


ഭസ്മജാബാേലാപനിഷദ് 2

ഭസ്മജാബാേലാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ൈശവ ഉപനിഷദ്

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: ഭസ്മജാബാേലാപനിഷദ്

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: ഉപനിഷത്ത്

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



ഭസ്മജാബാേലാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ൈശവ ഉപനിഷദ്

യത്സാമ്യജ്ഞാനകാലാഗ്നിസ്വാതിരിക്താസ്തിതാ മം | കേരാതി ഭസ്മ നിഃേശഷം
തദ് ൈഹ്മവാസ്മി േകവലം || ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ || ഭ ം
പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ || സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ || വ്യേശമ േദ 
വഹിതം യദായുഃ || സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ || സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ
|| സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ || സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു || ഓം
ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ || ഹരിഃ ഓം || അഥ ജാബാേലാ ഭുസുണ്ഡഃ ൈകലാസ 
ശിഖരാവാസേമാങ്കാരസ്വരൂപിണം മഹാേദവമുമാർധകൃതേശഖരം േസാമസൂര്യാ 
ഗ്നിനയനമനേന്ത രവി ഭം വ്യാ ചർമാംബരധരം മൃഗഹസ്തം ഭേസ്മാ ലിത 
വി ഹം തിര്യ ിപു േരഖാവിരാജമാനഭാല േദശം സ്മിതസ ർണപഞ്ച 
വിധ- പഞ്ചാനനം വീരാസനാരൂഢമ േമയമനാദ്യനന്തം നിഷ്കലം നിർഗുണം
ശാതം നിരഞ്ജനമനാമയം ഹുംഫട്കുർവാണം ശിവനാമാന്യനിശമുച്ചരന്തം ഹിര 
ണ്യബാഹും ഹിരണ്യരൂപം ഹിരണ്യവർണം ഹിരണ്യനിധിമൈദ്വതം ചതുർഥം

ഹ്മവി രു ാതീതേമകമാശാസ്യം ഭഗവന്തം ശിവം ണമ്യ മുഹുർമുഹുരഭ്യർ 
ച്യ ീഫലദൈലേസ്തന ഭസ്മനാ ച നേതാത്തമാംഗഃ കൃതാഞ്ജലിപുടഃ പ ച്ഛാ 
ധീഹി ഭഗവേന്വദസാരമു ത്യ ിപു വിധിം യസ്മാദന്യാനേ ക്ഷേമവ േമാ 
േക്ഷാപലബ്ധിഃ | കിം ഭസ്മേനാ വ്യം | കാനി സ്ഥാനാനി | മനേവാഽപ്യ േക
വാ | കതി വാ തസ്യ ധാരണം | േക വാ ാധികാരിണഃ | നിയമേസ്തഷാം േകാ
വാ | മാമേന്തവാസിനമനുശാസയാേമാക്ഷമിതി | അഥ സ േഹാവാച ഭഗവാൻ 
പരേമശ്വരഃ പരമകാരുണികഃ മഥാൻസുരാനപി േസാഽന്വീക്ഷ്യ പൂതം ാതരു 
ദയാദ്േഗാമയം ഹ്മപർേണ നിധായ ്യംബകമിതി മേ ണ േശാഷേയത് |
േയന േകനാപി േതജസാ തത്സ്വഗൃേഹ്യാക്തമാർേഗണ തിഷ്ഠാപ്യ വഹ്നിം ത
തദ്േഗാമയ വ്യം നിധായ േസാമായ സ്വാേഹതി മേ ണ തതസ്തില ീഹിഭിഃ
സാൈജ്യർജുഹുയാത് | അയം േതനാേഷ്ടാത്തരസഹ ം സാർധേമതദ്വാ | ത ാ 
ജ്യസ്യ പർണമയീ ജുഹൂർഭവതി | േതന ന പാപം ശൃേണാതി | തദ്േഘാമമ  

്യംബകമിേത്യവ അേന്ത സ്വിഷ്ടകൃത്പൂർണാഹുതിേസ്തൈനവാഷ്ടദി ബലി 
ദാനം | തദ്ഭസ്മ ഗായ ്യാ സേ ാക്ഷ്യ തൈദ്ധേമ രാജേത താേ മൃണ്മേയ

