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.. Tripuratapini Upanishad ..

॥ िपुरातापयुपिनषत् ॥
िपुरातापनीवावेचछवहम् ।
वततापं परं तवं भजायहम् ॥
ॐ भं कणेभः णुयाम देवाः ॥ भं पयेमाभयजाः ॥
थरैरै तुवाꣳसतनूभः ॥ यशेम देवहतं यदायुः ॥
वत न इाे वृवाः ॥ वत नः पूषा ववेदाः ॥
वत नतायाे अरनेमः ॥ वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
हरः ॐ ॥ अथैततरे भगवााजापयं वैणवं वलयकारणं
पमाय िपुराभधा भगवतीयेवमादशा भूभुवः वीण
वगभूपातालािन िपुराण हरमायाकेन हीारेण ेखाया
भगवती िकूटावसाने िनलये वलये धा महसा घाेरेण ााेित । सैवेयं
भगवती िपुरेित यापठ ते । तसवतव रेयं भगाे देवय धीमह । धयाे याे
नः चाेदयात् पराे रजसे सावदाेम् । जातवेदसे सनवाम साेममरातीयताे
िनदहाित वेद । स नः पषदित दगुाण वा नावेव सधुं दुरतायः ।
यबकं यजामहे सगधं पुवधनम् । उवाकमव बधना-
ृयाेमुीय मामृतात् । शतार परमा वा यीमयी सााणा
िपुरा परमेर । अाािन चवार पदािन परवकासीिन । तीयािन
शायािन । तृतीयािन शैवािन । त लाेका वेदाः शााण पुराणािन
धमाण वै चकसतािन याेतींष शवशयाेगादयेवं घटना यापठ ते ।
अथैतय परं गरं यायायामाे महामनुसमुवं तदित । 
शातम् । पराे भगवालणाे िनरनाे िनपाधराधरहताे देवः ।
उीलते पयित वकासते चैतयभावं कामयत इित । स एकाे देवः शवपी
यवेन वकासते यितषु येषु याेगषु कामयते ।
कामं जायते स एष िनरनाेऽकामवेनाेृते ।
अकचटतपयशासृजते । तादरः कामाेऽभधीयते ।
तपरभाषया कामः ककारं यााेित । काम एवेदं
तदित ककाराे गृते । भापदाथ इित य एवं वेद ।

trip-tapi.pdf 1



॥ िपुरातापयुपिनषत् ॥

सवतव रेयमित षूङ् ाणसवे सवता ाणनः सूते
सूते शम् । सूते िपुरा शराेयं िपुरा
परमेर महाकुडलनी देवी । जातवेदसमडलं याेऽधीते
सव यायते । िकाेणशरेकारेण महाभागेन सूते ।
तादेकार एव गृते । वरेयं ें भजनीयमरं
नमकायम् । तारेयमेकारारं गृत इित
य एवं वेद । भगाे देवय धीमहीयेवं यायायामः ।
धकाराे धारणा । धयैव धायते भगवापरमेरः ।
भगाे देवाे मयवित तरयमरं सााुरयं सव
सवातभूतम् । तरयारमीकारं पदानां
मयवतीयेवं यायातं भगाेपं याचते ।
तागाे देवय धीमहीयेवमीकारारं गृते ।
महीयय यायानं महवं जडवं काठयं वते
यतेरेतह लकारः परं धाम । काठयाढं
ससागरं सपवतं स सपं सकाननमुलपूं
मडलमेवाें लकारेण ।
पृवी देवी महीयनेन याचते । धयाे याे नः चाेदयात् ।
परमाा सदाशव अादभूतः परः । थाणुभूतेन लकारेण
याेितलमाानं धयाे बुयः परे वतिन यानेछारहतं
िनवकपके चाेदयाेरयेदयुारणरहतं चेतसैव
चतयवा भावयेदित । पराे रजसे सावदाेमित तदवसाने परं
याेितरमलं द दैवतं चैतयं चं दयागारवासनी
ेखेयादना पं वाभवकूटं पारं
पभूतजनकं पकलामयं यापठ त इित । य एवं वेद ।
