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ShriJabaladarshana Upanishad

બાલદશર્નાપેિનષત્

યમાદ્યષ્ટાઙ્ગયાેગેદં્ધ બ્રહ્મમાત્રપ્રબાેધતઃ ।
યાે ગનાે ય પદં યા ત ત કૈવલ્યપદં ભજે॥
ૐ આ યાય તુ મમાઙ્ગાિન વાક્પ્રાણશ્ચ ઃ શ્રાતે્રમથાે બલ મ દ્રયા ણ ચ॥
સવાર્ ણ સવ બ્રહ્માપેિનષદં માહં બ્રહ્મ િનરાકુયા મા મા બ્રહ્મ
િનરાકરાેદિનરાકરણમ વિનરાકરણં મે તુ તદાત્મિન િનરતે ય ઉપિનષ સુ
ધમાર્ તે મિય સ તુ તે મિય સ તુ॥
ૐ શા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
હિરઃ ૐ॥ દત્તાત્રેયાે મહાયાેગી ભગવા ભૂતભાવનઃ ।
ચતુભુર્ ે મહાિવ યાગસામ્રાજ્યદ ક્ષતઃ॥ ૧॥
તસ્ય શ યાે મુિનવરઃ સાંકૃ તનાર્મ ભ ક્તમાન્ ।
પપ્રચ્છ ગુ મેકા તે પ્રા જ લિવનયા વતઃ॥ ૨॥
ભગવ બ્રૂિહ મે યાેગં સાષ્ટાઙ્ગં સપ્રપ ચકમ્ ।
યને િવજ્ઞાતમાત્રેણ વન્મુક્તાે ભવા યહમ્॥ ૩॥
સાંકૃતે શ્રુ વક્ષ્યા મ યાેગં સાષ્ટાઙ્ગદશર્નમ્ ।
યમશ્ચ િનયમશ્ચવૈ તથવૈાસનમવે ચ॥ ૪॥
પ્રાણાયામ તથા બ્રહ્મ પ્રત્યાહાર તતઃ પરમ્ ।
ધારણા ચ તથા યાનં સમાિધશ્ચાષ્ટમં મનુે॥ ૫॥
અિહસા સત્યમ તેયં બ્રહ્મચય દયાજર્વમ્ ।
ક્ષમા ત મતાહારઃ શાૈચં ચવૈ યમા દશ॥ ૬॥
વેદાેક્તને પ્રકારેણ િવના સતં્ય તપાેધન ।
કાયને મનસા વાચા િહસાઽિહસા ન ચા યથા॥ ૭॥
આત્મા સવર્ગતાેઽચ્છેદ્યાે ન ગ્રાહ્ય ઇ ત મે મ તઃ ।
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સ ચાિહસા વરા પ્રાેક્તા મનુે વેદા તવેિદ ભઃ॥ ૮॥
ચ રાદ દ્રયૈદૃર્ષં્ટ શ્રુતં ઘ્રાતં મનુીશ્વર ।
તસ્યવૈાે ક્તભર્વે સત્યં િવપ્ર તન્ના યથા ભવેત્॥ ૯॥
સવ સતં્ય પરં બ્રહ્મ ન ચા યિદ ત યા મ તઃ ।
તચ્ચ સતં્ય વરં પ્રાેક્તં વેદા તજ્ઞાનપારગૈઃ॥ ૧૦॥
અ યદ યે ણે રત્ને કા ચને માૈ ક્તકેઽિપ ચ ।
મનસા િવિન ત્તયાર્ તદ તેયં િવદુબુર્ધાઃ॥ ૧૧॥
આત્મ યનાત્મભાવને વ્યવહારિવવ જતમ્ ।
યત્તદ તેય મત્યુક્તમાત્મિવદ્ ભમર્હામતે॥ ૧૨॥
કાયને વાચા મનસા સ્ત્રીણાં પિરિવવજર્નમ્ ।
ઋતાૈ ભાયા તદા વસ્ય બ્રહ્મચય તદુચ્યતે॥ ૧૩॥
બ્રહ્મભાવે મનશ્ચારં બ્રહ્મચય પર તપ॥ ૧૪॥
વાત્મવ સવર્ભૂતષેુ કાયને મનસા ગરા ।

અનુજ્ઞા યા દયા સવૈ પ્રાેક્તા વેદા તવેિદ ભઃ॥ ૧૫॥
પતુ્રે મત્રે કલત્રે ચ િરપાૈ વાત્મિન સ તતમ્ ।
અેક પં મનુે યત્તદાજર્વં પ્રાેચ્યતે મયા॥ ૧૬॥
કાયને મનસા વાચા શત્રુ ભઃ પિરપીિડતે ।
બુ દ્ધક્ષાેભિન ત્તયાર્ ક્ષમા સા મુિનપુઙ્ગવ॥ ૧૭॥
વેદાદેવ િવિનમાક્ષઃ સસંારસ્ય ન ચા યથા ।
ઇ ત િવજ્ઞાનિન પ ત્ત ર્ તઃ પ્રાેક્તા િહ વૈિદકૈઃ ।
અહમાત્મા ન ચા યાેઽ મીત્યેવમપ્રચ્યુતા મ તઃ॥ ૧૮॥
અ પ ષ્ટાશના યાં ચ ચતુથાશાવશષેકમ્ ।
ત માદ્યાેગાનુગુ યને ભાજેનં મતભાજેનમ્॥ ૧૯॥
વદેહમલિનમાક્ષાે જલા યાં મહામનુે ।

યત્તચ્છાૈચં ભવેદ્બાહ્યં માનસં મનનં િવદુઃ ।
અહં શદુ્ધ ઇ ત જ્ઞાનં શાૈચમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૨૦॥
અત્ય તમ લનાે દેહાે દેહી ચાત્ય તિનમર્લઃ ।
ઉભયાેર તરં જ્ઞા વા કસ્ય શાૈચં િવધીયતે॥ ૨૧॥
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જ્ઞાનશાૈચં પિરત્યજ્ય બાહ્યે યાે રમતે નરઃ ।
સ મૂઢઃ કા ચનં ત્ય વા લાેષં્ટ ગ્ હ્ણા ત સવુ્રત॥ ૨૨॥
જ્ઞાના તને પ્તસ્ય કૃતકૃત્યસ્ય યાે ગનઃ ।
ન ચા ત િક ચ કતર્વ્યમ ત ચેન્ન સ ત વિવત્॥ ૨૩॥
લાેકત્રયેઽિપ કતર્વં્ય િક ચન્ના ત્યાત્મવેિદનામ્॥ ૨૪॥