വാ പാേ നിധായ രു മൈ ഃ പുനരഭ ക്ഷ്യ ശുദ്ധേദേശ സംസ്ഥാപേയത് |
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തേതാ േഭാജേയദ് ാഹ്മണാൻ | തതഃ സ്വയം പൂേതാ ഭവതി | മാനേസ്താക ഇതി
സേദ്യാ ജാതമിത്യാദി പഞ്ച ഹ്മമൈ ർഭസ്മ സംഗൃഹ്യാഗ്നിരിതി ഭസ്മ വായു 
രിതി ഭസ്മ ജലമിതി ഭസ്മ സ്ഥലമിതി ഭസ്മ േവ്യാേമതി ഭസ്മ േദവാ ഭസ്മ ഋഷേയാ
ഭസ്മ | സർവം ഹ വാ ഏതദിദം ഭസ്മ | പൂതം പാവനം നമാമി സദ്യഃ സമസ്താ 
ഘശാസകമിതി ശിരസാഭിനമ്യ | പൂേത വാമഹേസ്ത വാമേദവാേയതി നിധായ

്യംബകമിതി സേ ാക്ഷ്യ ശുദ്ധം ശുേദ്ധേനതി സംമൃജ്യ സംേശാധ്യ േതൈന 
വാപാദശീർഷമു ലനമാചേരത് | ത ഹ്മമ ാഃ പഞ്ച | തതഃ േശഷസ്യ ഭസ്മ 
േനാ വിനിേയാഗഃ | തർജനീമധ്യമാനാമികാഭിരേഗ്നർഭസ്മാസീതി ഭസ്മ സംഗൃഹ്യ
മൂർധാനമിതി മൂർധന്യേ ന്യേസത് | ്യംബകമിതി ലലാേട നീല ീവാേയതി
കേണ്ഠ കണ്ഠസ്യ ദക്ഷിേണ പാർേശ്വ ്യായുഷമിതി വാേമതി കേപാലേയാഃ കാ 
ലാേയതി േന േയാ ിേലാചനാേയതി േ ാ േയാഃ ശൃണവാേമതി വേ  

വാേമതി ഹൃദേയ ആത്മന ഇതി നാഭൗ നാഭിരിതി മേ ണ ദക്ഷിണഭുജ 
മൂേല ഭവാേയതി തന്മേധ്യ രു ാേയതി തന്മണിബേന്ധ ശർവാേയതി തത്കര 
പൃേഷ്ഠ പശുപതയ ഇതി വാമബാഹുമൂേല ഉ ാേയതി തന്മേധ്യ അേ വധാേയ 
തി തന്മണിബേന്ധ ദൂേരവധാേയതി തത്കരപൃേഷ്ഠ നേമാ ഹ ഇതി അംേസ
ശങ്കരാേയതി യഥാ മം ഭസ്മ ധൃത്വാ േസാമാേയതി ശിവം നത്വാ തതഃ ക്ഷാ 
ല്യ തദ്ഭസ്മാപഃ പുനന്ത്വിതി പിേബത് | നാേധാ ത്യാജ്യം നാേധാ ത്യാജ്യം |
ഏതന്മധ്യാഹ്നസായാേഹ്നഷു ികാേലഷു വിധിവദ്ഭസ്മധാരണമ മാേദന കാ 
ര്യം | മാദാത്പതിേതാ ഭവതി | ാഹ്മണാനാമയേമവ ധർേമാഽയേമവ ധർ 
മഃ | ഏവം ഭസ്മധാരണമകൃത്വാ നാശ്നീയാദാേപാഽന്നമന്യദ്വാ | മാദാത്ത്യക്ത്വാ
ഭസ്മധാരണം ന ഗായ ീം ജേപത് | ന ജുഹുയാദഗ്നൗ തർപേയേദ്ദവാനൃഷീൻ 
പി ാദീൻ | അയേമവ ധർമഃ സനാതനഃ സർവപാപനാശേകാ േമാക്ഷേഹതുഃ
| നിേത്യാഽയം ധർേമാ ാഹ്മണാനാം ഹ്മചാരിഗൃഹിവാന സ്ഥയതീനാം |
ഏതദകരേണ ത്യൈവതി ാഹ്മണഃ | അകൃത്വാ മാേദൈനതദേഷ്ടാത്തരശ 
തം ജലമേധ്യ സ്ഥിത്വാ ഗായ ീം ജേപ്ത്വാേപാഷേണൈനേകന ശുേദ്ധാ ഭവതി |
യതിർഭസ്മധാരണം ത്യൈക്ത്വകേദാേപാഷ്യ ദ്വാദശസഹ ണവം ജപ്ത്വാ ശു 
േദ്ധാ ഭവതി | അന്യേഥേ ാ യതീൻസാലാവൃേകഭ്യഃ പാതയതി | ഭസ്മേനാ യദ്യ 
ഭാവസ്തദാ നര്യഭസ്മദാഹനജന്യമന്യദ്വാവശ്യം മ പൂതം ധാര്യം | ഏതത് ാതഃ

