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Brihadaranyaka Upanishad

बृहदारयकाेपिनषत्

सधीवहसहत SF as marked below is Sandhi-free text to aid students

काव पाठः ।
A मधु काड [उपदेश काड]
अयाय I ाण i-vi माः ८० 1-...

अयाय II ाण i-vi माः ६६ 1-...

B मुिन [yAj navalkya]काड [उपप काड]
अयाय III ाण i-ix माः ९२ 1-...

अयाय IV ाण i-vi माः ९२ 1-...

C खल काड[उपासना काड]
अयाय V ाण i-xv माः ३३ 1-...

अयाय VI ाण i-v माः ७५ 1-...

ॐ पूणमदः पूणमदं पूणापूणमदुयते ।
पूणय पूणमादाय पूणमेवावशयते ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
अथ थमाेऽयायः ।
थमं ाणम् ।
म १ [I.i.1]

उषा वा अय मेयय शरः ।
SF उषास् वै अय मेयय शरस्
सूयर्
SF सूयस् चस्
वातः ाणाे
SF वातस् ाणस्
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बृहदारयकाेपिनषत्

यामवैानरः
SF याम् अस् वैानरस्
संवसर अााऽय मेयय । ाैः पृम्
SF संवसरस् अाा अय मेयय ाैस् पृम्
अतरमुदरम्
SFअतरम् उदरम्
पृथवी पाजयम्
SF पृथवी पाजयम्
दशः पाे
SF दशस् पाे
अवातरदशः पशव
SFअवातरदशस् पशवस्
ऋतवाेऽािन
SFऋतवस् अािन
मासााधमासा पवाय्
SF मासास् च अधमासास् च पवाण
अहाेरााण िता
SFअहाेरााण िता
नायथीिन
SF नाण अथीिन
नभाे माꣳसाय्
SF नभस् माꣳसािन
ऊवयꣳ सकताः
SFऊवयम् सकतास्
सधवाे गुदा
SF सधवस् गुदास्
यकृ ाेमान पवता
SF यकृत् च ाेमानस् च पवतास्
अाेषधय वनपतय लाेमाय्
SFअाेषधयस् च वनपतयस् च लाेमािन
उपूवाधाे
SF उन् पूवाधस्
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बृहदारयकाेपिनषत्

िनाेचघनाधाे
SF िनाेचन् जघनाधस्
यजृते
SF यद् वजृते
ताेतते
SF तद् वाेतते
यधूनुते
SF यद् वधूनुते
ततनयित
SF तद् तनयित
येहित
SF यद् मेहित
तषित
SF तद् वषित
वागेवाय वाक् ॥ १ ॥
SF वाक् एव अय वाक्
म २ [I.i.2]

अहवा अं पुरताहमाऽवजायत
SFअहवै अम् पुरताद् महमा अवजायत
तय पूवे समुे याेनी
SF तय पूवे समुे याेिनस्
रािरेनं पाहमाऽवजायत
SF रािस् एनम् पाद् महमा अवजायत
तयापरे समुे याेिनर्
SF तय अपरे समुे याेिनस्
एताै वा अं महमानावभतः सबभूवतर्
SF एताै वै अम् महमानाै अभतस् सबभूवतः
हयाे भूवा देवानवहद्
SF हयस् भूवा देवान् अवहत्
वाजी गधवान्
SF वाजी गधवान्
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बृहदारयकाेपिनषत्

अवाऽसरान्
SFअवा असरान्
अाे मनुयान्
SFअस् मनुयान्
समु एवाय बधुः
SF समुस् एव अय बधुस्
समुाे याेिनः ॥ २ ॥ इित थमं ाहमणम् ॥
SF समुस् याेिनस्
तीयं ाणम् ।
म १ [I.I.1]

नैवेह कंचना अासीन्
SF न एव इह कम् चन अे अासीत्
मृयुनैवेदमावृतमासीदशनाययाऽशनाया ह मृयुस्
SF मृयुना एव इदम् अावृतम् अासीत् अशनायया अशनाया

ह मृयुः
तनाेऽकुताऽऽवी यामित ।
SF तद् मनस् अकुत अावी याम् इित
साेऽचचरत्
SF सस् अचन् अचरत्
तयाचत अापाेऽजायताचते वै मे कमभूदित ।
SF तय अचतस् अापस् अजायत अचते वै मे कम्

अभूत् इित
तदेवायाक वम् ।
SF तद् एव अय अक वम्
कꣳ ह वा अै भवित
SFकम् ह वै अै भवित
य एवमेतदक याक वं वेद ॥ १ ॥
SF यस् एवम् एतद् अय अक वम् वेद
म २ [I.I.2]
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अापाे वा अक
SFअपस् वै अक ः
तदपाꣳ शर अासीत्
SF तद् यद् अपाम् शरस् अासीत्
तसमहयत ।
SF तद् समहयत
सा पृथयभवत्
SF सा पृथवी अभवत्
तयामायत्
SF तयाम् अायत्
तय ातय तय तेजाे रसाे िनरवतताः ॥ २ ॥
SF तय ातय तय तेजस् रसस् िनरवतत अस्
म ३ [I.I.3]

स ेधाऽऽानं यकुताऽऽदयं तृतीयम्
SF स ेधा अाानम् यकुत अादयम् तृतीयम्
वायुं तृतीयꣳ ।
SF वायुम् तृतीयम्
स एष ाणेधा वहतस्
SF स एष ाणस् ेधावहतः
तय ाची दराेऽसाै चासाै चेमाव
SF तय ाची दक् शरस् असाै च असाै च ईमाै
अथाय तीची दपुछम्
SFअथ अय तीची दक् पुछम्
असाै चासाै च सयाै
SFअसाै च असाै च सयाै
दणा चाेदची च पाे
SF दणा च उदची च पाे
ाैः पृम्
SF ाैस् पृम्
अतरमुदरम्
SFअतरम् उदरम्
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इयमुरः
SF इयम् उरस्
स एषाेऽस ितताे
SF स एषस् अस िततस्
य  चैित
SF य  च एित
तदेव ितितयेवं वान् ॥ ३ ॥
SF तद् एव ितितित एवम् वान्
म ४ [I.I.4]

साेऽकामयत
SF सस् अकामयत
तीयाे म अाा जायेतेित ।
SF तीयस् मे अाा जायेत इित
स मनसा वाचं मथुनꣳ समभवदशनाया मृयुस्
SF स मनसा वाचम् मथुनम् समभवत् अशनायाम्

मृयुः
तेत अासीत्
SF तद् यद् रेतस् अासीत्
स संवसराेऽभवन्
SF स संवसरस् अभवत्
न ह पुरा ततः संवसर अास ।
SF न ह पुरा ततस् संवसरस् अास
तमेतावतं कालमबभयावासंवसरस्
SF तम् एतावतम् कालम् अबभयावान् संवसरः
तमेतावतः कालय परतादसृजत ।
SF तम् एतावतस् कालय परताद् असृजत
तं जातमभयाददात्
SF तम् जातम् अभयाददात्
स भाणकराेत्
SF स भाण् अकराेत्
सैव वागभवत् ॥ ४ ॥
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SF सा एव वाग् अभवत्
म ५ [I.I.5]

स एेत
SF सस् एेत
यद वा इममभमꣳये
SF यद वै इमम् अभमꣳये
कनीयाेऽं करय इित ।
SFकनीयस् अम् करये इित
स तया वाचा तेनाऽऽनेदꣳ सवमसृजत
SF स तया वाचा तेन अाना इदम् सवम् असृजत
यददं कचाे यजꣳूष सामािन छदाꣳस यान्
जाः पशून्
SF यद् इदम् क ऋचस् यजꣳूष सामािन

छदाꣳस यान् जाम् पशून्
स यदेवासृजत
SF स यत् यत् एव असृजत
तदुमयत ।
SF तत् तत् अुम् अयत
सव वा अीित
SF सवम् वै अ इित
तददतेरदितवꣳ ।
SF तद् अदतेस् अदितवम्
सवयैतयाा भवित
SF सवय अा भवित
सवमयां भवित
SF सवम् अय अम् भवित
य एवमेतददतेरदितवं वेद ॥ ५ ॥
SF यस् एवम् एतद् अदतेस् अदितवम् वेद
म ६ [I.I.6]
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साेऽकामयत
SF सस् अकामयत
भूयसा येन भूयाे यजेयेित ।
SF भूयसा येन भूयस् यजेय इित
साेऽायत्
SF सस् अायत्
स तपाेऽतयत ।
SF स तपस् अतयत
तय ातय तय यशाे वीयमुदामत्
SF तय ातय तय यशस् वीयम् उदामत्
ाणा वै यशाे वीयम् ।
SF ाणास् वै यशस् वीयम्
तत् ाणेषूातेषु शररꣳ यतमयत
SF तद् ाणेषु उातेषु शररम् यतम् अयत
तय शरर एव मन अासीत् ॥ ६ ॥
SF तय शररे एव मनस् अासीत्
म ७ [I.I.7]

साेऽकामयत
SF सस् अकामयत
मेयं म इदꣳ याद्
SF मेयम् मे इदम् यात्
अायनेन यामित ।
SFअावी अनेन याम् इित
तताेऽः समभवद्
SF ततस् अस् समभवत्
यदत्
SF यद् अत्
तेयमभूदित ।
SF तद् मेयम् अभूत् इित
तदेवामेधयामेधवम्
SF तद् एव अमेधय अमेधवम्
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एष ह वा अमेधं वेद
SF एष ह वै अमेधम् वेद
य एनमेवं वेद ।
SF यस् एनम् एवम् वेद
तमनवयैवामयत ।
SF तम् अनवय इव अमयत
तꣳ संवसरय परतादान अालभत ।
SF तम् संवसरय परताद् अाने अालभत
पशूदेवतायः याैहत्
SF पशून् देवतायस् याैहत्
तासवदेवयं ाेतं ाजापयमालभत
SF ताद् सवदेवयम् ाेतम् ाजापयम् अालभते
एष ह वा अमेधाे य एष तपित
SF एष वै अमेधस् यस् एष तपित
तय संवसर अााऽयमरक स्
SF तय संवसरस् अाा अयम् अस् अक ः
तयेमे लाेका अाानस्
SF तय इमे लाेकास् अाानः
तावेतावकामेधाै ।
SF ताै एताै अकामेधाै
साे पुनरेकैव देवता भवित
SF स पुनरेका एव देवता भवित
मृयुरेवाप पुनमृयुं जयित
SF मृयुस् एव अप पुनमृयुम् जयित
नैनं मृयुरााेित
SF न एनम् मृयुस् अााेित
मृयुरयाऽऽा भवय्
SF मृयुस् अय अाा भवित
एतासां देवतानामेकाे भवित ॥ ७ ॥ इित तीयं ाणम् ॥
SF एतासाम् देवतानाम् एकस् भवित
तृतीयं ाणम् ।
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म १ [I.Ii.1]

या ह ाजापया
SF यास् ह ाजापयास्
देवाासरा ।
SF देवास् च असरास् च
ततः कानीयसा एव देवा
SF ततस् कानीयसास् एव देवास्
यायसा असरास्
SF यायसास् असराः
त एषु लाेकेवपधत ।
SF ते एषु लाेकेषु अपधत
ते ह देवा ऊचुर्
SF ते ह देवास् ऊचुः
हतासराय उथेनाययामेित ॥ १ ॥
SF हत असरान् ये उथेन अययाम इित
म २ [I.Ii.1]

ते ह वाचमूचुस्
SF ते ह वाचम् ऊचुर्
वं न उायेित ।
SF वम् नस् उाय इित
तथेित ।
SF तथा इित
तेयाे वागुदगायद्
SF तेयस् वाक् उदगायत्
याे वाच भाेगतं देवेय अागायद्
SF यस् वाच भाेगस् तम् देवेयस् अागायत्
यकयाणं वदित तदाने ।
SF यद् कयाणम् वदित तद् अाने
ते वदर्ु
SF ते अवदःु
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अनेन वै न उााऽयेयतीित ।
SFअनेन वै नस् उाा अयेयत इित
तमभय पानाऽवयन्
SF तम् अभय पाना अवयन्
स यः स पाा यदेवेदमितपं वदित
SF स यस् स पाा यद् एव इदम् अितपम् वदित
स एव स पाा ॥ २ ॥
SF सस् एव स पाा
म ३ [I.Ii.3]

अथ ह ाणमूचुस्
SFअथ ह ाणम् ऊचुर्
वं न उायेित ।
SF वम् नस् उाय इित
तथेित ।
SF तथा इित
तेयः ाण उदगायद्
SF तेयस् ाणस् उदगायत्
यः ाणे भाेगतं देवेय अागायद्
SF यस् ाणे भाेगस् तम् देवेयस् अागायत्
यकयाणं जित तदाने ।
SF यद् कयाणम् जित तद् अाने
ते वदर्ु
SF ते अवदःु
अनेन वै न उााऽयेयतीित ।
SFअनेन वै नस् उाा अयेयत इित
तमभय पानाऽवयन्
SF तम् अभय पाना अवयन्
स यः स पाा यदेवेदमितपं जित
SF स यस् स पाा यद् एव इदम् अितपम् जित
स एव स पाा ॥ ३ ॥
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SF सस् एव स पाा
म ४ [I.Ii.4]

अथ ह चचुस्
SFअथ ह चस् ऊचुर्
वं न उायेित ।
SF वम् नस् उाय इित
तथेित ।
SF तथा इित
तेयदगायद्
SF तेयस् चस् उदगायत्
यष भाेगतं देवेय अागायद्
SF यस् चष भाेगस् तम् देवेयस् अागायत्
यकयाणं पयित तदाने ।
SF यद् कयाणम् पयित तद् अाने
ते वदर्ु
SF ते अवदःु
अनेन वै न उााऽयेयतीित ।
SFअनेन वै नस् उाा अयेयत इित
तमभय पानाऽवयन्
SF तम् अभय पाना अवयन्
स यः स पाा यदेवेदमितपं पयित
SF स यस् स पाा यद् एव इदम् अितपम् पयित
स एव स पाा ॥ ४ ॥
SF सस् एव स पाा
म ५ [I.Ii.5]

अथ ह ाेमूचुस्
SFअथ ह ाेम् ऊचुर्
वं न उायेित ।
SF वम् नस् उाय इित
तथेित ।
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SF तथा इित
तेयः ाेमुदगायद्
SF तेयस् ाेम् उदगायत्
यः ाेे भाेगतं देवेय अागायद्
SF यस् ाेे भाेगस् तम् देवेयस् अागायत्
यकयाणꣳ श ृणाेित तदाने ।
SF यद् कयाणम् श ृणाेित तद् अाने
ते वदर्ु
SF ते अवदःु
अनेन वै न उााऽयेयतीित ।
SFअनेन वै नस् उाा अयेयत इित
तमभय पानाऽवयन्
SF तम् अभय पाना अवयन्
स यः स पाा यदेवेदमितपꣳ श ृणाेित
SF स यस् स पाा यद् एव इदम् अितपम् श ृणाेित
स एव स पाा ॥ ५ ॥
SF स एव स पाा
म ६ [I.Ii.6]

अथ ह मन ऊचुस्
SFअथ ह मनस् ऊचुर्
वं न उायेित ।
SF वम् नस् उाय इित
तथेित ।
SF तथा इित
तेयाे मन उदगायद्
SF तेयस् मनस् उदगायत्
याे मनस भाेगतं देवेय अागायद्
SF यस् मनस भाेगस् तम् देवेयस् अागायत्
यकयाणꣳ सपयित तदाने ।
SF यद् कयाणम् सपयित तद् अाने
ते वदर्ु
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SF ते अवदःु
अनेन वै न उााऽयेयतीित ।
SFअनेन वै नस् उाा अयेयत इित
तमभय पानाऽवयन्
SF तम् अभय पाना अवयन्
स यः स पाा यदेवेदमितपꣳ सपयित
SF स यस् स पाा यद् एव इदम् अितपम् सपयित
स एव स पाैवमु खवेता देवताः पाभपासृजन्
SF सस् एव स पाा एवम् उ खल एतास् देवतास्
पाभस् उपासृजन्
एवमेनाः पानाऽवयन् ॥ ६ ॥
SF एवम् एनास् पाना अवयन्
म ७ [I.Ii.7]

