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mANDUkyopaniShat dIpikAkhyavyAkhyAsahitA

મા ડૂક્યાપેિનષત્ દ િપકાખ્યવ્યાખ્યાસિહતા

હિરઃ ૐ ।
અથ મા ડૂક્યાપેિનષત્ ।

શ્રીશઙ્કરાન દભગવ કૃતદ િપકાખ્યવ્યાખ્યાસિહતા ।
——————————–

હિરઃ ૐ । ૐઇત્યેતદક્ષર મદꣳ સવ તસ્યાપેવ્યાખ્યાનં ભૂતં
ભવદ્ભિવ યિદ ત સવર્માકાર અેવ । યચ્ચા યિ ત્રકાલાતીતં
તદ યાેઙ્કાર અેવ॥ ૧॥

મા ડૂક્યાપેિનષદ્વ્યાખ્યાં કિર યે પદચાિરણીમ્ ।
ૐમાત્માભેદસ બાેધાદાન દાત્મપ્રકા શનીમ્॥ ૧॥

——————————–

નામના મનાેલાકે ભેદસ્યાપ્ર સદ્ધ વાદ્વ તુતશ્ચાેઙ્કારસ્ય
બ્રહ્મિવવતર્ વા દ્વવતાર્નાં ચ િવવતાર્િધષ્ઠાનને ભેદશૂ ય વાદત
ૐકારં બ્રહ્મનામધેયં બ્રહ્મદષૃ્ટ ાઽઽહ॥ ૐ॥ અવ ત
બ્રહ્મબુદ્ યા દષૃ્ટાે દ્રષૄ્ટિનત્યાેમ્॥ ઇ ત,ૐઙ્કારાનુકરણાથર્ઃ॥
અેતત્॥ ઉક્તમાેઙ્કાર પં જગ પણર્સ્ય શઙુ્કસ્થાનીયં બ્રહ્મણા
તાદા યં પ્રાપં્ત બ્રહ્મણાે િવકારાે નામધેયં ચ॥ અક્ષરમ્ ,
વણાર્ત્મકમ્॥ ઇદં િવિવધપ્રત્યયગ યં ચેતનાચેતનાત્મકં જગત્
સવ િન ખલં તસ્ય સવાર્ત્મકસ્યાકારસ્યાપેવ્યાખ્યાનમપુ સામી યને
િવ પષ્ટમાસમ તા કથનમુક્તાથર્િવવરણ મત્યથર્ઃ॥ ભૂતમતીતં
ભવદ્વતર્માનં ભિવ યદનાગત મત્યનને પ્રકારેણ સવ
િન ખલમાકાર અેવ પ્રણવ અેવ, ન વ યત્॥ યચ્ચ યદિપ પ્ર સદં્ધ
સદસદાત્મકમ યદુક્તાદ્વ્ય તિરક્તં િત્રકાલાતીતમુક્તકાલત્રયાસં ષં્ટ
તદ યુક્તં બ્રહ્મ નરિવષાણાિદકમિપ । અિપશ દઃ પવૂણ સમુચ્ચયમાહ॥
ૐઙ્કાર અેવ॥ વ્યાખ્યાતમ્॥ ૧॥
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——————————–

સવર્ꣳહ્યેતદ્બ્રહ્માયમાત્મા બ્રહ્મ સાેઽયમાત્મા ચતુ પાત્॥ ૨॥
ગિરતસ્થાનાે બિહ પ્રજ્ઞઃ સપ્તાઙ્ગ

