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॥ महोपिनषत ॥्

॥ महोपिनषत ॥्
यहोपिनषें िचदाकाशतया ितम ।्
परमातैसाॆां तिामॄ मे गितः ॥
ॐआायु मामाािन वााणःु
ौोऽमथो बलिमियािण च ॥ सवा िण सव ॄोपिनषदं
माहं ॄ िनराकुया मा मा ॄ िनराकरोदिनरकरणम-
िनराकारणं मे ु तदािन िनरत े य उपिनषु धमा े
मिय सु त े मिय स॥ु
ॐ शािः शािः शािः ॥
अथातो महोपिनषदं ाामदारकेो ह व ै नारायण
आसी ॄा नशेानो नापो नाीषोमौ नमे े ावापिृथवी न
नऽािण न सयू न चमाः । स एकाकी न रमते । त
ानाः योममुते । तिुषातदु श
जाये । एका का । दशिेयािण मन एकादशं तजेः ।
ादशोऽहारः । ऽयोदशकः ूाणः । चतदु श आा ।
पदशी बिुः । भतूािन प ताऽािण । प महाभतूािन ।
स एकः पिवशंितः पुषः । तुषं पुषो िनवेँ य ना
ूधानसवंरा जाये । सवंरादिधजाये । अथ पनुरवे
नारायणः सोऽामो मनसाायत । तानाः
ललाटाः शलूपािणः पुषो जायत े । िबॅियं यशः
सं ॄचय तपो वरैायं मन ऐय सूणवा ातय
ऋयजःुसामाथवा िरसः सवा िण छािंस ताे
समािौतािन । तादीशानो महादवेो महादवेः । अथ पनुरवे
नारायणः सोऽामो मनसाायत । तानाः
ललाटादेोऽपपत ।् ता इमाः ूतता आपः । ततजेो िहरमयमलम ।्
तऽ ॄा चतमु ुखोऽजायत । सोऽात ।् पवूा िभमखुो भूा
भिूरित ाितगा यऽं छ ऋवदेोऽिदवता । पिमािभमखुो
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2 ॥ महोपिनषत ॥्

भूा भवुिरित ाितैभुं छो यजवुदो वायदुवता ।
उरािभमखुो भूा िरित ाितजा मतं छः सामवदेः सयू
दवेता । दिणािभमखुो भूा महिरिताितरानुभ
छोऽथववदेाः सोमो दवेता ।
सहॐशीष दवें सहॐां िवसवुम ।्
िवतः परमं िनं िवं नारायणं हिरम ।्
िवमवेदें पुषिमपुजीवित ।
पितं िवेरं दवें समिेु िविपणम ।्
पकोशूतीकाशं लाकोशसिंनभम ।्
दयं चाधोमखुं सैसीराभी ।
त मे महानिच िव िच िव तोमखुम ।्
त मे वििशखा अणीयोा  विता ।
ताः िशखाया मे परमाा विता ।
स ॄा स ईशानः सेः सोऽरः परमः रािडित महोपिनषत ॥्
इित ूथमोायः ॥ १॥
शकुो नाम महातजेाः पानतरः ।
जातमाऽणे मिुनराड ्यं तदवावान ॥् १॥
तनेासौ िववकेेन यमवे महामनाः ।
ूिवचाय  िचरं साध ुािनयमावान ॥् २॥
अनाादगानःषिेयितःे ।
िचाऽमवेमााणरुाकाशादिप सूकः ॥ ३॥
िचदणोः परमाः कोिटॄाडरणेवः ।
उििितमे लीये शिपय यात ॥् ४॥
आकाशं बाशूादनाकाशं त ु िचतः ।
न िकिदिनदँ यं व ु सिेत िकन ॥ ५॥
चतेनोऽसौ ूकाशाेाभावािलोपमः ।
ािन ोमिन े जगषेिचऽकृत ॥् ६॥
तामाऽिमदं िविमित न ातः पथृक ् ।
जगदेोऽिप तानिमित भदेोऽिप तयः ॥ ७॥
सवगः सव सो गभावा गित ।
नासावौयाभावािूपादथाि च ॥ ८॥
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िवानमानं ॄ रातदेा तःु परायणम ।्
सवससंासतेसा यिरमहः ॥ ९॥
जामतः ूयाभावं याः ूयं बधुाः ।
योचिवकासाां जगलयसृयः ॥ १०॥
िना वदेावाानामथ वाचामगोचरः ।
अहं सिरानॄवैाि न चतेरः ॥ ११॥
यवै सूया बुा सव िवातवाकः ।
यं ूा े परे वुिवौामनाः ितः ॥ १२॥
इदं विित िवासं नासावापुाययौ ।
केवलं िवररामा चतेो िवषयचापलम ।्
भोगेो भिूरभेो धारा इव चातकः ॥ १३॥
एकदा सोऽमलूो मरेावकेासिंतः ।
पू िपतरं भा कृपैायनं मिुनम ॥् १४॥
ससंाराडरिमदं कथमिुतं मनु े ।
कथं च ूशमं याित िकं य कदा वद ॥ १५॥
एवं पृने मिुनना ासनेािखलमाजे ।
यथावदिखलं ूों वं िविदताना ॥ १६॥
अािसषं पवू मवेमहिमथ तितःु ।
स शकुः कया बुा न वां ब मते ॥ १७॥
ासोऽिप भगवाुा पऽुािभूायमीशम ।्
ूवुाच पनुः पऽुं नाहं जानािम ततः ॥ १८॥
जनको नाम भपूालो िवते िमिथलापरुे ।
यथावेसौ वें तावमवािस ॥ १९॥
िपऽेुः शकुः ूायामुरेोव सधुातलम ।्
िवदहेनगर ूाप जनकेनािभपािलताम ॥् २०॥
आविेदतोऽसौ याीकैज नकाय महान े ।
ािर ाससतुो राजकोऽऽ ितवािनित ॥ २१॥
िजासाथ शकुासावाामवेेवया ।
उा बभवू जनकू स िदनाथ ॥ २२॥
ततः ूवशेयामास जनकः शकुमणे ।
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तऽाहािन स सवै तथवैावसनाः ॥ २३॥
ततः ूवशेयामास जनकोऽःपरुािजरे ।
राजा न ँयते ताविदित सिदनािन तम ॥् २४॥
तऽोदािभः काािभभजनभैगसयःै ।
जनको लालयामास शकंु शिशिनभाननम ॥् २५॥
ते भोगाािन भोािन ासपऽु तनः ।
नाजुम पवनो बपीठिमवाचलम ॥् २६॥
केवलं ससुमः ो मौनी मिुदतमानसः ।
सणू  इव शीताशंरुितदमलः शकुः ॥ २७॥
पिरातभावं तं शकंु स जनको नपृः ।
आनीय मिुदताानमवलो ननाम ह ॥ २८॥
िनःशिेषतजगाय ः ूाािखलमनोरथः ।
िकमीितं तवेाह कृतागत आह तम ॥् २९॥
ससंाराडरिमदं कथमिुतं गरुो ।
कथं ूशममायाित यथावथयाश ु म े ॥३०॥
यथावदिखलं ूों जनकेन महाना ।
तदवे तरुा ूों त िपऽा महािधया ॥ ३१॥
यमवे मया पवू मिभातं िवशषेतः ।
एतदवे िह पृने िपऽा मे समदुातम ॥् ३२॥
भवताषे एवाथ ः किथतो वािवदां वर ।
एष एव िह वााथ ः शाषे ु पिरँयते ॥ ३३॥
मनोिवकसातं तिकपिरयात ।्
ीयत े दधससंारो िनःसार इित िनितः ॥ ३४॥
तिमतेहाभाग सं ॄिूह ममाचलम ।्
ो िवौममाोिम चतेसा ॅमता जगत ॥् ३५॥
ौणु ु ताविददान ं कमानिमदं मया ।
ौीशकंु ानिवारं बिुसारारारम ॥् ३६॥
यिानामुाो जीवुमायुात ॥् ३७॥
ँयं नाीित बोधने मनसो ँयमाज नम ।्
सं चेा परा िनवा णिनवृ ितः ॥ ३८॥
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अशषेणे पिरागो वासनायां य उमः ।
मो इुते सिः स एव िवमलबमः ॥ ३९॥
ये शुवासना भयूो न जानथ भािगनः ।
ातयेा उे जीवुा महािधयः ॥ ४०॥
पदाथ भावनादा ब इिभधीयते ।
वासनातानवं ॄो इिभधीयते ॥ ४१॥
तपः ूभिृतना यै हतेनुवै िवना पनुः ।
भोगा इह न रोचे स जीवु उते ॥ ४२॥
आपतु यथाकालं सखुःखेनारतः ।
न ित लायित यः स जीवु उते ॥ ४३॥
हषा मष भयबोधकामकाप यििभः ।
न परामृँ यत े योऽः स जीवु उते ॥ ४४॥
अहारमय ा वासनां लीलयवै यः ।
ितित येसागी स जीवु उते ॥ ४५॥
ईितानीिते न ो यावित िष ु ।
सषुिुवरित स जीवु उते ॥ ४६॥
अारितरासीनः पणू ः पावनमानसः ।
ूाानुमिवौािन  िकििदह वाित ।
यो जीवित गतहेः स जीवु उते ॥ ४७॥
सवंेने दाकाशे मनागिप न िलते ।
यासावजडा सिंव जीवु उते ॥ ४८॥
