്മഥം യമം ച .
തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ .. 13..
ഏവം കാേരണ ബഹുധാ തുഷ്ട്വാ
ക്ഷമാപയാമാസുർനീലകണ്ഠം മേഹശ്വരം .
താപ യസമുദ്ഭൂതജന്മമൃത ജരാദിഭിഃ .
നാവിധാനി ദുഃഖാനി ജഹാര പരേമശ്വരഃ ..14..
ഏവം മൈ ഃ ാർഥ്യമാന ആത്മാ ൈവ സർവേദഹിനാം .
ശങ്കേരാ ഭഗവാനാേദ്യാ രരക്ഷ സകലാഃ ജാഃ .. 15..
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യത്പാദാംേഭാരുഹദ്വന്ദ്വം മൃഗ്യേത വി നാ സഹ .
ത്വാ ത്യം മേഹശാനമവാങ്മനസേഗാചരം .. 16..

ഭക്ത്യാ ന തേനാർവിേഷ്ണാഃ സാദമകേരാദ്വിഭുഃ .
യേതാ വാേചാ നിവർതേന്ത അ ാപ്യ മനസാ സഹ .
ആനന്ദം ഹ്മേണാ വിദ്വാന്ന ബിേഭതി കദാചേനതി .. 17..
അേണാരണീയാന്മഹേതാ മഹീയാ-
നാത്മാസ്യജേന്താർനിഹിേതാ ഗുഹായാം .
തമ തും പശ്യതി വീതേശാേകാ
ധാതുഃ സാദാന്മഹിമാനമീശം .. 18..
വസിഷ്ഠൈവയാസകിവാമേദവ-
വിരിഞ്ചിമുൈഖ്യർഹൃദി ഭാവ്യമാനഃ .
സന ജാതാദിസനാതനാൈദ്യ-
രീേഡ്യാ മേഹേശാ ഭഗവാനാദിേദവഃ .. 19..
സേത്യാ നിത്യഃ സർവസാക്ഷീ മേഹേശാ
നിത്യാനേന്ദാ നിർവികൽേപാ നിരാഖ്യഃ .
അചിന്ത്യശക്തിർഭഗവാൻഗിരീശഃ
സ്വാവിദ്യയാ കൽപിതമാനഭൂമിഃ .. 20..
അതിേമാഹകരീ മായാ മമ വിേഷ്ണാശ്ച സു ത .
തസ്യ പാദാംബുജധ്യാനാ സ്തരാ സുതരാ ഭേവത് .. 21..
വി ർവിശ്വജഗേദ്യാനിഃ സ്വാംശഭൂൈതഃ സ്വൈകഃ സഹ .
മമാംശസംഭേവാ ഭൂത്വാ പാലയത്യഖിലം ജഗത് .. 22..
വിനാശം കാലേതാ യാതി തേതാഽന്യത്സകലം മൃഷാ .
ഓം തൈസ്മ മഹാ ാസായ മഹാേദവായ ശൂലിേന .
മേഹശ്വരായ മൃഡായ തൈസ്മ രു ായ നേമാ അ .. 23..
ഏേകാ വി ർമഹദ്ഭൂതം പൃഥഗ്ഭൂതായേനകശഃ .

ീംേല്ലാകാന്വ്യാപ്യ ഭൂതാത്മാ ഭുങ്ക്േത വിശ്വഭുഗവ്യയഃ .. 24..
ചതുർഭിശ്ച ചതുർഭിശ്ച ദ്വാഭ്യാം പഞ്ചമിേരവ ച .
ഹൂയേത ച പുനർദ്വാഭ്യാം സ േമ വി ഃ സീദതു .. 25..

ഹ്മാർപണം ഹ്മ ഹവിർ ഹ്മാഗ്നൗ ഹ്മണാ ഹുതം .
ൈഹ്മവ േതന ഗന്തവ്യം ഹ്മകർമസമാധിനാ .. 26..

ശരാ ജീവാസ്തദംേഗഷു ഭാതി നിത്യം ഹരിഃ സ്വയം .
ൈഹ്മവ ശരഭഃ സാക്ഷാേന്മാക്ഷേദാഽയം മഹാമുേന .. 27..

മായാവശാേദവ േദവാ േമാഹിതാ മമതാദിഭിഃ .
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തസ്യ മാഹാത്മ്യേലശാംശം വ ം േകനാപ്യ ശക്യേത .. 28..
പരാത്പരതരം ഹ്മ യത്പരാത്പരേതാ ഹരിഃ .
പരാത്പരതേരാ ഹീശസ്തസ്മാ േല്യാഽധിേകാ ന ഹി .. 29..
ഏക ഏവ ശിേവാ നിത്യസ്തേതാഽന്യത്സകലം മൃഷാ .
തസ്മാത്സർവാൻപരിത്യജ്യ േധ്യയാന്വിഷ്ണ്വാദികാൻസുരാൻ .. 30..
ശിവ ഏവ സദാ േധ്യയഃ സർവസംസാരേമാചകഃ .
തൈസ്മ മഹാ ാസായ മേഹശ്വരായ നമഃ .. 31..
ൈപപ്പലാദം മഹാശാ ം ന േദയം യസ്യ കസ്യചിത് .
നാസ്തികായ കൃതഘ്നായ ദുർവൃത്തായ ദുരാത്മേന .. 32..
ദാംഭികായ നൃശംസായ ശഠായാനൃതഭാഷിേണ .
സു തായ സുഭക്തായ സുവൃത്തായ സുശീലിേന .. 33..
ഗുരുഭക്തായ ദാന്തായ ശാന്തായ ഋജുേചതേസ .
ശിവഭക്തായ ദാതവ്യം ഹ്മകർേമാക്തധീമേത .. 34..
സ്വഭക്താൈയവ ദാതവ്യമകൃതഘ്നായ സു തം .
ന ദാതവ്യം സദാ േഗാപ്യം യേത്നൈനവ ദ്വിേജാത്തമ .. 35..
ഏതത്ൈപപ്പലാദം മഹാശാ ം േയാഽധീേത ാവേയദ്ദ്വിജഃ
സ ജന്മമരേണേഭ്യാ മുേക്താ ഭവതി . േയാ ജാനീേത േസാഽമൃതത്വം
ച ഗച്ഛതി . ഗർഭവാസാദ്വിമുേക്താ ഭവതി . സുരാപാനാത്പൂേതാ
ഭവതി . സ്വർണേസ്തയാത്പൂേതാ ഭവതി . ഹ്മഹത്യാത്പൂേതാ
ഭവതി . ഗുരുതൽപഗമനാത്പൂേതാ ഭവതി . സ സർവാേന്വദാനധീേതാ
ഭവതി . സ സർവാേന്ദവാന്ധ്യാേതാ ഭവതി . സ സമസ്തമഹാപാതേകാ-
പപാതകാത്പൂേതാ ഭവതി . തസ്മാദവിമുക്തമാ ിേതാ ഭവതി .
സ സതതം ശിവ ിേയാ ഭവതി . സ ശിവസായുജ്യേമതി . ന സ
പുനരാവർതേത ന സ പുനരാവർതേത . ൈഹ്മവ ഭവതി . ഇത്യാഹ
ഭഗവാൻ േഹ്മത പനിഷത് ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ .
ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ . സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു .
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി ശരേഭാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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