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Jabala Upanishad

ஜாபா³ேலாபநிஷth

ஜாபா³ேலாபநிஷthkh²யாதmh ஸmhnhயாஸjhஞாநேகா³சரmh ।
வshதshthைரபத³mh ph³ரம shவமாthரமவஶிShயேத ॥
ௐ rhணமத:³ rhணத³mh rhth rhணiµத³chயேத ।
rhணshய rhணமாதா³ய rhணேமவாவஶிShயேத ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி:॥
ௐ ph³’ஹshபதிவாச யாjhஞவlhkhயmh யத³iν ேthரmh
ேத³வாநாmh ேத³வயஜநmh ஸrhேவஷாmh ⁴தாநாmh ph³ரமஸத³நmh ।
அவிiµkhதmh ைவ ேthரmh ேத³வாநாmh ேத³வயஜநmh ஸrhேவஷாmh
⁴தாநாmh ph³ரமஸத³நmh ।
தshமாth³யthர khவசந க³chச²தி தேத³வ மnhேயத தத³விiµkhதேமவ ।
இத³mh ைவ ேthரmh ேத³வாநாmh ேத³வயஜநmh ஸrhேவஷாmh
⁴தாநாmh ph³ரமஸத³நmh ॥
அthர  ஜnhேதா: phராேணஷூthkhரமமாேணஷு th³ரshதாரகmh ph³ரம
vhயாசShேட ேயநாஸாவmh’தீ ⁴thவா ேமா ப⁴வதி
தshமாத³விiµkhதேமவ நிேஷேவத அவிiµkhதmh ந
விiµேசேத³வேமைவதth³யாjhஞவlhkhய:॥ 1॥
அத²ைஹநமth: பphரchச² யாjhஞவlhkhயmh ய ஏேஷாऽநnhேதாऽvhயkhத
ஆthமா தmh கத²மஹmh விஜாநீயாதி ॥
ஸ ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: ேஸாऽவிiµkhத உபாshேயா ய
ஏேஷாऽநnhேதாऽvhயkhத ஆthமா ேஸாऽவிiµkhேத phரதிSh²த இதி ॥
ேஸாऽவிiµkhத: கshnhphரதிSh²த இதி । வரயாmh நாயாmh ச
மth◌⁴ேய phரதிSh²த இதி ॥
கா ைவ வர கா ச நாஶீதி ।
ஸrhவாநிnhth³யkh’தாnhேதா³ஷாnhவாரயதீதி ேதந வர ப⁴வதி ॥
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ஸrhவாநிnhth³யkh’தாnhபாபாnhநாஶயதீதி ேதந நாஶீ ப⁴வதீதி ॥
கதமmh சாshய shதா²நmh ப⁴வதீதி । ph◌⁴ேவாrhkh◌⁴ராணshய ச ய:
ஸnhதி: ◌⁴ ஸ ஏஷ th³ெயௗrhேலாகshய பரshய ச ஸnhதி⁴rhப⁴வதீதி । ஏதth³ைவ
ஸnhதி⁴mh ஸnhth◌⁴யாmh ph³ரமவித³ உபாஸத இதி । ேஸாऽவிiµkhத உபாshய
இதி
। ேஸாऽவிiµkhதmh jhஞாநமாசShேட । ேயா ைவதேத³வmh ேவேத³தி ॥ 2॥
அத²ைஹநmh ph³ரமசாண ஊ: கிmh ஜphேயநாmh’தthவmh ph³தி ॥
ஸ ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: । ஶதth³ேயேணthேயதாnhேயவ ஹ வா
அmh’தshய நாமாநி ॥
ஏைதrhஹ வா அmh’ேதா ப⁴வதீதி ஏவேமைவதth³யாjhஞவlhkhய:॥ 3॥
அத²ைஹநmh ஜநேகா ைவேத³ேஹா யாjhஞவlhkhயiµபஸேமthேயாவாச
ப⁴க³வnhஸmhnhயாஸmh ph³தி ।ஸ ேஹாவாச யாjhஞவlhkhய: ।
ph³ரமசrhயmh பஸமாphய kh³’ ப⁴ேவth । kh³’ ⁴thவா வநீ
ப⁴ேவth । வநீ ⁴thவா phரvhரேஜth । யதி³ ேவதரதா²
ph³ரமசrhயாேத³வ phரvhரேஜth³kh³’ஹாth³வா வநாth³வா ॥
அத² நரvhரதீ வா vhரதீ வா shநாதேகா வாऽshநாதேகா
ேவாthஸnhநkh³நிேகா வா யத³ஹேரவ விரேஜthதத³ஹேரவ phரvhரேஜth ।
தth³ைத⁴ேக phராஜாபthயாேமேவSh,nh rhவnhதி । த³ ததா² ந
rhயாதா³kh³ேநயீேமவ rhயாth ॥
அkh³நிrhஹ ைவ phராண: phராணேமவ ததா² கேராதி ॥
thைரதா⁴தவீயாேமவ rhயாth । ஏதையவ thரேயா தா⁴தேவா ய³த
ஸththவmh ரஜshதம இதி ॥
அயmh ேத ேயாநிrh’thவிேஜா யேதா ஜாத: phராத³ேராசதா:² । தmh
phராணmh ஜாநnhநkh³ந ஆேராஹாதா² ேநா வrhத⁴ய ரயிmh ।இthயேநந
மnhthேரkh³நிமாkh◌⁴ேரth ॥
ஏஷ ஹ வா அkh³ேநrhேயாநிrhய: phராண: phராணmh க³chச²
shவாேஹthேயவேமைவததா³ஹ ॥
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kh³ராமாத³kh³நிமா’thய rhவத³kh³நிமாkh◌⁴ராபேயth ॥
யth³யkh³நிmh ந விnhேத³த³phஸு ஜுஹுயாth ।ஆேபா ைவ ஸrhவா ேத³வதா:
ஸrhவாph◌⁴ேயா ேத³வதாph◌⁴ேயா ஜுேஹா shவாேஹதி ஹுthேவாth◌⁴’thய
phராநீயாthஸாjhயmh ஹவிரநாமயmh ேமாமnhthர: thரyhையவmh
வேத³th । ஏதth³ph³ரைமத³பாதvhயmh । ஏவேமைவதth³ப⁴க³வnhநிதி ைவ
யாjhஞவlhkhய:॥ 4॥
அத²ைஹநமth: பphரchச² யாjhஞவlhkhயmh ph’chசா² thவா
யாjhஞவlhkhய அயjhேஞாபவீதி கத²mh ph³ராமண இதி ।ஸ ேஹாவாச
யாjhஞவlhkhய: ।இத³ேமவாshய தth³யjhேஞாபவீதmh ய ஆthமாப:
phராயாசmhயாயmh விதி:◌⁴ பvhராஜகாநாmh । வீராth◌⁴வாேந வா
அநாஶேக வா அபாmh phரேவேஶ வா அkh³நிphரேவேஶ வா மஹாphரshதா²ேந வா
।அத² பvhராTh³விவrhணவாஸா iµNhேடா³ऽபkh³ரஹ:ஶுசிரth³ேரா
ைப⁴ே ph³ரம⁴யாய ப⁴வதீதி । யth³யார:shயாnhமநஸா
வாசா ஸmhnhயேஸth । ஏஷ பnhதா² ph³ரம ஹாiνவிthதshேதைநதி
ஸmhnhயா ph³ரமவிதி³thேயவேமைவஷ ப⁴க³வnhயாjhஞவlhkhய ॥ 5॥
தthர
பரமஹmhஸாநாமஸmhவrhதகாணிேவதேக³rhவாஸ’⁴நிதா³க⁴ஜட³

