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Shvetashvatara Upanishad

ेतातराेपिनषत्

ॐ सहनाववत । सह नाै भुनु ।
सह वीय करवावहै ।
तेजव नावधीतमत । मा वषावहै ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥

थमाेऽयायः ।
हरः ॐ ॥ वादनाे वदत ।
कं कारणं  कुतः  जाता

जीवाम केन  च सिता ।
अधताः केन सखेतरेषु

वतामहे वदाे यवथाम् ॥ १॥
कालः वभावाे िनयितयछा

भूतािन याेिनः पुष इित चया ।
संयाेग एषां न वाभावा-

दाायनीशः सखदःुखहेताेः ॥ २॥
ते यानयाेगानुगता अपयन्

देवाशं वगुणैिनगूढाम् ।
यः कारणािन िनखलािन तािन

कालायुायधितयेकः ॥ ३॥
तमेकनेमं िवृतं षाेडशातं

शताधारं वंशितयराभः ।
अकैः षवपैकपाशं

िमागभेदं िनमैकमाेहम् ॥ ४॥
पाेताेबुं पयाेयुवां
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ेतातराेपिनषत्

पाणाेम पबुादमूलाम् ।
पावता पदःुखाैघवेगां

पाशेदां पपवामधीमः ॥ ५॥
सवाजीवे सवसंथे बृहते

अन् हंसाे ायते चे ।
पृथगाानं ेरतारं च मवा

जुतततेनामृतवमेित ॥ ६॥
उतमेतपरमं त 

तंयं सिताऽरं च ।
अातरं वदाे वदवा

लना ण तपरा याेिनमुाः ॥ ७॥
संयुमेतत् रमरं च

यायं भरते वमीशः ।
अनीशाा बयते भाेृ-

भावाज् ावा देवं मुयते सवपाशैः ॥ ८॥
ााै ावजावीशनीशावजा

ेका भाेृभाेयाथयुा ।
अनताा वपाे कता

यं यदा वदते मेतत् ॥ ९॥
रं धानममृतारं हरः

राानावीशते देव एकः ।
तयाभयानााेजनाव-

भावात् भूयाते वमायािनवृः ॥ १०॥
ावा देवं सवपाशापहािनः

ीणैः ेशैजमृयुहाणः ।
तयाभयानाृतीयं देहभेदे

वैय केवल अाकामः ॥ ११॥
एतेयं िनयमेवासंथं

नातः परं वेदतयं ह कत् ।
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ेतातराेपिनषत्

भाेा भाेयं ेरतारं च मवा
सव ाें िवधं मेतत् ॥ १२॥

वेयथा याेिनगतय मूितन
यते नैव च लनाशः ।

स भूय एवेधनयाेिनगृ-

ताेभयं वै णवेन देहे ॥ १३॥
वदेहमरणं कृवा णवं चाेरारणम् ।
यानिनमथनायासादेवं पयेगूढवत् ॥ १४॥
ितलेषु तैलं दधनीव सप-

रापः ाेतःवरणीषु चाः ।
एवमााऽिन गृतेऽसाै

सयेनैनं तपसायाेऽनुपयित ॥ १५॥
सवयापनमाानं ीरे सपरवापतम् ।
अावातपाेमूलं ताेपिनषत् परम् ॥ १६॥

तीयाेऽयायः ।
युानः थमं मनतवाय सवता धयः ।
अेयाेितिनचाय पृथया अयाभरत् ॥ १॥
युेन मनसा वयं देवय सवतः सवे ।
सवगेयाय शा ॥ २॥
युाय मनसा देवान् सवयताे धया दवम् ।
बृहाेितः करयतः सवता सवाित तान् ॥ ३॥
युते मन उत युते धयाे

वा वय बृहताे वपतः ।
व हाेा दधे वयुनावदेक

इही देवय सवतः परुितः ॥ ४॥
युजे वां  पूय नमाेभवाेक

एत पयेव सूरेः ।
वत वे अमृतय पुा अा ये

धामािन दयािन तथुः ॥ ५॥
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अयाभमयते वायुयाधयते ।
साेमाे याितरयते त सायते मनः ॥ ६॥
सवा सवेन जुषेत  पूयम् ।
य याेिनं कृणवसे न ह ते पूतमपत् ॥ ७॥
ितं थाय समं शररं

