
  

ॄिवोपिनषत ्

Brahmavidya Upanishad

sanskritdocuments.org

June 21, 2018



Brahmavidya Upanishad

ॄिवोपिनषत ्

Sanskrit Document Information

Text title : Brahmavidya Upanishad

File name : brahmavidya.itx

Category : upanishhat, upanishad

Location : doc_upanishhat

Author : Vedic tradition

Transliterated by : Sunder Hattangadi (sunderh at hotmail.com)

Proofread by : Sunder Hattangadi (sunderh at hotmail.com)

Description-comments : 40 / 108; Krishna Yajurveda - Yoga Upanishad

Latest update : Feb. 16, 2000

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

June 21, 2018

sanskritdocuments.org



Brahmavidya Upanishad

ॄिवोपिनषत ्

ािवाताय जातं यिापवं गतम ।्
तसंिवािनं रामचपदं भजे ॥
ॐ सह नाववत ु ॥ सह नौ भनुु ॥
सह वीय करवावहै ॥
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
अथ ॄिवोपिनषते ॥
ूसादाण िवोरतुकम णः ।
रहं ॄिवाया ीवुािं सचते ॥ १॥
ॐइकेारं ॄ यं ॄवािदिभः ।
शरीरं त वािम ानं कालऽयं तथा ॥ २॥
तऽ दवेायः ूोा लोका वदेायोऽयः ।
ितॐो माऽाध माऽा च र िशव तु॥ ३॥
ऋवदेो गाहपं च पिृथवी ॄ एव च ।
आकार शरीरं त ुाातं ॄवािदिभः ॥ ४॥
यजवुदोऽिरं च दिणािथवै च ।
िवु भगवावे उकारः पिरकीित तः ॥ ५॥
सामवदेथा ौाहवनीयथवै च ।
ईरः परमो दवेो मकारः पिरकीित तः ॥ ६॥
सयू मडलमऽेथ कारः शमगः ।
उकारसकंाश मेवितः ॥ ७॥
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ॄिवोपिनषत ्

मकारिसकंाशो िवधमूो िवतुोपमः ।
ितॐो माऽाथा येा सोमसयूा ििपणः ॥ ८॥
िशखा त ु दीपसकंाशा तिपुिर वत त े ।
अध माऽ तथा येा ूणवोपिर िता ॥ ९॥
पसऽूिनभा सूा िशखा सा ँयते परा ।
सा नाडी सयू सकंाशा सयू िभा तथापरा ॥ १०॥
िसितसहॐािण नाड िभा च मधू िन ।
वरदः सव भतूानां सव ाावितित ॥ ११॥
कांघटािननादु यथा लीयित शाये ।
ओारु तथा योः शाये सव िमता ॥ १२॥
यििलीयते शरं ॄ गीयते ।
िधयं िह लीयत े ॄ सोऽमतृाय कते ॥ १३॥
वायःु ूाणथाकाशििवधो जीवसंकः ।
स जीवः ूाण इुो वालामशतकितः ॥ १४॥
नािभान े ितं िवं शुतं सिुनम लम ।्
आिदिमव दीं रिँमिभािखलं िशवम ॥् १५॥
सकारं च हकारं च जीवो जपित सवदा ।
नािभराििनां िवषयािविज तम ॥् १६॥
तनेदें िनलं िवाीरािप य था तथा ।
कारणनेाना युः ूाणायामै पिभः ॥ १७॥
चतुला समायुो ॅाते च िदितः ।
गोलकु यदा दहेे ीरदडने वा हतः ॥ १८॥
एतिसते शीयमिवौां महाखगः ।
यावििसतो जीवाविलतां गतः ॥ १९॥
नभं िनलं ाा मुते भवबनात ्
अनाहतिनयतुं हंस ं यो वदे तम ॥् २०॥
ूकाशिचदानं स हंस इित गीयत े ।
रचेकं परूकं मुा कुकेन ितः सधुीः ॥ २१॥
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ॄिवोपिनषत ्