अथ हेममासयं ाणमूचुस्
SFअथ ह इमम् अासयम् ाणम् ऊचुर्
वं न उायेित ।
SF वम् नस् उाय इित
तथेित ।
SF तथा इित
तेय एष ाण उदगायत्
SF तेयस् एष ाणस् उदगायत्
ते वदर्ु
SF ते अवदःु
अनेन वै न उााऽयेयतीित ।
SFअनेन वै नस् उाा अयेयत इित
तमभय पानावयन् ।
SF तम् अभय पाना अवयसन्
स यथामानमृवा लाेाे ववꣳसेतैवꣳ हैव
ववꣳसमाना ववाे वनेशस्
SF स यथा अमानम् ऋवा लाेस् ववꣳसेत एवम्

ह एव ववꣳसमाना ववाे वनेशः
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तताे देवा अभवन्
SF ततस् देवास् अभवन्
पराऽसराः ।
SF पर असरास्
भवयाना
SF भवित अाना
पराऽय षातृयाे भवित
SF पर अय षन् ातृयस् भवित
य एवं वेद ॥ ७ ॥
SF य एवम् वेद
म ८ [I.Ii.8]

ते हाेचुः
SF ते ह ऊचुर्
 नु साेऽभूद्
SF नु सस् अभूत्
याे न इथमसेय्
SF यस् नस् इथम् अस इित
अयमायेऽतरित
SFअयम् अाये अतरित
साेऽयाय
SF सस् अयायस्
अारसाे
SFअरसस्
ऽानाꣳ ह रसः ॥ ८ ॥
SFअानाम् ह रसस्
म ९ [I.Ii.9]

सा वा एषा देवता दनूाम
SF सा वै एषा देवता दनूाम
दरूꣳ या मृयुर्
SF दरूम् ह अयास् मृयुस्
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दरूꣳ ह वा अाृयुभवित
SF दरूम् ह वै अाद् मृयुस् भवित
य एवं वेद ॥ ९ ॥
SF यस् एवम् वेद
म १० [I.Ii.10]

सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाानं मृयुमपहय
SF सा वै एषा देवता एतासाम् देवतानाम् पाानम्

मृयुम् अपहय
याऽऽसां दशामतस्
SF य अासाम् दशाम् अतः
तमयां चकार
SF तद् गमयाम् चकार
तदासां पानाे वयदधात्
SF तद् अासाम् पानस् वयदधात्
ता जनमयान्
SF ताद् न जनम् इयात्
नातमयान्
SF न अतम् इयात्
नेपाानं मृयुमववायानीित ॥ १० ॥
SF नेद् पाानम् मृयुम् अववायािन इित
म ११ [I.Ii.11]

सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाानं मृयुमपहयाथैना
मृयुमयवहत् ॥ ११ ॥
SF सा वै एषा देवता एतासाम् देवतानाम् पाानम्

मृयुम् अपहय अथ एनास् मृयुम् अयवहत्
म १२ [I.Ii.12]

स वै वाचमेव थमामयवहत्
SF सा वै वाचम् एव थमाम् अयवहत्
सा यदा मृयुमयमुयत
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SF सा यदा मृयुम् अयमुयत
साेऽरभवत्
SF सस् अस् अभवत्
साेऽयमः परेण मृयुमिताताे दयते ॥ १२ ॥
SF सस् अयम् अस् परेण मृयुम् अितातस् दयते
म १३ [I.Ii.13]

अथ ाणमयवहत्
SFअथ ाणम् अयवहत्
स यदा मृयुमयमुयत
SF स यदा मृयुम् अयमुयत
स वायुरभवत्
SF स वायुस् अभवत्
साेऽयं वायुः परेण मृयुमितातः पवते ॥ १३ ॥
SF सस् अयम् वायुस् परेण मृयुम् अितातस् पवते
म १४ [I.Ii.14]

अथ चरयवहत्
SFअथ चस् अयवहत्
तदा मृयुमयमुयत
SF तद् यदा मृयुम् अयमुयत
स अादयाेऽभवत्
SF स अादयस् अभवत्
साेऽसावादयः परेण मृयुमिताततपित ॥ १४ ॥
SF सस् असाै अादयस् परेण मृयुम् अितातस् तपित
म १५ [I.Ii.15]

अथ ाेमयवहत्
SFअथ ाेम् अयवहत्
तदा मृयुमयमुयत
SF तद् यदा मृयुम् अयमुयत
ता दशाेऽभवꣳस्
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SF तास् दशस् अभवन्
ता इमा दशः परेण मृयुमिताताः ॥ १५ ॥
SF तास् इमास् दशस् परेण मृयुम् अितातास्
म १६ [I.Ii.16]

अथ मनाेऽयवहत्
SFअथ मनस् अयवहत्
तदा मृयुमयमुयत
SF तद् यदा मृयुम् अयमुयत
स चमा अभवत्
SF स चमास् अभवत्
साेऽसाै चः परेण मृयुमिताताे भाय्
SF सस् असाै चस् परेण मृयुम् अितातस् भाित
एवꣳ ह वा एनमेषा देवता मृयुमितवहित
SF एवम् ह वै एनम् एषा देवता मृयुम् अितवहित
य एवं वेद ॥ १६ ॥
SF यस् एवम् वेद
म १७ [I.Ii.17]

अथाऽऽनेऽामागायद्
SFअथ अाने अाम् अागायत्
य कामते
SF यद् ध क अम् अते
ऽनेनैव तदत
SFअनेन एव तद् अते
इह ितितित ॥ १७ ॥
SF इह ितितित
म १८ [I.Ii.18]

ते देवा अव्
SF ते देवास् अवन्
एतावा इदꣳ सव यदम्
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SF एतावत् वै इदम् सवम् यद् अम्
तदान अागासीर्
SF तद् अाने अागासीस्
अनु नाेऽ अाभजवेित ।
SFअनु नस् अन् अे अाभजव इित
ते वै माऽभसंवशतेित ।
SF ते वै मा अभसंवशत इित
तथेित ।
SF तथा इित
तꣳ समतं परयवशत ।
SF तम् समतम् परयवशत
तादनेनाम
SF ताद् यद् अनेन अम् अ
तेनैतातृयय्
SF तेन एतास् तृयत
एवꣳ ह वा एनꣳ वा अभसंवशत
SF एवम् ह वै एनम् वास् अभसंवशत
भता वानाꣳ ेः पुर एता भवयादाेऽधपितर्
SF भता वानाम् ेस् पुरएता भवित अादस्

अधपितस्
य एवं वेद ।
SF यस् एवम् वेद
य उ हैवंवदꣳ वेषु ितितबुभूषित
SF यस् उ ह एवंवदम् वेषु ितितस् बुभूषित
न हैवालं भायेयाे भवय्
SF न ह एव अलम् भायेयस् भवित
अथ य एवैतमनुभवित
SFअथ यस् एव एतम् अनुभवित
याे वैतमनु भायान् बुभूषित
SF यस् वा एतम् अनु भायाबुभूषित
स हैवालं भायेयाे भवित ॥ १८ ॥
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SF स ह एव अलम् भायेयस् भवित
म १९ [I.Ii.19]

साेऽयाय अारसाे
SF सस् अयायस् अारसस्
ऽानाꣳ ह रसः ।
SFअानाम् ह रसस्
ाणाे वा अानाꣳ रसः ।
SF ाणस् वै अानाम् रसस्
ाणाे ह वा अानाꣳ रसस्
SF ाणस् ह वै अानाम् रसः
तााकााााण उामित
SF ताद् याद् का अाद् ाणस् उामित
तदेव तयय्
SF तद् एव तद् शयित
एष ह वा अानाꣳ रसः ॥ १९ ॥
SF एष ह वै अानाम् रसस्
म २० [I.Ii.20]

एष उ एव बृहपितर्
SF एषस् उ एव बृहपितस्
वावै बृहती
SF वाक् वै बृहती
तया एष पितस्
SF तयास् एष पितः
तादु बृहपितः ॥ २० ॥
SF ताद् उ बृहपितस्
म २१ [I.Ii.21]

एष उ एव णपितर्
SF एषस् उ एव णपितस्
वावै 
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SF वाक् वै 
तया एष पितस्
SF तयास् एष पितः
तादु णपितः ॥ २१ ॥
SF ताद् उ णपितस्
म २२ [I.Ii.22]

एष उ एव साम
SF एषस् उ एव साम
वावै सामैष सा चामेित
SF वाक् वै साम एष सा च अमस् च इित
तसाः सामवम् ।
SF तद् सास् सामवम्
येव समः ुषणा
SF यद् उ एव समस् ुषणा
समाे मशकेन
SF समस् मशकेन
समाे नागेन
SF समस् नागेन
सम एभभलाेकैः
SF समस् एभस् िभस् लाेकैस्
समाेऽनेन सवेण
SF समस् अनेन सवेण
ताेव सामाते साः सायुयꣳ सलाेकताम्
SF ताद् उ एव साम अते सास् सायुयम् सलाेकताम्
य एवमेतसाम वेद ॥ २२ ॥
SF यस् एवम् एतद् साम वेद
म २३ [I.Ii.23]

एष उ वा उथः ।
SF एषस् उ वै उथस्
ाणाे वा उत्
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SF ाणस् वै उद्
ाणेन हीदꣳ सवमुधम् ।
SF ाणेन ह इदम् सवम् उधम्
वागेव गीथाे गीथा चेित
SF वाक् एव गीथा उद् च गीथा च इित
स उथः ॥ २३ ॥
SF स उथस्
म २४ [I.Ii.24]

ताप दैकतानेयाे राजानं भयवाचायं
यय राजा मूधानं वपातयताद्
SF तद् ध अप दस् चैकतानेयस् राजानम्

भयन् उवाच अयम् यय राजा मूधानम्
वपातयतात्

यदताेऽयाय अारसाेऽयेनाेदगायदित ।
SF यद् इतस् अयायस् अारसस् अयेन उदगायत् इित
वाचा च ेव स ाणेन चाेदगायदित ॥ २४ ॥
SF वाचा च ह एव स ाणेन च उदगायत् इित
म २५ [I.Ii.25]

तय हैतय सााे यः वं वेद
SF तय ह एतय सास् यस् वम् वेद
भवित हाय वम् ।
SF भवित ह अय वम्
तय वै वर एव वम् ।
SF तय वै वरस् एव वम्
तादावयं करयवाच वरमछेत
SF ताद् अावयम् करयन् वाच वरम् इछेत
तया वाचा वरसपयाऽऽवयं कुयात्
SF तया वाचा वरसपया अावयम् कुयात्
ताे वरवतं दत एवाथाे यय वं भवित ।
SF ताद् ये वरवतम् दते एव अथ उ यय
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वम् भवित
भवित हाय वम्
SF भवित ह अय वम्
य एवमेतसाः वं वेद ॥ २५ ॥
SF यस् एवम् एतत् सास् वम् वेद
म २६ [I.Ii.26]

तय हैतय सााे यः सवण वेद
SF तय ह एतय सास् यस् सवणम् वेद
भवित हाय सवणम् ।
SF भवित ह अय सवणम्
तय वै वर एव सवणम् ।
SF तय वै वरस् एव सवणम्
भवित हाय सवणम्
SF भवित ह अय सवणम्
य एवमेतसाः सवण वेद ॥ २६ ॥
SF यस् एवम् एतद् सास् सवणम् वेद
म २७ [I.Ii.27]

तय हैतय सााे यः ितां वेद
SF तय ह एतय सास् यस् िताम् वेद
ित ह ितित ।
SF ित ह ितित
तय वै वागेव िता
SF तय वै वाक् एव िता
वाच ह खवेष एताणः ितताे गीयते
SF वाच ह खल एषस् एतद् ाणस् िततस्

गीयते
ऽ इयु हैक अाः ॥ २७ ॥
SFअे इित उ ह एके अार्
म २८ [I.Ii.28]
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अथातः पवमानानामेवायाराेहः ।
SFअथ अतस् पवमानानाम् एव अयाराेहस्
स वै खल ताेता साम ताैित ।
SF स वै खल ताेता साम ताैित
स य तयात्
SF स य तयात्
तदेतािन जपेद्
SF तद् एतािन जपेत्
असताे मा सद् गमय
SFअसतस् मा सत् गमय
तमसाे मा याेितगमय
SF तमसस् मा याेितस् गमय
मृयाेमाऽमृतं गमयेित ।
SF मृयाेस् मा अमृतम् गमय इित
स यदाहासताे मा समयेित
SF स यद् अाह असतस् मा सत् गमय इित
मृयुवा असत्
SF मृयुस् वै असत्
सदमृतम्
SF सत् अमृतम्
मृयाेमाऽमृतं गमयामृतं मा कुवयेवैतदाह ।
SF मृयाेस् मा अमृतम् गमय अमृतम् मा कु इित एव

एतद् अाह
तमसाे मा याेितगमयेित
SF तमसस् मा याेितस् गमय इित
मृयुवै तमाे
SF मृयुस् वै तमस्
याेितरमृतम्
SF याेितस् अमृतम्
मृयाेमामृतं गमयामृतं मा कुवयेवैतदाह ।
SF मृयाेस् मा अमृतम् गमय अमृतम् मा कु इित एव

एतद् अाह
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मृयाेमामृतं गमयेित
SF मृयाेस् मा अमृतम् गमय इित
ना ितराेहतमवाय्
SF न अ ितराेहतम् इव अत
अथ यानीतराण ताेाण
SFअथ यािन इतराण ताेाण
तेवानेऽामागायेत्
SF तेषु अाने अाम् अागायेत्
तादु तेषु वरं वृणीत
SF ताद् उ तेषु वरम् वृणीत
यं कामं कामयेत
SF यम् कामम् कामयेत
तꣳ ।
SF तम्
स एष एवंवदुाताऽऽने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते
SF सस् एषस् एवंवद् उाता अाने वा यजमानाय वा

यम् कामम् कामयते
तमागायित ।
SF तम् अागायित
तैताेकजदेव
SF तद् ध एतद् लाेकजत् एव
न हैवालाेताया अाशात
SF न ह एव अलाेतायास् अाशा अत
य एवमेतसाम वेद ॥ २८ ॥ इित तृतीयं ाणम् ॥
SF यस् एवम् एतद् साम वेद
चतथ ाणम् ।
म १ [I.iv.1]

अाैवेदम अासीपुषवधः ।
SFअाा एव इदम् अे अासीत् पुषवधस्
साेऽनुवीय नायदानाेऽपयत्
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SF सस् अनुवीय न अयद् अानस् अपयत्
साेऽहमीये याहरत्
SF सस् अहम् अ इित अे याहरत्
तताेऽहामाभवत् ।
SF ततस् अहाम अभवत्
तादयेतामताे
SF ताद् अप एतह अामतस्
ऽहमयमयेवा उाऽथायाम ूते यदय भवित ।
SFअहम् अयम् इित एव अे उा अथ अयद् नाम ूते

यद् अय भवित
स यपूवाेऽासवासवापान अाैषत्
SF स यद् पूवस् अाद् सवाद् सवान् पानस्

अाैषत्
तापुषः ।
SF ताद् पुषस्
अाेषित ह वै स तम्
SFअाेषित ह वै स तम्
याेऽापूवाे बुभूषित
SF यस् अाद् पूवस् बुभूषित
य एवं वेद ॥ १ ॥
SF यस् एवम् वेद
म २ [I.iv.2]

साेऽबभेत्
SF सस् अबभेत्
तादेकाक बभेित ।
SF ताद् एकाक बभेित
स हायमीां चे
SF स ह अयम् ईाम् चे
यदयात
SF यद् मद् अयद् न अत
का बभेमीित ।
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SFकाद् नु बभेम इित
तत एवाय भयं वीयाय ।
SF ततस् एव अय भयम् वीयाय
काभेयत्
SFकाद् ध अभेयत्
तीयाै भयं भवित ॥ २ ॥
SF तीयाद् वै भयम् भवित
म ३ [I.iv.3]