दयाण मनसा सवेय ।
ाेडपेन तरेत वान्

ाेतांस सवाण भयानकािन ॥ ८॥
ाणान् पीडेह संयुचेः

ीणे ाणे नासकयाेसीत ।
दुायुमव वाहमेनं

वान् मनाे धारयेतामः ॥ ९॥
समे शचाै शक राविवालका-

ववजते शदजलायादभः ।
मनाेनुकूले न त चपीडने

गुहािनवातायणे याेजयेत् ॥ १०॥
नीहारधूमाकािनलानलानां

खाेतवुफटकशशीनाम् ।
एतािन पाण पुरःसराण

यभयकराण याेगे ॥ ११॥
पृथयेजाेऽिनलखे समुथते

पाके याेगगुणे वृे ।
न तय राेगाे न जरा न मृयुः

ाय याेगामयं शररम् ॥ १२॥
लघुवमाराेयमलाेलपवं

वणसादः वरसाैवं च ।
गधः शभाे मूपुरषमपं

याेगवृं थमां वदत ॥ १३॥
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यथैव बबं मृदयाेपलं
तेजाेमयं ाजते तत् सधातम् ।

ताऽऽतवं समीय देही
एकः कृताथाे भवते वीतशाेकः ॥ १४॥

यदातवेन त तवं
दपाेपमेनेह युः पयेत् ।

अजं वं सवतवैवशं
ावा देवं मुयते सवपापैः ॥ १५॥

एषाे ह देवः दशाेऽनु सवाः ।
पूवाे ह जातः स उ गभे अतः ।

स एव जातः स जिनयमाणः
यङ् जनातित सवताेमुखः ॥ १६॥

याे देवाे अाै याेऽस
याे वं भुवनमाववेश ।

य अाेषधीषु याे वनपितषु
तै देवाय नमाे नमः ॥ १७॥

तृतीयाेऽयायः ।
य एकाे जालवानीशत ईशनीभः

सवााेकानीशत ईशनीभः ।
य एवैक उवे सवे च

य एतद् वदरुमृताते भवत ॥ १॥
एकाे ह ाे न तीयाय तथ-ु

य इमाँाेकानीशत ईशनीभः ।
यङ् जनातित सुकाेचातकाले

संसृय वा भुवनािन गाेपाः ॥ २॥
वतत वताेमुखाे

वताेबात वतपात् ।
सं बायां धमित सपतै-

ावाभूमी जनयन् देव एकः ॥ ३॥
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याे देवानां भवाेव
वाधपाे ाे महषः ।

हरयगभ जनयामास पूव
स नाे बुा शभया संयुनु ॥ ४॥

या ते  शवा तनूरघाेराऽपापकाशनी ।
तया नतनुवा शतमया गरशताभचाकशीह ॥ ५॥
याभषुं गरशत हते बभयतवे ।
शवां गर तां कु मा हंसीः पुषं जगत् ॥ ६॥
ततः परं  परं बृहतं

यथािनकायं सवभूतेषु गूढम् ।
वयैकं परवेतार-

मीशं तं ावाऽमृता भवत ॥ ७॥
वेदाहमेतं पुषं महात-

मादयवण तमसः परतात् ।
तमेव वदवाितमृयुमेित

नायः पथा वतेऽयनाय ॥ ८॥
यात् परं नापरमत क-

ाणीयाे न यायाेऽत कत् ।
वृ इव तधाे दव ितयेक-

तेनेदं पूण पुषेण सवम् ॥ ९॥
तताे यदुरततं तदपमनामयम् ।
य एतदरुमृताते भवत अथेतरे दःुखमेवापयत ॥ १०॥
सवानन शराेीवः सवभूतगुहाशयः ।
सवयापी स भगवांतात् सवगतः शवः ॥ ११॥
महान् भुवै पुषः सवयैष वतकः ।
सिनमलाममां ािमीशानाे याेितरययः ॥ १२॥
अु माः पुषाेऽतराा

