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Jabala Upanishad

બાલાપેિનષત્

બાલાપેિનષ ખ્યાતં સં યાસજ્ઞાનગાેચરમ્ ।
વ તુતસૈ્ત્રપદં બ્રહ્મ વમાત્રમવ શ યતે॥
ૐ પૂણર્મદઃ પૂણર્ મદં પૂણાર્ત્ પૂણર્મુદચ્યતે ।
પૂણર્સ્ય પૂણર્માદાય પૂણર્મવેાવ શ યતે॥
ૐ શા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
ૐ હ પ ત વાચ યાજ્ઞવ ક્યં યદનુ કુ ક્ષતંે્ર
દેવાનાં દેવયજનં સવષાં ભૂતાનાં બ્રહ્મસદનમ્ ।
અિવમુક્તં વૈ કુ ક્ષતંે્ર દેવાનાં દેવયજનં સવષાં
ભૂતાનાં બ્રહ્મસદનમ્ ।
ત માદ્યત્ર ક્વચન ગચ્છ ત તદેવ મ યેત તદિવમુક્તમવે ।
ઇદં વૈ કુ ક્ષતંે્ર દેવાનાં દેવયજનં સવષાં
ભૂતાનાં બ્રહ્મસદનમ્॥
અત્ર િહ જ તાેઃ પ્રાણષેૂ ક્રમમાણષેુ દ્ર તારકં બ્રહ્મ
વ્યાચષ્ટે યનેાસાવ તી ભૂ વા માેક્ષી ભવ ત
ત માદિવમુક્તમવે િનષવેેત અિવમુક્તં ન
િવમુ ચેદેવમવેૈતદ્યાજ્ઞવ ક્યઃ॥ ૧॥
અથ હૈનમિત્રઃ પપ્રચ્છ યાજ્ઞવ ક્યં ય અેષાેઽન તાેઽવ્યક્ત
આત્મા તં કથમહં િવ નીયા મ ત॥
સ હાવેાચ યાજ્ઞવ ક્યઃ સાેઽિવમુક્ત ઉપાસ્યાે ય
અેષાેઽન તાેઽવ્યક્તઆત્મા સાેઽિવમુક્તે પ્ર ત ષ્ઠત ઇ ત॥
સાેઽિવમુક્તઃ ક મ પ્ર ત ષ્ઠત ઇ ત । વરણાયાં ના યાં ચ
મ યે પ્ર ત ષ્ઠત ઇ ત॥
કા વૈ વરણા કા ચ નાશી ત ।
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સવાર્િન દ્રયકૃતા દાષેા વારયતી ત તને વરણા ભવ ત॥
સવાર્િન દ્રયકૃતા પાપાન્નાશયતી ત તને નાશી ભવતી ત॥
કતમં ચાસ્યસ્થાનં ભવતી ત । ભ્રવુાેઘ્રાર્ણસ્ય ચ યઃ
સ ધઃ સ અેષ દ્યાૈલાકસ્ય પરસ્ય ચ સ ધભર્વતી ત । અેતદ્વૈ
સ ધ સ યાં બ્રહ્મિવદ ઉપાસત ઇ ત । સાેઽિવમુક્ત ઉપાસ્ય ઇ ત
। સાેઽિવમુક્તં જ્ઞાનમાચષે્ટ । યાે વૈતદેવં વેદે ત॥ ૨॥
અથ હૈનં બ્રહ્મચાિરણ ઊચુઃ િક જ યનેા ત વં બ્રૂહી ત॥
સ હાવેાચ યાજ્ઞવ ક્યઃ । શત િદ્રયેણેત્યેતા યવે હ વા
અ તસ્ય નામાિન॥
અેતૈહર્ વા અ તાે ભવતી ત અેવમવેૈતદ્યાજ્ઞવ ક્યઃ॥ ૩॥
અથ હૈનં જનકાે વૈદેહાે યાજ્ઞવ ક્યમપુસમેત્યાવેાચ
ભગવ સં યાસં બ્રૂહી ત । સ હાવેાચ યાજ્ઞવ ક્યઃ ।
બ્રહ્મચય પિરસમા ય ગ્ હી ભવેત્ । ગ્ હી ભૂ વા વની
ભવેત્ । વની ભૂ વા પ્રવ્રજેત્ । યિદ વેતરથા
બ્રહ્મચયાર્દેવ પ્રવ્રજેદ્ગહૃાદ્વા વનાદ્વા॥
અથ પનુરવ્રતી વા વ્રતી વા નાતકાે વાઽ નાતકાે
વાે સન્ન ગ્ કાે વા યદહરેવ િવરજેત્તદહરેવ પ્રવ્રજેત્ ।
તદ્ધકેૈ પ્રા પત્યામવેે ષ્ટ,ન્ કુવર્ ત । તદુ તથા ન
