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Shri Lalita Upanishat

શ્રીલ લતાપેિનષત્

The Shree Lalita Upanishat is a most divine Upanishat dedicated

to the Supreme Goddess Shri Lalita. It beautifully describes

the Human Body as the Shri-Chakra. The various parts of Human

Body are the various parts of Shri-Chakra (16 outer petals,

8 inner petals, 14 triangles, 10 outer triangles, 10 inner

triangles, 8 inner triangles, and the middle most triangle et

cetera). The various practices (that are done by human body)

are the Shodasha Upachara Poojanam of Shri-Yantra and the

Deity, and other worship rituals. Thus, one can perform the

worship of Shri-Yantra and Shri Lalita Parameshvari by one’s

body itself. The Upanishat also has a lot of beautiful and

esoteric meanings. This Upanishat gives divine knowledge of

Supreme Brahma.

॥ શ્રીલ લતાપેિનષત્॥
॥ શ્રીલ લતાિત્રપુરસુ દય નમઃ॥
ૐ પરમકારણભૂતા શ ક્તઃ કેન નવચક્ર પાે દેહઃ ।
નવચક્રશ ક્તમયં શ્રીચક્રમ્ । પુ ષાથાર્ઃ સાગરાઃ । દેહાે નવરત્ને
દ્વ પઃ । આધારનવકમુદ્રાઃ શક્તયઃ । વગાિદસપ્તધાતુ ભરનેકૈઃ
સયંુક્તાઃ સઙ્ક પાઃ ક પતરવઃ । તજેઃ ક પકાેદ્યાનમ્॥
રસનયા ભાસમાના મધુરા લ તક્તકટુકષાયલવણરસાઃ ષડ્રસાઃ ।
િક્રયાશ ક્તઃ પીઠં કુ ડ લની જ્ઞાનશ ક્તરહ મચ્છાશ ક્તઃ ।
મહાિત્રપુરસુ દર જ્ઞાતા હાેતા । જ્ઞાનમઘ્ય જ્ઞેયં હિવઃ
જ્ઞા જ્ઞાનજ્ઞેયાનાં નમાેભેદભાવનં શ્રીચક્રપજૂનમ્॥
િનય તસિહતશ ◌ૃઙ્ગારાદયાે નવરસાઃ । અ ણમાદયઃ
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શ્રીલ લતાપેિનષત્

કામક્રાેધલાેભમાેહમદમા સયર્પુ યપાપમયા
બ્રાહ્ યાદયાેઽષ્ટશક્તયઃ । આધારનવકમુદ્રા શક્તયઃ ।
વ્યપ્તે વેા વાકાશશ્રાતે્ર વક્ચ જહ્વા-

