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ബൃഹജ്ജാബാേലാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ൈശവ ഉപനിഷദ്

..യജ്ജ്ഞാനാഗ്നിഃ സ്വാതിരിക്ത മം ഭസ്മ കേരാതി
തത് .
ബൃഹജ്ജാബാലനിഗമശിേരാേവദ്യമഹം മഹഃ ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ . ഭ ം
പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ . വ്യേശമ േദവഹിതം
യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ . സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം ആേപാ വാ ഇദമസത്സലിലേമവ . സ ജാപതിേരകഃ പുഷ്കരപർേണ
സമഭവത് .
തസ്യാന്തർമനസി കാമഃ സമവർതത ഇദം സൃേജയമിതി .
തസ്മാദ്യത്പുരുേഷാ
മനസാഭിഗച്ഛതി . തദ്വാചാ വദതി . തത്കർമണാ കേരാതി .
തേദഷാഭ്യനൂക്താ .
കാമസ്തദേ സമവർതതാധി . മനേസാ േരതഃ ഥമം യദാസീത് .
സേതാ ബ മസതി നിരവിന്ദൻ . ഹൃദി തീഷ്യാ കവേയാ
മനീേഷതി .
ഉൈപനം തദുപനമതി . യത്കാേമാ ഭവതി . യ ഏവം േവദ . സ
തേപാഽതപ്യത .
സ തപസ്തപ്ത്വാ . സ ഏതം ഭുസുണ്ഡഃ കാലാഗ്നിരു മഗമദാഗത്യ േഭാ
വിഭൂേതർമാഹാത്മ്യം ഹീതി തേഥതി ത്യേവാചദ്ഭുസുണ്ഡം
വക്ഷ്യമാണം കിമിതി
വിഭൂതിരു ാക്ഷേയാർമാഹാത്മ്യം ബഭാേണതി ആദാേവവ ൈപപ്പലാേദന
സേഹാക്തമിതി
തത്ഫല തിരിതി തേസ്യാർധ്വം കിം വദാേമതി .
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ബൃഹജ്ജാബാലാഭിധാം മുക്തി തിം
മേമാപേദശം കുരുേഷ്വതി . ഓം തേദതി . സേദ്യാജാതാത്പൃഥിവീ .
തസ്യാഃ സ്യാന്നിവൃത്തിഃ .
തസ്യാഃ കപിലവർണാനന്ദാ . തദ്േഗാമേയന വിഭൂതിർജാതാ .
വാമേദവാദുദകം .
തസ്മാത് തിഷ്ഠാ . തസ്യാഃ കൃഷ്ണവർണാഭ ാ . തദ്േഗാമേയന
ഭസിതം ജാതം .
അേഘാരാദ്വഹ്നിഃ . തസ്മാദ്വിദ്യാ . തസ്യാ രക്തവർണാ സുരഭിഃ .
തദ്േഗാമേയന ഭസ്മ ജാതം .
തത്പുരുഷാദ്വായുഃ . തസ്മാച്ഛാന്തിഃ . തസ്യാഃ േശ്വതവർണാ
സുശീലാ . തസ്യാ
േഗാമേയനക്ഷാരം ജാതം . ഈശാനാദാകാശം .
തസ്മാച്ഛാന്ത്യതീതാ .
തസ്യാശ്ചി വർണാ സുമനാഃ . തദ്േഗാമേയന രക്ഷാ ജാതാ .
വിഭൂതിർഭസിതം ഭസ്മ
ക്ഷാരം രേക്ഷതി ഭസ്മേനാ ഭവന്തി പഞ്ച നാമാനി .
പഞ്ചഭിർനാമഭിർഭൃശൈമശ്വര്യകാരണാദ്ഭൂതിഃ . ഭസ്മ
സർവാഘഭക്ഷണാത് .
ഭാസനാദ്ഭസിതം . ക്ഷാരണദാപദാം ക്ഷാരം .
ഭൂതേ തപിശാച ഹ്മരാക്ഷസാപസ്മാരഭവഭീതിേഭ്യാഽഭിരക്ഷണ
അ േക്ഷതി ..
ഥമം ാഹ്മണം .. 1..
അഥ ഭുസുണ്ഡഃ കാലാഗ്നിരു മഗ്നീേഷാമാത്മകം ഭസ്മസ്നാനവിധിം
പ ച്ഛ .
അഗ്നിര്യൈഥേകാ ഭുവനം വിേഷ്ടാ രൂപം രൂപം തിരൂേപാ ബഭൂവ .
ഏകം ഭസ്മ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ രൂപം രൂപം തിരൂേപാ
ബഹിശ്ച ..
അഗ്നീേഷാമാത്മകം വിശ്വമിത്യഗ്നിരാചക്ഷേത .
രൗ ീ േഘാരാ യാ ൈതജസീ തനൂഃ . േസാമഃ ശക്ത്യമൃതമയഃ
ശക്തികരീ തനൂഃ .
അമൃതം യത് തിഷ്ഠാ സാ േതേജാവിദ്യാകലാ സ്വയം .
ലസൂേക്ഷ്മഷു ഭൂേതഷു സഏവ രസേതജസീ .. 1..