रागषेौ सखुं ःखं धमा धम फलाफले ।
यः करोनपेवै स जीवु उते ॥ ४९॥
मौनवािरहावो िनमा नो मुमरः ।
यः करोित गतोगेः स जीवु उते ॥ ५०॥
सवऽ िवगतहेो यः सािवदवितः ।
िनिरो वत त े काय स जीवु उते ॥ ५१॥
यने धम मधम च मनोमननमीिहतम ।्
सव मः पिरं स जीवु उते ॥ ५२॥
यावती ँयकलना सकलेयं िवलोते ।
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सा यने सुु सा स जीवु उते ॥ ५३॥
कलवणं ितममृं मृमवे च ।
सममवे च यो भेु स जीवु उते ॥ ५४॥
जरामरणमाप रां दािरमवे च ।
रिमवे यो भेु स जीवु उते ॥ ५५॥
धमा धम सखुं ःखं तथा मरणजनी ।
िधया यने ससुं स जीवु उते ॥ ५६॥
उगेानरिहतः समया या िधया ।
न शोचते न चोदिेत स जीवु उते ॥ ५७॥
सवाः सकलाः शाः सवहाः सव िनयाः ।
िधया यने पिराः स जीवु उते ॥ ५८॥
जिितिवनाशषे ु सोदयामयषे ु च ।
सममवे मनो य स जीवु उते ॥ ५९॥
न िकन िे तथा न िकिदिप काित ।
भेु यः ूकृताोगा जीवु उते ॥ ६०॥
शाससंारकलनः कलावानिप िनलः ।
यः सिचोऽिप िनिः स जीवु उते ॥ ६१॥
यः समाथ जालेष ुवहाय िप िनःहृः ।
पराथिव पणूा ा स जीवु उते ॥ ६२॥
जीवुपदं ा दहेे कालसाृत े ।
िवशदहेमुं पवनोऽतािमव ॥ ६३॥
िवदहेमुो नोदिेत नामिेत न शाित ।
न सास रो न चाहं न च नतेरः ॥ ६४॥
ततः ििमतगीरं न तजेो न तमतम ।्
अनामनिभं सििदविशते ॥ ६५॥
न शूं नािप चाकारो न ँयं नािप दशनम ।्
न च भतूपदाथघसदनतया ितम ॥् ६६॥
िकमपदशेाा पणूा णू तराकृितः ।
न सास सदस भावो भावनं न च ॥ ६७॥
िचाऽं चैरिहतमनमजरं िशवम ।्
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अनािदमपय ं यदनािद िनरामयम ॥् ६८॥
िृदशनँयानां मे यशन ं तृम ।्
नातः परतरं िकिियोऽपरो मनु े ॥ ६९॥
यमवे या ातं गुत पनुः ौतुम ।्
सवशाो िनःसािमुते ॥ ७०॥
तने यं या ातं यें य महानः ।
भोगेो रितजा ता ँयाा सकलािदह ॥ ७१॥
ूां ूामिखलं भवता पणू चतेसा ।
प े तपिस ॄुं ॅािमुजृ ॥ ७२॥
अितबां तथा बामरारं िधयः ।
शकु पँय पँयें साी सणू केवलः ॥ ७३॥
िवशौाम शकुू े परमविुन ।
वीतशोकभयायासो िनरीहिँछसशंयः ॥ ७४॥
जगाम िशखरं मरेोः समाथ मखिडतम ॥् ७५॥
तऽ वष सहॐािण िनिव कसमािधना ।
दशे े िा शशामासावाहेदीपवत ॥् ७६॥
पगतकलनाकलशुः
यममलािन पावन े पदऽेसौ ।

सिललकण इवाधुौ महाा
िवगिलतवासनमकेतां जगाम ॥ ७७॥

इित महोपिनषत ।् इित ितीयोऽायः ॥ २॥
िनदाघो नाम मिुनराट ्ूािव बालकः ।
िवतीथ याऽाथ िपऽानुातवायम ॥् १॥
साध िऽकोिटतीथष ुाा गहृमपुागतः ।
ोदं कथयामास ऋभ ुं ना महायशाः ॥ २॥
साध िऽकोिटतीथष ुानपुयूभावतः ।
ूाभू तोमनिस मे िवचारः सोऽयमीशः ॥ ३॥
जायते िॆयते लोको िॆयते जननाय च ।
अिरः सव एवमे े सचराचरचिेताः ।
सवा पदां पदं पापा भावा िवभवभमूयः ॥ ४॥
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अयःशलाकासशाः पररमसिनः ।
शुे केवला भावा मनःकनयानया ॥ ५॥
भावेरितरायाता पिथक मिव ।
शातीदं कथं ःखिमित तोऽि चतेसा ॥ ६॥
िचािनचयचबािण नानाय धनािन मे ।
ससतूकलऽािण गहृायमुापदािमव ॥ ७॥
इयमि ितोदारा ससंारे पिरपलेवा ।
ौीम ुन े पिरमोहाय सािप ननू ं न शम दा ॥ ८॥
आयःु पवकोणामलाकुणभरुम ।्
उ इव स याकाडे शरीरकम ॥् ९॥
िवषयाशी िवषासपिरजज रचतेसाम ।्
अूौढािववकेानामायरुायासकारणम ॥् १०॥
युते वेन ं वायोराकाश च खडनम ।्
मनं च तराणामाा नायिुष युते ॥ ११॥
ूां साते यने भयूो यने न शोते ।
पराया िनवृ तःे ानं यीिवतमुते ॥ १२॥
तरवोऽिप िह जीवि जीवि मगृपिणः ।
स जीवित मनो य मनननेोपजीवित ॥ १३॥
जाता एव जगित जवः साधजुीिवताः ।
य े पनुनह जाये शषेा जरठगदभाः ॥ १४॥
भारो िवविेकनः शां भारो ान ं च रािगणः ।
अशा मनो भारो भारोऽनािवदो वपःु ॥ १५॥
अहारवशादापदहारारुाधयः ।
अहारवशादीहा नाहारारो िरपःु ॥ १६॥
अहारवशाया भंु चराचरम ।्
तवमववे वहारिरता ॥ १७॥
इतते सुमं थ मवेािभधावित ।
मनो रतरं याित मामे कौलेयको यथा ॥ १८॥
बूरणे जडतां याता तृाभाया नगुािमना ।
वशः कौलेयकेनवे ॄुोऽि चतेसा ॥ १९॥
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अिपानाहतः समुेलूनादिप ।
अिप वशनािषमििनमहः ॥ २०॥
िचं कारणमथा नां तिित जगयम ।्
तिीणे जगीणं तििकं ूयतः ॥ २१॥
यां यामहं मिुनौे सौंयािम गणुिौयम ।्
तां तां कृित मे तृा तीिमव कुमिूषका ॥ २२॥
पदं करोलऽेिप तृा िवफलमीहत े ।
िचरं ितित नकैऽ तृा चपलमकटी ॥ २३॥
णमायाित पातालं णं याित नभलम ।्
णं ॅमित िदु े तृा षदी ॥ २४॥
सवससंारःखानां तृकैा दीघ ःखदा ।
अःपरुमिप या योजयितसटे ॥ २५॥
तृािवषिूचकामिाागो िह स िज ।
ोकेनानमायाित ोकेनायाित खदेताम ॥् २६॥
नाि दहेसमः शोो नीचो गणुिवविज तः ॥ २७॥
कलेवरमहारगहृ महागहृम ।्
ठते ु वा यै िकमनने गरुो मम ॥ २८॥
पिबिेयपश ुं वृागहृाणम ।्
िचभृजनाकीण ने ं दहेगहंृ मम ॥ २९॥
िजामक िटकाबावदनारभीषणम ।्
दािशकलं नें दहेगहंृ मम ॥ ३०॥
रमासंमया सबाारे मनु े ।
नाशकैधिम णो ॄिूह कैव काय रता ॥ ३१॥
तिडु शरदॅषे ु गवनगरषे ु च ।
यै यने िविनणतं स िविसत ु िवमहे ॥ ३२॥
शशैवे गुतो भीितमा ततृः िपततृथा ।
जनतो ेबाला शशैवं भयमिरम ॥् ३३॥
िचिबलसंने नानािवॅमकािरणा ।
बलाामिपशाचने िववशः पिरभयूत े ॥ ३४॥
दासाः पऽुाः ियवै बावाः सुदथा ।
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हसुकिमव नरं वाध ककितम ॥् ३५॥
दैदोषमयी दीघा  वध त े वाध के हृा ।
सवा पदामकेसखी िद दाहूदाियनी ॥ ३६॥
िचा िवते यषैा ससंारे सखुभावना ।
आयःु िमवासा कालामिप कृित ॥ ३७॥
तणृं पासं ुं महंे च सवुण मेसष पम ।्
आिरतया सव मासात ुमुतः ।
कालोऽयं सव सहंारी तनेाबां जगयम ॥् ३८॥
मासंपाािलकाया ु यलोलेअपरे ।
ािमिशािलाः ियः िकिमव शोभनम ॥् ३९॥
ासंरबाा ु पथृृा िवलोचन े ।
समालोकय रं चिें मधुा पिरमुिस ॥ ४०॥
मेतटोािसगाचलरयोपमा ।
ा यिनु े मुाहारोासशािलता ॥ ४१॥
ँमशानषे ु िदगषे ु स एव ललनानः ।
िभरााते काले लघिुपड इवासः ॥ ४२॥
केशकलधािरयो ःशा  लोचनिूयाः ।
ृताििशखा नाय दहि तणृवरम ॥् ४३॥