स वै नैव रेमे
SF स वै न एव रेमे
तादेकाक न रमते ।
SF ताद् एकाक न रमते
स तीयमैछत्
SF स तीयम् एेछत्
स हैतावानास यथा ीपुमाꣳसाै सपरवाै ।
SF स ह एतावान् अास यथा ीपुमाꣳसाै सपरवाै
स इममेवाऽऽानं ेधाऽपातयत्।
SF स इमम् एव अाानम् ेधा अपातयत्
ततः पित पी चाभवताम् ।
SF ततस् पितस् च पी च अभवताम्
ताददमधबृगलमव व इित ह ाऽऽह यावस्
SF ताद् इदम् अधबृगलम् इव वस् इित ह  अह

यावः
तादयमाकाशः या पूयत एव ।
SF ताद् अयम् अाकाशस् या पूयते एव
ताꣳ समभवत्
SF ताम् समभवत्
तताे मनुया अजायत ॥ ३ ॥
SF ततस् मनुयास् अजायत
म ४ [I.iv.4]
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साे हेयमीां चे
SF सा उ ह इयम् ईाम् चे
कथं नु माऽऽन एव जनयवा सवित ।
SFकथम् नु मा अानस् एव जनयवा सवित
हत ितराेऽसानीित ।
SF हत ितरस् असािन इित
सा गाैरभवद्
SF सा गाैस् अभवत्
ऋषभ इतरस्
SF वृषभस् इतरः
ताꣳ समेवाभवत्
SF ताम् सम् एव अभवत्
तताे गावाेऽजायत ।
SF ततस् गावस् अजायत
वडवेतराऽभवद्
SF वडवा इतरा अभवत्
अवृष इतराे
SFअवृषस् इतरस्
गदभीतरा
SF गदभी इतरा
गदभ इतरस्
SF गदभस् इतरः
ताꣳ समेवाभवत्
SF ताम् सम् एव अभवत्
तत एकशफमजायत
SF तत एकशफम् अजायत
अजेतराऽभवद्
SFअजा इतरा अभवत्
वत इतराे
SF बतस् इतरस्
ऽवरतरा
SFअवस् इतरा
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मेष इतरस्
SF मेषस् इतरः
ताꣳ समेवाभवत्
SF ताम् सम् एव अभवत्
तताेऽजावयाेऽजायतैवमेव यददं क मथुनमा पपीलकायस्
SF ततस् अजावयस् अजायत एवम् एव यद् इदम् क

मथुनम् अा पपीलकायः
तसवमसृजत ॥ ४ ॥
SF तद् सवम् असृजत
म ५ [I.iv.5]

साेऽवेद्
SF सस् अवेत्
अहं वाव सृरय्
SFअहम् वाव सृस् अ
अहꣳ हीदꣳ सवमसृीित ।
SFअहम् ह इदम् सवम् असृ इित
ततः सृरभवत्
SF ततस् सृस् अभवत्
सृाꣳ हायैतयां भवित
SF सृाम् ह अय एतयाम् भवित
य एवं वेद ॥ ५ ॥
SF यस् एवम् वेद
म ६ [I.iv.6]

अथेययमथत्
SFअथ इित अयमथत्
स मुखा याेनेहतायां चामसृजत ।
SF स मुखाद् च याेनेस् हतायाम् च अम् असृजत
तादेतदभुयमलाेमकमतरताे
SF ताद् एतद् उभयम् अलाेमकम् अतरतस्
ऽलाेमका ह याेिनरतरतस्
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SFअलाेमका ह याेिनस् अतरतस्
तददमार्
SF तद् यद् इदम् अाः
अमुं यजामुं यजेयेकैकं देवम्
SFअमुम् यज अमुम् यज इित एकैकम् देवम्
एतयैव सा वसृर्
SF एतय एव सा वसृः
एष उ ेव सवे देवा
SF एषस् उ ह एव सवे देवास्।
अथ यकेदमाम्
SFअथ यद् क इदम् अाम्
तेतसाेऽसृजत
SF तद् रेतसस् असृजत
तदु साेमः ।
SF तद् उ साेमस्
एतावा इदꣳ सवमं चैवााद
SF एतावत् वै इदम् सवम् अम् च एव अदस् च
साेम एवाम्
SF साेम एव अम्
अरादः ।
SFअस् अादस्
सैषा णाेऽितसृर्
SF सा एषा णस् अितसृस्
य ेयसाे देवानसृजताथ ययः समृतानसृजत
SF यद् ेयसस् देवान् असृजत अथ यद् मयस् सन्

अमृतान् असृजत
तादितसृर्
SF ताद् अितसृस्
अितसृाꣳ हायैतयां भवित
SFअितसृाम् ह अय एतयाम् भवित
य एवं वेद ॥ ६ ॥
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SF यस् एवम् वेद
म ७ [I.iv.7]

तेदं तयाकृतमासीत्
SF तद् ध इदम् तह अयाकृतम् अासीत्
तामपायामेव यायतासाै नामाऽयमदꣳप इित ।
SF तद् नामपायाम् एव यायत असाै नाम अयम्

इदꣳपस् इित
तददमयेतह नामपायामेव यायतेऽसाै
नामायमदꣳप इित ।
SF तद् इदम् अप एतह नामपायाम् एव यायते असाै

नाम अयम् इदꣳपस् इित
स एष इह व अा नखाेयाे
SF सस् एषस् इह व अा नखाेयस्
यथा रः रधानेऽवहतः याद्
SF यथा रस् रधाने अवहतस् यात्
वराे वा वरकुलाये
SF वरस् वा वरकुलाये
तं न पयय्
SF तम् न पयत
अकृाे ह सः
SFअकृस् ह सस्
ाणेव ाणाे नाम भवित
SF ाणन् एव ाणस् नाम भवित
वदवाक्
SF वदन् वाक्
पयंः
SF पयन् चस्
श ृवाेम्
SF श ृवन् ाेम्
मवानाे मनस्
SF मवानस् मनः
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ताययैतािन कमनामायेव ।
SF तािन अय एतािन कमनामािन एव
स याेऽत एकैकमुपाते
SF स यस् अतस् एकैकम् उपाते
न स वेदाकृाे ेषाेऽत एकैकेन भवय्
SF न स वेद अकृस् ह एषस् अतस् एकैकेन भवित
अाेयेवाेपासीता ेते सव एकं भवत ।
SFअाा इित एव उपासीत अ ह एते सवे एकम् भवत
तदेतपदनीयमय सवय यदयमााऽनेन ेतसव
वेद ।
SF तद् एतद् पदनीयम् अय सवय यद् अयम् अाा

अनेन ह एतद् सवम् वेद
यथा ह वै पदेनानुवदेद्
SF यथा ह वै पदेन अनुवदेत्
एवं कितꣳ ाेकं वदते
SF एवम् कितम् ाेकम् वदते
य एवं वेद ॥ ७ ॥
SF यस् एवम् वेद
म ८ [I.iv.8]

तदेतेयः पुात्
SF तद् एतद् ेयस् पुाद्
ेयाे वात्
SF ेयस् वाद्
ेयाेऽयात् सवाद्
SF ेयस् अयाद् सवाद्
अतरतरम्
SFअतरतरम्
यदयमाा ।
SF यद् अयम् अाा
स याेऽयमानः यं वाणं ूयात्
SF स यस् अयम् अानस् यम् वाणम् ूयात्
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यꣳ राेयतीतीराे ह तथैव याद्
SF यम् राेयित इित ईरस् ह तथा एव यात्
अाानमेव यमुपासीत ।
SFअाानम् एव यम् उपासीत
स य अाानमेव यमुपाते
SF स यस् अाानम् एव यम् उपाते
न हाय यं मायुकं भवित ॥ ८ ॥
SF न ह अय यम् मायुकम् भवित
म ९ [I.iv.9]

तदार्
SF तद् अाः
यवया सव भवयताे मनुया मयते
SF यद् वया सवम् भवयतस् मनुयास्

मयते
कमु तावेद्
SF कम् उ तद्  अवेत्
यासवमभवदित ॥ ९ ॥
SF याद् तद् सवम् अभवत् इित
म १० [I.iv.10]

 वा इदम अासीत्
SF  वै इदम् अे अासीत्
तदाानमेवावेद्
SF तद् अाानम् एव अवेत्
अहं ाीित ।
SFअहम्  अ इित
तासवमभवत्
SF ताद् तद् सवम् अभवत्
ताे याे देवानां यबुयत
SF तद् यस् यस् देवानाम् यबुयत
स एव तदभवत्
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SF सस् एव तद् अभवत्
तथषीणाम्
SF तथा ऋषीनाम्
तथा मनुयाणाम् ।
SF तथा मनुयाणाम्
तैतपयृषवामदेवः ितपेदे
SF तद् ध एतद् पयन् ऋषस् वामदेवस् ितपेदे
ऽहं मनुरभवꣳ सूयेित ।
SFअहम् मनुस् अभवम् सूयस् च इित
तददमयेतह य एवं वेदाहं ाीित
SF तद् इदम् अप एतह यस् एवम् वेद अहम्  अ
इित
स इदꣳ सव भवित
SF स इदम् सवम् भवित
तय ह न देवानाभूया ईशत
SF तय ह न देवास् चन अभूयास् ईशते
अाा ेषाꣳ स भवय्
SFअाा ह एषाम् स भवित
अथ याेऽयां देवतामुपाते
SFअथ यस् अयाम् देवताम् उपाते
ऽयाेऽसाव्
SFअयस् असाै
अयाेऽहमीित
SFअयस् अहम् अ इित
न स वेद ।
SF न स वेद
यथा पशरेवꣳ स देवानाम् ।
SF यथा पशस् एवम् स देवानाम्
यथा ह वै बहवः पशवाे मनुयं भुुर्
SF यथा ह वै बहवस् पशवस् मनुयम् भुुः
एवमेकैकः पुषाे देवाुन्
SF एवम् एकैकस् पुषस् देवान् भुन
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एकेव पशावादयमानेऽयं भवित
SF एकन् एव पशाै अादयमाने अयम् भवित
कमु बषु
SF कम् उ बषु
तादेषां त यं यदेतनुया वुः ॥ १० ॥
SF ताद् एषाम् तद् न यम् यद् एतद्
मनुयास् वुर्
म ११ [I.iv.11]

 वा इदम अासीदेकमेव ।
SF  वै इदम् अे अासीत् एकम् एव
तदेकꣳ स यभवत्
SF तद् एकम् सन् न यभवत्
त ेयाे पमयसृजत म्
SF तद् ेयस् पम् अयसृजत म्
यायेतािन देवा ाणीाे वणः साेमाे ः पजयाे यमाे
मृयुरशान इित ।
SF यािन एतािन देवा ाण इस् वणस् साेमस्

स् पजयस् यमस् मृयुस् ईशानस् इित
ताापरं नात
SF ताद् ाद् परम् न अत
तााणः ियमधतादपुाते राजसूये ।
SF ताद् ाणस् ियम् अधताद् उपाते राजसूये
 एव तशाे दधाित
SF े एव तद् यशस् दधाित
सैषा य याेिनय ।
SF सा एषा य याेिनस् यद् 
ताप राजा परमतां गछित
SF ताद् यद अप राजा परमताम् गछित
ैवातत उपिनयित वां याेिनम् ।
SF  एव अततस् उपिनयित वाम् याेिनम्
य उ एनꣳ हनत
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SF यस् उ एनम् हनत
वाꣳ स याेिनमृछित ।
SF वाम् स याेिनमृछित
स पापीयावित
SF स पापीयान् भवित
यथा ेयाꣳसꣳ हꣳसवा ॥ ११ ॥
SF यथा ेयाꣳसम् हꣳसवा
म १२ [I.iv.12]

स नैव यभवत्
SF स न एव यभवत्
स वशमसृजत
SF स वशम् असृजत
यायेतािन देवजातािन गणश अायायते
SF यािन एतािन देवजातािन गणशस् अायायते
वसवाे ा अादया वे देवा मत इित ॥ १२ ॥
SF वसवस् ास् अादयास् वे देवास् मतस् इित
म १३ [I.iv.13]

स नैव यभवत्
SF स न एव यभवत्
स शाैं वणमसृजत पूषणम्
SF स शाैम् वणम् असृजत पूषणम्
इयं वै पूषेयꣳ हीदꣳ सव पुयित यददं क ॥
१३ ॥
SF इयम् वै पूषा इयम् ह इदम् सवम् पुयित यद्

इदम् क
म १४ [I.iv.14]

स नैव यभवत्
SF स न एव यभवत्
त ेयाे पमयसृजत धमम् ।
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SF तद् ेयस् पम् अयसृजत धमम्
तदेतय ं यमस्
SF तद् एतत् य म् यद् धमः
तामात् परं नाय्
SF ताद् धमाद् परम् न अत
अथाे अबलयान् बलयाꣳसमाशꣳसते धमेण यथा
राैवम् ।
SFअथ उ अबलयान् बलयाꣳसम् अाशꣳसते धमेण

यथा राा एवम्
याे वै स धमः
SF यस् वै स धमस्
सयं वै तत्
SF सयम् वै तद्
तासयं वदतमार्
SF ताद् सयम् वदतम् अाः
धम वदतीित
SF धमम् वदित इित
धम वा वदतꣳ
SF धमम् वा वदतम्
सयं वदतीय्
SF सयम् वदित इित
एतेवैतदभुयं भवित ॥ १४ ॥
SF एतद् ध एव एतद् उभयम् भवित
म १५ [I.iv.15]

तदेत ं वट् शूस्
SF तद् एतद्  म् वट् शूः
तदनैव देवेषु ाभवद्
SF तद् अना एव देवेषु  अभवत्
ाणाे मनुयेषु
SF ाणस् मनुयेषु
ियेण ियाे
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SF ियेण ियस्
वैयेन वैयः
SF वैयेन वैयस्
शूेण शूस्
SF शूेण शूः
तादावेव देवेषु लाेकमछते
SF ताद् अाै एव देवेषु लाेकम् इछते
ाणे मनुयेव्
SF ाणे मनुयेषु
एतायाꣳ ह पायां ाभवद्
SF एतायाम् ह पायाम्  अभवत्
अथ याे ह वा अााेकावं लाेकमा ैित
SFअथ यस् ह वै अाद् लाेकाद् वम् लाेकम् अा

ैित
स एनमवदताे न भुन
SF स एनम् अवदतस् न भुन
यथा वेदाे वाऽननूाेऽया कमाकृतम् ।
SF यथा वेदस् वा अननूस् अयद् वा कम अकृतम्
यद ह वा अयनेवंवहपुयं कम कराेित
SF यद ह वै अप अनेवंवद् महपुयम् कम कराेित
तायाततः ीयत एवाऽऽानमेव लाेकमुपासीत ।
SF तद् ध अय अततस् ीयते एव अाानमेव लाेकम्

उपासीत
स य अाानमेव लाेकमुपाते
SF सयस् अाानम् एव लाेकम् उपाते
न हाय कम ीयते
SF न ह अय कम ीयते
ऽाेवाऽऽनाे यकामयते
SFअाद् ध एव अानस् यत् यत् कामयते
तसृजते ॥ १५ ॥
SF तद् तद् सृजते
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म १६ [I.iv.16]

अथाे अयं वा अाा सवेषां भूतानां लाेकः
SFअथ उ अयम् वै अाा सवेषाम् भूतानाम् लाेकस्
स युहाेित
SF स यद् जुहाेित
यजते तेन देवानां लाेकाे
SF यद् यजते तेन देवानाम् लाेकस्
ऽथ यदनुूते
SFअथ यद् अनुूते
तेन ऋषीणाम्
SF तेन ऋषीणाम्
अथ यत् पतृयाे िनपृणाित
SF यद् पतृयस् िनपृणाित
अथ यजामछते
SFअथ यद् जाम् इछते
तेन पतृणाम्
SF तेन पणाम्
अथ यनुयावासयते
SFअथ यद् मनुयान् वासयते
यदेयाेऽशनं ददाित
SF यद् एयस् अशनम् ददाित
तेन मनुयाणाम्
SF तेन मनुयाणाम्
अथ यपशयतृणाेदकं वदित
SFअथ यद् पशयस् तृणाेदकम् वदित
तेन पशूनाम्
SF तेन पशूनाम्
यदय गृहेषु ापदा वयाꣳया पपीलकाय उपजीवत
SF यद् अय गृहेषु ापदास् वयाꣳस अा