પ્રાણવાક્પા ણપાદપાયપૂસ્થમનાેિવકારાઃ ષાેડશશક્તયઃ ।
વચનાદાનગમનિવસગાર્ન દાદાનાપેાદાનાપેેક્ષા-
બુદ્ધયાેઽનઙ્ગકુસમુાિદશક્તયાેઽષ્ટાૈ ।
અલ બુષાકુહૂિવશ્વાેદર વ ણાહ ત જહ્વાયશ વની-
ગા ધાર પૂષાસર વતીડાિપઙ્ગલાસષુુ ા
ચે ત ચતુદર્શનાડયઃ સવર્સઙ્ક્ષાે ભ યાિદચતુદર્શારદેવતાઃ॥
પ્રાણાપાનવ્યાનાેદાનસમાનનાગકૂમર્કૃકલદેવદત્તધન જયા
દશવાયવઃ સવર્ સ દ્ધપ્રદાિદ બિહદર્શારદેવતાઃ ।
અેતદ્વાયુદશકસસંગાપાિધભેદેન
રેચકપૂરકપાષેકદાહકા પાવકા ત મ ત પ્રાણઃ
સઙ્ખ્ય વને પ ચિવધાેઽ ત । જઠરા ગ્ મર્નુ યાણાં માેહકાે
ભક્ષ્યભાજે્યલેહ્યચાે યાત્મકં ચતુિવધમન્નં પાચય ત । તદા
કાશવા સકલાઃ સવર્જ્ઞ વાદ્ય તદર્શારદેવતાઃ॥
શીતાે ણસખુદુઃખેચ્છાસ વરજ તમાેગુણાદય વ શ યાિદશક્તયાેઽષ્ટાૈ ।
શ દ પશર્ પરસગ ધાઃ પ ચતન્માત્રાઃ પ ચપુ પબાણા
મન ઇ ધનવુર્લ્યાે બાણાે રાગઃ પાશાે દ્વષેાેઽઙુ્કશઃ ।
અવ્યક્તમહત્ત વાહઙ્કારકામેશ્વર વજે્રશ્વર -
ભગમા લ યાેઽ ત સ્ત્રકાેણાગ્રદેવતાઃ॥
પ ચદશ ત થ પેણ કાલસ્ય પિરણામાવલાેકનપ ચદશિનત્યાઃ
શદુ્ધાનુ પાિધદેવતાઃ । િન પાિધસાવર્દેવકામેશ્વર સદાઽઽન દપૂણાર્ ।
વા યૈક્ય પલ લતાકામેશ્વર સદાઽઽન દઘનપૂણાર્ વાત્મૈક્ય પા
દેવતા લ લતા મ ત॥
સાિહત્યકરણં સ વમ્ । કત્તર્વ્યમકત્તર્વ્ય મ ત ભાવનામુક્તા ઉપચારાઃ ।
અહં વમ ત ના ત કત્તર્વ્યાકત્તર્વ્યમપુા સતવ્યાનપુા સતવ્ય મ ત િવક પના ।
મનાેિવલાપનં હાેમઃ॥
બાહ્યા ય તરકરણાનાં પગ્રહણયાેગ્યતા તીત્યાવાહનમ્ ।
તસ્ય બાહ્યા ય તરકરણાનામેક પિવષયગ્રહણમાસનમ્ ।
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શ્રીલ લતાપેિનષત્

રક્તશકુ્લપદૈક કરણં પાદ્યમ્ ।
ઉ વલદામાેદાઽઽન દા સાન દનમઘ્યર્મ્ । વચ્છા વતઃ
શ ક્તિરત્યાચમનમ્ । ચચ્ચ દ્રમયી મરણં નાનમ્ ।
ચદ ગ્ વ પપરમાન દશ ક્ત મરણં વસ્ત્રમ્ । પ્રત્યેકં
સપ્તિવશ તધા ભન્ન વને ઇચ્છાિક્રયાત્મકબ્રહ્મગ્ર થમયી
સત તુબ્રહ્મનાડી બ્રહ્મસતંૂ્ર સવ્યા તિરક્તવસ્ત્રમ્ । સઙ્ગરિહતં
મરણં િવભષૂણમ્ । વચ્છ દપિરપૂણર્ મરણં ગ ધઃ ।
સમ તિવષયાણાં મનઃસૈ્થયણાનુસ ધાનં કુસમુમ્ । તષેામવે સવર્દા
વીકરણં ધપૂઃ । પવના ચ્છન્નાે વર્ વાલાસ ચ્ચદાહ્લાદાકાશદેહાે દ પઃ ।
સમ તયાતાયાતવજર્નં નવૈેદ્યમ્ । અવસ્થાત્રયૈક કરણં તા બૂલમ્ ।
મૂલાધારાદાબ્રહ્મર ધ્રપયર્ તં બ્રહ્મર ધ્રાદામૂલાધારપયર્ તં
ગતાગત પેણ પ્રાદ ક્ષ યમ્ । તુર યાવસ્થાનં
સસં્કારદેહશૂ યં પ્રમાિદતાવ તમ જનં બ લહરણમ્ ।
સ વમ ત કત્તર્વ્યમકત્તર્વ્યમાૈદાસી યમાત્મિવલાપનં હાેમઃ ।
ભાવનાિવષયાણામભેદભાવના તપર્ણમ્ । વયં ત પાદુકાિનમ જનં
પિરપૂણર્ યાનમ્॥
અેવં મૂ તત્રયં ભાવનયા યુક્તાે મુક્તાે ભવ ત । તસ્ય
દેવતાત્મૈક્ય સ દ્ધ શ્ચ તકાયાર્ યપ્રયત્નને સ ય ત સ અેવ શવયાેગી ત
ક યતે॥
॥ ઇ ત શ્રીલ લતાપેિનષ સ પૂણાર્॥
િહદ મ અથર્

