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Mantrika Upanishad

મિ ત્રકાપેિનષત્ અથવા ચૂ લકાપેિનષત્

વાિવદ્યાદ્વયત કાયાર્પહ્નવજ્ઞાનભાસરુમ્ ।
મિ ત્રકાપેિનષદ્વદંે્ય રામચ દ્રમહં ભજે॥
ૐ પૂણર્મદઃ પૂણર્ મદં પૂણાર્ પૂણર્મુદચ્યતે ।
પૂણર્સ્ય પૂણર્માદાય પૂણર્મવેાવ શ યતે॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
ૐઅષ્ટપાદં શુ ચ હંસં િત્રસતૂ્રમ મવ્યયમ્ ।
િત્રવત્માર્નં તજેસાેહં સવર્તઃપ યન્ન પ ય ત॥ ૧॥
ભૂતસમંાેહને કાલે ભન્ને તમ સ વખૈરે ।
અ તઃ પ ય ત સ વસ્થા િનગુર્ણં ગુણગહ્વરે॥ ૨॥
અશક્યઃ સાેઽ યથા દ્રષંુ્ટ યાયમાનઃ કુમારકૈઃ ।
િવકારજનનીમજ્ઞામષ્ટ પામ ં ધ્રવુામ્॥ ૩॥
યાયતેઽ યા સતા તને ત યતે પ્રેયર્તે પનુઃ ।
સયૂતે પુ ષાથ ચ તનેવૈાિધ ષ્ઠતં જગત્॥ ૪॥
ગાૈરનાદ્ય તવતી સા જિનત્રી ભૂતભાિવની ।
સતા સતા ચ રક્તા ચ સવર્કામદુધા િવભાેઃ॥ ૫॥
િપબ ત્યેનામિવષયામિવજ્ઞાતાં કુમારકાઃ ।
અેક તુ િપબતે દેવઃ વચ્છ દાેઽત્ર વશાનુગઃ॥ ૬॥
યાનિક્રયા યાં ભગવા ભુઙ્ક્તેઽસાૈ પ્રસહ દ્વભુઃ ।
સવર્સાધારણી ં દાેગ્ધ્રી ં પીયમાનાં તુ ય વ મઃ॥ ૭॥
પ ય ત્યસ્યાં મહાત્માનઃ સવુણ િપ પલાશનમ્ ।
ઉદાસીનં ધ્રવું હંસં નાતકા વયર્વાે જગુઃ॥ ૮॥
શસં તમનુશસં ત બહ્વચૃાઃ શાસ્ત્રકાેિવદાઃ ।
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રથ તરં હ સામ સપ્તવૈધૈ તુ ગીયતે॥ ૯॥
મ ત્રાપેિનષદં બ્રહ્મ પદક્રમસમ વતમ્ ।
પઠ ત ભાગર્વા હ્યેતે હ્યથવાર્ણાે ગૂત્તમાઃ॥ ૧૦॥
સબ્રહ્મચાિર ત્તશ્ચ ત ભાેઽથ ફ લત તથા ।
અનડ્વાન્રાેિહતાે ચ્છષ્ટઃ પ ય તાે બહુિવ તરમ્॥ ૧૧॥
કાલઃ પ્રાણશ્ચ ભગવા ત્યુઃ શવા મહેશ્વરઃ ।
ઉગ્રાે ભવશ્ચ દ્રશ્ચ સસરુઃ સાસરુ તથા॥ ૧૨॥
પ્ર પ તિવરાટ્ ચવૈ પુ ષઃ સ લલમવે ચ ।
તૂયતે મ ત્રસં તુત્યૈરથવર્િવિદતૈિવભુઃ॥ ૧૩॥
તં ષિડ્વશક ઇત્યેતે સપ્તિવશં તથાપરે ।
પુ ષં િનગુર્ણં સાઙ્ખ્યમથવર્ શરસાે િવદુઃ॥ ૧૪॥
ચતુિવશ તસખં્યાતં વ્યક્તમવ્યક્તમવે ચ ।
અદ્વતંૈ દ્વતૈ મત્યાહુ સ્ત્રધા તં પ ચધા તથા॥ ૧૫॥
બ્રહ્માદં્ય સ્થાવરા તં ચ પ ય ત જ્ઞાનચ ષઃ ।
તમેકમવે પ ય ત પિરશભંુ્ર િવભું દ્વ ઃ॥ ૧૬॥
ય મ સવર્ મદં પ્રાેતં બ્રહ્મસ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
ત મન્નવે લયં યા ત સ્રવ ત્યઃ સાગરે યથા॥ ૧૭॥
ય મ ભાવાઃ પ્રલીય તે લીનાશ્ચાવ્યક્તતાં યયુઃ ।
પ ય ત વ્યક્તતાં ભૂયાે ય તે બુદુ્બદા ઇવ॥ ૧૮॥
ક્ષતે્રજ્ઞાિધ ષ્ઠતં ચવૈ કારણૈિવદ્યતે પનુઃ ।
અેવં સ ભગવા દેવં પ ય ત્ય યે પનુઃ પનુઃ॥ ૧૯॥
બ્રહ્મ બ્રહ્મતે્યથાયા ત યે િવદુબ્રાર્હ્મણા તથા ।
અત્રવૈ તે લયં યા ત લીનાશ્ચાવ્યક્તશા લનઃ॥
લીનાશ્ચાવ્યક્તશા લન ઇત્યુપિનષત્॥
ૐ પૂણર્મદઃ પૂણર્ મદં પૂણાર્ પૂણર્મુદચ્યતે ।
પૂણર્સ્ય પૂણર્માદાય પૂણર્મવેાવ શ યતે॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ ॥

2 sanskritdocuments.org



મિ ત્રકાપેિનષત્ અથવા ચૂ લકાપેિનષત્

ઇ ત મિ ત્રકાપેિનષ સમાપ્તા॥
ચૂ લકાપેિનષદ્
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