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രു ാക്ഷജാബാേലാപനിഷദ്

സാമേവദം

ൈശവ ഉപനിഷദ്

രു ാേക്ഷാപനിഷേദ്വദ്യം മഹാരു തേയാജ്ജ്വലം .
തിേയാഗിവിനിർമുക്തശിവമാ പദം ഭേജ ..

ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച .. സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം
മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമ-
സ്ത്വനിരാകരണം േമ തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി
സ േത മയി സ .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. അഥ ൈഹനം കാലാഗ്നിരു ം ഭുസുണ്ഡഃ പ ച്ഛ കഥം
രു ാേക്ഷാത്പത്തിഃ . തദ്ധാരണാത്കിം ഫലമിതി . തം േഹാവാച
ഭഗവാൻകാലാഗ്നിരു ഃ . ിപുരവധാർഥമഹം നിമീലിതാേക്ഷാഽഭവം .
േതേഭ്യാ ജലബിന്ദേവാ ഭൂമൗ പതിതാേസ്ത രു ാക്ഷാ ജാതാഃ .
സർവാനു ഹാർഥായ േതഷാം നാേമാച്ചാരണമാേ ണ
ദശേഗാ ദാനഫലം ദർശന ർശനാഭ്യാം ദ്വിഗുണം
ഫലമത ഊർധ്വം വ ം ന ശേക്നാമി . തൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി .
കസ്മിംസ്ഥിതം തു കിം നാമ കഥം വാ ധാര്യേത നൈരഃ .
കതിേഭദമുഖാന്യ ൈകർമൈ ർധാര്യേത കഥം .. 1..
ദിവ്യവർഷസഹ ാണി ച രുന്മീലിതം മയാ .
ഭൂമാവക്ഷിപുടാഭ്യാം തു പതിതാ ജലബിന്ദവഃ .. 2..
ത ാ ബിന്ദേവാ ജാതാ മഹാരു ാക്ഷവൃക്ഷകാഃ .
സ്ഥാവരത്വമനു ാപ്യ ഭക്താനു ഹകാരണാത് .. 3..
ഭക്താനാം ധാരണാത്പാപം ദിവാരാ ികൃതം ഹേരത് .
ലക്ഷം തു ദർശനാത്പുണ്യം േകാടിസ്തദ്ധാരണാദ്ഭേവത് .. 4..
തസ്യ േകാടിശതം പുണ്യം ലഭേത ധാരണാന്നരഃ .
ലക്ഷേകാടിസഹ ാണി ലക്ഷേകാടിശതാനി ച .. 5..
തജ്ജപാല്ലഭേത പുണ്യം നേരാ രു ാക്ഷധാരണാത് .
ധാ ീഫല മാണം യേ ഷ്ഠേമതദുദാഹൃതം .. 6..
ബദരീഫലമാ ം തു മധ്യമം േ ാച്യേത ബുൈധഃ .
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അധമം ചണമാ ം സ്യാത് ിൈയഷാ മേയാച്യേത .. 7..
ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാേശ്ചതി ശിവാജ്ഞയാ .

വൃഥാ ജാതാഃ പൃഥിവ്യാം തു തജ്ജാതീയാഃ ശുഭാക്ഷകാഃ .. 8..
േശ്വതാ ാഹ്മണാ േജ്ഞയാഃ ക്ഷ ിയാ രക്തവർണകാഃ .
പീതാ ൈവശ്യാ വിേജ്ഞയാഃ കൃഷ്ണാഃ ശൂ ാ ഉദാഹൃതാഃ .. 9..

ാഹ്മേണാ ബിഭൃയാേച്ഛ്വതാ ക്താ ാജാ തു ധാരേയത് .
പീതാൈന്വശ്യ ബിഭൃയാത്കൃഷ്ണാ ധാരേയത് .. 10..
സമാഃ സ്നിഗ്ധാ ദൃഢാഃ ലാഃ കണ്ടൈകഃ സംയുതാഃ ശുഭാഃ .
കൃമിദഷ്ടം ഭിന്നഭിന്നം കണ്ടൈകർഹീനേമവ ച .. 11..

