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Shvetashvatara Upanishad

શ્વેતાશ્વતરાપેિનષત્

ૐસહનાવવતુ । સહ નાૈ ભનુક્તુ ।
સહ વીય કરવાવહૈ ।
તજે વ નાવધીતમ તુ । મા િવ દ્વષાવહૈ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥

પ્રથમાેઽ યાયઃ ।
હિરઃ ૐ॥ બ્રહ્મવાિદનાે વદ ત ।
િક કારણં બ્રહ્મ કુતઃ મ તા

વામ કેન ક્વ ચ સ પ્ર તષ્ઠા ।
અિધ ષ્ઠતાઃ કેન સખુેતરેષુ
વતાર્મહે બ્રહ્મિવદાે વ્યવસ્થામ્॥ ૧॥

કાલઃ વભાવાે િનય તયર્દચૃ્છા
ભૂતાિન યાેિનઃ પુ ષ ઇ ત ચ ત્યા ।

સયંાેગ અેષાં ન વાત્મભાવા-
દાત્મા યનીશઃ સખુદુઃખહેતાેઃ॥ ૨॥

તે યાનયાેગાનુગતા અપ યન્
દેવાત્મશ ક્ત વગુણૈિનગૂઢામ્ ।

યઃ કારણાિન િન ખલાિન તાિન
કાલાત્મયુક્તા યિધ તષ્ઠત્યેકઃ॥ ૩॥

તમેકને મ િત્ર તં ષાેડશા તં
શતાધાર્રં િવશ તપ્રત્યરા ભઃ ।

અષ્ટકૈઃ ષડ્ ભિવશ્વ પૈકપાશં
િત્રમાગર્ભેદં દ્વિન મત્તૈકમાેહમ્॥ ૪॥

પ ચસ્રાેતાે બંુ પ ચયાે યુગ્રવક્રાં
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શ્વેતાશ્વતરાપેિનષત્

પ ચપ્રાણાે મ પ ચબુદ્ યાિદમૂલામ્ ।
પ ચાવતા પ ચદુઃખાૈઘવેગાં
પ ચાશદ્ભેદાં પ ચપવાર્મધીમઃ॥ ૫॥

સવાર્ વે સવર્સસં્થે હ તે
અ મન્ હંસાે ભ્રા યતે બ્રહ્મચકે્ર ।

થગાત્માનં પ્રેિરતારં ચ મ વા
જુષ્ટ તત તનેા ત વમે ત॥ ૬॥

ઉદ્ગ તમેત પરમં તુ બ્રહ્મ
ત મસ્ત્રયં સપુ્ર તષ્ઠાઽક્ષરં ચ ।

અત્રા તરં બ્રહ્મિવદાે િવિદ વા
લીના બ્રહ્મ ણ ત પરા યાેિનમુક્તાઃ॥ ૭॥

સયંુક્તમેતત્ ક્ષરમક્ષરં ચ
વ્યક્તાવ્યક્તં ભરતે િવશ્વમીશઃ ।

અનીશશ્ચાત્મા બ યતે ભાે -

ભાવાજ્ જ્ઞા વા દેવં મુચ્યતે સવર્પાશઃૈ॥ ૮॥
જ્ઞાજ્ઞાૈ દ્વાવ વીશનીશાવ
હ્યેકા ભાે ભાેગ્યાથર્યુક્તા ।

અન તશ્ચાત્મા િવશ્વ પાે હ્યકતાર્
ત્રયં યદા િવ દતે બ્રહ્મમેતત્॥ ૯॥

ક્ષરં પ્રધાનમ તાક્ષરં હરઃ
ક્ષરાત્માનાવીશતે દેવ અેકઃ ।

તસ્યા ભ યાનાદ્યાજેનાત્ત વ-
ભાવાત્ ભૂયશ્ચા તે િવશ્વમાયાિન ત્તઃ॥ ૧૦॥

જ્ઞા વા દેવં સવર્પાશાપહાિનઃ
ક્ષીણૈઃ ક્લેશજૈર્ન્મ ત્યુપ્રહા ણઃ ।

તસ્યા ભ યાના તીયં દેહભેદે
િવશ્વૈશ્વય કેવલઆપ્તકામઃ॥ ૧૧॥

અેતજ્જ્ઞેયં િનત્યમવેાત્મસસંં્થ
નાતઃ પરં વેિદતવ્યં િહ િક ચત્ ।

ભાેક્તા ભાેગ્યં પ્રેિરતારં ચ મ વા
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સવ પ્રાેક્તં િત્રિવધં બ્રહ્મમેતત્॥ ૧૨॥
વહે્નયર્થા યાેિનગતસ્ય મૂ તનર્

