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Brahmavidya Upanishad

બ્રહ્મિવદ્યાપેિનષત્

વાિવદ્યાત કાયર્ તં ય દ્વદ્યાપહ્નવં ગતમ્ ।
તદં્ધસિવદ્યાિન પન્નં રામચ દ્રપદં ભજે॥
ૐ સહ નાવવતુ॥ સહ નાૈ ભનુક્તુ॥
સહ વીય કરવાવહૈ॥
તજે વનાવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ॥
ૐ શા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
અથ બ્રહ્મિવદ્યાપેિનષદુચ્યતે॥
પ્રસાદાદ્બ્રહ્મણ તસ્ય િવ ણાેરદ્ભુતકમર્ણઃ ।
રહસ્યં બ્રહ્મિવદ્યાયા ધ્રવુા ગ્ સ પ્રચક્ષતે॥ ૧॥
ૐઇત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ યદુક્તં બ્રહ્મવાિદ ભઃ ।
શર રં તસ્ય વક્ષ્યા મ સ્થાનં કાલત્રયં તથા॥ ૨॥
તત્ર દેવાસ્ત્રયઃ પ્રાેક્તા લાેકા વેદાસ્ત્રયાેઽગ્ યઃ ।
તસ્રાે માત્રાધર્માત્રા ચ યક્ષરસ્ય શવસ્ય તુ॥ ૩॥
ઋગ્વેદાે ગાહર્પત્યં ચ થવી બ્રહ્મ અેવ ચ ।
આકારસ્ય શર રં તુ વ્યાખ્યાતં બ્રહ્મવાિદ ભઃ॥ ૪॥
યજુવદાેઽ તિરક્ષં ચ દ ક્ષણા ગ્ તથવૈ ચ ।
િવ શ્ચ ભગવા દેવ ઉકારઃ પિરક તતઃ॥ ૫॥
સામવેદ તથા દ્યાૈશ્ચાહવનીય તથવૈ ચ ।
ઈશ્વરઃ પરમાે દેવાે મકારઃ પિરક તતઃ॥ ૬॥
સયૂર્મ ડલમ યેઽથ હ્યકારઃ શઙ્ખમ યગઃ ।
ઉકારશ્ચ દ્રસકંાશ તસ્ય મ યે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૭॥
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મકાર વ ગ્ સકંાશાે િવધૂમાે િવદ્યુતાપેમઃ ।
તસ્રાે માત્રા તથા જ્ઞેયા સાેમસયૂાર્ ગ્ િપણઃ ॥ ૮॥
શખા તુ દ પસકંાશા ત મન્નપુિર વતર્તે ।
અધર્માત્ર તથા જ્ઞેયા પ્રણવસ્યાપેિર સ્થતા॥ ૯॥
પદ્મસતૂ્રિનભા સૂ મા શખા સા દૃ યતે પરા ।
સા નાડી સયૂર્સકંાશા સયૂ ભ વા તથાપરા॥ ૧૦॥
દ્વસપ્ત તસહસ્રા ણ નાડી ં ભ વા ચ મૂધર્િન ।
વરદઃ સવર્ભૂતાનાં સવ વ્યા યાવ તષ્ઠ ત॥ ૧૧॥
કાંસ્યઘ ટાિનનાદ તુ યથા લીય ત શા તયે ।
આેઙ્કાર તુ તથા યાજે્યઃ શા તયે સવર્ મચ્છતા॥ ૧૨॥