യുഞ്ജാേനാ ര ികൃതാത്പാപാത്പൂേതാ ഭവതി | സ്വർണേസ്തയാത് മുച്യേത
| മധ്യന്ദിേന മാധ്യന്ദിനം കൃേത്വാപസ്ഥാനാന്തം ധ്യായമാന ആദിത്യാഭിമുേഖാഽ 
ധീയാനഃ സുരാപാനാത്പൂേതാ ഭവതി | സ്വർണേസ്തയാത്പൂേതാ ഭവതി | ാഹ്മ 
ണവധാത്പൂേതാ ഭവതി | േഗാവധാത്പൂേതാ ഭവതി | അശ്വവധാത്പൂേതാ ഭവതി
| ഗുരുവധാത്പൂേതാ ഭവതി | മാതൃവധാത്പൂേതാ ഭവതി | പിതൃവധാത്പൂേതാ ഭവ 
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തി | ികാലേമതത് യുഞ്ജാനഃ സർവേവദപാരായണഫലമവാേപ്നാതി | സർവ 
തീർഥഫലമ േത | അനപ വഃ സർവമായുേരതി | വിന്ദേത ാജാപത്യം രാ 
യേ ാഷം ഗൗപത്യം | ഏവമാവർതേയദുപനിഷദമിത്യാഹ ഭഗവാൻസദാശിവഃ
സാംബഃ സദാശിവഃ സാംബഃ || ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ || 1|| അഥ ഭുസുേണ്ഡാ ജാ 
ബാേലാ മഹാേദവം സാംബം ണമ്യ പുനഃ പ ച്ഛ കിം നിത്യം ാഹ്മണാനാം
കർതവ്യം യദകരേണ ത്യൈവതി ാഹ്മണഃ | കഃ പൂജനീയഃ | േകാ വാ േധ്യ 
യഃ | കഃ സ്മർതവ്യഃ | കഥം േധ്യയഃ | ക്വ സ്ഥാതവ്യേമതദ് ഹീതി | സമാേസന
തം േഹാവാച | ാഗുദയാന്നിർവർത്യ ശൗചാദികം തതഃ സ്നായാത് | മാർജനം
രു സൂൈക്തഃ | തതശ്ചാഹതം വാസഃ പരിധേത്ത പാപ്മേനാപഹൃൈത്യ | ഉദ്യന്ത 
മാദിത്യമഭിധ്യായ ലിതാംഗം കൃത്വാ യഥാസ്ഥാനം ഭസ്മനാ ിപു ം േശ്വ 
േതൈനവ രു ാക്ഷാേഞ്ഛ്വതാൻബിഭൃയാത് | ൈനതത്സംമർശഃ | തഥാേന്യ | മൂർധ്നി
ചത്വാരിംശത് | ശിഖായാേമകം യം വാ | േ ാ േയാർദ്വാദശ | കേണ്ഠ ദ്വാ ിം 
ശത് | ബാേഹ്വാഃ േഷാഡശേഷാഡശ | ദ്വാദശദ്വാദശ മണിബന്ധേയാഃ | ഷട്ഷ 
ഡംഗുഷ്ഠേയാഃ | തതഃ സന്ധ്യാം സകുേശാഽഹരഹരുപാസീത | അഗ്നിർേജ്യാതിരി 
ത്യാദിഭിരഗ്നൗ ജുഹുയാത് | ശിവലിംഗം ിസന്ധ്യമഭ്യർച്യ കുേശഷ്വാസീേനാ
ധ്യാത്വാ സാംബം മാേമവ വൃഷഭാരൂഢം ഹിരണ്യബാഹും ഹിരണ്യവർണം ഹിര 
ണ്യരൂപം പശുപാശവിേമാചകം പുരുഷം കൃഷ്ണപിംഗലമൂർധ്വേരതം വിരൂപാക്ഷം
വിശ്വരൂപം സഹ ാക്ഷം സഹ ശീർഷം സഹ ചരണം വിശ്വേതാബാഹും
വിശ്വാത്മാനേമകമൈദ്വതം നിഷ്കലം നി ിയം ശാന്തം ശിവമക്ഷരമവ്യയം ഹരി 
ഹരഹിരണ്യഗർഭ ഷ്ടാരമ േമയമനാദ്യന്തം രു സൂൈക്തരഭിഷിച്യ സിേതന
ഭസ്മനാ ീഫലദൈലശ്ച ിശാൈഖരാർൈ രനാർൈ ർവാ | ൈനത സം 