पपीलकायस् उपजीवत
तेन तेषां लाेकाे
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SF तेन तेषाम् लाेकस्
यथा ह वै वाय लाेकायारमछेद्
SF यथा ह वै वाय लाेकाय अरम् इछेत्
एवꣳ हैवंवदे सवदा सवाण भूतायरमछत ।
SF एवम् ह एवंवदे सवदा सवाण भूतािन अरम्

इछत
ता एतदतं मीमाꣳसतम् ॥ १६ ॥
SF तद् वै एतद् वदतम् मीमाꣳसतम्
म १७ [I.iv.17]

अाैवेदम अासीद्
SFअाा एव इदम् अे अासीत्
एक एव ।
SF एकस् एव
साेऽकामयत
SF सस् अकामयत
जाया मे याद्
SFजाया मे यात्
अथ जायेयाथ वं मे यात्
SFअथ जायेय अथ वम् मे यात्
अथ कम कुवीयेय्
SFअथ कम कुवीय इित
एतावावै कामाे नेछꣳनाताे भूयाे वदेत्
SF एतावान् वै कामस् न इछन् चन अतस् भूयस्

वदेत्
तादयेतेकाक कामयते
SF ताद् अप एतह एकाक कामयते
जाया मे याद्
SFजाया मे यात्
अथ जायेयाथ वं मे याद्
SFअथ जायेय अथ वम् मे यात्
अथ कम कुवीयेित ।
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SFअथ कम कुवीय इित
स यावदयेतेषामेकैकं न ााेय्
SF स यावत् अप एतेषाम् एकैकम् न ााेित
अकृ एव तावन् मयते ।
SFअकृस् एव तावयते
तयाे कृता ।
SF तय उ कृता
मन एवायाऽऽा
SF मनस् एव अय अाा
वाजाया
SF वाक् जाया
ाणः जा
SF ाणस् जा
चमानुषं वम्
SF चस् मानुषम् वम्
चषा ह तदते
SF चषा ह तद् वदित
ाें दैवꣳ
SF ाेम् दैवम्
ाेेण ह तणाेय्
SF ाेेण ह तद् श ृणाेित
अाैवाय कमाऽऽना ह कम कराेित ।
SFअाा एव अय कम अाना ह कम कराेित
स एष पााे यः
SF सस् एष पास् यस्
पाः पशः
SF पास् पशस्
पाः पुषः
SF पास् पुषस्
पामदꣳ सव यददं क ।
SF पाम् इदम् सवम् यद् इदम् क
तददꣳ सवमााेित
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SF तद् इदम् सवम् अााेित
य एवं वेद ॥ १७ ॥ इित चतथ ाणम् ॥
SF यस् एवम् वेद
पमं ाणम् ।
म १ [I.v.1]

यसाािन मेधया
SF यद् स अािन मेधया
तपसाऽऽजनयपता ।
SF तपसा अजनयत् पता
एकमय साधारणम्
SF एकम् अय साधारणम्
े देवानभाजयत् ॥
SF े देवान् अभाजयत्
ीयानेऽकुत
SF ीण अाने अकुत
पशय एकं ायछत्।
SF पशयस् एकम् ायछत्
तसव िततम्
SF तन् सवम् िततम्
य ाणित य न ॥
SF य ाणित य न
काािन न ीयते
SFकाद् तािन न ीयते
ऽमानािन सवदा ।
SFअमानािन सवदा
याे वै तामितं वेद
SF यस् वै ताम् अितम् वेद
साेऽम तीकेन
SF सस् अम् अ तीकेन
स देवानपगछित
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SF स देवान् अपगछित
स ऊजमुपजीवतीित ाेकाः ॥ १ ॥
SF सस् ऊऋजम् उपजीवित इित ाेकास्
म २ [I.v.1]

यसाािन मेधया तपसाऽजनयपतेित
SF यद् स अािन मेधया तपसा अजनयत् पता इित
मेधया ह तपसाजनयत् पतैकमय साधारणमतीदमेवाय
तसाधारणमम्
SF मेधया ह तपसा अजनयत् पता एकम् अय साधारणम्

इित इदम् एव अय तद् साधारणम् अम्
यददमते ।
SF यद् इदम् अते
स य एतदपुाते
SF स यस् एतद् उपाते
न स पानाे यावतते
SF न स पानस् यावतते
मꣳ ेतत् ।
SF मम् ह एतद्
े देवानभाजयदित
SF े देवानभाजयत् इित
तं च तं च
SF तम् च तम् च
ताद् देवेयाे जुित च  च जुय्
SF ताद् देवेयस् जुित च  च जुित
अथाे अार्
SFअथ उ अाः
दशपूणमासावित ।
SF दशपूणमासाै इित
ताेयाजुकः यात् ।
SF ताद् न इयाजुकस् यात्
पशय एकं ायछदित

brinew-proofed.pdf 43



बृहदारयकाेपिनषत्

SF पशयस् एकम् ायछत् इित
तपयः ।
SF तद् पयस्
पयाे ेवाे मनुया पशवाेपजीवत ।
SF पयस् ह एव अे मनुयास् च पशवस् च उपजीवत
तात् कुमारं जातं घृतं वै वाे ितलेहयत
SF ताद् कुमारम् जातम् घृतम् वा एव अे

ितलेहयत
तनं वाऽनुधापयय्
SF तनम् वा अनुधापयत
अथ वसं जातमार्
SFअथ वसम् जातम् अाः
अतृणाद इित ।
SFअतृणादस् इित
तसव िततं
SF तन् सवम् िततम्
य ाणित य नेित
SF य ाणित य न इित
पयस हीदꣳ सव िततम्
SF पयस ह इदम् सवम् िततम्
य ाणित य न ।
SF य ाणित य न
तददमाः
SF तद् यद् इदम् अार्
संवसरं पयसा जुदप पुनमृयुं जयतीित
SF संवसरम् पयसा जुत् अप पुनमृयुम् जयित इित
न तथा वाद्
SF न तथा वात्
यदहरेव जुहाेित
SF यद् अहरेव जुहाेित
तदहः पुनमृयुमपजययेवं वान्
SF तद् अहर् पुनमृयुम् अपजयित एवम् वान्
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सवꣳ ह देवेयाेऽां यछित ।
SF सवम् ह देवेयस् अाम् यछित
काािन न ीयतेऽमानािन सवदेित
SFकाद् तािन न ीयते अमानािन सवदा इित
पुषाे वा अितः
SF पुषस् वै अितस्
स हीदमं पुनः पुनजनयते ।
SF स ह इदम् अम् पुनः पुनः जनयते
याे वै तामितं वेदेित
SF यस् वै ताम् अितम् वेद इित
पुषाे वा अितः ।
SF पुषस् वै अितस्
स हीदमं धया धया जनयते कमभर्
SF स ह इदम् अम् धया धया जनयते कमभस्
यैत कुयात्
SF यद् ध एतद् न कुयात्
ीयेत ह ।
SF ीयेत ह
साेऽम तीकेनेित
SF सस् अम् अ तीकेन इित
मुखं तीकम्
SF मुखम् तीकम्
मुखेनेयेतत्
SF मुखेन इित एतद्
स देवानपगछित
SF स देवान् अपगछित
स ऊजमुपजीवतीित शꣳसा ॥ २ ॥
SF सस् ऊजम् उपजीवित इित शꣳसा
म ३ [I.v.3]

ीयानेऽकुतेित
SF ीण अाने अकुत इित
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मनाे वाचं ाणम्
SF मनस् वाचम् ाणम्
तायानेऽकुतायमना अभूवम्
SF तािन अाने अकुत अयमनास् अभूवम्
नादशम्
SF न अदशम्
अयमना अभूवम्
SFअयमनास् अभूवम्
नााैषमित
SF न अाैषम् इित
मनसा ेव पयित
SF मनसा ह एव पयित
मनसा श ृणाेित ।
SF मनसा श ृणाेित
कामः सपाे वचकसा ाऽा
धृितरधृितधीभीरयेतसव मन एव ।
SFकामस् सपस् वचकसा ा अा

धृितस् अधृितस् स् धीस् भीस् इित एतद्
सवम् मनस् एव

तादप पृत उपपृाे मनसा वजानाित ।
SF ताद् अप पृतस् उपपृस् मनसा वजानाित
यः क शदाे
SF यस् क शदस्
वागेव सैषा तमायैषा ह न ।
SF वाक् एव सा एषा ह अतम् अाया एषा ह न
ाणाेऽपानाे यान उदानः समानाेऽन इयेतसव ाण
एवैतयाे वा अयमाा
SF ाणस् अपानस् यानस् उदानस् समानस् अनस् इित

एतद् सवम् ाणस् एव एतयस् वै अयम् अाा
वायाे
SF वायस्
मनाेमयः
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SF मनाेमयस्
ाणमयः ॥ ३ ॥
SF ाणमयस्
म ४ [I.v.4]

याे लाेका एत एव
SF यस् लाेकास् एते एव
वागेवायं लाेकाे
SF वाक् एव अयम् लाेकस्
मनाेऽतरलाेकः
SF मनस् अतरलाेकस्
ाणाेऽसाै लाेकः ॥ ४ ॥
SF ाणस् असाै लाेकस्
म ५ [I.v.5.]

याे वेदा एत एव
SF यस् वेदास् एते एव
वागेववेदाे
SF वाक् एव ऋवेदस्
मनाे यजुवेदः
SF मनस् यजुवेदस्
ाणः सामवेदः ॥ ५ ॥
SF ाणस् सामवेदस्
म ६ [I.v.6]

देवाः पतराे मनुया एत एव वागेव देवा मनः पतरः ाणाे
मनुयाः ।
SF देवास् पतरस् मनुयास् एते एव वाक् एव देवास्

मनस् पतरस् ाणस् मानुयास् ॥ ६ ॥
म ७ [I.v.7]

पता माता जैत एव
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SF पता माता जा एते एव
मन एव पता
SF मनस् एव पता
वााता
SF वाक् माता
ाणः जा ॥ ७ ॥
SF ाणस् जा
म ८ [.I.v.8]

वातं वजायमवातमेत एव
SF वातम् वजायम् अवातम् एते एव
यक वातं वाचतपूम्
SF यद् क वातम् वाचस् तद् पम्
वाघ वाता
SF वाक् ह वाता
वागेनं तूवाऽवित ॥ ८ ॥
SF वाक् एनम् तद् भूवा अवित
म ९ [I.v.9]

यक वजायं मनसतपूम्
SF यद् क वजायम् मनसस् तद् पम्
मनाे ह वजायम्
SF मनस् ह वजायम्
मन एनं तूवाऽवित ॥ ९ ॥
SF मनस् एनम् तद् भूवा अवित
म १० [I.v.10]

यकावातं ाणय तपूम्
SF यद् क अवातम् ाणय तद् पम्
ाणाे वातः
SF ाणस् ह अवातस्
ाण एनं तूवाऽवित ॥ १० ॥
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SF ाणस् एनम् तद् भूवा अवित
म ११ [I.v.11]

तयै वाचः पृथवी शररम्
SF तयै वाचस् पृथवी शररम्
याेती पमयमस्
SF याेितस् पम् अयम् अः
तावयेव वाक्
SF तद् यावती एव वाक्
तावती पृथवी
SF तावती पृथवी
तावानयमः ॥ ११ ॥
SF तावान् अयम् अस्
म १२ [I.v.12]

अथैतय मनसाे ाैः शररम्
SFअथ एतय मनसस् ाैस् शररम्
याेतीपमसावादयस्
SF याेितस् पम् असाै अादयः
तावदेव मनतावती ाैस्
SF तद् यावत् एव मनस् तावती ाैः
तावानसावादयस्
SF तावान् असाै अादयः
ताै मथुनꣳ समैताम्
SF ताै मथुनम् समैताम्
ततः ाणाेऽजायत ।
SF ततस् ाणस् अजायत
स इः
SF सस् इस्
स एषाेऽसपाे
SF सस् एषस् असपस्
तीयाे वै सपाे

brinew-proofed.pdf 49



बृहदारयकाेपिनषत्

SF तीयस् वै सपस्
नाय सपाे भवित
SF न अय सपस् भवित
य एवं वेद ॥ १२ ॥
SF यस् एवम् वेद
म १३ [I.v.13]

अथैतय ाणयाऽऽपः शररम्
SFअथ एतय ाणय अापस् शररम्
याेतीपमसाै चस्
SF याेितस् पम् असाै चः
तावानेव ाणस्
SF तद् यावान् एव ाणः
तावय अापस्
SF तावयस् अापः
तावानसाै चः ।
SF तावान् असाै चस्
त एते सव एव समाः
SF ते एते सवे एव समास्
सवेऽनताः ।
SF सवे अनतास्
स याे हैतानतवत उपाते
SF स यस् ह एतान् अतवतस् उपाते
ऽतवतꣳ स लाेकं जयय्
SFअतवतम् स लाेकम् जयित
अथ याे हैताननतानुपाते
SFअथ यस् ह एतान् अनतान् उपाते
ऽनतꣳ स लाेकं जयित ॥ १३ ॥
SFअनतम् स लाेकम् जयित
म १४ [I.v.14]

स एष संवसरः जापितः षाेडशकलस्
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SF सस् एष संवसरस् जापितस् शाेडशकलः
तय राय एव पदश कला
SF तय रायस् एव पदश कलास्
वैवाय षाेडशी कला ।
SF वा एव अय शाेडशी कला
स रािभरेवाऽऽ च पूयते
SF स रािभस् एव अा च पूयते
ऽप च ीयते ।
SFअप च ीयते
साेऽमावायाꣳ रािमेतया षाेडया कलया सवमदं
ाणभृदनुवय
SF सस् अमावायाम् रािम् एतया शाेडया कलया सवम्

इदम् ाणभृत् अनुवय
ततः ातजायते ।
SF ततस् ातजायते
तादेताꣳ रािं ाणभृतः ाणं न वछादप
कृकलासयैतया एव देवताया अपचयै ॥ १४ ॥
SF ताद् एताम् रािम् ाणभृतस् ाणम् न

वछात् अप कृकलासय एतयास् एव देवतायास्
अपचयै
म १५ [I.v.15]

याे वै स संवसरः जापितः षाेडशकलाे
SF यस् वै स संवसरस् जापितस् शाेडशकालस्
ऽयमेव स याेऽयमेवंवपुषस्
SFअयम् एव स यस् अयम् एवंवद् पुषः
तय वमेव पदश कला
SF तय वम् एव पदश कलास्
अाैवाय षाेडशी कला ।
SFअाा एव अय शाेडशी कला
स वेनैवाऽऽ च पूयते
SF स वेन एव अा च पूयते
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ऽप च ीयते ।
SFअप च ीयते
तदेतयं यदयमाा
SF तद् एतद् नयम् यद् अयम् अाा
धवम् ।
SF धस् वम्
ताप सवयािनं जीयत
SF ताद् यद अप सवयािनम् जीयते
अाना चेीवित
SFअाना चेद् जीवित
धनाऽगादयेवाऽऽः ॥ १५ ॥
SF धना अगात् इित अार्
म १६ [I.v.16]

अथ याे वाव लाेकाः
SFअथ यस् वाव लाेकास्
मनुयलाेका
SF मनुयलाेकस्
पतृलाेकाे
SF पतृलाेकस्
देवलाेक इित ।
SF देवलाेकस् इित
साेऽयं मनुयलाेकः पुेणैव जयाे
SF सस् अयम् मनुयलाेकस् पुेण एव जयस्
नायेन कमणा
SF न अयेन कमणा
कमणा पतृलाेकाे
SFकमणा पतृलाेकस्
वया देवलाेकाे
SF वया देवलाेकस्
देवलाेकाे वै लाेकानाꣳ ेस्
SF देवलाेकस् वै लाेकानाम् ेः
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ताां शꣳसत ॥ १६ ॥
SF ताद् वाम् शꣳसत
म १७ [I.v.17]

