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Suryatapinyupanishad

ஸூrhயதாபிnhபநிஷth

ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி: ◌⁴ iΝயாம ேத³வா: । ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாmhஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³: ।
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா: । shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயா அShடேந: । shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴ ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
phரத²ம: படல:

ௐ அத² ப⁴க³வnhதmh கமலாஸநmh சrhiµக²mh பிதரmh ph³ரமாணmh ஸநthமார
உபஸஸார । phரணநாமாஹmh ேபா⁴ இதி । அதீ⁴ ேபா⁴ இதி பphரchச² । ேகா மiν: ।
தி³vhயmh கிmh th◌⁴ேயயmh ।யjhஜபாthஸrhைவேநாநிvh’thதி:।யth³vhயாநாthஸாphயth³தி: ◌⁴
தth³ph³ரவீ ப⁴க³வாnh ேலாகாiνkh³ரஹாேயதி । தchch²thவா பிதாமஹ ஆஹ –

ஶ ◌்’ே ப⁴வாேநகமநா:ஸrhவதா³ யமாமநnhதி யnhநமshயnhதி ேத³வா:
ஸ ph³ரமா ஸ ஶிவ:ஸ ஹshேஸnhth³ர: ேஸாऽர: பரம:shவராTh ஸ
ஸூrhேயா ப⁴க³வாnh ஸஹshராmhஶு: தmh ஸூrhயmh ப⁴க³வnhதmh ஸrhவshவபிணmh
நிக³மா ப³ஹுதா⁴ வrhணயnhதி । கயப: பயேகா ப⁴வதி । யthஸrhவmh
பபயதீதி ெஸௗmhயாth । கயபா³தி³தா:ஸூrhயா: பாபாnhநிrhkh◌⁴நnhதி
ஸrhவதா³ । ேராத³shேயாரnhதrhேத³ேஶஷு ।அைபதmh mh’thmh ஜயதி । ய ஏவmh ேவத³
।
ேயாऽெஸௗ தபnhiνேத³தி । அெஸௗ ேயாऽshதேமதி । அெஸௗ ேயாऽயதி । ஏஷ
 ேத³வ:

phரதி³ேஶாऽiνஸrhவா: rhேவா  ஜாத:ஸ உ க³rhேப⁴ அnhத: । ஸ விஜாயமாந:ஸ
ஜநிShயமாண: phரthயŋhiµகா²shதிShட²தி விவேதாiµக:² । அெஸௗ ேயாऽவஸrhபதி
நீலkh³ேவா விேலாத: । உைதநmh ேகா³பா அth³’ஶnhநth³’ஶnhiνத³ஹாrhய: ।
உைதநmh
விவா ⁴தாநி ஸ th³’Shேடா mh’ட³யாதி ந: । ’kh³பி: ◌⁴ rhவாேண தி³வி ேத³வ
ஈயேத । யஜுrhேவேத³ திShட²தி மth◌⁴ேய அந: ।ஸாமேவேத³நாshதமேய மயேத ।
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ஸூrhயதாபிnhபநிஷth

ேவைத³ரஶூnhயshthபி⁴ேரதி ஸூrhய: । ’kh³ph◌⁴ேயா ஜாதாmh ஸrhவேஶா rhதிமாஹு:
॥
ஏஷ ph³ரமா ச விShiΝச th³ர ஏஷ  பா⁴shகர: ।
thrhthயாthமா thேவதா³thமா ஸrhவேத³வமேயா ரவி: ॥ இதி ।
ேயாேக³ந ஊrhth◌⁴வமnhதி²ந:ஸூrhயmh ப⁴க³வnhதiµபாஸேத ।
த⁴நதா⁴nhயப³ஹுரthநவnhேதா நிrhvhயாதி⁴வnhத ஆShயவnhத ஆேராkh³யவnhேதா
ரயிவnhேதா த⁴நவnhேதா ப³லவnhேதா ப³ஹுthரவnhத இதி । ய:காம:
ஶாnhதிகாம: Shகாம: Shகாேமா ேமதா⁴காம: phரjhஞாகாம ஆShகாம
ஆேராkh³யகாேமாऽnhநாth³யகாேமா பா⁴shகரmh ப⁴க³வnhதiµபாத । ஸேயாநி:
ஸபதாmhஸேலாகதாmh க³thவாshthவா மஹாநnhத³iµத³கiµபshph’யாேபாऽவகா³ய
வாkh³யத: நிthயகrhம kh’thவா ஶுெசௗ ேத³ேஶऽphயாேநா த³rhபா⁴nh தா⁴ரயமாண:

phராŋhiµக² உபவிய phராநாயmhய ேத³ஶகாெலௗ ஸŋhகீrhthய thேவத³மயmh
thrhதிmh th³ணmh சShபத³mh பசபmh ஷட³rhணேவth³யmh
ஸphதாவமShடஶாேபதி (?)iµத³யாth³ஸமாட⁴iµத³யnhதmh
பth³மகரmh பth³மாஸநmh பth³மநயநmh பth³மபா³nhத⁴வmh தி³vhயாmhப³ரத⁴ரmh
தி³vhயக³nhதா⁴iνேலபநmh ஸrhவாப⁴ரண⁴தmh ஸrhவேவத³ஸmh
ஸrhவேத³வாதி⁴ைத³வதmh ஸrhவேத³வநமshயnhதmh காயபmh பா⁴shகரmh th◌⁴யாthவா
phரshகNhவ:கNhவthேராiµநிரshய ச²nhேதா³ऽiνShph³பா⁴shகேரா th³வாத³ஶாthமேகா
ைத³வதiµதா³thதshவேரா jhஞாநmh ேநthரmh ஸூrhயshதththவmh phரத²மmh பீ³ஜmh
th³விதீயmh
ஶkhதிshth’தீயmh கீலகமதா²பி mhபீ³ஜmh ஶkhதி:ஸூrhய இதி கீலகmh
। அத² பாதா³th³ையரrhத⁴rhைச: rh’kh³பி⁴shth’ேசந th³வாத³ஶபி⁴rhநாமபி: ◌⁴
thரரவிஸூrhயபா⁴iνக²க³ஷரNhயக³rhப⁴மchயாதி³thயஸவிthரrhகபா⁴shகராkh²ைய:
ஷTh³பீ³ைஜ:ஸmhதா: । shதshய th◌⁴யnhதி । க³chேச²த³nhேத பரmh பத³mh ॥
phேராkhதமாதி³thயமாஹாthmhயmh யnhமாmh thவமiνph’chச² ।
phரthயைத³வதmh பா⁴iν: பேராmh ஸrhவேத³வதா: ॥
தth³th◌⁴யாநmh ஜநmh காrhயmh ேரயshகாைமrhேதnhth³ைய: ।
ேதnhth³யாய ஶாnhதாய மnhthரmh ேத³யத³mh மஹth ॥
ந ேத³யmh சசலாாய நாப⁴khதாய கதா³சந ।
ஹஸnhதி ேலாகாயதிகா ஹஸnhதி லா ஜநா: ॥

2 sanskritdocuments.org



ஸூrhயதாபிnhபநிஷth

தshமாth³ேகா³phயmh phரயthேநந ந ேத³யmh யshய கshயசிth ।
ேராகீ³ ேராகா³th phரiµchேயத ப³th³ேதா⁴ iµchேயத ப³nhத⁴நாth ॥
ததா² phரthயrhதி²kh’thயாபி⁴rhமnhthரயnhthராதி³கிlhவிைஷ: ।
கிmh thர ப³ஹுேநாkhேதந ஸthயmh ஸthேயந ேம ஶேப ॥ இதி ॥
இthயாத²rhவணஶிர ஸூrhயதாபிநீேய phரத²ம: படல: ।
th³விதீய: படல:

ஸநthமாேரா ப⁴க³வnhதmh பிதரmh phரணிபthய பphரchச² ॥
கத²mh th◌⁴யாநmh கத²mh nhயாஸ: கத²mh ஜாவிதா⁴நகmh ।
அrhkh◌⁴யதா³நmh கத²mh காrhயmh ph³ரவீ ப⁴க³வாநித³mh ॥ இதி ॥
தேதா ப⁴க³வாnh பிதாமஹ ஆஹ-