अथ त परं कामकलाभूतं कामकूटमाः । तसवतव रेय-
मयादािंशदरं पठवा तदित परमाा सदाशवाेऽकशरं
वमलं िनपाधतादायितपादनेन हकारारं शवपं
िनररमरं यालयत इित । तपरागयावृमादाय शं दशयित ।
तसवतरित पूवेणावना सूयाधकां यालय
मूलादरगं सारमतीयमाचत इयाह भगवतं
देवं शवशाकमेवाेदतम् ।
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शवाेऽयं परमं देवं शरेषा त जीवा ।
सूयाचमसाेयाेगांसततपदमुयते ॥ १॥
तादुृते कामः कामाकामः परः शवः ।
काणाेऽयं कामदेवाेऽयं वरेयं भग उयते ॥ २॥
तसवतव रेयं भगाे देवः ीरं सेचनीयमरं
समधुमरं परमाजीवानाेयाेगादित
पमरं तृतीयं ह इित तदेव सदाशव एव
िनकष अााे देवाेऽयमरं यायते ।
परमं पदं धीित धारणं वते जडवधारणं
महीित लकारः शवाधताु लकाराथः पमयमरं
परमं चैतयं धयाे याे नः चाेदयापराे रजसे सावदाेमयेवं
कूटं कामकलालयं षडवपरवतकाे वैणवं परमं
धामैित भगवांैता एवं वेद । अथैतादपरं
तृतीयं शकूटं ितपते । ािंशदया गायया
तसवतव रेयं तादान अाकाश अाकाशाायुः फुरित
तदधीनं वरेयं समुदयमानं सवतवा याेयाे जीवापरमा-
समुवतं काशशपं जीवारं पमापते ।
भगाे देवय धीयनेनाधारपशवाारं गयते ।
महीयादनाशेषं कायं रमणीयं यं शकूटं
पीकृतमित । एवं पदशारं ैपुरं याेऽधीते स
सवाकामानवााेित । स सवााेकायित । स सवा वाचाे वजृयित ।
स वं ााेित । स वैणवं धाम भवा परं  ााेित ।
य एवं वेद । इयाां वामभधायैतयाः शकूटं
शशवां लाेपामुेयम् ।
तीये धामिन पूवेणैव मनुना बदहुीना शभूतेखा
ाेधमुिननाधता । तृतीये धामिन पूवया एव वाया
याभवकूटं तेनैव मानवीं चां काैबेरं वामाचते ।
मदनाधः शवं वाभवम् । तदूव कामकलामयम् ।
शूव शमित मानवी वा । चतथे धामिन
शवशायमयृतीयं चेयं चा वा । पमे धामिन
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॥ िपुरातापयुपिनषत् ॥

येयेयं चा कामाधः शवाकामा । सैव काैबेर षे
धामिन याचत इित । य एवं वेद । हवेकारं तरयवरं सवादाै
सूयाचमकेन कामेयेवागयसंा । समे धामिन
तृतीयमेतया एव पूवाेायाः कामां धाधः कं मदनकलां
शबीजं वाभवां तयाेरधावशरकं कृवा नदवेयम् ।
अमे धामिन वाभवमागयं वागथकलामयं कामकलाभधं
सकलमायाशः भाकर वेयम् । नवमे धामिन पुनरागयं
वाभवं शमथशवशमथाेवीमायाकामकलालयं
चसूयानधूजटमहमालयं तृतीयं षमुखीयं वा ।
दशमे धामिन वाकाशतया भूय एवागयवां पठवा भूय
एवेमामयमायां परमशववेयमेकादशे धामिन भूय एवागयं
पठवा एतया एव वाभवं यनजं कामकलालयं च तसहजं कृवा
लाेपामुायाः शकूटराजं पठवा वैणवी वा ादशे धामिन
याचत इित । य एवं वेद ।
ताहाेवाच । भगवासवे यूयं ुवा पूवा कामायां
तरयपां तरयातीतां सवाेकटां सवमासनगतां
पीठाेपपीठदेवतापरवृतां सकलकलायापनीं देवतां सामाेदां