ત મા સવર્પ્રયત્નને મનુેઽિહસાિદસાધનૈઃ ।
આત્માનમક્ષરં બ્રહ્મ િવ દ્ધ જ્ઞાનાત્તુ વેદનાત્॥ ૨૫॥
ઇ ત પ્રથમઃ ખ ડઃ॥ ૧॥
તપઃ સ તાષેમા તક્યં દાનમીશ્વરપજૂનમ્ ।
સદ્ધા તશ્રવણં ચવૈ હ્ર ીમર્ તશ્ચ જપાે વ્રતમ્॥ ૧॥
અેતે ચ િનયમાઃ પ્રાેક્તા તા વક્ષ્યા મ ક્રમાચ્છૃ ॥ ૨॥
વેદાેક્તને પ્રકારેણ કૃચ્છ્ર ચા દ્રયણાિદ ભઃ ।
શર રશાષેણં યત્તત્તપ ઇત્યુચ્યતે બુધૈઃ॥ ૩॥
કાે વા માેક્ષઃ કથં તને સસંારં પ્ર તપન્નવાન્ ।
ઇત્યાલાેકનમથર્જ્ઞા તપઃ શસં ત પ ડતાઃ॥ ૪॥
યદચૃ્છાલાભતાે િનતં્ય પ્રી તયાર્ યતે ણામ્ ।
ત સ તાષંે િવદુઃ પ્રાજ્ઞાઃ પિરજ્ઞાનૈકત પરાઃ॥ ૫॥
બ્રહ્માિદલાેકપયર્ તા દ્વર યા ય લભેિ પ્રયમ્ ।
સવર્ત્ર િવગત નેહઃ સતંાષેં પરમં િવદુઃ ।
શ્રાૈતે માત ચ િવશ્વાસાે યત્તદા તક્યમુચ્યતે॥ ૬॥
યાયા જતધનં શ્રા તે શ્રદ્ધયા વૈિદકે જને ।
અ યદ્વા ય પ્રદ ય તે તદ્દાનં પ્રાેચ્યતે મયા॥ ૭॥
રાગાદ્યપેતં હૃદયં વાગદુષ્ટા તાિદના ।
િહસાિદરિહતં કમર્ યત્તદ શ્વરપજૂનમ્॥ ૮॥
સતં્ય જ્ઞાનમન તં ચ પરાન દં પરં ધ્રવુમ્ ।
પ્રત્ય ગત્યવગ તવં્ય વેદા તશ્રવણં બુધાઃ॥ ૯॥
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વેદલાૈિકકમાગષુ કુ સતં કમર્ યદ્ભવેત્ ।
ત મ ભવ ત યા લ હ્ર ીઃ સવૈે ત પ્રક તતા ।
વૈિદકેષુ ચ સવષુ શ્રદ્ધા યા સા મ તભર્વેત્॥ ૧૦॥
ગુ ણા ચાપેિદષ્ટાેઽિપ તત્ર સબં ધવ જતઃ ।
વેદાેક્તનેવૈ માગણ મ ત્રા યાસાે જપઃ તઃ॥ ૧૧॥
ક પસતૂ્રે તથા વેદે ધમર્શાસે્ત્ર પુરાણકે ।
ઇ તહાસે ચ ત્તયાર્ સ જપઃ પ્રાેચ્યતે મયા॥ ૧૨॥
જપ તુ દ્વિવધઃ પ્રાેક્તાે વા ચકાે માનસ તથા॥ ૧૩॥
વા ચકાપેાંશુ ચ્ચૈશ્ચ દ્વિવધઃ પિરક તતઃ ।
માનસાેમનન યાનભેદાદ્દવ્ૈિવ યમા શ્રતઃ॥ ૧૪॥
ઉચ્ચજૈર્પાદુપાંશશુ્ચ સહસ્રગુણમુચ્યતે ।
માનસશ્ચ તથાપેાંશાેઃ સહસ્રગુણમુચ્યતે॥ ૧૫॥
ઉચ્ચજૈર્પશ્ચ સવષાં યથાેક્તફલદાે ભવેત્ ।
નીચૈઃશ્રાતે્રેણ ચને્મ ત્રઃ શ્રુતશ્ચેિન્ન ફલં ભવેત્॥ ૧૬॥ ઇ ત॥
ઇ ત દ્વતીયઃ ખ ડઃ॥ ૨॥
વ તકં ગાેમખંુ પદં્મ વીર સહાસને તથા ।

ભદં્ર મુક્તાસનં ચવૈ મયૂરાસનમવે ચ॥ ૧॥
સખુાસનસમાખ્યં ચ નવમં મુિનપુઙ્ગવ ।

નવૂાર તરે કૃ વા સ યક્ પાદતલે ઉભે॥ ૨॥
સમગ્રીવ શરઃકાયઃ વ તકં િનત્યમ યસતે્ ।
સવ્યે દ ક્ષણગુ ફં તુ ષ્ઠપાશ્વ િનયાજેયેત્॥ ૩॥
દ ક્ષણેઽિપ તથા સવં્ય ગાેમખંુ ત પ્રચક્ષતે ।
અઙ્ગુષ્ઠાવિધ ગ્ હ્ણ યાદ્ધ તા યાં વ્યુ ક્રમેણ તુ॥ ૪॥
ઊવા પિર િવપ્રે દ્ર કૃ વા પાદતલદ્વયમ્ ।
પદ્માસનં ભવે પ્રાજ્ઞ સવર્રાેગભયાપહમ્॥ ૫॥
દ ક્ષણેતરપાદં તુ દ ક્ષણાે ણ િવ યસતે્ ।
ઋજુકાયઃ સમાસીનાે વીરાસનમુદાહૃતમ્॥ ૬॥
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ગુ ફાૈ તુ ષણસ્યાધઃ સીવ યાઃ પાશ્વર્યાેઃ ક્ષપેત્ ।
પાશ્વર્પાદાૈ ચ પા ણ યાં દૃઢં બદ્ વા સિુનશ્ચલમ્ ।
ભદ્રાસનં ભવેદેત દ્વષરાેગિવનાશનમ્॥ ૭॥
િનપીડ્ય સીવની ં સૂ મં દ ક્ષણેતરગુ ફતઃ ।
વામં યા યને ગુ ફેન મુક્તાસન મદં ભવેત્॥ ૮॥
મેઢ્ર ાદુપિર િન ક્ષ ય સવં્ય ગુ ફં તતાપેિર ।
ગુ ફા તરં ચ સં ક્ષ ય મુક્તાસન મદં મનુે॥ ૯॥
કૂપર્રાગ્રે મુિનશ્રેષ્ઠ િન ક્ષપેન્ના ભપાશ્વર્યાેઃ ।
ભૂ યાં પા ણતલદ્વ દં્વ િન ક્ષ યૈકાગ્રમાનસઃ॥ ૧૦॥
સમુન્નત શરઃપાદાે દ ડવદ્વ્યાે સં સ્થતઃ ।
મયૂરાસનમેત સ્યા સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૧॥
યને કેન પ્રકારેણ સખંુ ધૈય ચ યતે ।
ત સખુાસન મત્યુક્તમશક્ત ત સમાશ્રયેત્॥ ૧૨॥