દૃ યતે નવૈ ચ લઙ્ગનાશઃ ।
સ ભૂય અેવે ધનયાેિનગ્ હ્ય-

તદ્વાેભયં વૈ પ્રણવને દેહે॥ ૧૩॥
વદેહમર ણ કૃ વા પ્રણવં ચાેત્તરાર ણમ્ ।
યાનિનમર્થના યાસાદેવં પ યેિન્નગૂઢવત્॥ ૧૪॥
તલષેુ તૈલં દિધનીવ સિપ-

રાપઃ સ્રાેતઃ વરણીષુ ચા ગ્ ઃ ।
અેવમાત્માઽત્મિન ગ્ હ્યતેઽસાૈ

સત્યેનનંૈ તપસાયાેઽનપુ ય ત॥ ૧૫॥
સવર્વ્યાિપનમાત્માનં ક્ષીરે સિપિરવાિપતમ્ ।
આત્મિવદ્યાતપાેમૂલં તદ્બ્રહ્માપેિનષત્ પરમ્॥ ૧૬॥

દ્વતીયાેઽ યાયઃ ।
યુ નઃ પ્રથમં મન ત વાય સિવતા િધયઃ ।
અગ્ ેજ્યા તિનચા ય થવ્યા અ યાભરત્॥ ૧॥
યુક્તને મનસા વયં દેવસ્ય સિવતુઃ સવે ।
સવુગયાય શ યા॥ ૨॥
યુ વાય મનસા દેવાન્ સવુયર્તાે િધયા િદવમ્ ।
હ જ્યાે તઃ કિર યતઃ સિવતા પ્રસવુા ત તાન્॥ ૩॥
યુ જતે મન ઉત યુ જતે િધયાે

િવપ્રા િવપ્રસ્ય હતાે િવપ શ્ચતઃ ।
િવ હાતે્રા દધે વયનુાિવદેક

ઇન્મહી દેવસ્ય સિવતુઃ પિરષુ્ટ તઃ॥ ૪॥
યજેુ વાં બ્રહ્મ પવૂ્ય નમાે ભિવશ્લાેક

અેતુ પ યવે સરેૂઃ ।
વ તુ િવશ્વે અ તસ્ય પતુ્રા આ યે
ધામાિન િદવ્યાિન તસ્થુઃ॥ ૫॥
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અ ગ્ યર્ત્રા ભમ યતે વાયુયર્ત્રાિધ યતે ।
સાેમાે યત્રા તિરચ્યતે તત્ર સ યતે મનઃ॥ ૬॥
સિવત્રા પ્રસવને જુષેત બ્રહ્મ પવૂ્યર્મ્ ।
યત્ર યાેિન કૃણવસે ન િહ તે પૂતર્મ ક્ષપત્॥ ૭॥
િત્ર ન્નતં સ્થા ય સમં શર રં

હૃદ દ્રયા ણ મનસા સિન્નવે ય ।
બ્રહ્માેડુપને પ્રતરેત િવદ્વાન્

સ્રાેતાં સ સવાર્ ણ ભયાનકાિન॥ ૮॥
પ્રાણાન્ પ્રપીડ્યેહ સયંુક્તચેષ્ટઃ

ક્ષીણે પ્રાણે ના સકયાેચ્છ્વસીત ।
દુષ્ટાશ્વયુક્ત મવ વાહમનેં

િવદ્વાન્ મનાે ધારયેતાપ્રમત્તઃ॥ ૯॥
સમે શચુાૈ શકર્રાવિહ્નવા લકા-

િવવ જતે શ દજલાશ્રયાિદ ભઃ ।
મનાનેુકૂલે ન તુ ચ પીડને

ગુહાિનવાતાશ્રયણે પ્રયાજેયેત્॥ ૧૦॥
નીહારધૂમાકાર્િનલાનલાનાં

ખદ્યાેતિવદ્યુ સ્ફિટકશશીનામ્ ।
અેતાિન પા ણ પુરઃસરા ણ

બ્રહ્મ ય ભવ્યક્તકરા ણ યાેગે॥ ૧૧॥
થવ્યપ્તે ેઽિનલખે સમુ થતે
પ ચાત્મકે યાેગગુણે પ્ર ત્તે ।