ദ്വിവിധാ േതജേസാ വൃത്തിഃ സൂര്യാത്മാ ചാനലാത്മികാ .
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തൈഥവ രസശക്തിശ്ച േസാമാത്മാ ചാനലാത്മികാ .. 2..
ൈവദ ദാദിമയം േതേജാ മധുരാദിമേയാ രസഃ .
േതേജാരസവിേഭൈദ വൃത്തേമതച്ചരാചരം .. 3..
അേഗ്നരമൃതനിഷ്പത്തിരമൃേതനാഗ്നിേരധേത .
അത ഏവ ഹവിഃ ൃപ്തമഗ്നീേഷാമാത്മകം ജഗത് .. 4..
ഊർധ്വശക്തിമയം േസാമ അേധാശക്തിമേയാഽനലഃ .
താഭ്യാം സ ടിതസ്തസ്മാച്ഛശ്വദ്വിശ്വമിദം ജഗത് .. 5..
അേഗ്നരൂർധ്വം ഭവേത്യഷാ യാവത്സൗമ്യം പരാമൃതം .
യാവദഗ്ന്യാത്മകം സൗമ്യമമൃതം വിസൃത്യധഃ .. 6..
അത ഏവ ഹി കാലാഗ്നിരധസ്താച്ഛക്തിരൂർധ്വഗാ .
യാവദാദഹനേശ്ചാർധ്വമധസ്താത്പാവനം ഭേവത് .. 7..
ആധാരശക്ത്യാവധൃതഃ കാലാഗ്നിരയമൂർധ്വഗഃ .
തൈഥവ നിമ്നഗഃ േസാമഃ ശിവശക്തിപദാ ദഃ .. 8..
ശിവേശ്ചാർധ്വമയഃ ശക്തിരൂർധ്വശക്തിമയഃ ശിവഃ .
തദിത്ഥം ശിവശക്തിഭ്യാം നാവ്യാപ്തമിഹ കിഞ്ചന .. 9..
അസകൃച്ചാഗ്നിനാ ദഗ്ധം ജഗത്തദ്ഭസ്മസാത്കൃതം .
അേഗ്നർവീര്യമിദം ാഹുസ്തദ്വീര്യം ഭസ്മ യത്തതഃ .. 10..
യേശ്ചത്ഥം ഭസ്മസദ്ഭാവംജ്ഞാത്വാഭിസ്നാതി ഭസ്മനാ .
അഗ്നിരിത്യാദിഭിർമൈ ർദഗ്ധപാപഃ സ ഉച്യേത .. 11..
അേഗ്നർവീര്യം ച തദ്ഭസ്മ േസാേമനാ ാവിതം പുനഃ .
അേയാഗയുക്ത്യാ കൃേതരധികാരായ കൽപേത .. 12..
േയാഗയുക്ത്യാ തു തദ്ഭസ്മ ാവ്യമാനം സമന്തതഃ .
ശാേക്തനാമൃതവർേഷണഹ്യധികാരാന്നിവർതേത .. 13..
അേതാ മൃത ഞ്ജയാേയത്ഥമമൃത ാവനം സതാം .
ശിവശക്ത്യമൃത ർേശ ലബ്ധഏവ കുേതാ മൃതിഃ .. 14..
േയാ േവദ ഗഹനം ഗുഹ്യം പാവനം ച തേഥാദിതം .
അഗ്നീേഷാമപുടം കൃത്വാ ന സ ഭൂേയാഽഭിജായേത .. 15..
ശിവാഗ്നിനാ തനും ദഗ്ധ്വാ ശക്തിേസാമാമൃേതന യഃ .
ാവേയേദ്യാഗമാർേഗണ േസാഽമൃതത്വായ കൽപേത േസാഽമൃത്വായ കൽപത
ഇതി .. 16..
ദ്വിതീയം ാഹ്മണം .. 2..
അഥ ഭുസുണ്ഡഃ കാലാഗ്നിരു ം വിഭൂതിേയാഗമനു ഹീതി േഹാവാച
വികടാംഗാമുന്മത്താം മഹാഖലാം മലിനാമശിവാദിചിഹ്നാന്വിതാം
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പുനർേധനും കൃശാംഗാം വത്സഹീനാമശാന്താമദുഘ്ധേദാഹിനീം
നിരി ിയാം ജഗ്ധതൃണാം േകശേചലാസ്ഥിഭക്ഷിണീം സന്ധിനീം
നവ സൂതാം േരാഗാർതാം ഗാം വിഹായ
ശസ്തേഗാമയമാഹേരദ്േഗാമയം സ്വസ്ഥം ാഹ്യം ശുേഭസ്ഥാേന വാ
പതിതമപരിത്യജ്യാതഊർധ്വം മർദേയദ്ഗേവ്യന േഗാമയ ഹണം കപിലാ
വാ ധവലാ വാ അലാേഭ തദന്യാ ഗൗഃ സ്യാേദ്ദാഷവർജിതാ
കപിലാേഗാർഭേസ്മാക്തം ലബ്ധം േഗാഭസ്മ േനാ േചദന്യേഗാക്ഷാരം യ
ക്വാപിസ്ഥിതം ച യത്തന്നഹി ധാര്യം സം ാരസഹിതം
ധാര്യം .
തൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി .
വിദ്യാശക്തിഃ സമസ്താനാം ശക്തിരിത്യഭിധീയേത .
ഗുണ യാ യാ വിദ്യാ സാ വിദ്യാ ച തദാ യാ .. 1..
ഗുണ യമിദം േധനുർവിദ്യാഭൂദ്േഗാമയം ശുഭം .
മൂ ം േചാപനിഷത്േ ാക്തം കുര്യാദ്ഭസ്മ തതഃ പരം ..
വത്സ തയശ്ചാസ്യ തത്സംഭൂതം തു േഗാമയം .
ആഗാവ ഇതി മേ ണ േധനും ത ാഭിമ േയത് .. 3..
ഗാേവാ ഭഗ ഗാേവാ ഇതി ാശേയത്തർപണം ജലം .
ഉേപാഷ്യ ച ചതുർദശ്യാം ശുേ കൃേഷ്ണഽഥവാ തീ .. 4..
പേരദ ഃ ാതരുത്ഥായ ശുചിർഭൂത്വാ സമാഹിതഃ .
കൃതസ്നാേനാ ധൗതവ ഃ പേയാർധം ച സൃേജച്ച ഗാം .. 5..
ഉത്ഥാപ്യ ഗാം യേത്നന ഗായ ്യാ മൂ മാഹേരത് .
സൗവർേണ രാജേത താേ ധാരേയ ണ്മേയഘേട .. 6..
പൗഷ്കേരഽഥ പലാേശ വാ പാേ േഗാശൃംഗ ഏവ വാ .
ആദധീത ഹി േഗാമൂ ം ഗന്ധദ്വാേരതി േഗാമയം .. 7..
അഭൂമിപാതം ഗൃഹ്ണീയാത്പാേ പൂർേവാദിേത ഗൃഹീ .
േഗാമയം േശാധേയദ്വിദ്വാൻ ീർേമ ഭജതുമ തഃ .. 8..
അലക്ഷ്മീർമ ഇതി മേ ണ േഗാമയം ധാന്യവർജിതം .
സന്ത്വാസിഞ്ചാമി മേ ണ േഗാമേയക്ഷിേപത് .. 9..
പഞ്ചാനാം ത്വിതി മേ ണ പിണ്ഡാനാം ച ചതുർദശ .
കുര്യാത്സംേശാധ്യ കിരൈണഃ സൗരൈകരാഹേരത്തതഃ .. 10..
നിദധ്യാദഥ പൂർേവാക്തപാേ േഗാമയപിണ്ഡകാൻ .
സ്വഗൃേഹ്യാക്തവിധാേനന തിഷ്ഠാപ്യാഗ്നിമീജേയത് .. 11..
പിണ്ഡാംശ്ച നിക്ഷിേപത്ത ആദ്യന്തം ണേവന തു .