આસનં િવ જતં યને જતં તને જગ ત્રયમ્ ।
અનને િવિધના યુક્તઃ પ્રાણાયામં સદા કુ ॥ ૧૩॥ ઇ ત॥
ઇ ત તીયઃ ખ ડઃ॥ ૩॥
શર રં તાવદેવ સ્યા ષ ણવત્યઙ્ગુલાત્મકમ્ ।
દેહમ યે શ ખસ્થાનં તપ્ત બૂનદપ્રભમ્॥ ૧॥
િત્રકાેણં મનુ નાં તુ સત્યમુકં્ત િહ સાંકૃતે ।
ગુદાત્તુ દ્વ્યઙ્ગુલાદૂ વ મેઢ્ર ાત્તુ દ્વ્ય ઙ્ગુલાદધઃ॥ ૨॥
દેહમ યં મુિનપ્રાેક્તમનુ નીિહ સાંકૃતે ।
ક દસ્થાનં મુિનશ્રેષ્ઠ મૂલાધારાન્નવાઙ્ગુલમ્॥ ૩॥
ચતુરઙ્ગુલમાયામિવ તારં મુિનપુઙ્ગવ ।
કુકુ્કટા ડસમાકારં ભૂ ષતં તુ વગાિદ ભઃ॥ ૪॥
તન્મ યે ના ભિરત્યુક્તં યાેગજ્ઞૈમુર્િનપુઙ્ગવ ।
ક દમ ય સ્થતા નાડી સષુુ ે ત પ્રક તતા॥ ૫॥
તષ્ઠ ત પિરત તસ્યા નાડયાે મુિનપુઙ્ગવ ।
દ્વસપ્ત તસહસ્રા ણ તાસાં મખુ્યાશ્ચતુદર્શ॥ ૬॥
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સષુુ ા િપઙ્ગલા તદ્વિદડા ચવૈ સર વતી ।
પષૂા ચ વ ણા ચવૈ હ ત જહ્વા યશ વની॥ ૭॥
અલ બુસા કુહુશ્ચવૈ િવશ્વાેદર તપ વની ।
શઙ્ ખની ચવૈ ગા ધારા ઇ ત મખુ્યાશ્ચતુદર્શ॥ ૮॥
તાસાં મખુ્યતમા તસ્ર ત વેકાેત્તમાેત્તમા ।
બ્રહ્મનાડી ત સા પ્રાેક્તા મનુે વેદા તવેિદ ભઃ॥ ૯॥
ષ્ઠમ ય સ્થતનેા સ્થા વીણાદ ડને સવુ્રત ।

સહ મ તકપયર્ તં સષુુ ા સપુ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૧૦॥
ના ભક દાદધઃ સ્થાનં કુ ડલ્યા દ્વ્યઙ્ગુલં મનુે ।
અષ્ટપ્રકૃ ત પા સા કુ ડલી મુિનસત્તમ॥ ૧૧॥
યથાવદ્વાયુચેષ્ટાં ચ જલાન્નાદ િન િનત્યશઃ ।
પિરતઃ ક દપાશ્વષુ િન યવૈ સદા સ્થતા॥ ૧૨॥
વમખુને સમાવેષ્ટ બ્રહ્મર ધ્રમખંુ મનુે ।

સષુુ ાયા ઇડા સવ્યે દ ક્ષણે િપઙ્ગલા સ્થતા॥ ૧૩॥
સર વતી કુહુશ્ચવૈ સષુુ ાપાશ્વર્યાેઃ સ્થતે ।
ગા ધારા હ ત જહ્વા ચ ઇડાયાઃ ષ્ઠપાશ્વર્યાેઃ॥ ૧૪॥
પષૂા યશ વની ચવૈ િપઙ્ગલા ષ્ઠપવૂર્યાેઃ ।
કુહાેશ્ચ હ ત જહ્વાયા મ યે િવશ્વાેદર સ્થતા॥ ૧૫॥
યશ વ યાઃ કુહાેમર્ યે વ ણા સપુ્ર ત ષ્ઠતા ।
પષૂાશ્ચ સર વત્યા મ યે પ્રાેક્તા યશ વની॥ ૧૬॥
ગા ધારાયાઃ સર વત્યા મ યે પ્રાેક્તા ચ શઙ્ ખની ।
અલ બુસા સ્થતા પાયપુયર્ તં ક દમ યગા॥ ૧૭॥
પવૂર્ભાગે સષુુ ાયા રાકાયાઃ સં સ્થતા કુહૂઃ ।
અધશ્ચાે વ સ્થતા નાડી યા યનાસા ત મ યતે॥ ૧૮॥
ઇઅડા તુ સવ્યનાસા તં સં સ્થતા મુિનપુઙ્ગવ ।
યશ વની ચ વામસ્ય પાદાઙ્ગુષ્ઠા ત મ યતે॥ ૧૯॥
પષૂા વામા ક્ષપયર્ તા િપઙ્ગલાયા તુ ષ્ઠતઃ ।
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પય વની ચ યા યસ્ય કણાર્ તં પ્રાેચ્યતે બુધૈઃ॥ ૨૦॥
સર વતી તથા ચાે વર્ગતા જહ્વા તથા મનુે ।
હ ત જહ્વા તથા સવ્યપાદાઙ્ગુષ્ઠા ત મ યતે॥ ૨૧॥
શઙ્ ખની નામ યા નાડી સવ્યકણાર્ ત મ યતે ।
ગા ધારા સવ્યનતે્રા તા પ્રાેક્તા વેદા તવેિદ ભઃ॥ ૨૨॥
િવશ્વાેદરા ભધા નાડી ક દમ યે વ્યવ સ્થતા ।
પ્રાણાેઽપાન તથા વ્યાનઃ સમાનાેદાન અેવ ચ॥ ૨૩॥
નાગઃ કૂમર્શ્ચ કૃકરાે દેવદત્તાે ધન જયઃ ।
અેતે નાડીષુ સવાર્સુ ચર ત દશ વાયવઃ॥ ૨૪॥
તષેુ પ્રાણાદયઃ પ ચ મખુ્યાઃ પ ચસુ સવુ્રત ।
પ્રાણસજં્ઞ તથાપાનઃ પજૂ્યઃ પ્રાણ તયાેમુર્ને॥ ૨૫॥
આસ્યના સકયાેમર્ યે ના ભમ યે તથા હૃિદ ।
પ્રાણસજં્ઞાેઽિનલાે િનતં્ય વતર્તે મુિનસત્તમ॥ ૨૬॥
અપાનાે વતર્તે િનતં્ય ગુદમ યાે નષુુ ।
ઉદરે સકલે કટ ાં નાભાૈ જઙ્ઘે ચ સવુ્રત॥ ૨૭॥
વ્યાનઃ શ્રાતે્રા ક્ષમ યે ચ કુકુ દ્યાં ગુ ફયાેરિપ ।
પ્રાણસ્થાને ગલે ચવૈ વતર્તે મુિનપુઙ્ગવ॥ ૨૮॥
ઉદાનસજં્ઞાે િવજ્ઞેયઃ પાદયાેહર્ તયાેરિપ ।