ન તસ્ય રાેગાે ન જરા ન ત્યુઃ
પ્રાપ્તસ્ય યાેગા ગ્ મયં શર રમ્॥ ૧૨॥

લઘુ વમારાેગ્યમલાેલપુ વં
વણર્પ્રસાદઃ વરસાૈષ્ઠવં ચ ।

ગ ધઃ શભુાે મતૂ્રપુર ષમ પં
યાેગપ્ર ત્ત પ્રથમાં વદ ત॥ ૧૩॥

યથવૈ બ બં દયાપે લપ્તં
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તે ેમયં ભ્રાજતે તત્ સધુા તમ્ ।
તદ્વાઽઽત્મત વં પ્રસમીક્ષ્ય દેહી

અેકઃ કૃતાથા ભવતે વીતશાેકઃ॥ ૧૪॥
યદાત્મત વને તુ બ્રહ્મત વં

દ પાપેમનેેહ યુક્તઃ પ્રપ યેત્ ।
અજં ધ્રવું સવર્ત વૈિવશદંુ્ધ

જ્ઞા વા દેવં મુચ્યતે સવર્પાપૈઃ॥ ૧૫॥
અેષાે હ દેવઃ પ્રિદશાેઽનુ સવાર્ઃ ।

પવૂા હ તઃ સ ઉ ગભ અ તઃ ।
સ અેવ તઃ સ જિન યમાણઃ

પ્રત્યઙ્ જના તષ્ઠ ત સવર્તાેમખુઃ॥ ૧૬॥
યાે દેવાે અગ્ ાૈ યાેઽ સુ

યાે િવશ્વં ભવુનમાિવવેશ ।
યઆેષધીષુ યાે વન પ તષુ

ત મૈ દેવાય નમાે નમઃ॥ ૧૭॥
તીયાેઽ યાયઃ ।

ય અેકાે લવાનીશત ઈશની ભઃ
સવા લાેકાનીશત ઈશની ભઃ ।

ય અેવૈક ઉદ્ભવે સ ભવે ચ
ય અેતદ્ િવદુર તા તે ભવ ત॥ ૧॥

અેકાે િહ દ્રાે ન દ્વતીયાય તસ્થ-ુ

યર્ ઇમાઁ લાેકાનીશત ઈશની ભઃ ।
પ્રત્યઙ્ જના તષ્ઠ ત સ ચુકાેચા તકાલે

સં જ્ય િવશ્વા ભવુનાિન ગાપેાઃ॥ ૨॥
િવશ્વતશ્ચ ત િવશ્વતાેમખુાે

િવશ્વતાેબાહુ ત િવશ્વત પાત્ ।
સં બાહુ યાં ધમ ત સ પતત્ર-ૈ

દ્યાર્વાભૂમી જનયન્ દેવ અેકઃ॥ ૩॥
યાે દેવાનાં પ્રભવશ્ચાેદ્ભવશ્ચ
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િવશ્વાિધપાે દ્રાે મહ ષઃ ।
િહર યગભ જનયામાસ પવૂ

સ નાે બુદ્ યા શભુયા સયંનુક્તુ॥ ૪॥
યા તે દ્ર શવા તનૂરઘાેરાઽપાપકા શની ।
તયા ન તનવુા શ તમયા ગિરશ તા ભચાકશીિહ॥ ૫॥
યા ભષું ગિરશ ત હ તે બભ યર્ તવે ।
શવાં ગિરત્ર તાં કુ મા િહસીઃ પુ ષં જગત્॥ ૬॥
તતઃ પરં બ્રહ્મ પરં હ તં