सपरागां सदयां सामृतां सकलां सेयां सदाेदतां
परां वां पीकृवा दये िनधाय वायािनलयं
गमयवा िकूटां िपुरां परमां मायां ेां परां
वैणवीं संिनधाय दयकमलकणकायां परां भगवतीं
लीं मायां सदाेदतां महावयकरं मदनाेादनकारणीं
धनुबाणधारणीं वावजृणीं चमडलमयवितनीं
चकलां सदशीं महािनयाेपथतां पाशाु शमनाे-
पाणपवां समुदक िनभां िनेां वचय देवीं महालीं
सवलीमयीं सवलणसपां दये चैतयपणीं
िनरनां िकूटायां तमुखीं सदरं महामायां
सवसभगां महाकुडलनीं िपीठमयवितनीमकथादीपीठे
परां भैरवीं चकलां महािपुरां देवीं यायेहायान-
याेगेनेयमेवं वेदेित महाेपिनषत् ॥ इित थमाेपिनषत् ॥ १॥
अथाताे जातवेदसे सनवाम साेममयाद पठवा ैपुर यलयते ।
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जातवेदस इयेकचसूयामयमावसानेषु त थानेषु
वलनं बीजसागरपं याचवेयृषय ऊचुः । ताहाेवाच
भगवाातवेदसे सनवाम साेमं तदयवाणीं वलाेमेन पठवा
थमयां तदेवं दघ तीययां सनवाम साेममयनेन
काैलं वामं ें साेमं महासाैभायमाचते । स
सवसपभूतं थमं िनवृकारणं तीयं थितकारणं
तृतीयं सगकारणमयनेन करशं कृवा िपुरावां
पीकृवा जातवेदसे सनवाम साेममयाद पठवा महावेर-
वामाचते िपुरेरं जातवेदस इित । जाते अारे मातृकायाः
शरस बैदवममृतपणीं कुडलनीं िकाेणपणीं चेित वााथः ।
एवं थमयां वाभवम् । तीयं कामकलालयम् । जात
इयनेन परमानाे जृणम् । जात इयादना परमाा शव उयते ।
जातमाेण कामी कामयते काममयादना पूण याचते ।
तदेव सनवाम गाेाढं मयवितनामृतमयेनाणेन
माणापीकृवा । गाेेित नामगाेायामयादना पं
कामकलालयं शेषं वाममयादना । पूवेणावना वेयं
सवराकर याचते । एवमेतेन वां िपुरेशीं पीकृवा
जातवेदस इयादना जाताे देव एक ईरः परमाे याेितमताे वेित तरयं
वरं दवा बदपुूणयाेितःथानं कृवा थमयां तीयं च
तृतीयं च सवराकरसंबधं कृवा वामाासनपणीं
पीकृवा जातवेदसे सनवाम साेममयाद पठवा राकरं
वां ृवातयाेधााेः शशवपणीं विनयाेय स इित
शाकं वण साेममित शैवाकं धाम जानीयात् । याे जानीते
स सभगाे भवित । एवमेतां चासनगतां िपुरवासनीं सदाेदतां
शवशाकमवेदतां जातवेदाः शव इित सेित
शाारमित शवादशतरालभूतां िकूटादचारणीं
सूयाचनमकां मासनगतां िपुरं महालीं
सदाेदतां पीकृवा जातवेदसे सनवाम साेममयाद
पठवा पूव सदाासनपां वां ृवा वेद इयादना
वाहसंतताेदयबैदवमुपर वयय सासनथां िपुरां
मालनीं वां पीकृवा जातवेदसे सनवाम साेममयाद
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पठवा िपुरां सदरं वा कले अरे वचय मूितभूतां
मूितपणीं सववेरं िपुरां वां पीकृवा
जातवेदस इयाद पठवा िपुरां लीं वां िनदहाित
सैवेयमयानने वलतीित वचय ियाेितषमीरं िपुरामबां
वां पीकुयात् । एवमेतेन स नः पषदित दगुाण
वेयादपरकाशनी यभूता काया । वेयमाानकमाण
