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Mandukya Upanishad

મા ડૂક્યાપેિનષત્

ૐભદં્ર કણ ભઃ શ ◌ૃ યામ દેવા ભદં્ર પ યેમાક્ષ ભયર્જત્રાઃ ।
સ્થરૈરઙ્ગૈ તુષુ્ટવાંસ તનૂ ભવ્યર્શમે દેવિહતં યદાયુઃ ॥
ભદં્ર નાે અિપ વાતય મનઃ ॥

ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ ।
॥ અથ મા ડૂક્યાપેિનષત્ ॥

હિરઃ Oણ્ ।
ૐ ઇત્યેતદક્ષર મદꣳ સવ તસ્યાપેવ્યાખ્યાનં
ભૂતં ભવદ્ ભિવ યિદ ત સવર્માેઙ્કાર અેવ
યચ્ચા યત્ િત્રકાલાતીતં તદ યાેઙ્કાર અેવ ॥ ૧॥
સવહ્યેતદ્ બ્રહ્માયમાત્મા બ્રહ્મ સાેઽયમાત્મા ચતુ પાત્ ॥ ૨॥
ગિરતસ્થાનાે બિહ પ્રજ્ઞઃ સપ્તાઙ્ગ અેકાનેિવશ તમખુઃ

સ્થૂલભુગ્વૈશ્વાનરઃ પ્રથમઃ પાદઃ ॥ ૩॥
વ સ્થાનાેઽ તઃપ્રજ્ઞઃ સપ્તાઙ્ગ અેકાનેિવશ તમખુઃ
પ્રિવિવક્તભુક્તજૈસાે દ્વતીયઃ પાદઃ ॥ ૪॥
યત્ર સપુ્તાે ન ક ચન કામં કામયતે ન ક ચન વ ં
પ ય ત તત્ સષુુપ્તમ્ । સષુુપ્તસ્થાન અેક ભૂતઃ પ્રજ્ઞાનઘન
અેવાન દમયાે હ્યાન દભુક્ ચેતાેમખુઃ પ્રાજ્ઞ તીયઃ પાદઃ ॥ ૫॥
અેષ સવશ્વરઃ અેષ સવર્જ્ઞ અેષાેઽ તયાર્ યષે યાેિનઃ સવર્સ્ય
પ્રભવા યયાૈ િહ ભૂતાનામ્ ॥ ૬॥
ના તઃપ્રજં્ઞ ન બિહ પ્રજ્ઞં નાેભયતઃપ્રજ્ઞં ન પ્રજ્ઞાનઘનં
ન પ્રજ્ઞં નાપ્રજ્ઞમ્ । અદષૃ્ટમવ્યવહાયર્મગ્રાહ્યમલક્ષણં
અ ચ ત્યમવ્યપદે યમેકાત્મપ્રત્યયસારં પ્રપ ચાપેશમં
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મા ડૂક્યાપેિનષત્

શા તં શવમદ્વતૈં ચતુથ મ ય તે સ આત્મા સ િવજ્ઞેયઃ ॥ ૭॥
સાેઽયમાત્મા યક્ષરમાેઙ્કારાેઽિધમાત્રં પાદા માત્રા માત્રાશ્ચ પાદા
અકાર ઉકારાે મકાર ઇ ત ॥ ૮॥
ગિરતસ્થાનાે વૈશ્વાનરાેઽકારઃ પ્રથમા માત્રાઽઽપ્તેરાિદમ વાદ્

વાઽઽ ાે ત હ વૈ સવાર્ન્ કામાનાિદશ્ચ ભવ ત ય અેવં વેદ ॥ ૯॥
વ સ્થાન તજૈસ ઉકારાે દ્વતીયા માત્રાે કષાર્ત્
ઉભય વાદ્વાે કષર્ ત હ વૈ જ્ઞાનસ ત ત સમાનશ્ચ ભવ ત
નાસ્યાબ્રહ્મિવ કુલે ભવ ત ય અેવં વેદ ॥ ૧૦॥
સષુુપ્તસ્થાનઃ પ્રાજ્ઞાે મકાર તીયા માત્રા મતેરપીતવેાર્
મનાે ત હ વા ઇદં સવર્મપી તશ્ચ ભવ ત ય અેવં વેદ ॥ ૧૧॥
અમાત્રશ્ચતુથાઽવ્યવહાયર્ઃ પ્રપ ચાપેશમઃ શવાેઽદ્વતૈ
અેવમાેઙ્કાર આત્મવૈ સિંવશત્યાત્મનાઽઽત્માનં ય અેવં વેદ ॥ ૧૨॥

॥ ઇ ત મા ડૂક્યાપેિનષત્ સમાપ્તા ॥
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