યથાિનકાયં સવર્ભૂતષેુ ગૂઢમ્ ।
િવશ્વસ્યૈકં પિરવે ષ્ટતાર-

મીશં તં જ્ઞા વાઽ તા ભવ ત॥ ૭॥
વેદાહમેતં પુ ષં મહા ત-

માિદત્યવણ તમસઃ પર તાત્ ।
તમવે િવિદ વા ત ત્યુમે ત

ના યઃ પ થા િવદ્યતેઽયનાય॥ ૮॥
ય માત્ પરં નાપરમ ત િક ચદ્ય-

માન્નણીયાે ન જ્યાયાેઽ ત ક શ્ચત્ ।
ક્ષ ઇવ ત ધાે િદિવ તષ્ઠત્યેક-

તનેેદં પૂણ પુ ષેણ સવર્મ્॥ ૯॥
તતાે યદુત્તરતતં તદ પમનામયમ્ ।
ય અેત દ્વદુર તા તે ભવ ત અથેતરે દુઃખમવેાિપય ત॥ ૧૦॥
સવાર્નન શરાેગ્રીવઃ સવર્ભૂતગુહાશયઃ ।
સવર્વ્યાપી સ ભગવાં ત માત્ સવર્ગતઃ શવઃ॥ ૧૧॥
મહાન્ પ્રભવુ પુ ષઃ સ વસ્યષૈ પ્રવતર્કઃ ।
સિુનમર્લા મમાં પ્રા પ્તમીશાનાે જ્યાે તરવ્યયઃ॥ ૧૨॥
અઙ્ગુષ્ઠમાત્રઃ પુ ષાેઽ તરાત્મા

સદા જનાનાં હૃદયે સિન્નિવષ્ટઃ ।
હૃદા મનીષા મનસા ભક્ પ્તાે

ય અેતદ્ િવદુર તા તે ભવ ત॥ ૧૩॥
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સહસ્રશીષાર્ પુ ષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
સ ભૂ મ િવશ્વતાે વા અત્ય તષ્ઠદ્દશાઙ્ગુલમ્॥ ૧૪॥
પુ ષ અેવેદꣳ સવ યદ્ ભૂતં યચ્ચ ભવ્યમ્ ।
ઉતા ત વસ્યેશાનાે યદન્નનેા તરાેહ ત॥ ૧૫॥
સવર્તઃ પા ણપાદં તત્ સવર્તાેઽ ક્ષ શરાેમખુમ્ ।
સવર્તઃ શ્રુ તમ લાેકે સવર્મા ત્ય તષ્ઠ ત॥ ૧૬॥
સવ દ્રયગુણાભાસં સવ દ્રયિવવ જતમ્ ।
સવર્સ્ય પ્રભુમીશાનં સવર્સ્ય શરણં સહૃુત્॥ ૧૭॥
નવદ્વારે પુરે દેહી હંસાે લેલાયતે બિહઃ ।
વશી સવર્સ્ય લાેકસ્યસ્થાવરસ્ય ચરસ્ય ચ॥ ૧૮॥
અપા ણપાદાે જવનાે ગ્રહીતા

પ યત્યચ ઃ સ ણાેત્યકણર્ઃ ।
સ વે ત્ત વેદ્યં ન ચ તસ્યા ત વેત્તા

તમાહુર યં પુ ષં મહા તમ્॥ ૧૯॥
અણાેરણીયાન્ મહતાે મહીયા-

નાત્મા ગુહાયાં િનિહતાેઽસ્ય જ તાેઃ ।
તમક્રતુઃ પ ય ત વીતશાેકાે

ધાતુઃ પ્રસાદાન્મિહમાનમીશમ્॥ ૨૦॥
વેદાહમેતમજરં પુરાણં

સવાર્ત્માનં સવર્ગતં િવભુ વાત્ ।
જન્મિનરાેધં પ્રવદ ત યસ્ય

બ્રહ્મવાિદનાે િહ પ્રવદ ત િનત્યમ્॥ ૨૧॥
ચતુથાઽ યાયઃ ।

ય અેકાેઽવણા બહુધા શ ક્તયાેગાદ્
વરણાનનેકાન્ િનિહતાથા દધા ત ।

િવચૈ ત ચા તે િવશ્વમાદાૈ ચ દેવઃ
સ નાે બુદ્ યા શભુયા સયંનુક્તુ॥ ૧॥

તદેવા ગ્ તદાિદત્ય-

તદ્વાયુ તદુ ચ દ્રમાઃ ।
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તદેવ શકંુ્ર તદ્ બ્રહ્મ
તદાપ તત્ પ્ર પ તઃ॥ ૨॥

