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സാമേവദം

േയാഗ ഉപനിഷദ്

മൂലാധാരാദിഷട്ച ം സഹ ാേരാപരി സ്ഥിതം .
േയാഗജ്ഞാൈനക ഫലകം രാമച പദം ഭേജ ..
ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച .. സർവാണി സർവം

േഹ്മാപനിഷദം മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ
ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം േമ

തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി സ
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ജാലന്ധേര കൃേത ബേന്ധ കണ്ഠസേങ്കാചലക്ഷേണ .
ന പീയൂഷം പതത്യഗ്നൗ ന ച വായുഃ ധാവതി .. 51..
കപാലകുഹേര ജിഹ്വാ വിഷ്ടാ വിപരീതഗാ .

േവാരന്തർഗതാ ദൃഷ്ടിർമു ാ ഭവതി േഖചരീ .. 52..
ന േരാേഗാ മരണം തസ്യ ന നി ാ ന ധാ തൃഷാ .
ന ച മൂർച്ഛാ ഭേവത്തസ്യ േയാ മു ാം േവത്തി േഖചരീം .. 53..
പീഡ്യേത ന ച േരാേഗണ ലിഖ്യേത ന സ കർമഭിഃ .
ബാധ്യേത ന ച േകനാപി േയാ മു ാം േവത്തി േഖചരീം .. 54..
ചിത്തം ചരതി േഖ യസ്മാജ്ജിഹ്വാ ചരതി േഖ യതഃ .
േതേനയം േഖചരീ മു ാ സർവസിദ്ധനമ താ ..55..
ബി മൂലശരീരണി ശിരാസ്ത തിഷ്ഠിതാഃ .
ഭാവയന്തീ ശരീരാണി ആപാദതലമസ്തകം .. 56..
േഖചര്യാ മു ിതം േയന വിവരം ലംബിേകാർധ്വതഃ .
ന തസ്യ ക്ഷീയേത ബി ഃ കാമിന്യാലിംഗിതസ്യ ച .. 57..
യാവദ്ബി ഃ സ്ഥിേതാ േദേഹ താവ ത ഭയം കുതഃ .

https://thalilakkam.in/



േയാഗചൂഡാമണ പനിഷദ് 8

യാവദ്ബദ്ധാ നേഭാമു ാ താവദ്ബി ർന ഗച്ഛതി .. 58..
ജ്വലിേതാഽപി യഥാ ബി ഃ സ ാപ്തശ്ച ഹുതാശനം .

ജത ർധ്വം ഗതഃ ശക്ത്യാ നിരുേദ്ധാ േയാനിമു യാ .. 59..
സ പുനർദ്വിവിേധാ ബി ഃ പാണ്ഡേരാ േലാഹിതസ്തഥാ .
പാണ്ഡരം ശു മിത്യാഹുർേലാഹിതാഖ്യം മഹാരജഃ .. 60..
സി ര ാതസങ്കാശം രവിസ്ഥാനസ്ഥിതം രജഃ .
ശശിസ്ഥാനസ്ഥിതം ശു ം തേയാൈരക്യം സുദുർലഭം .. 61..
ബി ർ ഹ്മാ രജഃ ശക്തിർബി രി രേജാ രവിഃ .
ഉഭേയാഃ സംഗമാേദവ ാപ്യേത പരമം പദം .. 62..
വായുനാ ശക്തിചാേലന േ രിതം ച യഥാ രജഃ .
യാതി ബി ഃ സൈദകത്വം ഭേവദ്ദിവ്യവപുസ്തദാ .. 63..
ശു ം ചേ ണ സംയുക്തം രജഃ സൂേര്യണ സംഗതം .
തേയാഃ സമരൈസകത്വം േയാ ജാനാതി സ േയാഗവിത് .. 64..
േശാധനം നാഡിജാലസ്യ ചാലനം ച സൂര്യേയാഃ .
രസാനാം േശാഷണം ൈചവ മഹാമു ാഭിധീയേത .. 65..
വേക്ഷാന്യസ്തഹനുഃ പീഡ്യ സുചിരം േയാനിം ച വാമാംഗിണാ
ഹസ്താഭ്യാമനുധാരയൻ സരിതം പാദം തഥാ ദക്ഷിണം .
ആപൂര്യ ശ്വസേനന കുക്ഷിയുഗലം ബധ്വാ ശൈന േരചേയ-
േത്സയം വ്യാധിവിനാശിനീ സുമഹതീ മു ാ നൃണാം കഥ്യേത .. 66..
ച ാംേശന സമഭ്യസ്യ സൂര്യാംേശനാഭ്യേസത്പുനഃ .
യാ തുല്യാ തു ഭേവത്സംഖ്യാ തേതാ മു ാം വിസർജേയത് .. 67..
നഹി പഥ്യമപഥ്യം വാ രസാഃ സർേവഽപി നീരസാഃ .
അതിഭുക്തം വിഷം േഘാരം പീയൂഷമിവ ജീര്യേത .. 68..
ക്ഷയകുഷ്ഠഗുദാവർതഗുൽമാജീർണപുേരാഗമാഃ .
തസ്യ േരാഗാഃ ക്ഷയം യാന്തി മഹാമു ാം തു േയാഽഭ്യേസത് .. 69..
കഥിേതയം മഹാമു ാ മഹാസിദ്ധികരീ നൃണാം .
േഗാപനീയാ യേത്നന ന േദയാ യസ്യ കസ്യചിത് .. 70..
പദ്മാസനം സമാരുഹ്യ സമകായശിേരാധരഃ .
നാസാ ദൃഷ്ടിേരകാേന്ത ജേപേദാങ്കാരമവ്യയം .. 71..
ഓം നിത്യം ശുദ്ധം ബുദ്ധം നിർവികൽപം നിരഞ്ജനം
നിരാഖ്യാതമനാദിനിധനേമകം തുരീയം യദ്ഭൂതം
ഭവദ്ഭവിഷ്യത്പരിവർതമാനം സർവദാഽനവച്ഛിന്നം
പരം ഹ്മ തസ്മാജ്ജാതാ പരാ ശക്തിഃ സ്വയം േജ്യാതിരാത്മികാ .
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ആത്മന ആകാശഃ സംഭൂതഃ . ആകാശാദ്വായുഃ . വാേയാരഗ്നിഃ .
അേഗ്നരാപഃ . അദ്ഭ്യഃ പൃഥിവീ . ഏേതഷാം പഞ്ചഭൂതാനാം
പതയഃ പഞ്ച സദാശിേവശ്വരരു വി ഹ്മാണേശ്ചതി .
േതഷാം ഹ്മവി രു ാേശ്ചാത്പത്തിസ്ഥിതിലയകർതാരഃ .
രാജേസാ ഹ്മാ സാത്വിേകാ വി സ്താമേസാ രു ഇതി ഏേത േയാ
ഗുണയുക്താഃ .