अथातः सर्
SFअथ अतस् सस्
यदा ैययते
SF यदा ैयन् मयते
ऽथ पुमाह
SFअथ पुम् अाह
वं 
SF वम् 
वं यस्
SF वम् यः
वं लाेक इित ।
SF वम् लाेकस् इित
स पुः याहाहं ाहं याे
SF स पुस् याह अहम्  अहम् यस्
ऽहम् लाेक इित ।
SFअहम् लाेकस् इित
यै कानूम्
SF यद् वै क अनूम्
तय सवय ेयेकता ।
SF तय सवय  इित एकता
ये वै के च यास्
SF ये वै केच याः
तेषाꣳ सवेषां य इयेकता ।
SF तेषाम् सवेषाम् यस् इित एकता
ये वै केच लाेकास्
SF ये वै केच लाेकास्
तेषाꣳ सवेषां लाेक इयेकतैतावा इदꣳ सवम्
SF तेषाम् सवेषाम् लाेकस् इित एकता एतावत् वै इदम्
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सवम्
एता सवꣳ सयमताेऽभुनजदित ।
SF एतद् मा सवम् सन् अयम् इतस् भुनजत् इित
तात् पुमनुशं लाेमास्
SF ताद् पुम् अनुशम् लाेम् अार्
तादेनमनुशासित ।
SF ताद् एनम् अनुशासित
स यदैवंवदााेकाैय्
SF स यदा एवंवद् अाद् लाेकाद् ैित
अथैभरेव ाणैः सह पुमावशित ।
SFअथ एभस् एव ाणैस् सह पुम् अावशित
स यनेन कदणयाऽकृतं भवित
SF स यद अनेन कद् अणया कृतम् भवित
तादेनꣳ सवापुाे मुित ।
SF ताद् एनम् सवाद् पुस् मुित
तात् पुाे नाम ।
SF ताद् पुस् नाम
स पुेणैवांॅाेके ितितय्
SF स पुेणा एव अन् लाेके ितितित
अथैनमेते दैवाः ाणा अमृता अावशत ॥ १७ ॥
SFअथ एनम् एते देवास् ाणास् अमृतास् अावशत
म १८ [I.v.18]

पृथयै चैनमे दैवी वागावशित ।
SF पृथयै च एनम् अेस् च दैवी वाक् अावशित
सा वै दैवी वायया
SF सा वै दैवी वाक् यया
यदेव वदित
SF यद् यद् एव वदित
तवित ॥ १८ ॥
SF तत-्तद् भवित
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म १९ [I.v.19]

दवैनमादया दैवं मन अावशित ।
SF दवस् च एनम् अादयाद् च दैवम् मनस् अावशित
तै दैवं मनाे येनाऽऽनेव भवय्
SF तद् वै दैवम् मनस् येन अानद एव भवित
अथाे न शाेचित ॥ १९ ॥
SFअथ उ न शाेचित
म २०
अैनं चमस दैवः ाण अावशित ।
SFअस् च एनम् चमसस् च दैवस् ाणस्

अावशित
स वै दैवः ाणाे यः सरꣳासरꣳ न
यथते
SF स वै दैवस् ाणस् यस् सरन् च असरन्

च न यथते
ऽथाे न रयित ।
SFअथ उ न रयित
स एवंवसवेषां भूतानामाा भवित ।
SF सस् एष एवंवद् सवेषाम् भूतानाम् अाा भवित
यथैषा देवतैवꣳ स
SF यथा एषा देवता एवम् स
यथैतां देवताꣳ सवाण भूतायवय्
SF यथा एताम् देवताम् सवाण भूतािन अवत
एवꣳ हैवंवदꣳ सवाण भूतायवत ।
SF एवम् ह एवंवदम् सवाण भूतािन अवत
यदु केमाः जाः शाेचय्
SF यद् उ क इमास् जास् शाेचत
अमैवाऽऽसां तवित
SFअमा एव अासाम् तद् भवित
पुयमेवामुं गछित
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SF पुयम् एव अमुम् गछित
न ह वै देवापापं गछित ॥ २० ॥
SF न ह वै देवान् पापम् गछित
म २१ [I.v.21]

अथाताे तमीमाꣳसा ।
SFअथ अतस् तमीमाꣳसा
जापितह कमाण ससृजे ।
SF जापितस् ह कमाण ससृजे
तािन सृाययाेऽयेनापधत
SF तािन सृािन अयस् अयेन अपधत
वदयायेवाहमित वादे
SF वदयाम एव अहम् इित वाक् दे
यायहमित चः
SF याम अहम् इित चस्
ाेयायहमित ाेम्।
SF ाेयाम अहम् इित ाेम्
एवमयािन कमाण यथाकम ।
SF एवम् अयािन कमाण यथाकम
तािन मृयुः माे भूवाेपयेमे
SF तािन मृयुस् मस् भूवा उपयेमे
तायााेत्
SF तािन अााेत्
तायावा मृयुरवाध ।
SF तािन अावा मृयुरवा
ता ाययेव वाक्
SF ताद् ायित एव वाक्
ायित चः
SF ायित चस्
ायित ाेम्
SF ायित ाेम्
अथेममेव नाऽऽाेद्
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SFअथ इमम् एव न अााेत्
याेऽयं मयमः ाणस्
SF यस् अयम् मयमस् ाणस्
तािन ातं दरे
SF तािन ातम् दरे
ऽयं वै नः ेाे यः सरꣳासरꣳ न
यथते
SFअयम् वै नस् ेस् यस् सरन् च

असरन् च न यथते
ऽथाे न रयित ।
SFअथ उ न रयित
हतायैव सवे पमसामेित ।
SF हत अय एव सवे पम् भवाम इित
त एतयैव सवे पमभवꣳस्
SF ते एतय एव सवे पम् अभवन्
तादेत एतेनाऽऽयायते ाणा इित ।
SF ताद् एते एतेन अायायते ाणास् इित
तेन ह वाव तकुलमाचते
SF तेन ह वाव तद् कुलम् अाचते
यकुले भवित य एवं वेद ।
SF यन् कुले भवित यस् एवम् वेद
य उ हैवंवदा पधतेऽनुशयय्
SF यस् उ ह एवंवदा पधतkे add. mark 1 अनुशयित
अनुशय हैवातताे यत
SFअनुशय ह एव अततस् यते
इययाम् ॥ २१ ॥
SF इित अयाम्
म २२ [I.v.22]

अथाधदैवतम्
SFअथ अधदेवतम्
वलयायेवाहमयदे
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SF वलयाम एव अहम् इित अस् दे
तयायहमयादयाे
SF तयाम अहम् इित अादयस्
भायायहमित चमा
SF भायाम अहम् इित चमास्
एवमया देवता यथादैवतꣳ ।
SF एवम् अयास् देवतास् यथादेवतम्
स यथैषां ाणानां मयमः ाण
SF स यथा एषाम् ाणानाम् मयमस् ाणस्
एवमेतासां देवतानां वायुर्
SF एवम् एतासाम् देवतानाम् वायुस्
िनाेचत या देवता
SF ाेचत ह अयास् देवतास्
न वायुः ।
SF न वायुस्
सैषाऽनतमता देवता यायुः ॥ २२ ॥
SF सा एषा अनतमता देवता यद् वायुस्
म २३ [I.v.23]

अथैष ाेकाे भवित
SFअथ एष ाेकस् भवित
यताेदेित सूयाे
SF यतस् च उदेित सूयस्
ऽतं य च गछतीित
SFअतम् य च गछित इित
ाणाा एष उदेित
SF ाणाद् वै एष उदेित
ाणेऽतमेित
SF ाणे अतम् एित
तं देवारे धमꣳ,

SF तम् देवास् चरे धमम्
स एवा
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SF सस् एव अ
स उ  इित ।
SF सस् उ स् इित
या एतेऽमुयत
SF यद् वै एते अमुह अयत
तदेवाय कुवत ।
SF तद् एव अप अ कुवत
तादेकमेव तं चरेत्
SF ताद् एकम् एव तम् चरेत्
ायाैवापाया
SF ायाद् च एव अपायाद् च
नेा पाा मृयुरावदित ।
SF नेद् मा पाा मृयुस् अावत् इित
यु चरेत्
SF यद उ चरेत्
समापपयषेत्
SF समापपयषेत्
तेनाे एतयै देवतायै सायुयꣳ सलाेकतां जयित ॥ २३ ॥ इित
पमं ाणम् ॥
SF तेन उ एतयै देवतायै सायुयम् सलाेकताम् जयित
षं ाणम् ।
म १ [I.vi.1]

यं वा इदम्
SF यम् वै इदम्
नाम पं कम ।
SF नाम पम् कम
तेषां नाां वागयेतदेषामुथम्
SF तेषाम् नााम् वाक् इित एतद् एषाम् उथम्
अताे ह सवाण नामायुत ।
SFअतस् ह सवाण नामािन उत
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एतदेषाꣳ सामैत सवैनामभः समम्
SF एतद् एषाम् साम एतद् ध सवैस् नामभस् समम्
एतदेषां ैत सवाण नामािन बभित ॥ १ ॥
SF एतद् एषाम्  एतद् ध सवाण नामािन बभित
म २ [I.vi.1]

अथ पाणां चरयेतदेषामुथम्
SFअथ पाणाम् चस् इित एतद् एषाम् उथम्
अताे ह सवाण पायुत ।
SFअतस् ह सवाण पाण उत
एतदेषाꣳ सामैत सवै पैः समम् ।
SF एतद् एषाम् साम एतद् ध सवैस् पैस् समम्
एतदेषां ैत सवाण पाण बभित ॥ २ ॥
SF एतद् एषाम्  एतद् ध सवाण पाण बभित
म ३ [I.vi.3]

अथ कमणामाेयेतदेषामुथम्
SFअथ कमणाम् अाा इित एतद् एषाम् उथम्
अताे ह सवाण कमायुय्
SFअतस् ह सवाण कमाण उत
एतदेषाꣳ सामैत सवैः कमभः समम्
SF एतद् एषाम् साम एतद् ध सवैस् कमभस् समम्
एतदेषां ैत सवाण कमाण बभित ।
SF एतद् एषाम्  एतद् ध सवाण कमाण बभित
तदेतयꣳ सदेकमयमााऽऽाे एकः सेतयम् ।
SF तद् एतद् यम् सत् एकम् अयम् अाा अाा उ एकस्

सन् एतद् यम्
तदेतदमृतꣳ सयेन छम् ।
SF तद् एतद् अमृतम् सयेन छम्
ाणाे वा अमृतम्
SF ाणस् वै अमृतम्
नामपे सयम्
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SF नामपे सयम्
तायामयं ाणछः ॥ ३ ॥ इित षं ाणम् ॥
SF तायाम् अयम् ाणस् छस्
इित बृहदारयकाेपिनषद थमाेऽयायः ॥
तीयाेऽयायः ।
थमं ाणम्
म १ [II.i.1]

ॐ बालाकहानूचानाे गाय अास ।
SF बालाकस् ह अनूचानस् गायस् अास
स हाेवाचाजातशुं कायम्
SF स ह उवाच अजातशुम् कायम्
 ते वाणीित ।
SF  ते वाण इित
स हाेवाचाजातशुः
SF स ह उवाच अजातशुस्
सहमेतयां वाच दाे
SF सहम् एतयाम् वाच दस्
जनकाे
SFजनकस्
जनक इित वै जना धावतीित ॥ १ ॥
SFजनकस् इित वै जनास् धावत इित
म २ [II.i.2]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवासावादये पुष
SF यस् एव असाै अादये पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
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SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदा ।
SF मा मा एतन् संवदास्
अिताः सवेषां भूतानां मूधा राजेित वा अहमेतमुपास इित ।
SFअितास् सवेषाम् भूतानाम् मूधा राज इित वै

अहम् एतम् उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
ऽिताः सवेषां भूतानां मूधा राजा भवित ॥ २ ॥
SFअितास् सवेषाम् भूतानाम् मूधा राजा भवित
म ३ [II.i.3]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवासाै चे पुष
SF यस् एव असाै चे पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदा ।
SF मा मा एतन् संवदास्
बृहन् पाडरवासाः साेमाे राजेित वा अहमेतमुपास इित ।
SF बृहन् पाडरवासास् साेमस् राजा इित वै अहम् एतम्

उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
ऽहरहह सतः सताे भवित
SFअहर्-अहह सतस् सतस् भवित
नायां ीयते ॥ ३ ॥
SF न अय अम् ीयते
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म ४ [II.i.4]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवासाै वुित पुष
SF यस् एव अयम् वुित पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदास्
SF मा मा एतन् संवदाः
तेजवीित वा अहमेतमुपास इित ।
SF तेजवी इित वै अहम् एतम् उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
तेजवी ह भवित
SF तेजवी ह भवित
तेजवनी हाय जा भवित ॥ ४ ॥
SF तेजवनी ह अय जा भवित
म ५ [II.i.5]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवायमाकाशे पुष
SF यस् एव अयम् अाकाशे पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदाः ।
SF मा मा एतन् संवदास्
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पूणमवतीित वा अहमेतमुपास इित ।
SF पूणम् अवित इित वै अहम् एतम् उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
पूयते जया पशभर्
SF पूयते जया पशभस्
नायाााेकाजाेतते ॥ ५ ॥
SF न अय अाद् लाेकाद् जा उतते
म ६ [II.i.6]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवायं वायाै पुष
SF यस् एव अयम् वायाै पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदा ।
SF मा मा एतन् संवदास्
इाे वैकुठाेऽपराजता सेनेित वा अहमेतमुपास इित ।
SF इस् वैकुठस् अपराजता सेना इित वै अहम् एतम्

उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
जणुहापराजणुभवययतयजायी ॥ ६ ॥
SF जणुस् ह अपराजणुस् भवित अयतयजायी
म ७ [II.i.7]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवायमाै पुष
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SF यस् एव अयम् अाै पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदा ।
SF मा मा एतन् संवदास्
वषासहरित वा अहमेतमुपास इित ।
SF वषासहस् इित वै अहम् एतम् उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
वषासहह भवित
SF वषासहस् ह भवित
वषासहहाय जा भवित ॥ ७ ॥
SF वषासहस् ह अय जा भवित
म ८ [II.i.8]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवायमस पुष
SF यस् एव अयम् अस पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदाः ।
SF मा मा एतन् संवदास्
ितप इित वा अहमेतमुपास इित ।
SF ितपस् इित वै अहम् एतम् उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
ितपꣳ हैवैनमुपगछित
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SF ितपम् ह एव एनम् उपगछित
नाितपम्
SF न अितपम्
अथाे ितपाेऽाायते ॥ ८ ॥
SFअथ उ ितपस् अाद् जायते
म ९ [II.i.9]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवायमादशे पुष
SF यस् एव अयम् अादशे पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदा ।
SF मा मा एतन् संवदास्
राेचणुरित वा अहमेतमुपास इित ।
SF राेचणुस् इित वै अहम् एतम् उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
राेचणुह भवित
SF राेचणुस् ह भवित
राेचणुहाय जा भवय्
SF राेचणुस् ह अय जा भवित
अथाे यैः सगछित
SFअथ उ यैस् सगछित
सवाꣳतानितराेचते ॥ ९ ॥
SF सवान् तान् अितराेचते
म १० [II.i.10]

स हाेवाच गायाे
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SF स ह उवाच गायस्
य एवायं यतं पाछदाेऽनूदेय्
SF यस् एव अयम् यतम् पाद् शदस् अनूदेित
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदा ।
SF मा मा एतन् संवदास्
असरित वा अहमेतमुपास इित ।
SFअसस् इित वै अहम् एतम् उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
सवꣳ हैवाꣳाेक अायुरेित
SF सवम् ह एव अन् लाेके अायुस् एित
नैनं पुरा कालााणाे जहाित ॥ १० ॥
SF न एनम् पुरा कालाद् ाणस् जहाित
म ११ [II.i.11]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवायं द पुष
SF यस् एव अयम् द पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदा ।
SF मा मा एतन् संवदास्
तीयाेऽनपग इित वा अहमेतमुपास इित ।
SF तीयस् अनपगस् इित वै अहम् एतम् उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
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SF स यस् एतम् एवम् उपाते
तीयवाह भवित
SF तीयवान् ह भवित
नााद् गणछते ॥ ११ ॥
SF न अाद् गणस् छते
म १२ [II.i.12]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवायं छायामयः पुष
SF यस् एव अयम् छायामयस् पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदा ।
SF मा मा एतन् संवदास्
मृयुरित वा अहमेतमुपास इित ।
SF मृयुस् इित वै अहम् एतम् उपासे इित
स य एतमेवमुपाते
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
सवꣳ हैवाꣳाेक अायुरेित
SF सवम् ह एव अन् लाेके अायुस् एित
नैनं पुरा कालाृयुरागछित ॥ १२ ॥
SF न एनम् पुरा कालाद् मृयुस् अागछित
म १३ [II.i.13]