ർശഃ | തത്പൂജാസാധനം കൽപേയച്ച ൈനേവദ്യം | തതൈശ്ചകാദശഗുണരു 
േ ാ ജപനീയഃ | ഏകഗുേണാഽനന്തഃ | ഷഡക്ഷേരാഽഷ്ടാക്ഷേരാ വാ ൈശേവാ
മേ ാ ജപനീയഃ | ഓമിത്യേ വ്യാഹേരത് | നമ ഇതി പശ്ചാത് | തതഃ ശി 
വാേയത്യക്ഷര യം | ഓമിത്യേ വ്യാഹേരത് | നമ ഇതി പശ്ചാത് | തേതാ
മഹാേദവേയതി പഞ്ചാക്ഷരാണി | നാതസ്താരകഃ പരേമാ മ ഃ | താരേകാഽയം
പഞ്ചാക്ഷരഃ | േകാഽയം ൈശേവാ മനുഃ | ൈശവസ്താരേകാഽയമുപദിശ്യേത മനുര 
വിമുേക്ത ൈശേവേഭ്യാ ജീേവഭ്യഃ | ൈശേവാഽയേമവ മ സ്താരയതി | സ ഏവ

േഹ്മാപേദശഃ | ഹ്മ േസാേമാഽഹം പവനഃ േസാേമാഽഹം പവേത േസാേമാ 
ഽഹം ജനിതാ മതീനാം േസാേമാഽഹം ജനിതാ പൃഥിവ്യാഃ േസാേമാഽഹം ജനി 
താഽേഗ്നഃ േസാേമാഽഹം ജനിതാ സൂര്യസ്യ േസാേമാഽഹം ജനിേത സ്യ േസാ 
േമാഽഹം ജനിേതാത വിേഷ്ണാഃ േസാേമാഽഹേമവ ജനിതാ സ യശ്ച മേസാ േദ 
വാനാം ഭൂർഭുവസ്വരാദീനാം സർേവഷാം േലാകാനാം ച | വിശ്വം ഭൂതം ഭുവനം
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ചി ം ബഹുധാ ജാതം ജായമാനം ച യത്സർവസ്യ േസാേമാഽഹേമവ ജനിതാ
വിശ്വാധിേകാ രുേ ാ മഹർഷിഃ | ഹിരണ്യഗർഭാദീനഹം ജായമാനാൻപശ്യാമി
| േയാ രുേ ാ അഗ്നൗ േയാ അ യ ഓഷധീഷു േയാ രുേ ാ വിശ്വാ ഭുവനാ വി 
േവൈശവേമവ | അയേമവാത്മാന്തരാത്മാ ഹ്മേജ്യാതിര്യസ്മാന്ന മേത്താഽന്യഃ
പരഃ | അഹേമവ പേരാ വിശ്വാധികഃ | മാേമവ വിദിത്വാമൃതത്വേമതി | തരതി േശാ 
കം | മാേമവ വിദിത്വാ സാംസൃതികീം രുജം ാവയതി | തസ്മാദഹം രുേ ാ യഃ
സർേവഷാം പരമാ ഗതിഃ | േസാഽഹം സർവാകാരഃ | യേതാ വാ ഇമാനി ഭൂതാ 
നി ജായേന്ത | േയന ജാതാനി ജീവന്തി | യത് യന്ത്യഭിസംവിശന്തി | തം മാ 
േമവ വിദിേത്വാപാസീത | ഭൂേതഭിർേദേവഭിരഭി േതാഽഹേമവ | ഭീഷാസ്മാദ്വാ 
തഃ പവേത | ഭീേഷാേദതി സൂര്യഃ | ഭീഷാസ്മാദഗ്നിേശ്ച ശ്ച | േസാേമാഽത ഏവ
േയാഽഹം സർേവഷാമധിഷ്ഠാതാ സർേവഷാം ച ഭൂതാനാം പാലകഃ | േസാഽഹം
പൃഥിവീ | േസാഽഹമാപഃ | േസാഽഹം േതജഃ | േസാഽഹം വായുഃ | േസാഽഹം കാ 
ലഃ | േസാഽഹം ദിശഃ | േസാഽഹമാത്മാ | മയി സർവം തിഷ്ഠിതം | ഹ്മവിദാ 
േപ്നാതി പരം | ഹ്മാ ശിേവാ േമ അ സദാശിേവാം | അച ർവിശ്വതശ്ച 