ഹ്മാ േദവാനാം ഥമഃ സംബഭൂവ . ധാതാ ച സൃഷ്ടൗ
വി ശ്ച സ്ഥിതൗ രു ശ്ച നാേശ േഭാഗായ ച ഇതി

ഥമജാ ബഭൂവുഃ . ഏേതഷാം ഹ്മേണാ േലാകാ േദവതിര്യംഗ-
രസ്ഥാവരാശ്ച ജായേന്ത . േതഷാം മനുഷ്യാദീനാം
പഞ്ചഭൂതസമവായഃ ശരീരം . ജ്ഞാനകർേമ ിൈയ-
ർജ്ഞാനവിഷൈയഃ ാണാദിപഞ്ചവായുമേനാബുദ്ധിചിത്താഹങ്കാൈരഃ

ലകൽപിൈതഃ േസാഽപി ല കൃതിരിത ച്യേത . ജ്ഞാനകർേമ ി 
ൈയ-
ർജ്ഞാനവിഷൈയഃ ാണാദിപഞ്ചവായുമേനാബുദ്ധിഭിശ്ച
സൂക്ഷ്മേസ്ഥാഽപി ലിംഗേമേവത ച്യേത . ഗുണ യയുക്തം കാരണം .
സർേവഷാേമവം ീണി ശരീരാണി വർതേന്ത . ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തി-
തുരീയാേശ്ചത്യവസ്ഥാശ്ചത ഃ താസാമവസ്ഥാനാമധിപതയ-
ശ്ചത്വാരഃ പുരുഷാ വിശ്വൈതജസ ാജ്ഞാത്മാനേശ്ചതി .
വിേശ്വാ ഹി ലഭുങ്നിത്യം ൈതജസഃ വിവിക്തഭുക് .
ആനന്ദഭുക്തയാ ാജ്ഞഃ സർവസാക്ഷീത്യതഃ പരഃ .. 72..

ണതഃ സർവദാ തിേഷ്ഠത്സർവജീേവഷു േഭാഗതഃ .
അഭിരാമ സർവാസു ഹ്യവസ്ഥാസു ഹ്യേധാമുഖഃ .. 73..
അകാര ഉകാേരാ മകാരേശ്ചതി േവദാ േയാ േലാകാ േയാ
ഗുണാ ീണ്യക്ഷരാണി യഃ സ്വരാ ഏവം ണവഃ കാശേത .
അകാേരാ ജാ തി േനേ വർതേത സർവജ ഷു .
ഉകാരഃ കണ്ഠതഃ സ്വേപ്ന മകാേരാ ഹൃദി സുപ്തിതഃ .. 74..
വിരാഡ്വിശ്വഃ ലശ്ചാകാരഃ .
ഹിരണ്യഗർഭൈസ്തജസഃ സൂക്ഷ്മശ്ച ഉകാരഃ .
കാരണാവ്യാകൃത ാജ്ഞശ്ച മകാരഃ .
അകാേരാ രാജേസാ രേക്താ ഹ്മ േചതന ഉച്യേത .
ഉകാരഃ സാത്ത്വികഃ ശുേ ാ വി രിത്യഭിധീയേത .. 75..
മകാരസ്താമസഃ കൃേഷ്ണാ രു േശ്ചതി തേഥാച്യേത .
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ണവാത് ഭേവാ ഹ്മാ ണവാത് ഭേവാ ഹരിഃ .. 76..
ണവാത് ഭേവാ രു ഃ ണേവാ ഹി പേരാ ഭേവത് .

