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കൃേഷ്ണാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ൈവഷ്ണവ ഉപനിഷദ്

|| ീ ഗുരുേഭ്യാ നമഃ ഹരിഃ ഓം ||

േയാ രാമഃ കൃഷ്ണതാേമത്യ സാർവാത്മ്യം ാപ്യ ലീലയാ |
അേതാഷയേദ്ദവമൗനിപടലം തം നേതാഽസ്മ്യഹം || 1||

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ |
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാംസസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ |
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ |
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാഽരിഷ്ടേനമിഃ സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു |

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ |

|| അഥ ഥമ ഖണ്ഡഃ ||

ഹരിഃ ഓം | ീമഹാവി ം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണം രാമച ം
ദൃഷ്ട്വാ സർവാംഗസുന്ദരം മുനേയാ വനവാസിേനാ വിസ്മിതാ ബഭൂവുഃ |
തം േഹാചുർേനാഽവദ്യമവതാരാൈന്വ ഗണ്യേന്തആലിംഗാേമാ ഭവന്തമിതി |
ഭവാന്തേര കൃഷ്ണാവതാേര യൂയം േഗാപികാ ഭൂത്വ മാമാലിംഗഥ
അേന്യ േയഽവതാരാേസ്ത ഹി േഗാപാ ന ീശ്ച േനാ കുരു | അേന്യാന്യവി ഹം
ധാര്യം തവാംഗ ർശനാദിഹ | ശാശ്വത ർശയിതാസ്മാകം
ഗൃൺഹീേമാഽവതാരാന്വയം || 1||

രു ാദീനാം വചഃ ശൃത്വാ േ ാവാച ഭഗവാൻസ്വയം |
അംഗയംഗം കരിഷ്യാമി ഭവദ്വാക്യം കേരാമ്യഹം || 2||

േമാദിതാേസ്ത സുരാ സർേവ കൃതകൃത്യാധുനാ വയം |
േയാ നന്ദഃ പരമാനേന്ദാ യേശാേദാ മുക്തിേഗഹിനീ || 3||
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മായാ സാ ിവിധാ േ ാക്താ സത്ത്വരാജസതാമസീ |
േ ാക്താ ച സാത്ത്വികീ രുേ ഭേക്ത ഹ്മണി രാജസീ || 4||

താമസീ ൈദത്യപേക്ഷഷു മായാ േ ധാ ഹ ദാഹൃതാ |
അേജയാ ൈവഷ്ണവീ മായാ ജേപ്യന ച സുതാ പുരാ || 5||

േദവകീ ഹ്മപു സാ യാ േവൈദരുപഗീയേത |
നിഗേമാ വസുേദേവാ േയാ േവദാർഥഃ കൃഷ്ണരാമേയാഃ || 6||

വേത സതതം യ േസാഽവതീർേണാ മഹീതേല |
വേന വൃന്ദാവേന ീഡംേഗാപേഗാപീസുൈരഃ സഹ || 7||

േഗാേപ്യാ ഗാവ ഋചസ്തസ്യ യഷ്ടികാ കമലാസനഃ |
വംശ ഭഗവാൻ രു ഃ ശൃംഗമി ഃ സേഗാസുരഃ || 8||

േഗാകുലം വനൈവകുണ്ഠം താപസാസ്ത േത മാഃ |
േലാഭേ ാധാദേയാ ൈദത്യാഃ കലികാലസ്തിര തഃ || 9||

േഗാപരൂേപാ ഹരിഃ സാക്ഷാന്മായാവി ഹധാരണഃ |
ദുർേബാധം കുഹകം തസ്യ മായയാ േമാഹിതം ജഗത് || 10||

ദുർജയാ സാ സുൈരഃ സർൈവർധൃഷ്ടിരൂേപാ ഭേവദ്വിജഃ |
രുേ ാ േയന കൃേതാ വംശസ്തസ്യ മായാ ജഗത്കഥം || 11||

ബലം ജ്ഞാനം സുരാണാം ൈവ േതഷാം ജ്ഞാനം ഹൃതം ക്ഷണാത്
|
േശശനാേഗാ ഭേവ ാമഃ കൃേഷ്ണാ ൈഹ്മവ ശാശ്വതം || 12||

