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Bhasmajabala Upanishad

भजाबालाेपिनषत्

यसायानकालावाितराततामम् ।
कराेित भ िनःशेषं तैवा केवलम् ॥
ॐ भं कणेभः श ृणुयाम देवाः ॥ भं पयेमाभयजाः ॥
थरैरै तुवाꣳसतनूभः ॥ यशेम देवहतं यदायुः ॥
वत न इाे वृवाः ॥ वत नः पूषा ववेदाः ॥
वत नतायाे अरनेमः ॥ वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
हरः ॐ ॥ अथ जाबालाे भुसडः कैलासशखरावासमाेंकारवपणं
महादेवमुमाधकृतशेखरं साेमसूयानयनमनतेदरुवभं
याचमाबरधरं मृगहतं भाेूलतवहं
ितयपुड रेखावराजमानभालदेशं तसपूणपवध-
पाननं वीरासनाढममेयमनानतं िनकलं िनगुणं
शातं िनरनमनामयं ंफुवाणं शवनामायिनशमुरतं
हरयबां हरयपं हरयवण हरयिनधमैतं चतथ
वणुातीतमेकमाशायं भगवतं शवं णय
मुमुरयय ीफलदलैतेन भना च नताेमाः
कृतालपुटः पछाधीह भगववेदसारमुृय
िपुड वधं यादयानेमेव माेाेपलधः ।
कं भनाे यम् । कािन थानािन । मनवाेऽय के वा ।
कित वा तय धारणम् । के वााधकारणः । िनयमतेषां
काे वा । मामतेवासनमनुशासयामाेमित । अथ स हाेवाच
भगवापरमेरः परमकाणकः मथासरानप
साेऽवीय पूतं ातदयााेमयं पणे िनधाय
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भजाबालाेपिनषत्

यबकमित मेण शाेषयेत् । येन केनाप तेजसा
तवगृाेमागेण िताय विं त ताेमययं
िनधाय साेमाय वाहेित मेण तततलीहभः सायैजुयात् ।
अयं तेनााेरसहं साधमेता । तायय पणमयी
जुभवित । तेन न पापं श ृणाेित । ताेममयबकमयेव
अते वकृपूणािततेनैवाद बलदानम् ।
त गायया साेय तैमे राजते ताे मृमये
वा पाे िनधाय मैः पुनरयुय शदेशे संथापयेत् ।
तताे भाेजयेाणान् । ततः वयं पूताे भवित । मानताेक इित साे
जातमयाद पमैभ संगृारित भ वायुरित
भ जलमित भ थलमित भ याेमेित भ देवा भ
ऋषयाे भ । सव ह वा एतददं भ । पूतं पावनं नमाम
सः समताघशासकमित शरसाभनय । पूते वामहते
वामदेवायेित िनधाय यबकमित साेय शं शेनेित
संमृय संशाेय तेनैवापादशीषमुलूनमाचरेत् ।
त माः प । ततः शेषय भनाे विनयाेगः ।
तजनीमयमानामकाभरेभासीित भ संगृ
मूधानमित मूधये यसेत् । यबकमित ललाटे
नीलीवायेित कठे कठय दणे पाे यायुषमित
वामेित कपाेलयाेः कालायेित नेयाेलाेचनायेित ाेयाेः
श ृणवामेित वे वामेित दये अान इित नाभाै
नाभरित मेण दणभुजमूले भवायेित तये ायेित
तणबधे शवायेित तकरपृे पशपतय इित वामबामूले
उायेित तये अेवधायेित तणबधे दरेूवधायेित
तकरपृे नमाे ह इित अंसे शरायेित यथामं
भ धृवा साेमायेित शवं नवा ततः ाय तापः
पुनवित पबेत् । नाधाे यायं नाधाे यायम् ।
एतयासायाेषु िकालेषु वधवधारणममादेन
कायम् । मादापितताे भवित । ाणानामयमेव धमाेऽयमेव
धमः । एवं भधारणमकृवा नाीयादापाेऽमया ।
मादाया भधारणं न गायीं जपेत् । न जुयादाै
तपयेेवानृषीपादन् ।
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भजाबालाेपिनषत्