सदा जनानां दये सवः ।
दा मनीषा मनसाभृाे
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य एतद् वदरुमृताते भवत ॥ १३॥
सहशीषा पुषः सहाः सहपात् ।
स भूमं वताे वृवा अयितशाुलम् ॥ १४॥
पुष एवेदꣳ सव यद् भूतं य भयम् ।
उतामृतवयेशानाे यदेनाितराेहित ॥ १५॥
सवतः पाणपादं तत् सवताेऽशराेमुखम् ।
सवतः ुितमाेके सवमावृय ितित ॥ १६॥
सवेयगुणाभासं सवेयववजतम् ।
सवय भुमीशानं सवय शरणं सत् ॥ १७॥
नवारे पुरे देही हंसाे लेलायते बहः ।
वशी सवय लाेकय थावरय चरय च ॥ १८॥
अपाणपादाे जवनाे हीता

पययचः स णाेयकणः ।
स वे वें न च तयात वेा

तमारयं पुषं महातम् ॥ १९॥
अणाेरणीयान् महताे महीया-

नाा गुहायां िनहताेऽय जताेः ।
तमतः पयित वीतशाेकाे

धातः सादाहमानमीशम् ॥ २०॥
वेदाहमेतमजरं पुराणं

सवाानं सवगतं वभुवात् ।
जिनराेधं वदत यय

वादनाे ह वदत िनयम् ॥ २१॥
चतथाेऽयायः ।

य एकाेऽवणाे बधा शयाेगाद्
वरणाननेकान् िनहताथाे दधाित ।

वचैित चाते वमादाै च देवः
स नाे बुा शभया संयुनु ॥ १॥
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तदेवातदादय-
तायुतदु चमाः ।

तदेव शं तद् 
तदापतत् जापितः ॥ २॥

वं ी वं पुमानस
वं कुमार उत वा कुमार ।

वं जीणाे दडेन वस
वं जाताे भवस वताेमुखः ॥ ३॥

नीलः पताे हरताे लाेहता-

तडभ ऋतवः समुाः ।
अनादमत् वं वभुवेन वतसे

यताे जातािन भुवनािन वा ॥ ४॥
अजामेकां लाेहतशकृणां

बः जाः सृजमानां सपाः ।
अजाे ेकाे जुषमाणाेऽनुशेते

जहायेनां भुभाेगामजाेऽयः ॥ ५॥
ा सपणा सयुजा सखाया

समानं वृं परषवजाते ।
तयाेरयः पपलं वायन-

याे अभचाकशीित ॥ ६॥
समाने वृे पुषाे िनमाेऽ-

नीशया शाेचित मुमानः ।
जुं यदा पयययमीशमय

महमानमित वीतशाेकः ॥ ७॥
ऋचाे अरे परमे याेमन्

यदेवा अध वे िनषेदःु ।
यतं न वेद कमृचा करयित

य इदुत इमे समासते ॥ ८॥
छदांस याः तवाे तािन
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भूतं भयं य वेदा वदत ।
अान् मायी सृजते वमेत-

ंायाे मायया सः ॥ ९॥
मायां त कृितं वाायनं च महेरम् ।
तयवयवभूतैत यां सवमदं जगत् ॥ १०॥
याे याेिनं याेिनमधितयेकाे

यदं सं च वचैित सवम् ।
तमीशानं वरदं देवमीडं

िनचायेमां शातमयतमेित ॥ ११॥
याे देवानां भवाेव

वाधपाे ाे महषः ।
हरयगभ पयत जायमानं

स नाे बुा शभया संयुनु ॥ १२॥
याे देवानामधपाे

यन्ाेका अधताः ।
य ईशे अय पदतपदः

कै देवाय हवषा वधेम ॥ १३॥
सूाितसूं कललय मये

वय ारमनेकपम् ।
वयैकं परवेतारं

ावा शवं शातमयतमेित ॥ १४॥
स एव काले भुवनय गाेा

वाधपः सवभूतेषु गूढः ।
यन् युा षयाे देवता

तमेवं ावा मृयुपाशांछन ॥ १५॥
घृतात् परं मडमवाितसूं

ावा शवं सवभूतेषु गूढम् ।
वयैकं परवेतारं

ावा देवं मुयते सवपाशैः ॥ १६॥
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एष देवाे वकमा महाा
सदा जनानां दये सवः ।