सवताे धीरेित याचते । एवमेताकं महामाया-
देयभूतं याचते । देवा ह वै भगवतमवहाचनायकं
नाे ूहीित सावकामकं सवारायं सवपं वताेमुखं
माेारं याेगन उपवय परं  भवा िनवाणमुपवशत ।
ताहाेवाच भगवाीचं यायायाम इित । िकाेणं यं कृवा
तदतमयवृमानयरेखामाकृय वशालं नीवाताे
याेिनं कृवा पूवयाेयपणीं मानयं कृवा तां सवाेवा
नीवा याेिनं कृवां िकाेणं चं भवित । तीयमतरालं भवित ।
तृतीयमयाेयतं भवित । अथाारचातवदाेणाताे
रेखां नीवा सायााकषणबरेखां नीवेयेवमथाेव-
सपुटयाेयतं कृवा काय ऊवगरेखाचतयं
कृवा यथामेण मानययेन दशयाेयतं चं भवित ।
अनेनैव कारेण पुनदशारचं भवित । मयिकाेणाचतया-
ेखाचराकाेणेषु संयाेय तशारांशताेनीतां मानयरेखां
याेजयवा चतदशारं चं भवित । तताेऽपसंवृतं चं भवित ।
षाेडशपसंवृतं चं चतारं भवित । ततः पाथवं चं
चतारं भवित । एवं सृयाेगेन चं यायातम् । नवाकं
चं ाितलाेयेन वा व । थमं चं ैलाेमाेहनं भवित ।
साणमाकं भवित । समाकं भवित । ससवसंाेभयाददशकं
भवित । सकटं भवित । िपुरयाधतं भवित । ससवसंाेभणीमुया
जुं भवित । तीयं सवाशापरपूरकं चं भवित ।
सकामााकषणीषाेडशकं भवित । सगुं भवित । िपुरेयाधतं
भवित । सववावणीमुया जुं भवित । तृतीयं सवसंाेभणं चं भवित ।
सानकुसमाकं भवित । सगुतरं भवित ।
िपुरसदयाधतं भवित । सवाकषणीमुया जुं भवित ।
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तरयं सवसाैभायदायकं चं भवित ।
ससवसंाेभयादसकं भवित । ससदायं भवित ।
िपुरवासयाधतं भवित । ससववशंकरणीमुया
जुं भवित । तरयातं सवाथसाधकं चं भवित ।
ससवसदाददशकं भवित । सकलकाैलं भवित ।
िपुरामहालयाधतं भवित । महाेादनीमुया
जुं भवित । षं सवराकरं चं भवित ।
ससववाददशकं भवित । सिनगभ भवित ।
िपुरमालयाधतं भवित । महाु शमुया जुं
भवित । समं सवराेगहरं चं भवित । सववशयाकं
भवित । सरहयं भवित । िपुरसाधतं भवित ।
सखेचरमुया जुं भवित । अमं सवसदं
चं भवित । सायुधचतयं भवित । सपरापररहयं
भवित । िपुराबयाधतं भवित । बीजमुयाधतं
भवित । नवमं चनायकं सवानदमयं चं भवित ।
सकामेयादिकं भवित । साितरहयं भवित । महािपुर-
सदयाधतं भवित । याेिनमुया जुं भवित ।
संामत वै सवाण छदांस चकाराण । तदेव चं
ीचम् । तय नायाममडले सूयाचमसाै ॥
ताेंकारपीठं पूजयवा तारं बदुपं तदतगत-
याेमपणीं वां परमां ृवा महािपुरसदरमावा ।
ीरेण ापते देव चदनेन वलेपते । बवपाचते देव दगुेऽहं
शरणं गतः । इयेकयचा ाय मायाली तेण
पूजयेदित भगवानवीत् । एतैमैभगवतीं यजेत् । तताे देवी
ीता भवित । वाानं दशयित । ता एतैमैयजित स
 पयित । स सव पयित । साेऽमृतवं च गछित ।
य एवं वेदेित महाेपिनषत् ॥
इित तीयाेपिनषत् ॥ २॥
देवा ह वै मुाः सृजेमेित भगवतमवन् ।
ताहाेवाच भगवानविनकृतजानुमडलं वतीय
