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સં યાસજ્ઞાનસ પન્ના યા ત યદ્વૈ ણવં પદમ્ ।
તદ્વૈ પદં બ્રહ્મત વં રામચ દ્રપદં ભજે॥
ૐ પૂણર્મદઃ પૂણર્ મદં પૂણાર્ પૂણર્મુદચ્યતે ।
પૂણર્સ્ય પૂણર્માદાય પૂણર્મવેાવ શ યતે॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
હિરઃ ૐ॥ અથ જનકાે હ વૈદેહાે યાજ્ઞવ ક્યમપુસમેત્યાવેાચ
ભગવ સં યાસમનુબ્રૂહી ત કથં સં યાસલક્ષણમ્ । સ
હાવેાચ યાજ્ઞવ ક્યાે બ્રહ્મચય સમા ય ગ્ હી ભવેત્ ।
ગ્ હાદ્વની ભૂ વા પ્રવ્રજેત્ । યિદ વેતરથા બ્રહ્મચયાર્દેવ
પ્રવ્રજેદ્ગહૃાદ્વા વનાદ્વા । અથ પનુવ્રર્તી વાવ્રતી વા નાતકાે
વાઽ નાતકાે વા ઉ સન્ના ગ્ રનગ્ ાેકાેઽવા યદહરેવ િવરજેત્તદહરેવ
પ્રવ્રજેત્ । તદેકે પ્રા પત્યામવેે ષ્ટ કુવર્ ત । અથ વા ન
કુયાર્દાગ્ ે યામવે કુયાર્ત્ । અ ગ્ િહ પ્રાણઃ । પ્રાણમવેૈતયા કરાે ત ।
ત્રૈધાતવીયામવે કુયાર્ત્ । અેતયવૈ ત્રયાે ધાતવાે યદુત સ વં
રજ તમ ઇ ત અયં તે યાેિનરૃ વ ે યતાે તાે અરાેચથાઃ । તં નન્નગ્
આરાેહાથાનાે વધર્યા રિય મત્યનને મ ત્રેણા ગ્ મા જઘે્રત્ । અેષ વા
અગ્ ેયાિનયર્ઃ પ્રાણં ગચ્છ વાં યાેિન ગચ્છ વાહેત્યેવમવેૈત-
દાગ્રામાદ ગ્ માહૃત્ય પવૂર્વદ ગ્ મા જઘે્રત્ યદ ગ્ ન િવ દેદ સુ
જુહુયાદાપાે વૈ સવાર્ દેવતાઃ સવાર્ યાે દેવતા યાે જુહાે મ વાહે ત
સાજં્ય હિવરનામયમ્ । માેક્ષમ ત્રસ્ત્ર યવંે વેદ તદ્બ્રહ્મ
તદુપા સતવ્યમ્ । શખાં યજ્ઞાપેવીતં છ વા સં ય તં મયે ત
િત્રવારમુચ્ચરેત્ । અેવમવેૈતદ્ભગવિન્ન ત વૈ યાજ્ઞવ ક્યઃ॥ ૧॥
અથ હૈનમિત્રઃ પપ્રચ્છ યાજ્ઞવ ક્યં યજ્ઞાપેવીતી
કથં બ્રાહ્મણ ઇ ત । સ હાવેાચ યાજ્ઞવ ક્ય ઇદં
પ્રણવમવેાસ્ય તદ્યજ્ઞાપેવીતં ય આત્મા । પ્રા યાચ યાયં
િવિધરથ વા પિરવ્રાિડ્વવણર્વાસા મુ ડાેઽપિરગ્રહઃ શુ ચરદ્રાેહી
ભૈક્ષમાણાે બ્રહ્મ ભૂયાય ભવ ત । અેષ પ થાઃ
પિરવ્રાજકાનાં વીરા વિન વાઽનાશકે વાપાં પ્રવેશે
વા ગ્ પ્રવેશે વા મહાપ્રસ્થાને વા । અેષ પ થા બ્રહ્મણા
હાનુિવત્ત તનેે ત સ સં યાસી બ્રહ્મિવિદ ત । અેવમવેષૈ ભગવિન્ન ત
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વૈ યાજ્ઞવ ક્ય । તત્ર પરમહંસા નામ સવંતર્કા ણ-
શ્વેતકેતુદૂવાર્સઋભુિનદાઘદત્તાત્રેયશકુવામદેવ-
હાર તકપ્ર તયાેઽવ્યક્ત લઙ્ગાઽવ્યક્તાચારા અનનુ્મત્તા
ઉન્મત્તવદાચર તઃ પરસ્ત્રીપુરપરાઙ્મખુા સ્ત્રદ ડં
કમ ડલું ભુક્તપાતં્ર જલપિવતં્ર શખાં યજ્ઞાપેવીતં
બિહર તશ્ચેત્યેત સવ ભૂઃ વાહેત્ય સુ પિરત્યજ્યાત્માન-
મ વચ્છેત્ । યથા ત પધરા િનદ્વર્ દ્વા િન પિરગ્રહા-
ત વબ્રહ્મમાગ સ યક્સ પન્નાઃ શદુ્ધમાનસાઃ