અેકાનેિવશ તમખુઃ સ્થૂલભુગ્વૈશ્વાનરઃ પ્રથમઃ પાદઃ॥ ૩॥
——————————–

ૐઙ્કારસ્ય બ્રહ્મણાે નામધેય વાિદસવં્યા પ્તિરત્ય ભપ્રાયેણા
આહ॥ સવ િન ખલં િહ િન શ્ચતમેત પ્રપ ચ તં બ્રહ્મ
સત્યજ્ઞાનાિદલક્ષણં હત્ । જડસ્યવૈ બ્રહ્માત્મ વમુક્તં,
ન ચેતનસ્યે તશઙ્કાિનરાકરણાથર્માહ॥ અયમનુભૂયમાન
આત્માઽ મ પ્રત્યયાલ બનશ્ચેતન વપંદાથર્ઃ । બ્રહ્માેક્તં ત પદાથર્ઃ ।
સ કાયર્કારણભાવમ તરેણ બ્રહ્મણા તાદા યં પ્રાપ્તાેઽયમાત્મા
વ્યાખ્યાતમ્ । ચતુ પાચ્ચ વારઃ પાદા યસ્ય સ ચતુ પાત્॥ ૨॥
ગાૈિરવ િક ચતુ પાિદત્યાશઙ્ક્ય નેત્યાહ॥ ગિરતસ્થાનાે ગિરતં
સ્થાનં યસ્ય સઃ ગિરતસ્થાનઃ । બિહઃપ્રજ્ઞાે બહી પાદાૈ
ચ રાિદગ્રાહ્યે પ્રજ્ઞા યસ્ય સ બિહઃપ્રજ્ઞઃ॥સપ્તાઙ્ગઃ
સપ્તસખં્યાકાિન દ્યુસયૂર્વા વાકાશરિય થવ્યાહવનીયાખ્યાિન
મૂધર્ચ ઃપ્રાણશર રા તભાર્ગમતૂ્રાશયપાદાસ્યા યઙ્ગાિન
યસ્ય સ સપ્તાઽઙ્ગઃ॥ અેકાનેિવશ તમખુઃ,
પ ચજ્ઞાનકમ દ્રયપ્રાણા તઃકરણચતુષ્ટય પા ણ
મખુા યેકાનેિવશ તસખં્યાકાિન યસ્ય સ અેકાનેિવશ તમખુઃ॥
સ્થૂલભુક્, સ્થૂલં પાિદકં ભુઙ્ક્ત ઇ ત સ્થૂલભુક્॥
વૈશ્વાનરાે િવશ્વષેામયં નરાે િવશ્વે વા નરા યસ્ય િવશ્વશ્ચાસાૈ
નરશ્ચે ત વા િવશ્વાનરઃ, સ અેવ વૈશ્વાનરઃ । અથવા િવશ્વષેાં
નરશ દવાચ્યાનાં ચતુિવધાનાં સ્થૂલાનાં દેહાનામિધષ્ઠાતાઽયં
વૈશ્વાનરઃ પ્રથમઃ પાદઃ ।આત્મનાેઽયં સવઃ સકુરાવગમ વાત્
પ્રથમાઽશઃ॥ ૩॥

——————————–

વ સ્થાનાેઽ તઃપ્રજ્ઞઃ સપ્તાઙ્ગ અેકાનેિવશ તમખુઃ
પ્રિવિવક્તભુક્ તજૈસાે દ્વતીયઃ પાદઃ॥ ૪॥
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યત્ર સપુ્તાે ન ક ચન કામં કામયતે ન ક ચન
વ ં પ ય ત ત સષુુપ્તમ્ । સષુુપ્તસ્થાન અેક ભૂતઃ
પ્રજ્ઞાનઘન અેવઽઽન દમયાે હ્યાન દભુક્ ચેતાેમખુઃ
પ્રાજ્ઞ તીયઃ પાદઃ॥ ૫॥

