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.. Bahvrucha Upanishad ..

॥ ப³vh’ேசாபநிஷth ॥

॥அத² ப³vh’ேசாபநிஷth॥
ௐ வாŋhேம மந phரதிSh²தா । மேநா ேம வாசி phரதிSh²தmh ।
ஆவிராவீrhம ஏதி⁴ । ேவத³shய ம ஆணீshத:² । தmh ேம மா phரஹா: ।
அேநநாதீ⁴ேதநாேஹாராthராnhஸnhத³தா⁴ । ’தmh வதி³Shயா ।
ஸthயmh வதி³Shயா । தnhமாமவ । தth³வkhதாரமவ ।அவ மாmh ।
அவ வkhதாரmh ।அவ வkhதாரmh ।
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
ப³vh’சாkh²யph³ரமவிth³யாமஹாக²Nhடா³rhத²ைவப⁴வmh ।
அக²Nhடா³நnhத³ஸாmhராjhயmh ராமசnhth³ரபத³mh ப⁴ேஜ ॥
ஹ:ௐ ॥
ேத³வீ ேயகாkh³ர ஏவாth । ைஸவ ஜக³த³Nhட³மsh’ஜth ।
காமகேலதி விjhஞாயேத । ’ŋhகா³ரகேலதி விjhஞாயேத ॥ 1॥
தshயா ஏவ ph³ரமா அஜநth । விShiΝரஜநth ।
th³ேராऽஜநth ।ஸrhேவ மth³க³ அஜநth ।
க³nhத⁴rhவாphஸரஸ: கிnhநரா வாதி³thரவாதி³ந:ஸமnhதாத³ஜநth ।
ேபா⁴kh³யமஜநth।ஸrhவமஜநth ।ஸrhவmh ஶாkhதமஜநth ।
அNhட³ஜmh shேவத³ஜiµth³பி⁴jhஜmh ஜராஜmh யthகிைசதth phராணி
shதா²வரஜŋhக³மmh மiνShயமஜநth ॥ 2॥
ைஸஷா பரா ஶkhதி: । ைஸஷா ஶாmhப⁴வீவிth³யா
காதி³விth³ேயதி வா ஹாதி³விth³ேயதி வா ஸாதி³விth³ேயதி வா ।
ரஹshயேமாேமாmh வாசி phரதிShடா²॥ 3॥
ைஸவ ரthரயmh ஶரthரயmh vhயாphய ப³ரnhதரவபா⁴ஸயnhதீ
ேத³ஶகாலவshthவnhதரஸŋhகா³nhமஹாthரஸுnhத³ ைவ phரthயkhசிதி:॥
4॥
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ைஸவாthமா தேதாऽnhயமஸthயமநாthமா ।அத ஏஷா
ph³ரமாஸmhவிthதிrhபா⁴வபா⁴வகலாவிநிrhiµkhதா
சிth³விth³யாऽth³விதீயph³ரமஸmhவிthதி:ஸchசிதா³நnhத³லஹ
மஹாthரஸுnhத³ ப³ரnhதரiνphரவிய shவயேமைகவ விபா⁴தி ।
யத³shதி ஸnhமாthரmh । யth³விபா⁴தி சிnhமாthரmh ।
யthphயமாநnhத³mh தேத³தth rhவாகாரா மஹாthரஸுnhத³ ।
thவmh சாஹmh ச ஸrhவmh விவmh ஸrhவேத³வதா இதரth
ஸrhவmh மஹாthரஸுnhத³ ।ஸthயேமகmh லதாkh²யmh வsh
தத³th³விதீயமக²Nhடா³rhத²mh பரmh ph³ரம ॥ 5॥
பசபபthயாகா³ த³rhவபphரஹாணத: ।
அதி⁴Shடா²நmh பரmh தththவேமகmh ஸchசி²Shயேத மஹth ॥இதி ॥ 6॥
phரjhஞாநmh ph³ரேமதி வா அஹmh ph³ரமாshதி வா பா⁴Shயேத ।
தththவமthேயவ ஸmhபா⁴Shயேத ।
அயமாthமா ph³ரேமதி வா ph³ரைமவாஹமshதி வா ॥ 7॥
ேயாऽஹமshதி வா ேஸாஹமshதி வா ேயாऽெஸௗ ேஸாऽஹமshதி வா
யா பா⁴vhயேத ைஸஷா ேஷாட³ஶீ விth³யா பசத³ஶா
மஹாthரஸுnhத³ பா³லாmhபி³ேகதி ப³க³ேலதி வா மாதŋhகீ³தி
shவயmhவரகlhயாணீதி ⁴வேநவதி சாiµNhேட³தி சNhேட³தி
வாராதி திரshகணீதி ராஜமாதŋhகீ³தி வா ஶுகயாமேலதி வா
ல⁴யாமேலதி வா அவாேட⁴தி வா phரthயŋhகி³ரா ⁴மாவதீ
ஸாவிth கா³யth ஸரshவதீ ph³ரமாநnhத³கேலதி ॥ 8॥
’ேசா அேர பரேம vhேயாமnh । யshnh ேத³வா அதி⁴ விேவ நிேஷ:³ ।
யshதnhந ேவத³ கிmh ’சா கShயதி।
ய இthதth³வி³shத இேம ஸமாஸேத।இthபநிஷth ॥ 9॥
ௐ வாŋhேம மந phரதிSh²தா । மேநா ேம வாசி phரதிSh²தmh ।
ஆவிராவீrhம ஏதி⁴ । ேவத³shய ம ஆணீshத:² । தmh ேம மா phரஹா: ।
அேநநாதீ⁴ேதநாேஹாராthராnh ஸnhத³தா⁴ । ’தmh வதி³Shயா ।
ஸthயmh வதி³Shயா । தnhமாமவ । தth³வkhதாரமவ ।அவ மாmh ।
அவ வkhதாரmh ।அவ வkhதாரmh ।
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॥ ப³vh’ேசாபநிஷth ॥

ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
॥இதி ப³vh’ேசாபநிஷth ॥
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