ണയുക്തമയുക്തം ച ഷ ാക്ഷാണി വർജേയത് .
സ്വയേമവ കൃതം ദ്വാരം രു ാക്ഷം സ്യാദിേഹാത്തമം .. 12..
യ പൗരുഷയേത്നന കൃതം തന്മധ്യമം ഭേവത് .
സമാൻസ്നിഗ്ധാ ഢാൻ ലാൻക്ഷൗമസൂേ ണ ധാരേയത് .. 13..
സർവഗാേ ണ സൗേമ്യന സാമാന്യാനി വിചക്ഷണഃ .
നികേഷ േഹമേരഖാഭാ യസ്യ േരഖാ ദൃശ്യേത .. 14..
തദക്ഷമമുത്തമം വിദ്യാത്തദ്ധാര്യം ശിവപൂജൈകഃ .
ശിഖായാേമകരു ാക്ഷം ിശതം ശിരസാ വേഹത് .. 15..
ഷട് ിംശതം ഗേല ദധ്യാത്ബാേഹാഃ േഷാഡശേഷാഡശ .
മണിബേന്ധ ദ്വാദൈശവ േന്ധ പഞ്ചശതം വേഹത് .. 16..
അേഷ്ടാത്തരശൈതർമാലാമുപവീതം കൽപേയത് .
ദ്വിസരം ിസരം വാപി സരാണാം പഞ്ചകം തഥാ .. 17..
സരാണാം സപ്തകം വാപി ബിഭൃയാത്കണ്ഠേദശതഃ .
മുകുേട കുണ്ഡേല ൈചവ കർണികാഹാരേകഽപി വാ .. 18..
േകയൂരകടേക സൂ ം കുക്ഷിബേന്ധ വിേശഷതഃ .
സുേപ്ത പീേത സദാകാലം രു ാക്ഷം ധാരേയന്നരഃ .. 19..

ിശതം ത്വധമം പഞ്ചശതം മധ്യമമുച്യേത .
സഹ മുത്തമം േ ാക്തേമവം േഭേദന ധാരേയത് .. 20..
ശിരസീശാനമേ ണ കേണ്ഠ തത്പുരുേഷണ തു .
അേഘാേരണ ഗേല ധാര്യം േതൈനവ ഹൃദേയഽപി ച .. 21..
അേഘാരബീജമേ ണ കരേയാർധാരേയ ധീഃ .
പഞ്ചാശദക്ഷ ഥിതാേന്വ്യാമവ്യാപ്യപി േചാദേര .. 22..
പഞ്ച ഹ്മഭിരംൈഗശച ിമാലാ പഞ്ച സപ്ത ച .

ഥിത്വാ മൂലമേ ണ സർവാണ്യക്ഷാണി ധാരേയത് .. 23..
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അഥ ൈഹനം ഭഗവന്തം കാലാഗ്നിരു ം ഭുസുൻഡഃ പ ച്ഛ
രു ാക്ഷാണാം േഭേദന യദക്ഷം യത്സ്വരൂപം യത്ഫലമിതി .
തത്സ്വരൂപം മുഖയുക്തമരിഷ്ടനിരസനം കാമാഭീഷ്ടഫലം

ഹീതി േഹാവാച . തൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി ..
ഏകവ ം തു രു ാക്ഷം പരതത്ത്വസ്വരൂപകം .
തദ്ധാരണാത്പേര തേത്ത്വ ലീയേത വിജിേത ിയഃ .. 1..
ദ്വിവ ം തു മുനിേ ഷ്ഠ ചാർധനാരീശ്വരാത്മകം .
ധാരണാദർധനാരീശഃ ീയേത തസ്യ നിത്യശഃ .. 2..

