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സാമേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

ആരുണികാേഖ്യാപനിഷത്ഖ്യാതസംന്യാസിേനാഽമലാഃ .
യത് േബാധാദ്യാന്തി മുക്തിം ത ാമ ഹ്മ േമ ഗതിഃ ..
ഓം ആപ്യായന്ത്വിതി ശാന്തിഃ ..
ഓം ആരുണിഃ ാജാപത്യഃ ജാപേതർേലാകം ജഗാമ . തം
ഗേത്വാവാച . േകന ഭഗവൻകർമാണ്യേശഷേതാ വിസൃജാമീതി .
തം േഹാവാച ജാപതിസ്തവ
പു ാൻ ാതൃഇൻബന്ധ്വാദീഞ്ഛിഖാം യേജ്ഞാപവീതം യാഗം
സ്വാധ്യായം
ഭൂർേലാകഭുവർേലാകസ്വർേലാകമഹർേലാകജേനാേലാകതേപാേലാകസത്യേലാകം

ചാതലതലാതലവിതലസുതലരസാതലമഹാതലപാതാലം ഹ്മാണ്ഡം
ച വിസൃേജത് . ദണ്ഡമാച്ഛാദനം ൈചവ കൗപീനം ച
പരി േഹത് . േശഷം വിസൃേജദിതി .. 1..
ഗൃഹേസ്ഥാ ഹ്മചാരീ വാ വാന േസ്ഥാ വാ ഉപവീതം ഭൂമാവ
വാ വിസൃേജത് . ലൗകികാഗ്നീനുദരാഗ്നൗ സമാേരാപേയത് .
ഗായ ീം ച സ്വവാചാഗ്നൗ സമാേരാപേയത് . കുടീചേരാ
ഹ്മചാരീ കുടുംബം വിസൃേജത് . പാ ം വിസൃേജത് .

പവി ം വിസൃേജത് . ദണ്ഡ�ാംേലാകാംശ്ച വിസൃേജദിതി േഹാവാച
. അത ഉർധ്വമമ വദാചേരത് . ഊർധ്വഗമനം വിസൃേജത് .
ഔഷധവദശനമാചേരത് . ിസന്ധ്യാദൗ സ്നാനമാചേരത് .
സന്ധിം സമാധാവാത്മന്യാചേരത് . സർേവഷു
േവേദഷ്വാരണ്യകമാവർതേയദുപനിഷദമാവർതേയദുപനിഷദമാവർതയ്
ഏദിതി .. 2..
ഖല്വഹം ഹ്മസൂചനാ ം ഹ്മസൂ മഹേമവ
വിദ്വാ ിവൃ ം ത്യേജദ്വിദ്വാന്യ ഏവം േവദ സംന്യസ്തം മയാ
സംന്യസ്തം മയാ സംന്യസ്തം മേയതി ിരുക്ത്വാഭയം
സർവഭൂേതേഭ്യാ മത്തഃ സർവം വർതേത . സഖാമാേഗാപാേയാജഃ
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സഖാേയാഽസീ സ്യ വേ ാഽസി വാർ ഘ്നഃ ശർമ േമ ഭവ
യത്പാപം തന്നിവാരേയതി . അേനന മേ ണ കൃതം വാഇണവം
ദണ്ഡം കൗപീനം
പരി േഹദൗഷധവദശനമാചേരദൗഷധവദശനം
ാശ്നീയാദ്യഥാലാഭമശ്നീയാത് . ഹ്മചര്യമഹിംസാ

ചാപരി ഹം ച സത്യം ച യേത്നന േഹ രക്ഷത േഹ രക്ഷത േഹ
രക്ഷത ഇതി .. 3..
അഥാതഃ പരമഹംസപരി ാജകാനാമാസനശയനാദികം ഭൂമൗ
ഹ്മചര്യം മൃത്പാ മലാംബുപാ ം ദാരുപാ ം വാ

യതീനാം
കാമേ ാധഹർഷേരാഷേലാഭേമാഹദംഭദർേപച്ഛാസൂയാമമത്വാഹങ്ക്
ആരാദീനപി പരിത്യേജത് . വർഷാസു വശീേലാഽഷ്ടൗ
മാസാേനകാകീ യതിശ്ചേരത് ദ്വാേവവ വാ വിചേരദ്ദ്വാേവവ വാ
വിചേരദിതി .. 3..
സ ഖേല്വവം േയാ വിദ്വാൻേസാപനയനാദൂർധ്വേമതാനി ാഗ്വാ ത്യേജത്
. പി ം പു മഗ്ന പവീതം കർമ കല ം ചാന്യദപീഹ യതേയാ
ഭിക്ഷാർഥം ാമം വിശന്തി പാണിപാ മുദരപാ ം വാ .
ഓം ഹി ഓം ഹി ഓം ഹീേത്യതദുപനിഷദം വിന്യേസത് ..
ഖേല്വതദുപനിഷദം വിദ്വാന്യ ഏവം േവദ പാലാശം
ൈബല്വമാശ്വത്ഥമൗദുംബരം ദണ്ഡം മൗഞ്ജീം േമഖലാം
യേജ്ഞാപവീതം ച ത്യക്ത്വാ ശൂേരാ യ ഏവം േവദ . തദ്വിേഷ്ണാഃ
പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ച രാതതം .
തദ്വി ാേസാ വിപന്യേവാ ജാഗൃവാംസഃ സമിന്ധേത . വിേഷ്ണാര്യത്പരമം
പദമിതി . ഏവം നിർവാണാനുശാസനം േവദാനുശാസനം
േവദാനുശാസനമിതി .. 5..
ഓം ആപ്യായന്ത്വിതി ശാന്തിഃ ..
ഇതി സാമേവദീയാരുണിേകാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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