વં સ્ત્રી વં પુમાન સ
વં કુમાર ઉત વા કુમાર ।

વં ણા દ ડને વ ચ સ
વં તાે ભવ સ િવશ્વતાેમખુઃ॥ ૩॥

નીલઃ પતઙ્ગાે હિરતાે લાેિહતાક્ષ-
તિડદ્ગભર્ ઋતવઃ સમુદ્રાઃ ।

અનાિદમત્ વં િવભુ વને વતર્સે
યતાે તાિન ભવુનાિન િવશ્વા॥ ૪॥

અ મેકાં લાેિહતશકુ્લકૃ ણાં
બહ્વ ઃ પ્ર ઃ જમાનાં સ પાઃ ।

અ ે હ્યેકાે જુષમાણાેઽનુશતેે
જહાત્યેનાં ભુક્તભાેગામ ેઽ યઃ॥ ૫॥

દ્વા સપુણાર્ સયુ સખાયા
સમાનં કં્ષ પિરષ વ તે ।

તયાેર યઃ િપ પલં વાદ્વત્ત્યન-
શ્નન્ન યાે અ ભચાકશી ત॥ ૬॥

સમાને ક્ષે પુ ષાે િનમગ્ ાેઽ-
નીશયા શાેચ ત મુહ્યમાનઃ ।

જુષં્ટ યદા પ યત્ય યમીશમસ્ય
મિહમાન મ ત વીતશાેકઃ॥ ૭॥

ઋચાે અક્ષરે પરમે વ્યાેમન્
ય મ દેવા અિધ િવશ્વે િનષેદુઃ ।

ય તં ન વેદ િક ચા કિર ય ત
ય ઇત્ત દ્વદુ ત ઇમે સમાસતે॥ ૮॥

છ દાં સ યજ્ઞાઃ ક્રતવાે વ્રતાિન
ભૂતં ભવં્ય યચ્ચ વેદા વદ ત ।

અ માન્ માયી જતે િવશ્વમેત-
ત્ત મશ્ચા યાે માયયા સિન્ન દ્ધઃ॥ ૯॥
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માયાં તુ પ્રકૃ ત િવદ્યાન્માિયનં ચ મહેશ્વરમ્ ।
તસ્યવયવભૂતૈ તુ વ્યાપં્ત સવર્ મદં જગત્॥ ૧૦॥
યાે યાેિન યાેિનમિધ તષ્ઠત્યેકાે

ય મિન્નદં સં ચ િવચૈ ત સવર્મ્ ।
તમીશાનં વરદં દેવમીડં્ય

િનચા યેમાં શા તમત્ય તમે ત॥ ૧૧॥
યાે દેવાનાં પ્રભવશ્ચાેદ્ભવશ્ચ

િવશ્વાિધપાે દ્રાે મહ ષઃ ।
િહર યગભ પ યત યમાનં

સ નાે બુદ્ યા શભુયા સયંનુક્તુ॥ ૧૨॥
યાે દેવાનામિધપાે

ય મ લાેકા અિધ શ્રતાઃ ।
ય ઈશે અસ્ય દ્વપદશ્ચતુ પદઃ

ક મૈ દેવાય હિવષા િવધેમ॥ ૧૩॥
સૂ મા તસૂ મં ક લલસ્ય મ યે

િવશ્વસ્ય સ્રષ્ઠારમનેક પમ્ ।
િવશ્વસ્યૈકં પિરવે ષ્ટતારં

જ્ઞા વા શવં શા તમત્ય તમે ત॥ ૧૪॥
સ અેવ કાલે ભવુનસ્ય ગાેપ્તા

િવશ્વાિધપઃ સવર્ભૂતષેુ ગૂઢઃ ।
ય મન્ યુક્તા બ્રહ્મષર્યાે દેવતાશ્ચ

તમવંે જ્ઞા વા ત્યુપાશાં છન ત્ત॥ ૧૫॥
ઘ્ તાત્ પરં મ ડ મવા તસૂ મં

જ્ઞા વા શવં સવર્ભૂતષેુ ગૂઢમ્ ।
િવશ્વસ્યૈકં પિરવે ષ્ટતારં

જ્ઞા વા દેવં મુચ્યતે સવર્પાશઃૈ॥ ૧૬॥
અેષ દેવાે િવશ્વકમાર્ મહાત્મા

સદા જનાનાં હૃદયે સિન્નિવષ્ટઃ ।
હૃદા મનીષા મનસા ભક્ પ્તાે
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ય અેતદ્ િવદુર તા તે ભવ ત॥ ૧૭॥
યદાઽતમ તાન્ન િદવા ન રાિત્રઃ