யதவாkhகாயமநஸ:ஸூrhயப⁴khேதா ph³ரமசா vhரதத⁴ர:ஷ॥
ஸiµதா³ய³mh kh’தி⁴ । உth³யnhநth³யேநா ப⁴ஜ । பிதா thேரph◌⁴ேயா யதா² ।
தீ³rhகா⁴thவshய ேஹஶிேஷ । தshய ேநா ேத³ ஸூrhய । இதி th³vhயrhசmh
மஹாமnhthரmh
ஜphthவா phரthயrhதி²ேநா ஜயதி । உth³யnhநth³யthர மஹ: । ஆேராஹnhiνthதராmh
தி³வmh । ’th³ேராக³mh மம ஸூrhய । ஹமாணmh ச நாஶய । ஶுேகஷு ேம
ஹமாணmh । ேராபகாஸு த³th◌⁴ம । அேதா²ஹாth³ரேவஷு ேம । ஹமாணmh
நித³th◌⁴ம । உத³கா³த³யமாதி³thய: । விேவந ஸஹஸா ஸஹ । th³விஷnhதmh மம
ரnhத⁴யnh । ேமா அஹmh th³விஷேதா ரத²mh । உth³யnhநth³ேயthயயmh th’ேசா ேராக³kh◌⁴ந:
உபநிஷத³nhthயாrhத⁴rhசேஶா th³விஷmh (?) நா (?) ேயா ந:
ஶபாத³ஶபth । யச ந: ஶபத: ஶபாth । உஷாச தshைம நிmhkh
ச । ஸrhவmh பாபmh ஸஹதாmh । இthேயகrhேசா ேராக³kh◌⁴ந: phரthயrhதி²ஹா ॥
ஆகாேஶா வநிநா khேதா தீ³rhகா⁴th³யச ஸபி³nh³க: ।
ஆth³ேயாऽயமrhணேகாபிShேடா² th³விதீேயந th³விதீயக: ॥
th’தீேயந th’தீய:shயாth th³வாத³ேஶந th’தீயக: ।
⁴ேதந பசம: phேராkhத:ஷShட:² ேஷாட³ஶத:shவராth ॥
ஷட³rhேசாऽயmh மஹாமnhthர:ஸrhவth³தி⁴phரதா³யக: ।
ஏதnhமnhthரmh மேயாth³தி³Shடmh ³யாth³³யதமmh மஹth ॥
ஏதjhஜphthவா மஹாமnhthரmh ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ।
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ஜயிthவா விவshவnhதமrhkh◌⁴யதா³நmh ஸமாசேரth ।
ஏவmh ய:ேத ஜாmh iµchயேத ஸrhவகிlhபி³ைஷ: ॥
ஸrhவாமiνத இதி ॥
இthயாத²rhவணஶிர ஸூrhயதாபிநீேய th³விதீய: படல: ।
th’தீய: படல:

அத² ெஸௗரமநி phரவயா நிக³ேமாதி³தாநி । kh◌⁴’ணிதி th³ேவ அேர ।
ஸூrhய இதி thணி । ஆதி³thய இதி thணி । ஏதth³ைவ ஸாவிthரshயாShடாரmh
பத³mh
யாபி⁴khதmh । ய ஏவmh ேவத³ । யா ைஹவாऽபி⁴chயேத । ஸஹ வா
ஏதshய shவதா⁴ ந யஜுஷா ந ஸாmhநாமrhேதா²ऽshதி । யshஸாவிthரmh ேவத³ ।
அேஹா
நாஹாவth²ய: । ஸாவிthரmh விதா³சகார । தmh ஹ வாக³th³’யமாநாph◌⁴வாச
।ஸrhவmh ப³த ெகௗ³தேமா வத³ । யshஸாவிthரmh ேவேத³தி ।ஸ ேஹாவாச ।ைஸஷா
வாக³தி । அயமஹmh ஸாவிthர: । ேத³வாநாiµthதேமா ேலாக: । ³யmh மேஹா
பி³ph◌⁴ரதி³தி । ஏதாவதி³ஹ ெகௗ³தம: யjhேஞாபவீதmh kh’thவாऽேதா⁴ நிபபாத ।
நேமா நம இதி ।ஸ ேஹாவாச । மா ைப⁴rhெகௗ³தம ேதா ைவ ேத ேலாக இதி ।
தshமாth³ேய ேகச ஸாவிthரmh வி:³ । ஸrhேவ ேத தேலாகா: । உth³யnhநth³ய thர
மஹ: । ஸபthநாnhேம அநீநஶ: । தி³ைவநாnhவிth³யதா ஜ । நிmhேராசnhநத⁴ராnh
kh’தி⁴ । nhயாேஸாபேயாக³shதைத²வாrhkh◌⁴யதா³ேந ச பாத³nhயாஸஆth³ேயாऽrhத⁴rhசnhயாேஸா
th³விதீயjhஞஸ (?)shth’தீயshth’சnhயாஸச பீ³ஜnhயாேஸா
ஹmhஸnhயாஸ இதி ப³ஹுதா⁴ வrhணயnhதி ॥
இthயாத²rhவணஶிர ஸூrhயதாபிநீேய th’தீய: படல: ।
சrhத:² படல:

அத² ஜாவிதா⁴நmh வேய–
யnhthரshய rhவth³வாேர th³வாரைய ேthரபாலாய மாயாைய நம இதி
த³ணேதா th³வாரைய க³ேணஶாய மாயாைய phரthயkhேதா ³rhகா³ைய மாயாைய
உத³khேதா மஹாலmhைய மாயாைய நம: । rhவபthேர ஸூrhயாயாkh³ேநயபthேர
ரவேய த³ேண விவshவேத ைநrh’ெதௗ க²கா³ய பசிேம வய
வாயvhேய thராய ெஸௗmhேய ஆதி³thயாய ஈஶாnhேய நேமா மஹேஸ பா⁴shகராய நம
இthயதா²Shடத³லஜாதி³thயஸவிth’ஸூrhயக²க³ஷக³ப⁴shதிமாrhதாNhட³-
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ஜக³chசுபி⁴ரShடபி⁴rhஜாைதரத²
பீட²ஜாதா⁴ரஶkhதிலphரkh’திrhமாநnhதவராஹph’தி²வீ-
ஸுவrhணமNhடபரthநmhஹாஸைநrhஙிnhைத:
த⁴rhமjhஞாநைவராkh³ையவrhையrhநrhைவச
ஙிnhைதrh’kh³ேவதா³தி³பி⁴சrhபி: ◌⁴
kh’தாதி³பி⁴சrhபி⁴rhமnhதா³ராதி³பி:◌⁴ பசபி⁴।
பீட²கlhபலகnhத³நாளபth³மபthரேகஸரகrhணிகாஸூrhயமNhட³ல-

ேஸாமவநிph³ரமவிShiΝth³ரஸthவ
ரஜshதமாthமாnhதராthமா பரமாthம: ◌⁴ ஷ⁴வ: ஷஸுவ:

ஷ⁴rh⁴வshஸுவ: ஷாth³ையrhஙிnhைதshth’ேசந
ஸrhேவாபசாேராபேயாக³shேதந ஸrhவாெகௗ⁴க⁴நிvh’thதி:th³th◌⁴யதீதி ॥
இthயாத²rhவணஶிர ஸூrhயதாபிநீேய சrhத:² படல: ।
பசம: படல:

அத² யnhthரmh phரவயா ேத³வதாஸு phரஸாத⁴நmh ।
யnhthரmh விநா ேத³வதா ச ந phரத³தி ஸrhவதா³ ॥
vh’thதமாெதௗ³ விkh²ய ஸாShடபthரmh ததshthேகாணmh vh’thதmh
ஷட³ரmh vh’thதக³ளmh ஸா⁴ேகாணmh ஸமாேக²தி³தி
। தthைரதா ேத³வதா ஆவாய th³வாத³ஶாவரநி rhயாthதthர
ேத³வதாமாrhதாNhடா³தி³பா⁴nhவாதி³thயஹmhஸஸூrhயதி³வாகரதபநபா⁴shகரா ஙிnhதா:
phரத²மாவரேண thராத³ேயா th³வாத³ஶமnhthராth³யா: th³விதீேய ஸூrhேயாத³ேய
நவேக²டshth’தீேய தா⁴தா th◌⁴வேஸாமாநிலாநலphரthஷphரபா⁴ஸசrhேத²
வீரப⁴th³ரகி³ஶஶŋhகைரகபாத³rh³th◌⁴nhயாதீ³நா:
⁴வநாதி⁴பதிவிஶாmhபதிபஶுபதிshதா²iΝப⁴வா: பசேம
தா⁴thரrhயமாmhஶுமth◌⁴யமணிப⁴ேவnhth³ரவிவshவthஷக³ப⁴shதிமாrhதாNhட³ஜக³chசுஷ:

ஷShேட²அணஸூrhயேவதா³ŋhக³பா⁴nhவிnhth³ரரவிக³ப⁴shதியமஸுவrhணேரேதா-
தி³வாகரthரவிShiΝமாகா⁴தி³th³வாத³ஶமாஸாதி⁴பதய:
ஸphதேம அதாŋhேகா³ சnhth³ரkhேராேதா⁴nhமthதகபாபீ⁴ஷணஸmhஹாரா:
அShடேம ph³ராmhயாத³ய:ஸphதமாதேரா நவேம
இnhth³ராத³ேயாऽShெடௗ த³ஶேம ேமஷாத³ேயா th³வாத³ைஶகாத³ேஶ
வjhரஶkhதிக²Th³க³பாஶாŋhஶக³தா³thஶூலசnhth³ரiµஸலபth³மாநி th³வாத³ேஶ
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மth◌⁴ேய பா⁴shகரmh th◌⁴யாேய³பசாராnh ஸமrhphயாrhkh◌⁴யாணி த³th³யாth ப⁴க³வாnh
ஸுphேதா
ப⁴ேவth ॥
இthயாத²rhவணஶிர ஸூrhயதாபிநீேய பசம: படல: ।
ஷShட:² படல:

அத² யnhthேர பீ³ேஜாth³தா⁴ரmh phரவயா ேத³வதாஸnhநித⁴ேய
vh’thதபா⁴iνமதீth³vhயrhணiµth³த⁴ேரthகமலாShடபrhேணஷு த³Nhட³ ஏஷ:

பிŋhகா³phரசNhட³ேthரபாலக³ணபதி³rhகா³லmhேயா ேஙnhதா அShெடௗ
(?)shயாth³வrhண பீ³ஜகாth³யா:ஷThேகாேணஷு தாரயா ஹmhஸshேஸாஹதி
சராஶாஸு மாயாமŋhஶmh ச மாக² (?) phவShடஸு
தthததா³th³யrhணமth◌⁴ேய th’தீயநாமாதி³கதி ேத³ஶிேகாkhthயா ஸrhவmh விjhஞாய
ஸாத⁴க:th³th◌⁴யதி ॥
³ப⁴khதாய ஶாnhதாய phரேத³யmh நியதாthமேந ।
ந ச ஶுஷேவ வாchயmh ைஹகாய கதா³சந ॥
ேத³ஶிேகாkhதவிதா⁴ேநந யnhthேர ேத³வmh phரஜேயth ।
அrhkh◌⁴யதா³நmh தத:rhயாth³பா⁴iνரrhkh◌⁴யphய:ஸதா³ ॥
ேத³ஶிேகாkhேதந மnhthேரண th’ேசந ச யதா²விதி⁴ ।
ஸாத⁴க:ஸாத⁴ேயthஸrhவஹ ேலாேக பரthர ச ॥
கிmh thர ப³ஹுேநாkhேதந ஸthயmh ஸthேயந ேம ஶேப ।
phரthயைத³வதmh ஸூrhய: பேராmh ஸrhவேத³வதா: ॥
ஸூrhயshேயாபாஸநmh காrhயmh க³chேச²th ஸூrhயꣳஸத³mh ।
க³chேச²th ஸூrhயꣳஸத³mh க³chேச²th ஸூrhயஸꣳஸத³தி ॥
இthயாத²rhவணஶிர ஸூrhயதாபிநீேய ஷShட:² படல:

இதி ஸூrhயதாபிnhபநிஷth ஸமாphதா ।
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி: ◌⁴ iΝயாம ேத³வா: । ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாmhஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³: ।
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா: । shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயா அShடேந: । shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴ ॥
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ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
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