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Suryatapinyupanishad

सयू तािपपुिनषत ्

ॐ भिं कणिभः ौणुयुाम दवेाः । भिं पँयमेािभय जऽाः ।
िररैैुवुासंनिूभ शमे दवेिहतं यदायःु ।
ि न इो वृौवाः । ि नः पषूा िववदेाः ।
ि ना अिरनिेमः । ि नो बहृितदधात ु ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
ूथमः पटलः
ॐ अथ भगवं कमलासनं चतमु ुखं िपतरं ॄाणं सनुमार
उपससार । ूणनामाहं भो इित । अधीिह भो इित पू । को मनःु ।
िदं िकं येम ।् यपावनोिनविृः । यानाािसिः
तवीत ु भगवान ल्ोकानमुहायिेत । तुा िपतामह आह –

श ृणोत ु भवानकेमनाः सव दा यमामनि यमि दवेाः
स ॄा स िशवः स हिरेः सोऽरः परमः राट ्स
सयू भगवान स्हॐाशंःु तं सयू भगवं सव िपणं
िनगमा बधा वण यि । कँयपः पँयको भवित । यव
पिरपँयतीित सौात ।् कँयपािदताः सयूा ः पापाि ि
सवदा । रोदोरदशषे ु । अपतैं मृ ुं जयित । य एवं वदे ।
योऽसौ तपदुिेत । असौ योऽमिेत । असौ योऽीयित । एष िह दवेः
ूिदशोऽनसुवा ः पवू िह जातः स उ गभ अः । स िवजायमानः स
जिनमाणः ूखुािित िवतोमखुः । असौ योऽवसप ित
नीलमीवो िवलोिहतः । उतनै ं गोपा अशशदुहाय ः । उतनै ं
िवा भतूािन स ो मडृयाित नः । ऋिः पवूा े िदिव दवे
ईयते । यजवुद े ितित मे अः । सामवदेनेामये महीयत े ।
वदेरैशूििभरिेत सयू ः । ऋो जातां सव शो मिूत माः ॥
एष ॄा च िवु ि एष िह भारः ।
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सयू तािपपुिनषत ्