https://thalilakkam.in/



ബൃഹജ്ജാബാേലാപനിഷദ് 8

ഷഡക്ഷരസ്യ സൂക്തസ്യ വ്യാകൃതസ്യ തഥാക്ഷൈരഃ .. 12..
സ്വാഹാേന്ത ജുഹുയാത്ത വർണേദവായ പിണ്ഡകാൻ .
ആഘാരാവാജ്യഭാഗൗ ച ക്ഷിേപദ്വ്യാഹൃതീഃ സുധീഃ .. 13..
തേതാ നിധനപതേയ േയാവിംശ േഹാതി ച .
േഹാതവ്യാഃ പഞ്ച ഹ്മാണി നേമാ ഹിരണ്യബാഹേവ .. 14..
ഇതി സർവാഹുതിർഹുത്വാ ചതുർഥ്യൈന്തശ്ച മ ൈകഃ .
ഋതംസത്യം ക ായ യസ്യ വകങ്കതീതി ച .. 15..
ഏൈതശ്ച ജുഹുയാദ്വിദ്വാനനാജ്ഞാത യം തഥാ .
വ്യാഹൃതീരഥ ഹുത്വാ ച തതഃ സ്വിഷ്ടകൃതം ഹുേനത് .. 16..
േഹാമേശഷം തു നിർവർത്യ പൂർണപാേ ാദകം തഥാ .
പൂർണമസീതി യജുഷാ ജേലനാേന്യന ബൃംഹേയത് .. 17..
ാഹ്മേണഷ്വമൃതമിതി തജ്ജലം ശിരസി ക്ഷിേപത് .
ാച്യാമിതി ദിശാം ലിംൈഗർദി േതായം വിനിക്ഷിേപത് .. 18..
ഹ്മേണ ദക്ഷിണാം ദത്ത്വാ ശാൈന്ത്യ പുലകമാഹേരത് .

ആഹരിഷ്യാമി േദവാനാം സർേവഷാം കർമഗുപ്തേയ .. 19..
ജാതേവദസേമനം ത്വാം പുലൈകശ്ഛാദയാമ്യഹം .
മേ ണാേനന തം വഹ്നിം പുലൈകശ്ഛാദേയത്തതഃ .. 20..
ിദിനം ജ്വലനസ്ഥിൈത്യ ഛാദനം പുലൈകഃ തം .
ാഹ്മണാൻേഭാജേയദ്ഭക്ത്യാ സ്വയം ഭുഞ്ജീത വാഗ്യതഃ .. 21..

ഭസ്മാധിക്യമഭീ അധികം േഗാമയം ഹേരത് .
ദിന േയണ യദി വാ ഏകസ്മിന്ദിവേസഽഥവാ .. 22..
തൃതീേയ വാ ചതുർേഥ വാ ാതഃ സ്നാത്വാ സിതാംബരഃ .
ശു യേജ്ഞാപവീതീ ച ശു മാല്യാനുേലപനഃ .. 23..
ശു ദേന്താ ഭസ്മദിഗ്േധാ മേ ണാേനന മ വിത് .
ഓം തദ് േഹ്മതി േചാച്ചാര്യ പൗലകം ഭസ്മ സന്ത്യേജത് .. 24..
ത ചാവാഹനമുഖാനുപചാരാം േഷാഡശ .
കുര്യാദ്വ്യാഹൃതിഭിേസ്ത്വവം തേതാഽഗ്നിമുപസംഹേരത് .. 25..
അഗ്നിർഭേസ്മതി മേ ണ ഗൃഹ്ണീയാദ്ഭസ്മ േചാത്തരം .
അഗ്നിരിത്യാദിമേ ണ മൃജ്യ ച തതഃ പരം .. 26..
സംേയാജ്യ ഗന്ധസലിൈലഃ കപിലാമൂ േകണ വാ .
ച കു മകാശ്മീരമുശിരം ചന്ദനം തഥാ .. 27..
അഗരു ിതയം ൈചവ ചൂർണയിത്വാ തു സൂക്ഷ്മതഃ .
ക്ഷിേപദ്ഭസ്മനി ത ർണേമാമിതി ഹ്മമ തഃ .. 28..
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ണേവനാഹേരദ്വിദ്വാൻബൃഹേതാ വടകാനഥ .
അേണാരണീയനിതി ഹി മേ ണ ച വിചക്ഷണഃ .. 29..
ഇത്ഥം ഭസ്മ സുസമ്പാദ്യ ശുഷ്കമാദയ മ വിത് .
ണേവന വിമൃജ്യാഥ സപ്ത ണവമ ിതം .. 30..
ഈശാേനതി ശിേരാേദേശ മുഖം തത്പുരുേഷണ തു .
ഉരുേദശമേഘാേരണ ഗുഹ്യം വാേമന മ േയത് .. 31..
സേദ്യാജാേതന ൈവ പാദാൻസർവാംഗം ണേവന തു .
തത ഉ ല്യ സർവാംഗമാപാദതലമസ്തകം .. 32..
ആചമ്യ വസനം ധൗതം തതൈശ്ചതത് ധാരേയത് .
പുനരാചമ്യ കർമ സ്വം കർതുമർഹസി സത്തമ .. 33..
അഥ ചതുർവിധം ഭസ്മ കൽപം .
ഥമമനുകൽപം . ദ്വിതീയമുപകൽപം .
ഉേപാപകൽപം തൃതീയം . അകൽപം ചതുർഥം .
അഗ്നിേഹാ ം സമുദ്ഭൂതം വിരജാനലജമനുകൽപം .
വേന ശുഷ്കം ശകൃത്സംഗൃഹ്യ കൽേപാക്തവിധിനാ
കൽപിതമുപകൽപം സ്യാത് .
അരേണ്യ ശുഷ്കേഗാമയം ചൂർണീകൃത്യ േഗാമൂൈ ഃ പിണ്ഡീകൃത്യ
യഥാകൽപം സം തമുേപാപകൽപം . ശിവാലയസ്ഥമകൽപം
ശതകൽപം ച .
ഇത്ഥം ചതുർവിധം ഭസ്മ പാപം നികൃന്തേയേന്മാക്ഷം ദദാതീതി
ഭഗവാൻകാലാഗ്നിരു ഃ .. 34..
ഇതി തൃതീയം ാഹ്മണം .. 3..
അഥ ഭുസുണ്ഡഃ കാലാഗ്നിരു ം ഭസ്മസ്നാനവിധിം ഹീതി
േഹാവാചാഥ ണേവന വിമൃജ്യാഥ
സപ്ത ണേവനാഭിമ ിതമാഗേമന തു േതൈനവ ദിഗ്ബന്ധനം
കാരേയത്പുനരപി േതനാ മേ ണാംഗാനി
മൂർധാദീന ലേയന്മലസ്നാനമിദമീശാനാൈദ്യഃ
പഞ്ചഭിർമൈ സ്തനും മാ ലേയത് .
ഈശാേനതി ശിേരാേദശം മുഖം തത്പുരുേഷണ തു . ഊരുേദശമേഘാേരണ
ഗുഹ്യകം വാമേദവതഃ .
സേദ്യാജാേതന ൈവ പാേദാ സർവാംഗം ണേവന തു . ആപാദതലമസ്തകം
സർവാംഗം തത ഉ ലാചമ്യ
വസനം ധൗതം േശ്വതം ധാരേയദ്വിധിസ്നാനമിദം ..