लतामितरऽेिप सरसा अिप नीरसाः ।
ियो िह नरकाीनािमनं चा दाणम ॥् ४४॥
कामनाा िकरातने िवकीणा  मुधचतेसः ।
नाय नरिवहानामबनवागरुाः ॥ ४५॥
जपलमानां िचकदमचािरणाम ।्
प ुसंां वा सनारनुा री बिडशिपिडका ॥ ४६॥
सवषां दोषरानां ससुमिुकयानया ।
ःखलया िनमलमु मम िया ॥ ४७॥
य ी त भोगेा िनःीक  भोगभःू ।
ियं ा जगं जगा सखुी भवते ॥् ४८॥
िदशोऽिप न िह ँये दशेोऽोपदशेकृत ।्
शलैा अिप िवशीय े शीय े तारका अिप ॥ ४९॥
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शुिप समिुा ीवुोऽीवुजीवनः ।
िसा अिप िवनँयि जीय े दानवादयः ॥ ५०॥
परमेिप िनावाीयते हिररजः ।
भावोऽभावमायाित जीय े व ै िदगीराः ॥ ५१॥
ॄा िवु ि सवा  वा भतूजातयः ।
नाशमवेानधुावि सिललानीव वाडवम ॥् ५२॥
आपदः णमायाि णमायाि सदः ।
णं जाथ मरणं सव नरमवे तत ॥् ५३॥
अशरूणे हताः शरूा एकेनािप शतं हतम ।्
िवषं िवषयवषैं न िवषं िवषमुते ॥ ५४॥
जारा िवषया एकजहरं िवषम ।्
इित मे दोषदावािदध े सित चतेिस ॥ ५५॥
ुरि िह न भोगाशा मगृतृासरःिप ।
अतो मां बोधयाश ुं तानने व ै गरुो ॥ ५६॥
नो चेौन ं समााय िनमा नो गतमरः ।
भावयनसा िवुं िलिपकमा िप तोपमः ॥ ५७॥
इित महोपिनषत ।् इित ततृीयोऽायः ॥ ३॥
िनदाघ तव नायें ानवतां वर ।
ूया ं िवजानािस ईरानगुहृीतया ।
िचमािलसातं माज यािम ॅमं मनु े ॥ १॥
मोारे ारपालारः पिरकीित ताः ।
शमो िवचारः सोषतथु ः साधसुमः ॥ २॥
एकं वा सव यने सव मुृ सौंयते ।्
एकिशगे याि चारोऽिप वशं गताः ॥ ३॥
शाःै सनसकपवू कै तपोदमःै ।
आदौ ससंारमुथ ूामवेािभवध यते ॥् ४॥
ानभुतूे शा गरुोवेकैवाता ।
याासने तनेा सततं चावलोते ॥ ५॥
साशानसुानवज न ं चेितणम ।्
करोिष तदिचं ूा एवािस पावनम ॥् ६॥
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चतेसो यदकतृ ं तमाधानमीिरतम ।्
तदवे केवलीभावं साशभुा िनवृ ितः परा ॥ ७॥
चतेसा सिर सवभावाभावनाम ।्
यथा ितिस ित ं मकूाबिधरोपमः ॥ ८॥
सव ूशामजमकेमनािदम-
माभारं दनमाऽमचैिचम ।्

सव ूशािमित शमयी च ि-
बा धाथ मवे िह मधुवै तदोिमतीदम ॥् १०॥

िनूबुिचं कुव ािप जगियाम ।्
आकैं िविदा ं िताुमहािवत ॥् ११॥
तावबोध एवासौ वासनातणृपावकः ।
ूोः समािधशने नत ु तूीमविितः ॥ १२॥
िनिरे सिंते र े यथा लोकः ूवत त े ।
सामाऽ े परे ते तथवैायं जगणः ॥ १३॥
अतािन कतृ मकतृ ं च व ै मनु े ।
िनिरादकता सौ कता  सिंनिधमाऽतः ॥ १४॥
ते े ॄिण िविेत कतृ ताकतृ त े मनु े ।
यऽवैषै चमारमािौ िरो भव ॥ १५॥
तािमकता हिमित भावनयेया ।
परमामतृनाी सा समतवैाविशते ॥ १६॥
िनदाघ ण ु सा जाता भिुव महागणुाः ।
त े िनमवेािुदता मिुदताः  इवेवः ॥ १७॥
नापिद लािनमायाि िनिश हमेाजुं यथा ।
नहेे ूकृतादिमे िशविन ॥ १८॥
आकृवै िवराजे मैािदगणुविृिभः ।
समाः समरसाः सौ सततं साधवुृयः ॥ १९॥
अिवतमया द भवित िवशदाशयाः ।
िनयितं न िवमुि महाो भारा इव ॥ २०॥
कोऽहं कथिमदं चिेत ससंारमलमाततम ।्
ूिवचाय ूयने ूाने सहसाधनुा ॥ २१॥
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नाकम स ु िनयों नानायण सहावसते ।्
िः सवसहंता  न मृरुवहलेया ॥ २२॥
शरीरमिमासं ं च ा राशोभनम ।्
भतूमुावलीत ुं िचाऽमवलोकयते ॥् २३॥
उपादयेानपुतनं हयेकैािवसज नम ।्
यदतेनसो पं तां िवि नतेरत ॥् २४॥
गुशाोमागण ानभुूा च िचन े ।
ॄवैाहिमित ाा वीतशोको भवेिुनः ॥ २५॥
यऽ िनिशतािसशतपातनमुलताडनवोढमिना
दाहो िहमसचेनिमवाारवत न ं चनचचव
िनरविधनाराचिविकरपातो िनदाघिवनोदनधारा-
गहृशीकरवष णिमव िशरदेः सखुिनिेव
मकूीकरणमाननमिेुव बािधय महानपुचय इवदें
नावहलेनया भिवतमवें ढवरैायाोधो भवित ॥
गुवासमूुतानभुूािदशुया ।
याासने तनेाा सततं चावलोते ॥ २६॥
िवनिदमािप यथापवू िवभाित िदक ् ।
तथा िवानिवं जगाीित भावय ॥ २७॥
न धनापकुव ि न िमऽािण न बावाः ।
न कायेशवधैयु न तीथा यतनाौयः ।
केवलं तनोमाऽमयनेासाते पदम ॥् २८॥
यािन ःखािन या तृा ःसहा य े राधयः ।
शाचतेःस ु तव तमोऽक िव नँयित ॥ २९॥
मातरीव परं याि िवषमािण मृिन च ।
िवासिमह भतूािन सवा िण शमशािलिन ॥ ३०॥
न रसायनपानने न लािलितने च ।
न तथा सखुमाोित शमनेाय था जनः ॥ ३१॥
ौुा ृा च भुा च ा ाा शभुाशभुम ।्
न ित लायित यः स शा इित कते ॥ ३२॥
तषुारकरिबां मनो य िनराकुलम ।्
मरणोवयुषे ु स शा इित कते ॥ ३३॥
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तपिष ु बषे ु याजकेष ु नपृषे ु च ।
बलवु गणुाषे ुशमवानवे राजते ॥ ३४॥
सोषामतृपानने य े शाािृमागताः ।
आारामा महााने महापदमागताः ॥ ३५॥
अूां िह पिर सा े समतां गतः ।
अखदेाखदेो यः सु इित कते ॥ ३६॥
नािभनसां ूां भेु यथिेतम ।्
यः स सौसमाचारः सु इित कते ॥ ३७॥
रमते धीय ताूा े साीवाऽःपरुािजरे ।
सा जीवुतोदिेत पानदाियनी ॥ ३८॥
यथाणं यथाशां यथादशें यथासखुम ।्
यथासवसिममं मोपथबमम ।्
ताविचारयेाो याविौािमािन ॥ ३९॥
तयु िवौाियु िनवृ भवाण वात ।्
जीवतोऽजीवतवै गहृाथवा यतःे ॥ ४०॥
नाकृतने कृतनेाथ न ौिुतिृतिवॅमःै ।
िनम र इवाोिधः स ितित यथाितः ॥ ४१॥
सवा वदेन ं शुं यदोदिेत तवाकम ।्
भाित ूसिृतिदालबां िचिूपदहेकम ॥् ४२॥
एवमाा यथा यऽ समुासमपुागतः ।
िताश ु तथा तऽ तिूप िवराजते ॥ ४३॥
यिददं ँयते सव जगावरजमम ।्
तषुुािवव ः काे ूिवनँयित ॥ ४४॥
ऋतमाा पर सिमािदका बधुःै ।
किता वहाराथ य सा महानः ॥ ४५॥
यथा कटकशाथ ः पथृावो न कानात ।्
न हमेकटकागाथ ता परा ॥ ४६॥
तनेयेिमजालौीज गित ूिवतते ।
िुँय साब  इिभधीयते ॥ ४७॥
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िा ँयवशाो ँयाभावे िवमुते ।
जगमहिमािदसगा ा ँयमुते ॥ ४८॥
मनसवैेजालौीज गित ूिवतते ।
यावदतेवित तावोो न िवते ॥ ४९॥
ॄणा तते िवं मनसवै यवुा ।
मनोमयमतो िवं याम पिरँयते ॥ ५०॥
न बा े नािप दये सिूपं िवते मनः ।
यदथ ूितभान ं तन इिभधीयते ॥ ५१॥
सनं मनो िवि स िवते ।
यऽ सनं तऽ मनोऽीवगताम ॥् ५२॥
समनसी िभ े न कदाचन केनिचत ।्
सजात े गिलतेपमविशते ॥ ५३॥
