
.. Paramahansa-Parivrajaka Upanishad ..

॥ परमहंसपिरवाजकोपिनषत् ॥

पारायधमवताे यानातां ययुः ।
त णवैकाथ तयतय हरं भजे ॥
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 अथ पतामहः वपतरमादनारायणमुपसमेय
णय पछ भगवंवुखाणामधममं
सव ुतं वदतमवगतम् । इदानीं परमहंसपराजकलणं
वदतमछाम कः परजनाधकार कशं पराजकलणं
कः परमहंसः पराजकवं कथं तसव मे ूहीित ।
स हाेवाच भगवानादनारायणः । सुसमीपे सकलवापरमाे
भूवा वासवमैहकामुकसखमं ावैषणाय-
वासनायममवाहारादकं वमनामव हेयमधगय
माेमागैकसाधनाे चय समाय गृही भवेत् ।
ामा ाेियागारादमाय ववयुमेण
पूववदमाजेत् । यातराे वां न वदेदस जुयात् ।
अापाे वै सवा देवताः सवायाे देवतायाे जुहाेम वाहेित
वाेधृय ाीयात् सायं हवरनामयम् ।
एष वधवीरावाने वाऽनाशके वा संवेशे वावेशे
वा महाथाने वा । यातरः यानसा वाचा संयसेदेष
पथाः । वथमेणैव चेदाां वरजाहाेमं
कृवामायाराेय लाैककवैदकसामय वचतदश-
करणवृं च पुे समाराेय तदभावे शये वा तदभावे
वायेव वा ावं यवमयभमय भावनया
यावा सावीवेशपूवकमस सववाथवपां ायाधारां
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वेदमातरं मााितषु िषु वलाय याितयमकाराेकारमकारेषु
वलाय तसावधानेनापः ाय णवेन शखामुकृय याेपवीतं
छवा वमप भूमाै वास वा वसृय ॐ भूः वाहा ॐ भुवः वाहा
ॐ सवः वाहेयनेन जातपधराे भूवा वं पं यायपुनः पृथक्
णवयाितपूवकं मनसा वचसाप संयतं मया संयतं
मया संयतं मयेित ममयमतारविनभवारं िगुणीकृत-
ेषाेारणं कृवा णवैकयानपरायणः सभयं सवभूतेयाे
मः वाहेयूवबाभूवा ाहमीित तवमयादवााथ-
वपानुसधानं कुवदचं दशं गछेत् ।
जातपधररेत् । एष संयासः । तदधकार
न भवेद गृहथाथनापूवकमभयं सवभूतेयाे
मः सव वतते सखा मा गाेपायाैजः सखा याेऽसीय
वाेऽस वाः शम मे भव यपापं तवारयेयनेन
मेण णवपूवकं सलणं वैणवं दडं कटसूं
काैपीनं कमडलं ववणवमेकं परगृ सुमुपगय
नवा गुमुखावमसीित महावां णवपूवकमुपलयाथ
जीणवकलाजनं धृवाथ जलावतरणमूवगमनमेकभां
परयय िकालानमाचरवेदातवणपूवकं णवानुानं
कुवमागे सयक् संपः वाभमतमािन गाेपयवा
िनममाेऽयािनः कामाेधलाेभमाेहमदमासयद-
दपाारासूयागवेछाेषहषामषममवादं
हवा ानवैराययुाे वीपराुखः शमानसः
सवाेपिनषदथमालाेय चयापरहाहंसासयं येन
रतेयाे बहरतःेहवजतः शररसंधारणाथ वा िषु
वणेवभशतपिततवजतेषु पशराेही भैमाणाे भूयाय भवित ।
सवेषु कालेषु लाभालाभाै समाै कृवा परपामाधूकरे-
णामेदाेवृमकुवकृशीभूवा ाहमीित
भावयगुवथ ाममुपेय वशीलाेऽाै मायेकाक
चरेावेवाचरेत् । यदालंबुभवेदा कुटचकाे वा बदकाे
वा हंसाे वा परमहंसाे वा तपूवकं कटसूं काैपीनं