https://thalilakkam.in/



ബൃഹജ്ജാബാേലാപനിഷദ് 10

ത േ ാകാ ഭവന്തി .
ഭസ്മമുഷ്ടിം സമാദായ സംഹിതാമ മ ിതാം .
മസ്തകാത്പാദപര്യന്തം മലസ്നാനം പുേരാദിതം .. 1..
തന്മേ ൈണവ കർതവ്യം വിധിസ്നാനം സമാചേരത് .
ഈശാേന പഞ്ചധാ ഭസ്മ വികിേര ർധ്നി യ തഃ .. 2..
മുേഖ ചതുർഥവേ ണഅേഘാേരണാഷ്ടധാ ഹൃദി .
വാേമന ഗുഹ്യേദേശ തു ിദശസ്ഥാനേഭദതഃ .. 3..
അഷ്ടാവേന്തന സാേധ്യന പാദാവ ല്യ യ തഃ .
സർവാംേഗാ ലനം കാര്യം രാജന്യസ്യ യഥാവിധി .. 4..
മുഖം വിനാ ച തത്സർവമു ല്യ മേയാഗതഃ .
സന്ധ്യാദ്വേയ നിശീേഥ ച തഥാ പൂർവാവസാനേയാഃ .. 5..
സുപ്ത്വാ ഭുക്ത്വാ പയഃ പീത്വാ കൃത്വാ ചാവശ്യകാദികം .
ിയം നപുംസകം ഗൃ ം ബിഡാലം ബകമൂഷികം .. 6..
ഷ്ട്വാ തഥാവിധാനന്യാൻഭസ്മസ്നാനം സമാചേരത് .
േദവാഗ്നിഗുരുവൃദ്ധാനാം സമീേപഽന്ത്യജദർശേന .. 7..
അശുദ്ധഭൂതേല മാർേഗ കുര്യാേനാ ലനം തീ .
ശംഖേതാേയന മൂേലന ഭസ്മനാ മി ണം ഭേവത് .. 8..
േയാജിതം ചന്ദേനൈനവ വാരിണാ ഭസ്മസംയുതം .
ചന്ദേനന സമാലിേമ്പജ്ജ്ഞാനദം ചൂർണേമവ തത് .. 9..
മധ്യാഹ്നാത് ാഗ്ജൈലര ക്തം േതായം തദനുവർജേയത് ..
അഥ ഭുസുേണ്ഡാ ഭഗവന്തം കാലാഗ്നിരു ം ിപു വിധിം
പ ച്ഛ ..
തൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി .
ിപു ം കാരേയത്പശ്ചാദ് ഹ്മവി ശിവാത്മകം .
മധ്യാംഗുലിഭിരാദായ തിസൃഭിർമൂലമ തഃ .. 10..
അനാമാമധ്യമാംഗുൈഷ്ഠരഥവാ സ്യാ ിപു കം .
ഉ ലേയ ഖം വി ഃ ക്ഷ ിയസ്തച്ഛിേരാദിനം .. 11..
ദ്വാ ിംശസ്ഥാനേക ചാർധം േഷാഡശസ്ഥാനേകഽപി വാ .
അഷ്ടസ്ഥാേന തഥാ ൈചവ പഞ്ചസ്ഥാേനഽപി േയാജേയത് .. 12..
ഉത്തമാംേഗ ലലാേട ച കർണേയാർേന േയാസ്തഥാ .
നാസാവേ ഗേല ൈചവമംസദ്വയമതഃ പരം .. 13..
കൂർപേര മണിബേന്ധ ച ഹൃദേയ പാർശ്വേയാർദ്വേയാഃ .
നാഭൗ ഗുഹ്യദ്വേയ ൈചവമൂർേവാഃ സ്ഫിഗ്ബിംബജാനുനീ .. 14..
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ജംഘാദ്വേയ ച പാദൗ ച ദ്വാ ിംശത്സ്ഥാനമുത്തമം .
അഷ്ടമൂർത്യഷ്ടവിേദ്യശാന്ദിക്പാലാന്വസുഭിഃ സഹ .. 15..
ധേരാ വശ്ച േസാമശ്ച കൃപൈശ്ചവാനിേലാഽനലഃ .
ത പശ്ച ഭാസശ്ച വസേവാഽഷ്ടാവിതീരിതാഃ .. 16..
ഏേതഷാം നാമമേ ണ ിപു ാന്ധാരേയദ്ബുധഃ .
വിദധ്യാത്േഷാഡശസ്ഥാേന ിപു ം തു സമാഹിതഃ .. 17..
ശീർഷേക ച ലലാേട ച കർേണ കേണ്ഠംഽസകദ്വേയ .
കൂർപേര മണിബേന്ധ ച ഹൃദേയ നാഭിപാർശ്വേയാഃ .. 18..
പൃേഷ്ഠ ൈചകം തിസ്ഥാനം ജേപത്ത ാധിേദവതാഃ .
ശിവം ശക്തിം ച സാദാഖ്യമീശം വിദ്യാഖ്യേമവ ച .. 19..
വാമാദിനവശക്തീശ്ചഏതാഃ േഷാഡശ േദവതാഃ .
നാസേത്യാ ദ കൈശ്ചവഅശ്വിനൗ ദ്വൗ സമീരിതൗ .. 20..
അഥവാ മൂർധ്ന്യലീേക ച കർണേയാഃ ശ്വസേന തഥാ .
ബാഹുദ്വേയ ച ഹൃദേയ നാഭ്യാമൂർേവാര േഗ തഥാ .. 21..
ജാനുദ്വേയ ച പദേയാഃ പൃഷ്ഠഭാേഗ ച േഷാഡശ .
ശിവേശ്ച ശ്ച രു ാർകൗ വിേഘ്നേശാ വി േരവ ച .. 22..
ീൈശ്ചവ ഹൃദേയശശ്ച തഥാ നാഭൗ ജാപതിഃ .

നാഗശ്ച നാഗകന്യാശ്ച ഉേഭ ച ഋഷികന്യേക .. 23..
പാദേയാശ്ച സമു ാശ്ച തീർഥാഃ പൃേഷ്ഠഽപി ചസ്ഥിതാഃ .
ഏവം വാ േഷാഡശസ്ഥാനമഷ്ടസ്ഥാനമ്േഥാച്യേത .. 24..
ഗുരുസ്ഥാനം ലലാടം ച കർണദ്വയമനന്തരം .
അസയുഗ്മം ച ഹൃദയം നാഭിരിത്യഷ്ടമം ഭേവത് .. 25..
ഹ്മാ ച ഋഷയഃ സപ്ത േദവതാശ്ച കീർതിതാഃ .