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॥ िपुरातापयुपिनषत् ॥

पासनं कृवा मुाः सृजतेित । स सवानाकषयित
याे याेिनमुामधीते । स सव वे । स सवफलमते ।
स सवायित । स वेषणं तयित । मयमे
अनामकाेपर वयय किनकाु ताेऽधीते
मुयाेतजयाेदडवदधतादेवंवधा थमा सपते ।
सैव मलतमयमा तीया । तृतीयाु शाकृितरित ।
ाितलाेयेन पाणी सषयवाु ाै सामाै
समाधाय तरया । परपरं कनीयसेदं मयमाबे
अनामके दडयाै तजयावालावय मयमानख-
मलताु ाै पमी । सैवाेऽु शाकृितः षी ।
दणशये वामबां कृवायाेयानामके कनीयसीमयगते
मयमे तजयााते सरलावु ाै खेचर समी ।
सवाेवे सवसंित वमयमानामकातरे कनीयस
पायाेतजयावु शाढे युा साु याेगताेऽयाेयं
सममलं कृवामी । परपरमयमापृवितयावनामके
तजयााते समे मयमे अादायाु ाै मयवितनाै
नवमी ितपत इित ।
सैवेयं कनीयसे समे अतरतेऽु ाै समावतरताै
कृवा िखडापत इित । प बाणाः पाा
मुाः पाः । ाेमु शा । हसंे खेचर ।
हंाै बीजामी वाभवाा नवमी दशमी च
सपत इित । य एवं वेद । अथातः कामकलाभूतं चं
यायायामाे ं मैं ॅूं ाैमेते प कामाः
सवचं यावतते । मयमं कामं सवावसाने
सपुटकृय ूारेण सपुटं यां कृवा रैदवेन
मयवितना सायं बा भूजपे यजित । तं
याे वे स सव वे । स सकलाॅंाेकानाकषयित । स सव
तयित । नीलयुं चं शूारयित । गितं
तयित । लाायुं कृवा सकललाेकं वशीकराेित ।
नवलजपं कृवा वं ााेित । मातृकया वेतं
कृवा वजयी भवित । भगाकुडं कृवामाधाय पुषाे
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हवषा वा याेषताे वशीकराेित । वतले वा यमतलं
ााेित । चतरे वा वृभवित । िकाेणे वा
शूारयित । गितं तयित । पुपाण वा वजयी भवित ।
महारसैवा परमानदिनभराे भवित । गणानां वा गणपितं
हवामहे कवं कवीनामुपमवतमम् । येराजं
णां णपत अा नः ुवूितभः सीद सादनम् ।
इयेवमामरं तदयबदपुूणमयनेनां पृशित ।
गं गणेशाय नम इित गणेशं नमकुवीत । ॐ नमाे भगवते
भारागायाेतेजसे हनहन दहदह पचपच मथमथ
ववंसयववंसय हलभन शूलमूले यनसं कुकु
समुं पूवितअतं शाेषयशाेषय तयतय
परमपरयपरतपरदतूपरकटकपरछेदनकर
वदारयवदारय छधछध ं फट् वाहा । अनेन ेायं
पूजयेदित । कुलकुमार वहे मकाेटसधीमह । तः काैलः चाेदयात् ।
इित कुमायचनं कृवा याे वै साधकाेऽभलखित साेऽमृतवं गछित ।
स यश अााेित । स परमायुयमथ वा परं  भवा ितित ।
य एवं वेदेित महाेपिनषत् ।
इित तृतीयाेपिनषत् ॥ ३॥
देवा ह वै भगवतमवदेव गायं दयं नाे
यायातं ैपुरं सवाेमम् । जातवेदससूेनायातं
नैपुराकम् । यदा मुयते याेगी जसंसारबधनात् ।
अथ मृयुंजयं नाे ूहीयेवं वतां सवेषां देवानां
ुवेदं वामथातयबकेनानुुभेन मृयुंजयं दशयित ।
कायबकमित । याणां पुराणामबकं वामनं तादुयते
यबकमित । अथ कादुयते यजामह इित । यजामहे सेवामहे वत