ય મ વલીયતે શ દ ત પરં બ્રહ્મ ગીયતે ।
િધયં િહ લીયતે બ્રહ્મ સાેઽ ત વાય ક પતે॥ ૧૩॥
વાયુઃ પ્રાણ તથાકાશ સ્ત્રિવધાે વસજં્ઞકઃ ।
સ વઃ પ્રાણ ઇત્યુક્તાે વાલાગ્રશતક પતઃ॥ ૧૪॥
ના ભસ્થાને સ્થતં િવશ્વં શદુ્ધત વં સિુનમર્લમ્ ।
આિદત્ય મવ દ ય તં ર મ ભશ્ચા ખલં શવમ્॥ ૧૫॥
સકારં ચ હકારં ચ વાે જપ ત સવર્દા ।
ના ભર ધ્રા દ્વિન ક્રા તં િવષયવ્યા પ્તવ જતમ્॥ ૧૬॥
તનેેદં િન કલં િવદ્યા ક્ષીરા સિપયર્થા તથા ।
કારણનેાત્મના યુક્તઃ પ્રાણાયામૈશ્ચ પ ચ ભઃ॥ ૧૭॥
ચતુ કલા સમાયુક્તાે ભ્રા યતે ચ હૃિદ સ્થતઃ ।
ગાેલક તુ યદા દેહે ક્ષીરદ ડને વા હતઃ॥ ૧૮॥
અેત મ વસતે શીઘ્રમિવશ્રા તં મહાખગઃ ।
યાવિન્નશ્વ સતાે વ તાવિન્ન કલતાં ગતઃ॥ ૧૯॥
નભસં્થ િન કલં યા વા મુચ્યતે ભવબ ધનાત્
અનાહત વિનયુતં હંસં યાે વેદ હૃદ્ગતમ્॥ ૨૦॥
વપ્રકાશ ચદાન દં સ હંસ ઇ ત ગીયતે ।

રેચકં પૂરકં મુ વા કુ ભકેન સ્થતઃ સધુીઃ॥ ૨૧॥
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ના ભક દે સમાૈ કૃ વા પ્રાણાપાનાૈ સમાિહતઃ ।
મ તકસ્થા તા વાદં પી વા યાનને સાદરમ્॥ ૨૨॥
દ પાકારં મહાદેવં વલ તં ના ભમ યમે ।
અ ભ ષચ્યા તનેવૈ હંસ હંસે ત યાે જપેત્॥ ૨૩॥
જરામરણરાેગાિદ ન તસ્ય ભુિવ િવદ્યતે ।
અેવં િદને િદને કુયાર્દ ણમાિદિવભૂતયે॥ ૨૪॥
ઈશ્વર વમવા ાે ત સદા યાસરતઃ પુમાન્ ।
બહવાે નૈકમાગણ પ્રાપ્તા િનત્ય વમાગતાઃ॥ ૨૫॥
હંસિવદ્યા તે લાેકે ના ત િનત્ય વસાધનમ્ ।
યાે દદા ત મહાિવદ્યાં હંસાખ્યાં પારમેશ્વર મ્॥ ૨૬॥
તસ્ય દાસ્યં સદા કુયાર્ પ્રજ્ઞયા પરયા સહ ।
શભંુ વાઽશભુમ યદ્વા યદુક્તં ગુ ણા ભુિવ॥ ૨૭॥
ત કુયાર્દિવચારેણ શ યઃ સ તાષેસયંુતઃ ।
હંસિવદ્યા મમાં લ વા ગુ શશુ્રષૂયા નરઃ॥ ૨૮॥
આત્માનમાત્મના સાક્ષાદ્બ્રહ્મ બુદ્ વા સિુનશ્ચલમ્ ।
દેહ ત્યાિદસ બ ધા વણાર્શ્રમસમ વતાન્॥ ૨૯॥
વેદશાસ્ત્રા ણ ચા યાિન પદપાંસુ મવ ત્યજેત્ ।