अहं ं जगितादौ ूशाे ँयसमे ।
ााशी केवलता ँय े सामपुागत े ॥ ५४॥
महाूलयसौ सां समपुागत े ।
अशषेँये सगा दौ शामवेाविशते ॥ ५५॥
अनिमतो भाानजो दवेो िनरामयः ।
सवदा सव कृवः परमाेदुातः ॥ ५६॥
यतो वाचो िनवत े यो मैुरवगते ।
य चाािदकाः साः किता न भावतः ॥ ५७॥
िचाकाशं िचदाकाशमाकाशं च ततृीयकम ।्
ाां शूतरं िवि िचदाकाशं महामनु े ॥ ५८॥
दशेाशेारूाौ सिंवदो ममवे यत ।्
िनमषेणे िचदाकाशं तिि मिुनपुव ॥ ५९॥
तििरिनःशषेसिितमिेष चते ।्
सवा कं पदं शां तदा ूाोसशंयः ॥ ६०॥
उिदतौदाय सौय वरैायरसगिभ णी ।
आनिनी यषैा समािधरिभधीयते ॥ ६१॥
ँयासवबोधने रागषेािदतानवे ।
रितब लोिदता यासौ समािधरिभधीयत े ॥ ६२॥
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ँयासवबोधो िह ान ं यें िचदाकम ।्
तदवे केवलीभावं ततोऽकलं मषृा ॥ ६३॥
म ऐरावतो बः सष पीकोणकोटरे ।
मशकेन कृतं युं िसहंौघरैणेकुोटरे ॥ ६४॥
पाेािपतो मेिन गीण भृसनूनुा ।
िनदाघ िवि तां जगततेमाकम ॥् ६५॥
िचमवे िह ससंारो रोगािदेशिषतम ।्
तदवे तिैव िनम ुं भवा इित कते ॥ ६६॥
मनसा भामानो िह दहेतां याित दहेकः ।
दहेवासनया मुो दहेधमन  िलते ॥ ६७॥
कं णीकरोः णं नयित कताम ।्
मनोिवलासससंार इित मे िनिता मितः ॥ ६८॥
नािवरतो िरतााशाो नासमािहतः ।
नाशामनसो वािप ूाननेनैमायुात ॥् ६९॥
तानमं िनग ुणं सिचनम ।्
िविदा ानो पं न िबभिेत कदाचन ॥ ७०॥
परारं यहतो महां
पतजेोमयशातं िशवम ।्

किवं परुाणं पुषं सनातनं
सवरं सव दवेैपाम ॥् ७१॥

अहं ॄिेत िनयतं मोहतेमु हानाम ।्
े पदे बमोाय िनम मिेत ममिेत च ।
ममिेत बते जिुन म मिेत िवमुते ॥ ७२॥
जीवेरािदपणे चतेनाचतेनाकम ।्
ईणािदूवशेाा सिृरीशने किता ।
जामदािदिवमोाः ससंारो जीवकितः ॥ ७३॥
िऽणािचकािदयोगाा ईरॅािमािौताः ।
लोकायतािदसााा जीविवॅािमािौताः ॥ ७४॥
तामुिुिभन व मितजवशेवादयोः ।
काया  िक ु ॄतं िनलेन िवचाय ताम ॥् ७५॥
अिवशषेणे सव त ु यः पँयित िचदयात ।्
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स एव साािानी स िशवः स हिरिव िधः ॥ ७६॥
लभो िवषयागो लभं तदशनम ।्
लभा सहजावा सरुोः कणां िवना ॥ ७७॥
उशिबध िनःशषेकम णः ।
योिगनः सहजावा यमवेोपजायते ॥ ७८॥
यदा वेषै एतिमरं नरः ।
िवजानाित तदा त भयं ाऽ सशंयः ॥ ७९॥
सवगं सिदानं ानचिुन रीत े ।
अानचनुते भां भानमुत ॥् ८०॥
ूानमवे त सूानलणम ।्
एवं ॄपिरानादवे मा ऽमतृो भवते ॥् ८१॥
िभते दयमििँछे सव सशंयाः ।
ीये चा कमा िण तिे परावरे ॥ ८२॥
अनातां पिर िनिव कारौ जगितौ ।
एकिनतयाः सिंवाऽपरो भव ॥ ८३॥
मभमूौ जलं सव मभमूाऽमवे तत ।्
जगयिमदं सव िचाऽं िवचारतः ॥ ८४॥
लालमितं ा यिेेवलाना ।
िशव एव यं साादयं ॄिवमः ॥ ८५॥
अिधानमनौपमवानसगोचरम ।्
िनं िवभ ुं सव गतं ससुूं च तदयम ॥् ८६॥
सवशेम हशे िवलासो िह मनो जगत ।्
सयंमासयंमाां च ससंारं शािमगात ॥् ८७॥
मनोाधिेिकाथ मपुायं कथयािम त े ।
यािभमतं व ु तजोमतु े ॥ ८८॥
ायमकेािहतं िेतागवदेनम ।्
य रतां यातं िधं पुषकीटकम ॥् ८९॥
पौषकेसाने िेतागिपणा ।
मनःूशममाऽणे िवना नाि शभुा गितः ॥ ९०॥
असनशणे िछं िचिमदं यदा ।
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सव सव गतं शां ॄ सते तदा ॥ ९१॥
भव भावनया मुो मुः परमया िधया ।
धारयाानममो मिचं िचतः पदम ॥् ९२॥
परं पौषमािौ नीा िचमिचताम ।्
ानतो दयाकाशे िचित िचबधारया ॥ ९३॥
मनो मारय िनःशं ां ूबि नारयः ॥ ९४॥
अयं सोऽहिमदं त एतावाऽकं मनः ।
तदभावनमाऽणे दाऽणेवे िवलीयते ॥ ९५॥
िछाॅमडलं ोि यथा शरिद धयूत े ।
वातने ककेनवै तथाधू यत े मनः ॥ ९६॥
कापवना वा ु या ु चकैमणवाः ।
तप ु ादशािदा नाि िनम नसः ितः ॥ ९७॥
असनमाऽकैसाे सकलिसिदे ।
असाितसाॆाे ितवतदः ॥ ९८॥
न िह चलताहीन ं मनः चन ँयते ।
चलं मनोधम वधे म यथोता ॥ ९९॥
एषा िह चलाशििसिंता ।
तां िवि मानस शिं जगदाडरािकाम ॥् १००॥
य ुचलताहीन ं तनोऽमतृमुते ।
तदवे च तपः शािसाे मो उते ॥ १०१॥
त चलता यषैा िवा वासनािका ।
वासनापरना तां िवचारणे िवनाशय ॥ १०२॥
पौषणे ूयने यिवै पदे मनः ।
योते तदं ूा िनिव को भवानघ ॥ १०३॥
अतः पौषमािौ िचमाब चतेसा ।
िवशोकं पदमाल िनरातः िरो भव ॥ १०४॥
मन एव समथ िह मनसो ढिनमहे ।
अराजकः समथ ः ािाो िनमहकमिण ॥ १०५॥
तृामाहगहृीतानां ससंाराण वपाितनाम ।्
आवतमानानां रं मन एव नौः ॥ १०६॥
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मनसवै मनिँछा पाशं परमबनम ।्
भवाारयाानं नासावने ताय त े ॥ १०७॥
या योदिेत मनोनाी वासना वािसतारा ।
तां तां पिरहरेातोऽिवायो भवते ॥् १०८॥
भोगकैवासनां ा ज ं भदेवासनाम ।्
भावाभावौ तता िनिव कः सखुी भव ॥ १०९॥
एष एव मनोनाशिवानाश एव च ।
यवंेत े िकिऽाापिरवज नम ॥् ११०॥
अनावै िह िनवा णं ःखमाापिरमहः ॥ १११॥
अिवा िवमानवै नूषे ु ँयते ।
नावैाीकृताकारा स सा कुतः ॥ ११२॥
तावसंारभगृषु ुाना सह दिेहनम ।्
आोलयित नीरं ःखकटकशािलष ु॥ ११३॥
अिवा यावदाु नोा यकािरणी ।
यमाावलोकेा मोहसयकािरणी ॥ ११४॥
अाः परं ूपँयाः ानाशः ूजायते ।
 े सव गत े बोध ेयं षेा िवलीयते ॥ ११५॥
इामाऽमिवयें ताशो मो उते ।
स चासमाऽणे िसो भवित व ै मनु े ॥ ११६॥
मनागिप मनोोि वासनारजनी ये ।
कािलका तनतुामिेत िचदािदाूकाशनात ॥् ११७॥
चतैापुातरिहतं सामाने च सवगम ।्
यिमनायें स आा परमेरः ॥ ११८॥
सव च खिदं ॄ िनिचनमतम ।्
कनाा मनोनाी िवते न िह काचन ॥ ११९॥
न जायते न िॆये िकिदऽ जगये ।
न च भाविवकाराणां सा चन िवते ॥ १२०॥
केवलं केवलाभासं सव सामामतम ।्
चैानपुातरिहतं िचाऽिमह िवते ॥ १२१॥
तििे तत े शुे िचाऽे िनपिवे ।
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शाे शमसमाभोग े िनिव कारे िचदािन ॥ १२२॥
यषैा भावािभमतं यं स धावित ।
िचैं यमान ं माननान उते ।
अतः सिसयें सनेवै नँयित ॥ १२३॥
नाहं ॄिेत साुढाते मनः ।
सव ॄिेत साुढाुते मनः ॥ १२४॥
कृशोऽहं ःखबोऽहं हपादािदमानहम ।्
इित भावानुपणे वहारणे बते ॥ १२५॥