॥ શ્રીલ લતાિત્રપુરસુ દર કાે નમસ્કાર॥
॥ શ્રીલ લતાપેિનષત્॥
પરમ-કારણ-ભૂતા શ ક્ત દ્વારા માનવ શર ર નાૈ ચક્ર- પાત્મક
બના હૈ । “શ્રી-ચક્ર” ઇ હી ં નાૈ ચક્રા ક શ ક્ત સે પિરપૂણર્ હૈ ।
પુ ષાથર્ હી સાગર- વ પ હૈ આૈર ઇસ સાગર મ શર ર નાૈ
રત્ના (નવચક્ર પી રત્ન) મ સ્થત દ્વ પ કે સમાન હૈ । મૂલાધાર
ક નાૈ મુદ્રાઅ હી શ ક્તયાઁ હ । વચા-આિદ સાત ધાતુઆ સે યુક્ત
અનેક સઙ્ક પ હી ક પ ક્ષ હ । “તજે” સુ દર ઉપવન હૈ ।
જહ્વા કે દ્વારા અનુભૂત હાનેવેાલે મધુર, અ લ, તક્ત, કટુ, કષાય આૈર
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શ્રીલ લતાપેિનષત્

લવણાત્મક વાદ હી છહ રસ હ । િક્રયાશ ક્ત પીઠ હૈ, જ્ઞાનશ ક્ત
કુ ડ લની હૈ આૈર ઇચ્છાશ ક્ત અહઙ્કાર હૈ । મહાિત્રપુરસુ દર જ્ઞાતા
આૈર હાેતા હ । જ્ઞાન અઘ્યર્ હૈ આૈર જ્ઞેય હી હવનીય પ્રદાથર્
હૈ । જ્ઞાતા (િકસી િવષય યા વ તુ કાે ે ન રહા હાે), જ્ઞાન (િકસી
િવષય/વ તુ કા જ્ઞાન)આૈર જ્ઞેય (વહ િવષય/વ તુ જસકાે ના
રહા હૈ)- ઇનક નમન-પવૂર્ક ભેદ-ભાવના હી શ્રીચક્ર કા પજૂન
હૈ ।
શ ◌ૃઙ્ગાર-આિદ નાૈ રસ હ । અ ણમા-આિદ,
કામ-ક્રાેધ-લાેભ-માેહ-મદ-મા સયર્-પુ ય આૈર પાપ તથા બ્રાહ્મી
આિદ આઠ શ ક્તયાઁ હ । મૂલાધાર ક નાૈ મુદ્રાઅ શ ક્તયાઁ હ ।
વી, જલ, તજે, વાયુ આૈર આકાશ; શ્રાતે્ર, વચા, ચ ,