ગુ ભ ક્ત સદા કુયાર્ચ્છ્ર ેયસે ભૂયસે નરઃ॥ ૩૦॥
ગુ રેવ હિરઃ સાક્ષાન્ના ય ઇત્યબ્રવીચ્છૃ તઃ॥ ૩૧॥
શ્રુત્યા યદુક્તં પરમાથર્મવે

ત સશંયાે નાત્ર તતઃ સમ તમ્ ।
શ્રુત્યા િવરાેધે ન ભવે પ્રમાણં

ભવેદનથાર્ય િવના પ્રમાણમ્॥ ૩૨॥
દેહસ્થઃ સકલાે જ્ઞેયાે િન કલાે દેહવ જતઃ ।
આપ્તાપેદેશગ યાેઽસાૈ સવર્તઃ સમવ સ્થતઃ॥ ૩૩॥
હંસહંસે ત યાે બ્રૂયાદં્ધસાે બ્રહ્મા હિરઃ શવઃ ।
ગુ વક્ત્રાત્તુ લ યેત પ્રત્યકં્ષ સવર્તાેમખુમ્॥ ૩૪॥
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તલષેુ ચ યથા તૈલં પુ પે ગ ધ ઇવા શ્રતઃ ।
પુ ષસ્ય શર રેઽ મ સ બાહ્યા ય તરે તથા॥ ૩૫॥
ઉલ્કાહ તાે યથાલાેકે દ્રવ્યમાલાેક્ય તાં ત્યજેત્ ।
જ્ઞાનને જ્ઞેયમાલાેક્ય પશ્ચાજ્જ્ઞાનં પિરત્યજેત્॥ ૩૬॥
પુ પવ સકલં િવદ્યાદ્ગ ધ તસ્ય તુ િન કલઃ ।
ક્ષ તુ સકલં િવદ્યાચ્છાયા તસ્ય તુ િન કલા॥ ૩૭॥

િન કલઃ સકલાે ભાવઃ સવર્ત્રવૈ વ્યવ સ્થતઃ ।
ઉપાયઃ સકલ તદ્વદુપેયશ્ચવૈ િન કલઃ॥ ૩૮॥
સકલે સકલાે ભાવાે િન કલે િન કલ તથા ।
અેકમાત્રાે દ્વમાત્રશ્ચ િત્રમાત્રશ્ચવૈ ભેદતઃ॥ ૩૯॥
અધર્માત્ર પરા જ્ઞેયા તત ઊ વ પરા પરમ્ ।
પ ચધા પ ચદૈવતં્ય સકલં પિરપઠ્યતે॥ ૪૦॥
બ્રહ્મણાે હૃદયસ્થાનં ક ઠે િવ ઃ સમા શ્રતઃ ।
તાલુમ યે સ્થતાે દ્રાે લલાટસ્થાે મહેશ્વરઃ॥ ૪૧॥
નાસાગ્રે અચ્યુતં િવદ્યાત્તસ્યા તે તુ પરં પદમ્ ।
પર વાત્તુ પરં ના તીત્યેવં શાસ્ત્રસ્ય િનણર્યઃ॥ ૪૨॥
દેહાતીતં તુ તં િવદ્યાન્નાસાગ્રે દ્વાદશાઙ્ગુલમ્ ।
તદ તં તં િવ નીયાત્તત્રસ્થાે વ્યાપયે પ્રભુઃ॥ ૪૩॥
મનાેઽ ય યત્ર િન ક્ષપં્ત ચ ર યત્ર પા તતમ્ ।
તથાિપ યાે ગનાં યાેગાે હ્યિવ ચ્છન્નઃ પ્રવતર્તે॥ ૪૪॥
અેતત્તુ પરમં ગુહ્યમેતત્તુ પરમં શભુમ્ ।
નાતઃ પરતરં િક ચન્નાતઃ પરતરં શભુમ્॥ ૪૫॥
શદુ્ધજ્ઞાના તં પ્રા ય પરમાક્ષરિનણર્યમ્ ।
ગુહ્યાદુ્ગહ્યતમં ગાે યં ગ્રહણીયં પ્રયત્નતઃ॥ ૪૬॥
