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ૐસહ નાવવતુ । સહ નાૈ ભનુક્તુ । સહ વીય કરવાવહૈ ।
તજે વ નાવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ ।
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
પુર તાદ્બ્રહ્મણ તસ્ય િવ ણાેરદ્ભુતકમર્ણઃ ।
રહસ્યં બ્રહ્મિવદ્યાયા તા ગ્ સ પ્રચક્ષતે॥
આે મત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ યદુક્તં બ્રહ્મવાિદ ભઃ ।
શર રં તસ્ય વક્ષ્યા મ સ્થાનકાલત્રયં તથા॥
તત્ર દેવાસ્ત્રયઃ પ્રાેક્તા લાેકા વેદાસ્ત્રયાેઽગ્ યઃ ।
તસ્રાે માત્રાધર્માત્રા ચ પ્રત્યક્ષસ્ય શવસ્ય તત્॥
ઋગ્વેદાે ગાહર્પત્યં ચ થવી બ્રહ્મઅેવ ચ ।
અકારસ્ય શર રં તુ વ્યાખ્યાતં બ્રહ્મવાિદ ભઃ॥
યજુવદાેઽ તિરક્ષં ચ દ ક્ષણા ગ્ તથવૈ ચ ।
િવ શ્ચ ભગવાન્ દેવ ઉકારઃ પિરક તતઃ॥
સામવેદ તથા દ્યાૈશ્ચાહવનીય તથવૈ ચ ।
ઈશ્વરઃ પરમાે દેવાે મકારઃ પિરક તતઃ॥
સયૂર્મ ડલમાભા ત હ્યકારશ્ચ દ્રમ યગઃ ।
ઉકારશ્ચ દ્રસઙ્કાશ તસ્ય મ યે વ્યવ સ્થતઃ॥
મકારશ્ચા ગ્ સઙ્કાશાે િવધૂમાે િવદ્યુતાપેમઃ ।
તસ્રાે માત્રા તથા જ્ઞેયાઃ સાેમસયૂાર્ ગ્ તજેસઃ॥
શખા ચ દ પસઙ્કાશા ય મન્નુ પિરવતર્તે ।
અધર્માત્રા તથા જ્ઞેયા પ્રણવસ્યાપેિર સ્થતા॥
પદ્મસતૂ્રિનભા સૂ મા શખાભા દૃ યતે પરા ।
નાસાિદસયૂર્સઙ્કાશા સયૂ િહ વા તથાપરમ્॥
દ્વસપ્ત તસહસ્રા ણ નાિડ ભ વા તુ મૂધર્િન ।
વરદં સવર્ભૂતાનાં સવ વ્યા યવૈ તષ્ઠ ત॥
કાંસ્યધ ટાિનનાદઃ સ્યાદ્યદા લ ય ત શા તયે ।
આેઙ્કાર તુ તથા યાજે્યઃ શ્રુતયે સવર્ મચ્છ ત॥
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॥ પ્રણવાપેિનષત્ ૧॥

ય મન્ સ લીયતે શ દ ત પરં બ્રહ્મ ગીયતે ।
સાેઽ ત વાય ક પતે સાેઽ ત વાય ક પતે॥ ઇ ત॥
ઇ ત પ્રણવાપેિનષત્ સમાપ્તા ।
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