അഥവാ മസ്തകം ബാഹൂ ഹൃദയം നാഭിേരവ ച .. 26..
പഞ്ചസ്ഥാനാന്യമൂന്യാഹുർഭസ്മതത്ത്വവിേദാ ജനാഃ .
യഥാസംഭവതഃ കുര്യാേദ്ദശകലാദ്യേപക്ഷയാ .. 27..
ഉ ലേനഽപ്യശക്തേശ്ച ിപു ാദീനി കാരേയത് .
ലലാേട ഹൃദേയ നാഭൗ ഗേല ച മണിബന്ധേയാഃ .. 28..
ബാഹുമേധ്യ ബാഹുമൂേല പൃേഷ്ഠ ൈചവ ച ശീർഷേക ..
ലലാേട ഹ്മേണ നമഃ . ഹൃദേയ ഹവ്യവാഹനായ നമഃ .
നാഭൗ ന്ദായ നമഃ . ഗേല വിഷ്ണേവ നമഃ .
മേധ്യ ഭഞ്ജനായ നമഃ . മണിബേന്ധ വസുേഭ്യാ നമഃ .
പൃേഷ്ഠ ഹരേയ നമഃ . കുകുദി ശംഭേവ നമഃ .
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ശിരസി പരമാത്മേന നമഃ . ഇത്യാദിസ്ഥാേനഷു ിപു ം
ധാരേയത് ..
ിേന ം ിഗുണാധാരം യാണാം ജനകം ഭും .
സ്മരന്നമഃ ശിവാേയതി ലലാേട ത ിപു കം .. 29..
കൂർപരാധഃ പിതൃഭ്യാം തുഈശാനാഭ്യാം തേഥാപരി .
ഈശാഭ്യാം നമ ഇത ക്ത്വാ പാർശ്വേയാശ്ച ിപു കം .. 30..
സ്വച്ഛാഭ്യാം നമ ഇത ക്ത്വാ ധാരേയത്തത് േകാഷ്ഠേയാഃ .
ഭീമാേയതി തഥാ പൃേഷ്ഠ ശിവാേയതി ച പാർശ്വേയാഃ .. 31..
നീലകണ്ഠായ ശിരസി ക്ഷിേപത്സർവാത്മേന നമഃ .
പാപം നാശയേത കൃത്സ്നമപി ജന്മാന്തരാർജിതം .. 32..
കേണ്ഠാപരി കൃതം പാപം നഷ്ടം സ്യാത്ത ധാരണാത് .
കർേണ തു ധാരണാത്കർണേരാഗാദികൃതപാതകം .. 33..
ബാേഹ്വാബാഹുകൃതം പാപം വക്ഷഃസു മനസാ കൃതം .
നാഭ്യാം ശിശ്നകൃതം പാപം പൃേഷ്ഠ ഗുദകൃതം തഥാ .. 34..
പാർശ്വേയാർധാരണാത്പാപം പര ്യാലിംഗനാദികം .
തദ്ഭസ്മധാരണം കുര്യാത്സർവൈ വ ിപു കം .. 35..
ഹ്മവി മേഹശാനാം യ്യഗ്നീനാം ച ധാരണം .

ഗുണേലാക യാണാം ച ധാരണം േതന ൈവ തം .. 36..
ഇതി ചതുർഥം ാഹ്മണം .. 4..
മാനേസ്താേകന മേ ണ മ ിതം ഭസ്മ ധാരേയത് .
ഊർധ്വപു ം ഭേവത്സാമം മധ്യപു ം ിയായുഷം .. 1..
ിയായുഷാണി കുരുേത ലലാേട ച ഭുജദ്വേയ .
നാഭൗ ശിരസി ഹൃത്പാർേശ്വ ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാസ്തഥാ .. 2..
ൈ വർണികാനാം സർേവഷാമഗ്നിേഹാ സമുദ്ഭവം .
ഇദം മുഖ്യം ഗൃഹസ്ഥാനാം വിരജാനലജം ഭേവത് .. 3..
വിരജാനലജം ൈചവ ധാര്യം േ ാക്തം മഹർഷിഭിഃ .
ഔപാസനസമുത്പന്നം ഗൃഹസ്ഥാനാം വിേശഷതഃ .. 4..
സമിദഗ്നിസമുത്പന്നം ധാര്യം ൈവ ഹ്മചാരിണാ .
ശൂ ാണാം േ ാ ിയാഗാരപചനാഗ്നിസമുദ്ഭവം .. 5..
അേന്യഷാമപി സർേവഷാം ധാര്യം ൈചവാനേലാദ്ഭവം .
യതീനാംജ്ഞാനദം േ ാക്തം വനസ്ഥാനാം വിരക്തിദം .. 6..
അതിവർണാ മാണാം തു ശ്മശാനാഗ്നിസമുദ്ഭവം .
സർേവഷാം േദവാലയസ്ഥം ഭസ്മ ശിവാഗ്നിജം ശിവേയാഗിനാം .
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ശിവാലയസ്ഥം തല്ലിംഗലിപ്തം വാ മ സം ാരദഗ്ധം വാ ..
തൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി .
േതനാധീതം തം േതന േതന സർവമനുഷ്ഠിതം .
േയന വിേ ണ ശിരസി ിപു ം ഭസ്മനാ ധൃതം .. 7..
ത്യക്തവർണാ മാചാേരാ ലുപ്തസർവ ിേയാഽപി യഃ .
സകൃത്തിര്യ ിപു ാങ്കധാരണാേത്സാഽപി പൂജ്യേത .. 8..
േയ ഭസ്മധാരണം ത്യക്ത്വാ കർമ കുർവന്തി മാനവാഃ .
േതഷാം നാസ്തി വിനിർേമാക്ഷഃ സംസാരാജ്ജന്മേകാടിഭിഃ .. 9..
മഹാപാതകയുക്താനാം പൂർവജന്മാർജിതാഗസാം .
ിപുേ ാ ലനേദ്വേഷാ ജായേത സുദൃഢം ബുധാഃ .. 10..
േയഷാം േകാേപാ ഭേവദ് ഹ്മംെ◌�ല്ലലാേട ഭസ്മദർശനാത് .
േതഷാമുത്പത്തിസാങ്കര്യമനുേമയം വിപശ്ചിതാ .. 11..
േയഷാം നാസ്തി മുേന ദ്ധാ ൗേത ഭസ്മനി സർവദാ .
ഗർഭാധാനാദിസം ാരേസ്തഷാം നാസ്തീതി നിശ്ചയഃ .. 12..
േയ ഭസ്മധാരിണം ദൃഷ്ട്വാ നരാഃ കുർവന്തി താഡനം .
േതഷാം ചണ്ഡാലേതാ ജന്മ ഹ്മ ഹ്യം വിപശ്ചിതാ .. 13..
േയഷാം േ ാേധാ ഭേവദ്ഭസ്മധാരേണ തത് മാണേക .
േത മഹാപാതൈകര ക്താ ഇതി ശാ സ്യ നിശ്ചയഃ .. 14..
ിപുണ്ഡ്റകം േയ വിനിന്ദന്തി നിന്ദന്തി ശിവേമവ േത .
ധാരയന്തി ച േയ ഭക്ത്യാ ധാരയന്തി ശിവം ച േത .. 15..
ധിഗ്ഭസ്മരഹിതം ഭാലം ധി്രഗ്ഗാമമശിവാലയം .
ധിഗനീശാർചനം ജന്മ ധിഗ്വിദ്യാമശിവാ യാം .. 16..
രു ാേഗ്നര്യത്പരം വീര്യം തദ്ഭസ്മ പരികീർതിതം .
തസ്മാത്സർേവഷു കാേലഷു വീര്യവാൻഭസ്മസംയുതഃ .. 17..
ഭസ്മനിഷ്ഠസ്യ ദഹ്യേന്ത േദാഷാ ഭസ്മാഗ്നിസംഗമാത് .
ഭസ്മസ്നാനവിശുദ്ധാത്മാ ഭസ്മനിഷ്ഠ ഇതി തഃ .. 18..
ഭസ്മസന്ദിഗ്ധസർവാംേഗാ ഭസ്മദീപ്ത ിപു കഃ .
ഭസ്മശായീ ച പുരുേഷാ ഭസ്മനിഷ്ഠ ഇതി തഃ .. 19..
ഇതി പഞ്ചമം ാഹ്മണം .. 5..
അഥ ഭുസുണ്ഡഃ കാലാഗ്നിരു ം നാമപഞ്ചകസ്യ മാഹാത്മ്യം
ഹീതി േഹാവാച . അഥ വസിഷ്ഠവംശജസ്യ ശതഭാര്യാസേമതസ്യ