——————————–

ઇદાની ં દ્વતીયં પાદમાહ॥ વ સ્થાનઃ વ ં ગિરતવાસનાજ યં
સ્થાનં યસ્ય સ વ સ્થાનઃ॥ અ તઃપ્રજ્ઞાેઽ તમાર્નસવાસનાિવલાસે
પ્રજ્ઞા બુ દ્ધયર્સ્ય સાેઽ તઃપ્રજ્ઞઃ॥ સપ્તાઙ્ગ અેકાનેિવશ તમખુઃ॥
વ્યાખ્યાતમ્ । પ્રિવિવક્તભુક્પ્રિવિવક્તં સૂ મં ભુઙ્ક્ત ઇ ત
પ્રિવિવક્તભુક્ । તજૈસ તે ેઽ તઃકરણં ક ર્કરણકાયાર્િદભાવને
પિરણતં તદેવ સ્થૂલશર રાિદહીનં યસ્ય સઃ તજૈસઃ । અ તઃકરણસ્ય
વામીત્યથર્ઃ । ગિરતાન તરભાિવ વાત્॥ દ્વતીયઃ પાદઃ॥ પષ્ટમ્॥ ૪॥
ઇદાની ં તીયં પાદં વક્તુમાહ॥ યત્ર ય મન્ કાલે સપુ્ત
ઉપરતે દ્રયગ્રામાે, ન ક ચન કામં કામયતે કમિપ
પુ યપાપહેતુભૂતં પતુ્રકે્ષત્રાિદકં ના ભલષ ત॥ ન
ક ચન વ ં પ ય ત કમિપ શભુમશભંુ વાસનાિવલાસં
નાવલાેકય ત॥ તત્ કામાકામન વ ાનવલાેકન પં સષુુપં્ત
ગાઢિનદ્રાપ્રા પ્તસ્થાનમ્॥ સષુુપ્તસ્થાનઃ॥ સષુુપં્ત
વયં શ્રુત્યા વ્યાખ્યાતં સ્થાનં યસ્ય સ સષુુપ્તસ્થાનઃ॥ અેક ભૂતઃ
સવર્જગદ્બ જભૂતસ્યાઽઽવરણાત્મકસ્યાજ્ઞાનસ્યાનપુરમા-દનેકાેઽ ય તઃકરણિવકે્ષપાપેરમાદેકતાં
ગતઃ, પ્રજ્ઞાનઘન અેવ પ્રજ્ઞાનમાત્મનાે પં બ્રહ્મણા ભેદરિહતં
વયપં્રકાશં તસ્ય ઘનઃ િપ ડ ઇવ સ અેવ ન વ તઃકરણાિદબાહ્યં
ચ । ન ચ િનરાન દ ઇત્યાહ॥
આન દમયા,ે િવક્ષપેાણામપુરમાદાવરણસ્યાનુ ત્તેશ્ચ
વ પાન દપ્રચુરા,ે િહ ય માત્ત માદાન દભુગાન દાે
િવક્ષપેાભાવાપેલ ક્ષતઆત્મા તમવે
ભુઙ્ક્તેઽજ્ઞા ત્ત ભરવગચ્છતીત્યાન દભુક્॥ ચેતાેમખુ,
ચેત આત્મ વ પબાેધઃ સ અેવાઽઽવરણશ ક્તસિહતાે મખંુ યસ્ય
સ ચેતાેમખુઃ॥ પ્રાજ્ઞઃ પ્રકૃષ્ટે વયપં્રકાશઆન દાત્મિન
સાજ્ઞાને જ્ઞ પ્તરજ્ઞાના ત્ત પાે બાેધાે યસ્ય સ પ્રજ્ઞઃ પ્રજ્ઞ અેવ
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પ્રાજ્ઞઃ॥ ઉક્તાવસ્થાદ્વયાભાવનેાઽવગ યમાન વાત્ । તીયઃ પાદઃ ।
પષ્ટમ્॥ ૫॥

——————————–

અેષ સવશ્વર અેષ સવર્જ્ઞ અેષાેઽ તયાર્મષે યાેિનઃ સવર્સ્ય
પ્રભવા યયાૈ િહ ભૂતાનામ્॥ ૬॥
ના તઃપ્રજં્ઞ ન બિહ પ્રજ્ઞં નાેભયતઃપ્રજ્ઞં ન
પ્રજ્ઞાનઘનં ન પ્રજં્ઞ નાપ્રજ્ઞમ્ ।
અદષૃ્ટમવ્યવહાયર્મગ્રાહ્યમલક્ષણમ ચ ત્યમવ્યપદે યમેકાત્મપ્રત્યયસારં
પ્રપ ચાપેશમં શા તં શવમદ્વતૈં ચતુથ મ ય તે સ
આત્મા સ િવજ્ઞેયઃ॥ ૭॥
સાેઽયમાત્માઽ યક્ષરમાકારાેઽિધમાત્રં પાદા માત્રા
માત્રાશ્ચ પાદા અકાર ઉકારાે મકાર ઇ ત॥ ૮॥

——————————–

ઇદાની ં પ્રાજ્ઞં પ્ર તાૈ ત સવર્કારણ વાત્તસ્ય॥ અેષ ઉક્તઃ પ્રાજ્ઞઃ
સવશ્વરઃ સવર્િનયાત્મકઃ॥ અેષ પ્રાજ્ઞઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્શ્ચાસાૈ
જ્ઞશ્ચે ત સવર્કાયાર્ત્મક વાદજ્ઞાનસ્ય વા નાતી ત સવર્જ્ઞઃ॥
અેષ પ્રાજ્ઞાેઽ તયાર્મી અ તયર્મિયતા અેષ પ્રાજ્ઞાે, યાેિનઃ કારણં,
સવર્સ્ય િન ખલસ્ય ચેતનાચેતનાત્મકસ્ય જગતઃ॥ યાેિન વે હેતુમાહ
॥પ્રભવા યયાવુ પ ત્તિવનાશાૈ િહ ય માદ્ભૂતાનાં ચેતનાચેતન પાણા મતાે
ભવત ઇ ત શષેઃ॥ ૬॥
ઇદાની ં તુર યં પાદમાહ॥ ના તઃપ્રજં્ઞ, ન
માનસવાસનાિવલાસદશર્નલાલસ,ં ન બિહઃપ્રજ્ઞં
ને દ્રયૈિવષયાવલાેકનપરં, નાેભયતઃપ્રજ્ઞં
ગરણ વ ા તરાલાવસ્થાવબાેધશૂ યં, ન પ્રજ્ઞાનઘનં ન