સમાનઃ સવર્દેહેષુ વ્યા ય તષ્ઠત્યસશંયઃ॥ ૨૯॥
નાગાિદવાયવઃ પ ચ વગ યાિદષુ સં સ્થતાઃ ।
િનઃશ્વાસાેચ્છ્વાસકાસાશ્ચ પ્રાણકમર્ િહ સાંકૃતે॥ ૩૦॥
અપાનાખ્યસ્ય વાયાે તુ િવ મતૂ્રાિદિવસજર્નમ્ ।
સમાનઃ સવર્સામી યં કરાે ત મુિનપુઙ્ગવ॥ ૩૧॥
ઉદાન ઊ વર્ગમનં કરાેત્યેવ ન સશંયઃ ।
વ્યાનાે િવવાદકૃ પ્રાેક્તાે મનુે વેદા તવેિદ ભઃ॥ ૩૨॥
ઉદ્ગારાિદગુણઃ પ્રાેક્તાે વ્યાનાખ્યસ્ય મહામનુે ।
ધન જયસ્ય શાેભાિદ કમર્ પ્રાેક્તં િહ સાંકૃતે॥ ૩૩॥
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િનમીલનાિદ કૂમર્સ્ય ધા તુ કૃકરસ્ય ચ ।
દેવદત્તસ્ય િવપ્રે દ્ર ત દ્ર કમર્ પ્રક તતમ્॥ ૩૪॥
સષુુ ાયાઃ શવાે દેવ ઇડાયા દેવતા હિરઃ ।
િપઙ્ગલાયા િવર ચઃ સ્યા સર વત્યા િવરા મનુે॥ ૩૫॥
પષૂાિધદેવતા પ્રાેક્તા વ ણા વાયુદેવતા ।
હ ત જહ્વા ભધાયા તુ વ ણાે દેવતા ભવેત્॥ ૩૬॥
યશ વ યા મુિનશ્રેષ્ઠ ભગવા ભાસ્કર તથા ।
અલ બુસાયા અબાત્મા વ ણઃ પિરક તતઃ॥ ૩૭॥
કુહાેઃ દે્દવતા પ્રાેક્તા ગા ધાર ચ દ્રદેવતા ।
શઙ્ ખ યાશ્ચ દ્રમા તદ્વ પય વ યાઃ પ્ર પ તઃ॥ ૩૮॥
િવશ્વાેદરા ભધાયા તુ ભગવા પાવકઃ પ તઃ ।
ઇડાયાં ચ દ્રમા િનતં્ય ચરત્યેવ મહામનુે॥ ૩૯॥
િપઙ્ગલાયાં રિવ તદ્વન્મનુે વેદિવદાં વર ।
િપઙ્ગલાયા મડાયાં તુ વાયાેઃ સકં્રમણં તુ યત્॥ ૪૦॥
તદુત્તરાયણં પ્રાેક્તં મનુે વેદા તવેિદ ભઃ ।
ઇડાયાં િપઙ્ગલાયાં તુ પ્રાણસકં્રમણં મનુે॥ ૪૧॥
દ ક્ષણાયન મત્યુક્તં િપઙ્ગલાયા મ ત શ્રુ તઃ ।
ઇડાિપઙ્ગલયાેઃ સિંધ યદા પ્રાણઃ સમાગતઃ॥ ૪૨॥
અમાવાસ્યા તદા પ્રાેક્તા દેહે દેહ તાં વર ।
મૂલાધારં યદા પ્રાણઃ પ્રિવષ્ટઃ પ ડતાેત્તમ॥ ૪૩॥
તદાદં્ય િવષવું પ્રાેક્તં તપસૈ તાપતાેત્તમ ।
પ્રાણસજં્ઞાે મુિનશ્રેષ્ઠ મૂધાર્નં પ્રાિવશદ્યદા॥ ૪૪॥
તદ તં્ય િવષવું પ્રાેક્તં તાપસૈ ત વ ચ તકૈઃ ।
િનઃશ્વાસાેચ્છ્વાસનં સવ માસાનાં સકં્રમાે ભવેત્॥ ૪૫॥
ઇડાયાઃ કુ ડલીસ્થાનં યદા પ્રાણઃ સમાગતઃ ।
સાેમગ્રહણ મત્યુક્તં તદા ત વિવદાં વર॥ ૪૬॥
યદા િપઙ્ગલયા પ્રાણઃ કુ ડલીસ્થાનમાગતઃ ।
તદાતદા ભવે સયૂર્ગ્રહણ મુિનપુઙ્ગવ॥ ૪૭॥
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શ્રીપવર્તં શરઃસ્થાને કેદારં તુ લલાટકે ।
વારાણસી મહાપ્રાજ્ઞ ભ્રવુાેઘ્રાર્ણસ્ય મ યમે॥ ૪૮॥
કુ ક્ષતંે્ર કુચસ્થાને પ્રયાગં હૃ સરાે હે ।
ચદ બરં તુ હૃન્મ યે આધારે કમલાલયમ્॥ ૪૯॥
આત્મતીથ સમુ જ્ય બિહ તીથાર્િન યાે વ્રજેત્ ।
કરસં્થ સ મહારત્નં ત્ય વા કાચં િવમાગર્તે॥ ૫૦॥
ભાવતીથ પરં તીથ પ્રમાણં સવર્કમર્સુ ।
અ યથા લઙ્ગ્યતે કા તા અ યથા લઙ્ગ્યતે સતુા॥ ૫૧॥
તીથાર્િન તાેયપૂણાર્િન દેવા કાષ્ઠાિદિન મતાન્ ।
યાે ગનાે ન પ્રપજૂ્ય તે વાત્મપ્રત્યયકારણાત્॥ ૫૨॥
બિહ તીથાર્ પરં તીથર્મ ત તીથ મહામનુે ।
આત્મતીથ મહાતીથર્મ યત્તીથ િનરથર્કમ્॥ ૫૩॥
ચત્તમ તગર્તં દુષં્ટ તીથર્ નાનનૈર્ શદ્ુ ય ત ।
શતશાેઽિપ જલૈધાતં સરુાભા ડ મવશુ ચ॥ ૫૪॥
િવષવુાયનકાલષેુ ગ્રહણે ચા તરે સદા ।
વારાણસ્યાિદકે સ્થાને ના વા શદુ્ધાે ભવેન્નરઃ॥ ૫૫॥
જ્ઞાનયાેગપરાણાં તુ પાદપ્રક્ષા લતં જલમ્ ।
ભાવશદ્ુ યથર્મજ્ઞાનાં તત્તીથ મુિનપુઙ્ગવ॥ ૫૬॥
તીથ જ્ઞાને જપે યજ્ઞે કાષે્ઠ પાષાણકે સદા ।
શવં પ ય ત મૂઢાત્મા શવે દેહે પ્ર ત ષ્ઠતે॥ ૫૭॥
અ તસ્થં માં પિરત્યજ્ય બિહષં્ઠ ય તુ સવેતે ।
હ તસ્થં િપ ડમુ જ્ય લહે કૂપર્રમાત્મનઃ॥ ૫૮॥
શવમાત્મિન પ ય ત પ્ર તમાસુ ન યાે ગનઃ ।