ധനഞ്ജയസ്യ ാഹ്മണസ്യ േജ്യഷ്ഠഭാര്യാപു ഃ കരുണ ഇതി നാമ
തസ്യ ശുചിസ്മിതാ ഭാര്യാ . അസൗ കരുേണാ ാതൃൈവരമസഹമാേനാ

https://thalilakkam.in/



ബൃഹജ്ജാബാേലാപനിഷദ് 14

ഭവാനീതടസ്ഥം നൃസിംഹമഗമത് . ത
േദവസമീേപഽേന്യേനാപായനാർഥം
സമർപിതം ജംബീരഫലം ഗൃഹീത്വാജി ത്തദാ ത സ്ഥാ
അശപൻപാപ
മക്ഷിേകാ ഭവ വർഷാണാം ശതമിതി . േസാഽപി ശാപമാദായ മക്ഷികഃ
സൻസ്വേചഷ്ടിതം തൈസ്യ നിേവദ്യ മാം രേക്ഷതി സ്വഭാര്യാമവദത്തദാ
മക്ഷിേകാഽഭവത്തേമവംജ്ഞാത്വാജ്ഞാതയൈസ്തലമേധ്യ ഹ്യമാരയന്ത്സാ
മൃതം പതിമാദായാരുന്ധതീമഗമദ്േഭാ ശുചിസ്മിേത
േശാേകനാലമരുന്ധത്യാഹാമും
ജീവയാമ്യദ്യ വിഭൂതിമാദാേയതി ഏഷാഗ്നിേഹാ ജം ഭസ്മ ..
മൃത ഞ്ജേയന മേ ണ മൃതജന്തൗ തദാക്ഷിപത് .
മന്ദവായുസ്തദാ ജേജ്ഞവ്യജേനന ശുചിസ്മിേത .. 1..
ഉദതിഷ്ഠത്തദാ ജ ർഭസ്മേനാഽസ്യ ഭാവതഃ .
തേതാ വർഷശേത പൂർേണജ്ഞാതിേരേകാ ഹ്യമാരയത് .. 2..
ഭൈസ്മവ ജീവയാമാസ കാശ്യാം പഞ്ച തദാഭവൻ .
േദവാനപി തഥാഭൂതാന്മാമേപ്യതാദൃശം പുരാ .. 3..
തസ്മാ ഭസ്മനാം ജ ം ജീവയാമി തദാനേഘ .
ഇേത്യവമുക്ത്വാ ഭഗവാന്ദധീചിഃ സമജായത .. 4..
സ്വരൂപം ച തേതാ ഗത്വാ സ്വമാ മപദം യയാവിതി ..
ഇദാനീമസ്യ ഭസ്മനഃ സർവാഘഭക്ഷണസാമർഥ്യം
വിധത്ത ഇത്യാഹ . ീഗൗതമവിവാഹകാേല താമഹല്യാം
ദൃഷ്ട്വാ സർേവ േദവാഃ കാമാതുരാ അഭവൻ തദാ
നഷ്ടജ്ഞാനാ ദുർവാസസം ഗത്വാ പ സ്തേദ്ദാഷം
ശമയിഷ്യാഅമീത വാച തതഃ ശതരുേ ണ മേ ണ
മ ിതം ഭസ്മ ൈവ പുരാ മയാപി ദത്തം ഹ്മഹത്യാദി ശാന്തം .
ഇേത്യവമുക്ത്വാ ദുർവാസാ ദത്തവാൻഭസ്മ േചാത്തമം .
ജാതാ മദ്വചനാത്സർേവ യൂയം േതഽധികേതജസഃ .. 5..
ശതരുേ ണ മേ ണ ഭേസ്മാ ലിതവി ഹാഃ .
നിർധൂതരജസഃ സർേവ തത്ക്ഷണാച്ച വയം മുേന .. 6..
ആശ്ചര്യേമതജ്ജാനീേമാ ഭസ്മസാമർഥ്യമീദൃശം .
അസ്യ ഭസ്മനഃ ശക്തിമന്യാം ശൃണു .
ഏതേദവ ഹരിശങ്കരേയാർജ്ഞാന ദം .
ഹ്മഹത്യാദി പാപനാശകം .
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മഹാവിഭൂതിദമിതി ശിവവക്ഷസിസ്ഥിതം നേഖനാദായ
ണേവനാഭിമ ്യ ഗായ ്യാ പഞ്ചാക്ഷേരണാഭിമ ്യ
ഹരിർമസ്തകഗാേ ഷു സമർപേയത് . തഥാ ഹൃദി ധ്യായേസ്വതി
ഹരിമുക്ത്വാ ഹരഃ സ്വഹൃദി ധ്യാത്വാ ദൃേഷ്ടാ ദൃഷ്ട ഇതി
ശിവമാഹ .
തേതാ ഭസ്മ ഭക്ഷേയതി ഹരിമാഹ ഹരസ്തതഃ .
ഭക്ഷയിേഷ്യ ശിവം ഭസ്മ സ്നാത്വാഹം ഭസ്മനാ പുരാ .. 7..
പൃേഷ്ടശ്വരം ഭക്തിഗമ്യം ഭസ്മാഭക്ഷയദച തഃ .
ത ാശ്ചര്യമതീവാസീത് തിബിംബസമദ തിഃ .. 8..
വാസുേദവഃ ശുദ്ധമുക്താഫലവർേണാഽഭവത്ക്ഷണാത് .
തദാ ഭൃതി ശു ാേഭാ വാസുേദവഃ സന്നവാൻ .. 9..
ന ശക്യം ഭസ്മേനാജ്ഞാനം ഭാവം േത കുേതാ വിേഭാ .
നമേസ്തഽ നമേസ്തഽ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ .. 10..
ത്വത്പാദയുഗേല ശംേഭാ ഭക്തിര സദാ മമ .
ഭസ്മധാരണസമ്പേന്നാ മമ ഭേക്താ ഭവിഷ്യതി .. 11..
അത ഏൈവഷാ ഭൂതിർഭൂതികരീത ക്താ . അസ്യ പുരസ്താദ്വസവ
ആസ ാ ദക്ഷിണതആദിത്യാഃ പശ്ചാദ്വിേശ്വേദവാ
ഉത്തരേതാ ഹ്മവി മേഹശ്വരാ യാഭ്യാം സൂര്യാച മസൗ
പാർശ്വേയാസ്തേദതദൃചാഭ ക്തം .
ഋേചാ അക്ഷേര പരേമ േവ്യാമൻ യസ്മിേന്ദവാ അധിവിേശ്വ നിേഷദുഃ .
യസ്തന്ന േവദ കിമൃചാ കരിഷ്യതി യ ഇത്തദ്വിദുസ്ത ഇേമ സമാസേത .
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം സാർവകാമികം േമാക്ഷദ്വാരമൃങ്മയം
യജുർമയം സാമമയം ഹ്മമയമമൃതമയം ഭവതി .
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം ബാേലാ വാ േവദ സ മഹാൻഭവതി .
സ ഗുരുഃ സർേവഷാം മ ാണാമുപേദഷ്ടാ ഭവതി .
മൃത താരകം ഗുരുണാ ലബ്ധം കേണ്ഠബാഹൗ ശിഖായാം