नािभके समौ कृा ूाणापानौ समािहतः ।
मकामतृाादं पीा ानने सादरम ॥् २२॥
दीपाकारं महादवें लं नािभममे ।
अिभिषामतृनेवै हंस हंसिेत यो जपते ॥् २३॥
जरामरणरोगािद न त भिुव िवते ।
एवं िदन े िदन े कुया दिणमािदिवभतूय े ॥ २४॥
ईरमवाोित सदाासरतः पमुान ।्
बहवो नकैमागण ूाा िनमागताः ॥ २५॥
हंसिवामतृ े लोके नाि िनसाधनम ।्
यो ददाित महािवां हंसाां पारमेरीम ॥् २६॥
त दां सदा कुया या परया सह ।
शभुं वाऽशभुमा यं गुणा भिुव ॥ २७॥
तुया दिवचारणे िशः सोषसयंतुः ।
हंसिवािममां ला गुशौुषूया नरः ॥ २८॥
आानमाना साा बुा सिुनलम ।्
दहेजाािदसाणा ौमसमितान ॥् २९॥
वदेशाािण चाािन पदपासंिुमव जते ।्
गुभिं सदा कुया ेयस े भयूस े नरः ॥ ३०॥
गुरवे हिरः सााा इॄवीितः ॥ ३१॥
ौुा यं परमाथ मवे

तशंयो नाऽ ततः समम ।्
ौुा िवरोध े न भवेमाणं

भवदेनथा य िवना ूमाणम ॥् ३२॥
दहेः सकलो येो िनलो दहेविज तः ।
आोपदशेगोऽसौ सव तः समवितः ॥ ३३॥
हंसहंसिेत यो ॄयूासंो ॄा हिरः िशवः ।
गुवा ुलते ूं सव तोमखुम ॥् ३४॥
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ॄिवोपिनषत ्

ितलेष ु च यथा तलंै पु े ग इवािौतः ।
पुष शरीरऽेि बाारे तथा ॥ ३५॥
उाहो यथालोके िमालो तां जते ।्
ानने येमालो पाानं पिरजते ॥् ३६॥
पुवकलं िवा तु िनलः ।
वृु सकलं िवााया त त ु िनला ॥ ३७॥
िनलः सकलो भावः सव ऽवै वितः ।
उपायः सकलपयेवै िनलः ॥ ३८॥
सकले सकलो भावो िनले िनलथा ।
एकमाऽो िमाऽ िऽमाऽवै भदेतः ॥ ३९॥
अध माऽ परा येा तत ऊ परारम ।्
पधा पदवैं सकलं पिरपते ॥ ४०॥
ॄणो दयानं कठे िवःु समािौतः ।
तामे ितो िो ललाटो महेरः ॥ ४१॥
नासाम े अतुं िवााे त ु परं पदम ।्
परा ु परं नाीवें शा िनण यः ॥ ४२॥
दहेातीतं त ु तं िवाासाम े ादशालुम ।्
तदं तं िवजानीयाऽो ापयेभःु ॥ ४३॥
मनोऽऽ िनिं चरुऽ पािततम ।्
तथािप योिगनां योगो िविः ूवत त े ॥ ४४॥
एत ु परमं गुमते ु परमं शभुम ।्
नातः परतरं िकिातः परतरं शभुम ॥् ४५॥
शुानामतृं ूा परमारिनण यम ।्
गुाुतमं गों महणीयं ूयतः ॥ ४६॥
नापऽुाय ूदातं नािशाय कदाचन ।
गुदवेाय भाय िनं भिपराय च ॥ ४७॥
ूदातिमदं शां नतेरेः ूदापयते ।्
दाता नरकं याित िसते न कदाचन ॥ ४८॥
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ॄिवोपिनषत ्