અજ્ઞાનં ભાવનાથાર્ય પ્ર તમાઃ પિરક પતાઃ॥ ૫૯॥
અપવૂર્મપરં બ્રહ્મ વાત્માનં સત્યમદ્વયમ્ ।
પ્રજ્ઞાનઘનમાન દં યઃ પ ય ત સ પ ય ત॥ ૬૦॥
નાડીપુ જં સદા સારં નરભાવં મહામનુે ।
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સમુ જ્યાત્મનાત્માનમહ મત્યેવ ધારય॥ ૬૧॥
અશર રં શર રેષુ મહા તં િવભુમીશ્વરમ્ ।
આન દમક્ષરં સાક્ષાન્મ વા ધીરાે ન શાેચ ત॥ ૬૨॥
િવભેદજનકે જ્ઞાને નષ્ટે જ્ઞાનબલાન્મનુે ।
આત્મનાે બ્રહ્મણાે ભેદમસ તં િક કિર ય ત॥ ૬૩॥ ઇ ત॥
ઇ ત ચતુથર્ઃ ખ ડઃ॥ ૪॥
સ યક્કથય મે બ્રહ્મનાડીશુ દ્ધ સમાસતઃ ।
યથા શદ્ુ યા સદા યાય વન્મુક્તાે ભવા યહમ્॥ ૧॥
સાંકૃતે શ્રુ વક્ષ્યા મ નાડીશુ દ્ધ સમાસતઃ ।
િવ યુક્તકમર્સયંુક્તઃ કામસકં પવ જતઃ॥ ૨॥
યમાદ્યષ્ટાઙ્ગસયંુક્તઃ શા તઃ સત્યપરાયણઃ ।
વાત્મ યવ સ્થતઃ સ યગ્જ્ઞાિન ભશ્ચ સુ શ ક્ષતઃ॥ ૩॥

પવર્તાગ્રે નદ તીરે બ વમૂલે વનેઽથવા ।
મનાેરમે શચુાૈ દેશે મઠં કૃ વા સમાિહતઃ॥ ૪॥
આર ય ચાસનં પશ્ચા પ્રાઙ્મખુાેદઙ્મખુાેઽિપ વા ।
સમગ્રીવ શરઃકાયઃ સં તાસ્યઃ સિુનશ્ચલઃ॥ ૫॥
નાસાગ્રે શશ દ્બ બે બ દુમ યે તુર યકમ્ ।
સ્રવ તમ તં પ યેન્નતે્રા યાં સસુમાિહતઃ॥ ૬॥
ઇડયા પ્રાણમાકૃ ય પૂરિય વાેદરે સ્થતમ્ ।
તતાેઽ ગ્ દેહમ યસ્થં યાય વાલાવલીયુતમ્॥ ૭॥
બ દુનાદસમાયુક્તમ ગ્ બીજં િવ ચ તયેત્ ।
પશ્ચા દ્વરેચયે સ યક્પ્રાણં િપઙ્ગલયા બુધઃ॥ ૮॥
પનુઃ િપઙ્ગલયાપૂયર્ વિહ્નબીજમનુ મરેત્ ।
પનુિવરચયેદ્ધ માિનડયવૈ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૯॥
િત્રચતવુાર્સરં વાથ િત્રચતવુાર્રમવે ચ ।
ષટ્કૃ વા િવચરેિન્નત્યં રહસ્યવેં િત્રસ ધષુ॥ ૧૦॥
નાડીશુ દ્ધમવા ાે ત થક્ ચહ્નાપેલ ક્ષતઃ ।
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શર રલઘુતા દ પ્તવર્હે્ન ર્ઠરવ તનઃ॥ ૧૧॥
નાદા ભવ્ય ક્તિરત્યેત ચ્ચહં્ન ત સ દ્ધસચૂકમ્ ।
યાવદેતાિન સ પ યેત્તાવદેવં સમાચરેત્॥ ૧૨॥
અથવૈત પિરત્યજ્ય વાત્મશુ દ્ધ સમાચરેત્ ।
આત્મા શદુ્ધઃ સદા િનત્યઃ સખુ પઃ વયપં્રભઃ॥ ૧૩॥
અજ્ઞાનાન્મ લનાે ભા ત જ્ઞાનચ્છુદ્ધાે ભવત્યયમ્ ।
અજ્ઞાનમલપઙં્ક યઃ ક્ષાલયજે્જ્ઞાનતાે યતઃ ।
સ અેવ સવર્દા શદુ્ધાે ના યઃ કમર્રતાે િહ સઃ॥ ૧૪॥ ઇ ત॥
ઇ ત પ ચમઃ ખ ડઃ॥ ૫॥
પ્રાણાયામક્રમં વકે્ષ્ય સાંકૃતે શ્રુ સાદરમ્ ।
પ્રાણાયામ ઇ ત પ્રાેક્તાે રેચપૂરકકુ ભકૈઃ॥ ૧॥
વણર્ત્રયાત્મકાઃ પ્રાેક્તા રેચપૂરકકુ ભકાઃ ।
સ અેષ પ્રણવઃ પ્રાેક્તઃ પ્રાણાયામ તુ તન્મયઃ॥ ૨॥
ઇડયા વાયુમાકૃ ય પૂરિય વાેદરે સ્થતમ્ ।
શનૈઃ ષાેડશ ભમાર્ત્રૈરકારં તત્ર સં મરેત્॥ ૩॥
પૂિરતં ધારયે પશ્ચાચ્ચતઃુષષ્ટ ા તુ માત્રયા ।
ઉકારમૂ તમ ત્રાિપ સં મર પ્રણવં જપેત્॥ ૪॥
યાવદ્વા શક્યતે તાવદ્ધારયે જપત પરઃ ।
પૂિરતં રેચયે પશ્ચાન્મકારેણાિનલં બુધઃ॥ ૫॥
શનૈઃ િપઙ્ગલયા તત્ર દ્વાિત્રશન્માત્રયા પનુઃ ।
પ્રાણાયામાે ભવેદેવં તતશ્ચવંૈ સમ યસતે્॥ ૬॥
પનુઃ િપઙ્ગલયાપૂયર્ માત્રૈઃ ષાેડશ ભ તથા ।
અકારમૂ તમત્રાિપ મરેદેકાગ્રમાનસઃ॥ ૭॥
ધારયે પૂિરતં િવદ્વા પ્રણવં સજંપ વશી ।
ઉકારમૂ ત સ યાયંશ્ચતઃુષષ્ટ ા તુ માત્રયા॥ ૮॥
મકારં તુ મર પશ્ચાદ્રચેયેિદડયાિનલમ્ ।
અેવમવે પનુઃ કુયાર્િદડયાપૂયર્ બુ દ્ધમાન્॥ ૯॥
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અેવં સમ યસિેન્નતં્ય પ્રાણાયામં મનુીશ્વર ।
અેવમ યાસતાે િનતં્ય ષ માસાદ્યત્નવા ભવેત્॥ ૧૦॥