ન સન્નચાસ ચ્છવ અેવ કેવલઃ ।
તદક્ષરં તત્ સિવતવુર્રે યં

પ્રજ્ઞા ચ ત માત્ પ્ર તા પુરાણી॥ ૧૮॥
નનૈમૂ વ ન તયર્ ચં

ન મ યે ન પિરજગ્રભત્ ।
ન તસ્ય પ્ર તમા અ ત

યસ્ય નામ મહદ્ યશઃ॥ ૧૯॥
ન સ દશૃે તષ્ઠ ત પમસ્ય

ન ચ ષા પ ય ત કશ્ચનનૈમ્ ।
હૃદા હૃિદસ્થં મનસા ય અેન-

મવંે િવદુર તા તે ભવ ત॥ ૨૦॥
અ ત ઇત્યેવં ક શ્ચદ્ભી ઃ પ્રપદ્યતે ।
દ્ર યત્તે દ ક્ષણં મખંુ તને માં પાિહ િનત્યમ્॥ ૨૧॥
મા ન તાેકે તનયે મા ન આયુ ષ

મા નાે ગાષેુ મા ન અશ્વષેુ ર િરષઃ ।
વીરાન્ મા નાે દ્ર ભા મતાે

વધીહર્િવ મ તઃ સદા મત્ વા હવામહે॥ ૨૨॥
પ ચમાેઽ યાયઃ ।

દ્વે અક્ષરે બ્રહ્મપરે વન તે
િવદ્યાિવદ્યે િનિહતે યત્ર ગૂઢે ।

ક્ષરં વિવદ્યા હ્ય તં તુ િવદ્યા
િવદ્યાિવદ્યે ઈશતે ય તુ સાેઽ યઃ॥ ૧॥

યાે યાેિન યાેિનમિધ તષ્ઠત્યેકાે
િવશ્વાિન પા ણ યાનેીશ્ચ સવાર્ઃ ।

ઋ ષ પ્રસતંૂ કિપલં ય તમગ્રે
જ્ઞાનૈ બભ ત યમાનં ચ પ યેત્॥ ૨॥

અેકૈક લં બહુધા િવકુવર્-
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ન્ન મન્ ક્ષતે્રે સહંરત્યેષ દેવઃ ।
ભૂયઃ ટ્વા પતય તથેશઃ

સવાર્િધપતં્ય કુ તે મહાત્મા॥ ૩॥
સવાર્ િદશ ઊ વર્મધશ્ચ તયર્ક્

પ્રકાશયન્ ભ્રાજતે યદ્વનડ્વાન્ ।
અેવં સ દેવાે ભગવાન્ વરે યાે

યાેિન વભાવાનિધ તષ્ઠત્યેકઃ॥ ૪॥
યચ્ચ વભાવં પચ ત િવશ્વયાેિનઃ

પાચ્યાંશ્ચ સવાર્ન્ પિરણામયેદ્ યઃ ।
સવર્મેતદ્ િવશ્વમિધ તષ્ઠત્યેકાે

ગુણાંશ્ચ સવાર્ન્ િવિનયાજેયેદ્ યઃ॥ ૫॥
તદ્ વેદગુહ્યાપેિનષ સુ ગૂઢં

તદ્ બ્રહ્મા વેદતે બ્રહ્મયાેિનમ્ ।
યે પવૂ દેવા ઋષયશ્ચ તદ્ િવદુ-

તે તન્મયા અ તા વૈ બભવૂુઃ॥૬॥
ગુણા વયાે યઃ ફલકમર્કતાર્

કૃતસ્ય તસ્યવૈ સ ચાપેભાેક્તા ।
સ િવશ્વ પ સ્ત્રગુણ સ્ત્રવત્માર્

પ્રાણાિધપઃ સ ચર ત વકમર્ ભઃ॥ ૭॥
અઙ્ગુષ્ઠમાત્રાે રિવતુલ્ય પઃ

સઙ્ક પાહઙ્કારસમ વતાે યઃ ।
બુદ્ધગુેર્ણનેાત્મગુણને ચવૈ

આરાગ્રમાત્રાેઽ યપરાેઽિપ દષૃ્ટઃ॥ ૮॥
બાલાગ્રશતભાગસ્ય શતધા ક પતસ્ય ચ ।
ભાગાે વઃ સ િવજ્ઞેયઃ સ ચાન ત્યાય ક પતે॥ ૯॥
નવૈ સ્ત્રી ન પુમાનષે ન ચવૈાયં નપુંસકઃ ।
યદ્યચ્છર રમાદત્તે તનેે તનેે સ યજુ્યતે॥ ૧૦॥
સઙ્ક પન પશર્નદૃ ષ્ટમાેહૈ-