નાપતુ્રાય પ્રદાતવં્ય ના શ યાય કદાચન ।
ગુ દેવાય ભક્તાય િનતં્ય ભ ક્તપરાય ચ॥ ૪૭॥
પ્રદાતવ્ય મદં શાસં્ત્ર નેતરે યઃ પ્રદાપયેત્ ।
દાતાસ્ય નરકં યા ત સદ્ યતે ન કદાચન॥ ૪૮॥
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ગ્ હસ્થાે બ્રહ્મચાર ચ વાનપ્રસ્થશ્ચ ભ કઃ ।
યત્ર તત્ર સ્થતાે જ્ઞાની પરમાક્ષરિવ સદા॥ ૪૯॥
િવષયી િવષયાસક્તાે યા ત દેહા તરે શભુમ્ ।
જ્ઞાનાદેવાસ્ય શાસ્ત્રસ્ય સવાર્વસ્થાેઽિપ માનવઃ॥ ૫૦॥
બ્રહ્મહત્યાશ્વમેધાદૈ્યઃ પુ યપાપૈનર્ લ યતે ।
ચાેદકાે બાેધકશ્ચવૈ માેક્ષદશ્ચ પરઃ તઃ॥ ૫૧॥
ઇત્યેષં િત્રિવધાે જ્ઞેય આચાયર્ તુ મહીતલે ।
ચાેદકાે દશર્યને્માગ બાેધકઃ સ્થાનમાચરેત્॥ ૫૨॥
માેક્ષદ તુ પરં ત વં યજ્જ્ઞા વા પરમશ્નુતે ।
પ્રત્યક્ષયજનં દેહે સકં્ષપેાચ્છૃ ગાૈતમ॥ ૫૩॥
તનેે ટ્વા સ નરાે યા ત શાશ્વતં પદમવ્યયમ્ ।
વયમવે તુ સ પ યેદે્દહે બ દંુ ચ િન કલમ્॥ ૫૪॥

અયને દ્વે ચ િવષવુે સદા પ ય ત માગર્િવત્ ।
કૃ વાયામં પુરા વ સ રેચપૂરકકુ ભકાન્॥ ૫૫॥
પવૂ ચાેભયમુચ્ચાયર્ અચર્યેત્તુ યથાક્રમમ્ ।
નમસ્કારેણ યાેગને મુદ્રયાર ય ચાચર્યેત્॥ ૫૬॥
સયૂર્સ્ય ગ્રહણં વ સ પ્રત્યક્ષયજનં તમ્ ।
જ્ઞાના સાયજુ્યમવેાેક્તં તાેયે તાેયં યથા તથા॥ ૫૭॥
અેતે ગુણાઃ પ્રવતર્ તે યાેગા યાસકૃતશ્રમૈઃ ।
ત માદ્યાેગં સમાદાય સવર્દુઃખબિહ કૃતઃ॥ ૫૮॥
યાેગ યાનં સદા કૃ વા જ્ઞાનં તન્મયતાં વ્રજેત્ ।
જ્ઞાના વ પં પરમં હંસમ તં્ર સમુચ્ચરેત્॥ ૫૯॥
પ્રા ણનાં દેહમ યે તુ સ્થતાે હંસઃ સદાચ્યુતઃ ।
હંસ અેવ પરં સતં્ય હંસ અેવ તુ શ ક્તકમ્॥ ૬૦॥
હંસ અેવ પરં વાક્યં હંસ અેવ તુ વાિદકમ્ ।
હંસ અેવ પરાે દ્રાે હંસ અેવ પરા પરમ્॥ ૬૧॥
સવર્દેવસ્ય મ યસ્થાે હંસ અેવ મહેશ્વરઃ ।
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થવ્યાિદ શવા તં તુ અકારાદ્યાશ્ચ વણર્કાઃ॥ ૬૨॥
કૂટા તા હંસ અેવ સ્યાન્મા કે ત વ્યવ સ્થતાઃ ।