જહ્વા આૈર ઘ્રાણ; વાક્, પા ણ, પાદ, પાયુ, ઉપસ્થ;આૈર મન કે િવકાર-
યહ સાેલહ શ ક્તયાઁ હ । વચન,આદાન, ગમન, િવસગર્,આન દ,
આદાન-ઉપાદાન, ઉપેક્ષા આૈર બુ દ્ધ હી અનઙ્ગ-કુસમુાિદ આઠ શ ક્તયાઁ
હ । અલ બુષા, કુહૂ, િવશ્વાેદર , વ ણા, હ ત- જહ્વા, યશ વની,
ગા ધાર , પષૂા, સર વતી, ઇડા, િપઙ્ગલા આૈર સષુુ ા- યે નાિડયાઁ
સવર્-સકં્ષાે ભણી આિદ ચતુદર્શાર ક દેવતા હ ।
પ્રાણ, અપાન,વ્યાન, ઉદાન, સમાન, નાગ, કૂમર્, કૃકલ, દેવદત્તઆૈર
ધન જય- યે ૧૦ વાયુ સવર્- સ દ્ધ-પ્રદા આિદ બિહદર્શાર કે દેવતા
હ । ઇ હી ં ૧૦ વાયુઆ કે સ પકર્ સે ઉપાિધ-ભેદ દ્વારા રેચક, પૂરક,
પાષેક, દાહક આૈર અ પાવકા ત નામ સે પ્રાણ પાઁચ પ્રકાર કા હાેતા
હૈ । ભક્ષ્ય, ભાજે્ય, લેહ્યઆૈર ચાે ય- ઇન ચાર પ્રકાર કે અન્ના
કા પાચન મનુ યા કા જઠરા ગ્ કરતા હૈ । તભી સવર્જ્ઞ વ-આિદ
અ તદર્શાર કે સભી દેવતા પ્રકાશમાન્ હાેતે હ ।
શીત, ઊ ણ, સખુ, દુ:ખ, ઇચ્છા, સ વ-ગુણ, રજ-ગુણ, તમ-ગુણ-
યે આઠ હી વ શની આિદ ૮ શ ક્તયાઁ હ । શ દ, પશર્, પ, રસ,
ગ ધ- યે પાઁચ તન્માત્રાઅ ૫ પુ પ-બાણ હ; મન- ઈખ કા
ધનષુ હૈ; ત્તયાઁ- બાણ હ; રાગ (આસક્ત)- પાશ હૈ;આૈર
દ્વષે- અઙુ્કશ હૈ । અવ્યક્ત, મહત-્ત વઆૈર અહઙ્કાર મ યસ્થ
િત્રકાેણ ક કામેશ્વર , વજેશ્વર આૈર ભગ-મા લની દેવતા હ ।
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૧૫ ત થયા કે પ સે કાલ કે પિરણામ કાે દેખનવેાલી ૧૫ િનત્યાઅ
હ- યે િનત્યાઅ શદુ્ધ- વ પા અિધ-દેવતા હ । ઉપાિધ-રિહતા
સવર્-દેવ-મયી કામેશ્વર સદા આન દ-પૂણાર્ હ । સાધક ક અપની
આત્મા મ મલી હુઈ સ્થ તવાલી, પિરપૂણર્ આન દ- વ પ વાલી લ લતા
કામેશ્વર ઇષ્ટ-દેવતા હ ।
સિહત કરના અથાર્ત્ સામ જસ્ય કરના હી સ વ હૈ । કતર્વ્ય યા
અકતર્વ્ય- ઇસ ભાવના સે મુક્ત હાનેા હી ઉપચાર હૈ । “મ’- “તુમ’
