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॥આત્માપેિનષત્॥

॥આત્માપેિનષત્॥
યત્ર નાત્મપ્રપ ચાેઽયમપહ્નવપદં ગતઃ ।
પ્ર તયાે ગિવિનમુર્ક્તઃ પરમાત્માવ શ યતે॥
ૐભદં્ર કણ ભઃ શ્રુ યામ દેવાઃ । ભદં્ર પ યેમાક્ષ ભયર્જત્રાઃ ।
સ્થરૈરઙ્ગૈ તુષુ્ટવાꣳસ તનૂ ભઃ । વ્યશમે દેવિહતં યદાયુઃ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
ૐઅથાઙ્ ગરા સ્ત્રિવધઃ પુ ષાેઽ યતાત્મા તરાત્મા પરમાત્મા ચે ત ।
વક્ચમર્માંસરાેમાઙ્ગુષ્ઠાઙ્ગુલ્યઃ ષ્ઠવંશનખગુ ફાેદર-
ના ભમેઢ્રકટૂ કપાેલશ્રાતે્રભ્રૂલલાટબાહુપાશ્વર્ શરાેઽક્ષી ણ ભવ ત
યતે મ્રયત ઇત્યેષ આત્મા ।

અથા તરાત્માનામ થવ્યાપ તે વેાયુરાકાશ મચ્છાદ્વષેસખુદુઃખ-
કામમાેહિવક પાનાિદ ત લઙ્ગાેદાત્તાનુદાત્તહ્ર ્ વદ ઘર્ લુતઃ
ખ લતગ જતસુ્ફિટતમુિદત ત્તગીતવાિદત્રપ્રલયિવજૃ ભતાિદ ભઃ
શ્રાેતા ઘ્રાતા રસિયતા નેતા કતાર્ િવજ્ઞાનાત્મા પુ ષઃ
પુરાણ યાયમીમાંસાધમર્શાસ્ત્રાણી ત શ્રવણઘ્રાણાકષર્ણકમર્િવશષેણં
કરાેત્યેષાેઽ તરાત્મા ।
અથ પરમાત્મા નામ યથાક્ષર ઉપાસનીયઃ ।
સ ચ પ્રાણાયામપ્રત્યાહારધાણાર્ યાનસમાિધયાેગાનુમાનાત્મ ચ તકવટક ણકા
વા યામાકત ડુલાે વા વાલાગ્રશતસહસ્રિવક પના ભઃ સ લ યતે
નાપેલ યતે ન યતે ન મ્રયતે ન શુ ય ત ન ક્લદ્યતે ન દહ્યતે ન ક પતે
ન ભદ્યતે ન ચ્છદ્યતે િનગુર્ણઃ સા ક્ષભૂતઃ શદુ્ધાે િનરવયવાત્મા કેવલઃ
સૂ માે િનમર્માે િનર જનાે િનિવકારઃ શ દ પશર્ પરસગ ધવ જતાે િનિવક પાે
િનરાકાઙ્ક્ષઃ સવર્વ્યાપી સાેઽ ચ ત્યાે િનવર્ યર્શ્ચ પનુાત્યશદુ્ધા યપૂતાિન ।
િન ક્રય તસ્ય સસંારાે ના ત ।
આત્મસજં્ઞઃ શવઃ શદુ્ધ અેક અેવાદ્વયઃ સદા ।
બ્રહ્મ પતયા બ્રહ્મ કેવલં પ્ર તભાસતે॥ ૧॥
જગદૂ્રપતયા યેતદ્બ્રહ્મવૈ પ્ર તભાસતે ।
િવદ્યાિવદ્યાિદભેદેન ભાવાભાવાિદભેદતઃ॥ ૨॥
ગુ શ યાિદભેદેન બ્રહ્મવૈ પ્ર તભાસતે ।
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બ્રહ્મવૈ કેવલં શદંુ્ધ િવદ્યતે ત વદશર્ને॥ ૩॥
ન ચ િવદ્યા ન ચાિવદ્યા ન જગચ્ચ ન ચાપરમ્ ।
સત્ય વને જગદ્ભાનં સસંારસ્ય પ્રવતર્કમ્॥ ૪॥
અસત્ય વને ભાનં તુ સસંારસ્ય િનવતર્કમ્ ।
ઘટાેઽય મ ત િવજ્ઞાતું િનયમઃ કાે વપેક્ષતે॥ ૫॥
િવના પ્રમાણસષુુ્ઠ વં ય મ સ ત પદાથર્ધીઃ ।
અયમાત્મા િનત્ય સદ્ધઃ પ્રમાણે સ ત ભાસતે॥ ૬॥
ન દેશં નાિપ કાલં વા ન શુ દ્ધ વા યપેક્ષતે ।
દેવદત્તાેઽહ મત્યેત દ્વજ્ઞાનં િનરપેક્ષકમ્॥ ૭॥
તદ્વદ્બ્રહ્મિવદાેઽ યસ્યબ્રહ્માહ મ ત વેદનમ્ ।
ભાનનુવે જગ સવ ભાસ્યતે યસ્ય તજેસા॥ ૮॥
અનાત્મકમસત્તુચ્છં િક નુ તસ્યાવભાસકમ્ ।
વેદશાસ્ત્રપુરાણાિન ભૂતાિન સકલા યિપ॥ ૯॥
યનેાથર્વ ત તં િક નુ િવજ્ઞાતારં પ્રકાશયેત્ ।
ધાં દેહવ્યથાં ત્ય વા બાલઃ ક્ર ડ ત વ તુિન॥ ૧૦॥
તથવૈ િવદ્વાન્રમતે િનમર્માે િનરહં સખુી ।
કામાિન્ન કામ પી સચંરત્યેકચરાે મુિનઃ॥ ૧૧॥
વાત્મનવૈ સદા તુષ્ટઃ વયં સવાર્ત્મના સ્થતઃ ।
િનધર્નાેઽિપ સદા તુષ્ટાેઽ યસહાયાે મહાબલઃ॥ ૧૨॥
િનત્ય પ્તાેઽ યભુ નાેઽ યસમઃ સમદશર્નઃ ।
કુવર્ન્નિપ ન કુવાર્ણશ્ચાભાેક્તા ફલભાેગ્યિપ॥ ૧૩॥
શર યર્ યશર યષ પિર ચ્છન્નાેઽિપ સવર્ગઃ ।
અશર રં સદા સ ત મદં બ્રહ્મિવદં ક્વ ચત્॥ ૧૪॥
પ્રયા પ્રયે ન શત તથવૈ ચ શભુા શભુે ।
તમસા ગ્ર તવદ્ભાનાદગ્ર તાેઽિપ રિવજર્નૈઃ॥ ૧૫॥
ગ્ર ત ઇત્યુચ્યતે ભ્રા ત્યા હ્યજ્ઞા વા વ તુલક્ષણમ્ ।
તદ્વદે્દહાિદબ ધે યાે િવમુક્તં બ્રહ્મિવત્તમમ્॥ ૧૬॥
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પ ય ત દેિહવન્મૂઢાઃ શર રાભાસદશર્નાત્ ।
અિહિન વર્યનીવાયં મુક્તદેહ તુ તષ્ઠ ત॥ ૧૭॥
ઇત તતશ્ચાલ્યમાનાે ય ક ચ પ્રાણવાયનુા ।
સ્રાેતસા નીયતે દા યથા િન ાેન્નતસ્થલમ્॥ ૧૮॥
દૈવને નીયતે દેહાે યથા કાલાપેભુ ક્તષુ ।
લક્ષ્યાલક્ષ્યગ ત ત્ય વા ય તષે્ઠ કેવલાત્મના॥ ૧૯॥
શવ અેવ વયં સાક્ષાદયં બ્રહ્મિવદુત્તમઃ ।
વન્નવે સદા મુક્તઃ કૃતાથા બ્રહ્મિવત્તમઃ॥ ૨૦॥