ગ્રાર્સા બુ ષ્ટ ાત્મિવ દ્ધજન્મ ।
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કમાર્નુગા યનુક્રમેણ દેહી
સ્થાનષેુ પા ય ભસ પ્રપદ્યતે॥ ૧૧॥

સ્થૂલાિન સૂ મા ણ બહૂિન ચવૈ
પા ણ દેહી વગુણૈ ર્ણાે ત ।

િક્રયાગુણૈરાત્મગુણૈશ્ચ તષેાં
સયંાેગહેતુરપરાેઽિપ દષૃ્ટઃ॥ ૧૨॥

અનાદ્યન તં ક લલસ્ય મ યે
િવશ્વસ્ય સ્રષ્ઠારમનેક પમ્ ।

િવશ્વસ્યૈકં પિરવે ષ્ટતારં
જ્ઞા વા દેવં મુચ્યતે સવર્પાશઃૈ॥ ૧૩॥

ભાવગ્રાહ્યમનીડાખ્યં ભાવાભાવકરં શવમ્ ।
કલાસગર્કરં દેવં યે િવદુ તે જહુ તનુમ્॥ ૧૪॥

ષષ્ઠાેઽ યાયઃ ।
વભાવમેકે કવયાે વદ ત

કાલં તથા યે પિરમુહ્યમાનાઃ ।
દેવસ્યષૈ મિહમા તુ લાેકે

યનેેદં ભ્રા યતે બ્રહ્મચક્રમ્॥ ૧॥
યનેા તં િનત્ય મદં િહ સવ જ્ઞઃ

કાલકારાે ગુણી સવર્િવદ્ યઃ ।
તનેે શતં કમર્ િવવતર્તે હ

થવ્યપ્તે ેિનલખાિન ચ ત્યમ્॥ ૨॥
ત કમર્ કૃ વા િવિનવત્યર્ ભૂય-

ત વસ્ય તાવને સમેત્ય યાેગમ્ ।
અેકેન દ્વા યાં િત્ર ભરષ્ટ ભવાર્

કાલને ચવૈાત્મગુણૈશ્ચ સૂ મૈઃ॥ ૩॥
આર ય કમાર્ ણ ગુણા વતાિન

ભાવાંશ્ચ સવાર્ન્ િવિનયાજેયેદ્યઃ ।
તષેામભાવે કૃતકમર્નાશઃ

કમર્ક્ષયે યા ત સ ત વતાેઽ યઃ॥ ૪॥
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આિદઃ સ સયંાેગિન મત્તહેતુઃ
પર સ્ત્રકાલાદકલાેઽિપ દષૃ્ટઃ ।

તં િવશ્વ પં ભવભૂતમીડં્ય
દેવં વ ચત્તસ્થમપુાસ્ય પવૂર્મ્॥ ૫॥

સ ક્ષકાલાકૃ ત ભઃ પરાેઽ યાે
ય માત્ પ્રપ ચઃ પિરવતર્તેઽયમ્ ।

ધમાર્વહં પાપનુદં ભગેશં
જ્ઞા વાત્મસ્થમ તં િવશ્વધામ॥ ૬॥

તમીશ્વરાણાં પરમં મહેશ્વરં
તં દેવતાનાં પરમં ચ દૈવતમ્ ।

પ ત પતીનાં પરમં પર તાદ્-
િવદામ દેવં ભવુનેશમીડ્યમ્॥ ૭॥

ન તસ્ય કાય કરણં ચ િવદ્યતે
ન ત સમશ્ચા યિધકશ્ચ દૃ યતે ।

પરાસ્ય શ ક્તિવિવધવૈ શ્રૂયતે
વાભાિવક જ્ઞાનબલિક્રયા ચ॥ ૮॥

ન તસ્ય ક શ્ચત્ પ તર ત લાેકે
ન ચે શતા નવૈ ચ તસ્ય લઙ્ગમ્ ।

સ કારણં કરણાિધપાિધપાે
ન ચાસ્ય ક શ્ચ જિનતા ન ચાિધપઃ॥ ૯॥

ય ત તનુાભ ઇવ ત તુ ભઃ પ્રધાનજૈઃ વભાવતઃ ।
દેવ અેકઃ વમા ણાે ત સ નાે દધાતુ બ્રહ્મા યયમ્॥ ૧૦॥
અેકાે દેવઃ સવર્ભૂતષેુ ગૂઢઃ