गहृो ॄचारी च वानू िभकुः ।
यऽ तऽ ितो ानी परमारिवदा ॥ ४९॥
िवषयी िवषयासो याित दहेारे शभुम ।्
ानादवेा शा सवा वोऽिप मानवः ॥ ५०॥
ॄहामधेाःै पुयपापनै  िलते ।
चोदको बोधकवै मोद परः तृः ॥ ५१॥
इषें िऽिवधो ये आचाय  ु महीतले ।
चोदको दशयेाग बोधकः ानमाचरते ॥् ५२॥
मोदु परं तं याा परमतु े ।
ूयजनं दहेे संपेाणु गौतम ॥ ५३॥
तनेेा स नरो याित शातं पदमयम ।्
यमवे त ु सँयेहेे िबं च िनलम ॥् ५४॥
अयन े े च िवषवु े सदा पँयित माग िवत ।्
कृायामं परुा व रचेपरूककुकान ॥् ५५॥
पवू चोभयमुाय  अच ये ु यथाबमम ।्
नमारणे योगने मिुयार चाच यते ॥् ५६॥
सयू  महणं व ूयजनंतृम ।्
ानाायुमवेों तोय े तोयं यथा तथा ॥ ५७॥
एते गणुाः ूवत े योगाासकृतौमःै ।
ताोगं समादाय सवःखबिहृतः ॥ ५८॥
योगानं सदा कृा ान ं तयतां ोजते ।्
ानापं परमं हंसमं समुरते ॥् ५९॥
ूािणनां दहेमे त ु ितो हंसः सदातुः ।
हंस एव परं सं हंस एव त ु शिकम ॥् ६०॥
हंस एव परं वां हंस एव त ु वािदकम ।्
हंस एव परो िो हंस एव परारम ॥् ६१॥
सवदवे मो हंस एव महेरः ।
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ॄिवोपिनषत ्

पिृथािदिशवां त ु अकाराा वण काः ॥ ६२॥
कूटाा हंस एव ाातकेृित विताः ।
मातकृारिहतं ममािदशे न कुऽिचत ॥् ६३॥
हंसोितरनपूं मे दवें वितम ।्
दिणामखुमािौ ानमिुां ूकयते ॥् ६४॥
सदा समािधं कुवत हंसममनुरन ।्
िनम लिटकाकारं िदपमनुमम ॥् ६५॥
मदशेे परं हंसं ानमिुापकम ।्
ूाणोऽपानः समानोदानानौ च वायवः ॥ ६६॥
पकमियैाः िबयाशिबलोताः ।
नागः कूम  कृकरो दवेदो धनयः ॥ ६७॥
पानिेययै ुा ानशिबलोताः ।
पावकः शिमे त ु नािभचबे रिवः ितः ॥ ६८॥
बमिुा कृता यने नासाम े त ुलोचन े ।
अकारवेििराकारे िद सिंतः ॥ ६९॥
मकारे च ॅवुोम े ूाणशा ूबोधयते ।्
ॄमिरकारे च िवमुििद ितः ॥ ७०॥
िमिॅ ुवोम े िभतऽेरवायनुा ।
अकारे सिंतो ॄा उकारे िवरुाितः ॥ ७१॥
मकारे सिंतो ितोऽाः परारः ।
कठं स नाादौ िते यने शितः ॥ ७२॥
रसना पीमानयें षोडशी वोगािमिन ।
िऽकूटं िऽिवधा चवै गोलाखं िनखरं तथा ॥ ७३॥
िऽशवळमोारमू नालं ॅवुोम ुखम ।्
कुडल चालयाणादेयशिशमडलम ॥् ७४॥
साधयळकुािन नवारािण बयते ।्
समुनःपवनाढः सरागो िनग ुणथा ॥ ७५॥
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ॄिवोपिनषत ्

ॄान े त ु नादः ाािकामतृविष णी ।
षबमडलोारं ानदीपं ूकाशयते ॥् ७६॥
सवभतूितं दवें सवशं िनमच यते ।्
आपं तमालो ानपं िनरामयम ॥् ७७॥
ँयं िदपणे सवापी िनरनः ।
हंस हंस वदेां ूािणनां दहेमािौतः ।
सूाणापानयोम िरजपेिभधीयते ॥ ७८॥
सहॐमकंे यतुं षतं चवै सव दा ।
उरिठतो हंसः सोऽहिमिभधीयते ॥ ७९॥
पवू भाग े धोिलं िशिखां चवै पिमम ।्
ोितिलं ॅवुोम े िनं ायेदा यितः ॥ ८०॥
अतुोऽहमिचोऽहमतऽहमजोऽहम ।्
अूाणोऽहमकायोऽहमनोऽभयोऽहम ॥् ८१॥
अशोऽहमपोऽहमशऽहमयः ।
अरसोऽहमगोऽहमनािदरमतृोऽहम ॥् ८२॥
अयोऽहमिलोऽहमजरोऽकलोऽहम ।्
अूाणोऽहममकूोऽहमिचोऽकृतोऽहम ॥् ८३॥
अया हममाोऽिनदँ योऽहमलणः ।
अगोऽोऽहमगाऽोऽहमचुोऽवागहम ॥् ८४॥
अँयोऽहमवणऽहमखडोऽहमतुः ।
अौतुोऽहमोऽहमेोऽमरोऽहम ॥् ८५॥
अवायरुनाकाशोऽतजेोऽिभचाय हम ।्
अमतोऽहमजातोऽहमितसूोऽिवकाय हम ॥् ८६॥
अरजोऽतमोऽहमसोगणुोऽहम ।्
अमायोऽनभुवााहमनोऽिवषयोऽहम ॥् ८७॥
अतैोऽहमपणूऽहमबाोऽहमनरः ।
अौोतोऽहमदीघऽहमोऽहमनामयः ॥ ८८॥
अयानिवानघनोऽहमिविबयः ।
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ॄिवोपिनषत ्