પ્રાણસ ધારણાથ યથાેક્તકાલે િવમુક્તાે ભૈક્ષમાચર-
ન્નુદરપાત્રેણ લાભાલાભાૈ સમાૈ ભૂ વા કરપાત્રેણ વા
કમ ડલૂદકપાે ભૈક્ષમાચરન્નુદરમાત્રસગં્રહઃ
પાત્રા તરશૂ યાે જલસ્થલકમ ડલુરબાધકરહઃસ્થલ-
િનકેતનાે લાભાલાભાૈ સમાૈ ભૂ વા શૂ યાગારદેવગ્ હ-
ણકૂટવ મીક ક્ષમૂલકુલાલશાલા ગ્ હાતે્રશાલાનદ -

પુલનુ ગિરકુહરકાેટરક દરિનઝર્રસ્થ ડલે વિનકેતિનવાસ્ય-
પ્રયત્નઃશભુાશભુકમર્િનમૂર્લનપરઃ સં યાસને
દેહત્યાગં કરાે ત સ પરમહંસાે નામે ત ।આશા બરાે ન
નમસ્કારાે ન દારપતુ્રા ભલાષી લક્ષ્યાલક્ષ્યિનવર્તર્કઃ
પિરવ્રાટ્ પરમેશ્વરાે ભવ ત । અત્રૈતે શ્લાેકા ભવ ત ।
યાે ભવે પવૂર્સં યાસી તુલ્યાે વૈ ધમર્તાે યિદ ।
ત મૈ પ્રણામઃ કતર્વ્યાે નેતરાય કદાચન॥ ૧॥
પ્રમાિદનાે બિહ શ્ચત્તાઃ િપશનુાઃ કલહાે સકુાઃ ।
સં યા સનાેઽિપ દૃ ય તે દેવસદૂં ષતાશયાઃ॥ ૨॥
નામાિદ યઃ પરે ભૂ વારાજે્ય ચેિ સ્થતાેઽદ્વથે ।
પ્રણમે કં તદાત્મજ્ઞાે ન કાય કમર્ણા તદા॥ ૩॥
ઈશ્વરાે વકલયા પ્રિવષ્ટાે ભગવાિન ત ।
પ્રણમેદ્દ ડવદ્ભૂમાવાશ્વચ ડાલગાખેરમ્॥ ૪॥
માંસપા ચા લકાયા તુ ય ત્રલાેકેઽઙ્ગપ જરે ।
ના વ સ્થગ્ર થશા લ યઃ સ્ત્રયઃ િક મવ શાેભનમ્॥ ૫॥