હૈ । કતર્વ્ય યા અકતર્વ્ય નહી ં હ । ઉપા સતઆૈર અનપુા સત- યહ
િવક પના હૈ । મન કાે િવલય કરના હી હાેમ હૈ ।
બાહર આૈર ભીતર ઇ દ્રયા ક પ-ગ્રહણ કરને ક યાેગ્યતા હૈ-
યહ “આવાહન” હૈ । સાધક ક બાહર આૈર ભીતર ઇ દ્રયા દ્વારા અેક
પ-અેક િવષય કા ગ્રહણ કરના હી “આસન” હૈ । રક્તઆૈર શકુ્લ-
ઇન દાનેા પદા કાે અેક કરના “પાદ્ય” હૈ । ઉ વલઆન દ સે આન દત
કરના “અઘ્યર્” હૈ । શ ક્ત ક વચ્છતા- યહી “આચમન” હૈ ।
ચચ્ચ દ્ર-મયી કા મરણ કરના “ નાન” હૈ । ચદ ગ્ - વ પા
પરમાન દ-શ ક્ત કા મરણ કરના “વસ્ત્ર” હૈ । ઇચ્છા-િક્રયાત્મક
બ્રહ્મગ્ર થ-મયી બ્રહ્મ-નાડી હી “બ્રહ્મ-સતૂ્ર” હૈ,આૈર યહી
બ્રહ્મનાડી ૨૭ પ્રકાર સે ભન્ન હાેકર અ તિરક્ત વસ્ત્ર ભી હૈ ।
સઙ્ગ-રિહત મરણ હી “આભષૂણ” હૈ । વચ્છ દ પિરપૂણર્ મરણ
હી “ગ ધ” હૈ । મન ક સ્થરતા દ્વારા સભી િવષયા કા અનુસ ધાન
કરના- યહ “પુ પ” હૈ । ઉન િવષયા કાે સદા વીકાર કરના- યહ
’ધપૂ” હૈ । પવન દ્વારા ઉઠ હુઈ સ ચ્ચદાન દ ક જ્યાે ત હી “દ પક’
હૈ । સારે આવાગમન કા ત્યાગ- યહી “નવૈેદ્ય” હૈ । તીના અવસ્થાઆ
કાે અેક કરના- “તા બૂલ” હૈ । મૂલાધાર સે બ્રહ્મ-ર ધ્ર તકઆૈર
બ્રહ્મ-ર ધ્ર સે મૂલાધાર તક આના- ના હી “પ્રદ ક્ષણા” હૈ ।
તુર ય સ્થ ત કાે પ્રાપ્ત કર કે સસં્કાર-દેહ સે રિહત હાેકર,
પરમાન દ મ ડૂબના- યહ બ લ દેના હૈ । કતર્વ્ય-અકતર્વ્ય ક
ઉદાસીનતા સે આત્મ-લય કર માત્ર સ વ હી હૈ- યહ ભાવના કરના
હાેમ હૈ । ભાવના કે િવષયા મ અભેદ કા િવચાર રખના હી તપર્ણ
હૈ । અપને કાે શ્રીપાદુકા મ મગ્ કરના હી પૂણર્ યાન હૈ ।
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ઇસ પ્રકાર તીના વ પા ક ભાવના સે યુક્ત હાનેવેાલા મુક્ત હાે
તા હૈ । ઉસે દેવતા આૈર આત્મા કે અૈક્ય ક સ દ્ધ બના પ્રયાસ