જ્ઞાનમાત્રબાેધં, ન પ્રજં્ઞ િનિવક પબાેધશૂ યં, નાપ્રજ્ઞં ન
બાેધાભાવ પમ્॥ અદષંૃ્ટ પ્રત્યક્ષાિદપ્રમાણૈરનવલાેિકતમ્॥
અવ્યવહાય વચનાદાનાિદવ્યવહારગ ધરિહતમ્॥ અગ્રાહ્યં
સવર્પ્રકારગ્રહણાયાેગ્યમ્॥ અલક્ષણં ગ ધવ વાિદબાેધશૂ યમ્॥
અ ચ ત્યમ્ અ તઃકરણ ત્ત્યિવષયભૂતમ્॥
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અવ્યપદે યં થવીત્યાિદવ્યપદેશવદ્ વ્યપદેશાયાેગ્યમ્॥
અેકાત્મપ્રત્યયસારં સવાર્દ્વતૈપ્રત્યયઃ સારભૂતાેઽવગ તહેતુ વને
ય મ તદેકાત્મપ્રત્યયસારં, વાઙ્મનસાતીતમ યાત્મબાેધનેાવગ તું
શક્ય મત્યથર્ઃ॥ પ્રપ ચાપેશમં પ્રપ ચસ્ય
કાયર્કારણાત્મકસ્યાપેશમાેઽભાવાે ય મ ત પ્રપ ચાપેશમમ્ । શા તં
પષ્ટમ્॥ શવં વયપં્રકાશમાન દાઽઽત્મ વ પ વાન્મઙ્ગલમ્॥
અદ્વતૈમ્ આન દાત્મવ્ય તિરક્તશૂ યં,
ચતુથ તુર યં પાદં મ ય તે સખં્યાશૂ યમિપ
પવૂાર્પેક્ષયાઽવગચ્છ ત॥ સ વ તુત વતુર ય પાેઽ યિવદ્યયા
ચતુ પાદાત્માઽઽન દાત્માઽ મ પ્રત્યયવ્યવહારયાેગ્યઃ, સ
તુર ય પાેઽપગતસમ તિવશષેાે િવજ્ઞેયાે િવશષેેણ સાક્ષા કતર્વ્યઃ॥ ૭॥
ઇદાનીમાત્માેઙ્કારયાેરભેદં ક ઠત આહ । સાેઽયમાત્મા॥ વ્યાખ્યાતમ્॥
અ યક્ષરમ્ અક્ષરા યકારાેકારમ્ અકારાધર્માત્રાખ્યાિન
વપાદસં મતા યિધકૃત્ય વતર્ત ઇત્ય યક્ષરમ્॥
ૐકાર ૐકાર વ પ ૐકારસ્યાઽઽત્મ વ પ વે સા યમ્॥ અિધમાત્રમ્
અકારાદ્યાશ્ચતસ્રાે માત્રા િવશ્વાિદપાદસમસખં્યાકા અિધકૃત્ય અિધમાત્રમ્ ।
આત્માકારયાેરભેદે કારણમાહ॥ પાદા િવશ્વતજૈસપ્રાજ્ઞતુર યાખ્યા,
માત્રા અકારાેકારમકારાધર્માત્રાઃ । તાદા યં દૃઢ કતુર્મુક્તં
િવપયર્યેણ િનિદશ ત॥ માત્રાશ્ચ પાદાઃ । ચકાર અેવકારાઽથર્ઃ ।
નાયં િવપયર્યિનદશ વમહ મ તવદુપચારાથર્ઃ,
િક તુ ઘટઃ કલશઃ કલશાે ઘટ ઇ તવિન્ન પચિરતં
માત્રાણાં પાદાનાં ચ તાદા ય મત્યેવકારાથર્ઃ ।
વ્યાખ્યાતમ યત્ । અધર્માત્રાયા તુર યપાદ પ વાત્તુર યસ્ય ચ
પવૂર્પાદત્રયાદત્ય તવૈલક્ષ યાદતાેઽધર્માત્રાં પિરત્યજ્ય શષેમાત્રા
આહ॥ અકાર ઉકારાે મકારઃ॥ પષ્ટમ્॥ ઇ ત માત્રાત્રયિનદશાથર્ઃ॥ ૮॥