नाहं ःखी न मे दहेो बः कोऽािन ितः ।
इित भावानुपणे वहारणे मुते ॥ १२६॥
नाहं मासं ं न चाीिन दहेादः परोऽहम ।्
इित िनितवानः ीणािवो िवमुते ॥ १२७॥
कितयेमिवयेमनााभावनात ।्
परं पौषमािौ यारमया िधया ।
भोगेां रता िनिव कः सखुी भव ॥ १२८॥
मम पऽुो मम धनमहं सोऽयिमदं मम ।
इतीयिमजालेन वासनवै िववित ॥ १२९॥
मा भवाो भव ं जिह ससंारभावनाम ।्
अनााभावने िकम इव रोिदिष ॥ १३०॥
कवायं जडो मकूो दहेो मासंमयोऽशिुचः ।
यदथ सखुःखाामवशः पिरभयूस े ॥ १३१॥
अहो न ु िचऽं यं ॄ तितृं नणृाम ।्
िततव कायष ु मा ु रागानरुना ॥ १३२॥
अहो न ु िचऽं पोबै ािुभरियः ।
अिवमान या िवा तया िवं िखलीकृतम ॥् १३३॥
इदं तळतां यातं तणृमाऽं जगयम ॥्
इपुिनषत ॥् इित चतथुऽायः ॥ ४॥
ऋभःु ॥ अथापरं ूवािम ण ु तात यथायथम ।्
अानभःू सपदा भःू सपदवै िह ॥ १॥
पदारायसािन ूभवथतैयोः ।
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पाविितम ुिशंोऽहवदेनम ॥् २॥
शुसाऽसिंवःे पा चलि ये ।
रागषेादयो भावाषेां नासवः ॥ ३॥
यः पपिरॅशंेाथ िचित मनम ।्
एतादपरो मोहो न भतूो न भिवित ॥ ४॥
अथा दथा रं िचे याित मे त ु या िितः ।
सा मननाकारा पिितते ॥ ५॥
सशंासवसा या िशलावदविितः ।
जामििािविनम ुा सा पिितः परा ॥ ६॥
अहाशं े त े शाे भदेिनिचता ।
अजडा या ूचलित तपिमतीिरतम ॥् ७॥
बीजं जामथा जामहाजामथवै च ।
जामथा ः जामषुिुकम ॥् ८॥
इित सिवधो मोहः पनुरषे पररम ।्
िो भवनकेां ौणु ु लणम तु॥ ९॥
ूथमं चतेन ं यादनां िनम लं िचतः ।
भिविजीवािदनामशाथ भाजनम ॥् १०॥
बीजपितं जामीजजामते ।
एषा ने वावा जामिंितं ौणु ु ॥ ११॥
नवूसतू परादयं चाहिमदं मम ।
इित यः ूयः ामागभावनात ॥् १२॥
अयं सोऽहिमदं त इित जारोिदतः ।
पीवरः ूयः ूोो महाजामिदित ुटम ॥् १३॥
अढमथवा ढं सव था तयाकम ।्
यामतो मनोरां याम उते ॥ १४॥
िचशिुकामगृतृािदभदेतः ।
अासं ूा जामो नानािवधो भवते ॥् १५॥
अकालं मया मतेोदिेत यऽ िह ।
परामष ः ूबु स  इित कते ॥ १६॥
िचरं सशनाभावादूफुं बहृचः ।
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िचरकालानवुिृुो जामिदवोिदतः ॥ १७॥
जामिदित ूों जामिप पिरुरत ।्
षडवा पिरागो जडा जीव या िितः ॥ १८॥
भिवःुखबोधाा सौषिुः सोते गितः ।
जगामवायाममिस लीयत े ॥ १९॥
सावा इमाः ूोा मया ान वै िज ।
एकैका शतसाऽ नानािवभविपणी ॥ २०॥
इमां सपदां ानभिूममाकण यानघ ।
नानया ातया भयूो मोहपे िनमित ॥ २१॥
वदि बभदेने वािदनो योगभिूमकाः ।
मम िभमता ननूिममा एव शभुूदाः ॥ २२॥
अवबोधं िवा न ं तिददं साभिूमकम ।्
मिुुयेिमुा भिूमकासकारम ॥् २३॥
ानभिूमः शभुेाा ूथमा समदुाता ।
िवचारणा ितीया त ु ततृीया तनमुानसी ॥ २४॥
सापितथु ातोऽससंिनािमका ।
पदाथ भावना षी समी तयु गा तृा ॥ २५॥
आसामिता मिुय ां भयूो न शोचित ।
एतासां भिूमकानां िमदं िनव चनं ौणु ु ॥ २६॥
ितः िकं मढू एवाि ूेऽेहं शासनःै ।
वरैायपवू िमिेत शभुेेुते बधुःै ॥ २७॥
शासनसकवरैायाासपवू कम ।्
सदाचारूविृया  ूोते सा िवचारणा ॥ २८॥
िवचारणाशभुेाािमियाथष ु रता ।
यऽ सा तनतुामिेत ूोते तनमुानसी ॥ २९॥
भिूमकािऽतयाासािे त ु िवरतवे शात ।्
सािन िते शुे सापिदाता ॥ ३०॥
दशाचतुयाासादससंग कला त ु या ।
ढसचमारा ूोा ससंिनािमका ॥ ३१॥
भिूमकापकाासााारामतया ढम ।्
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आराणां बाानां पदाथा नामभावनात ॥् ३२॥
परूयेुन िचरं ूयनेावबोधनम ।्
पदाथ भावना नाम षी भवित भिूमका ॥ ३३॥
भिूमषिचराासादेानपुलनात ।्
यभावकैिनं सा येा तयु गा गितः ॥ ३४॥
एषा िह जीवेुष ु तयुा विेत िवते ।
िवदहेमिुिवषयं तयुा तीतमतः परम ॥् ३५॥
ये िनदाघ महाभागाः साम भिूममािौताः ।
आारामा महााने महदमागताः ॥ ३६॥
जीवुा न मि सखुःखरसिते ।
ूकृतनेाथ कायण िकिुव ि वा न वा ॥ ३७॥
पा बोिधताः सः पवूा चरबमागतम ।्
आचारमाचरवे सुबुविताः ॥ ३८॥
भिूमकासकं चतैीमतामवे गोचरम ।्
ूा ानदशामतेां पशुेादयोऽिप य े ॥ ३९॥
सदहेा वादहेा वा त े मुा नाऽ सशंयः ।
ििह मििवदेिित िवमुता ॥ ४०॥
मगृतृाबुुािदशािमाऽाकसौ ।
ये त ु मोहाण वाीणा ःै ूां परमं पदम ॥् ४१॥
ते िता भिूमकाास ुालाभपरायणाः ।
मनःूशमनोपायो योग इिभधीयते ॥ ४२॥
सभिूमः स िवयेः किथताा भिूमकाः ।
एतासां भिूमकानां त ु गमं ॄािभधं पदम ॥् ४३॥
ाहाता यऽ परता नाि काचन ।
न िचावकलना न भावाभाव गोचरा ॥ ४४॥
सव शां िनरालं ोमं शातं िशवम ।्
अनामयमनाभासमनामकमकारणम ॥् ४५॥
न सस मां न सव सव मवे च ।
मनोवचोिभरमां पणूा णू सखुाखुम ॥् ४६॥
असवंदेनमाशामावदेनमाततम ।्
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सा सव पदाथा नां नाा सवंदेनात े ॥ ४७॥
से िृँयानां मे ििह यपःु ।
िृदशनँयािदविज तं तिददं पदम ॥् ४८॥
दशेाशें गत े िचे मे यतेसो वओउः ।
अजासिंवननं तयो भव सवदा ॥ ४९॥
अजामिनि ये पं सनातनम ।्
अचतेनं चाजडं च तयो भव सवदा ॥ ५०॥
जडतां वज ियकैां िशलाया दयं िह तत ।्
अमनपं ययो भव सवदा ।
िचं रे पिर योऽिस सोऽिस िरो भव ॥ ५१॥
पवू मनः समिुदतं परमाता-
नेाततं जगिददं सिवकजालम ।्

शूने शूमिप िवू यथारणे
नीलमुसित चातरािभधानम ॥् ५२॥

ससयिलते त ु िचे
ससंारमोहिमिहका गिलता भवि ।

ं िवभाित शरदीव खमागतायां
िचाऽमकेमजमामनमः ॥ ५३॥

अकतृ कमरं च गगन े िचऽमिुतम ।्
अिृकं ानभुवमिनिदशनम ॥् ५४॥
सािभतू े समे े िनिव के िचदािन ।
िनिरं ूितिबि जगि मकुुरे यथा ॥ ५५॥
एकं ॄ िचदाकाशं सवा कमखिडतम ।्
इित भावय यने चतेाशाये ॥ ५६॥
रखेोपरखेाविलता यथकैा पीवरी िशला ।
तथा ऽलैोविलतं ॄकैिमह ँयताम ॥् ५७॥
ितीयकारणाभावादनुिमदं जगत ।्
ातं ातमधनुा ं िमतुम ॥् ५८॥
िवौाोऽि िचरं ौािाऽााि िकन ।
पँय िवौासहंे िवगताशषेकौतकुम ॥् ५९॥
िनरकनाजालमिचं परं पदम ।्
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त एव भमूतां ूााः सशंााशषेिकिषाः ॥ ६०॥
महािधयः शािधयो य े याता िवमनताम ।्
जोः कृतिवचार िवगलिृचतेसः ॥ ६१॥