स हाेवाच गायाे
SF स ह उवाच गायस्
य एवायमािन पुष
SF यस् एव अयम् अािन पुषस्
एतमेवाहं ाेपास इित ।
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SF एतम् एव अहम्  उपासे इित
स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
मा मैतसंवदा
SF मा मा एतन् संवदास्
अावीित वा अहमेतमुपास इित ।
SFअावी इित वै अहम् एतम् उपासे इित
स य एतमेवमुपात
SF स यस् एतम् एवम् उपाते
अावी ह भवय्
SFअावी ह भवित
अावनी हाय जा भवित ।
SFअावनी ह अय जा भवित
स ह तूणीमास गायः ॥ १३ ॥
SF स ह तूणीम् अास गायस्
म १४ [II.i.14]

स हाेवाचाजातशुर्
SF स  ह उवाच अजातशुस्
एतावू ३ इय्
SF एतावन् नु इित
एतावित ।
SF एतावत् ह इित
नैतावता वदतं भवतीित ।
SF न एतावता वदतम् भवित इित
स हाेवाच गाय
SF स ह उवाच गायस्
उप वा यानीित ॥ १४ ॥
SF उप वा अयािन इित
म १५ [II.i.15]

स हाेवाचाजातशुः

brinew-proofed.pdf 69



बृहदारयकाेपिनषत्

SF स ह उवाच अजातशुस्
ितलाेमं चैताणः ियमुपेयाद्
SF ितलाेमम् वै तद् यद् ाणस् ियम् उपेयात्
 मे वयतीित ।
SF  मे वयित इित
येव वा पययामीित ।
SF व एव वा पययाम इित
तं पाणावादायाेथाै ।
SF तम् पाणाै अादाय उथाै
ताै ह पुषꣳ समाजमतस्
SF ताै ह पुषम् सम् अाजमतः
तमेतैनामभरामयांचे
SF तम् एतैस् नामभस् अामयाम् चे
बृहपाडरवासः
SF बृहन् पाडरवासस्
साेम राजित ।
SF साेम राजन् इित
स नाेथाै ।
SF स न उथाै
तं पाणनाऽऽपेषं बाेधयांचकार ।
SF तम् पाणना अापेषम् बाेधयाम् चकार
स हाेथाै ॥ १५ ॥
SF स ह उथाै
म १६ [II.i.16]

स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
यैष एतत् साेऽभूद्
SF य एषस् एतद् सस् अभूत्
य एष वानमयः पुषः
SF यस् एष वानमयस् पुषस्
ैष तदाऽभूत्
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SF एष तदा अभूत्
कुत एतदागादित ।
SF कुतस् एतद् अागात् इित
तदु ह न मेने गायः ॥ १६ ॥
SF तद् उ ह न मेने गायस्
म १७ [II.i.17]

स हाेवाचाजातशुर्
SF स ह उवाच अजातशुस्
यैष एतत्।साेऽभूद्
SF य एषस् एतद् सस् अभूत्
य एष वानमयः पुषस्
SF यस् एष वानमयस् पुषः
तदेषां ाणानां वानेन वानमादाय
SF तद् एषाम् ाणानाम् वानेन वानम् अादाय
य एषाेऽतदय अाकाशस्
SF यस् एषस् अतदये अाकाशः
तछेते ।
SF तन् शेते
तािन यदा गृाित
SF तािन यदा गृाय्
अथ हैतपुषः वपित नाम ।
SFअथ ह एतद् पुषस् वपित नाम
तहृीत एव ाणाे भवित
SF तद् गृहीतस् एव ाणस् भवित
गृहीता वाग्
SF गृहीता वाक्
गृहीतं चर्
SF गृहीतम् चस्
गृहीतꣳ ाें
SF गृहीताम् ाेम्
गृहीतं मनः ॥ १७ ॥
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SF गृहीतम् मनस्
म १८ [II.i.18]

स यैतवयया चरित
SF स य एतद् वयया चरित
ते हाय लाेकास्
SF ते ह अय लाेकाः
तदतुेव महाराजाे भवय्
SF तद् उत इव महाराजस् भवित
उतेव महााण
SF उत इव महााणस्
उतेवाेावचं िनगछित ।
SF उत इव उावचम् िनगछित
स यथा महाराजाे जानपदागृहीवा वे जनपदे यथाकामं
परवतेतैवमेवैष एताणागृहीवा वे शररे
यथाकामं परवतते ॥ १८ ॥
SF स यथा महाराजस् जानपदान् गृहीवा वे जनपदे

यथाकामम् परवतेत एवम् एव एषस् एतद् ाणान्
गृहीवा

वे शररे यथाकामम् परवतते
म १९ [II.i.19]

अथ यदा सषुाे भवित
SFअथ यदा सषुस् भवित
यदा न कयचन वेद
SF यदा न कय चन वेद
हता नाम नाडाे ासितः सहाण
दयापुरततमभितते ।
SF हतास् नाम नास् ासितस् सहाण दयाद्

पुरततम् अभितते
ताभः यवसृय पुरतित शेते ।
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SF ताभस् यवसृय पुरतित शेते
स यथा कुमाराे वा महाराजाे
SF स k OM यथा कुमारस् k add. वा महाराजस्
वा महााणाे वाऽितीमानदय गवा शयीतैवमेवैष
एतछेते ॥ १९ ॥
SF वा महााणस् वा अितीम् अानदय गवा शयीत

एवम् एव एषस् एतद् शेते
म २० [II.i.20]

स यथाेणभततनाेरेद्
SF स यथा ऊणवाभस् ततना उरेत्
यथाऽेः ा वफुला युरय्
SF यथा अेस् ास् वफुलास् युरत
एवमेवाादानः सवे ाणाः सवे लाेकाः सवे देवाः सवाण
भूतािन युरत ।
SF एवम् एव अाद् अानस् सवे ाणास् सवे लाेकास्

सवे देवास् सवाण भूतािन सवे एते अानस् k OM

सवे ॥।
युरत

तयाेपिनषसयय सयमित
SF तय उपिनषद् सयय सयम् इित
ाणा वै सयं
SF ाणास् वै सयम्
तेषामेष सयम् ॥ २० ॥ इित थमं ाणम् ॥
SF तेषाम् एष सयम्
तीयं ाणम्
म १ [II.I.1]

याे ह वै शशꣳ साधानꣳ सयाधानꣳ सथूणꣳ
सदामं वेद
SF यस् ह वै शशम् साधानम् सयाधानम्
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सथूणम् सदामम् वेद
स ह षताे ातृयानवण्
SF स ह षतस् ातृयान् अवण
अयं वाव शशयाेऽयं मयमः ाणस्
SFअयम् वाव शशस् यस् अयम् मयमस् ाणः
तयेदमेवाऽऽधानम्
SF तय इदम् एव अाधानम्
इदं याधानं
SF इदम् याधानम्
ाणः थूणाऽं दाम ॥ १ ॥
SF ाणस् थूणा अम् दाम
म २ [II.I.2]

तमेताः सातय उपितते
SF तम् एतास् स अतयस् उपितते
ता इमा अꣳाेहयाे राजयस्
SF तद् यास् इमास् अन् लाेहयस् राजयः
ताभरेनꣳ ाेऽवायाे
SF ताभस् एनम् स् अवायस्
ऽथ या अापस्
SFअथ यास् अन् अापः
ताभः पजयाे
SF ताभस् पजयस्
या कनीनका
SF या कनीनका
तयाऽऽदयाे
SF तया अादयस्
यकृणं,
SF यद् शम् कृणं
तेनार्
SF तेन अस्
यं
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SF यद् कृणम् शं
तेनेाे
SF तेन इस्
ऽधरयैनं वतया पृथयवाया
SFअधरया एनम् वतया पृथवी अवाया
ाैरया ।
SF ाैस् उरया
नायां ीयते
SF न अय अम् ीयते
य एवं वेद ॥ २ ॥
SF यस् एवम् वेद
म ३ [II.I.3]

तदेष ाेकाे भवित ।
SF तद् एष ाेकस् भवित
अवाबलमस ऊवबुस्
SFअवाबलस् चमसस् ऊवबुः
तयशाे िनहतं वपम् ।
SF तन् यशस् िनहतम् वपम]्
तयाऽऽसत ऋषयः स तीरे
SF तय अासते ऋषयस् स तीरे
वागमी णा संवदानेित ।
SF वाक् अमी णा संवदाना इित
अवाबलमस ऊवबु इतीदं तछरः
SFअवाबलस् चमसस् ऊवबुस् इित इदम् तद्

शररस्
एष वाबलमस ऊवबुः ।
SF एष ह अवाबलस् चमसस् ऊवबुः
तयशाे िनहतं वपमित
SF तन् यशस् िनहतम् वपम् इित
ाणा वै यशाे िनहतं वपम्
SF ाणास् वै यशस् िनहतम् वपम्
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ाणानेतदाह ।
SF ाणान् एतद् अाह
तयाऽऽसत ऋषयः स तीर इित
SF तय अासते ऋषयस् स तीरे इित
ाणा वा ऋषयः
SF ाणास् वै ऋषयस्
ाणाणेतदाह ।
SF ाणाण् एतद् अाह
वागमी णा संवदानेित
SF वाक् अमी णा संवदाना इित
वायमी णा संवे ॥ ३ ॥
SF वाक् ह अमी णा संवे
म ४ [II.I.4]

इमावेव गाेतमभराजाव्
SF इमाै एव गाेतमभराजाै
अयमेव गाेतमाे
SFअयम् एव गाेतमस्
ऽयं भराज
SFअयम् भराजस्
इमावेव वामजमदी
SF इमाै एव वामजमदी
अयमेव वामाे
SFअयम् एव वामस्
ऽयं जमदर्
SFअयम् जमदस्
इमावेव वसकयपाव्
SF इमाै एव वसकयपाै
अयमेव वसाे
SFअयम् एव वसस्
ऽयं कयपाे
SFअयम् कयपस्
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वागेवािर्
SF वाक् एव अिस्
वाचा मते
SF वाचा ह अम् अते
ऽह वै नामैतदिरित ।
SFअस् ह वै नाम एतद् यद् अिस् इित
सवयाा भवित
SF सवय अा भवित
सवमयां भवित
SF सवम् अय अम् भवित
य एवं वेद ॥ ४ ॥ इित तीयं ाणम् ॥
SF यस् एवम् वेद
तृतीयं ाणम् ।
म १ [II.Ii.1]

े वाव णाे पे
SF े वाव णस् पे
मूत चैवामूत च
SF मूतम् च एव अमूतम् च
मय चामृतं च
SF मयम् च अमृतम् च
थतं च य
SF थतम् च यत् च
स य ॥ १ ॥
SF सत् च यम् च
म २ [II.Ii.2]

तदेतूत यदयायाेातराैतयम्
SF तद् एतन् मूतम् यद् अयद् वायाेस् च अतराद्

च एतद् मयम्
एतथतम्
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SF एतद् थतम्
एतसत् ।
SF एतद् सत्
तयैतय मूतयैतय मययैतय थतयैतय सत
एष रसाे य एष तपित
SF तय एतय मूतय एतय मयय एतय थतय

एतय सतस् एष रसस् यस् एष तपित
सताे ेष रसः ॥ २ ॥
SF सतस् ह एष रसस्
म ३ [II.Ii.3]

अथामूत वायुातरं चैतदमृतम्
SFअथ अमूतम् वायुस् च अतरस् च एतद् अमृतम्
एतद्
SF एतद् यत्
एतयत्
SF एतद् यम्
तयैतयामूतयै
SF तय एतय अमूतय
तयामृतयैतय यत
SF तय अमृतय एतय यतस्
एतय ययैष रसाे य एष एतडले पुषस्
SF एतय यय एष रसस् यस् एषस् एतन् मडले

पुषः
तय ेष रस ।
SF यय ह एष रसस्
इयधदैवतम् ॥ ३ ॥
SF इित अधदेवतम्
म ४ [II.Ii.4]

अथायाम्
SFअथ अयाम्
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इदमेव मूत यदयाणा यायमतरााकाश
SF इदम् एव मूतम् यद् अयद् ाणाद् च यस् च

अयम् अतरान् अाकाशस्
एतयम्
SF एतद् मयम्
एतथतम्
SF एतद् थतम्
एतसत्
SF एतद् सत्
तयैतय मूतयै
SF तय एतय मूतय
तय मययैतय थतयैतय सत एष रसाे यः
SF एतय मयय एतय थतय एतय सतस् एष

रसस् यद् चस्
सताे ेष रसः ॥ ४ ॥
SF सतस् ह एष रसस्
म ५ [II.Ii.5]

अथामूतम्
SFअथ अमूतम्
ाण यायमतरााकाश
SF ाणस् च यस् च अयम् अतरान् अाकाशस्
एतदमृतम्
SF एतद् अमृतम्
एतद्
SF एतद् यत्
एतयं
SF एतद् यम्
तयैतयामूतयैतयामृतयैतय यत
SF तय एतय अमूतय एतय अमृतय एतय यतस्
एतय ययैष रसाे याेऽयं दणेऽपुषस्
SF एतय यय एष रसस् यस् अयम् दणे अन्
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पुषः
यय ेष रसः ॥ ५ ॥
SF यय ह एष रसस्
म ६ [II.Ii.6]

तय हैतय पुषय पम् । यथा माहारजनं वासाे
SF तय ह एतय पुषय पम् यथा माहारजनम्

वासस्
यथा पाावकम्
SF यथा पाावकम्
यथेगाेपाे
SF यथा इगाेपस्
यथाऽयचर्
SF यथा अयचस्
यथा पुडरकम्
SF यथा पुडरकम्
यथा सकृुꣳ ।
SF यथा सकृुम्
सकृुेव ह वा अय ीभवित
SF सकृुा एव ह वै अय ीस् भवित
य एवं वेदा
SF यस् एवम् वेद
थात अादेशाे
SFअथ अतस् अादेशस्
नेित नेित
SF न इित न इित
न ेतादित नेययत् परमय्
SF न ह एताद् इित न इित अयद् परम् अत
अथ नामधेयꣳ सयय सयमित
SFअथ नामधेयम् सयय सयम् इित
ाणा वै सयम्
SF ाणास् वै सयम्
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तेषामेष सयम् ॥ ६ ॥ इित तृतीयं ाणम् ॥
SF तेषाम् एष सयम्
चतथ ाणम् ।
म १ [II.iv.1]

मैेयीित हाेवाच याव
SF मैेय इित ह उवाच यावस्
उायवा अरेऽहमाथानाद ।
SF उायन् वै अरे अहम् अाद् थानाद् अ
हत तेऽनया कायाययाऽतं करवाणीित ॥ १ ॥
SF हत ते अनया कायायया अतम् करवाण इित
म २ [II.iv.1]

सा हाेवाच मैेयी
SF सा ह उवाच मैेयी
य म इयम्
SF यद् मे इयम्
भगाेः
SF भगाेस्
सवा पृथवी वेन पूणा यात्
SF सवा पृथवी वेन पूणा यात्
कथं तेनामृता यामित ।
SFकथम् तेन अमृता याम् इित
नेित हाेवाच यावाे
SF न इित ह उवाच यावस्
यथैवाेपकरणवतां जीवतम्
SF यथा एव उपकरणवताम् जीवतम्
तथैव ते जीवतꣳ याद्
SF तथा एव ते जीवतम् यात्
अमृतवय त नाऽऽशाऽत वेनेित ॥ २ ॥
SFअमृतवय त न अाशा अत वेन इित
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म ३ [II.iv.3]

सा हाेवाच मैेयी
SF सा ह उवाच मैेयी
येनाहं नामृता याम्
SF येन अहम् न अमृता याम्
कमहं तेन कुयाम् ।
SF कम् अहम् तेन कुयाम्
यदेव भगवावेद
SF यद् एव भगवान् वेद
तदेव मे ूहीित ॥ ३ ॥
SF तद् एव मे ूह इित
म ४ [II.iv.4]

स हाेवाच यावः
SF स ह उवाच यावस्
या बतारे नः सती यं भाषस
SF या वत अरे बत अरे नस् सती यम् भाषसे
ए्
SF एह
अाव
SFअव अव
यायायाम ते ।
SF यायायाम ते
याचाणय त मे िनदयासवेित ॥ ४ ॥
SF याचाणय त मे िनदयासव इित
म ५ [II.iv.5]

स हाेवाच
SF स ह उवाच यावस्k OM.