ப⁴ரதத³thதாthேரயைரவதக-
phரph◌⁴’தேயாऽvhயkhதŋhகா³அvhயkhதாசாரா அiνnhமthதா
உnhமthதவதா³சரnhதshthத³Nhட³mh கமNhட³mh ஶிkhயmh பாthரmh
ஜலபவிthரmh ஶிகா²mh யjhேஞாபவீதmh ச இthேயதthஸrhவmh
: ◌⁴shவாேஹthயphஸு பthயjhயாthமாநமnhவிchேச²th ॥
யதா²ஜாதபத⁴ேரா நிrhkh³ரnhேதா² நிShபkh³ரஹshதthதth³ph³ரமமாrhேக³
ஸmhயkhஸmhபnhந:ஶுth³த⁴மாநஸ: phராணஸnhதா⁴ரrhத²mh
யேதா²khதகாேல விiµkhேதா ைப⁴மாசரnhiνத³ரபாthேரண
லாபா⁴லாப⁴ேயா:ஸேமா ⁴thவா
ஶூnhயாகா³ரேத³வkh³’ஹth’ணடவlhகvh’லலாலஶாலாkh³
நிேஹாthரkh³’ஹநதீ³நகி³ஹரகnhத³ரேகாடரநிrhஜ²ரshத²Nh³ேலஷு
ேதShவநிேகதவாshய phரயthேநா நிrhமம:

ஶுkhலth◌⁴யாநபராயேऽth◌⁴யாthமநிShேடா²ऽஶுப⁴கrhம-

நிrhலநபர:ஸmhnhயாேஸந ேத³ஹthயாக³mh கேராதி ஸ பரமஹmhேஸா

jabala.pdf 3



ஜாபா³ேலாபநிஷth

நாம பரமஹmhேஸா நாேமதி ॥ 6॥
ௐ rhணமத³இதி ஶாதி:॥
இthயத²rhவேவதீ³யா ஜாபா³ேலாபநிஷthஸமாphதா ॥
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