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Mahavakya Upanishad

મહાવાક્યાપેિનષત્

યન્મહાવાક્ય સદ્ધા તમહાિવદ્યાકલવેરમ્ ।
િવકલવેરકૈવલ્યં રામચ દ્રપદં ભજે॥
ૐભદં્ર કણ ભઃ શ્રુ યામ દેવાઃ
ભદં્ર પ યેમાક્ષ ભયર્જત્રાઃ ।
સ્થરૈરઙ્ગૈ તુષુ્ટવાꣳસ તનૂ ભઃ
વ્યશમે દેવિહતં યદાયુઃ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
હિરઃ ૐ॥
અથ હાવેાચ ભગવા બ્રહ્માપરાેક્ષાનુભવપરાપેિનષદં
વ્યાખ્યાસ્યામઃ । ગુહ્યાદુ્ગહ્યપરમષેા ન પ્રાકૃતાયાપેદેષ્ટવ્યા ।
સા વકાયા તમુર્ખાય પિરશશુ્રષૂવે । અથ
સં તબ ધમાેક્ષયાેિવદ્યાિવદ્યે ચ ષી ઉપસહૃંત્ય
િવજ્ઞાયાિવદ્યાલાેકા ડ તમાેદક્ૃ । તમાે િહ
શાર રપ્રપ ચમાબ્રહ્મસ્થાવરા તમન તા ખલા ડભૂતમ્ ।
િન ખલિનગમાેિદતસકામકમર્વ્યવહારાે લાેકઃ ।
નષૈાેઽ ધકારાેઽયમાત્મા ।િવદ્યા િહ કા ડા તરાિદત્યાે
જ્યાે તમર્ ડલં ગ્રાહં્ય નાપરમ્ । અસાવાિદત્યાે બ્રહ્મતે્યજપયાપેિહતં
હંસઃ સાેઽહમ્ । પ્રાણાપાના યાં પ્ર તલાેમાનુલાેમા યાં
સમપુલ યવંૈ સા ચરં લ વા િત્ર દાત્મિન
બ્રહ્મ ય ભ યાયમાને સ ચ્ચદાન દઃ પરમાત્માિવભર્વ ત ।
સહસ્રભાનુમચ્છુિરતાપૂિરત વાદ લ યા પારાવારપૂર ઇવ ।
નષૈા સમાિધઃ । નષૈા યાેગ સ દ્ધઃ । નષૈા મનાેલયઃ ।
બ્રહ્મકંૈ્ય તત્ ।આિદત્યવણ તમસ તુ પારે ।
સવાર્ ણ પા ણ િવ ચત્ય ધીરઃ । નામાિન કૃ વાઽ ભવદ યદા તે ।
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ધાતા પુર તાદ્યમુદાજહાર । શક્રઃ પ્રિવદ્વા પ્રિદશશ્ચતસ્રઃ ।
તમવે િવદ્વાન ત ઇહ ભવ ત । ના યઃ પ થા અયનાય િવદ્યતે ।
યજ્ઞને યજ્ઞમયજ ત દેવાઃ । તાિન ધમાર્ ણ પ્રથમા યાસન્ ।
તે હ નાકં મિહમાનઃ સચ તે । યત્ર પવૂ સા યાઃ સ ત દેવાઃ ।
સાેઽહમકર્ઃ પરં જ્યાે તરકર્જ્યાે તરહં શવઃ ।
આત્મજ્યાે તરહં શકુ્રઃ સવર્જ્યાે તરસાવદાેમ્ ।
ય અેતદથવર્ શરાેઽધીતે । પ્રાતરધીયાનાે રાિત્રકૃતં
પાપં નાશય ત । સાયમધીયાનાે િદવસકૃતં પાપં નાશય ત ।
ત સાયં પ્રાતઃ પ્રયુ નઃ પાપાેઽપાપાે ભવ ત ।
મ ય દનમાિદત્યા ભમખુાેઽધીયાનઃ
પ ચમહાપાતકાપેપાતકા પ્રમુચ્યતે ।
સવર્વેદપારાયણપુ યં લભતે ।
શ્રીમહાિવ સાયજુ્યમવા ાેતીત્યુપિનષત્॥
ૐભદં્ર કણ ભઃ શ્રુ યામ દેવાઃ
ભદં્ર પ યેમાક્ષ ભયર્જત્રાઃ ।
સ્થરૈરઙ્ગૈ તુષુ્ટવાꣳસ તનૂ ભઃ
વ્યશમે દેવિહતં યદાયુઃ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ । હિરઃ ૐ ત સત્
ઇ ત મહાવાક્યાપેિનષ સમાપ્તા॥
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