न वा अरे पयुः कामाय पितः याे भवय्
SF न वै अरे पयुर् कामाय पितस् यस् भवित
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अानत कामाय पितः याे भवित ।
SFअानस् त कामाय पितस् यस् भवित
न वा अरे जायायै कामाय जाया या भवय्
SF न वै अरे जायायै कामाय जाया या भवित
अानत कामाय जाया या भवित ।
SFअानस् त कामाय जाया या भवित
न वा अरे पुाणां कामाय पुाः या भवय्
SF न वै अरे पुाणाम् कामाय पुास् यास् भवत
अानत कामाय पुाः या भवत ।
SFअानस् त कामाय पुास् यास् भवत
न वा अरे वय कामाय वं यं भवय्
SF न वै अरे वय कामाय वम् यम् भवित
अानत कामाय वं यं भवित ।
SFअानस् त कामाय वम् यम् भवित
न वा अरे णः कामाय  यं भवय्
SF न वै अरे णस् कामाय  यम् भवित
अानत कामाय  यं भवित ।
SFअानस् त कामाय  यम् भवित
न वा अरे य कामाय ं यं भवय्
SF न वै अरे य कामाय म् यम् भवित
अानत कामाय ं यं भवित ।
SFअानस् त कामाय म् यम् भवित
न वा अरे लाेकानां कामाय लाेकाः या भवय्
SF न वै अरे लाेकानाम् कामाय लाेकास् यास् भवत
अानत कामाय लाेकाः या भवत ।
SFअानस् त कामाय लाेकास् यास् भवत
न वा अरे देवानां कामाय देवाः या भवय्
SF न वै अरे देवानाम् कामाय देवास् यास् भवत
अानत कामाय देवाः या भवत ।
SFअानस् त कामाय देवास् यास् भवत
न वा अरे भूतानां कामाय भूतािन याण भवय्
SF न वै अरे भूतानाम् कामाय भूतािन याण भवत
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अानत कामाय भूतािन याण भवत ।
SFअानस् त कामाय भूतािन याण भवत
न वा अरे सवय कामाय सव यं भवय्
SF न वै अरे सवय कामाय सवम् यम् भवित
अानत कामाय सव यं भवय्
SFअानस् त कामाय सवम् यम् भवित
अाा वा अरे यः ाेतयाे मतयाे िनदयासतयाे ।
SFअाा वै अरे यस् ाेतयस् मतयस्

िनदयासतयस्
मैेय्
SF मैेय
अानाे वा अरे दशनेन वणेन मया वानेनेदꣳ सव
वदतम् ॥ ५ ॥
SFअानस् वै अरे दशनेन वणेन मया वानेन

इदम् सवम् वदतम्
म ६ [II.iv.6]

 तं परादााेऽयाऽऽनाे  वेद
SF  तम् परादात् यस् अय अानस्  वेद
ं तं परादााेऽयाऽऽनः ं वेद
SF म् तम् परादात् यस् अय अानस्

म् वेद
लाेकातं परादयुाेऽयानाे लाेकावेद
SFलाेकास् तम् परादयुस् अय अानस् लाेकान् वेद
देवातं परादयुाेऽयानाे देवावेद
SF देवास् तम् परादयुस् अय अानस् देवान् वेद
भूतािन तं परादयुाेऽयानाे भूतािन वेद
SF भूतािन तम् परादर्ु यस् अय अानस् भूतािन वेद
सव तं परादाद् याेऽयानः सव वेदेदं ेदं
म्
SF सवम् तम् परादात् यस् अय अानस् सवम्

वेद इदम्  इदम् म्
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इमे लाेका
SF इमे लाेकास्
इमे देवा
SF इमे देवास्
इमािन भूतानीदꣳ सवम्
SF इमािन भूतािन इदम् सवम्
यदयमाा ॥ ६ ॥
SF यद् अयम् अाा
म ७ [II.iv.7]

स यथा दुदभुेहयमानय न बााछदाछ याद्
हणाय
SF स यथा दुदभुेस् हयमानय न बाान् शदान्

श यात् हणाय
दुदभुेत हणेन दुदुयाघातय वा शदाे गृहीतः ॥ ७ ॥
SF दुदभुेस् त हणेन दुदुयाघातय वा शदस्

गृहीतस्
म ८ [II.iv.8]

स यथा शय ायमानय न बााछदाछ याद्
हणाय
SF स यथा षय ायमानय न बाान् शदान्

श यात् हणाय
शय त हणेन शय वा शदाे गृहीतः ॥ ८ ॥
SF षय त हणेन षय वा शदस्

गृहीतस्
म ९ [II.iv.9]

स यथा वीणायै वामानायै न बााछदाछ याद्
हणाय
SF स यथा वीणायै वामानायै न बाान् शदान्

श यात् हणाय
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वीणायै त हणेन वीणावादय वा शदाे गृहीतः ॥ ९ ॥
SF वीणायै त हणेन वीणावादय वा शदस् हीतस्
म १०
स यथाऽऽैधाेरयाहतापृथधूमा
विनरय्
SF स यथा अाैधाेस् अयाहतय अयाहताद्

पृथक् धूमास् विनरत
एवं वा अरेऽय महताे भूतय िनःसतमेतद्
यवेदाे यजुवेदः सामवेदाेऽथवारस इितहासः पुराणं
वा उपिनषदः ाेकाः सूायनुयायानािन यायानाय्
SF एव वै अरे अय महतस् भूतय िनसतम्

िनःसतम् एतद् यद् ऋवेदस् यजुवेदस्
सामवेदस्

अथवारसस् इितहासस् पुराणम् वास्
उपिनषदस्

ाेकास् सूाण अनुयायानािन यायानिन
अयैवैतािन िनःसतािन ॥ १० ॥
SFअय एव एतािन सवाण िनसतािनk िनःसतािन
म ११ [II.iv.11]

स यथा सवासामपाꣳ समु एकायनम्
SF स यथा सवासाम् अपाम् समुस् एकायनम्
एवꣳ सवेषाꣳ पशानां वगेकायनम्
SF एवम् सवेषाम् पशानाम् वक् एकायनम्
एवꣳ सवेषां गधानां नासकैकायनम्
SF एवम् सवेषाम् गधानाम् नासके एकायनम्
एवꣳ सवेषाꣳ रसानां जैकायनम्
SF एवम् सवेषाम् रसानाम् जा एकायनम्
एवꣳ सवेषाꣳ पाणां चरेकायनम्
SF एवम् सवेषाम् पाणाम् चस् एकायनम्
एवꣳ सवेषाꣳ शदानाꣳ ाेमेकायनम्
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SF एवम् सवेषम् शदानाम् ाेम् एकायनम्
एवꣳ सवेषाꣳ सपानां मन एकायनम्
SF एवम् सवेषाम् सपानाम् मनस् एकायनम्
एवꣳ सवासां वानाꣳ दयमेकायनम्
SF एवम् सवासाम् वानाम् दयम् एकायनम्
एवꣳ सवेषां कमणाꣳ हतावेकायनम्
SF एवम् सवेषाम् कमणाम् हताै एकायनम्
एवꣳ सवेषामानदानामुपथ एकायनम्
SF एवम् सवेषाम् अानदानाम् उपथस् एकायनम्
एवꣳ सवेषां वसगाणां पायुरेकायनम्
SF एवम् सवेषाम् वसगाणाम् पायुस् एकायनम्
एवꣳ सवेषामवनां पादावेकायनम्
SF एवम् सवेषाम् अवनाम् पादाै एकायनम्
एवꣳ सवेषां वदानां वागेकायनम् ॥ ११ ॥
SF एवम् सवेषाम् वदानाम् वाक् एकायनम्
म १२ [II.iv.12]

स यथा सैधवखय उदके ात उदकमेवानुवलयेत
SF स यथा सैधवखयस् उदके ातस् उदकम् एव

अनुवलयेत
न हायाेहणायेव न हायाेहणायैव याद्
SF न अह अय उहणाय एव न ह अय उहणाय एव यात्
यताे यतवाददत लवणमेवैवं वा अर इदं महद्
भूतमनतमपारं वानघन एवैतेयाे भूतेयः समुथाय
SF यताे-यतस् त अाददत लवणम् एव एवम् वै अरे इदम्

महत् भूतम् अनतम् अपारम् वानघनस् एव
एतेयस्

भूतेयस् समुथाय
तायेवानुवनयित
SF तािन एव अनुवनयित
न ेय साऽतीयरे वीमीित हाेवाच यावः ॥ १२ ॥
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SF न ेय सा अत इित अरे वीम इित ह उवाच
यावस्

म १३ [II.iv.13]

सा हाेवाच मैेय्
SF सा ह उवाच मैेयी
अैव मा भगवानमूमुहद्
SFअ एव मा भगवान् अमूमुहन्
न ेय साऽतीित ।
SF न ेय सा अत इित
स हाेवाच
SF स ह उवाच यावस्k OM.

न वा अरेऽहं माेहं वीय्
SF न वै अरे अहम् माेहम् वीम
अलं वा अर इदं वानाय ॥ १३ ॥
SFअलम् वै अरे इदम् वानाय
म १४ [II.iv.14]

य ह ैतमव भवित
SF य ह ैतम् इव भवित
तदतर इतरं जित
SF तद् इतरस् इतरम् जित
तदतर इतरं पयित
SF तद् इतरस् इतरम् पयित
तदतर इतरꣳ श ृणाेित
SF तद् इतरस् इतरम् श ृणाेित
तदतर इतरमभवदित
SF तद् इतरस् इतरम् अभवदित
तदतर इतरं मनुते
SF तद् इतरस् इतरम् मनुते
तदतर इतरं वजानाित ।
SF तद् इतरस् इतरम् वजानाित
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य वा अय सवमाैवाभूत्
SF य त अय सवम् अाा एव अभूत्
तकेन कं जेत्
SF तद् केन कम् जेत्
तकेन कं पयेत्
SF तद् केन कम् पयेत्
तकेन कꣳ श ृणुयात्
SF तद् केन कम् श ृणुयात्
तकेन कमभवदेत्
SF तद् केन कम् अभवदेत्
तकेन कं मवीत
SF तद् केन कम् मवीत
तकेन कं वजानीयात् ।
SF तद् केन कम् वजानीयात्
येनेदꣳ सव वजानाित
SF येन इदम् सवम् वजानाित
तं केन वजानीयाद्
SF तम् केन वजानीयात्
वातारमरे केन वजानीयादित ॥ १४ ॥ इित चतथ
ाणम् ॥
SF वातारम् अरे केन वजानीयात् इित
पमं ाणम्
म १ [II.v.1]

इयं पृथवी सवेषां भूतानां मव्
SF इयम् पृथवी सवेषाम् भूतानाम् मधु
अयै पृथयै सवाण भूतािन मधु
SFअयै पृथयै सवाण भूतािन मधु
यायमयां पृथयां तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् पृथयाम् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
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यायमयाꣳ शाररतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषः
SF यस् च अयम् अयाम् शाररस् तेजाेमयस्
अमृतमयस् पुषस्
अयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ्
SF इदम् 
एदꣳ सवम् ॥ १ ॥
SF इदम् सवम्
म २ [II.v.2]

इमा अापः सवेषां भूतानां मव्
SF इमास् अापस् सवेषाम् भूतानाम् मधु
असामपाꣳ सवाण भूतािन मधु
SFअसाम् अपाम् सवाण भूतािन मधु
यायमावस तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषः
SF यस् च अयम् अास अस तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयाꣳ रैतसतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् रैतसस् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ्
SF इदम् 
एदꣳ सवम् ॥ २ ॥
SF इदम् सवम्
म ३ [II.v.3]

अयमः सवेषां भूतानां मव्
SFअयम् अस् सवेषाम् भूतानाम् मधु
अयाेः सवाण भूतािन मधु
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SFअय अेस् सवाण भूतािन मधु
यायमाै तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अन् अाै तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयां वायतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् वायस् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ्
SF इदम् 
एदꣳ सवम् ॥ ३ ॥
SF इदम् सवम्
म ४ [II.v.4]

अयं वायुः सवेषां भूतानां मव्
SFअयम् वायुस् सवेषाम् भूतानाम् मधु
अय वायाेः सवाण भूतािन मधु
SFअय वायाेस् सवाण भूतािन मधु
यायमवायाै तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अन् वायाै तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयां ाणतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् ाणस् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदं अमृतम्।
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ ४ ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
म ५ [II.v.5]

अयमादयः सवेषां भूतानां मव्
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SFअयम् अादयस् सवेषाम् भूतानाम् मधु
अयाऽऽदयय सवाण भूतािन मधु
SFअय अादयय सवाण भूतािन मधु
यायमादये तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अन् अादये तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयां चाषतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् चाषस् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ ५ ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
म ६ [II.v.6]

इमा दशः सवेषां भूतानां मव्
SF इमास् दशस् सवेषाम् भूतानाम् मधु
अासां दशाꣳ सवाण भूतािन मधु
SFअसाम् दशाम् सवाण भूतािन मधु
यायमास द तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अास द तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयाꣳ ाैः ाितुकतेजाेमयाेऽमृतमयः
पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् ाैस् ाितुकस्

तेजाेमयस् अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ ६ ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
म ७ [II.v.7]

92 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

अयं चः सवेषां भूतानां मव्
SFअयम् चस् सवेषाम् भूतानाम् मधु
अय चय सवाण भूतािन मधु
SFअय चय सवाण भूतािन मधु
यायमंे तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अन् चे तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयां मानसतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् मानसस् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ ७ ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
म ८ [II.v.8]

इयं वुसवेषां भूतानं मव्
SF इयम् वुत् सवेषाम् भूतानम् मधु
अयै वुतः सवाण भूतािन मधु
SFअयै वुतस् सवाण भूतािन मधु
यायमयां वुित तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् वुित तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयां तैजसतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् तैजसस् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ ८ ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
म ९ [II.v.9]
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अयꣳ तनयः सवेषां भूतानां मव्
SFअयम् तनयस् सवेषाम् भुतानाम् मधु
अय तनयाेः सवाण भूतािन मधु
SFअय तनयाेस् सवाण भूतािन मधु
यायमतनयाै तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अन् तनयाै तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
यायमयाꣳ शादः साैवरतेजाेमयाेऽमृतमयः
पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् शादस् साैवरस्

तेजाेमयस् अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ ९ ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
म १० [II.v.10]

अयमाकाशः सवेषां भूतानां मव्
SFअयम् अाकाशस् सवेषाम् भूतानाम् मधु
अयाऽऽकाशय सवाण भूतािन मधु
SFअय अाकाशय सवाण भूतािन मधु
यायमाकाशे तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अन् अाकाशे तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयाꣳ ाकाशतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषः
SF यस् च अयम् अयाम् द अाकाशस् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ १० ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
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म ११ [II.v.11]

अयं धमः सवेषां भूतानां मव्
SFअयम् धमस् सवेषाम् भूतानाम् मधु
अय धमय सवाण भूतािन मधु
SFअय धमय सवाण भूतािन मधु
यायमधमे तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अन् धमे तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयां धामतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् धामस् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ ११ ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
म १२ [II.v.12]

इदꣳ सयꣳ सवेषां भूतानां मव्
SF इदम् सयम् सवेषाम् भूतानाम् मधु
अय सयय सवाण भूतािन मधु
SFअय सयय सवाण भूतािन मधु
यायमसये तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अन् सये तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयाꣳ सायतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् सायस् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ १२ ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
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म १३ [II.v.13]