ിമുഖം ൈചവ രു ാക്ഷമഗ്നി യസ്വരൂപകം .
തദ്ധാരണാച്ച ഹുതഭുക്തസ്യ തുഷ്യതി നിത്യദാ .. 3..
ചതുർമുഖം തു രു ാക്ഷം ചതുർവ സ്വരൂപകം .
തദ്ധാരണാച്ചതുർവ ഃ ീയേത തസ്യ നിത്യദാ .. 4..
പഞ്ചവ ം തു രു ാക്ഷം പഞ്ച ഹ്മസ്വരൂപകം .
പഞ്ചവ ഃ സ്വയം ഹ്മ പുംഹത്യാം ച വ്യേപാഹതി .. 5..
ഷഡ്വ മപി രു ാക്ഷം കാർതിേകയാധിൈദവതം .
തദ്ധാരണാന്മഹാ ീഃ സ്യാന്മഹദാേരാഗ്യമുത്തമം .. 6..
മതിവിജ്ഞാനസമ്പത്തിശുദ്ധേയ ധാരേയ ധീഃ .
വിനായകാധിൈദവം ച വദന്തി മനീഷിണഃ .. 7..
സപ്തവ ം തു രു ാക്ഷം സപ്തമാധിൈദവതം .
തദ്ധാരണാന്മഹാ ീഃ സ്യാന്മഹദാേരാഗ്യമുത്തമം .. 8..
മഹതീ ജ്ഞാനസമ്പത്തിഃ ശുചിർധാരണതഃ സദാ .
അഷ്ടവ ം തു രു ാക്ഷമഷ്ടമാ ാധിൈദവതം .. 9..
വസ്വഷ്ടക ിയം ൈചവ ഗംഗാ ീതികരം തഥാ .
തദ്ധാരണാദിേമ ീതാ ഭേവയുഃ സത്യവാദിനഃ .. 10..
നവവ ം തു രു ാക്ഷം നവശക്ത്യധിൈദവതം .
തസ്യ ധാരണമാേ ണ ീയേന്ത നവശക്തയഃ .. 11..
ദശവ ം തു രു ാക്ഷം യമൈദവത്യമീരിതം .
ദർശനാച്ഛാന്തിജനകം ധാരണാന്നാ സംശയഃ .. 12..
ഏകാദശമുഖം ത്വക്ഷം രുൈ കാദശൈദവതം .
തദിദം ൈദവതം ാഹുഃ സദാ സൗഭാഗ്യവർധനം .. 13..
രു ാക്ഷം ദ്വാദശമുഖം മഹാവി സ്വരൂപകം .
ദ്വാദശാദിത്യരൂപം ച ബിഭർേത്യവ ഹി തത്പരം .. 14..

േയാദശമുഖം ത്വക്ഷം കാമദം സിദ്ധിദം ശുഭം .
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തസ്യ ധാരണമാേ ണ കാമേദവഃ സീദതി .. 15..
ചതുർദശമുഖം ചാക്ഷം രു േന സമുദ്ഭവം .
സർവവ്യാധിഹരം ൈചവ സർവദാേരാഗ്യമാ യാത് .. 16..
മദ്യം മാംസം ച ലശുനം പലാ ം ശി േമവ ച .
േ ഷ്മാതകം വിഡ്വരാഹമഭക്ഷ്യം വർജേയന്നരഃ .. 17..

