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Shri Aravindopanishad

શ્રીઅરિવ દાપેિનષત્

ૐ । અેકમવેા દ્વતીયં બ્રહ્મ સદસદૂ્રપં સદસદતીતં
ના યત્ િક ચદ ત િત્રકાલ તં િત્રકાલાતીતં વા સવર્ તુ ખલુ
બ્રહ્મકંૈ યત્ િક ચ જગત્યામ વા મહદ્વાેદારં વાનુદારં વા બ્રહ્મવૈ
તદ્ બ્રહ્મવૈ જગદિપ બ્રહ્મ સતં્ય ન મ યા ।
સ અેવ પરા પરઃ પુ ષ સ્ત્રકાલાતીતઃ સકલભવુનાતીતઃ
સકલભવુનપ્રિવષ્ટઃ સદતીતાેઽસદતીતઃ સન્મયઃ ચન્મય
આન દમયાેઽનાદ્ય તઃ સનાતનાે ભગવાન્ ।
સ િનગુર્ણાે ગુણાન્ ધત્તે સગુણાેઽન તગુણાે િનગુર્ણ વં ભુઙ્ક્તે
વય ચા તવતર્તે િનગુર્ણ વ ચ સગુણ વ ચ ન િનગુર્ણાે ન ગુણી
કેવલ અેવ યઃ ।
સ ભવુનાતીતાે ભવુનાિન ધારય ત ભવુનભૂતાે ભવુનાિન
પ્રિવશ ત કાલાતીતઃ કાલાે ભવત્યન તઃ સા તઃ પ્રકાશત અેકાે
બહવાેઽ પાે પી િવદ્યાિવદ્યામ યા ચચ્છ યા ।
વય તુ ન ધતાર્ ન ધાયા નાન તઃ ન સા તાે નૈકાે ન
બહુઃ ના પાે ન પી કેવલ અેવ યઃ ।
સવાર્ ણ વેતાિન નામાિન યદેક વ ચ બહુ વ ચાન ત ચ
સા ત ચ પ્રકાશ ત અેવ ચદાત્મિન ચન્મયે જગ ત ।
ૐ ત સત્ યચ્ચ સ ચ્ચદેવ ત ચ્ચન્મયં જગત્ ભાસતે
ચદાત્મિન સત્યપ્રકાશઃ સત્યસ્ય ભગવતઃ ।
યથા સયૂર્સ્ય પ્ર ત બ બ અેકઃ શા તે જલે બહવશ્ચલે સત્યઃ
સયૂર્ઃ સત્યઃ પ્ર ત બ બઃ સત્યપ્રકાશઃ સતઃ સયૂર્સ્ય ન સ વ ઃ
સતઃ પ્રકાશ તુ સઃ, યથા વા સયૂર્સ્યજ્યાે તઃ સાૈરં જગત્ વશ યા
ધાવિદવ પૂરયત્ પ્રકાશતે સતં્ય જ્યાે તઃ સત્યપ્રકાશઃ સતઃ સયૂર્સ્ય