अिनोऽहमलेपोऽहमकता हमयः ॥ ८९॥
अिवाकाय हीनोऽहमवामसनगोचरः ।
अनोऽहमशोकोऽहमिवकोऽिवलन ॥् ९०॥
आिदमाहीनोऽहमाकाशसशोऽहम ।्
आचतैपोऽहमहमानिचनः ॥ ९१॥
आनामतृपोऽहमासंोहमरः ।
आकामोहमाकाशारमाेरोहम ॥् ९२॥
ईशानोहमीोऽहमहमुमपूषः ।
उृोऽहमपुिा अहमुरतोऽहम ॥् ९३॥
केवलोऽहं किवः कमा ोऽहं करणािधपः ।
गहुाशयोऽहं गोाहं चषुरुहम ॥् ९४॥
िचदानोऽहं चतेा िचनियोऽहम ।्
ोितम योऽहं ायाोितषां ोितरहम ॥् ९५॥
तमसः साहं तयु तयुऽहं तमसः परः ।
िदो दवेोऽि दश ाायो ीवुोऽहम ॥् ९६॥
िनोऽहं िनरवोऽहं िनियोऽि िनरनः ।
िनम लो िनिव कोऽहं िनराातोऽि िनलः ॥ ९७॥
िनिव कारो िनपतूो िनग ुणो िनःहृोऽहम ।्
िनिरियो िनयाहं िनरपेोऽि िनलः ॥ ९८॥
पुषः परमााहं परुाणः परमोऽहम ।्
परावरोऽहं ूाः ूपोपशमोऽहम ॥् ९९॥
परामतृोऽहं पणू ः ूभरुि परुातनः ।
पणूा नकैबोधोऽहं ूगकेरसोऽहम ॥् १००॥
ूातोऽहं ूशाोऽहं ूकाशः परमेरः ।
एकदा िचमानोऽहं तैातैिवलणः ॥ १०१॥
बुोऽहं भतूपालोऽहं भापो भगवानहम ।्
महायेो महानि महायेो महेरः ॥ १०२॥
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िवमुोऽहं िवभरुहं वरेयो ापकोऽहम ।्
वैानरो वासदुवेो िवतरुहम ॥् १०३॥
िवािधकोऽहं िवशदो िविुव कृदहम ।्
शुोऽि शबुः शाोऽि शातोऽि िशवोऽहम ॥् १०४॥
सवभतूाराहमहमि सनातनः ।
अहं सकृिभातोऽि े मिहि सदा ितः ॥ १०५॥
सवा रः यंोितः सवा िधपितरहम ।्
सवभतूािधवासोऽहं सव ापी राडहम ॥् १०६॥
समसाी सवा ा सव भतूगहुाशयः ।
सवियगणुाभासः सवियिवविज तः ॥ १०७॥
ानऽयतीतोऽहं सवा नमुाहकोऽहम ।्
सिदान पणूा ा सव ू मेादोऽहम ॥् १०८॥
सिदानमाऽोऽहं ूकाशोऽि िचनः ।
सपसाऽिससवा कोऽहम ॥् १०९॥
सवा िधानसाऽः ाबहरोऽहम ।्
सवमासोऽहं सविा सवा नभुरूहम ॥् ११०॥
एवं यो वदे तने स व ै पुष उत इपुिनषत ॥्
ॐ सह नाववत ु ॥ सह नौ भनुु ॥ सह वीय करवावहै ॥
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
इित ॄिवोपिनषमाा ॥
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