വാ ബധ്നീത . സപ്തദ്വീപവതീ ഭൂഭിർദക്ഷിണാർഥം നാവകൽപേത .
തസ്മാ ദ്ധയാ യാം കാഞ്ചിദ്ഗാം ദദ്യാത്സാ ദക്ഷിണാ ഭവതി
.. 12..
ഇതി ഷഷ്ഠം ാഹ്മണം .. 6..
അഥ ജനേകാ ൈവേദേഹാ യാജ്ഞവൽക്യമുപസേമേത്യാവാച
ഭഗവാൻ ിപു വിധിം േനാ ഹീതി സ േഹാവാച
സേദ്യാജാതാദിപഞ്ച ഹ്മമൈ ഃ പരിഗൃഹ്യാഗ്നിരിതി
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ഭേസ്മത്യഭിമ ്യ മാനേസ്താക ഇതി സമു ത്യ
ിയായുഷമിതി ജേലന സംമൃജ്യ ്യംബകമിതി
ശിേരാലലാടവക്ഷഃ േന്ധഷു ധൃത്വാ പൂേതാ ഭവതി
േമാക്ഷീ ഭവതി . ശതരുേ ണ യത്ഫലമവേപ്നാതി തത്ഫലമ േത
സ ഏഷ ഭസ്മേജ്യാതിരിതി ൈവ യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 1..
ജനേകാ ഹ ൈവേദഹഃ സ േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യം ഭസ്മധാരണാത്കിം
ഫലമ ത ഇതി സ േഹാവാച തദ്ഭസ്മധാരണാേദവ
മുക്തിർഭവതി തദ്ഭസ്മധാരണാേദവ ശിവസായുജ്യമവാേപ്നാതി
ന സ പുനരാവർതേത ന സ പുനരാവർതേത സ ഏഷ ഭസ്മേജ്യാതിരിതി
ൈവ യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 2..
ജനേകാ ഹ ൈവേദഹഃ സ േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യം ഭസ്മധാരണാത്കിം
ഫലമ േത ന േവതി ത പരമഹംസാനാമസംവർതക-
ആരുണിേശ്വതേകതുദുർവാസഋഭുനിദാഘജഡഭരതദത്താേ യ-
ൈരവതകഭുസുണ്ഡ ഭൃതേയാ വിഭൂതിധാരണാേദവമുക്താഃ സ ഃ
സ ഏഷ ഭസ്മേജ്യാതിരിതി ൈവ യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 3..
ജനേകാ ഹ ൈവേദഹഃ സ േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യ ഭസ്മസ്നാേനന
കിം ജായത ഇതി യസ്യ കസ്യചിച്ഛരീേര യാവേന്താ േരാമകൂപാസ്താവന്തി
ലിംഗാനി ഭൂത്വാ തിഷ്ഠന്തി ാഹ്മേണാ വാ ക്ഷ ിേയാ വാ ൈവേശ്യാ വാ
ശൂേ ാ വാ തദ്ഭസ്മധാരണാേദതച്ഛബ്ദസ്യ രൂപം
യസ്യാം തസ്യാം േഹ്യവാവതിഷ്ഠേത .. 4..
ജനേകാ ഹ ൈവേദഹഃ സ േഹാവാച ൈപപ്പലാേദന സഹ
ജാപതിേലാഅകം ജഗാമ തം ഗേത്വാവാച േഭാ ജാപേത
ിപു സ്യ മാഹാത്മ്യം ഹീതി തം ജാപതിര വീദ്-
യൈഥേവശ്വരസ്യ മാഹാത്മ്യം തൈഥവ ിപു േസ്യതി .. 5..
അഥ ൈപപ്പലാേദാ ൈവകുണ്ഠം ജഗാമ തം ഗേത്വാവാച
േഭാ വിേഷ്ണാ ിപു സ്യ മാഹാത്മ്യം ഹീതി യൈഥേവശ്വരസ്യ
മാഹാത്മ്യം തൈഥവ ിപു കേസ്യതി വി രാഹ .. 6..
അഥ ൈപപ്പലാദഃ കാലാഗ്നിരു ം പരിസേമേത്യാവാചാധീഹി
ഭഗവൻ ിപു സ്യ വിധിമിതി ിപു സ്യ വിധിർമയാ
വ ം ന ശക്യ ഇതി സത്യമിതി േഹാവാചാഥ ഭസ്മച്ഛന്നഃ
സംസാരാ ച്യേത ഭസ്മശയ്യാശയാനസ്തച്ഛബ്ദേഗാചരഃ
ശിവസായുജ്യമവാേപ്നാതി ന സ പുനരാവർതേത രു ാധ്യായീ
സന്നമൃതത്വം ച ഗച്ഛതി സ ഏഷ ഭസ്മേജ്യാതിർവിഭൂതി-
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ധാരണാദ് ൈഹ്മകത്വം ച ഗച്ഛതി വിഭൂതിധാരണാേദവ
സർേവഷു തീർേഥഷു സ്നാേതാ ഭവതി വിഭൂതിധാരണാദ്വാരാണസ്യാം
സ്നാേനന യത്ഫലമവാേപ്നാതി തത്ഫലമ േത സ ഏഷ
ഭസ്മേജ്യാതിര്യസ്യ കസ്യചിച്ഛരീേര ിപു സ്യ ലക്ഷ്മ വർതേത
ഥമാ ജാപതിർദ്വിതീയാ വി തീയാ സദാശിവ ഇതി
സ ഏഷ ഭസ്മേജ്യാതിരിതി സ ഏഷ ഭസ്മേജ്യാതിരിതി .. 7..
അഥ കാലാഗ്നിരു ം ഭഗവന്തം സനത്കുമാരഃ
പ ച്ഛാധീഹി ഭഗവ ാക്ഷധാരണവിധിം
സ േഹാവാച രു സ്യ നയനാദുത്പന്നാ രു ാക്ഷാ ഇതി
േലാേക ഖ്യായേന്ത സദാശിവഃ സംഹാരകാേല സംഹാരം
കൃത്വാ സംഹാരാക്ഷം മുകുലീകേരാതി തന്നയനാജ്ജാതാ
രു ാക്ഷാ ഇതി േഹാവാച തസ്മാ ാക്ഷത്വമിതി 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
ഏകാദശരു ത്വം ച ഗച്ഛതി . ത ാേക്ഷ ശിരസി
ധാര്യമാേണ േകാടിേഗാ ദാനഫലം ഭവതി . ഏേതഷാം