કે હી પ્રાપ્ત હાે તી હૈ આૈર વહ શવ-યાેગી કહલાતા હૈ ।
॥ શ્રીલ લતાપેિનષત્ સ પૂણર્ હાેતી હૈ॥

Meaning in English

Obeisances to ShreeLalita, the Beautiful Empress of Three Worlds

Shree Lalita Upanishat

This human body is made resembling the form of Nine

Chakras (Chakras are energy discs or centres within human

body, where particular energy flows), by the Shakti who is

the supreme cause of all. The ’Shree-Chakra’ incorporates

all the Nine Shaktis of these Nine Chakras. The four goals

of human life (righteousness, finance, sensual dealings, and

Liberation) are like an ocean, and in this ocean the body is

present like an island located in Nine Gems (the Nine Gems of

Nine Chakras). The Nine Mudraas (expressive styled postures made

by hands, body et cetera, during meditation, dance et cetera)

of Mooladhara-Chakra are the Shaktis. The vows combined by

the seven elements videlicet lymph et cetera (lymph, blood,

muscle, fat, bone, marrow, and reproductive fluid) are the

KalpaVriksha (divine desire fulfilling tree). The vital fire

illumination is a beautiful garden.

Sweet, sour, spicy, bitter, astringent, salty- these are six

tastes tasted by tongue. Work-power is altar, Knowledge-power

is Kundalini (coiled energy situated at the base of spine),

and Will-power is I-ness (the quality by which we say ’I’

am, ’I’ have, ’I’ do et cetera). Lalita TripuraSundari is

the knower and the sacrificer (of oblations). Knowledge is

Arghya (water offerings to deity to rinse hands and mouth)

and the Subject/Topic of that knowledge is the sacred

6 sanskritdocuments.org



શ્રીલ લતાપેિનષત્

oblations. Knower, knowledge, and subject/topic of knowledge-

having feeling of discrimination in these three with full

respect and humility, is the worship of Shree-Chakra.

There are nine sentiments- Shringaara et cetera (Shringaara-

love; Haasya- humour; Adbhuta- wonder; Shaanta- peace; Raudra-

anger; Veera- courage; Karuna- sorrow; Bhayanaka- fear;

Veebhatsa- disgust). There are eight spiritual powers (Anima,

Laghima, Mahima, Prapti, Garima, Ishatva, Prakaamya, Vashtva);

the six foe passions (Sensual desire, Anger, Greed, Attachment,

Pride, Jealously) and these two- Paapa (sin, bad deeds) and

Punya (Merits, good deeds)- these all eight (six+two); and the

Shakti of Braahmi et cetera; all these (in total) are the eight

Shaktis. The nine Mudraas of Muladhara are Shaktis. The five

elements- Earth, Water, Fire, Air, Ether; the five sense organs-

Ear, Skin, Eyes, Tongue, Nose; the five work organs- Speech,

Hands, Feet, Anal path, Genital path; and the contortions

of mind- these sixteen are the Sixteen Shaktis. Speaking,

accepting, motion, leaving, enjoying, accepting-offering,

neglecting, and intelligence- these eight actions are the eight

Shaktis Ananga Kusuma et cetera (Ananga Kusuma, Ananga Mekhala,

Ananga Madana, Ananga Madanatura, Ananga Rekha, Ananga Vegini,

Ananga Ankusha, Ananga Malini). Alambusha, Kuhoo, Vishvodari,

Varuna, Hasti-Jihvaa, Yashasvini, Gandhari, Pusha, Saraswati,

Ida, Pingala, Sushumna- these Nadis (energy paths) are the

deities (known as Sarva-Sankshobhini et cetera) of the 14

triangles.

There are 10 kinds of Air- Praana, Apaana, Vyaan, Udaana,

Samaana, Naaga, Koorma, Krikala, DevaDatta and Dhananjaya;

these 10 Airs are deities (known as Sarva-Siddhi-Pradaa et

cetera) of the outer 10 triangles. By composition, coming

into contact with these 10 Airs the Praana (vital force air)
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becomes of five types- Rechaka, Puraka, Poshaka, Daahaka

and Alpaavakaamrita. The Jathara-Agni (abdomen fire) in human

body digests these four kinds of food- Bhakshya (masticated),

Bhojya (swallowed), Lehya (licked) and Choshya (sucked). Only then

all the deities (known as Sarvagya et cetera) of the inner 10

triangles are illuminated (id est recognised).

Cold, Hot, Happiness, Sorrow, Wish, quality of purity,

quality of passion, quality of darkness- these eight are the

eight Shaktis Vashini et cetera (Vashini, Kameshwari, Modini,

Vimala, Aruna, Jayini, Sarveshwari, Kaulini). Word/Speech,

Touch, Vision, Taste, Smell- these are five TanMatras (five

subtle elements) which are the five flower-arrows; Mind is the

bow of sugarcane; various Mind Prepositions are the arrows;

Attachment is the rope; and Disgust is the goad. Avyakta,

Mahat-Tattva and Ahankaara (I-ness) are respectively Kameshvari,

Vajreshvari and Bhaga-Malini, the deities of the middle triangle

of the Shri-Yantra.