મા કારિહતં મ ત્રમાિદશ તે ન કુત્ર ચત્॥ ૬૩॥
હંસજ્યાે તરનપૂ યં મ યે દેવં વ્યવ સ્થતમ્ ।
દ ક્ષણામખુમા શ્રત્ય જ્ઞાનમુદ્રાં પ્રક પયેત્॥ ૬૪॥
સદા સમાિધ કુવ ત હંસમ ત્રમનુ મરન્ ।
િનમર્લસ્ફિટકાકારં િદવ્ય પમનુત્તમમ્॥ ૬૫॥
મ યદેશે પરં હંસં જ્ઞાનમુદ્રાત્મ પકમ્ ।
પ્રાણાેઽપાનઃ સમાનશ્ચાેદાનવ્યાનાૈ ચ વાયવઃ॥ ૬૬॥
પ ચકમ દ્રયૈ ક્તાઃ િક્રયાશ ક્તબલાેદ્યતાઃ ।
નાગઃ કૂમર્શ્ચ કૃકરાે દેવદત્તાે ધન જયઃ॥ ૬૭॥
પ ચજ્ઞાને દ્રયૈયુર્ક્તા જ્ઞાનશ ક્તબલાેદ્યતાઃ ।
પાવકઃ શ ક્તમ યે તુ ના ભચકે્ર રિવઃ સ્થતઃ॥ ૬૮॥
બ ધમુદ્રા કૃતા યને નાસાગ્રે તુ વલાેચને ।
અકારેવિહ્નિરત્યાહુ કારે હૃિદ સં સ્થતઃ॥ ૬૯॥
મકારે ચ ભ્રવુાેમર્ યે પ્રાણશ યા પ્રબાેધયેત્ ।
બ્રહ્મગ્ર થરકારે ચ િવ ગ્ર થહૃર્િદ સ્થતઃ॥ ૭૦॥
દ્રગ્ર થભ્રુર્વાેમર્ યે ભદ્યતેઽક્ષરવાયનુા ।

અકારે સં સ્થતાે બ્રહ્મા ઉકારે િવ રા સ્થતઃ॥ ૭૧॥
મકારે સં સ્થતાે દ્ર તતાેઽસ્યા તઃ પરા પરઃ ।
ક ઠં સઙુ્કચ્ય નાડ્યાદાૈ ત ભતે યને શ ક્તતઃ॥ ૭૨॥
રસના પીડ્યમાનેયં ષાેડશી વાે વર્ગા મિન ।
િત્રકૂટં િત્રિવધા ચવૈ ગાેલાખં િનખરં તથા॥ ૭૩॥
િત્રશઙ્ખવજ્રમાેઙ્કારમૂ વર્નાલં ભ્રવુાેમુર્ખમ્ ।
કુ ડલી ં ચાલય પ્રાણા ભેદય શ શમ ડલમ્॥ ૭૪॥
સાધય વજ્રકુ ભાિન નવદ્વારા ણ બ ધયેત્ ।
સમુનઃપવના ઢઃ સરાગાે િનગુર્ણ તથા॥ ૭૫॥
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બ્રહ્મસ્થાને તુ નાદઃ સ્યાચ્છાિક યા તવ ષણી ।
ષટ્ચક્રમ ડલાેદ્ધારં જ્ઞાનદ પં પ્રકાશયેત્॥ ૭૬॥
સવર્ભૂત સ્થતં દેવં સવશં િનત્યમચર્યેત્ ।
આત્મ પં તમાલાેક્ય જ્ઞાન પં િનરામયમ્॥ ૭૭॥
દૃ ય તં િદવ્ય પેણ સવર્વ્યાપી િનર જનઃ ।
હંસ હંસ વદેદ્વાક્યં પ્રા ણનાં દેહમા શ્રતઃ ।
સપ્રાણાપાનયાેગ્રર્ થરજપેત્ય ભધીયતે॥ ૭૮॥
સહસ્રમેકં દ્વયુતં ષટ્શતં ચવૈ સવર્દા ।
ઉચ્ચર પિઠતાે હંસઃ સાેઽહ મત્ય ભધીયતે॥ ૭૯॥