दडं कमडलं सवमस वसृयाथ जातपधररेत् ।
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ाम एकरां तीथे िरां पतने परां ेे सरा-
मिनकेतः थरमितरनसेवी िनवकाराे िनयमािनयममुसृय
ाणसंधारणाथमयमेव लाभालाभाै समाै कृवा गाेवृया
भैयमाचरदकथलकमडलरबाधकरहयथलवासाे
न पुनलाभालाभरतः शभाशभकमिनमूलनपरः सव
भूतलशयनः ाैरकमपरयाे युचातमायतिनयमः
शयानपरायणाेऽथीपुरपराुखाेऽनुूऽयुव-
दाचरयलाेऽयाचाराे दवानसमवेनावः
वपानुसधानणवयानमागेणावहतः संयासेन
देहयागं कराेित स परमहंसपराजकाे भवित । भगवन् णवः
कश इित ा पृछित । स हाेवाच नारायणः । णवः
षाेडशमााकः साेऽवथाचतयचतयगाेचरः ।
जादवथायां जादादचराेऽवथाः वे वादचताेऽवथाः
सषुाै सषुयादचताेऽवथातरये तरयादचताेऽवथा भवतीित ।
जादवथायां वय चातवयं ववाे वतैजसाे वााे
वतरय इित । वावथायां तैजसय चातवयं तैजसवतैजस-
तैजसतैजसातैजसतरय इित । सषुयवथायां ाय चातवयं
ावः ातैजसः ााः ातरय इित।
तरयावथायां तरयय चातवयं तरयवतरयतैजस-
तरयातरयतरय इित । ते मेण षाेडशमााढाः
अकारे जा उकारे जाैजसाे मकारे जाा
अधमाायां जाुरयाे बदाै ववाेनादे वतैजसः
कलायां वाः कलातीते वतरयः शाताै सषुवः
शायतीते सषुतैजस उयां सषुााे मनाेयां
सषुतरयः तया तरयवाेमयमायां तरयतैजसः पययां
तरयाः परायां तरयतरयः । जाााचतयमकारांशं
वमााचतयमुकारांशं सषुिमााचतयं
मकारांशं तरयमााचतयमधमाांशम् ।
अयमेव णवः । स परमहंसतरयातीतावधूतैपायः ।
तेनैव  काशते तेन वदेहमुः । भगवन् कथमयाेपवीयशखी
सवकमपरयः कथं िनापरः कथं ाण इित ा
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पृछित । स हाेवाच वणुभाेभाेऽभक ययायैतमाानं
तदेव याेपवीतम् । तय यनिनैव शखा । तकम स पवम् ।
स सवकमकृत् । स ाणः । स िनापरः । स देवः । स ऋषः ।
स तपवी । स ेः । स एव सवयेः । स एव जगुः । स एवाहं व ।
लाेके परमहंसपराजकाे दलुभतराे येकाेऽत । स एव िनयपूतः । स एव
वेदपुषाे महापुषाे यतं मयेवावितते । अहं च तेवावथतः ।
स एव िनयतृः । स शीताेणसखदःुखमानावमानवजतः । स िनदामष-
सहणुः । स षडूमवजतः । षाववकारशूयः । स येाये-
यवधानरहतः । स वयितरेकेण नाया । अाशांबराे ननमकाराे
नवाहाकाराे नवधाकार नवसजनपराे िनदातितयितराे नमताेपासकाे
देवातरयानशूयाे लयालयिनवतकः सवाेपरतः ससदानदायचनः
संपूणानदैकबाेधाे ैवाहमीयनवरतं णवानुसंधानेन यः
कृतकृयाे भवित स ह परमहंसपराडयुपिनषत् ॥ हरः ॐ तसत् ।
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 ॥
इित परमहंसपराजकाेपिनषसमाा ॥
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