There are fifteen Nityaa-Shaktis who watch the translation of

time in the form of 15 lunar dates- these 15 Nityaas are the

pure-form main deities. She who is beyond any designation,

who is in the form of all the Gods and is always full of

eternal bliss, that Goddess is Kameshwari. She whose soul and

Her devotees’ souls are in oneness and thus experience the

ultimate eternal bliss, that Goddess Lalita Kaameshwari is

the Ishta-Devata (the personal deity whom a devotee chooses

to worship).

Coordination and equity of soul to the ultimate soul is

purity. ’To do’ and ’Not to do’- being free from this feeling is

the worship. ’I’ is ’You’. ’To do’ and ’Not to do’- these do not

exist. ’To be worshipped’ and ’Not to be worshipped’- this is

mere fancy (id est it does not exist). Evanescing the mind within
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contemplation of Divine is- doing the sacred oblations in fire.

The inner senses and outer senses have a capability

of assuming a form- this is the ’Avahanam’(inviting the

deity). Being one form and experiencing only one object from

both inner senses and outer senses- this is ’Asanam’(offering

of seat to a deity). Combining Red and White- this is

’Paadyam’(washing feet of deity). Merriment by the Effulgent

Bliss- is ’Arghyam’(offering water to deity to wash face,

hands). Purity of energy- is ’Achamanam’(offering water to

deity to purify mouth). Meditation of Chit-Chandra-Mayi (She who

is embodied moon of consciousness)- is the ’Snaanam’(bathing

of deity). Contemplating upon the Goddess who is in the form

of consciousness-fire and is Supreme Bliss- doing this is

’Vastram’(offering clothes to deity). The Brahma-Nadi (the

divine energy channel or path, within body) which is in form of

will and action and has the Brahma-Granthi (the divine node of

energy)- this Brahma-Nadi is the ’Yagyopaveetam’(the sacred

thread offered to deity). This very Brahma-Nadi departing

itself into 27 parts becomes the extra clothes (offered to

deity). Being unattached to desires and thus contemplating on

the deity- this is ’Abhushanam’(offering jewels and ornaments

to deity). Independently meditating completely upon the

deity- is ’Gandhah’(offering beautiful scent and fragrance to

deity). Inspection of all the subjects (the enjoyments, feelings,

knowledge et cetera) with stabilising the mind- doing this is

’Pushpam’(offering of flowers to deity). Always accepting

those subjects- is ’Dhoopah’(offering of incense fumes to

deity). The divine splendorous light of the Sat-Chit-Ananda (the

true and eternal bliss of consciousness) exalted high by the

Pavana (divine wind)- is the ’Deepah’(offering fire lamp-light

to deity). Renunciation of all transmigration of souls from
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death to birth to death (unending cycle of birth and death)-

is ’Naivedyam’(food offerings to deity). Consolidating the

three states of consciousness (waking, dreaming, and deep

sleep) into one- is ’Taambulam’(offering sweet betel leaf

to deity). Commuting from Mooladhara to Brahma-Randhra and

from Brahma-Randhra to Mooladhara- is ’Pradakshina’

(offering of gifts, money et cetera to deity).

Note- the terms in ’ ’-apostrophe are the 16 steps of

Shodasha Upachara Poojanam

(16 step worship of deity).

Attaining the Turiya state (the transcendental state) and leaving

the mortal human coil and thus being merged in Supreme Divine

Bliss- this is Bali (sacrifice done to deity). ᳚Only Eternal
Remains᳚- knowing this by immerging in own self from the

indifference of notions of ’To do’ and ’Not to do’- having

this feeling is Homa (divine oblatory fire sacrifices). Having

equality in subject of all feelings, emotion, sentiments et

cetera- is Tarpana (libation of water and offerings). Being

submerged in meditation of ShreePaduka (the divine feet of

deity)- is the real complete contemplation of deity.

In this way, he who is united with the sentiments of these

three forms is easily liberated. He effortlessly attains

oneness of God and soul, and is then called ’Shiva-Yogi’

meaning Ultimate Auspicious Mystic.

Thus ends the Shri Lalita Upanishat

Encoded, proofread, and translated by anonymous456an at gmail.com

Shri Lalita Upanishat
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