अयमेव धमः सनातनः सवपापनाशकाे माेहेतः । िनयाेऽयं धमाे
ाणानां चारगृहवानथयतीनाम् । एतदकरणे
यवैित ाणः । अकृवा मादेनैतदाेरशतं
जलमये थवा गायीं जवाेपाेषणेनैकेन शाे भवित ।
यितभधारणं यैकदाेपाेय ादशसहणवं
जवा शाे भवित । अयथेाे यतीसालावृकेयः
पातयित । भनाे यभावतदा नयभदाहनजयमयावयं
मपूतं धायम् ।
एतातः युानाे रिकृतापापापूताे भवित ।
वणतेयामुयते । मयदने मायदनं
कृवाेपथानातं यायमान अादयाभमुखाेऽधीयानः
सरापानापूताे भवित । वणतेयापूताे भवित ।
ाणवधापूताे भवित । गाेवधापूताे भवित ।
अवधापूताे भवित । गुवधापूताे भवित ।
मातृवधापूताे भवित । पतृवधापूताे भवित ।
िकालमेतयुानः सववेदपारायणफलमवााेित ।
सवतीथफलमते । अनपवः सवमायुरेित ।
वदते ाजापयं रायपाेषं गाैपयम् ।
एवमावतयेदपुिनषदमयाह भगवासदाशवः
साबः सदाशवः साबः ॥
इित थमाेऽयायः ॥ १॥
अथ भुसडाे जाबालाे महादेवं साबं णय पुनः
पछ कं िनयं ाणानां कतयं यदकरणे
यवैित ाणः । कः पूजनीयः । काे वा येयः । कः
तयः । कथं येयः ।  थातयमेतहूीित । समासेन
तं हाेवाच । ागुदयावय शाैचादकं ततः ायात् ।
माजनं सूैः । तताहतं वासः परधे पानाेपयै ।
उतमादयमभयायूलतां कृवा यथाथानं
भना िपुड ं ेतेनैव ााेताबभृयात् ।
नैतसंमशः । तथाये । मू चवारंशत् । शखायामेकं
यं वा । ाेयाेादश । कठे ािंशत् । बााेः

