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શ્રી શવસઙ્ક પાપેિનષત્

ય ગ્॑રતાે દૂ ॒રમુ॒દૈ ત ॒ દૈવં॒ તદ॑ુ સુ॒પ્તસ્ય ॒ તથૈ॒વૈ ત ॑ ।
દૂ ॒ર॒ઙ્ગ ॒મં જ્યાે ત ॑ષાં॒ જ્યાે ત ॒રેક॒ં તન્મે॒ મનઃ॑ શ ॒વસ ॑ઙ્ક પમ તુ॥ ૧॥
યન॒ે કમાર્ ॑ ય ॒પસાે॑ મની॒ ષણાે ॑ ય ॒જ્ઞે કૃ ॒ વ ત ॑ િવ ॒દથે॑ષુ ॒ ધીરાઃ ॑ ।
યદ ॑પૂ॒વ ય ॒ક્ષમ॒ તઃ પ્॒ર ના॒ં તન્મે॒ મનઃ॑ શ ॒વસ ॑ઙ્ક પમ તુ॥ ૨॥
ય પ્॒રજ્ઞાન॑મુ॒ત ચેતાે ॒ ત ॑શ્॒ચ ય જ્યાે ત ॑ર॒ તર॒ ત॑ં પ્॒ર સુ॑ ।
ય મા ॒ન્નઽઋ॒તે િક ચ॒ન કમર્॑ િક્ર ॒યતે॒ તન્મે॒ મનઃ॑ શ ॒વસ ॑ઙ્ક પમ તુ॥ ૩॥
યનેે॒દં ભૂ॒તં ભવુ ॑નં ભિવ ॒ ય પિર॑ગ્ હીતમ ॒ તે॑ન॒ સવર્ ॑મ્ ।
યન॑ે ય ॒જ્ઞ તા ॒યતે॑ સ॒પ્તહાે ॑તા ॒ તન્મે॒ મનઃ॑ શ ॒વસ ॑ઙ્ક પમ તુ॥ ૪॥
ય મ ॒ ચઃ ॒ સામ॒ યજ॑ૂꣳ ષ ॒ ય મ ॒ન્ પ્ર ત॑ ષ્ઠતા રથના॒ભાિવ ॑વા ॒રાઃ ।
ય મꣳ॑ શ્॒ચત્તꣳ સવર્॒માેત॑ં પ્॒ર ના॒ં તન્મે॒ મનઃ॑ શ ॒વસ ॑ઙ્ક પમ તુ॥ ૫॥
સુ॒ષા ॒ર॒ થરશ્વા ॑િનવ ॒ યન્॑મનુ ॒ યા ॒ન્નનેી॒યતે॒ઽભીશુ॑ ભવાર્ ॒ જન॑ ઇવ ।
હૃ ॒ પ્ર ત॑ષં્ઠ ॒ યદ ॑ જ॒રં જિવ ॑ષં્ઠ ॒ તન્મે॒ મનઃ॑ શ ॒વસ ॑ઙ્ક પમ તુ॥ ૬॥
ૐશા તઃ ॒ શા તઃ ॒ શા તઃ ॑ ॥
॥ ઇ ત વાજસનેયસિંહતાયાં શવસઙ્ક પાપેિનષત્ સમાપ્તા॥
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॥ શ્રી શવસઙ્ક પાપેિનષત્॥

ય ગ્રતાે દૂરમુદૈ ત દૈવં તદુ સપુ્તસ્ય તથવૈૈ ત ।
દૂરઙ્ગમં જ્યાે તષાં જ્યાે તરેકં તન્મે મનઃ શવસઙ્ક પમ તુ॥ ૧॥
યને કમાર્ યપસાે મની ષણાે યજ્ઞે કૃ વ ત િવદથષેુ ધીરાઃ ।
યદપવૂ યક્ષમ તઃ પ્ર નાં તન્મે મનઃ શવસઙ્ક પમ તુ॥ ૨॥
ય પ્રજ્ઞાનમુત ચેતાે તશ્ચ ય જ્યાે તર તર તં પ્ર સુ ।
ય માન્નઽઋતે િક ચન કમર્ િક્રયતે તન્મે મનઃ શવસઙ્ક પમ તુ॥ ૩॥
યનેેદં ભૂતં ભવુનં ભિવ ય પિરગ્ હીતમ તને સવર્મ્ ।
યને યજ્ઞ તાયતે સપ્તહાેતા તન્મે મનઃ શવસઙ્ક પમ તુ॥ ૪॥
ય મ ચઃ સામ યજૂꣳ ષ ય મન્ પ્ર ત ષ્ઠતા રથનાભાિવવારાઃ ।
ય મꣳ શ્ચત્તꣳ સવર્માેતં પ્ર નાં તન્મે મનઃ શવસઙ્ક પમ તુ॥ ૫॥
સષુાર થરશ્વાિનવ યન્મનુ યાન્નનેીયતેઽભીશુ ભવાર્ જન ઇવ ।
હૃ પ્ર તષં્ઠ યદ જરં જિવષં્ઠ તન્મે મનઃ શવસઙ્ક પમ તુ॥ ૬॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
॥ ઇ ત વાજસનેયસિંહતાયાં શવસઙ્ક પાપેિનષત્ સમાપ્તા॥
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Shiva Sankalpa Upanishad comprises of the 1st six shlokas of

Chapter 34 of Shukla Yajurveda-Vajasaneyi-Madhandina-Samhita.
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