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amRitabindu

અ ત બ દુ

ૐસહ નાવવતુ સહ નાૈ ભનુક્તુ સહ વીય કરવાવહૈ ।
તજે વનાવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ॥ ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ ।

હિરઃ ૐ॥
મનાે િહ દ્વિવધં પ્રાેક્તં શદંુ્ધ ચાશદુ્ધમવે ચ ।
અશદંુ્ધ કામસકં પં શદંુ્ધ કામિવવ જતમ્॥ ૧॥
મન અેવ મનુ યાણાં કારણં બ ધમાેક્ષયાેઃ ।
બ ધાય િવષયાસક્તં મુ યૈ િનિવષયં તમ્॥ ૨॥
યતાે િનિવષયસ્યાસ્ય મનસાે મુ ક્તિર યતે ।
અતાે િનિવષયં િનતં્ય મનઃ કાય મુમુ ણા॥ ૩॥
િનર તિવષયાસઙ્ગં સિંન દં્ધ મનાે હૃિદ ।
યદાઽઽયાત્યાત્મનાે ભાવં તદા ત પરમં પદમ્॥ ૪॥
તાવદેવ િનરાેદ્ધવં્ય યાવ િદ ગતં ક્ષયમ્ ।
અેતજ્જ્ઞાનં ચ યાનં ચ શષેાે યાયશ્ચ િવ તરઃ॥ ૫॥
નવૈ ચ ત્યં ન ચા ચ ત્યં ન ચ ત્યં ચ ત્યમવે ચ ।
પક્ષપાતિવિનમુર્ક્તં બ્રહ્મ સ પદ્યતે તદા॥ ૬॥
વરેણ સધંયેદ્યાેગમ વરં ભાવયે પરમ્ ।
અ વરેણાનુભાવને નાભાવાે ભાવ ઇ યતે॥ ૭॥
તદેવ િન કલં બ્રહ્મ િનિવક પં િનર જનમ્ ।
તદ્બ્રહ્માહ મ ત જ્ઞા વા બ્રહ્મ સ પદ્યતે ધ્રવુમ્॥ ૮॥
િનિવક પમન તં ચ હેતુદષૃ્ટા તવ જતમ્ ।
અપ્રમેયમનાિદ ચ યજ્જ્ઞા વા મુચ્યતે બુધઃ॥ ૯॥
ન િનરાેધાે ન ચાે પ ત્તનર્ બદ્ધાે ન ચ સાધકઃ ।
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ન મુમુ નર્ વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાથર્તા॥ ૧૦॥ var મુક્તઃ
અેક અેવાત્મા મ તવ્યાે ગ્ર વ સષુુ પ્તષુ ।
સ્થાનત્રયવ્યતીતસ્ય પનુજર્ન્મ ન િવદ્યતે॥ ૧૧॥
અેક અેવ િહ ભૂતાત્મા ભૂતે ભૂતે વ્યવ સ્થતઃ ।
અેકધા બહુધા ચવૈ દૃ યતે જલચ દ્રવત્॥ ૧૨॥
ઘટસં તમાકાશં નીયમાનાે ઘટે યથા ।
ઘટાે નીયેત નાકાશઃ તદ્વ વાે નભાપેમઃ॥ ૧૩॥
ઘટવ દ્વિવધાકારં ભદ્યમાનં પનુઃ પનુઃ ।
તદ્ભેદે ન ચ ના ત સ ના ત ચ િનત્યશઃ॥ ૧૪॥ ?var તદ્ભગ્ ં
શ દમાયા તાે નવૈ તમસા યા ત પુ કરે ।
ભન્ને તમ સ ચૈક વમેક અેવાનપુ ય ત॥ ૧૫॥
શ દાક્ષરં પરં બ્રહ્મ ત મ ક્ષીણે યદક્ષરમ્ ।
ત દ્વદ્વાનક્ષરં યાયેદ્યદ ચ્છેચ્છા તમાત્મનઃ॥ ૧૬॥
દ્વે િવદ્યે વેિદતવ્યે તુ શ દબ્રહ્મ પરં ચ યત્ ।
શ દબ્રહ્મ ણ િન ણાતઃ પરં બ્રહ્માિધગચ્છ ત॥ ૧૭॥
ગ્ર થમ યસ્ય મેધાવી જ્ઞાનિવજ્ઞાનત પરઃ ।
પલાલ મવ ધા યાથ ત્યજેદ્ગ્ર થમશષેતઃ॥ ૧૮॥
ગવામનેકવણાર્નાં ક્ષીરસ્યા યેકવણર્તા ।
ક્ષીરવ પ યતે જ્ઞાનં લઙ્ ગન તુ ગવાં યથા॥ ૧૯॥
ઘ્ ત મવ પય સ િનગૂઢં ભૂતે ભૂતે ચ વસ ત િવજ્ઞાનમ્ ।
સતતં મન સ મ થિયતવં્ય મનાે મ થાનભૂતને॥ ૨૦॥
જ્ઞાનનતંે્ર સમાધાય ચાેદ્ધરેદ્વિહ્નવ પરમ્ ।
િન કલં િનશ્ચલં શા તં તદ્બ્રહ્માહ મ ત તમ્॥ ૨૧॥
સવર્ભૂતાિધવાસં યદ્ભૂતષેુ ચ વસત્યિપ ।
સવાર્નુગ્રાહક વને તદ યહં વાસદેુવઃ॥ ૨૨॥
ૐસહ નાવવતુ સહ નાૈ ભનુક્તુ સહ વીય કરવાવહૈ ।
તજે વનાવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ॥

ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ ।
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હિરઃ ૐ॥
॥ ઇ ત કૃ ણ યજુવદેઽ ત બ દૂપિનષત્ સમાપ્તા॥

Encoded by Anshuman Pandey pandey at umich.edu

Proofread by M. Giridhar, Sunder Hattangadi

amRitabindu

pdf was typeset on March 28, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

amrtabindu_upan.pdf 3


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