അഷ്ടാവഷ്ടസഹേ േദ്വ ശതാധിക്യഃ ിയസ്തഥാ |
ഋേചാപനിഷദസ്താ ൈവ ഹ്മരൂപാ ഋചഃ ിയാഃ || 13||

േദ്വഷാശ്ചാണൂരമേല്ലാഽയം മത്സേരാ മുഷ്ടിേകാ ജയഃ |

https://thalilakkam.in/



കൃേഷ്ണാപനിഷദ് 6

ദർപഃ കുവലയാപീേഡാ ഗർേവാ രക്ഷഃ ഖേഗാ ബകഃ || 14||

ദയാ സാ േരാഹിണീ മാതാ സത്യഭാമാ ധേരതി ൈവ |
അഘാസുേരാ മാഹാവ്യാധിഃ കലിഃ കംസഃ സ ഭൂപതിഃ || 15||

ശേമാ മി ഃ സുദാമാ ച സത്യാേ ാദ്ധേവാ ദമഃ |
യഃ ശംഖഃ സ സ്വയം വി ർലക്ഷ്മീരുേപാ വ്യവസ്ഥിതഃ || 16||

ദുഗ്ധസിന്ധൗ സമുത്പേന്നാ േമഘേഘാഷ സം തഃ |
ദുേഗ്ദാദധിഃ കൃതേസ്തന ഭഗ്നഭാേണ്ഡാ ദധിഗൃേഹ || 17||

ീഡേത ബാലേകാ ഭൂത്വാ പൂർവവ മേഹാദധൗ |
സംഹാരാർഥം ച ശ ണാം രക്ഷണായ ച സംസ്ഥിതഃ || 18||

കൃപാർേഥ സർവഭൂതാനാം േഗാപ്താരം ധർമമാത്മജം |
യ മീശ്വേരണാസീതച്ച ം ഹ്മരൂപദൃക് || 19||

ജയന്തീസംഭേവാ വായുശ്ചമേരാ ധർമസഞ്ജ്ഞിതഃ |
യസ്യാസൗ ജ്വലനാഭാസഃ ഖഡ്ഗരൂേപാ മേഹശ്വരഃ || 20||

കശ്യേപാലൂഖലഃ ഖ്യാേതാ ര ർമാതാഽദിതിസ്തഥാ |
ച ം ശംഖം ച സംസിദ്ധിം ബി ം ച സർവമൂർധനി || 21||

യാവന്തി േദവരൂപാണി വദന്തി വിഭുധാ ജനാഃ |
നമന്തി േദവരൂേപഭ്യ ഏവമാദി ന സംശയഃ || 22||

ഗദാ ച കാളികാ സാക്ഷാത്സർവശ നിബർഹിണീ |
ധനുഃ ശാർമ്ഗം സ്വമായാച ശരത്കാലഃ സുേഭാജനഃ || 23||

അബ്ജകാണ്ഡം ജഗത്ബീജം ധൃതം പാണൗ സ്വലീലയാ |
ഗരുേഡാ വടഭാണ്ഡീരഃ സുദാമാ നാരേദാ മുനിഃ || 24||

വൃന്ദാ ഭക്തിഃ ിയാ ബുദ്ധീഃ സർവജ കാശിനീ |
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തസ്മാന്ന ഭിന്നം നാഭിന്നമാഭിർഭിേന്നാ ന ൈവ വിഭുഃ |
ഭൂമാവുത്താരിതം സർവം ൈവകുണ്ഠം സ്വർഗവാസിനാം || 25||