કુયાર્દાગ્ ેયીમવે કુયાર્ત્॥
અ ગ્ હર્ વૈ પ્રાણઃ પ્રાણમવે તથા કરાે ત॥
ત્રૈધાતવીયામવે કુયાર્ત્ । અેતયવૈ ત્રયાે ધાતવાે યદુત
સ વં રજ તમ ઇ ત॥
અયં તે યાેિનરૃ વ ે યતાે તઃ પ્રાણાદરાેચથાઃ । તં
પ્રાણં નન્નગ્ આરાેહાથા નાે વધર્ય રિયમ્ । ઇત્યનને
મ ત્રેણા ગ્ મા જઘે્રત્॥
અેષ હ વા અગ્ ેયાિનયર્ઃ પ્રાણઃ પ્રાણં ગચ્છ
વાહેત્યેવમવેૈતદાહ॥
ગ્રામાદ ગ્ માહૃત્ય પવૂર્દ ગ્ માઘ્રાપયેત્॥
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યદ્ય ગ્ ન િવ દેદ સુ જુહુયાત્ ।આપાે વૈ સવાર્ દેવતાઃ
સવાર્ યાે દેવતા યાે જુહાે મ વાહે ત હુ વાે ત્ય
પ્રાશ્નીયા સાજ્યં હિવરનામયં માેક્ષમ ત્રઃ ત્ર યવંૈ
વદેત્ । અેતદ્બ્રહ્મતૈદુપા સતવ્યમ્ । અેવમવેૈતદ્ભગવિન્ન ત વૈ
યાજ્ઞવ ક્યઃ॥ ૪॥
અથ હૈનમિત્રઃ પપ્રચ્છ યાજ્ઞવ ક્યં ચ્છા મ વા
યાજ્ઞવ ક્ય અયજ્ઞાપેવી ત કથં બ્રાહ્મણ ઇ ત । સ હાવેાચ
યાજ્ઞવ ક્યઃ । ઇદમવેાસ્ય તદ્યજ્ઞાપેવીતં ય આત્માપઃ
પ્રા યાચ યાયં િવિધઃ પિરવ્રાજકાનામ્ । વીરા વાને વા
અનાશકે વા અપાં પ્રવેશે વા અ ગ્ પ્રવેશે વા મહાપ્રસ્થાને વા
। અથ પિરવ્રાિડ્વવણર્વાસા મુ ડાેઽપિરગ્રહઃ શુ ચરદ્રાેહી
ભૈક્ષણાે બ્રહ્મભૂયાય ભવતી ત । યદ્યાતુરઃ સ્યાન્મનસા
વાચા સં યસતે્ । અેષ પ થા બ્રહ્મણા હાનુિવત્ત તનેૈ ત
સં યાસી બ્રહ્મિવિદત્યેવમવેષૈ ભગવ યાજ્ઞવ ક્ય॥ ૫॥
તત્ર
પરમહંસાનામસવંતર્કા ણશ્વેતકેતુદુવાર્સઋભુિનદાઘજડ
ભરતદત્તાત્રેયરૈવતક-
પ્ર તયાેઽવ્યક્ત લઙ્ગા અવ્યક્તાચારા અનનુ્મત્તા
ઉન્મત્તવદાચર ત સ્ત્રદ ડં કમ ડલું શક્યં પાતં્ર
જલપિવતં્ર શખાં યજ્ઞાપેવીતં ચ ઇત્યેત સવ
ભૂઃ વાહેત્ય સુ પિરત્યજ્યાત્માનમ વચ્છેત્॥
યથા ત પધરાે િનગ્રર્ થાે િન પિરગ્રહ તત્તદ્બ્રહ્મમાગ
સ યક્સ પન્નઃ શદુ્ધમાનસઃ પ્રાણસ ધારણાથ
યથાેક્તકાલે િવમુક્તાે ભૈક્ષમાચરન્નુદરપાત્રેણ
લાભાલાભયાેઃ સમાે ભૂ વા
શૂ યાગારદેવગ્ હ ણકૂટવ મીક ક્ષમૂલકુલાલશાલાગ્
િનહાતે્રગ્ હનદ પુ લન ગિરકુહરક દરકાેટરિનઝર્રસ્થ ડલષેુ
તે વિનકેતવાસ્ય પ્રયત્નાે િનમર્મઃ
શકુ્લ યાનપરાયણાેઽ યાત્મિનષ્ઠાેઽશભુકમર્-
િનમૂર્લનપરઃ સં યાસને દેહત્યાગં કરાે ત સ પરમહંસાે
નામ પરમહંસાે નામે ત॥ ૬॥
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ૐ પૂણર્મદ ઇ ત શા તઃ॥
ઇત્યથવર્વેદ યા બાલાપેિનષ સમાપ્તા॥

Jabala Upanishad
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