2 sanskritdocuments.org



વઙ્માંસરક્તબા પા બુ થકૃ્ક વા િવલાેચને ।
સમાલાેકય ર યં ચે ક મુધા પિરમુહ્ય સ॥ ૬॥
મે ઙ્ગતટાે લા સ ગઙ્ગાજલસ્યાપેમા ।
દષૃ્ટા ય મન્મનુે મુક્તાહારસ્યાે લસશા લતા॥ ૭॥
મનાનષેુ િદગ તષેુ સ અેવ લલના તનઃ ।
શ્વ ભરા વાદ્યતે કાલે લઘુિપ ડ ઇવા ધસઃ॥ ૮॥
કેશક જલધાિર યાે દુઃ પશાર્ લાેચન પ્રયાઃ ।
દુ કૃતા ગ્ શખા નાયા દહ ત ણવન્નરમ્॥ ૯॥
વલના અ તદૂરેઽિપ સરસા અિપ નીરસાઃ ।
સ્ત્રયાે િહ નરકાગ્ ીના મ ધનં ચા દા ણમ્॥ ૧૦॥
કામના ા િકરાતને િવક ણાર્ મુગ્ધચેતસઃ ।
નાયા નરિવહઙ્ગાનામઙ્ગબ ધનવાગુરાઃ॥ ૧૧॥
જન્મપ વલમ સ્યાનાં ચત્તકદર્મચાિરણામ્ ।
પુંસાં દુવાર્સનાર જુનાર્ર બિડશિપ ડકા॥ ૧૨॥
સવષાં દાષેરત્નાનાં સસુમુિદ્ગકયાનયા ।
દુઃખ ઙ્ખલયા િનત્યમલમ તુ મમ સ્ત્રયા॥ ૧૩॥
યસ્યસ્ત્રી તસ્ય ભાેગેચ્છા િનસ્ત્રીકસ્ય ક્વ ભાેગભૂઃ ।
સ્ત્રયં ત્ય વા જગત્ત્યક્તં જગત્ત્ય વા સખુી ભવેત્॥ ૧૪॥
અલ યમાન તનયઃ િપતરાૈ ક્લેશયે ચ્ચરમ્ ।
લ ધાે િહ ગભર્પાતને પ્રસવને ચ બાધતે॥ ૧૫॥
તસ્ય ગ્રહરાેગાિદ કુમારસ્ય ચ ધૂતર્તા ।

ઉપનીતેઽ યિવદ્ય વમનુદ્વાહશ્ચ પ ડતે॥ ૧૬॥
યનૂશ્ચ પરદારાિદ દાિરદ્ર્યં ચ કુટુ બનઃ ।
પતુ્રદુઃખસ્ય ના ત્ય તાે ધની ચેિ મ્રયતે તદા॥ ૧૭॥
ન પા ણપાદચપલાે ન નતે્રચપલાે ય તઃ ।
ન ચ વાક્ચપલશ્ચવૈ બ્રહ્મભૂતાે જતે દ્રયઃ॥ ૧૮॥
િરપાૈ બદ્ધે વદેહે ચ સમૈકા યં પ્રપ યતઃ ।
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િવવેિકનઃ કુતઃ કાપેઃ વદેહાવયવે વવ॥ ૧૯॥
અપકાિર ણ કાપેશ્ચે કાપેે કાપેઃ કથં ન તે ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પ્રસહ્ય પિરપ થિન॥ ૨૦॥
નમાેઽ તુ મમ કાપેાય વાશ્રય વા લને શમ્ ।
કાપેસ્ય મમ વૈરાગ્યદાિયને દાષેબાેિધને॥ ૨૧॥
યત્ર સપુ્તા જના િનતં્ય પ્રબુદ્ધ તત્ર સયંમી ।
પ્રબુદ્ધા યત્ર તે િવદ્વા સષુુ પ્ત યા ત યાે ગરાટ્॥ ૨૨॥
ચિદહા તી ત ચન્માત્ર મદં ચન્મયમવે ચ ।
ચ વં ચદહમેતે ચ લાેકા શ્ચિદ ત ભાવય॥ ૨૩॥
યતીનાં તદુપાદેયં પારહંસ્યં પરં પદમ્ ।
નાતઃ પરતરં િક ચ દ્વદ્યતે મુિનપુઙ્ગવઃ॥ ૨૪॥
ઇત્યુપિનષત્॥
ૐ પૂણર્મદઃ પૂણર્ મદં પૂણાર્ પૂણર્મુદચ્યતે ।
પૂણર્સ્ય પૂણર્માદાય પૂણર્મવેાવ શ યતે॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥ હિરઃ ૐ ત સત્॥
ઇ ત યાજ્ઞવ ક્યાપેિનષ સમાપ્તા॥
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