ઉપાિધનાશાદ્બ્રહ્મવૈ સદ્બ્રહ્મા યે ત િનદ્વર્યમ્ ।
શલૈષૂાે વષેસદ્ભાવાભાવયાેશ્ચ યથા પુમાન્॥ ૨૧॥
તથવૈ બ્રહ્મિવચ્છ્ર ેષ્ઠઃ સદા બ્રહ્મવૈ નાપરઃ ।
ઘટે નષ્ટે યથા વ્યાેમ વ્યાેમવૈ ભવ ત વયમ્॥ ૨૨॥
તથવૈાપેાિધિવલયે બ્રહ્મવૈ બ્રહ્મિવ વયમ્ ।
ક્ષીરં ક્ષીરે યથા ક્ષપ્તં તૈલં તૈલે જલં જલે॥ ૨૩॥
સયંુક્તમેકતાં યા ત તથાત્મ યાત્મિવન્મુિનઃ ।
અેવં િવદેહકૈવલ્યં સન્માત્ર વમખ ડતમ્॥ ૨૪॥
બ્રહ્મભાવં પ્રપદૈ્યષ ય તનાર્વતર્તે પનુઃ ।
સદાત્મક વિવજ્ઞાનદગ્ધા િવદ્યાિદવ મર્ણઃ॥ ૨૫॥
અમુ ય બ્રહ્મભૂત વાદ્બ્રહ્મણઃ કુત ઉદ્ભવઃ ।
માયાક્ પ્તાૈ બ ધમાેક્ષાૈ ન તઃ વાત્મિન વ તુતઃ॥ ૨૬॥
યથા ર ૈ િન ક્રયાયાં સપાર્ભાસિવિનગર્માૈ ।
અ તેઃ સદસ વા યાં વક્તવ્યે બ ધમાેક્ષણે॥ ૨૭॥
ના ત્તબ્રર્હ્મણઃ ક્વા ચદ યાભાવાદના તમ્ ।
અ તી ત પ્રત્યયાે યશ્ચ યશ્ચ ના તી ત વ તુિન॥ ૨૮॥
બુદ્ધરેેવ ગુણાવેતાૈ ન તુ િનત્યસ્ય વ તનુઃ ।
અત તાૈ માયયા ક્ પ્તાૈ બ ધમાેક્ષાૈ ન ચાત્મિન॥ ૨૯॥
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િન કલે િન ક્રયે શા તે િનરવદે્ય િનરંજને ।
અ દ્વતીયે પરે ત વે વ્યાેમવ ક પના કુતઃ॥ ૩૦॥
ન િનરાેધાે ન ચાે પ ત્તનર્ બદ્ધાે ન ચ સાધકઃ ।
ન મુમુ નર્ વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાથર્તા॥ ૩૧॥
ઇત્યુપિનષત્॥
ૐભદં્ર કણ ભઃ શ્રુ યામ દેવાઃ । ભદં્ર પ યેમાક્ષ ભયર્જત્રાઃ ।
સ્થરૈરઙ્ગૈ તુષુ્ટવાꣳસ તનૂ ભઃ । વ્યશમે દેવિહતં યદાયુઃ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
॥ હિરઃ ૐ ત સત્॥
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