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ജാബാേലാപനിഷദ്

സാമേവദം

ൈശവ ഉപനിഷദ്

ജാബാേലാപനിഷത്ഖ്യാതം സംന്യാസജ്ഞാനേഗാചരം .
വ തൈ പദം ഹ്മ സ്വമാ മവശിഷ്യേത ..
ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യേത .
പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണേമവാവശിഷ്യേത ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം ബൃഹ തിരുവാച യാജ്ഞവൽക്യം യദനു കുരുേക്ഷ ം
േദവാനാം േദവയജനം സർേവഷാം ഭൂതാനാം ഹ്മസദനം .
അവിമുക്തം ൈവ കുരുേക്ഷ ം േദവാനാം േദവയജനം സർേവഷാം
ഭൂതാനാം ഹ്മസദനം .
തസ്മാദ്യ ക്വചന ഗച്ഛതി തേദവ മേന്യത തദവിമുക്തേമവ .
ഇദം ൈവ കുരുേക്ഷ ം േദവാനാം േദവയജനം സർേവഷാം
ഭൂതാനാം ഹ്മസദനം ..
അ ഹി ജേന്താഃ ാേണഷൂത് മമാേണഷു രു സ്താരകം ഹ്മ
വ്യാചേഷ്ട േയനാസാവമൃതീ ഭൂത്വാ േമാക്ഷീ ഭവതി
തസ്മാദവിമുക്തേമവ നിേഷേവത അവിമുക്തം ന
വിമുേഞ്ചേദവേമൈവതദ്യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 1..

അഥ ൈഹനമ ിഃ പ ച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം യ ഏേഷാഽനേന്താഽവ്യക്ത
ആത്മാ തം കഥമഹം വിജാനീയാമിതി ..
സ േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ േസാഽവിമുക്ത ഉപാേസ്യാ യ
ഏേഷാഽനേന്താഽവ്യക്തആത്മാ േസാഽവിമുേക്ത തിഷ്ഠിത ഇതി ..
േസാഽവിമുക്തഃ കസ്മിൻ തിഷ്ഠിത ഇതി . വരണായാം നാശ്യാം ച
മേധ്യ തിഷ്ഠിത ഇതി ..
കാ ൈവ വരണാ കാ ച നാശീതി .
സർവാനി ിയകൃതാേന്ദാഷാന്വാരയതീതി േതന വരണാ ഭവതി ..
സർവാനി ിയകൃതാൻപാപാന്നാശയതീതി േതന നാശീ ഭവതീതി ..
കതമം ചാസ്യസ്ഥാനം ഭവതീതി . േവാർ ാണസ്യ ച യഃ
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സന്ധിഃ സ ഏഷ ദ്യൗർേലാകസ്യ പരസ്യ ച സന്ധിർഭവതീതി . ഏതൈദ്വ
സന്ധിം സന്ധ്യാം ഹ്മവിദ ഉപാസത ഇതി . േസാഽവിമുക്ത ഉപാസ്യ ഇതി
. േസാഽവിമുക്തംജ്ഞാനമാചേഷ്ട . േയാ ൈവതേദവം േവേദതി .. 2..

അഥ ൈഹനം ഹ്മചാരിണ ഊചുഃ കിം ജേപ്യനാമൃതത്വം ഹീതി
..
സ േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ . ശതരു ിേയേണേത്യതാേന്യവ ഹ വാ
അമൃതസ്യ നാമാനി ..
ഏൈതർഹ വാ അമൃേതാ ഭവതീതി ഏവേമൈവതദ്യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 3..

അഥ ൈഹനം ജനേകാ ൈവേദേഹാ യാജ്ഞവൽക്യമുപസേമേത്യാവാച
ഭഗവൻസംന്യാസം ഹീതി . സ േഹാവാച യാജ്ഞവൽക്യഃ .
ഹ്മചര്യം പരിസമാപ്യ ഗൃഹീ ഭേവത് . ഗൃഹീ ഭൂത്വാ വനീ

ഭേവത് . വനീ ഭൂത്വാ േജത് . യദി േവതരഥാ
ഹ്മചര്യാേദവ േജദ്ഗൃഹാദ്വാ വനാദ്വാ ..