दा मनीषा मनसाभृाे
य एतद् वदरुमृताते भवत ॥ १७॥

यदाऽतमता दवा न रािः
न सचासछव एव केवलः ।

तदरं तत् सवतव रेयं
ा च तात् सृता पुराणी ॥ १८॥

नैनमूव न ितयं
न मये न परजभत् ।

न तय ितमा अत
यय नाम महद् यशः ॥ १९॥

न सशे ितित पमय
न चषा पयित कनैनम् ।

दा दथं मनसा य एन-
मेवं वदरुमृताते भवत ॥ २०॥

अजात इयेवं कः पते ।
 ये दणं मुखं तेन मां पाह िनयम् ॥ २१॥
मा नताेके तनये मा न अायुष

मा नाे गाेषु मा न अेषु ररषः ।
वीरान् मा नाे  भामताे

वधीहवतः सदामत् वा हवामहे ॥ २२॥
पमाेऽयायः ।

े अरे परे वनते
वावे िनहते य गूढे ।

रं ववा मृतं त वा
वावे ईशते यत साेऽयः ॥ १॥

याे याेिनं याेिनमधितयेकाे
वािन पाण याेनी सवाः ।
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ऋषं सूतं कपलं यतमे
ानैबभित जायमानं च पयेत् ॥ २॥

एकैक जालं बधा वकुव-
न् ेे संहरयेष देवः ।

भूयः सृा पतयतथेशः
सवाधपयं कुते महाा ॥ ३॥

सवा दश ऊवमध ितयक्
काशयन् ाजते यनान् ।

एवं स देवाे भगवान् वरेयाे
याेिनवभावानधितयेकः ॥ ४॥

य वभावं पचित वयाेिनः
पायां सवान् परणामयेद् यः ।

सवमेतद् वमधितयेकाे
गुणां सवान् विनयाेजयेद् यः ॥ ५॥

तद् वेदगुाेपिनषस गूढं
तद् ा वेदते याेिनम् ।

ये पूव देवा ऋषय तद् वद-ु
ते तया अमृता वै बभूवुः ॥६॥

गुणावयाे यः फलकमकता
कृतय तयैव स चाेपभाेा ।

स वपगुणवा
ाणाधपः सरित वकमभः ॥ ७॥

अु मााे रवतयपः
सपाहारसमवताे यः ।

बुेगुणेनागुणेन चैव
अारामााेऽयपराेऽप ः ॥ ८॥

बालाशतभागय शतधा कपतय च ।
भागाे जीवः स वेयः स चानयाय कपते ॥ ९॥
नैव ी न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः ।
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यछररमादे तेने तेने स युयते ॥ १०॥
सपनपशनमाेह-ै

ासाबुवृाववृज ।
कमानुगायनुमेण देही

थानेषु पायभसपते ॥ ११॥
थूलािन सूाण बिन चैव

पाण देही वगुणैवृणाेित ।
यागुणैरागुणै तेषां

संयाेगहेतरपराेऽप ः ॥ १२॥
अनानतं कललय मये

वय ारमनेकपम् ।
वयैकं परवेतारं

ावा देवं मुयते सवपाशैः ॥ १३॥
भावामनीडायं भावाभावकरं शवम् ।
कलासगकरं देवं ये वदुते जतनुम् ॥ १४॥