രകർേണാ വിശ്വതഃ കർേണാഽപാേദാ വിശ്വതഃപാേദാഽപാണിർവിശ്വതഃപാ 
ണിരാഹമശിരാ വിശ്വതഃശിരാ വിദ്യാമൈ കസം േയാ വിദ്യാരൂേപാ വിദ്യാ 
മേയാ വിേശ്വശ്വേരാഽഹമജേരാഽഹം | മാേമവം വിദിത്വാ സംസൃതിപാശാത്  
മുച്യേത | തസ്മാദഹം പശുപാശവിേമാചകഃ | പശവശ്ചാമാനവാന്തം മധ്യവർതി 
നശ്ച യുക്താത്മാേനാ യതേന്ത മാേമവ ാ ം | ാപ്യേന്ത മാം ന പുനരാവർ 
തേന്ത | ിശൂലഗാം കാശീമധി ിത്യ ത്യക്താസേവാഽപി മേയ്യവ സംവിശന്തി
| ജ്വലവഹ്നിഗം ഹവിര്യഥാ ന യജമാനമാസാദയതി തഥാസൗ ത്യക്ത്വാ കു 
ണപം ന തത്താദൃശം പുരാ ാ വന്തി | ഏഷ ഏവാേദശഃ | ഏഷ ഉപേദശഃ |
ഏഷ ഏവ പരേമാ ധർമഃ | സത്യാത്ത കദാചിന്ന മദിതവ്യം തേ ാ ല 
ന ിപു ാഭ്യാം | തഥാ രു ാദ്യാക്ഷധാരണാത്തഥാ മദർചനാച്ച | മാേദനാ 
പി നാന്തർേദവസദേന പുരീഷം കുര്യാത് | താന്ന മദിതവ്യം | തദ്ധി തപ 
സ്തദ്ധി തപഃ കാശ്യാേമവ മുക്തികാമാനാം | ന തത്ത്യാജ്യം ന തത്ത്യാജ്യം േമാ 
ചേകാഽഹമവിമുേക്ത നിവസതാം | നാവിമുക്താത്പരമം സ്ഥാനം | നാവിമുക്താ 
ത്പരമം സ്ഥാനം | കാശ്യാം സ്ഥാനാനി ചത്വാരി | േതഷാമഭ്യർഹിതമന്തർഗൃഹം
| ത ാപ്യവിമുക്തമഭ്യർഹിതം | ത സ്ഥാനാനി പഞ്ച | തന്മേധ്യ ശിവാഗാരമ 
ഭ്യർഹിതം | ത ാച്യാൈമശ്വര്യസ്ഥാനം | ദക്ഷിണായാം വിചാലനസ്ഥാനം
| പശ്ചിമായാം ൈവരാഗ്യസ്ഥാനം | ഉത്തരായാം ജ്ഞാനസ്ഥാനം | തസ്മിന്യദ 
ന്തർനിർലിപ്തമവ്യയമനാദ്യന്ത- മേശഷേവദേവദാന്തേവദ്യമനിർേദശ്യമനിരുക്ത 
മ ച്യവമാശാസ്യമൈദ്വതം സർവാധാരമനാധാരമനിരീക്ഷ്യമഹരഹർ ഹ്മവി 
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പുരന്ദരാദ്യമരവരേസവിതം മാേമവ േജ്യാതിഃസ്വരൂപം ലിംഗം മാേമേവാപാ 
സിതവ്യം തേദേവാപാസിതവ്യം | ൈനവ ഭാവയന്തി തല്ലിംഗം ഭാനുശ്ചേ ാഽ 
ഗ്നിർവായുഃ | സ്വ കാശം വിേശ്വശ്വരാഭിധം പാതാലമധിതിഷ്ഠതി | തേദവാഹം
| ത ാർചിേതാഽഹം | സാക്ഷാദർചിതഃ | ിശാൈഖർബില്വദൈലർദീൈപ്തർ 
വാ േയാഽഭിസ ജേയന്മന്മനാ മയ്യാഹിതാസുർമേയ്യവാർപിതാഖിലകർമാ ഭസ്മദി 
ഗ്ധാംേഗാ രു ാക്ഷഭൂഷേണാ മാേമവ സർവഭാേവന പേന്നാ മേദകപൂജാനി 
രതഃ സ ജേയത് | തദഹമശ്നാമി | തം േമാചയാമി സംസൃതിപാശാത് | അഹ 
രഹരഭ്യർച്യ വിേശ്വശ്വരം ലിംഗം ത രു സൂൈക്തരഭിഷിച്യ തേദവ സ്നപന 
പയ ിഃ പീത്വാ മഹാപാതേകേഭ്യാ മുച്യേത | ന േശാകമാേപ്നാതി | മുച്യേത
സംസാരബന്ധനാത് | തദനഭ്യർച്യ നാശ്നീയാത്ഫലമന്നമന്യദ്വാ | യദശ്നീയാേ  
േതാഭക്ഷീഭേവത് | നാപഃ പിേബത് | യദി പിേബത്പൂയേപാ ഭേവത് | മാേദ 