അഥ പുനര തീ വാ തീ വാ സ്നാതേകാ വാഽസ്നാതേകാ
േവാത്സന്നഗ്നിേകാ വാ യദഹേരവ വിരേജത്തദഹേരവ േജത് .
തൈദ്ധേക ാജാപത്യാേമേവഷ്ടി, ൻ കുർവന്തി . തദു തഥാ ന
കുര്യാദാേഗ്നയീേമവ കുര്യാത് ..
അഗ്നിർഹ ൈവ ാണഃ ാണേമവ തഥാ കേരാതി ..
ൈ ധാതവീയാേമവ കുര്യാത് . ഏതൈയവ േയാ ധാതേവാ യദുത
സത്ത്വം രജസ്തമ ഇതി ..
അയം േത േയാനിരൃത്വിേജാ യേതാ ജാതഃ ാണാദേരാചഥാഃ . തം
ാണം ജാനന്നഗ്നആേരാഹാഥാ േനാ വർധയ രയിം . ഇത്യേനന

മേ ണാഗ്നിമാജിേ ത് ..
ഏഷ ഹ വാ അേഗ്നേര്യാനിര്യഃ ാണഃ ാണം ഗച്ഛ
സ്വാേഹേത്യവേമൈവതദാഹ ..
ാമാദഗ്നിമാഹൃത്യ പൂർവദഗ്നിമാ ാപേയത് ..

യദ്യഗ്നിം ന വിേന്ദദ ജുഹുയാത് . ആേപാ ൈവ സർവാ േദവതാഃ
സർവാേഭ്യാ േദവതാേഭ്യാ ജുേഹാമി സ്വാേഹതി ഹുേത്വാധൃത്യ
ാശ്നീയാത്സാജ്യം ഹവിരനാമയം േമാക്ഷമ ഃ ൈയ്യവം

വേദത് . ഏതദ് ൈഹ്മതദുപാസിതവ്യം . ഏവേമൈവതദ്ഭഗവന്നിതി ൈവ
യാജ്ഞവൽക്യഃ .. 4..
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അഥൈഹനമ ിഃ പ ച്ഛ യാജ്ഞവൽക്യം പൃച്ഛാമി ത്വാ
യാജ്ഞവൽക്യ അയേജ്ഞാപവീതി കഥം ാഹ്മണ ഇതി . സ േഹാവാച
യാജ്ഞവൽക്യഃ . ഇദേമവാസ്യ തദ്യേജ്ഞാപവീതം യആത്മാപഃ
ാശ്യാചമ്യായം വിധിഃ പരി ാജകാനാം . വീരാധ്വാേന വാ

അനാശേക വാ അപാം േവേശ വാ അഗ്നി േവേശ വാ മഹാ സ്ഥാേന വാ
. അഥ പരി ാഡ്വിവർണവാസാ മുേണ്ഡാഽപരി ഹഃ ശുചിരേ ാഹീ
ൈഭക്ഷേണാ ഹ്മഭൂയായ ഭവതീതി . യദ്യാതുരഃ സ്യാന്മനസാ
വാചാ സംന്യേസത് . ഏഷ പന്ഥാ ഹ്മണാ ഹാനുവിത്തേസ്തൈനതി
സംന്യാസീ ഹ്മവിദിേത്യവേമൈവഷ ഭഗവന്യാജ്ഞവൽക്യ .. 5..

ത
പരമഹംസാനാമസംവർതകാരുണിേശ്വതേകതുദുർവാസഋഭുനിദാഘജഡ
ഭരതദത്താേ യൈരവതക-
ഭൃതേയാഽവ്യക്തലിംഗാ അവ്യക്താചാരാ അനുന്മത്താ

ഉന്മത്തവദാചരന്ത ിദണ്ഡം കമണ്ഡലും ശിക്യം പാ ം
ജലപവി ം ശിഖാം യേജ്ഞാപവീതം ച ഇേത്യതത്സർവം
ഭൂഃസ്വാേഹത്യ പരിത്യജ്യാത്മാനമന്വിേച്ഛത് ..
യഥാ ജാതരൂപധേരാ നിർ േന്ഥാ നിഷ്പരി ഹസ്തത്തദ് ഹ്മമാർേഗ
സമ്യക്സമ്പന്നഃ ശുദ്ധമാനസഃ ാണസന്ധാരണാർഥം
യേഥാക്തകാേല വിമുേക്താ ൈഭക്ഷമാചര ദരപാേ ണ
ലാഭാലാഭേയാഃ സേമാ ഭൂത്വാ
ശൂന്യാഗാരേദവഗൃഹതൃണകൂടവൽമീകവൃക്ഷമൂലകുലാലശാലാഗ്
നിേഹാ ഗൃഹനദീപുലിനഗിരികുഹരകന്ദരേകാടരനിർഝരസ്ഥണ്ഡിേലഷു
േതഷ്വനിേകതവാസ്യ യേത്നാ നിർമമഃ
ശു ധ്യാനപരായേണാഽധ്യാത്മനിേഷ്ഠാഽശുഭകർമ-
നിർമൂലനപരഃ സംന്യാേസന േദഹത്യാഗം കേരാതി സ പരമഹംേസാ
നാമ പരമഹംേസാ നാേമതി .. 6..

ഓം പൂർണമദ ഇതി ശാതിഃ ..

ഇത്യഥർവേവദീയാ ജാബാേലാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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