महेयरयेन कूटवेनारैकेण मृयुंजयमयुयते ।
तादुयते यजामह इित । अथ कादुयते सगधमित । सवताे यश
अााेित । तादुयते सगधमित । अथ कादुयते पुवधनमित ।
यसवााेकासृजित यसवााेकांतारयित यसवााेकायााेित
तादुयते पुवधनमित । अथ कादुयते उवाकमव
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॥ िपुरातापयुपिनषत् ॥

बधनाृयाेमुीयेित । संलवादवुाकमव मृयाेः संसारबधनासंलवावााेीभवित
मुाे भवित ।
अथ कादुयते मामृतादित अमृतवं ााेयरं
ााेित वयं ाे भवित ।
देवा ह वै भगवतमूचुः सव नाे यायातम् ।
अथ कैमैः तता भगवती वाानं दशयित
तासवाछैवावैणवासाैरागाणेशााे
ूहीित । स हाेवाच भगवांयबकेनानुुभेन
मृयुंजयमुपासयेत् । पूवेणावना यामेकारमित
ृतम् । ॐ नमः शवायेित याजुषमाेपासकाे
वं ााेित । कयाणं ााेित । य एवं वेद । तणाेः
परमं पदं सदा पयत सूरयः । दवीव चराततम् ।
वणाेः सवताेमुखय ेहाे यथा पललपडमाेताेतमनुयां
यितरं यात इित यावताे वणाेतपरमं पदं परं याेमेित
परमं पदं पयत वीते । सूरयाे ादयाे देवास इित
सदा दय अदधते । ताणाेः वपं वसित ितित
भूतेित वासदेव इित । ॐ नम इित ीयराण । भगवत इित
चवार । वासदेवायेित पाराण । एतै वासदेवय
ादशाणमयेित । साेपवं तरित । स सवमायुरेित । वदते
ाजापयं रायपाेषं गाैपयं च तमते यगानदं
पुषं णववपमकार उकाराे मकार इित । तानेकधा
संभवित तदाेमित । हंसः शचषसरतरसाेता
वेदषदितथदुराेणसत् । नृषरसतसाेमसदा गाेजा
ऋतजा अजा ऋतं बृहत् । हंस इयेतनाेररतीयेन
भापुेन साैरेण धृतमा गाेजा ऋतजा अजा ऋतं
सया-भा-पु-युषा-सया-ाभः
शभः पूव साैरमधीयानः सव फलमते ।
स याे परमे धामिन साैरे िनवसते ।
गणानां वित ैुभेन पूवेणावना मनुनैकाणेन
गणाधपमयय गणेशवं ााेित । अथ गायी
सावी सरवयजपा मातृका ाेा तया सवमदं याम् ।
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एें वागीर वहे ं कामेर धीमह । साैतः शः
चाेदयादित । गायी ातः सावी मयदने सरवती सायमित
िनरतरमजपा । हंस इयेव मातृका । पाशणवहेणा-
कारादकारातेन याािन भुवनािन शााण
छदांसीयेवं भगवतीं सव यााेतीयेव तयै वै नमाेनम इित ।
तागवानवीदेतैमैिनयं देवीं यः ताैित स सव पयित ।
साेऽमृतवं च गछित । य एवं वेदेयुपिनषत् ॥
इित तरयाेपिनषत् ॥ ४॥
देवा ह वै भगवतमववामः कथतं फुटं
याकाडं सवषयं ैपुरमित । अथ परमिनवशेषं
कथयवेित । ताहाेवाच भगवांतरयया माययायया
िनदं परमं ेित । परमपुषं चपूं
परमाेित । ाेता मता ादेा ाघाेा
वाता ाता सवेषां पुषाणामतःपुषः
स अाा स वेय इित । न त लाेका अलाेका न त देवा अदेवाः
पशवाेऽपशवतापसाे न तापसः पाैकसाे न पाैकसाे
वा न वाः । स इयेकमेव परं  वाजते िनवाणम् ।
न त देवा ऋषयः पतर ईशते ितबुः सववेित ।
तैते ाेका भवत ।