ൈനകദാ ത്വനഭ്യർച്യ മാം ഭുക്ത്വാ േഭാജയിത്വാ േകശാന്വാപയിത്വാ ഗവ്യാനാം
പഞ്ച സംഗൃേഹ്യാേപാഷ്യ ജേല രു സ്നാനം | ജേപ ിവാരം രു ാനുവാകം |
ആദിത്യം പശ്യന്നഭിധ്യായ- ൻസ്വകൃതകർമകൃ ൗേ േരവ മൈ ഃ കുര്യാന്മാർജ 
നം | തേതാ േഭാജയിത്വാ ാഹ്മണാൻപൂേതാ ഭവതി | അന്യഥാ പേരേതാ യാ 
തനാമ േത | പൈ ഃ ഫൈലർവാ ജൈലർവാൈന്യർവാഭിപൂജ്യ വിേശ്വശ്വരം
മാം തേതാഽശ്നീയാത് | കാപിേലന പയസാഭിഷിച്യ രു സൂേക്തന മാേമവ ശി 
വലിംഗരൂപിണം ഹ്മഹത്യായാഃ പൂേതാ ഭവതി | കാപിേലനാേജ്യനാഭിഷിച്യ
സ്വർണേസ്തയാത്പൂേതാ ഭവതി | മധുനാഭിഷിച്യ ഗുരുദാരഗമനാത്പൂേതാ ഭവതി
| സിതയാ ശർകരയാഭിഷിച്യ സർവജീവവധാത്പൂേതാ ഭവതി | ക്ഷീരാദിഭിേര 
ൈതരഭിഷിച്യ സർവാനവാേപ്നാതി കാമാൻ | ഇേത്യൈകകം മഹാൻ സ്ഥശ 
തം മഹാൻ സ്ഥശതമാൈനഃ ശൈതരഭിപൂജ്യ മുേക്താ ഭവതി സംസാരബന്ധ 
നാത് | മാേമവ ശിവലിംഗരൂപിണമാർ ായാം പൗർണമാസ്യാം വാമാവാസ്യാ 
യാം വാ മഹാവ്യതീപാേത ഹേണ സ്രങ്കാന്താവഭിഷിച്യ തിൈലഃ സത  
ൈലഃ സയൈവഃ സ ജ്യ ബില്വദൈലരഭ്യർച്യ കാപിേലനാജ്യാന്വിത- ഗന്ധ 
സാരധൂൈപഃ പരികൽപ്യ ദീപം ൈനേവദ്യം സാജ്യമുപഹാരം കൽപയിത്വാ
ദദ്യാത്പുഷ്പാഞ്ജലിം | ഏവം യേതാഽഭ്യർച്യ മമ സായുജ്യേമതി | ശൈതർ 
മഹാ ൈസ്ഥരഖൈണ്ഡസ്ത ൈലരഭിഷിച്യ ച േലാകകാമശ്ച േലാകമവാ 
േപ്നാതി | തിൈലേരതാവദ്ഭിരഭിഷിച്യ വായുേലാകകാേമാ വായുേലാകമവാേപ്നാ 
തി | മാൈഷേരതാവദ്ഭിരഭിഷിച്യ വരുണേലാകകാേമാ വരുണേലാകമവാേപ്നാ 
തി | യൈവേരതാവദ്ഭിരഭിഷിച്യ സൂര്യേലാകകാമഃ സൂര്യേലാകമവാേപ്നാതി |
ഏൈതേരതാവദ്ഭിർദ്വിഗുൈണരഭിഷിച്യ സ്വർഗേലാകകാമഃ സ്വർഗേലാകമവാ 
േപ്നാതി | ഏൈതേരതാവദ്ഭിശ്ചതുർഗുൈണരഭിഷിച്യ ചതുർജാലം ഹ്മേകാശം
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യ ത ർനാവപശ്യതി | തമതീത്യ മേല്ലാകകാേമാ മേല്ലാകമവാേപ്നാതി നാന്യം
മേല്ലാകാത്പരം | യമവാപ്യ ന േശാചതി | ന സ പുനരാവർതേത ന സ പുന 
രാവർതേത | ലിംഗരൂപിണം മാം സ ജ്യ ചിന്തയന്തി േയാഗിനഃ സിദ്ധാഃ സി 
ദ്ധിം ഗതാഃ | യജന്തി യജ്വാനഃ | മാേമവ വന്തി േവദാഃ സാംഗാഃ േസാപനിഷ 
ദഃ േസതിഹാസഃ | ന മേത്താഽന്യദഹേമവ സർവം | മയി സർവം തിഷ്ഠിതം |
തതഃ കാശ്യാം യൈതേരവാഹമന്വഹം പൂജ്യഃ | ത ഗണാ രൗ ാനനാ നാനാ 
മുഖാ നാനാശ ധാരിേണാ നാനാരൂപധരാ നാനാചിഹ്നിതാഃ | േത സർേവ ഭസ്മ 
ദിഗ്ധാംഗാ രു ാക്ഷാഭരണാഃ കൃതാഞ്ജലേയാ നിത്യമഭിധ്യായന്തി | ത പൂർവ 
സ്യം ദിശി ഹ്മാ കൃതാഞ്ജലിരഹർനിശം മാമുപാേസ്ത | ദക്ഷിണസ്യാം ദിശി വി 