അകാേര ലീയേത ഹ്മാ ഹ കാേര ലീയേത ഹരിഃ .. 77..
മകാേര ലീയേത രു ഃ ണേവാ ഹി കാശേത .
ജ്ഞാനിനാമൂർധ്വേഗാ ഭൂയാദജ്ഞാേന സ്യാദേധാമുഖഃ .. 78..
ഏവം ൈവ ണവസ്തിേഷ്ഠദ്യസ്തം േവദ സ േവദവിത് .
അനാഹതസ്വരൂേപണ ജ്ഞാനിനാമൂർധ്വേഗാ ഭേവത് .. 79..
ൈതലധാരാമിവാച്ഛിന്നം ദീർഘഘണ്ടാനിനാദവത് .

ണവസ്യ ധ്വനിസ്തദ്വത്തദ ം ഹ്മ േചാച്യേത .. 80..േജ്യാതിർമയം തദ ം
സ്യാദവാച്യം ബുദ്ധിസൂക്ഷ്മതഃ .
ദദൃശുേര്യ മഹാത്മാേനാ യസ്തം േവദ സ േവദവിത് .. 81..
ജാ േന്ന ദ്വേയാർമേധ്യ ഹംസ ഏവ കാശേത .
സകാരഃ േഖചരീ േ ാക്തസ്ത്വമ്പദം േചതി നിശ്ചിതം .. 82..
ഹകാരഃ പരേമശഃ സ്യാത്തത്പദം േചതി നിശ്ചിതം .
സകാേരാ ധ്യായേത ജ ർഹകാേരാ ഹി ഭേവ വം .. 83..
ഇ ിൈയർബധ്യേത ജീവ ആത്മാ ൈചവ ന ബധ്യേത .
മമേത്വന ഭേവജ്ജീേവാ നിർമമേത്വന േകവലഃ .. 84..
ഭൂർഭുവഃ സ്വരിേമ േലാകാഃ േസാമസൂര്യാഗ്നിേദവതാഃ .
യസ്യ മാ ാസു തിഷ്ഠന്തി തത്പരം േജ്യാതിേരാമിതി .. 85..

ിയാ ഇച്ഛാ തഥാ ജ്ഞാനം ാഹ്മീ രൗ ീ ച ൈവഷ്ണവീ .
ിധാ മാ ാസ്ഥിതിര്യ തത്പരം േജ്യാതിേരാമിതി .. 86..

വചസാ തജ്ജേപന്നിത്യം വപുഷാ തത്സമഭ്യേസത് .
മനസാ തജ്ജേപന്നിത്യം തത്പരം േജ്യാതിേരാമിതി .. 87..
ശുചിർവാപ്യശുചിർവാപി േയാ ജേപത് ണവം സദാ .
ന സ ലിപ്യതി പാേപന പദ്മപ മിവാംഭസാ .. 88..
ചേല വാേത ചേലാ ബി ർനിശ്ചേല നിശ്ചേലാ ഭേവത് .
േയാഗീ സ്ഥാണുത്വമാേപ്നാതി തേതാ വായും നിരുന്ധേയത് .. 89..
യാവദ്വായുഃ സ്ഥിേതാ േദേഹ താവജ്ജീേവാ ന മുഞ്ചതി .
മരണം തസ്യ നി ാന്തിസ്തേതാ വായും നിരുന്ധേയത് .. 90..
യാവദ്വായുഃ സ്ഥിേതാ േദേഹ താവജ്ജീേവാ ന മുഞ്ചതി .
യാവ ഷ്ടിർ േവാർമേധ്യ താവത്കാലം ഭയം കുതഃ .. 91..
അൽപകാലഭയാദ് ഹ്മൻ ാണായമപേരാ ഭേവത് .
േയാഗിേനാ മുനൈശ്ചവ തതഃ ാണാന്നിേരാധേയത് .. 92..
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ഷഡ്വിംശദംഗുലിർഹംസഃ യാണം കുരുേത ബഹിഃ .
വാമദക്ഷിണമാർേഗണ ാണായാേമാ വിധീയേത .. 93..
ശുദ്ധിേമതി യദാ സർവം നാഡീച ം മലാകുലം .
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