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Shri Aravindopanishad

ौीअरिवोपिनषत ्

ॐ । एकमवेाितीयं ॄ सदसिूपं सदसदतीतं
नात ि्किदि िऽकालधतृं िऽकालातीतं वा सव  ुख
ॄकंै यत ि्क जगामण ु वा महोदारं वानदुारं वा ॄवै
तद ्ॄवै जगदिप ॄ सं न िमा ।
स एव परारः पुषिकालातीतः सकलभवुनातीतः
सकलभवुनूिवः सदतीतोऽसदतीतः सयः िचय
आनमयोऽनाः सनातनो भगवान ।्
स िनग ुणो गणुान ध् े सगणुोऽनगणुो िनग ुणं भेु
याितवत त े िनग ुण सगणु न िनग ुणो न गणुी
केवल एव यः ।
स भवुनातीतो भवुनािन धारयित भवुनभतूो भवुनािन
ूिवशित कालातीतः कालो भवनः साः ूकाशत एको
बहवोऽपो पी िवािवामा िचा ।
यु न धता  न धाय नानः न साो नकैो न
बः नापो न पी केवल एव यः ।
सवा िण तेािन नामािन यदके बान
सा ूकाश एव िचदािन िचये जगित ।
ॐ तत य् सिदवे तियं जगत भ्ासत े
िचदािन सूकाशः स भगवतः ।
यथा सयू  ूितिब एकः शाे जले बहवले सः
सयू ः सः ूितिबः सूकाशः सतः सयू  न स ः
सतः ूकाशुसः, यथा वा सयू  ोितः सौरं जगत ्शा
धाविदव परूयत ्ू काशते सं ोितः सूकाशः सतः सयू 
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न सोऽलीका भाितः सतः सूकाशुसः, यथा वा सयू  ालामयं
िबं न यं सयू ः सयू  त ु सयू ं ूकाशयतेदमयं
पमािौते ान े तिूपातीतु सयू ः सः सयू ः सं पं
िबाकृित सूकाशः सतः सयू  न स मायाितः सतः
सूकाशुसः, तथहे जग सूकाशो भगवतः न ूः
न मायाितं नालीका भाितः सतः सूकाशु तद ्न यं
भगवान त्थािप यमवे सः । एषा परा मायषैा योगमाहां
रहमय योगेर कृषैा िचा आनमयी लीला
पराता  गितः ।
सविमदमथ तः सं पराथ तः असिमित मनुथ
िवानाथ मुतां न िह िकिदसं से ॄिण ।
एवं यत ्ू काशते जगदान एव तत ।्
ओ ंतत य् सिदवे त िचत स् आनः । य ु
िनरानिमित भासते ः खिमित ब लिमानिमित
तदान िवकार आन बीडा ।
यो िह जीवः स आनमयः ूो भगवान ्ूकाशमयं
जग भोुमवतीण ः । य एष ःखभोगः स भोग
एवानमयानमवेानमयो भेु ।
को िह िनरानं भोुमुहते यः सवा नमयः स एवोहते
िनरामयु िनरानं भुानः न भुीतानं िवना ूणँयते ्
। को ब लो भिवत ुं शुयाः सवशिमान स् एव शुयाद ्
ब लो ाबाो ब लने न ितेिं िवना ूणँयते ।्
कोऽान ं ूवेु ं समथ यः सव ानमयः स एव समथऽु
तििंिमरे न िीयतेाससदवे भवदे ्ान ं िवना ूणँयते ।्
ान बीडाान ं िागोपनं शेः बीडा दौब ं
िनरानमान बीडागोपनं ािन ।
सानं हसित जीवः सानं बौिूण मुित तमोमय
आने भासमान इव यातनािभेमानः सानं ुरित सानं
ुरित चेमानः ूचडाभी रितिभः । पणू भोगाथ तान
तामसाशं तामसो भूानं गोपयित ।
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अान ं मलूमते भाव सा एवाहिमशो
ब लो ःखी मया कत ं ातं लं ूयासने तपः यणे
मृनुा स मषेोऽहं यं न तदहं यव शभुं तमाशभुं
यने तव लाभने मम हािनः ामवे हां सखुी भिवािम
नवै सािकोऽहं ामवे सिुखनं करोिम ःखने हाा
मृनुेाान पं मनिस ।
अहार एव बीजमहारमोादानमोः
अानमोाद ् ःखाुतेआनमयोऽहं
सोऽहमकेोऽहमनोऽहं सवऽहिमित िवायानमयो
भवानो भवित ।
एष एव मोः । स मुः सवषां भोगान भ्ेु
सवा नानाननं भुानो न सािैव युत े साािन भुानो
नानने हीयत े स एको भवित बभ वित स जो जायत इव
जायमानोऽिप न जायते न बते न ज त िवते
आााना ूकाशयााानिमित ानाद ् िवमुः बीडते ।
लीलाथ िह जगदानाथ लीलामय इित लीलां
कुतान पऽुाः युाः बीडतानं भुमकंे भोयं
भगवं ूा भुं सव वषु ु ।
आनं िह ूवािम भगवतािदः ।
तामसमपावृानः ूकाशतां त पऽुाः ।
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