ഹേണ വിഷുേവ ൈചവമയേന സ്രങ്കേമഽപി ച .
ദർേശഷു പൂർണമാേസ ച പൂർേണഷു ദിവേസഷു ച .
രു ാക്ഷധാരണാത്സദ്യഃ സർവപാൈപഃ മുച്യേത .. 18..
രു ാക്ഷമൂലം തദ് ഹ്മാ തന്നാലം വി േരവ ച .
ത ഖം രു ഇത്യാഹുസ്തദ്ബി ഃ സർവേദവതാഃ .. 19.. ഇതി ..
അഥ കാലാഗ്നിരു ം ഭഗവന്തം സനത്കുമാരഃ പ ച്ഛാധീഹി
ഭഗവ ാക്ഷധാരണവിധിം . തസ്മിൻസമേയ നിദാഘ-
ജഡഭരതദത്താേ യകാത്യായനഭരദ്വാജകപിലവസിഷ്ഠ-
പിപ്പലാദാദയശ്ച കാലാഗ്നിരു ം പരിസേമേത്യാചുഃ . അഥ
കാലാഗ്നിരു ഃ കിമർഥം ഭവതാമാഗമനമിതി േഹാവാച .
രു ാക്ഷധാരണവിധിം ൈവ സർേവ േ ാതുമിച്ഛാമഹ ഇതി . അഥ
കാലാഗ്നിരു ഃ േ ാവാച . രു സ്യ നയനാദുത്പന്നാ രു ാക്ഷാ
ഇതി േലാേക ഖ്യായേന്ത . അഥ സദാശിവഃ സംഹാരകാേല സംഹാരം
കൃത്വാ സംഹാരാക്ഷം മുകുലീകേരാതി . തന്നയനാജ്ജാതാ രു ാക്ഷാ
ഇതി േഹാവാച . തസ്മാ ാക്ഷത്വമിതി കാലാഗ്നിരു ഃ േ ാവാച .
ത ാേക്ഷ വാഗ്വിഷേയ കൃേത ദശേഗാ ദാേനന യത്ഫലമവാേപ്നാതി
തത്ഫലമ േത . സ ഏഷ ഭസ്മേജ്യാതീ രു ാക്ഷ ഇതി . ത ാക്ഷം
കേരണ ഷ്ട്വാ ധാരണമാേ ണ ദ്വിസഹ േഗാ ദാനഫലം
ഭവതി . ത ാേക്ഷ കർണേയാർധാര്യമാേണ ഏകാദശസഹ േഗാ ദാനഫ 
ലം
ഭവതി . ഏകാദശരു ത്വം ച ഗച്ഛതി . ത ാേക്ഷ ശിരസി
ധാര്യമാേണ േകാടിേഗാ ദാനഫലം ഭവതി . ഏേതഷാം സ്ഥാനാനാം
കർണേയാഃ ഫലം വ ം ന ശക്യമിതി േഹാവാച . യ ഇമാം രു ാക്ഷജാബാ 
േലാപനിഷദം
നിത്യമധീേത ബാേലാ വാ യുവാ വാ േവദ സ മഹാൻഭവതി . സ ഗുരുഃ
സർേവഷാം
മ ാണാമുപേദഷ്ടാ ഭവതി ഏൈതേരവ േഹാമം കുര്യാത് . ഏൈതേരവാർചനം
.
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തഥാ രേക്ഷാഘ്നം മൃത താരകം ഗുരുണാ ലബ്ധം കേണ്ഠ ബാഹൗ
ശിഖായാം വാ ബധ്നീത . സപ്തദ്വീപവതീ ഭൂമിർദക്ഷിണാർഥം നാവകൽപേത .
തസ്മാ ദ്ധയാ യാം കാഞ്ചിദ്ഗാം ദദ്യാത്സാ ദക്ഷിണാ ഭവതി .
യ ഇമാമുപനിഷദം ാഹ്മണഃ സായമധീയാേനാ ദിവസകൃതം പാപം
നാശയതി . മധ്യാേഹ്നഽധീയാനഃ ഷഡ്ജന്മകൃതം പാപം നാശയതി .
സായം ാതഃ യുഞ്ജാേനാഽേനകജന്മകൃതം പാപം നാശയതി .
ഷട്സഹ ലക്ഷഗായ ീജപഫലമവാേപ്നാതി . ഹ്മഹത്യാസുരാപാന-
സ്വർണേസ്തയഗുരുദാരഗമനതത്സംേയാഗപാതേകഭ്യഃ പൂേതാ ഭവതി .
സർവതീർഥഫലമ േത . പതിതസംഭാഷണാത്പൂേതാ ഭവതി .
പങ്ക്തിശതസഹ പാവേനാ ഭവതി . ശിവസായുജ്യമവാേപ്നാതി . ന ച
പുനരാവർതേത ന ച പുനരാവർതത ഇേത്യാംസത്യമിത പനിഷത് ..
ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ േ ാ മേഥാ
ബലമി ിയാണി ച .. സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം മാഹം

ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമ-
സ്ത്വനിരാകരണം േമ തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത
മയി സ േത മയി സ .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി രു ാക്ഷജാബാേലാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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