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॥ ॄोपिनषत ॥्

॥ ॄोपिनषत ॥्
ॐ शौनको ह च ै महाशालोऽिरसं भगवं
िपलादमपृत ।् िदे ॄपरुे सितिता
भवि कथं सजृि कषै मिहमा बभवू यो
ष े मिहमा बभवू क एषः ।
तैस होवाच ॄिवं विराम ।् ूाणो ष े
आा । आनो मिहमा बभवु दवेानामायःु स दवेानां
िनधनमिनधनं िदे ॄपरुे िवरजं िनलं
श ुॅ मरं य िवभाित स िनयित
मघकुरराजान ं मािकविदित । यथा माीकैकेन
तनुा जालं विपित तनेापकष ित तथवैषै ूाणो
यदा याित ससंृमाकृ । ूाणदवेतााः सवा 
नाः । सुप े ँयनेाकाशवथा खं ँयनेमािौ
याित मालयमवें सषुुो ॄतू े यथवैषै दवेदो
याऽिप तामानो न यवेिमापतू ः
शभुाशभुनै  िलते । यथा कुमारो िनाम
आनमपुयाित तथवैषै दवेदः  आनमिभयाित
। वदे एव परं ोितः ोितामो ोितरानयते ।
भयूनेवै ाय गित जलौकावत ।् यथा
जलौकाऽमममं नयाानं नयित परं सय ।
यरं नापरं जित स जामदिभिधयते । यथवैषै
कपालाकं सनंयित । तमवे न इव लते
वदेदवेयोनः । यऽ जामित शभुाशभुं िनम
दवे स ससारोऽया मी खगः ककटकः पुरः
पुषः माणो िहंसा परापरं ॄ आा दवेता वदेयित
। य एवं वदे स परं ॄ धं ऽेमपुिैत ॥ १॥
अथा पुष चािर ानािन भवि
नािभदयं कठं भधूित । तऽ चतुादं
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2 ॥ ॄोपिनषत ॥्

ॄ िवभाित । जागिरतं ं सषुु ं तरुीयिमित ।
जागिरत े ॄा े िवःु सषुुौ िरुीयं
परमारं आिद िवुेर स पुषः
स ूाणः स जीवः सोऽिः सेर जामषें मे
यरं ॄ िवभाित । यममनमौोऽमपािणपादं
ोितव िज तं न तऽ लोका न लोका वदेा न वदेा दवेा न
दवेा या न य माता न माता िपता न िपता षु न
षु चाडालो न चाडालः पैसो न पैसः ौमणो न
ौमणः पशवो न पशवापसो न तापस इकेमवे
परं ॄ िवभाित । ाकाशे तिानमाकाशं
तिुषरमाकाशं तें ाकाशं यििदं
सरित वचरित यििदं सव मोतं ूोतं । सं
िवभोः ूजा ायरेन ।् न तऽ दवेा ऋषयः िपतर िरशते
ूितबुः सव िविदित ॥ २॥
िदा दवेथाः सवा  िद ूाणाः ूितिताः ।
िद ूाण ोित िऽवृऽूं च यहत ॥्
िद चतैे ितित योपवीतं परमं पिवऽं
ूजापतये हजं परुात ।्
आयुममपं ूितमु श ुॅ ं योपवीतं बलमु तजेः ॥
सिशखं वपनं कृा बिहःसऽूं जेधुः ।
यदरं परं ॄ तऽूिमित धारयते ॥्
सचूनाऽूिमाः सऽूं नाम परं पदम ।्
तऽूं िविदतं यने स िवूो वदेपारगः ॥
तने सविमदं ूोतं सऽू े मिणगणा इव ।
तऽूं धारयेोगी योगिवदिशवान ॥्
बिहःसऽूं जिेाोगमुममाितः ।
ॄभावमयं सऽूं धारयेः स चतेनः ॥
धारणा सऽू नोिो नाशिुचभ वते ।्
सऽूमग तं यषेां ानयोपवीितनाम ॥्
त े च ै सऽूिवदो लोके त े च योपवीितनः ।
ानिशिखनो ानिना ानयोपवीितहः ॥
ानमवे परं तषेां पिवऽं ानमुमम ।्



॥ ॄोपिनषत ॥् 3

अिेरव िशखा नाा य ानमयी िशखा ॥
स िशखीुते िवािनतरे केशधािरणः ॥ ३॥
कमयिधकृता य े त ु विैदके ॄाणादयः ।
तःै साय िमद सऽूं िबयां ति व ैतृम ॥्
िशखा ानमयी य उपवीतं च तयम ।्
ॄायं सकलं त इित ॄिवदो िवः ॥
इदं योपवीतं त ु पिवऽं यरायणम ।्
स िवाोपवीती ा यः स च यिवत ॥्
एको दवेः सव भतूषे ु गढूः सव ापी सव भतूाराा ।
कमा ः सवभतूािधवासः साी चतेा केवलो िनग ुण ॥
एको मनीषी िनियाणां बनामकंे सं बधा यः करोित ।
तमाानं यऽेनपुि धीराषें शािः शाती नतेरषेाम ॥्
आानमरिणं कृा ूणवं चोरारिणम ।्
ाननोम थनाासावें पँयिेगढूवत ॥्
ितलेष ु तलंै दिधनीव सिप रापः ोतःरणीष ुचािः ।
एवमााऽऽिन गृतऽेसौ सनेनै ं तपसा योऽनपुँयित ॥
ऊणनािभय था तूजृत े सहंरिप ।
जामे तथा जीवो गागते पनुः ॥
पकोशूतीकाशं सिुषरं चाधोमखुम ।्
दयं तिजानीयािाऽऽयतनं महत ॥्
नऽें जामतं िवाठे ं िविनिदषते ।्
सषुु ं दयं त ु तरुीयं मिू  सिंतम ॥्
यदाा ूयाऽऽानं से परमािन ।
तने सा ानमवे ताािभवनम ॥्
िनरोदकाानसा वाायेशविज ता ।
सिनी सव भतूानां सा सा केदिडनाम ॥्
यतो वाचो िनवत े अूा मनसा सह ।
आमतेीव यं ाा मुते बधुः ॥
सवािपनमाानं ीरे सिू वािप तम ।्
आातपोमलंू तोपिनषरम ।्



4 ॥ ॄोपिनषत ॥्

सवा कैरीपणे तोपिनषरिमित ॥ ४॥
इथववदे े ॄोपिनषमाा ॥
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