मननं जतो िनं िकििरणतं मनः ।
ँयं सजतो हयेमपुादयेमपुयेषुः ॥ ६२॥
िारं पँयतो िनमिारमपँयतः ।
िवाते परे ते जागक जीवतः ॥ ६३॥
सु धनसमंोहमये ससंारविन ।
अपवरैायादरसषे ु रसेिप ॥ ६४॥
ससंारवासनाजाले खगजाल इवाधनुा ।
ऽोिटत े दयमौ थ े वरैायरंहसा ॥ ६५॥
कातकं फलमासा यथा वािर ूसीदित ।
तथा िवानवशतः भावः ससीदित ॥ ६६॥
नीरागं िनपासं िनं िनपाौयम ।्
िविनया ित मनो मोहािहः परािदव ॥ ६७॥
शासहेदौरां गतकौतकुिवॅमम ।्
पिरपणूा रं चतेः पणूिरव राजते ॥ ६८॥
नाहं न चादीह ॄवैाि िनरामयम ।्
इं सदोम ाः पँयित स पँयित ॥ ६९॥
अयोपतेिँयषे ु यथा मनः ।
नीरागमवे पतित तायष ु धीरधीः ॥ ७०॥
पिरायोपभुो िह भोगो भवित तुय े ।
िवाय सिेवतोरो मऽैीमिेत न चोरताम ॥् ७१॥
अशितािप साा मामयाऽा यथागःै ।
ूेत े तदवे भैगौीरवलोते ॥ ७२॥
मनसो िनगहृीत लीलाभोगोऽकोऽिप यः ।
तमवेालिवारं िा मते ॥ ७३॥
बमुो महीपालो मासमाऽणे तुित ।
पररैबो नाबाो न रां ब मते ॥ ७४॥
हं हतने सी ददैािचूय  च ।
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अािैरवाब जयदेादौ कं मनः ॥ ७५॥
मनसो िवजयााा गितरि भवाण व े ।
महानरकसाॆाे मृतवारणाः ॥ ७६॥
आशाशरशलाकाा ज या हीियारयः ।
ूीणिचदप  िनगहृीतिेयिषः ॥ ७७॥
पि इव हमेे ीये भोगवासनाः ।
ताविशीव वतेाला वसि िद वासनाः ।
एकतढाासााव िविजतं मनः ॥ ७८॥
भृोऽिभमतकतृ ाी सवा थ कारणात ।्
सामिेयाबामे नो मे िवविेकनः ॥ ७९॥
लालनािधललना पालानाालकः िपता ।
सुमिवासानो मे मनीिषणः ॥ ८०॥
ालोकतः शाशा बुा ानभुावतः ।
ूयित परां िसिं ाानं मनःिपता ॥ ८१॥
सुः सुढः ः सबुाः स ुू बोिधतः ।
गणुनेोिज तो भाित िद ो मनोमिणः ॥ ८२॥
एनं मनोमिणं ॄपकलितम ।्
िववकेवािरणा िस ै ूाालोकवाव ॥ ८३॥
िववकंे परमािौ बुा समवे च ।
इियारीनलं िछा तीण भव भवाण वात ॥् ८४॥
आामाऽमनानां ःखानामाकरं िवः ।
अनाामाऽमिभतः सखुानामालयं िवः ॥ ८५॥
वासनातबुोऽयं लोको िवपिरवत त े ।
सा ूिसाितःखाय सखुायोदेमागता ॥ ८६॥
धीरोऽितबोऽिप कुलजोऽिप महानिप ।
तृया बते जःु िसहंः लया यथा ॥ ८७॥
परमं पौषं यमाादाय सृमम ।्
यथाशामनुगेमाचरो न िसिभाक ्॥ ८८॥
अहं सविमदं िवं परमााहमतुः ।
नादीित सिंवा परमा सा ह ितः ॥ ८९॥
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सवाितिरोऽहं वालामादहं तनःु ।
इित या सिंवदो ॄितीयाह ितः शभुा ॥ ९०॥
मोायषैा न बाय जीवु िवते ॥ ९१॥
पािणपादािदमाऽोऽयमहिमषे िनयः ।
अहारतृीयोऽसौ लिैककु एव सः ॥ ९२॥
जीव एव राासौ कः ससंाररोः ।
अननेािभहतो जरुधोऽधः पिरधावित ॥ ९३॥
अनया रहा भावाया िचरम ।्
िशाहारवाःु शमवााित मुताम ॥् ९४॥
ूथमौ ावहारावीकृ लौिककौ ।
ततृीयाह िताा लौिककी ःखदाियनी ॥ ९५॥
अथ ते अिप स सवा ह ितविज तः ।
स ितित तथाुःै परमवेािधरोहित ॥ ९६॥
भोगेामाऽको बागो मो उते ।
मनसोऽदुयो नाशो मनोनाशो महोदयः ॥ ९७॥
मनो नाशमिेत मनोऽ िह ला ।
नानं न िनरानं न चलं नाचलं िरम ।्
न सास चतैषेां मं ािनमनो िवः ॥ ९८॥
यथा सौािदाभा आकाशो नोपलते ।
तथा िनरंशिावः सव गोऽिप न लते ॥ ९९॥
सवसरिहता सव सािवविज ता ।
सषैा िचदिवनाशाा ाेािदकृतािभधा ॥ १००॥
आकाशशतभागाछा षे ु िनलिपणी ।
सकलामलससंारपकैादिशनी ॥ १०१॥
नामिेत न चोदिेत नोिित न ितित ।
न च याित न चायाित न च नहे न चहे िचत ॥् १०२॥
सषैा िचयमलाकारा िनिव का िनरादा ॥ १०३॥
आदौ शमदमूायगै ुणःै िशं िवशोधयते ।्
पाविमदं ॄ शुिमित बोधयते ॥् १०४॥
अाध ू बु सव ॄिेत यो वदते ।्
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महानरकजालेष ु स तने िविनयोिजतः ॥ १०५॥
ूबुबुःे ूीणभोगे िनरािशषः ।
नािवामलिमित ूापूिदशेुः ॥ १०६॥
सित दीप इवालोकः सक इव वासरः ।
सित पु इवामोदिित सं जगथा ॥ १०७॥
ूितभासत एवदें न जगरमाथ तः ।
ानौ ूसायां ूबोधिवततोदय े ॥ १०८॥
यथावािस ो माविृबलाबलम ।्
अिवयवैोमया ाथ नाशोमाथ या ॥ १०९॥
िवा साते ॄवदोषापहािरणी ।
शाित मणे मलेन ाते मलम ॥् ११०॥
शमं िवषं िवषणेिैत िरपणुा हते िरपःु ।
ईशी भतूमाययें या नाशने हष दा ॥ १११॥
न लतेभावोऽा वीमाणवै नँयित ।
नाषेा परमाथनेवें भावनयेया ॥ ११२॥
सव ॄिेत याभा वना सा िह मिुदा ।
भदेिरिवयें सव था तां िवसज यते ॥् ११३॥
मनु े नासाते ति पदमयमुते ।
कुतो जातयेिमित त े िज मा ु िवचारणा ॥ ११४॥
इमां कथमहं हीषेा तऽे ु िवचारणा ।
अं गतायां ीणायामां ािस तदम ॥् ११५॥
यत एषा यथा चषैा यथा नेखिडतम ।्
तदा रोगशालाया यं कु िचिकन े॥ ११६॥
यथषैा जःखषे ु न भयूां िनयोित ।
ािन पिरःै ुरिैदण वः ॥ ११७॥
एकाकमखडं तिदभा तां ढम ।्
िकििुभतपा सा िचिियाण व॥े ११८॥
तयवै ुरा तऽवैोिम िरवाण व े ।
आवेाना ोि यथा सरिस मातः ॥ ११९॥
तथवैााशवै ावेिैत लोलताम ।्
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णं ुरित सा दवेी सव शितया तथा ॥ १२०॥
दशेकालिबयाशिन  याः सकष ण े ।
भावं िविदोरैनपदे िता ॥ १२१॥
पं पिरिमतनेासौ भावयिवभािवता ।
यदवैं भािवतं पं तया परमकाया ॥ १२२॥
तदवैनैामनगुता नामसािदका शः ।
िवककिलताकारं दशेकालिबयादम ॥् १२३॥
िचतो पिमदं ॄऽे इित कते ।
वासनाः कयोऽिप याहारतां पनुः ॥ १२४॥
अहारो िविनणता कली बिुते ।
बिुः सिताकारा ूयाित मननादम ॥् १२५॥
मनो घनिवकं त ु गतीियतां शनःै ।
पािणपादमयं दहेिमियािण िवब ुधाः ॥ १२६॥
एवं जीवो िह सवासनारवुिेतः ।
ःखजालपरीताा बमादायाित नीचताम ॥् १२७॥
इित शिमयं चतेो घनाहारतां गतम ।्
कोशकारिबिमिरव ेया याित बनम ॥् १२८॥
यं कित ताऽाजालरवित  च ।
परां िववशतामिेत लाबिसहंवत ॥् १२९॥
िचनः िचिुः िचानं िचिया ।
िचदतेदहारः िचििमित तृम ॥् १३०॥
िचकृितिरंु िचायिेत कितम ।्
िचलिमित ूों िचमित संतृम ॥् १३१॥
िच इित ातं िचयु कं तृम ।्
ूों िचदिविेत िचिदिेत समंतम ॥् १३२॥
इअमं ससंारमिखलमाशापाशिवधायकम ।्
दधदःफलहैन ं वटधाना वटं यथा ॥ १३३॥
िचानलिशखादधं कोपाजगरचिव तम ।्
कामािकोलरतं िवतृािपतामहम ॥् १३४॥
समुर मनो ॄातिमव कदमात ।्