સવર્વ્યાપી સવર્ભૂતા તરાત્મા।
કમાર્ યક્ષઃ સવર્ભૂતાિધવાસઃ

સાક્ષી ચેતા કેવલાે િનગુર્ણશ્ચ॥ ૧૧॥
અેકાે વશી િન ક્રયાણાં બહૂના-

મેકં બીજં બહુધા યઃ કરાે ત ।
તમાત્મસં્થ યેઽનપુ ય ત ધીરા-

તષેાં સખંુ શાશ્વતં નેતરેષામ્॥ ૧૨॥
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િનત્યાે િનત્યાનાં ચેતનશ્ચેતનાના-
મેકાે બહૂનાં યાે િવદધા ત કામાન્ ।

ત કારણં સાઙ્ખ્યયાેગાિધગ યં
જ્ઞા વા દેવં મુચ્યતે સવર્પાશઃૈ॥ ૧૩॥

ન તત્ર સયૂા ભા ત ન ચ દ્રતારકં
નેમા િવદ્યુતાે ભા ત કુતાેઽયમ ગ્ ઃ ।

તમવે ભા તમનુભા ત સવ
તસ્ય ભાસા સવર્ મદં િવભા ત॥ ૧૪॥

અેકાે હંસઃ ભવુનસ્યાસ્ય મ યે
સ અેવા ગ્ ઃ સ લલે સિંનિવષ્ટઃ ।

તમવે િવિદ વા અ ત ત્યુમે ત
ના યઃ પ થા િવદ્યતેઽયનાય॥ ૧૫॥

સ િવશ્વકૃદ્ િવશ્વિવદાત્મયાેિન-
જ્ઞર્ઃ કાલકાલાે ગુણી સવર્િવદ્ યઃ ।

પ્રધાનકે્ષત્રજ્ઞપ તગુર્ણેશઃ
સસંારમાેક્ષ સ્થ તબ ધહેતુઃ॥ ૧૬॥

સ તન્મયાે હ્ય ત ઈશસસં્થાે
જ્ઞઃ સવર્ગાે ભવુનસ્યાસ્ય ગાેપ્તા ।

ય ઈશઽેસ્ય જગતાે િનત્યમવે
ના યાે હેતુિવદ્યત ઈશનાય॥ ૧૭॥

યાે બ્રહ્માણં િવદધા ત પવૂ
યાે વૈ વેદાંશ્ચ પ્રિહણાે ત ત મૈ ।

તં હ દેવં આત્મબુ દ્ધપ્રકાશં
મુમુ વ શરણમહં પ્રપદે્ય॥ ૧૮॥

િન કલં િન ક્રયં શા તં િનરવદં્ય િનર જનમ્ ।
અ તસ્ય પરં સતેું દગ્ધે દન મવાનલમ્॥ ૧૯॥
યદા ચમર્વદાકાશં વેષ્ટિય ય ત માનવાઃ ।
તદા દેવમિવજ્ઞાય દુઃખસ્યા તાે ભિવ ય ત॥ ૨૦॥
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તપઃપ્રભાવાદ્ દેવપ્રસાદાચ્ચ
બ્રહ્મ હ શ્વેતાશ્વતરાેઽથ િવદ્વાન્ ।

અત્યાશ્ર મ યઃ પરમં પિવતં્ર
પ્રાવેાચ સ યગ્ ષસઙ્ઘજુષ્ટમ્॥ ૨૧॥

વેદા તે પરમં ગુહ્યં પુરાક પે પ્રચાેિદતમ્ ।
નાપ્રશા તાય દાતવ્યં નાપતુ્રાયા શ યાય વા પનુઃ॥ ૨૨॥
યસ્ય દેવે પરા ભ ક્તઃ યથા દેવે તથા ગુરાૈ ।
તસ્યૈતે ક થતા હ્યથાર્ઃ પ્રકાશ તે મહાત્મનઃ॥ ૨૩॥
પ્રકાશ તે મહાત્મન ઇ ત ।
ૐસહ નાવવતુ । સહ નાૈ ભનુક્તુ । સહ વીય કરવાવહૈ ।

તજે વ નાવધીતમ તુ । મા િવ દ્વષાવહૈ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
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