પવૂર્ભાગે હ્યધાે લઙ્ગં શ ખ યાં ચવૈ પ શ્ચમમ્ ।
જ્યાે ત લઙ્ગં ભ્રવુાેમર્ યે િનતં્ય યાયે સદા ય તઃ॥ ૮૦॥
અચ્યુતાેઽહમ ચ ત્યાેઽહમતક્યાઽહમ ેઽ યહમ્ ।
અપ્રાણાેઽહમકાયાેઽહમનઙ્ગાેઽ યભયાેઽ યહમ્॥ ૮૧॥
અશ દાેઽહમ પાેઽહમ પશાઽ યહમદ્વયઃ ।
અરસાેઽહમગ ધાેઽહમનાિદર તાેઽ યહમ્॥ ૮૨॥
અક્ષયાેઽહમ લઙ્ગાેઽહમજરાેઽ યકલાેઽ યહમ્ ।
અપ્રાણાેઽહમમૂકાેઽહમ ચ ત્યાેઽ યકૃતાેઽ યહમ્॥ ૮૩॥
અ તયાર્ યહમગ્રાહ્યાેઽિનદ યાેઽહમલક્ષણઃ ।
અગાતે્રાેઽહમગાત્રાેઽહમચ કાેઽ યવાગહમ્॥ ૮૪॥
અદૃ યાેઽહમવણાઽહમખ ડાેઽ યહમદ્ભુતઃ ।
અશ્રુતાેઽહમદષૃ્ટાેઽહમ વેષ્ટવ્યાેઽમરાેઽ યહમ્॥ ૮૫॥
અવાયુર યનાકાશાેઽતજેસ્કાેઽવ્ય ભચાયર્હમ્ ।
અમતાેઽહમ તાેઽહમ તસૂ માેઽિવકાયર્હમ્॥ ૮૬॥
અરજસ્કાેઽતમસ્કાેઽહમસ વાે યગુણાેઽ યહમ્ ।
અમાયાેઽનુભવાત્માહમન યાેઽિવષયાેઽ યહમ્॥ ૮૭॥
અદ્વતૈાેઽહમપૂણાઽહમબાહ્યાેઽહમન તરઃ ।
અશ્રાેતાેઽહમદ ઘાઽહમવ્યક્તાેઽહમનામયઃ॥ ૮૮॥
અદ્વયાન દિવજ્ઞાનઘનાેઽ યહમિવિક્રયઃ ।

brahmavidya.pdf 7



બ્રહ્મિવદ્યાપેિનષત્

અિનચ્છાેઽહમલપેાેઽહમકતાર્ યહમદ્વયઃ॥ ૮૯॥
અિવદ્યાકાયર્હીનાેઽહમવાગ્રસનગાેચરઃ ।
અન પાેઽહમશાેકાેઽહમિવક પાેઽ યિવ વલન્॥ ૯૦॥
આિદમ યા તહીનાેઽહમાકાશસદશૃાેઽ યહમ્ ।
આત્મચૈત ય પાેઽહમહમાન દ ચદ્ઘનઃ॥ ૯૧॥
આન દા ત પાેઽહમાત્મસસં્થાેહમ તરઃ ।
આત્મકામાેહમાકાશા પરમાત્મેશ્વરાે યહમ્॥ ૯૨॥
ઈશાનાે યહમીડ્યાેઽહમહમુત્તમપૂ ષઃ ।
ઉ કૃષ્ટાેઽહમપુદ્રષ્ટા અહમુત્તરતાેઽ યહમ્॥ ૯૩॥
કેવલાેઽહં કિવઃ કમાર્ યક્ષાેઽહં કરણાિધપઃ ।
ગુહાશયાેઽહં ગાેપ્તાહં ચ ષશ્ચ ર યહમ્॥ ૯૪॥
ચદાન દાેઽ યહં ચેતા ચદ્ઘન શ્ચન્મયાેઽ યહમ્ ।
જ્યાે તમર્યાેઽ યહં જ્યાયા જ્યાે તષાં જ્યાે તર યહમ્॥ ૯૫॥
તમસઃ સાક્ષ્યહં તુયર્તુયાઽહં તમસઃ પરઃ ।
િદવ્યાે દેવાેઽ મ દુદર્શા દષૃ્ટા યાયાે ધ્રવુાેઽ યહમ્॥ ૯૬॥
િનત્યાેઽહં િનરવદ્યાેઽહં િન ક્રયાેઽ મ િનર જનઃ ।
િનમર્લાે િનિવક પાેઽહં િનરાખ્યાતાેઽ મ િનશ્ચલઃ॥ ૯૭॥