സ്ഥാനാനാം കർണേയാഃ ഫലം വ ം ന ശക്യമിതി േഹാവാച .
മൂർധ്നി ചത്വാരിംശച്ഛിഖായാേമകം യം വാ
േ ാ േയാർദ്വാദശ കർേണ ദ്വാ ിംശദ്ബാേഹ്വാഃ േഷാഡശ
േഷാഡശ ദ്വാദശ ദ്വാദശ മണിബന്ധേയാഃ ഷട്
ഷഡംഗുഷ്ഠേയാസ്തതഃ സന്ധ്യാം സകുേശാഽഹരഹരുപാ-
സീതാഗ്നിർേജ്യാതിരിത്യാദിഭിരഗ്നൗ ജുഹുയാത് .. 8..
ഇതി സപ്തമം ാഹ്മണം .. 7..
അഥ ബൃഹജ്ജാബാലസ്യ ഫലം േനാ ഹി ഭഗവന്നിതി
സ േഹാവാച യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം നിത്യമധീേത
േസാഽഗ്നിപൂേതാ ഭവതി സ വായുപൂേതാ ഭവതി സആദിത്യപൂേതാ ഭവതി
സ േസാമപൂേതാ ഭവതി സ ഹ്മപൂേതാ ഭവതി സ വി പൂേതാ ഭവതി
സ രു പൂേതാ ഭവതി സ സർവപൂേതാ ഭവതി സ സർവപൂേതാ ഭവതി .. 1..
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം നിത്യമധീേത േസാഽഗ്നിം സ്തംഭയതി
സ വായും സ്തംഭയതി സആദിത്യം സ്തംഭയതി സ േസാമം സ്തംഭയതി
സ ഉദകം സ്തംഭയതി സ സർവാേന്ദവാൻസ്തംഭയതി സ
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സർവാൻ ഹാൻസ്തംഭയതി സ വിഷം സ്തംഭയതി സ വിഷം
സ്തംഭയതി .. 2..
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം നിത്യമധീേത സ മൃത ം തരതി സ
പാപ്മാനം
തരതി സ ഹ്മഹത്യാം തരതി സ ണഹത്യാം തരതി സ
വീരഹത്യാം
തരതി സ സർവഹത്യാം തരതി സ സംസാരം തരതി സ സർവം തരതി
സ സർവം തരതി .. 3..
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം നിത്യമധീേത സ ഭൂർേലാകം ജയതി സ
ഭുവർേലാകം ജയതി
സ സുവർേലാകം ജയതി സ മഹർേലാകം ജയതി സ തേപാേലാകം ജയതി
സ ജേനാേലാകം ജയതി സ സത്യേലാകം ജയതി സ സർവാംേല്ലാകാഞ്ജയതി
.. 4..
യ ഏതദ്ബൃഹജ്ജാബാലം നിത്യമധീേത സ ഋേചാഽധീേത സ
യജൂംഷ്യധീേത
സ സാമാന്യധീേത േസാഽഥർവണമധീേത േസാഽംഗിരസമധീേത സ ശാഖാ
അധീേത സ കൽപാനധീേത സ നാരശംസീരധീേത സ പുരണാന്യധീേത
സ ഹ്മ ണവമധീേത സ ഹ്മ ണവമധീേത .. 5..
അനുപനീതശതേമകേമേകേനാപനീേതന തത്സമമുപനീതശതേമകേമേകന
ഗൃഹേസ്ഥന തത്സമം ഗൃഹസ്ഥശതേമകേമേകന വാന േസ്ഥന
തത്സമം വാന സ്ഥശതേമേകേമേകന യതിനാ തത്സമം യതീനാം തു
ശതം പൂർണേമകേമേകന രു ജാപേകന തത്സമം
രു ജാപകശതേമേകേമേകന
അഥർവശിരഃശിഖാധ്യാപേകന തത്സമമഥർവശിരഃശാഖാ-
ധ്യാപകശതേമകേമേകന ബൃഹജ്ജാബാേലാപനിഷദധ്യാപേകന
തത്സമ.◌ം തദ്വാ ഏതത്പരം ധാമ ബൃഹജ്ജബാേലാപനീഷജ്ജപശീലസ്യ
യ ന സൂര്യസ്തപതി യ ന വായുർവാതി യ ന ച മാ ഭാതി
യ ന നക്ഷ ാണി ഭാന്തി യ നാഗ്നിർദഹതി യ ന മൃത ഃ
വിശതി
യ ന ദുഃഖാനി വിശന്തി സദാനന്ദം പരമാനന്ദം ശാന്തം
ശാശ്വതം സദാശിവം ഹ്മാദിവന്ദിതം േയാഗിേധ്യയം പരം പദം
യ ഗത്വാ ന നിവർതേന്ത േയാഗിനസ്തേദതദൃചാഭ ക്തം . തദ്വിേഷ്ണാഃ
പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ച –?–
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തം ..
തദ്വി ാേസാ വിപന്യേവാ ജാഗൃവാംസഃ സമിന്ധേത . വിേഷ്ണാര്യത്പരമം
പദം ..
ഓം സത്യമിത പനിഷത് .. 6..
ഇത്യഷ്ടമം ാഹ്മണം .. 8..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ .
ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .
വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ .
സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ .
സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..

ഇത്യഥർവേവദീയ ബൃഹജ്ജാബാേലാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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