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ജാബാല പനിഷദ്

ശു യജുർേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

ജാബാല പനിഷേദ്വദ്യപദതത്ത്വസ്വരൂപകം .
പാരൈമശ്വര്യവിഭവം രാമച പദം ഭേജ ..
ഓം ആപ്യായ മാമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച .. സർവാണി സർവം

േഹ്മാപനിഷദം മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ
ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം േമ

തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി സ േത മയി സ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. അഥ ൈഹനം ഭഗവന്തം ജാബാലിം ൈപപ്പലാദിഃ
പ ച്ഛ ഭഗവേന്മ ഹി പരമതത്ത്വരഹസ്യം . കിം
തത്ത്വം േകാ ജീവഃ കഃ പശുഃ ക ഈശഃ േകാ േമാേക്ഷാപായ ഇതി .
സ തം േഹാവാച സാധു പൃഷ്ടം സർവം നിേവദയാമി
യഥാജ്ഞാതമിതി . പുനഃ സ തമുവാച കുതസ്ത്വയാ ജ്ഞാതമിതി .
പുനഃ സ തമുവാച ഷഡാനനാദിതി . പുനഃ സ തമുവാച
േതനാഥ കുേതാ ജ്ഞാതമിതി . പുനഃ സ തമുവാച േതേനശാനാദിതി .
പുനഃ സ തമുവാച കഥം തസ്മാേത്തന ജ്ഞാതമിതി . പുനഃ സ
തമുവാച തദു[പാസനാദിതി . പുനഃ സ തമുവാച ഭഗവൻകൃപയാ
േമ സരഹസ്യം സർവം നിേവദേയതി . സ േതന പൃഷ്ടഃ സർവം
നിേവദയാമാസ തത്ത്വം . പശുപതിരഹങ്കാരാവിഷ്ടഃ
സംസാരീ ജീവഃ സ ഏവ പശുഃ . സർവജ്ഞഃ പഞ്ചകൃത്യസമ്പന്നഃ
സർേവശ്വര ഈശഃ പശുപതിഃ . േക പശവ ഇതി പുനഃ സ തമുവാച ജീവാഃ
പശവ ഉക്താഃ . തത്പതിത്വാത്പശുപതിഃ . സ പുനസ്തം േഹാവാച കഥം
ജീവാഃ പശവ ഇതി . കഥം തത്പതിരിതി . സ തമുവാച യഥാ തൃണാശിേനാ
വിേവകഹീനാഃ പരേ ഷ്യാഃ കൃഷ്യാദികർമസു നിയുക്താഃ
സകലദുഃഖസഹാഃ സ്വസ്വാമിബധ്യമാനാ ഗവാദയഃ പശവഃ .
യഥാ തത്സ്വാമിന ഇവ സർവജ്ഞ ഈശഃ പശുപതിഃ . തജ്ജ്ഞാനം
േകേനാപാേയന ജായേത . പുനഃ സ തമുവാച വിഭൂതിധാരണാേദവ .
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തത് കാരഃ കഥമിതി . കു കു ധാര്യം . പുനഃ സ തമുവാച
സേദ്യാജാതാദിപഞ്ച ഹ്മമൈ ർഭസ്മ സംഗൃഹ്യാഗ്നിരിതി
ഭേസ്മത്യേനനാഭിമ ്യ മാനേസ്താക ഇതി സമു ത്യ ജേലന
സംസൃജ്യ ്യായുപമിതി ശിേരാലലാടവക്ഷഃ േന്ധഷ്വിതി
തിസൃഭി ്യായുൈപ ിയംബൈകസ്തിേ ാ േരഖാഃ കുർവീത .

തേമതച്ഛാംഭവം സർേവഷു േവേദഷു േവദവാദിഭിരുക്തം
ഭവതി . തത്സമാചേര മു ർന പുനർഭവായ . അഥ
സനത്കുമാരഃ മാണം പൃച്ഛതി . ിപു ധാരണസ്യ

ിധഃ േരഖാ ആലലാടാദാച േഷാരാ േവാർമധ്യതശ്ച .
യാസ്യ ഥമാ േരഖാ സാ ഗാർഹപത്യശ്ചാകാേരാ രേജാ ഭൂർേലാകഃ
സ്വാത്മാ ിയാശക്തിഃ ഋേഗ്വദഃ ാതഃസവനം ജാപതിർേദേവാ
േദവേതതി . യാസ്യ ദ്വിതീയാ േരഖാ സാ ദക്ഷിണാഗ്നിരുകാരഃ
സത്വമന്തരിക്ഷമന്തരാത്മാ േചച്ഛാശക്തിര്യജുർേവേദാ
മാധ്യന്ദിനസവനം വി ർേദേവാ േദവേതതി . യാസ്യ തൃതീയാ േരഖാ
സാഹവനീേയാ മകാരസ്തേമാ ദ്യൗർേലാകഃ പരമാത്മാ ജ്ഞാനശക്തിഃ
സാമേവദ തീയസവനം മഹാേദേവാ േദവേതതി ിപു ം ഭസ്മനാ
കേരാതി . േയാ വിദ്വാൻ ഹ്മചാരീ ഗൃഹീ വാന േസ്ഥാ യതിർവാ സ
മഹാപാതേകാപപാതേകഭ്യഃ പൂേതാ ഭവതി . സ സർവാേന്ദവാന്ധ്യാേതാ
ഭവതി . സ സർേവഷു തീർേഥഷു സ്നാേതാ ഭവതി . സ സകലരു മ ജാപീ
ഭവതി . ന സ പുനരാവർതേത ന സ പുനരാവർതേത .. ഇതി . ഓം സത്യമിത  
പനിഷത് ..
ഓം ആപ്യായ മാമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച .. സർവാണി സർവം

േഹ്മാപനിഷദം മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ
ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം േമ

തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി സ േത മയി സ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
ഇതി ീജാബാല പനിഷത്സമാപ്താ ..
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