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സാവി പനിഷദ്

സാമേവദം

സാമാന്യ ഉപനിഷദ്

സാവി പനിഷേദ്വദ്യചിത്സാവി പേദാജ്ജ്വലം .
തിേയാഗിവിനിർമുക്തം രാമച പദം ഭേജ .. 1..

സാവി ്യാത്നാ പാശുപതം പരം ഹ്മാവധൂതകം .
ിപുരാതപനം േദവീ ീപുരാ കഠഭാവനാ .. 2..

ഓം ആപ്യായ മമാൻഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ േ ാ മേഥാ
ബല-മി ിയാണി ച . സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം മാഹം ഹ്മ
നി-രാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമ-സ്ത്വനിരാകരണം
േമഽ . തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി സ േത മയി
സ ..

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഹരിഃ ഓം ..

കഃ സവിതാ ക സാവി ീ അഗ്നിേരവ സവിതാ പൃഥിവീ സാവി ീ സ
യ ാഗ്നിസ്തത്പൃഥിവീ യ ൈവ പൃഥിവീ ത ാഗ്നിേസ്ത േദ്വ േയാനീ
തേദകം മിഥുനം ..◌ം �1..

കഃ സവിതാ കാ സവി ീ വരുണഏവ സവിതാപഃ സാവി ീ സ യ
വരുണ-സ്തദാേപാ യ വാ ആപസ്തദ്വരുണേസ്ത േദ്വ േയാനിസ്തേദകം
മിഥുനം ..◌ം �2..

കഃ സവിതാ ക സാവി ീ വായുേരവ സവിതാകാശഃ സാവി ീ സ യ
വായുസ്തദാകാേശാ യ വാ ആകാശസ്തദ്വായുേസ്ത േദ്വ േയാനിസ്തേദകം
മിഥുനം ..◌ം �3..
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കഃ സവിതാ കാ സാവി ീ യജ്ഞ ഏവ സവിതാ ചന്ദാംസി സാവി ീ
സ
യ യജ്ഞസ്ത ചന്ദാംസി യ വാ ചന്ദാംസി സ യജ്ഞേസ്ത േദ്വ
േയാനിസ്തേദകം മിഥുനം .. 4..

കഃ സവിതാ കാ സാവി ീ സ്തനയി േരവ സവിതാ വിദ ത്സാവി ീ സ
യ സ്തനയി സ്തദ്വിദ ത് യ വാ വിദ ത്ത സ്തനയി േസ്ത േദ്വ
േയാനിസ്തേദകം മിഥുനം .. 5..

കഃ സവിതാ കാ സാവി ീ ആദിത്യ ഏവ സവിതാ ദ്യൗഃ സാവി ീ സ
യ ാദിത്യസ്തദ്ദ്യൗര്യ വാ ദ്യൗസ്തദാദിത്യേസ്ത േദ്വ േയാനിസ്തേദകം
മിഥുനം .. 6..

കഃ സവിതാ കാ സാവി ീ ച ഏവ സവിതാ നക്ഷ ാണി സാവി ീ
സ യ ച സ്തന്നക്ഷ ാണി യ വാ നക്ഷ ാേണ സ ച മാേസ്ത
േദ്വ േയാനിസ്തേദകം മിഥുനം .. 7..

കഃ സവിതാ കാ സാവി ീ മന ഏവ സവിതാ വാക് സാവി ീ സ യ
മനസ്തദ്വാക് യ വാ വാക് തന്മനേസ്ത േദ്വ േയാനിസ്തേദകം
മിഥുനം .. 8..

കഃ സവിതാ കാ സാവി ീ പുരുപ ഏവ സവിതാ ീ സാവി ീ സ യ
പുരുഷസ്തത്സ് ീ യ വാ ീ സ പുരുഷേസ്ത േദ്വ േയാനിസ്തേദകം
മിഥുനം ..◌ം �9..

തസ്യാ ഏവ ഥമഃ പാേദാ ഭൂസ്തത്സവിതുർവേരണ്യമിത്യഗ്നിർൈവ
വേരണ്യമാേപാ വേരണ്യം ച മാ വേരണ്യം . തസ്യാ ഏവ ദ്വിതീയഃ
പാേദാ ഭർഗമേയാഽപി ഭുവ്പ് ഭർേഗാ േദവസ്യ ധീമഹീത്യഗ്നിർൈവ ഭർഗ
ആദിേത്യാ ൈവ ഭർഗശ്ച മാ ൈവ ഭർഗഃ . തസ്യാ ഏഷ തൃതീയഃ
പാദഃ സ്വർധിേയാ േയാ നഃ േചാദയാദിതി ീ ൈചവ പുരുഷശ്ച
ജനയേതാ േയാ വാ ഏതാം സാവി ീേമവം േവദ സ പുനർമൃത ം

ജയതി ബലാതിബലേയാർവിരാട് പുരുഷഃ . ഗായ ീ ചന്ദഃ .
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ഗായ ീ േദവതാ . അകാേരാകാരമകാരാ വീജാദ്യാഃ .
ധാദിനിരസേന വിനിേയാഗഃ . ാമിത്യാദിഷഡൻഗന്യാസഃ .

ദ്യാനം . അമൃതകരതലാർ ൗ
സർവസഞ്ജീവനാഢ്യാവഘഹരണസുദക്ഷൗ േവദസാേര മയൂേഖ .
ണവമയവികാരൗ ഭാ രാകാരേദഹൗ സതതമനൂഭേവ�അം തൗ

ബലാതിബലാന്തൗ ..

ഓം ീം ബേല മഹാേദവി ീം മഹാബേല ീം
ചതുർവിധപുരുഷാർഥസിദ്ധി േദ തത്സവിതുർവരദാത്മിേക
ീം ബേരണ്യം ഭർേഗാ േദവസ്യ വരദാത്മിേക അതിബേല സർവദയാമൂർേത

ബേല സർവ ദ് േമാപനാശിനി ധീമഹി ധിേയാ േയാ േനാ ജാേത ചുര്യഃ
യാ േചാദയാദാത്മിേക ണവശിര ാത്മിേക ഹും ഫട് സ്വാഹാ .
ഏവം വിദ്വാൻ കൃതകൃേത്യാ ഭവതി സാവി ്യാ ഏവ സേലാകതാം
ജയതീത പനി-ഷത് ..

ഓം ആപ്യായ മമാൻഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ േ ാ മേഥാ
ബല-മി ിയാണി ച . സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം മാഹം ഹ്മ
നി-രാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമ-സ്ത്വനിരാകരണം
േമഽ . തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി സ േത മയി
സ ..

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..

ഇതി സാവി പനിഷത്സമാപ്താ ..
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