ഃ കൃൈത്വവ മൂർധാഞ്ജലിം മാമുപാേസ്ത | തീച്യാമി ഃ സന്നതാംഗ ഉപാേസ്ത
| ഉദീച്യാമഗ്നികായമുമാനുരക്താ േഹമാംഗവിഭൂഷണാ േഹമവ ാ മാമുപാസേത
മാേമവ േവദാശ്ചതുർമൂർതിധരാഃ | ദക്ഷിണായാം ദിശി മുക്തിസ്ഥാനം ത ക്തിമ 
ണ്ഡപസഞ്ജ്ഞിതം | ത ാേനകഗണാഃ പാലകാഃ സായുധാഃ പാപഘാതകാഃ |
ത ഋഷയഃ ശാംഭവാഃ പാശുപതാ മഹാൈശവാ േവദാവതംസം ൈശവം പഞ്ചാ 
ക്ഷരം ജപന്തസ്താരകം സ ണവം േമാദമാനാസ്തിഷ്ഠന്തി | തൈ കാ രത്നേവദി 
കാ | ത ാഹമാസീനഃ കാശ്യാം ത്യക്തകുണപാൈഞ്ഛവാനാനീയ സ്വസ്യാേങ്ക
സംനിേവശ്യ ഭസിതരു ാക്ഷഭൂഷിതാനുപ ശ്യ മാ ഭൂേദേതഷാം ജന്മ മൃതിേശ്ച 
തി താരകം ശവം മനുമുപദിശാമി | തതേസ്ത മുക്താ മാമനുവിശന്തി വിജ്ഞാനമ 
േയനാംേഗന | ന പുനരാവർതേന്ത ഹുതാശന തിഷ്ഠം ഹവിരിവ തൈ വ മു 
ക്ത്യർഥമുപദിശ്യേത ൈശേവാഽയം മ ഃ പഞ്ചാക്ഷരഃ | ത ക്തിസ്ഥാനം | തത
ഓങ്കാരരൂപം | തേതാ മദർപിതകർമണാം മദാവിഷ്ടേചതസാം മ പതാ ഭവതി
| നാേന്യഷമിയം ഹ്മവിേദ്യയം ഹ്മവിദ്യാ | മുമുക്ഷവഃ കാശ്യാേമവാസീനാ
വീര്യവേന്താ വിദ്യാവന്തഃ | വിജ്ഞാനമയം ഹ്മേകാശം | ചതുർജാലം ഹ്മ 
േകാശം | യ ത ർനാവപശ്യതി | യം ഹ്മാ നാവപശ്യതി | യം വി ർനാ 
വപശ്യതി | യമി ാഗ്നീ നാവപേശ്യതാം | യം വരുണാദേയാ നാവപശ്യന്തി |
തേമവ തേത്തജ ഷ്ടവിഡ്ഭാവം ൈഹമമുമാം സം ിഷ്യ വസന്തം ച േകാടി 
സമ ഭം ച കിരീടം േസാമസൂര്യാഗ്നിനയനം ഭൂതിഭൂഷിതവി ഹം ശിവം മാ 
േമവമഭിധ്യായേന്താ മുക്തകിൽബിഷാസ്ത്യക്തബന്ധാ മേയ്യവ ലീനാ ഭവന്തി | േയ
ചാേന്യ കാശ്യാം പുരീഷ കാരിണഃ തി ഹരതാസ്ത്യക്തഭസ്മധാരണാസ്ത്യക്തരു 