अताे िनवषयं िनयं मनः काय मुमुणा ।
यताे िनवषयाे नाम मनसाे मुरयते ॥ १॥
मनाे ह वधं ाें शं चाशमेव च ।
अशं कामसंकपं शं कामववजतम् ॥ २॥
मन एव मनुयाणां कारणं बधमाेयाेः ।
बधनं वषयासं मुै िनवषयं मनः ॥ ३॥
िनरतवषयासं संिनय मनाे द ।
यदा यायमनीभावतदा तपरमं पदम् ॥ ४॥
तावदेव िनराेयं यावधृदगतं यम् ।
एतानं च यानं च शेषाेऽयाे थवतरः ॥ ५॥
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॥ िपुरातापयुपिनषत् ॥

नैव चयं न चाचयं न चयं चयमेव च ।
पपातविनमुं  सपते वम् ॥ ६॥
वरेण सयेाेगी वरं संभावयेपरम् ।
अवरेण त भावेन न भावाे भाव इयते ॥ ७॥
तदेव िनकलं  िनवकपं िनरनम् ।
ताहमित ावा  सपते मात् ॥ ८॥
िनवकपमनतं च हेतातवजतम् ।
अमेयमनातं यावा मुयते बुधः ॥ ९॥
न िनराेधाे न चाेपन बाे न च साधकः ।
न मुमुन वै मु इयेषा परमाथता ॥ १०॥
एक एवाा मतयाे जावसषुिषु ।
थानययतीतय पुनज न वते ॥ १२॥
एक एव ह भूताा भूतेभूते यवथतः ।
एकधा बधा चैव यते जलचवत् ॥ १२॥
घटसंवृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा ।
घटाे नीयेत नाकाशं तथा जीवाे नभाेपमः ॥ १३॥
घटववधाकारं भमां पुनः पुनः ।
तेदे च न जानाित स जानाित च िनयशः ॥ १४॥
शदमायावृताे यावावित पुकले ।
भे तमस चैकवमेक एवानुपयित ॥ १५॥
शदाणमपरं  तीणे यदरम् ।
तानरं यायेदछेछातमानः ॥ १६॥
े णी ह मतये शद परं च यत् ।
शदण िनणातः परं ाधगछित ॥ १७॥
थमयय मेधावी ानवानतपरः ।
पलालमव धायाथी यजेथमशेषतः ॥ १८॥
गवामनेकवणानां ीरयायेकवणता ।
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ीरवपयित ानी लनत गवां यथा ॥ १९॥
ाननें समाधाय स महपरमं पदम् ।
िनकलं िनलं शातं ाहमित संरेत् ॥ २०॥
इयेकं परपं सवभूताधवासं तरयं
जानीते साेऽरे परमे याेमयधवसित । य एतां वां
तरयां याेिनवपां तामहायुषे शरणमहं
पे । अाकाशानुमेण सवेषां वा एततूानामाकाशः
परायणम् । सवाण ह वा इमािन भूतायाकाशादेव जायते ।
अाकाश एव लयते । तादेव जातािन जीवत । तादाकाशजं
बीजं वात् । तदेवाकाशपीठं पाशनं पीठं
तेजःपीठममृतपीठं रपीठं जानीयात् । याे जानीते
साेऽमृतवं च गछित । तादेतां तरयां ीकामराजीयामेकादशधा
भमेकारं ेित याे जानीते स तरयं पदं ााेित ।
य एवं वेदेित महाेपिनषत् ॥
इित पमाेपिनषत् ॥ ५॥
ॐ भं कणेभः णुयाम देवाः ॥ भं पयेमाभयजाः ॥
थरैरै तुवाꣳसतनूभः ॥ यशेम देवहतं यदायुः ॥
वत न इाे वृवाः ॥ वत नः पूषा ववेदाः ॥
वत नतायाे अरनेमः ॥ वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥ हरः ॐ तसत् ॥
॥ इित ीिपुरातापयुपिनषसमाा ॥
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॥ िपुरातापयुपिनषत् ॥

on May 21, 2017
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