bhasma.pdf 3



भजाबालाेपिनषत्

षाेडशषाेडश । ादशादश मणबधयाेः । षडु याेः ।
ततः सयां सकुशाेऽहरहपासीत । अयाेितरयादभराै जुयात् ।
शवलं िसयमयय कुशेवासीनाे यावा साबं
मामेव वृषभाढं हरयबां हरयवण हरयपं
पशपाशवमाेचकं पुषं कृणपलमूव रेतं वपां
वपं सहां सहशीष सहचरणं वताेबां
वाानमेकमैतं िनकलं िनयं शातं शवमरमययं
हरहरहरयगभारममेयमनातं सूैरभषय
सतेन भना ीफलदलै िशाखैराैरनाैवा ।
नैत संपशः । तपूजासाधनं कपये नैवेम् ।
ततैकादशगुणाे जपनीयः । एकगुणाेऽनतः । षडराेऽाराे
वा शैवाे माे जपनीयः । अाेमये याहरेत् । नम इित पात् ।
ततः शवायेयरयम् । अाेमये याहरेत् । नम इित पात् ।
तताे महादेवयेित पाराण । नाततारकः परमाे मः । तारकाेऽयं
पारः । काेऽयं शैवाे मनुः । शैवतारकाेऽयमुपदयते
मनुरवमुे शैवेयाे जीवेयः । शैवाेऽयमेव मतारयित ।
स एव ाेपदेशः ।
 साेमाेऽहं पवनः साेमाेऽहं पवते साेमाेऽहं
जिनता मतीनां साेमाेऽहं जिनता पृथयाः साेमाेऽहं
जिनताऽेः साेमाेऽहं जिनता सूयय साेमाेऽहं
जिनतेय साेमाेऽहं जिनताेत वणाेः साेमाेऽहमेव
जिनता स यमसाे देवानां भूभुववरादनां
सवेषां लाेकानां च । वं भूतं भुवनं चं
बधा जातं जायमानं च यसवय साेमाेऽहमेव
जिनता वाधकाे ाे महषः । हरयगभादनहं
जायमानापयाम । याे ाे अाै याे अस य अाेषधीषु
याे ाे वा भुवना ववेशैवमेव । अयमेवाातराा
याेितया माेऽयः परः । अहमेव पराे वाधकः ।
मामेव वदवामृतवमेित । तरित शाेकम् । मामेव वदवा
सांसृितकं जं ावयित । तादहं ाे यः सवेषां
परमा गितः । साेऽहं सवाकारः । यताे वा इमािन भूतािन जायते ।
येन जातािन जीवत । यययभसंवशत । तं मामेव
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वदवाेपासीत । भूतेभदेवेभरभुताेऽहमेव । भीषााातः
पवते । भीषाेदेित सूयः । भीषाादे । साेमाेऽत
एव याेऽहं सवेषामधाता सवेषां च भूतानां
पालकः । साेऽहं पृथवी । साेऽहमापः । साेऽहं तेजः । साेऽहं वायुः ।
साेऽहं कालः । साेऽहं दशः । साेऽहमाा । मय सव िततम् ।
वदााेित परम् । ा शवाे मे अत सदाशवाेम् ।
अचवतरकणाे वतः कणाेऽपादाे
वतःपादाेऽपाणवतःपाणराहमशरा वतःशरा
वामैकसंयाे वापाे वामयाे वेराेऽहमजराेऽहम् ।
मामेवं वदवा संसृितपाशामुयते । तादहं
पशपाशवमाेचकः । पशवामानवातं मयवितन
युाानाे यतते मामेव ाुम् । ायते मां न पुनरावतते ।
िशूलगां काशीमधय यासवाेऽप मयेव संवशत ।
वलविगं हवयथा न यजमानमासादयित तथासाै या
कुणपं न ताशं पुरा ावत । एष एवादेशः । एष
उपदेशः । एष एव परमाे धमः । सया कदाच मदतयं
ताेलूनिपुड ायाम् । तथा ााधारणाथा
मदचना । मादेनाप नातदेवसदने पुरषं कुयात् ।
ता मदतयम् । त तपत तपः कायामेव मुकामानाम् ।
न तयायं न तयायं माेचकाेऽहमवमुे िनवसताम् ।
नावमुापरमं थानम् । नावमुापरमं थानम् ।
कायां थानािन चवार । तेषामयहतमतगृहम् ।
तायवमुमयहतम् । त थानािन प । तये
शवागारमयहतम् । त ायामैयथानम् ।
दणायां वचालनथानम् । पमायां वैरायथानम् ।
उरायां ानथानम् । तयदतिनलमययमनात-
मशेषवेदवेदातवेमिनदेयमिनमयवमाशायमैतं
सवाधारमनाधारमिनरयमहरहवणुपुरदरामरवरसेवतं
मामेव याेितःवपं लं मामेवाेपासतयं तदेवाेपासतयम् ।
नैव भावयत तं भानुाेऽवायुः ।
वकाशं वेराभधं पातालमधितित ।
तदेवाहम् । ताचताेऽहम् । साादचतः ।
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िशाखैबवदलैदैवा याेऽभसपूजयेना
मयाहतासमयेवापताखलकमा भदधााे
ाभूषणाे मामेव सवभावेन पाे
मदेकपूजािनरतः सपूजयेत् । तदहमाम ।
तं माेचयाम संसृितपाशात् । अहरहरयय
वेरं लं त सूैरभषय तदेव
पनपयः पीवा महापातकेयाे मुयते । न
शाेकमााेित । मुयते संसारबधनात् । तदनयय
नाीयाफलममया । यदीयाेताेभीभवेत् ।
नापः पबेत् । यद पबेपूयपाे भवेत् । मादेनैकदा
वनयय मां भुा भाेजयवा केशावापयवा
गयानां प संगृाेपाेय जले ानम् ।
जपेवारं ानुवाकम् । अादयं पयभयाय-
वकृतकमकृाैेरेव मैः कुयााजनम् ।
तताे भाेजयवा ाणापूताे भवित । अयथा परेताे
यातनामते । पैः फलैवा जलैवायैवाभपूय
वेरं मां तताेऽीयात् । कापलेन पयसाभषय
सूेन मामेव शवलपणं हयायाः
पूताे भवित । कापलेनायेनाभषय वणतेयापूताे भवित ।
मधुनाभषय गुदारगमनापूताे भवित । सतया
शक रयाभषय सवजीववधापूताे भवित ।
ीरादभरेतैरभषय सवानवााेित कामान् ।
इयेकैकं महाथशतं महाथशतमानैः
शतैरभपूय मुाे भवित संसारबधनात् । मामेव
शवलपणमाायां पाैणमायां वामावायायां
वा महायतीपाते हणे संातावभषय ितलैः
सतडलैः सयवैः सपूय बवदलैरयय कापलेनायावत-
गधसारधूपैः परकय दपं नैवें सायमुपहारं
कपयवा दापुपालम् । एवं यताेऽयय मम
सायुयमेित । शतैमहाथैरखडैतडलैरभषय
चलाेककामलाेकमवााेित । ितलैरेतावरभषय
वायुलाेककामाे वायुलाेकमवााेित । माषैरेतावरभषय
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वणलाेककामाे वणलाेकमवााेित । यवैरेतावरभषय
सूयलाेककामः सूयलाेकमवााेित । एतैरेतावगुणैरभषय
वगलाेककामः वगलाेकमवााेित । एतैरेतावतगुणैरभषय
चतजालं काेशं यृयुनावपयित । तमतीय माेककामाे
माेकमवााेित नायं माेकापरम् । यमवाय न शाेचित ।
न स पुनरावतते न स पुनरावतते । लपणं मां सपूय
चतयत याेगनः साः सं गताः । यजत यवानः ।
मामेव तवत वेदाः सााः साेपिनषदः सेितहासः ।
न माेऽयदहमेव सवम् । मय सव िततम् ।
ततः कायां यतैरेवाहमवहं पूयः । त गणा
राैानना नानामुखा नानाशधारणाे नानापधरा
नानाचिताः । ते सवे भदधाा ााभरणाः
कृतालयाे िनयमभयायत । त पूवयं दश ा
कृतालरहिनशं मामुपाते । दणयां दश
वणुः कृवैव मूधालं मामुपाते । तीयामः
सता उपाते । उदयामकायमुमानुरा हेमावभूषणा
हेमवा मामुपासते मामेव वेदातमूितधराः । दणायां दश
मुथानं तुमडपसंतम् । तानेकगणाः पालकाः
सायुधाः पापघातकाः । त ऋषयः शावाः पाशपता
महाशैवा वेदावतंसं शैवं पारं जपततारकं
सणवं माेदमानातत । तैका रवेदका । ताहमासीनः
कायां यकुणपाछैवानानीय वयाे संिनवेय
भसताभूषतानुपपृय मा भूदेतेषां ज
मृितेित तारकं शवं मनुमुपदशाम ।
ततते मुा मामनुवशत वानमयेनाे न ।
न पुनरावतते ताशनितं हवरव तैव
मुथमुपदयते शैवाेऽयं मः पारः ।
तुथानम् । तत अाेारपम् । तताे मदपतकमणां
मदावचेतसां मपूता भवित । नायेषमयं
वेयं वा । मुमुवः कायामेवासीना
वीयवताे वावतः । वानमयं काेशम् ।
चतजालं काेशम् । यृयुनावपयित । यं ा