िऽमूा ा िऽवदेाा सवदवेमयो रिवः ॥ इित ।
योगने ऊमिनः सयू भगवमपुासते ।
धनधाबरवो िना िधव आयुव आरोयवो
रियवो धनवो बलवो बपऽुव इित । यः ौीकामः
शािकामः तिुकामः पिुकामो मधेाकामः ूाकाम आयुाम
आरोयकामोऽाकामो भारं भगवमपुासीत । सयोिनः
सपतां सलोकतां गा ुा महानमदुकमपुृँ यापोऽवगा
वायतः िनकम कृा शचुौ दशेऽेासीनो दभा न ध्ारयमाणः
ूाखु उपिवँय ूाणानाय दशेकालौ सी  िऽवदेमयं
िऽमिूत िऽगणुं चतुदं पपं षडण वें
सामशापिेत (?) मदुयाििसमाढमदुयं
पकरं पासनं पनयनं पबावं िदारधरं
िदगानलेुपनं सवा भरणभिूषतं सव वदेसं
सव दवेािधदवैतं सव दवेनमं काँयपं भारं ाा
ूवः कवपऽुो मिुनर छोऽनुुारो ादशाको
दवैतमदुारो ान ं नऽें सयू ं ूथमं बीजं ितीयं
शितृीयं कीलकमथािप ौबीजं शिः सयू  इित कीलकम ्
। अथ पादारैध चः िचृने ादशिभना मिभः
िमऽरिवसयू भानखुगपषूिहरयगभ मरीािदसिवऽकभाराःै
षीजःै सिुटताः ।  िसि । गदेे परं पदम ॥्
ूोमािदमाहां यां मनपुृिस ।
ूदवैतं भानःु परों सव दवेताः ॥
तानं पजून ं काय ौयेामिैज तिेयःै ।
िजतिेयाय शााय मं दयेिमदं महत ॥्
न दयें चलााय नाभाय कदाचन ।
हसि लोकायितका हसि कुिटला जनाः ॥
ताों ूयने न दयें य किचत ।्
रोगी रोगात ्ू मुते बो मुते बनात ॥्
तथा ूिथ कृािभम यािदिकिषःै ।
िकं पऽु बनोेन सं सने मे शप े ॥ इित ॥
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इाथव णिशरिस सयू तािपनीय े ूथमः पटलः ।
ितीयः पटलः
सनुमारो भगवं िपतरं ूिणप पू ॥
कथं ानं कथं ासः कथं पजूािवधानकम ।्
अदान ं कथं काय ॄवीत ु भगवािनदम ॥् इित ॥
ततो भगवान ि्पतामह आह-
यतवाायमनसः सयू भो ॄचारी ोतधरः ष॥
समदुायगंु कृिध । उिमनो भज । िपता पऽुेो यथा ।
दीघा यु हिेशष े । त नो दिेह सयू  । इित च महामं
जा ूिथ नो जयित । उिमऽ महः । आरोहुरां
िदवम ।् िोगं मम सयू  । हिरमाणं च नाशय । शकेुष ु म े
हिरमाणम ।् रोपणाकास ु दिस । अथो हािरिवषे ु म े । हिरमाणं
िनदिस । उदगादयमािदः । िवने सहसा सह । िषं मम
रयन ।् मो अहं िषतो रथम ।् उेयं तचृो रोगः
उपिनषदाध च शो िषं (?) ना (?) यो नः
शपादशपत ।् य नः शपतः शपात ।् उषा तै िनॆकु ्
च । सव पापं समहूताम ।् इकेच रोगः ूिथ हारी ॥
आकाशो विना युो दीघा  सिबकः ।
आोऽयमण कोिपो ितीयने ितीयकः ॥
ततृीयने ततृीयः ात ्ादशने ततृीयकः ।
भतूने पमः ूोः षः षोडशतः रात ॥्
षडचऽयं महामः सविसिूदायकः ।
एतं मयोिं गुाुतमं महत ॥्
एता महामं सव पापःै ूमुते ।
पजूिया िववमदान ं समाचरते ।्
एवं यः कुत े पजूां मुत े सव िकिषःै ॥
सवा मतु इित ॥
इाथवणिशरिस सयू तािपनीय े ितीयः पटलः ।
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ततृीयः पटलः
अथ सौरमनिून ूवािम िनगमोिदतािन । घिृणिरित े अरे ।
सयू  इित ऽीिण । आिद इित ऽीिण । एतै सािवऽाारं पदं
िौयािभिषम ।् य एवं वदे । िौया हवैाऽिभिषते । सह वा
एत धा न यजषुा न साामथऽि । यािवऽं वदे । अहो
नाहाः । सािवऽं िवदाकार । तं ह वागँयमानावुाच
। सव बत गौतमो वद । यािवऽं वदेिेत । स होवाच । सषैा
वागसीित । अयमहं सािवऽः । दवेानामुमो लोकः । गुं महो
िबॅिदित । एताविदह गौतमः योपवीतं कृाऽधो िनपपात ।
नमो नम इित । स होवाच । मा भषैीगतम िजतो व ै त े लोक इित ।
ताे केच सािवऽं िवः । सव त े िजतलोकाः । उ िमऽ
महः । सपाे अनीनशः । िदवनैािता जिह । िनॆोचधरान ्
कृिध । ासोपयोगथवैादान े च पादास आोऽध च ासो
ितीयस (?) तृीयचृास बीजासो
हंसास इित बधा वण यि ॥
इाथवणिशरिस सयू तािपनीय े ततृीयः पटलः ।
चतथु ः पटलः
अथ पजूािवधान ं व–े