ാക്ഷധാരണാസ്ത്യക്ത- േസാമവാര താസ്ത്യക്ത ഹയാഗാസ്ത്യക്തവിേശ്വശ്വരാർ 
ചനാസ്ത്യക്ത- പഞ്ചാക്ഷരജപാസ്ത്യക്തൈഭരവാർചനാ ൈഭരവീം േഘാരാദിയാത 
നാം നാനാവിധാം കാശ്യാം പേരതാ ഭുക്ത്വാ തതഃ ശുദ്ധാ മാം പദ്യേന്ത ച |
അന്തർഗൃേഹ േരേതാ മൂ ം പുരീഷം വാ വിസൃജന്തി തദാ േതന സിഞ്ചേന്ത പി 
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തൄൻ | തേമവ പാപകാരിണം മൃതം പശ്യന്നീലേലാഹിേതാ ൈഭരവസ്തം പാതയ 
ത്യ മണ്ഡേല ജ്വലജ്ജ്വലനകുേണ്ഡഷ്വേന്യഷ്വപി | തതശ്ചാ മാേദന നിവേസ 
ദ മാേദന നിവേസത്കാശ്യാം ലിംഗരൂപിണ്യാമിത പനിഷത് || ഓം ഭ ം കർ 
േണഭിഃ 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 || ഹരിഃ ഓം തത്സത് ||
ഇതി ഭസ്മജാബാേലാപനിഷത്സമാപ്താ ||
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