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സാമേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

|| ീ ഗുരുേഭ്യാ നമഃ ഹരിഃ ഓം ||
യജ്ഞ്ജ്ഞാനാദ്യാന്തി മുനേയാ ാഹ്മണ്യം പരമാദ്ഭുതം |
തൈ പദ് ഹ്മതത്ത്വമഹമസ്മീതി ചിന്തേയ ||
ഓം ആപ്യായന്ത്വിതി ശാന്തിഃ ||
ചിത്സദാനന്ദരൂപായ സർവധീവൃത്തിസാക്ഷിേണ |
നേമാ േവദാന്തേവദ്യായ ഹ്മേണഽനന്തരൂപിേണ ||
ഓം വ സൂചീം വക്ഷ്യാമി ശാ മജ്ഞാനേഭദനം |
ദൂഷണം ജ്ഞാനഹീനാനാം ഭൂഷണം ജ്ഞാനച ഷാം || 1||

ാഹ്മക്ഷ ിയൈവഷ്യശൂ ാ ഇതി ചത്വാേരാ വർണാേസ്തഷാം വർണാനാം
ാഹ്മണ ഏവ
ധാന ഇതി േവദവചനാനുരൂപം തിഭിരപ ക്തം |

ത േചാദ്യമസ്തി േകാ വാ ാഹ്മേണാ നാമ കിം ജീവഃ കിം േദഹഃ കിം ജാതിഃ
കിം
ജ്ഞാനം കിം കർമ കിം ധാർമിക ഇതി ||
ത ഥേമാ ജീേവാ ാഹ്മണ ഇതി േചത് തന്ന | അതീതാനാഗതാേനകേദ 
ഹാനാം
ജീവൈസ്യകരൂപത്വാത് ഏകസ്യാപി കർമവശാദേനകേദഹസംഭവാത് സർവ 
ശരീരാണാം
ജീവൈസ്യകരൂപത്വാച്ച | തസ്മാത് ന ജീേവാ ാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി േദേഹാ ാഹ്മണ ഇതി േചത് തന്ന | ആചാണ്ഡാലാദിപര്യന്താനാം
മനുഷ്യാണാം
പഞ്ചഭൗതികേത്വന േദഹൈസ്യകരൂപത്വാത്
ജരാമരണധർമാധർമാദിസാമ്യദർശനത് ാഹ്മണഃ േശ്വതവർണഃ ക്ഷ ിേയാ
രക്തവർേണാ ൈവശ്യഃ പീതവർണഃ ശൂ ഃ കൃഷ്ണവർണഃ ഇതി നിയമാഭാവാത് |
പി ാദിശരീരദഹേന പു ാദീനാം ഹ്മഹത്യാദിേദാഷസംഭവാച്ച |
തസ്മാത് ന േദേഹാ ാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി ജാതി ാഹ്മണ ഇതി േചത് തന്ന | ത
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ജാത്യന്തരജ ഷ്വേനകജാതിസംഭവാത് മഹർഷേയാ ബഹവഃ സന്തി |
ഋഷ്യശൃംേഗാ മൃഗ്യാഃ,കൗശികഃ കുശാത്,ജാംബൂേകാ ജാംബൂകാത്,വാൽമീേകാ
വാൽമീകാത്,വ്യാസഃ ൈകവർതകന്യകായാം,ശശപൃഷ്ഠാത് ഗൗതമഃ,
വസിഷ്ഠ ഉർവശ്യാം,അഗസ്ത്യഃ കലേശ ജാത ഇതി ശൃതത്വാത് | ഏേതഷാം
ജാത്യാ വിനാപ്യേ ജ്ഞാന തിപാദിതാ ഋഷേയാ ബഹവഃ സന്തി | തസ്മാത്
ന ജാതി ാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി ജ്ഞാനം ാഹ്മണ ഇതി േചത് തന്ന | ക്ഷ ിയാദേയാഽപി
പരമാർഥദർശിേനാഽഭിജ്ഞാ ബഹവഃ സന്തി | തസ്മാത് ന ജ്ഞാനം ാഹ്മണ
ഇതി ||
തർഹി കർമ ാഹ്മണ ഇതി േചത് തന്ന | സർേവഷാം ാണിനാം

ാരബ്ധസഞ്ചിതാഗാമികർമസാധർമ്യദർശനാത്കർമാഭിേ രിതാഃ സേന്താ
ജനാഃ

ിയാഃ കുർവന്തീതി | തസ്മാത് ന കർമ ാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി ധാർമിേകാ ാഹ്മണ ഇതി േചത് തന്ന | ക്ഷ ിയാദേയാ ഹിരണ്യദാ 
താേരാ ബഹവഃ
സന്തി | തസ്മാത് ന ധാർമിേകാ ാഹ്മണ ഇതി ||
തർഹി േകാ വാ ഹ്മേണാ നാമ | യഃ കശ്ചിദാത്മാനമദ്വിതീയം ജാതിഗുണ ി 
യാഹീനം
ഷഡൂർമിഷഡ്ഭാേവത്യാദിസർവേദാഷരഹിതം സത്യജ്ഞാനാനന്ദാനന്തസ്വരൂ 
പം
സ്വയം നിർവികൽപമേശഷകൽപാധാരമേശഷഭൂതാന്തര്യാമിേത്വന
വർതമാനമന്തര്യഹിശ്ചാകാശവദനുസ തമഖണ്ഡാനന്ദസ്വഭാവമ േമയം
അനുഭൈവകേവദ്യമപേരാക്ഷതയാ ഭാസമാനം കരതളാമലകവത്സാക്ഷാദപ 
േരാക്ഷീകൃത്യ
കൃതാർഥതയാ കാമരാഗാദിേദാഷരഹിതഃ ശമദമാദിസമ്പേന്നാ ഭാവ മാത്സര്യ
തൃഷ്ണാ ആശാ േമാഹാദിരഹിേതാ ദംഭാഹങ്കാരദിഭിരസം ഷ്ടേചതാ വർതത
ഏവമുക്തലക്ഷേണാ യഃ സ ഏവ ാഹ്മേണതി ശൃതി തീതിഹാസപുരാണാ 
ഭ്യാമഭി ായഃ
അന്യഥാ ഹി ാഹ്മണത്വസിദ്ധിർനാേസ്ത്യവ |
സച്ചിദാനാന്ദമാത്മാനമദ്വിതീയം ഹ്മ ഭാവേയദിത പനിഷത് ||
ഓം ആപ്യായന്ത്വിതി ശാന്തിഃ ||
|| ഇതി വ സൂച പനിഷത്സമാപ്താ ||
|| ഭാരതീരമണമുഖ്യ ാണന്തർഗത ീകൃഷ്ണാർപണമ ||
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