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Bhavanopanishat or Shri Chakropanishad

भावनाेपिनषत् अथवा ीचाेपिनषत्

वावापदतकाय ीचाेपर भासरम् ।
बदुपशवाकारं रामचपदं भजे ॥
ॐ भं कणेभः श ृणुयाम देवा । भं पयेमाभयजाः ।
थरैरै तुवाꣳसतनूभः । यशेम देवहतं यदायुः ।
वत न इाे वृवाः । वत नः पूषा ववेदाः ।
वत नतायाेऽरनेमः । वत नाे बृहपितदधात ।
ॐ शातः शातः शातः ॥
अथ भावनाेपिनषत् ।
हरः ॐ ।
अाानमखडमडलाकारमवृय सकलाडमडलं
वकाशं यायेत् । ॐ ीगुः सवकारणभूता शः ।
तेन नवरपाे देहः । नवशपं ीचम् ।
वाराही पतृपा । कुकुा बलदेवता माता । पुषाथाः
सागराः । देहाे नवरपः । वगादसधातभरनेकैः
संयुाः सपाः कपतरवः । तेजः कपकाेानम् । रसनया
भायमाना मधुराितकटकषायलवणभेदाः षडसाः
षडृतवः याशः पीठम् । कुडलनी ानशगृहम् ।
इछाशमहािपुरसदर । ाता हाेता ानमः
(ानमयम)् ेयं हवः । ातृानेयानामभेदभावनं
ीचपूजनम् । िनयितसहताः श ृारादयाे नव रसा
अणमादयः । कामाेधलाेभमाेहमदमासयपुयपापमया
ााशयः । (अाधरनवकम् मुाशयः ।)
पृथयेजाेवावाकाशाेवजााणवापाणपादपायूपथमनाेवकाराः
(कामाकषयाद) षाेडष शयः ।
वचनादानगमनवसगानदहाना(ेपादाना)ेपेा(य)-
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भुयाेऽनकुसमादशयाेऽाै । अलबुसा
कुवाेदर वणा हतजा यशवयनी गाधार
पूषा शनी सरवतीडा पला सषुा चेित चतदश
नाडः । सवसंाेभयादचतदशारगा देवताः ।
ाणापानयानाेदानसमाननागकूमकृकरदेवदधनया इित
दश वायवः । सवसदा देयाे बहदशारगा देवताः ।
एतायुदशकसंसगाेपाधभेधेन रेचकपूरकशाेषकदाहावका
(रेचकः पाचकः शाेषकाे दाहकः ावका इित) ाणमुयवेन
पधाेऽत (जठराभवित) । ारकाे दारकः ाेभकाे
माेहकाे जृक इयपालनमुयवेन पवधाेऽत ।
तेन मनुयाणां माेहकाे दाहकाे (नागाधायेन पबधाते
मनुयाणां देहगा) भयभाेयशाेयलेपेयाकं
चतवधमं (पवधम)ं पाचयित। एता
दश विकलाः सववातदशारगा देवताः ।
शीताेणसखदःुखेछासवरजतमाेगुणा वशयादशयाेऽाै ।
शदपशपरसगधाः पतााः पपुपबाणा
मन इधनुः । वयाे वाणाे रागः पाशः । ेषाेऽु शः ।
अयमहवमहदहार इित कामेर-वेर-
भगमालयाेऽतकाेणागा देवताः । (िनपाधकसंवदेव
कामेर । सदानदपूण वाेव परदेवता ललता ।
लाैहयमेतय सवय वमश । अनयचवेन च
सः । भावनायाः या उपचरः । अहं वमत नात
कतयमकतयमुपासतयमित वकपानामािन वलापनम् हाेमः ।
भवनावषयाणामभेदभवना तपणम् ।) पदशितथपेण
कालय परणामावलाेकनथितः पदशिनयाः । ानुपा
धीदेवता । तयाेः कामेर सदानदघना परपूणवाैपा
देवता । सललमित लाैहयकारणं सवम् । कतयमकतयमित
भावनायु उपचारः । अत नातीित कतयतानूपचारः ।
बाायतःकरणानां पहणयाेयतावयावाहनम् ।
तय बाायतःकरणानामेकपवषयहणमासनम् ।
रशपदैककरणं पाम् । उलदामाेदानदासनदानमयम् ।
वछं वतःसमयाचमनीयम् । चमयीित
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सवावणं ानम् । चदवपपरमानदशफुरणं
वम् । येकं सवंशितधा
भवेनेछाानयाकथमसततनाड
सूम् । वयितरवतसरहतरणां वभूषणम् ।
ससखपरपूणतारणं गधः । समतवषयाणां
मनसः थैयेणानुसंधानं कुसमम् । तेषामेव सवदा वीकरणं
धूपः । पवनावछाेववलनसदुकाकाशदेहाे दपः ।
समतयातायातवय नैवेम् । अवथायाणामेककरणं ताबूलम् ।
मूलाधारादारपयतं रादामूलाधारपयतं
गतागतपेण ादयम् । तयावथा नमकारः ।
देहशूयमातृतािनमनं बलहरणम् । सयमत
लतयमकतयमाैदासीयिनयावलापनं हाेमः । वयं
तपादकुािनमनं परपूणयानम् । एवं मुतयं (मुततयं
मुतमां वा) भावनापराे जीवुाे भवित स एव शवयाेगीित
गते। अादमतेनातभावनाः । तय देवताैसः ।
चततकायाययेन सत । स एव शवयाेगीित कयते ।
कादहादमताेेन भावना ितपादता । जीवुाे भवित । य एवं
वेद । इयुपिनषत् । (साेऽथवशराेऽधीते ।)
ॐ भं कणेभः श ृणुयाम देवा । भं पयेमाभयजाः।
थरैरै तुवाꣳसतनूभः । यशेम देवहतं यदायुः ।
वत न इाे वृवाः । वत नः पूषा ववेदाः।
वत नतायाेऽरनेमः । वत नाे बृहपितदधात।
ॐ शातः शातः शातः ॥
इयथवणवेदे भावनाेपिनषसपूणा ॥
There are 2-3 different versions of this upaniShat. We have followed the

108-120 upaniShashads’ collection.

Encoded and proofread by P. P. Narayanaswami (swami at math.mun.ca), NA

bhaava.pdf 3



भावनाेपिनषत् अथवा ीचाेपिनषत्

Bhavanopanishat or Shri Chakropanishad

pdf was typeset on January 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

4 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