——————————–

ગિરતસ્થાનાે વૈશ્વાનરાેઽકારઃ પ્રથમા
માત્રાઽઽપ્તેરાિદમ વાદ્વાઽઽનાે ત હ વૈ સવાર્ન્
કામાનાિદશ્ચ ભવ ત ય અેવં વેદ॥ ૯॥

——————————–
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ઇદાની ં િવભાગને માત્રાણાં પાદ પતામાહ॥ ગિરતસ્થાનાે
વૈશ્વાનરાેઽકારઃ, પ્રથમા માત્રા પવૂાર્ માત્રા॥ વ્યાખ્યાતમ યત્ ।
અકારસ્ય પવૂર્માત્ર વ ઉપપ ત્તમાહ॥આપ્તવે્યાર્પ્તેઃ । અકારાે િહ
ગિરતસ્થાનાિદકં સવર્મા ાે ત॥

પ્રકારા તરેણ પનુિન ક્તમાહ॥આિદમ વાદ્વા॥ અઆ ઇ
ઇત્યેવમાિદરાિદઃ । સ ય મન્ન ત સાેઽયમાિદમાં તસ્ય ભાવ
આિદમ વમાિદસામા યવ વ મત્યથર્ઃ । પ્રથમપાદાેઽિપ યથા
પાદાનામાિદરત અેવ ત સામા યવાના ાે ત ચેતર પાદ તં
પવૂર્ભાિવ વાત્ । વાશ દઃ પક્ષા તરાથર્ઃ ।
િવશ્વાકારયાેરૈક્યમાપે્તવાર્ઽઽિદમ વાદ્વતે્યથર્ઃ । ઇદાની ં
િવશ્વાકારયાેરા યાઽઽિદમ વજ્ઞાના ફલમાહ॥આ ાે ત પ્રા ાે ત
િહ પ્ર સદ્ધાન્ વૈ મયર્માણાન્ સવાર્ન્ િન ખલાન્ કામાન્ કા યમાનાન્
પતુ્રકે્ષત્રાદ ન્ ।આપ્તેઃ ફલમુ વાઽઽિદમ વસ્ય ફલમાહ॥
આિદશ્ચ વાનાં મ યે સવષુ કાયષુ પ્રથમગ યઃ । ચકારાદિપ
પ્રથમં ફલં ભવ ત । પષ્ટમ્॥ યસ્ય ફલં તમાહ॥ યઃ
પાદમાત્રાતાદા યજ્ઞ, અેવમુક્તને પ્રકારેણાેક્તયાેઃ પાદમાત્રયાેઃ સામા યં
વેદ ના ત સઆ ાેતીત્ય વયઃ॥ ૯॥

——————————–

વ સ્થાનતજૈસ ઉકારાે દ્વતીયા
માત્રાે કષાર્દુભય વાદ્વાે કષર્ ત હ વૈ જ્ઞાનસ ત ત
સમાનશ્ચ ભવ ત
નાસ્યાબ્રહ્મિવત્ કુલે ભવ ત ય અેવં વેદ॥ ૧૦॥
સષુુપ્તસ્થાનઃ પ્રાજ્ઞાે મકાર તીયા માત્રા મતેરપીતવેાર્
મનાે ત હ વા ઇદꣳ સવર્મપી તશ્ચ ભવ ત
ય અેવં વેદ॥ ૧૧॥