य पवू ारे ारिौय ै ऽेपालाय मायाय ै नम इित
दिणतो ारिौय ै गणशेाय मायाय ै ूो गा य ै मायाय ै
उदो महालै मायाय ै नमः । पवू पऽ े सयूा यायेपऽे
रवय े दिणे िववते नैतौ खगाय पिमे वणाय
वाये िमऽाय सौे आिदाय ईशाे नमो महस े भाराय नम
इथादलपजूािदसिवतसृयू खगपषूगभिमाता ड-

जगिुभरिभजा तरैथ
पीठपजूाधारशिमलूूकृितकूमा नवराहपिृथवी-
सवुण मटपरिसहंासनिैङःै
धम ानवरैायैयन पवू
िङैवदेािदिभतिुभ ः
कृतािदिभतिुभ म ारािदिभः पिभ।
पीठकमलूकनाळपपऽकेसरकिण कासयू मडल-
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सोमविॄिवुिस
रजमााराा परमाभःू पुषभवुः पुषसवुः
पुषभभू ुववुः पुषािैङैचृने
सवपचारोपयोगने सवा घौघिनविृः िसतीित ॥
इाथवणिशरिस सयू तािपनीय े चतथु ः पटलः ।
पमः पटलः
अथ यं ूवािम दवेतास ु ूसाधनम ।्
यं िवना दवेता च न ूसीदित सवदा ॥
वृमादौ िविल सापऽं ततिकोणं वृं
षडौं वृयगुळं साधकुोणं समािलखिेदित
। तऽतैा दवेता आवा ादशावरणािन कुया ऽ
दवेतामाता डािदभाािदहंससयू िदवाकरतपनभारा िङाः
ूथमावरणे िमऽादयो ादशमााः ितीय े सयूदय े
नवखटेतृीय े धाता ीवुसोमािनलानलूषूूभासतथु
वीरभििगिरशशरकैपादिहब ुादीनाः
भवुनािधपितिवशाितपशपुिताणभुवाः पमे
धाऽय माशंमुमिणभवेिववषूगभिमाता डजगषुः
षे अणसयू वदेाभािरिवगभियमसवुण रतेो-
िदवाकरिमऽिवमुाघािदादशमासािधपतयः
समे अिसताो बोधोकपािलभीषणसहंाराः
अमे ॄाादयः समातरो नवमे
इादयोऽौ दशमे मषेादयो ादशकैादशे
वळशिखपाशाशगदािऽशलूचमसुलपािन ादशे
मे भारं ायेपचारान स्मा ा िण दात भ्गवान स् ुू ीतो
भवते ॥्
इाथव णिशरिस सयू तािपनीय े पमः पटलः ।
षः पटलः
अथ ये बीजोारं ूवािम दवेतासिधये
वृभानमुतीण मुरेमलापणष ु दड एषः
िपाूचडऽेपालगणपितगा लो ङेा अौ
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(?) ाण  बीजकााः षोणषे ु तारया हंसोहिमित
चतरुाशास ु मायामशं च माख (?) स ु
तदाण मे ततृीयनामािदकिमित दिेशकोा सव िवाय
साधकः िसित ॥
गुभाय शााय ूदयें िनयतान े ।
न च शौुषूवे वां हतैकुाय कदाचन ॥
दिेशकोिवधानने ये दवें ूपजूयते ।्
अदान ं ततः कुया ानरुिूयः सदा ॥
दिेशकोेन मणे तचृने च यथािविध ।
साधकः साधयेव िमह लोके परऽ च ॥
िकं पऽु बनोेन सं सने मे शप े ।
ूदवैतं सयू ः परों सव दवेताः ॥
सयू ोपासनं काय गते स्यू ꣳसदम ।्
गते स्यू ꣳसदं गते स्यू सꣳसदिमित ॥
इाथवणिशरिस सयू तािपनीय े षः पटलः
इित सयू तािपपुिनषत स्माा ।
ॐ भिं कणिभः ौणुयुाम दवेाः । भिं पँयमेािभय जऽाः ।
िररैैुवुासंनिूभ शमे दवेिहतं यदायःु ।
ि न इो वृौवाः । ि नः पषूा िववदेाः ।
ि ना अिरनिेमः । ि नो बहृितदधात ु ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
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