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एवं जीवािौता भावा भवभावनयािहताः ॥ १३५॥
ॄणा किताकारा लशोऽथ कोिटशः ।
सातीताः परुा जाता जायऽेािप चािभतः ॥ १३६॥
उऽेिप चवैाे कणौघा इव िनझ रात ।्
केिचथमजानः केिचशतािधकाः ॥ १३७॥
केिचासजानः केिचििऽभवाराः ।
केिचिरगविवाधरमहोरगाः ॥ १३८॥
केिचदक वणााधोजपजाः ।
केिचणभपूालव ैँ यशिूगणाः िताः ॥ १३९॥
केिचणृौषधीवृफलमलूपतकाः ।
केिचदजीरसालतालतमालकाः ॥ १४०॥
केिचहेमलयसमरमरेवः ।
केिचारोदिधीरघतृेजुलराशयः ॥ १४१॥
केिचिशालाः कुकुभः केिचो महारयाः ।
िवहायुकैः केिचिपतुति च ॥ १४२॥
ककुा इव हने मृनुाऽिवरतं हताः ।
भुा जसहॐािण भयूः ससंारसटे ॥ १४३॥
पति केिचदबधुाः साािप िववकेताम ।्
िदालानविमातं शितः ॥ १४४॥
लीलयवै यदादे िदालकिलतं वपःु ।
तदवे जीवपया यवासनावशेतः परम ॥् १४५॥
मनः सते लोलं कलनाकलनोखुम ।्
कलयी मनःशिरादौ भावयित णात ॥् १४६॥
आकाशभावनामां शबीजरसोखुीम ।्
ततनतां यातं घनबमानः ॥ १४७॥
भावयिनलं शबीजरसोखुम ।्
ताामाकाशवाताां ढाासवशातः ॥ १४८॥
शशपाां सषा तऽेनलः ।
पताऽसिहतं िऽिभःै सह सिंमतम ॥् १४९॥
मनागणुगतं रसताऽवदेनम ।्
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णातेपां शैं जलसिंवतो भवते ॥् १५०॥
ततागणुगतं मनो भावयित णात ।्
गताऽमतेाूिमसिंवतो भवते ॥् १५१॥
अथेतूताऽविेतं तनतुां जहत ।्
वपवु िकणाकारं ुिरतं ोि पँयित ॥ १५२॥
अहारकलायंु बिुबीजसमितम ।्
तयु किमंु भतूषदम ॥् १५३॥
तिं ु तीोसवंगेाावयासरंु वपःु ।
लूतामिेत पाकेन मनो िबफलं यथा ॥ १५४॥
मषूािुतहमेाभं ुिरतं िवमलारे ।
सिंनवशेमथादे तजेः भावतः ॥ १५५॥
ऊ िशरःिपडमयमधः पादमयं तथा ।
पा योहसंान ं मे चोदरधिम णम ॥् १५६॥
कालेन ुटतामे भवमलिवमहम ।्
बिुसबलोाहिवानैय सिंतः ॥ १५७॥
स एव भगवाा सवलोकिपतामहः ।
अवलो वप ुॄ ा कामाीयमुमम ॥् १५८॥
िचामे भगवािंकालामलदशनः ।
एतिरमाकाशे िचाऽकैािपणी ॥ १५९॥
अपारपय े ूथमं िकं भविेदित ।
इित िचितवाा सो जातामलाक ्॥ १६०॥
अपँयगवृािन समतीतानकेशः ।
रथो स सकलावधम गणुबमात ॥् १६१॥
लीलया कयामास िचऽाः सतः ूजाः ।
नानाचारसमारा गवनगरं यथा ॥ १६२॥
तासां गा पवगा थ धम कामाथ िसये ।
अनािन िविचऽािण शाािण समकयत ॥् १६३॥
िवरिपानसः कितागितःे ।
ताविितिरयं ूोा ताशे नाशमायुात ॥् १६४॥
न जायते न िॆयते िचििदाचन ।
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परमाथन िवूे िमा सव त ु ँयते ॥ १६५॥
कोशमाशाभजुानां ससंाराडरं ज ।
असदतेिदित ाा मातभृावं िनवशेय ॥ १६६॥
गवनगराथ भिूषतऽेभिूषत े तथा ।
अिवाशं े सतुादौ वा कः बमः सखुःखयोः ॥ १६७॥
धनदारषे ु वृषे ु ःखयंु न तुता ।
वृायां मोहमायायां कः समाासवािनह ॥ १६८॥
यरैवे जायत े रागो मखू ािधकतां गतःै ।
तरैवे भागःै ूा िवराग उपजायते ॥ १६९॥
अतो िनदाघ त वहारषे ु ससंतृःे ।
नं नमपुे ूां ूामपुाहर ॥ १७०॥
अनागतानां भोगानामवानमकृिऽमम ।्
आगतानां च सोग इित पिडतलणम ॥् १७१॥
शुं सदसतोम ं पदं बुावल च ।
सबाारं ँयं मा गहृाण िवमु मा ॥ १७२॥
य चेा तथािना  कमिण िततः ।
न त िलते ूा पपऽिमवािुभः ॥ १७३॥
यिद त े निेयाथ ौीः ते िद व ै िज ।
तदा िवातिवयेा समुीण भवाण वात ॥् १७४॥
उःैपदाय परया ूया वासनागणात ।्
पुामपोारं चतेोविृं पथृु ॥ १७५॥
ससंारािुनधाविासनापुिरतु े ।
य े ूानावमाढाे तीणा ः पिडताः परे ॥ १७६॥
न जि न वाि वहारं जगतम ।्
सवमवेानवुत े पारावारिवदो जनाः ॥ १७७॥
अनात सासामािपणः ।
िचतेोखुं यारं िवः ॥ १७८॥
लेशतः ूासाकः स एव घनतां शनःै ।
याित िचमापयू  ढं जााय मघेवत ॥् १७९॥
भावयि िचितैं ितिरिमवानः ।
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सतािमवायाित बीजमरतािमव ॥ १८०॥
सनं िह सः यमवे ूजायते ।
वध त े यमवेाश ु ःखाय न सखुाय यत ॥् १८१॥
मा सय सं मा भावं भावय ितौ ।
सनाशन े यो न भयूोऽननगुित ॥ १८२॥
भावनाभावमाऽणे सः ीयत ेयम ।्
सनेवै सं मनसवै मनो मनु े ॥ १८३॥
िछा ािन ित ं िकमतेावित रम ।्
यथवैदें नभः शूं जगं तथवै िह ॥ १८४॥
तडुल यथा चम यथा ताॆ कािलमा ।
नँयित िबयया िवू पुष तथा मलम ॥् १८५॥
जीव तडुलवे मलं सहजमलम ।्
नँयवे न सहेाोगवावते ॥् १८६॥
इित महोपिनषत ॥् इित पमोऽायः ॥ ५॥
अराां पिर भावौ भावनामयीम ।्
योऽिस सोऽिस जगिंीलया िवहरानघ ॥ १॥
सवऽाहमकतित ढभावनयानया ।
परमामतृनाी सा समतवैाविशते ॥ २॥
खदेोासिवलासषे ुाकतृ तयकैया ।
से यं यात े समतवैाविशते ॥ ३॥
समता सव भावषे ु यासौ सपरा िितः ।
तामवितं िचं न भयूो जभावते ॥् ४॥
अथवा सव कतृ मकतृ ं च व ै मनु े ।
सव ा मनः पीा योऽिस सोऽिस िरो भव ॥ ५॥
शषेिरो समाधानो यने जिस तज ।
िचनःकलनाकारं ूकाशितिमरािदकम ॥् ६॥
वासनां वािसतारं च ूाणनपवू कम ।्
समलूमिखलं ा ोमसाः ूशाधीः ॥ ७॥
दयािर सववासनपयः ।
यिित गतमः स मुः परमेरः ॥ ८॥
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ं िमिखलं ॅां ॅाा िदशो दश ।
युा व ै चरतो  ससंारो गोदाकृितः ॥ ९॥
सबाारे दहेे ध ऊ च िद ु च ।
इत आा ततोऽाा नानामयं जगत ॥् १०॥
न तदि न यऽाहं न तदि न तयम ।्
िकमदिभवाािम सव सियं ततम ॥् ११॥
समं खिदं ॄ सवमादेमाततम ।्
अहम इदं चािदित ॅािं जानघ ॥ १२॥
तते ॄघन े िने सवि न किताः ।
न शोकोऽि न मोहोऽि न जराि न ज वा ॥ १३॥
यदीह तदवेाि िवरो भव सवदा ।
यथाूाानभुवतः सव ऽानिभवानात ॥् १४॥
ागादानपिरागी िवरो भव सवदा ।
यदें ज पाां तमावे महामत े ॥ १५॥
िवशि िवा िवमला मुा वणेिुमवोमम ।्
िवरमनसां सूसादातम ॥् १६॥
िुँ यसमायोगायानिनयः ।
यं मातों िनं समपुाहे ॥ १७॥
िृदशनँयािन ा वासनया सह ।
दशनूयाभासमाानं समपुाहे ॥ १८॥
योम गतं िनमिनाीित पयोः ।
ूकाशनं ूकाशानामाानं समपुाहे ॥ १९॥
स हुशेान ं दवेमं ूयाि ये ।
त े रमिभवाि हकौभुाः ॥ २०॥
उितानिुतानतेािनियारीनुः पनुः ।
हािवकेदडने वळणेवे हिरिग रीन ॥् २१॥
ससंाररािऽःे शू े दहेमय े ॅमे ।
सव मवेापिवऽं तं ससंिृतिवॅमम ॥् २२॥