——————————–

વ સ્થાન તજૈસ ઉકારાે દ્વતીયામાત્રા ।
પષ્ટમ્॥ તજૈસાેકારયાે તાદા યે હેતુમાહ॥
ઉ કષાર્દૂ વર્ભાિવ વનેાે કૃષ્ટ વાત્ । પનુર યત્ સામા યમાહ॥
ઉભય વાદ્વા॥ િવશ્વાકારા યાં તજૈસાેકારયાે દ્વતીય વાત્॥
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વાશ દઃ પવૂર્વત્ । ઇદાનીમુક્તજ્ઞાનસ્ય ફલમાહ॥ ઉ કષર્ ત હ
વૈ જ્ઞાનસતં ત શ યપ્ર શ યાિદજ્ઞાનસતંત્યાે કૃષ્ટાે ભવ ત ।
વ્યાખ્યાતમ યત્ । ઉભય વજ્ઞાનસ્ય ફલમાહ॥ સમાનશ્ચ
ભવ ત, યાે િહ વાવસ્થાનદેશકેાલવેાે કૃષ્ટ ત સમાનઃ ।
ચકારાત્ત માદુ કૃષ્ટાેઽિપ ભવ ત । ઇદાનીમુભયજ્ઞાનસ્ય સાધારણં
ફલમાહ॥ નાસ્યાબ્રહ્મિવ કુલે ભવ ત॥ અસ્યાે કષાભય વજ્ઞાનવતઃ
કુલેઽ વયે શ યપ્ર શ યાિદ પેઽહં બ્રહ્મા મીત્યેતજ્જ્ઞાનશૂ યાે ન
ભવ ત॥ ય અેવં વેદ॥ વ્યાખ્યાતમ્॥ ૧૦॥
સષુુપ્તસ્થાનઃ પ્રાજ્ઞાે મકાર તીયા માત્રા, પષ્ટમ્ ।
પ્રાજ્ઞમકારયાે તાદા યે હેતુમાહ॥ મતે મનાે ત
િહ પ્રાજ્ઞઃ સવર્માત્મિન તાદા યને મકારાેઽ યકારાેકારાૈ
પ્ર ક્ષપત્યેવમાત્મ વ પેઽ યથાકારસ્યાિન પત્તેઃ । અપીતવેાર્ મકારાે
હ્યાકારે વતર્માનઃ પષં્ટ નાપેલ યતે । તતઃ પ્રલયઃ પ્રાજ્ઞશ્ચ
પ્રલયઃ પ્ર સદ્ધઃ । પ્રલયસામા યાત્ । વાશ દઃ પવૂર્વત્॥
ઇદાની ં મ તજ્ઞાનસ્ય ફલમાહ॥ મનાે ત હ વા ઇદં સવર્મ્॥
ઇદમ્ િવિવધપ્રત્યયગ યં જગિન્ન ખલં પ્રસ્થ મવ યાવત્,
મનાે ત સવાર્ત્મભાવને વાત્મિન પ્ર ક્ષપ ત । અપી તજ્ઞાનસ્ય ફલમાહ॥
અપી તશ્ચ ભવ ત, સવાર્િધક્યને પ્રલયઃ સવર્સ્ય॥ ચકારાત્ વયં
પ્રલયશૂ યશ્ચ ભવ ત॥ ય અેવં વેદ,વ્યાખ્યાતમ્॥ ૧૧॥

——————————–

અમાત્રશ્ચતુથાઽવ્યવહાયર્ઃ પ્રપ ચાપેશમઃ શવાેઽદ્વતૈ
અેવમાકાર આત્મવૈ સિંવશત્યાત્મનાઽઽત્માનં ય અેવં
વેદ॥ ૧૨॥

ઇ ત મા ડૂક્યાપેિનષત્॥
——————————–

અધર્માત્રાયા અવયવસ્યાકારસ્યાઽવવયિવનશ્ચાભેદમુરર કૃત્ય
ચતુથર્પાદ પિનર જનાત્મ વ પતામાકારસ્યાઽઽહ॥
અમાત્રાેઽકારાિદમાત્રાશૂ યશ્ચતુથાઽવ્યવહાયર્ઃ
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પ્રપ ચાપેશમઃ શવાેઽદ્વતૈઃ, પષ્ટમ્॥
અેવમુક્તને માત્રાતાદા યનેાકાર આત્મવૈ॥
પષ્ટમ્ । સિંવશ ત સ યક્પ્રવેશં
કરાેત્યાત્મનાકારેણાઽઽત્માનમાન દાત્મ વ પં ય
ૐઙ્કારાત્મજ્ઞ અેવમુક્તને પ્રકારેણાકારાત્મનાે તાદા યં વેદ ના ત
તસ્યાેક્તાઙ્કાર પાન દાત્મપ્રા પ્તફલમથર્ સદં્ધ । તતઃ શ્રુત્યા
નાેક્તમ્ । અથ વા સિંવશત્યાત્મનાઽઽત્માન મતીદં ફલવાક્યમ તુ॥ ૧૨॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયાર્ન દાત્મપૂજ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીશકંરાન દભગવતઃ કૃતાૈ મા ડૂક્યાપેિનષદ્દ િપકા સમાપ્તા॥
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