વ સરાદ્બ્રહ્મિવદ્વા સ્યાત્ત માિન્નત્યં સમ યસતે્ ।
યાેગા યાસરતાે િનતં્ય વધમર્િનરતશ્ચ યઃ॥ ૧૧॥
પ્રાણસયંમનનેવૈ જ્ઞાનાન્મુક્તાે ભિવ ય ત ।
બાહ્યાદાપૂરણં વાયાેઃ દરે પૂરકાે િહ સઃ॥ ૧૨॥
સ પૂણર્કુ ભવદ્વાયાેધાર્રણં કુ ભકાે ભવેત્ ।
બિહિવરચનં વાયાે દરાદ્રચેકઃ તઃ॥ ૧૩॥
પ્ર વેદજનકાે ય તુ પ્રાણાયામષેુ સાેઽધમઃ ।
કંપનં મ યમં િવદ્યાદુ થાનં ચાેત્તમં િવદુઃ॥ ૧૪॥
પવૂપવૂ પ્રકુવ ત યાવદુ થાનસભંવઃ ।
સભંવત્યુત્તમે પ્રાજ્ઞઃ પ્રાણાયામે સખુી ભવેત્॥ ૧૫॥
પ્રાણાયમને ચત્તં તુ શદંુ્ધ ભવ ત સવુ્રત ।
ચત્તે શદુ્ધે શુ ચઃ સાક્ષા પ્રત્યગ્જ્યાે તવ્યર્વ સ્થતઃ॥ ૧૬॥
પ્રાણ શ્ચત્તને સયંુક્તઃ પરમાત્મિન તષ્ઠ ત ।
પ્રાણાયામપરસ્યાસ્ય પુ ષસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૧૭॥
દેહશ્ચાે ત્તષ્ઠતે તને િક ચજ્જ્ઞાના દ્વમુક્તતા ।
રેચકં પૂરકં મુ વા કુ ભકં િનત્યમ યસતે્॥ ૧૮॥
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ સ યગ્જ્ઞાનમવા ુયાત્ ।
મનાજેવ વમા ાે ત પ લતાિદ ચ ન ય ત॥ ૧૯॥
પ્રાણાયામૈકિનષ્ઠસ્ય ન િક ચદિપ દુલર્ભમ્ ।
ત મા સવર્પ્રયત્નને પ્રાણાયામા સમ યસતે્॥ ૨૦॥
િવિનયાેગા પ્રવક્ષ્યા મ પ્રાણાયામસ્ય સવુ્રત ।
સ યયાેબ્રાર્હ્મકાલેઽિપ મ યાહે્ન વાથવા સદા॥ ૨૧॥
બાહ્યં પ્રાણં સમાકૃ ય પૂરિય વાેદરેણ ચ ।
નાસાગ્રે ના ભમ યે ચ પાદાઙ્ગુષે્ઠ ચ ધારયેત્॥ ૨૨॥
સવર્રાેગિવિનમુર્ક્તાે વેદ્વષર્શતં નરઃ ।
નાસાગ્રધારણાદ્વાિપ જતાે ભવ ત સવુ્રત॥ ૨૩॥
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સવર્રાેગિન ત્તઃ સ્યાન્ના ભમ યે તુ ધારણાત્ ।
શર રલઘુતા િવપ્ર પાદાઙ્ગુષ્ઠિનરાેધનાત્॥ ૨૪॥
જહ્વયા વાયુમાકૃ ય યઃ િપબે સતતં નરઃ ।
શ્રમદાહિવિનમુર્ક્તાે યાેગી નીરાેગતા મયાત્॥ ૨૫॥
જહ્વયા વાયુમાકૃ ય જહ્વામૂલે િનરાેધયેત્ ।
િપબેદ તમવ્યગં્ર સકલં સખુમા ુયાત્॥ ૨૬॥
ઇડયા વાયુમાકૃ ય ભ્રવુાેમર્ યે િનરાેધયેત્ ।
યઃ િપબેદ તં શદંુ્ધ વ્યાિધ ભમુર્ચ્યતે િહ સઃ॥ ૨૭॥
ઇડયા વેદત વજ્ઞ તથા િપઙ્ગલયવૈ ચ ।
નાભાૈ િનરાેધયેત્તને વ્યાિધ ભમુર્ચ્યતે નરઃ॥ ૨૮॥
માસમાતં્ર િત્રસ યાયાં જહ્વયારાે ય મા તમ્ ।
અ તં ચ િપબેન્નાભાૈ મ દંમ દં િનરાેધયેત્॥ ૨૯॥
વાત ઃ િપત્ત દાષેા ન ય ત્યેવ ન સશંયઃ ।
નાસા યાં વાયુમાકૃ ય નતે્રદ્વ દ્વે િનરાેધયેત્॥ ૩૦॥
નતે્રરાેગા િવન ય ત તથા શ્રાતે્રિનરાેધનાત્ ।
તથા વાયું સમારાે ય ધારયે ચ્છર સ સ્થતમ્॥ ૩૧॥
શરાેરાેગા િવન ય ત સત્યમુકં્ત િહ સાંકૃતે ।
વ તકાસનમાસ્થાય સમાિહતમના તથા॥ ૩૨॥

અપાનમૂ વર્મુ થા ય પ્રણવને શનૈઃ શનૈઃ ।
હ તા યાં ધારયે સ યક્કણાર્િદકરણાિન ચ॥ ૩૩॥
અઙ્ગુષ્ઠા યાં મનુે શ્રાતે્રે તજર્ની યાં તુ ચ ષી ।
નાસાપુટવધાના યાં પ્રચ્છાદ્ય કરણાિન વૈ॥ ૩૪॥
આન દાિવભર્વાે યાવત્તાવન્મૂધર્િન ધારણાત્ ।
પ્રાણઃ પ્રયાત્યનનેવૈ બ્રહ્મર ધં્ર મહામનુે॥ ૩૫॥
બ્રહ્મર ધં્ર ગતે વાયાૈ નાદશ્ચાે પદ્યતેઽનઘ ।
શઙ્ખ વિનિનભશ્ચાદાૈ મ યે મેઘ વિનયર્થા॥ ૩૬॥
શરાેમ યગતે વાયાૈ ગિરપ્રસ્રવણં યથા ।
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પશ્ચા પ્રીતાે મહાપ્રાજ્ઞઃ સાક્ષાદાત્માને્મખુાે ભવેત્॥ ૩૭॥
પનુ તજ્જ્ઞાનિન પ ત્તયાગા સસંારિનહ્નુ તઃ ।
દ ક્ષણાેત્તરગુ ફેન સીિવની ં પીડયેિ સ્થરમ્॥ ૩૮॥
સવ્યેતરેણ ગુ ફેન પીડયેદુ્બ દ્ધમાન્નરઃ ।

વાેરધઃ સ્થતાં સ ધ વા દેવં િત્રય બકમ્॥ ૩૯॥