अानोपहतो बाे यौवन े विनताहतः ।
शषे े कलऽिचात ः िकं करोित नराधमः ॥ २३॥
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सतोऽसा िता मिू  राणां मू रता ।
सखुानां मिू ःखािन िकमकंे सौंयाहम ॥् २४॥
यषेां िनमषेणामषेौ जगतः ूलयोदयौ ।
ताशाः पुषा याि माशां गणनवै का ॥ २५॥
ससंार एव ःखानां सीमा इित कते ।
ते पितत े दहेे सखुमासाते कथम ॥् २६॥
ूबुोऽि ूबुोऽि ोरोऽयमानः ।
मनो नाम िनहनें मनसाि िचरं तः ॥ २७॥
मा खदें भज हयेषे ु नोपादयेपरो भव ।
हयेादयेाशौ ा शषेः सिुरो भव ॥ २८॥
िनराशता िनभ यता िनता समता ता ।
िनरीहता िनियता सौता िनिव कता ॥ २९॥
धमृऽी मनिुमृ ता मृभािषता ।
हयेोपादयेिनम ुे  े ितपवासनम ॥् ३०॥
गहृीततृाशबरीवासनाजालमाततम ।्
ससंारवािरूसतृं िचातिुभराततम ॥् ३१॥
अनया तीया तात िछि बिुशलाकया ।
वायवेादुं जालं िछा ित तते पदे ॥ ३२॥
मनसवै मनिँछा कुठारणेवे पादपम ।्
पदं पावनमासा स एव िरो भव ॥ ३३॥
ितपामिवसुततन ।्
असदवेदेिमं िनिाां पिरज ॥ ३४॥
ँयमाौयसीदं चेितोऽिस बवान ।्
ँयं सजसीदं चेदाऽिचोऽिस मोवान ॥् ३५॥
नाहं नदेिमित ायिं मचलाचलः ।
आनो जगतािृँयदशारे ॥ ३६॥
दशनां माानं सव दा भावयव ।
ाादकसं ाादकमगम ॥् ३७॥
दनं केवलं ायरमामयो भव ।
अवल िनरालं ममेे िरो भव ॥ ३८॥
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रबुा िवमुे तृाबा न केनिचत ।्
तािदाघ तृा ं ज सवज नात ॥् ३९॥
एतामहावमयीपपुयां

िछानहाव शलाकयवै ॥
भावजां भभवभमूौ

भव ूशाािखलभतूभीितः ॥ ४०॥
अहमषेां पदाथा नामते े च मम जीिवतम ।्
नाहमिेभिव ना िकि मयतै े िवना िकल ॥ ४१॥
इिन यं ा िवचाय  मनसा सह ।
नाहं पदाथ  न मे पदाथ  इित भािवत े ॥ ४२॥
अःशीतलया बुा कुव तो लीलया िबयाम ।्
यो ननू ं वासनाागो येो ॄकीित तः ॥ ४३॥
सव समतया बुा यः कृा वासनायम ।्
जहाित िनम मो दहंे नयेोऽसौ वासनायः ॥ ४४॥
अहारमय ा वासनां लीलयवै यः ।
ितित येसागी स जीवु उते ॥ ४५॥
िनमू लं कलनां ा वासनां यः शमं गतः ।
यें ागिममं िवि मंु तं ॄाणोमम ॥् ४६॥
ावतेौ ॄतां यातौ ावतेौ िवगतरौ ।
आपतु यथाकालं सखुःखेनारतौ ।
संािसयोिगनौ दाौ िवि शाौ मनुीर ॥ ४७॥
ईितानीिते न ो यावित िष ु ।
सषुुवरित स जीवु उते ॥ ४८॥
हषा मष भयबोधकामकाप यििभः ।
न ित लायित यः परामशिवविज तः ॥ ४९॥
बााथ वासनोूता तृा बिेत कते ।
सवा थ वासनोुा तृा मेुित भयते ॥ ५०॥
इदमु ममेिमां ूाथ नयािताम ।्
तां तीां लां िवि ःखजभयूदाम ॥् ५१॥
तामतेां सव भावषे ु ससुच सवदा ।
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स परमोदारं पदमिेत महामनाः ॥ ५२॥
बाामथ मोाां सखुःखदशामिप ।
ा सदसदाां ं िताुमहािवत ॥् ५३॥
जायते िनयः साधो पुष चतिुव धः ॥ ५४॥
आपादमकमहं मातािपतिृविनिम तः ।
इकेो िनयो ॄायासिवलोकनात ॥् ५५॥
अतीतः सव भावेो वालामादहं तनःु ।
इित ितीयो मोाय िनयो जायते सताम ॥् ५६॥
जगाल पदाथा ा सव  एवाहमयः ।
ततृीयो िनयोो मोायवै िजोम ॥ ५७॥
अहं जगा सकलं शूं ोम समं सदा ।
एवमषे चतथुऽिप िनयो मोिसिदः ॥ ५८॥
एतषेां ूथमः ूोृया बयोयया ।
शुतृायः ा जीवुा िवलािसनः ॥ ५९॥
सव चाहमवेिेत िनयो यो महामते ।
तमादाय िवषादाय न भयूो जायत े मितः ॥ ६०॥
शूं तकृितमा या ॄिवानिमिप ।
िशवः पुष ईशानो िनमािेत कते ॥ ६१॥
तैातैसमूुतजै गिमा णलीलया ।
परमामयीशिरतैवै िवजृते ॥ ६२॥
सवा तीतपदाली पिरपणूकिचयः ।
नोगेी न च तुाा ससंारे नावसीदित ॥ ६३॥
ूाकमकरो िनं शऽिुमऽसमानक ् ।
ईिहतानीिहतमै ुो न शोचित न काित ॥ ६४॥
सवािभमतं वा चोिदतः पशेलोिमान ।्
आशय भतूानां ससंारे नावसीदित ॥ ६५॥
पवूा िमव येागिवलािसनीम ।्
जीवुतया ो लोके िवहर िवरः ॥ ६६॥
अःससवा शो वीतरागो िववासनः ।
बिहःसव समाचारो लोके िवहर िवरः ॥ ६७॥
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बिहःकृिऽमसरंो िद सरंविज तः ।
कता  बिहरकता लके िवहर शुधीः ॥ ६८॥
ाह ितरामितराकाशशोभनः ।
अगहृीतकलाो लोके िवहर शुधीः ॥ ६९॥
उदारः पशेलाचारः सवा चारानवुिृमान ।्
अःसपिरागी बिहःसारवािनव ।
अवरायमादाय बिहराशोखुिेहतः ॥ ७०॥
अयं बरुयं निेत गणना लघचुतेसाम ।्
उदारचिरतानां त ु वसधुवै कुटुकम ॥् ७१॥
भावाभाविविनम ुं जरामरणविज तम ।्
ूशाकलनारं नीरागं पदमाौय ॥ ७२॥
एषा ॄाी िितः ा िनामा िवगतामया ।
आदाय िवहरवें सटेष ु न मुित ॥ ७३॥
वरैायणेाथ शाणे महािदगणुरैिप ।
यहराथ तयमवेोयेनः ॥ ७४॥
वरैायाणू तामिेत मनो नाशवशानगुम ।्
आशया रतामिेत शरदीव सरोऽमलम ॥् ७५॥
तमवे भिुिवरसं ापारौघं पनुः पनुः ।
िदवसिेदवस े कुव ा का लते ॥ ७६॥
िचैकिलतो बुौ मिुते ।
िचदचैा िकलािेत सविसासहः ॥ ७७॥
एतियमादाय िवलोकय िधयेया ।
यमवेानाानमानं पदमािस ॥ ७८॥
िचदहं िचिदमे लोकािदाशाििदमाः ूजाः ।
ँयदशनिनम ुः केवलामलपवान ॥् ७९॥
िनोिदतो िनराभासो िा साी िचदाकः ॥ ८०॥
चैिनम ुिचिूपं पणू ोितःपकम ।्
सशंासवसवंें सिंवाऽमहं महत ॥् ८१॥
सशंासवसः ूशासकलेषणः ।
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िनिव कपदं गा ो भव मनुीर ॥ ८२॥ इित ।
य इमां महोपिनषदं ॄाणो िनमधीत े ।
अौोिऽयः ौोिऽयो भवित । अनपुनीत उपनीतो भवित ।
सोऽिपतूो भवित । स वायपुतूो भवित । स सोमपतूो भवित ।
स सपतूो भवित । स सवपतूो भवित । स सवदवैा तो भवित ।
स सवष ु तीथष ुातो भवित । स सवदवरैनुातो भवित ।
स सवबतिुभिरवावित । गायाः षिसहॐािण
जािन फलािन भवि । इितहासपरुाणानां शतसहॐािण जािन
फलािन भवि । ूणवानामयतुं जं भवित ।
आचषुः पिं पनुाित । आसमाुषयगुानुाित ।
इाह भगवान ि्हरयगभ ः । जनेामतृं च
गतीपुिनषत ।् ॥ इित षोऽायः ॥ ६॥
ॐआायु ममाािन वााणःु ौोऽमथो
बलिमियािण च ॥ सवा िण सव ॄोपिनषदं माहं
ॄ िनराकुया मा मा ॄ िनराकरोदिनराकरणम-
िनराकरणं मे ु तदािन िनरत े य उपिनषु धमा े
मिय सु त े मिय सु॥ ॐ शािः शािः शािः ॥
इित महोपिनषमाा॥
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