િનિવકારાે િનત્યપૂતાે િનગુર્ણાે િનઃ હાેઽ યહમ્ ।
િનિર દ્રયાે િનય તાહં િનરપેક્ષાેઽ મ િન કલઃ॥ ૯૮॥
પુ ષઃ પરમાત્માહં પુરાણઃ પરમાેઽ યહમ્ ।
પરાવરાેઽ યહં પ્રાજ્ઞઃ પ્રપ ચાપેશમાેઽ યહમ્॥ ૯૯॥
પરા તાેઽ યહં પૂણર્ઃ પ્રભુર મ પુરાતનઃ ।
પૂણાર્ન દૈકબાેધાેઽહં પ્રત્યગેકરસાેઽ યહમ્॥ ૧૦૦॥
પ્રજ્ઞાતાેઽહં પ્રશા તાેઽહં પ્રકાશઃ પરમેશ્વરઃ ।
અેકદા ચ ત્યમાનાેઽહં દ્વતૈાદ્વતૈિવલક્ષણઃ॥ ૧૦૧॥
બુદ્ધાેઽહં ભૂતપાલાેઽહં ભા પાે ભગવાનહમ્ ।
મહાજ્ઞેયાે મહાન મ મહાજ્ઞેયાે મહેશ્વરઃ॥ ૧૦૨॥
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િવમુક્તાેઽહં િવભુરહં વરે યાે વ્યાપકાેઽ યહમ્ ।
વૈશ્વાનરાે વાસદેુવાે િવશ્વતશ્ચ ર યહમ્॥ ૧૦૩॥
િવશ્વાિધકાેઽહં િવશદાે િવ િવશ્વકૃદ યહમ્ ।
શદુ્ધાેઽ મ શકુ્રઃ શા તાેઽ મ શાશ્વતાેઽ મ શવાેઽ યહમ્॥ ૧૦૪॥
સવર્ભૂતા તરાત્મહમહમ મ સનાતનઃ ।
અહં સકૃ દ્વભાતાેઽ મ વે મિહ સદા સ્થતઃ॥ ૧૦૫॥
સવાર્ તરઃ વયજં્યાે તઃ સવાર્િધપ તર યહમ્ ।
સવર્ભૂતાિધવાસાેઽહં સવર્વ્યાપી વરાડહમ્॥ ૧૦૬॥
સમ તસાક્ષી સવાર્ત્મા સવર્ભૂતગુહાશયઃ ।
સવ દ્રયગુણાભાસઃ સવ દ્રયિવવ જતઃ॥ ૧૦૭॥
સ્થાનત્રયવ્યતીતાેઽહં સવાર્નુગ્રાહકાેઽ યહમ્ ।
સ ચ્ચદાન દ પૂણાર્ત્મા સવર્પ્રેમા પદાેઽ યહમ્॥ ૧૦૮॥
સ ચ્ચદાન દમાત્રાેઽહં વપ્રકાશાેઽ મ ચદ્ઘનઃ ।
સ વ વ પસન્માત્ર સદ્ધસવાર્ત્મકાેઽ યહમ્॥ ૧૦૯॥
સવાર્િધષ્ઠાનસન્માત્રઃ વાત્મબ ધહરાેઽ યહમ્ ।
સવર્ગ્રાસાેઽ યહં સવર્દ્રષ્ટા સવાર્નુભૂરહમ્॥ ૧૧૦॥
અેવં યાે વેદ ત વને સ વૈ પુ ષ ઉચ્યત ઇત્યુપિનષત્॥
ૐ સહ નાવવતુ॥ સહ નાૈ ભનુક્તુ॥ સહ વીય કરવાવહૈ॥
તજે વનાવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ॥
ૐ શા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
ઇ ત બ્રહ્મિવદ્યાપેિનષ સમાપ્તા॥
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