િવનાયકં ચ સં ત્ય તથા વાગીશ્વર ં પનુઃ ।
લઙ્ગનાલા સમાકૃ ય વાયુમ યગ્રતાે મનુે॥ ૪૦॥
પ્રણવને િનયુક્તને બ દુયુક્તને બુ દ્ધમાન્ ।
મૂલાધારસ્ય િવપ્રે દ્ર મ યે તં તુ િનરાેધયેત્॥ ૪૧॥
િન ય વાયનુા દ પ્તાે વિહ્ન હ ત કુ ડલીમ્ ।
પનુઃ સષુુ યા વાયવુર્િહ્નના સહ ગચ્છ ત॥ ૪૨॥
અેવમ યાસત તસ્ય જતાે વાયુભર્વેદ્ શમ્ ।
પ્ર વેદઃ પ્રથમઃ પશ્ચા ક પનં મુિનપુઙ્ગવ॥ ૪૩॥
ઉ થાનં ચ શર રસ્ય ચહ્નમેત જતેઽનલે ।
અેવમ યાસત તસ્ય મૂલરાેગાે િવન ય ત॥ ૪૪॥
ભગ દરં ચ નષં્ટ સ્યા સવર્રાેગાશ્ચ સાંકૃતે ।
પાતકાિન િવન ય ત દ્રા ણ ચ મહા ત ચ॥ ૪૫॥
નષ્ટે પાપે િવશદંુ્ધ સ્યા ચ્ચત્તદપર્ણમદ્ભુતમ્ ।
પનુબ્રર્હ્માિદભાેગે યાે વૈરાગ્યં જયતે હૃિદ॥ ૪૬॥
િવરક્તસ્ય તુ સસંારાજ્જ્ઞાનં કૈવલ્યસાધનમ્ ।
તને પાપાપહાિનઃ સ્યાજ્જ્ઞા વા દેવં સદા શવમ્॥ ૪૭॥
જ્ઞાના તરસાે યને સકૃદા વાિદતાે ભવેત્ ।
સ સવર્કાયર્મુ જ્ય તત્રવૈ પિરધાવ ત॥ ૪૮॥
જ્ઞાન વ પમવેાહુજર્ગદેત દ્વલક્ષણમ્ ।
અથર્ વ પમજ્ઞાના પ ય ત્ય યે કુદષૃ્ટયઃ॥ ૪૯॥
આત્મ વ પિવજ્ઞાનાદજ્ઞાનસ્ય પિરક્ષયઃ ।
ક્ષીણેઽજ્ઞાને મહાપ્રાજ્ઞ રાગાદ નાં પિરક્ષયઃ॥ ૫૦॥
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રાગાદ્યસભંવે પ્રાજ્ઞ પુ યપાપિવમદર્નમ્ ।
તયાનેાર્શે શર રેણ ન પનુઃ સ પ્રયજુ્યતે॥ ૫૧॥ ઇ ત॥
ઇ ત ષષ્ઠઃ ખ ડઃ॥ ૬॥
અથાતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ પ્રત્યાહારં મહામનુે ।
ઇ દ્રયાણાં િવચરતાં િવષયષેુ વભાવતઃ॥ ૧॥
બલાદાહરણાં તષેાં પ્રત્યાહારઃ સ ઉચ્યતે ।
ય પ ય ત તુ ત સવ બ્રહ્મ પ ય સમાિહતઃ॥ ૨॥
પ્રત્યાહારાે ભવેદેષ બ્રહ્મિવદ્ ભઃ પુરાેિદતઃ ।
યદ્યચ્છુદ્ધમશદંુ્ધ વા કરાેત્યામરણા તકમ્॥ ૩॥
ત સવ બ્રહ્મણે કુયાર્ પ્રત્યાહારઃ સ ઉચ્યતે ।
અથવા િનત્યકમાર્ ણ બ્રહ્મારાધનબુ દ્ધતઃ॥ ૪॥
કા યાિન ચ તથા કુયાર્ પ્રત્યાહારઃ સ ઉચ્યતે ।
અથવા વાયુમાકૃ ય સ્થાના સ્થાનં િનરાેધયેત્॥ ૫॥
દ તમૂલાત્તથા ક ઠે ક ઠાદુર સ મા તમ્ ।
ઉરાેદેશા સમાકૃ ય ના ભદેશે િનરાેધયેત્॥ ૬॥
ના ભદેશા સમાકૃ ય કુ ડલ્યાં તુ િનરાેધયેત્ ।
કુ ડલીદેશતાે િવદ્વાન્મૂલાધારે િનરાેધયેત્॥ ૭॥
અથાપાના કિટદ્વ દ્વે તથાેરાૈ ચ સમુ યમે ।
ત મા નુદ્વયે જઙ્ઘે પાદાઙ્ગુષે્ઠ િનરાેધયેત્॥ ૮॥
પ્રત્યાહારાેઽયમુક્ત તુ પ્રત્યાહાર મરૈઃ પુરા ।
અેવમ યાસયુક્તસ્ય પુ ષસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૯॥
સવર્પાપાિન ન ય ત ભવરાેગશ્ચ સવુ્રત ।
નાસા યાં વાયુમાકૃ ય િનશ્ચલઃ વ તકાસનઃ॥ ૧૦॥
પૂરયેદિનલં િવદ્વાનાપાદતલમ તકમ્ ।
પશ્ચા પાદદ્વયે તદ્વન્મૂલાધરે તથવૈ ચ॥ ૧૧॥
ના ભક દે ચ હૃન્મ યે ક ઠમૂલે ચ તાલુકે ।
ભ્રવુાેમર્ યે લલાટે ચ તથા મૂધર્િન ધારયેત્॥ ૧૨॥
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દેહે વાત્મમ ત િવદ્વા સમાકૃ ય સમાિહતઃ ।
આત્મનાત્મિન િનદ્વર્ દ્વે િનિવક પે િનરાેધયેત્॥ ૧૩॥
પ્રત્યાહારઃ સમાખ્યાતઃ સાક્ષાદ્વદેા તવેિદ ભઃ ।
અેવમ યસત તસ્ય ન િક ચદિપ દુલર્ભમ્॥ ૧૪॥ ઇ ત॥
ઇ ત સપ્તમઃ ખ ડઃ॥ ૭॥
અથાતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ ધારણાઃ પ ચ સવુ્રત ।
દેહમ યગતે વ્યાે બાહ્યાકાશં તુ ધારયેત્॥ ૧॥
પ્રાણે બાહ્યાિનલં તદ્વ વલને ચા ગ્ માૈદરે ।
તાેયં તાેયાંશકે ભૂ મ ભૂ મભાગે મહામનુે॥ ૨॥
હયવરલકારાખ્યં મ ત્રમુચ્ચારયે ક્રમાત્ ।
