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.. DakShinamurti Upanishad ..

॥ दिणामू ुपिनषत ॥्
यौनाया मौिनपटलं णमाऽतः ।
महामौनपदं याित स िह मे परमा गितः ॥
ॐ सह नाववत ु । सह नौ भनुु । सह वीय करवावहै ।
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
ॐ ॄावत महाभाडीरवटमलेू महासऽाय समतेा
महष यः शौनकादये ह सिमाणयिजासवो
माक डयें िचरऽजीिवनमपुसमे पूः केन ं
िचरं जीविस केन वानमनभुवसीित । परमरहिशव-
ताननेिेत स होवाच । िकं तरमरहिशवतानम ।्
तऽ को दवेः । के माः । को जपः । का मिुा । का िना ।
िकं तानसाधनम ।् कः पिरकरः । को बिलः । कः कालः ।
िकं तानिमित । स होवाच । यने दिणामखुः िशवोऽपरोीकृतो
भवित तरमरहिशवतानम ।् यः सवपरमे काले
सवा नापुसं ाानसखु े मोदत े ूकाशते
वा स दवेः । अऽतै े मरहोका भवि । मधेा
दिणामिूत म ॄा ऋिषः । गायऽी छः ।
दवेता दिणाः । मणेाासः । ॐ आदौ नम उाय 
ततो भगवते पदम ।् दिणिेत पदं पातू य े पदमुरते ॥् १॥
अं चतु ं मधेां ूां पदं वदते ।्
समुाय  ततो वायबुीजं ं च ततः पठेत ।्
अिजायां ततषे चतिुवशारो मनःु ॥ २॥
ानम ॥्
िटकरजतवण मौिकीममाला-
ममतृकलशिवां ानमिुां कराम े ।

दधतमरुगकं चचडूं िऽनऽें
िवधतृिविवधभषूं दिणामिूत मीडे ॥ ३॥

मणे ासः ।
आदौ वदेािदमुाय रां सिवसग कम ।्
पाण तत उृ अरं सिवसग कम ।्
अे समुरेारं मनरुषे नवारः ॥ ४॥
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॥ दिणामू ुपिनषत ॥्

मिुां भिाथ दाऽ स परशहुिरणं बािभबा मकंे
जाासं दधानो भजुगिबलसमाबको वटाधः ।

आसीनखडूितघिटतजटाीरगौरिनऽेो
दादाः शकुामै ुिनिभरिभवतृो भावशिुं भवो नः ॥ ५॥

मणे ासः ॄिष ासः -
तारं ॄूनंम उाय  मायां वावमवे च ।
दिणापदमुाय  ततः ातू य े पदम ॥् ६॥
ानं दिेह पदं पािजायां ततो सते ।्
मनरुादशाणऽयं सव मषे ु गोिपतः ॥ ७॥
भापाडुरः शिशशकलधरो ानमिृामाला-
वीणापुिैव राजरकमलधरो योगपािभरामः ।

ाापीठे िनषणो मिुनवरिनकरःै सेमानः ूसः
सालः कृिवासाः सततमवत ु नो दिणामिूत रीशः ॥ ८॥

मणे ासः । [ॄिष ासः ।]
तारं परं रमाबीजं वदेाबंिशवाय च ।
तुं चानलजायां मनुा दशवण कः ॥ ९॥
वीणां करःै पुकममालां
िबॅाणमॅाभगलं वराम ।्

फणीकं मिुनिभः शकुाःै
सें वटाधः कृतनीडमीडे ॥ १०॥

िवू ऋिषरनुपु छ्ः । दवेता दिणाः ।
मणे ासः ।
तारं नमो भगवते तुं वटपदं ततः ।
मलेूित पदमुाय  वािसन े पदमुरते ॥् ११॥
ूामधेापदं पादािदिसिं ततो वदते ।्
दाियन े पदमुाय  माियन े नम उरते ॥् १२॥
वागीशाय ततः पाहाानपदं ततः ।
विजायां ततषे ािऽशंण को मनःु ।
आनुभुो मराजः सवमोमोतमः ॥ १३॥
ानम ।्
मिुापुकविनागिवलसां ूसाननं
मुाहारिवभषूणं शिशकलाभािरीटोलम ।्
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.. DakShinamurti Upanishad ..

अानापहमािदमािदमिगरामथ भवानीपितं
मोधािनवािसनं परगंु ायाभीाय े ॥ १४॥

मौनमिुा ।
सोऽहिमित यावदािितः सिना भवित ।
तदभदेने माॆडेन ं ानसाधनम ।्
िचे तदकेतानता पिरकरः । अचेाप णं बिलः ।
ऽीिण धामािन कालः । ादशापदं ानिमित ।
त े ह पनुः ौधानां ूचूःु ।
कथं वाऽोदयः । िकं पम ।् को वाऽोपासक इित ।
स होवाच ।
वरैायतलैसणू भिवित समिते ।
ूबोधपणू पाऽ े त ु िदीपं िवलोकयते ॥् १५॥
मोहाकारे िनःसारे उदिेत यमवे िह ।
वरैायमरिणं कृा ान ं कृोरारिणम ॥् १६॥
गाढतािमॐसशंाैगढूमथ िनवदेयते ।्
मोहभानजुसबंां िववकेां मकृडुजम ॥् १७॥
तािवचारपाशने बं तैभयातरुम ।्
उीवयिजाने पणे सिंतः ॥ १८॥
शमेषुी दिणा ूोा सा याभीणे मखुम ।्
दिणािभमखुः ूोः िशवोऽसौ ॄवािदिभः ॥ १९॥
सगा िदकाले भगवाििरि-
पानै ं सग साममा ।

ततुोष िचे वािताथा ला
धः सोपाोपासको भवित धाता ॥ २०॥

य इमां परमरहिशवतिवामधीत े स सवपापेो मुो भवित ।
य एवं वदे स कैवमनभुवतीपुिनषत ॥्
ॐ सह नाववत ु । सह नौ भनुु । सह वीय करवावहै ।
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
इित दिणामू ुपिनषमाा ॥
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॥ दिणामू ुपिनषत ॥्
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