|| ഇതി ഥമ ഖണ്ഡഃ ||

|| അഥ ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||

േശേഷാ ഹ ൈവ വാസുേദവാത് സങ്കർഷേണാ നാമ ജീവ ആസീത് |

േസാഽകാമയത ജാഃ സൃേജേയതി |

തതഃ ദ മ്നസഞ്ജ്ഞകആസീത് |

തസ്മാത് അഹങ്കാരനാമാനിരുേദ്ധാ ഹിരണ്യഗർേഭാഽജായത |

തസ്മാത് ദശ ജാപതേയാ മരീച്യാദ്യാഃ
സ്ഥാണുദക്ഷകർദമ ിയ േതാത്തനപാദവായേവാ വ്യജായന്ത |

േതേഭ്യാഃ സർവാണി ഭൂതാനി ച |

തസ്മാേച്ഛഷാേദവ സർവാണി ച ഭൂതാനി സമുത്പദ്യേന്ത |

തസ്മിേന്നവ ലീയേന്ത |

സ ഏവ ബഹുധാ ജായമാനഃ സർവാൻ പരിപാതി |

സ ഏവ കാ േവേയാ വ്യാകരണേജ്യാതിഷാദിശാ ണി നിർമിമാേണാ
ബഹുഭിർമുമു ഭിരുപാസ്യമാേനാഽഖിലാം ഭുവേമകസ്മിൻ
ശീർഷ്ണ സിദ്ധാർഥവദവ ിയമാണഃ സർൈവർമുനിഭിഃ
സ ാർഥ്യമാനഃ സഹ ശിഖരാണി േമേരാഃ
ശിേരാഭിരാവാര്യമാേണാ മഹാവായ്വഹങ്കാരം നിരാചകാര |
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സഏവ ഭഗവാൻ ഭഗവന്തം ബഹുധാ വി ീയമാണഃ അഖിേലന േസ്വന
രുേപണ യുേഗ യുേഗ േതൈനവ ജയമാനഃ സ ഏവ സൗമി ിൈരക്ഷ്വാകഃ
സർവാണി ധാനുഷശാ ാണി സർവാണ്യ ശാ ാണി ബഹുധാ
വി ീയമാേനാ രക്ഷാംസി സർവാണി വിനിഘ്നംശ്ചാതുർവർണ്യധർമാൻ
വർതയാമാസ |

സ ഏവ ഭഗവാൻ യുഗസന്ധികാേല ശാരദാ സംനികാേശാ
രൗഹിേനേയാ വാസുേദവഃ സർവാണി ഗദാദ്യായുധശാ ാണി
വ്യാചക്ഷാേണാ ൈനകാൻ രാജന്യമണ്ഡലാന്നിരാചികീർഷുഃ
ഭുഭാരമഖിലം നിചഖാന |

സ ഏവ ഭഗവാൻ യുേഗ തുരിേയഽപി ഹ്മകുേല ജായമാനഃ സർവ
ഉപനിഷദഃ ഉദ്ദിധീർഷുഃ സർവാണി ധർമശാ ാണി
വിസ്താരയി ഃ സർവാനപി ജനാൻ സന്താരയി ഃ
സർവാനപി ൈവഷ്ണവാൻ ധർമാൻ വിജൃംഭയൻ
സർവാനപി പാഷണ്ഡാൻ നിചഖാന |

സ ഏഷ ജഗദന്തര്യാമീ |

സ ഏഷസർവാത്മകഃ |

സ ഏവ മുമു ഭിർേധ്യയഃ |

സ ഏവ േമാക്ഷ ദഃ |

ഏതം ത്വാ സർേവഭ്യഃ പാേപേഭ്യാ മുച്യേത |

തന്നാമ സങ്കീർതയൻ വി സായുജ്യം ഗച്ഛതി |

തേദതദ് ദിവാ അധീയാനഃ രാ ികൃതം പാപം നാശയതി |

നക്തമധീയാേനാ ദിവസകൃതം പാപം നാശയതി |
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തേദതേദ്വദാനാം രഹസ്യം തേദതദുപനിഷദാം രഹസ്യം
ഏതദധീയാനഃ സർവ തുഫലം ലഭേത
ശാന്തിേമതി മനഃശുദ്ധിേമതി സർവതീർഥഫലം ലഭേത
യ ഏവം േവദ േദഹബന്ധാദ്വിമുച്യേത ഇത പനിഷത് ||

|| ഇതി ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ ||
ഹരിഃ ഓം തത്സത്

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ |
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാംസസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ |
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ |
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാഽരിഷ്ടേനമിഃ സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു |

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ |

|| ഇതി കൃേഷ്ണാപനിഷത്സമാപ്താ ||

|| ഭാരതീരമണമുഖ്യ ാണന്തർഗത ീകൃഷ്ണാർപണമ ||

https://thalilakkam.in/