ધારણષૈા પરા પ્રાેક્તા સવર્પાપિવશાેિધની॥ ૩॥

વ તં થવી હં્યશાે હ્યપાં પ વ તમુચ્યતે ।
હૃદયાંશ તથાગ્ ંશાે ભ્રૂમ યા તાેઽિનલાંશકઃ॥ ૪॥
આકાશાંશ તથા પ્રાજ્ઞ મૂધાશઃ પિરક તતઃ ।
બ્રહ્માણં થવીભાગે િવ ં તાેયાંશકે તથા॥ ૫॥
અગ્ યંશે ચે મહેશાનમીશ્વરં ચાિનલાંશકે ।
આકાશાંશે મહાપ્રાજ્ઞ ધારયેત્તુ સદા શવમ્॥ ૬॥
અથવા તવ વક્ષ્યા મ ધારણાં મુિનપુઙ્ગવ ।
પુ ષે સવર્શા તારં બાેધાન દમયં શવમ્॥ ૭॥
ધારયેદુ્બ દ્ધમાિન્નત્યં સવર્પાપિવશદુ્ધયે ।
બ્રહ્માિદકાયર્ પા ણ વે વે સહૃંત્ય કારણે॥ ૮॥
સવર્કારણમવ્યક્તમિન યમચેતનમ્ ।
સાક્ષાદાત્મિન સ પૂણ ધારયે પ્રણવને તુ ।
ઇ દ્રયા ણ સમાહૃત્ય મનસાત્મિન યાજેયેત્॥ ૯॥ ઇ ત॥
ઇત્યષ્ટમઃ ખ ડઃ॥ ૮॥
અથાતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ યાનં સસંારનાશનમ્ ।
ઋતં સતં્ય પરં બ્રહ્મ સવર્સસંારભષેજમ્॥ ૧॥
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ઊ વર્રેતં િવશ્વ પં િવ પાક્ષં મહેશ્વરમ્ ।
સાેઽહ મત્યાદરેણવૈ યાયેદાેગીશ્વરેશ્વરમ્॥ ૨॥
અથવા સત્યમીશાનં જ્ઞાનમાન દમદ્વયમ્ ।
અત્યથર્મચલં િનત્યમાિદમ યા તવ જતમ્॥ ૩॥
તથા સ્થૂલમનાકાશમસં યમચા ષમ્ ।
ન રસં ન ચ ગ ધાખ્યમપ્રમેયમનપૂમમ્॥ ૪॥
આત્માનં સ ચ્ચદાન દમન તં બ્રહ્મ સવુ્રત ।
અહમ મીત્ય ભ યાયેદ્ યેયાતીતં િવમુક્તયે॥ ૫॥
અેવમ યાસયુક્તસ્ય પુ ષસ્ય મહાત્મનઃ ।
ક્રમાદ્વદેા તિવજ્ઞાનં િવ યેત ન સશંયઃ॥ ૬॥ ઇ ત॥
ઇ ત નવમઃ ખ ડઃ॥ ૯॥
અથાતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ સમાિધ ભવનાશનમ્ ।
સમાિધઃ સિંવદુ પ ત્તઃ પર વૈકતાં પ્ર ત॥ ૧॥
િનત્યઃ સવર્ગતાે હ્યાત્મા કૂટસ્થાે દાષેવ જતઃ ।
અેકઃ સ ભદ્યતે ભ્રા ત્યા માયયા ન વ પતઃ॥ ૨॥
ત માદદ્વતૈમવેા ત ન પ્રપ ચાે ન સં તઃ ।
યથાકાશાે ઘટાકાશાે મઠાકાશ ઇતીિરતઃ॥ ૩॥
તથા ભ્રા તૈ દ્વધા પ્રાેક્તાે હ્યાત્મા વેશ્વરાત્મના ।
નાહં દેહાે ન ચ પ્રાણાે ને દ્રયા ણ મનાે નિહ॥ ૪॥
સદા સા ક્ષ વ પ વા ચ્છવ અેવા મ કેવલઃ ।
ઇ ત ધીયાર્ મુિનશ્રેષ્ઠ સા સમાિધિરહાેચ્યતે॥ ૫॥
સાહં બ્રહ્મ ન સસંાર ન મત્તાેઽ યઃ કદાચન ।
યથા ફેનતરઙ્ગાિદ સમુદ્રાદુ થતં પનુઃ॥ ૬॥
સમુદ્રે લીયતે તદ્વ જગન્મ યનુલીયતે ।
ત માન્મનઃ થઙ્ ના ત જગન્માયા ચ ના ત િહ॥ ૭॥
યસ્યવૈં પરમાત્માયં પ્રત્યગ્ભૂતઃ પ્રકા શતઃ ।
સ તુ યા ત ચ પુંભાવં વયં સાક્ષા પરા તમ્॥ ૮॥
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યદા મન સ ચૈત યં ભા ત સવર્ત્રગં સદા ।
યાે ગનાેઽવ્યવધાનને તદા સ પદ્યતે વયમ્॥ ૯॥
યદા સવાર્ ણ ભૂતાિન વાત્મ યવે િહ પ ય ત ।
સવર્ભૂતષેુ ચાત્માનં બ્રહ્મ સ પદ્યતે તદા॥ ૧૦॥
યદા સવાર્ ણ ભૂતાિન સમાિધસ્થાે ન પ ય ત ।
અેક ભૂતઃ પરેણાઽસાૈ તદા ભવ ત કેવલઃ॥ ૧૧॥
યદા પ ય ત ચાત્માનં કેવલં પરમાથર્તઃ ।
માયામાતં્ર જગ કૃ નં તદા ભવ ત િન ર્ તઃ॥ ૧૨॥
અેવમુ વા સ ભગવા દત્તાત્રેયાે મહામુિનઃ ।
સાંકૃ તઃ વ વ પેણ સખુમા તેઽ તિનભર્યઃ॥ ૧૩॥ ઇ ત॥
ઇ ત દશમઃ ખ ડઃ॥ ૧૦॥
ૐ આ યાય તુ મમાઙ્ગાિન વાક્પ્રાણશ્ચ ઃ શ્રાતે્રમથાે બલ મ દ્રયા ણ ચ॥
સવાર્ ણ સવ બ્રહ્માપેિનષદં માહં બ્રહ્મ િનરાકુયા મા મા બ્રહ્મ
િનરાકરાેદિનરાકરણમ વિનરાકરણં મે તુ તદાત્મિન િનરતે ય ઉપિનષ સુ
ધમાર્ તે મિય સ તુ તે મિય સ તુ॥
ૐ શા તઃ શા તઃ શા તઃ॥ હિરઃ ૐ ત સત્॥
ઇ ત શ્રી બાલદશર્નાપેિનષ સમાપ્તા॥
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