1



શ્રીઅરિવ દાપેિનષત્

ન સાેઽલીકા ભા તઃ સતઃ સત્યપ્રકાશ તુ સઃ, યથા વા સયૂર્સ્ય વાલામયં
બ બં ન વયં સયૂર્ઃ સયૂર્સ્ય તુ સયૂર્ વં પ્રકાશયત્યેતદન્નમયં
પમન્ના શ્રતે જ્ઞાને તદૂ્રપાતીત તુ સયૂર્ઃ સત્યઃ સયૂર્ઃ સતં્ય પં
બ બાકૃ ત સત્યપ્રકાશઃ સતઃ સયૂર્સ્ય ન સ માયા વતઃ સતઃ
સત્યપ્રકાશ તુ સઃ, તથેહ જગદ્બ્રહ્મ સત્યપ્રકાશાે ભગવતઃ ન વપ્રઃ
ન માયા વતં નાલીકા ભા તઃ સતઃ સત્યપ્રકાશ તુ તદ્ ન વયં
ભગવાન્ તથાિપ વયમવે સઃ । અેષા પરા માયષૈા યાેગમાહા યં
રહસ્યમયસ્ય યાેગેશ્વરસ્ય કૃ ણસ્યષૈા ચચ્છ યા આન દમયી લીલા
પરસ્યાતક્યાર્ ગ તઃ ।
સવર્ મદમથર્તઃ સતં્ય પરાથર્તઃ અસત્ય મ ત મન તુષ્ટ થ
િવજ્ઞાનાથર્મુચ્યતાં ન િહ િક ચદ યસત્યં સત્યે બ્રહ્મ ણ ।
અેવં યત્ પ્રકાશતે જગદાન દ અેવ તત્ ।
આત સત્ યચ્ચ સ ચ્ચદેવ તદ્યચ્ચ ચત્ સ આન દઃ । યત્તુ
િનરાન દ મ ત ભાસતે દુઃ ખ મ ત દુબર્લ મત્યજ્ઞાન મ ત
તદાન દસ્ય િવકાર આન દસ્ય ક્ર ડા ।
યાે િહ વઃ સઆન દમયઃ પ્રચ્છન્નાે ભગવાન્ વપ્રકાશમયં
જગદ્બ્રહ્મ ભાેક્તુમવતીણર્ઃ । ય અેષ દુઃખભાેગઃ સ ભાેગ
અેવાન દમય તસ્યાન દમવેાન દમયાે ભુઙ્ક્તે ।
કાે િહ િનરાન દં ભાેક્તુમુ સહેત યઃ સવાર્ન દમયઃ સ અેવાે સહતે
િનરા દમય તુ િનરાન દં ભુ નઃ ન ભુ તાન દં િવના પ્રણ યેત્
। કાે દુબર્લાે ભિવતું શક્નુયાદ્યઃ સવર્શ ક્તમાન્ સ અેવ શક્નુયાદ્
દુબર્લાે હ્યાક્રા તાે દુબર્લ વને ન તષે્ઠચ્છ ક્ત િવના પ્રણ યેત્ ।
કાેઽજ્ઞાનં પ્રવેષંુ્ટ સમથા યઃ સવર્જ્ઞાનમયઃ સ અેવ સમથાઽજ્ઞ તુ
ત મ ત મરે ન િધ્રયેતાસ વસદેવ ભવેદ્ જ્ઞાનં િવના પ્રણ યેત્ ।
જ્ઞાનસ્ય ક્ર ડાજ્ઞાનં વ મન્નાત્મગાપેનં શક્તેઃ ક્ર ડા દાૈબર્લ્યં
િનરાન દમાન દસ્ય ક્ર ડાત્મગાપેનં વાત્મિન ।
સાન દં હસ ત વઃ સાન દં ક્ર દત્યશ્રૂ ણ મુ ચ ત તમાેમય
આન દે ભાસમાન ઇવ યાતના ભશ્ચેષ્ટમાનઃ સાન દં સુ્ફર ત સાન દં
સુ્ફર ત ચેષ્ટમાનઃ પ્રચ ડાભી ર ત ભઃ । પૂણર્ભાેગાથ તસ્યાન દસ્ય
તામસસ્યાંશસ્ય તામસાે ભૂ વાન દં ગાપેય ત ।
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અજ્ઞાનં મૂલમેતસ્ય ભાવસ્ય સા ત અેવાહ મત્યશક્તાે
દુબર્લાે દુઃખી મયા કતર્વં્ય જ્ઞાતવં્ય લ ધવં્ય પ્રયાસને તપઃ ક્ષયેણ
ત્યુના સ વમષેાેઽહં ય વં ન તદહં યત્તવ શભંુ તન્મમાશભંુ

યને તવ લાભ તને મમ હાિનઃ વામવે હ યાં સખુી ભિવ યા મ
નવૈ સા વકાેઽહં વામવે સુ ખનં કરાે મ વદુઃખને વહા યા
વ ત્યુનેત્યાદ્યજ્ઞાનસ્ય વ પં મન સ ।
અહઙ્કાર અેવ બીજમહઙ્કારમાેક્ષાદજ્ઞાનમાેક્ષઃ
અજ્ઞાનમાેક્ષાદ્ દુઃખાન્મુચ્યતે આન દમયાેઽહં
સાેઽહમેકાેઽહમન તાેઽહં સવાઽહ મ ત િવજ્ઞાયાન દમયાે
ભવત્યાન દાે ભવ ત ।
અેષ અેવ માેક્ષઃ । સ મુક્તઃ સવષાં ભાેગાન્ ભુઙ્ક્તે
સવાર્નાન દાનન તં ભુ નાે ન સા તૈિવયજુ્યતે સા તાિન ભુ નાે
નાન તને હીયતે સ અેકાે ભવ ત બહુભર્વ ત સહ્ય ે યત ઇવ
યમાનાેઽિપ ન યતે ન બ યતે ન જન્મ તસ્ય િવદ્યતે

આત્મ યાત્માત્મના પ્રકાશયા યાત્માન મ ત જ્ઞાનાદ્ િવમુક્તઃ ક્ર ડતે ।
લીલાથ િહ જગદાન દાથ લીલામય ઇ ત લીલાં
કુ તાન દસ્ય પતુ્રાઃ યુક્તાઃ ક્ર ડતાન દં ભુઙ્ઘ્વમેકં ભાેગ્યં
ભગવ તં પ્રા ય ભુઙ્ઘ્વં સવર્વ તષુુ ।
આન દં િહ પ્રવક્ષ્યા મ ભગવતાિદષ્ટઃ ।
તામસમપા ત્યાન દઃ પ્રકાશતાં તસ્ય પતુ્રાઃ ।
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