bhasma.pdf 7



भजाबालाेपिनषत्

नावपयित । यं वणुनावपयित । यमाी नावपयेताम् ।
यं वणादयाे नावपयत । तमेव तेज ुवावं
हैममुमां संय वसतं चकाेटसमभं
चकरटं साेमसूयानयनं भूितभूषतवहं
शवं मामेवमभयायताे मुकबषायबधा
मयेव लना भवत । ये चाये कायां पुरष कारणः
ितहरतायभधारणायाधारणाय-

साेमवारतायहयागायवेराचनाय-

पारजपायभैरवाचना भैरवीं घाेरादयातनां
नानावधां कायां परेता भुा ततः शा मां पते च ।
अतगृहे रेताे मूं पुरषं वा वसृजत तदा तेन सते
पतॄन् । तमेव पापकारणं मृतं पयीललाेहताे भैरवतं
पातययमडले वललनकुडेवयेवप । ततामादेन
िनवसेदमादेन िनवसेकायां लपयामयुपिनषत् ॥
ॐ भं कणेभः श ृणुयाम देवाः ॥ भं पयेमाभयजाः ॥
थरैरै तुवाꣳसतनूभः ॥ यशेम देवहतं यदायुः ॥
वत न इाे वृवाः ॥ वत नः पूषा ववेदाः ॥
वत नतायाे अरनेमः ॥ वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥ हरः ॐ तसत् ॥
इित भजाबालाेपिनषसमाा ॥
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