षाेऽयायः ।
वभावमेके कवयाे वदत

कालं तथाये परमुमानाः ।
देवयैष महमा त लाेके

येनेदं ायते चम् ॥ १॥
येनावृतं िनयमदं ह सव ः

कालकाराे गुणी सववद् यः ।
तेनेशतं कम ववतते ह

पृथयेजाेिनलखािन चयम् ॥ २॥
तकम कृवा विनवय भूय-

तवय तावेन समेय याेगम् ।
एकेन ायां िभरभवा

कालेन चैवागुणै सूैः ॥ ३॥
अारय कमाण गुणावतािन
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भावां सवान् विनयाेजयेः ।
तेषामभावे कृतकमनाशः

कमये याित स तवताेऽयः ॥ ४॥
अादः स संयाेगिनमहेतः

परकालादकलाेऽप ः ।
तं वपं भवभूतमीडं

देवं वचथमुपाय पूवम् ॥ ५॥
स वृकालाकृितभः पराेऽयाे

यात् पः परवततेऽयम् ।
धमावहं पापनुदं भगेशं

ावाथममृतं वधाम ॥ ६॥
तमीराणां परमं महेरं

तं देवतानां परमं च दैवतम् ।
पितं पतीनां परमं परताद्-

वदाम देवं भुवनेशमीडम् ॥ ७॥
न तय काय करणं च वते

न तसमायधक यते ।
पराय शववधैव ूयते

वाभावक ानबलया च ॥ ८॥
न तय कत् पितरत लाेके

न चेशता नैव च तय लम् ।
स कारणं करणाधपाधपाे

न चाय किनता न चाधपः ॥ ९॥
यततनाभ इव ततभः धानजैः वभावतः ।
देव एकः वमावृणाेित स नाे दधात ाययम् ॥ १०॥
एकाे देवः सवभूतेषु गूढः

सवयापी सवभूतातराा।
कमायः सवभूताधवासः

साी चेता केवलाे िनगुण ॥ ११॥
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एकाे वशी िनयाणां बना-
मेकं बीजं बधा यः कराेित ।

तमाथं येऽनुपयत धीरा-
तेषां सखं शातं नेतरेषाम् ॥ १२॥

िनयाे िनयानां चेतनेतनाना-
मेकाे बनां याे वदधाित कामान् ।

तकारणं सायाेगाधगयं
ावा देवं मुयते सवपाशैः ॥ १३॥

न त सूयाे भाित न चतारकं
नेमा वुताे भात कुताेऽयमः ।

तमेव भातमनुभाित सव
तय भासा सवमदं वभाित ॥ १४॥

एकाे हंसः भुवनयाय मये
स एवाः सलले संिनवः ।

तमेव वदवा अितमृयुमेित
नायः पथा वतेऽयनाय ॥ १५॥

स वकृद् ववदायाेिन-
ः कालकालाे गुणी सववद् यः ।

धानेपितगुणेशः
संसारमाेथितबधहेतः ॥ १६॥

स तयाे मृत ईशसंथाे
ः सवगाे भुवनयाय गाेा ।

य ईशेऽय जगताे िनयमेव
नायाे हेतवत ईशनाय ॥ १७॥

याे ाणं वदधाित पूव
याे वै वेदां हणाेित तै ।

तं ह देवं अाबुकाशं
मुमुवै शरणमहं पे ॥ १८॥

िनकलं िनयं शातं िनरवं िनरनम् ।
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अमृतय परं सेतं दधेदनमवानलम् ॥ १९॥
यदा चमवदाकाशं वेययत मानवाः ।
तदा देवमवाय दःुखयाताे भवयित ॥ २०॥
तपःभावाद् देवसादा

 ह ेतातराेऽथ वान् ।
अयामयः परमं पवं

ाेवाच सयगृषसजुम् ॥ २१॥
वेदाते परमं गुं पुराकपे चाेदतम् ।
नाशाताय दातयं नापुायाशयाय वा पुनः ॥ २२॥
यय देवे परा भः यथा देवे तथा गुराै ।
तयैते कथता थाः काशते महानः ॥ २३॥
काशते महान इित ।
ॐ सह नाववत । सह नाै भुनु । सह वीय करवावहै ।

तेजव नावधीतमत । मा वषावहै ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
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