इदं मानुषꣳ सवेषां भूतानां मव्
SF इदम् मानुषम् सवेषाम् भूतानाम् मधु
अय मानुषय सवाण भूतािन मधु
SFअय मानुषय सवाण भूतािन मधु
यायमानुषे तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अन् मानुषे तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमयां मानुषतेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अयाम् मानुषस् तेजाेमयस्

अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ १३ ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
म १४ [II.v.14]

अयमाा सवेषां भूतानां मव्
SFअयम् अाा सवेषाम् भूतानाम् मधु
अयाऽऽनः सवाण भूतािन मधु
SFअय अानस् सवाण भूतािन मधु
यायमािन तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अन् अािन तेजाेमयस् अमृतमयस्

पुषस्
यायमाा तेजाेमयाेऽमृतमयः पुषाे
SF यस् च अयम् अाा तेजाेमयस् अमृतमयस् पुषस्
ऽयमेव स याेऽयमाेदममृतम्
SFअयम् एव स यस् अयम् अाा इदम् अमृतम्
इदं ेदꣳ सवम् ॥ १४ ॥
SF इदम्  इदम् सवम्
म १५ [II.v.15]
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स वा अयमाा सवेषां भूतानामधपितः
SF स वै अयम् अाा सवेषाम् अधपितस्
सवेषां भूतानाꣳ राजा ।
SF सवेषाम् भूतानाम् राजा
तथा रथनाभाै च रथनेमाै चाराः सवे समपता
SF तद् यथा रथनाभाै च रथनेमाै च अरास् सवे

समपतास्
एवमेवाािन सवाण भूतािन सवे देवाः सवे लाेकाः सवे
ाणाः सव एत अाानः समपताः ॥ १५ ॥
SF एवम् एव अन् अािन सवाण भूतािन सवे देवास्

सवे लाेकास् सवे ाणास् सवे एते अाानस् समपतास्
म १६ [II.v.16]

इदं वै तधु दयाथवणाेऽयामुवाच ।
SF इदम् वै तद् मधु दयङ् अथवणस् अायाम्
उवाच
तदेतषः पयवाेचत् ।
SF तद् एतद् ऋषस् पयन् अवाेचत्
ताम्
SF तद् वां
नरा
SF नरा
सनये दꣳस उम्
SF सनये दꣳसस् उम्
अावकृणाेम
SFअवस् कृणाेम
तयतन वृम् ।
SF तयतस् न वृम्
दयङ् ह यवाथवणाे वाम्
SF दयङ् ह यद् मधु अथवणस् वाम्
अय शीणा  यदमुवाचेित ॥ १६ ॥
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SFअय शीणा  यद् ईम् उवाच इित
म १७ [II.v.17]

इदं वै तधु दयाथवणाेऽयामुवाच ।
SF इदम् वै तद् मधु दयङ् अथवणस् अायाम्

उवाच
तदेतषः पयवाेचत् ।
SF तद् एतद् ऋषस् पयन् अवाेचत्
अाथवणायानाै दधीचेऽꣳ शरः यैरयतम् ।
SFअथवणाय अाना दधीचे अम् शरस् ित

एेरयतम्
स वां मधु वाेचतायन्
SF स वाम् मधु  वाेचत् ऋतायन्
वा ं यद्
SF वा म् यद्
दाव्
SF दाै
अप कयं वामित ॥ १७ ॥
SFअपकयम् वाम् इित
म १८ [II.v.18]

इदं वै तधु दयाथवणाेऽयामुवाच ।
SF इदम् वै तद् मधु दयङ् अथवणस् अायाम्

उवाच
तदेतषः पयवाेचत्
SF तद् एतद् ऋषस् पयन् अवाेचत् ।
पुरे पदः
SF पुरस् चे पदस्
पुरे चतपदः ।
SF पुरस् चे चतपदस्
पुरः स
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SF पुरस् स
पी भूवा
SF पी भुवा
पुरः पुष अावशदित ।
SF पुरस् पुषस् अावशत् इित
स वा अयं पुषः सवास पूषु पुरशयाे
SF स वै अयम् पुषस् सवास पूषु पुरशयस्
नैनेन कंचनानावृतम्
SF न एनेन कम् चन अनावृतम्
नैनेन कंचनासंवृतम् ॥ १८ ॥
SF न एनेन कम् चन असंवृतम्
म १९ [II.v.19]

इदं वै तधु दयाथवणाेऽयामुवाच ।
SF इदम् वै तद् मधु दयङ् अथवणस् अायाम्

उवाच
तदेतषः पयवाेचत् ।
SF तद् एतद् ऋषस् पयन् अवाेचत्
पꣳपं ितपाे बभूव
SFपꣳ-पम् ितपस् बभूव
तदय पं ितचणाय ।
SF तद् अय पम् ितचणाय
इाे मायाभः पुप ईयते
SF इस् मायाभस् पुपस् ईयते
युा य हरयः शता दशेितय्
SF युास् ह अय हरयस् शता दश इित
अयं वै हरयाे
SFअयम् वै हरयस्
ऽयं वै दश च सहण बिन चानतािन च ।
SFअयम् वै दश च सहण बिन च अनतािन च
तदेतापूवमनपरमनतरमबाम्
SF तद् एतद्  अपूवम् अनपरम् अनतरम् अबाम्
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अयमाा  सवानुभूरयनुशासनम् ॥ १९ ॥ इित पमं
ाणम् ॥
SFअयम् अाा  सवानुभूस्
षं ाणम्
म १ [II.vi.1]

अथ वꣳशः
SFअथ वꣳशस्
पाैितमायाे गाैपवनाद्
SF पशितमायस् गाैपवनाद्
गाैपवनः पाैितमायात्
SF गाैपवनस् पशितमायाद्
पाैितमायाे गाैपवनाद्
SF पशितमायस् गाैपवनाद्
गाैपवनः काैशकात्
SF गाैपवनस् काैशकाद्
काैशकः काैडयात्
SFकाैशकस् काैडयाद्
काैडयः शाडयाच्
SFकाैडयस् हाडयाद्
छाडयः काैशका गाैतमा
SF हाडयस् काैशकाद् च गाैतमाद् च
गाैतमः ॥ १ ॥
SF गाैतमस्
म २ [II.vi.2]

अावेयाद्
SFअवेयाद्
अवेयः शाडयाानभाता्
SFअवेयस् हाडयाद् च अनभाताद् च
अानभात अानभाताद्
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SFअनभातस् अनभाताद्
अनभात अनभाताद्
SFअनभातस् अनभाताद्
अनभाताे गाैतमाद्
SFअनभातस् गाैतमाद्
गाैतमः सैतवाचीनयाेयायाꣳ,

SF गाैतमस् शैतवाचीनयाेयायाम्
सैतवाचीनयाेयाै पाराशयात्
SF शैतवाचीनयाेयाै पाराशयाद्
पाराशयाे भाराजाद्
SF पाराशयस् भाराजाद्
भाराजाे भाराजा गाैतमा
SF भाराजस् भाराजाद् च गाैतमाद् च
गाैतमाे भाराजाद्
SF गाैतमस् भाराजाद्
भाराजः पाराशयात्
SF भाराजस् पाराशयाद्
पाराशयाे वैजवापायनाद्
SF पाराशयस् वैजवापायनाद्
वैजवापायनः काैशकायनेः
SF वैजवापायनस् काैशकायनेस्
काैशकायिनः ॥ २ ॥
SFकाैशकायिनस्
म ३ [II.vi.3]

घृतकाैशकाद्
SF घृतकाैशकाद्
घृतकाैशकः पाराशयायणात्
SF घृतकाैशकस् ाशयायणाद्
पारशयायणः पाराशयात्
SF पारशयायणस् पाराशयाद्
पाराशयाे जातूकयाज्
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SF पाराशयस् जातूकयाद्
जातूकय अासरायणा याका्
SFजातूकयस् असरायणाद् च याकाद् च
ऽऽसरायणैवणेस्
SFअसरायणस् ैवणेस्
ैवणराैपजधनेर्
SF ैवणस् अाउपजधनेस्
अाैपजधिनरासर्
SFअाैपजधिनस् असरेस्
अासरभाराजाद्
SFअसरस् भाराजाद्
भाराज अाेयाद्
SF भाराजस् अेयाद्
अेयाे माटेर्
SFअेयस् माटेस्
माटगाैतमाद्
SF माटस् गाैतमाद्
गाैतमाे गाैतमाद्
SF

गाैतमाे वायाद्
SF गाैतमस् वायाद्
वायः शाडयाच्
SF वायस् हाडयाद्
छाडयः कैशाेयाकायात्
SF हाडयस् कैशाेयाद् कायाद्
कैशाेयः कायः कुमारहारतात्
SF कैशाेयस् कायस् कुमारहारताद्
कुमारहारताे गालवाद्
SF कुमारहारतस् गालवाद्
गालवाे वदभीकाैडयाद्
SF गालवस् वदभीकाैडयाद्
वदभीकाैडयाे वसनपाताे बावाद्
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SF वदभीकाैडयस् वसनपातस् बावाद्
वसनपाावः पथः साैभरात्
SF वसनपाद् बावस् पथस् शाैभराद्
पथाः साैभराेऽयायादारसाद्
SF पथास् शाैभरस् अायायाद् अरसाद्
अयाय अारस अाभूतेवा ाद्
SFअयायस् अरसस् अभूतेस् वा ाद्
अाभूितवा ाे वपावा ाद्
SFअभूितस् वास् वपाद् वा ाद्
वपवा ाेऽयाम्
SF वपस् वास् अायाम्
अनाै दधीच अाथवणाद्
SFअनाै दधीचस् अथवणाद्
दयाथवणाेऽथवणाे दैवाद्
SF दयङ् अथवणस् अाथवणस् दैवाद्
अथवा दैवाे मृयाेः ावꣳसनान्
SFअथवा दैवस् मृयाेस् ावꣳसनाद्
मृयुः ावꣳसनः वꣳसनात्
SF मृयुस् ावꣳसनस् वꣳसनाद्
वꣳसन एकषेः
SF वꣳसनस् एकषेस्
एकषवचेर्
SF एकषस् वचेस्
वचयेर्
SF वचस् येस्
यः सनाराेः
SF यस् शनाराेस्
सनाः सनातनात्
SF शनास् शनातनाद्
सनातनः सनगात्
SF शनातनस् शनगाद्
सनगः परमेनः
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SF शनगस् परमेनस्
परमेी णाे
SF परमेी णस्
 वयु
SF  वयु
णे नमः ॥ ३ ॥ इित षं ाणम् ॥
SF णे नमस्
॥ इित बृहदारयकाेपिनषद तीयाेऽयायः ॥
अथ तृतीयाेयायः ॥
थमं ाणम् ।
म १ [III.i.1]

ॐ जनकाे ह वैदेहाे बदणेन येनेजे ।
SFजनकस् ह वैदेहस् बदणेन येन ईजे
त ह कुपालानां ाणा अभसमेता बभूवुस्
SF त ह कुपालानाम् ाणास् अभसमेतास् बभूवुः
तय ह जनकय वैदेहय वजासा बभूव
SF तय ह जनकय वैदेहय वजासा बभूव
कः वदेषां ाणानामनूचानतम इित ।
SFकस् वद् एषाम् ाणानाम् अनूचानतमस् इित
स ह गवाꣳ सहमवराेध
SF स ह गवाम् सहम् अवराेध
दशदश पादा एकैकयाः श ृयाेराबा बभूवुः ॥ १ ॥
SF दश-दश पादास् एकैकयास् श ृयाेस् अाबास्

बभूवुः
म २ [III.i.2]

ताहाेवाच
SF तान् ह उवाच
ाणा भगवताे
SF ाणास् भगवतस्
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याे वाे ः
SF यस् वस् स्
स एता गा उदजतामित ।
SF सस् एतास् गास् उदजताम् इित
ते ह ाणा न दधृषुर्
SF ते ह ाणास् न दधृषुर्
अथ ह यावः वमेव चारणमुवाचैताः
SFअथ ह यावस् वम् एव चारणम् उवाच

एतास्
साैयाेदज
SF साैय उदज
सामवा३ इित ।
SF शामव इित
ता हाेदाचकार ।
SF तास् ह उदाचकार
ते ह ाणाुुधुः
SF ते ह ाणास् चुुधुर्
कथं नु नाे ाे वीतेय्
SFकथम् नु नस् स् वीत इित
अथ ह जनकय वैदेहय हाेताऽलाे बभूव ।
SFअथ ह जनकय वैदेहय हाेता अालस् बभूव
स हैनं पछ
SF स ह एनम् पछ
वं नु खल नाे
SF वम् नु खल नस्
याव
SF याव
ाेऽसी३ इित ।
SF स् अस इित
स हाेवाच
SF स ह उवाच
नमाे वयं ाय कुमाे
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SF नमस् वयम् ाय कुमस्
गाेकामा एव वयꣳ  इित ।
SF गाेकामास् एव वयम् स् इित
तꣳ ह तत एव ुं दे हाेताऽलः ॥ २ ॥
SF तम् ह ततस् एव ुम् दे हाेता अालस्
म ३ [III.i.3]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
यददꣳ सव मृयुनाऽऽꣳ,

SF यद् इदम् सवम् मृयुना अाम्
सव मृयुनाऽभपं
SF सवम् मृयुना अभपम्
केन यजमानाे मृयाेरािमितमुयत इित ।
SF केन यजमानस् मृयाेस् अािम् अितमुयते इित
हाेवजाऽइना वाचा
SF हाेा ऋवजा अना वाचा
वावै यय हाेता ।
SF वाक् वै यय हाेता
तेयं वाक् साेऽयमः स हाेता सा मुः साऽितमुः ॥ ३ ॥
SF तद् या इयम् वाक् सस् अयम् अस् स हाेता सा मुस्

सा अितमुः
म ४ [III.i.4]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
यददꣳ सवमहाेराायामाꣳ,

SF यद् इदम् सवम् अहाेराायाम् अाम्
सवमहाेराायामभपं
SF सवम् अहाेराायाम् अभपम्
केन यजमानाेऽहाेरायाेरािमितमुयत इय्
SF केन यजमानस् अहाेरायाेस् अािम् अितमुयते इित
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अवयुणवजा चषाऽऽदयेन
SFअवयुणा ऋवजा चषा अादयेन
चवै ययावयुस्
SF चस् वै यय अवयुः
तददं चः
SF तद् यद् इदम् चस्
साेऽसावादयः
SF सस् असाै अादयस्
साेऽवयुः सा मुः साऽितमुः ॥ ४ ॥
SF सस् अवयुस् सा मुस् सा अितमुस्
म ५ [III.i.5]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
यददꣳ सव पूवपापरपायामाꣳ,

SF यद् इदम् सवम् पूवपापरपायाम् अाम्
सव पूवपापरपायामभपं
SF सवम् पूवपापरपायाम् अभपम्
केन यजमानः पूवपापरपयाेरािमितमुयत इय्
SF केन यजमानस् पूवपापरपयाेस् अािम्

अितमुयते इित
उावजा वायुना ाणेन
SF णा ऋवजा मनसा चेण
ाणाे वै ययाेाता ।
SF मनस् वै यय ा
ताेऽयं ाणः
SF तद् यद् इदम् मनस्
स वायुः स उाता सा मुः साऽितमुः ॥ ५ ॥
SF सस् असाै चस् स ा सा मुस् सा अितमुस्
म ६ [III.i.6]

यावेित हाेवाच
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SF याव इित ह उवाच
यददमतरमनारबणमव
SF यद् इदम् अतरम् अनारबणम् इव
केनाऽऽमेन यजमानः वग लाेकमामत इित
SF केन अामेण यजमानस् वगम् लाेकम् अामते इित
णवजा मनसा चेण
SF उाा ऋवजा वयुना ाणेन
मनाे वै यय ा ।
SF ाणस् वै यय उाता
तददं मनः साेऽसाै चः स ा सा मुः साितमुर्
SF तद् यस् अयम् ाणस् स वायुस् सस् उाता सा

मुस् सा अितमुस्
इयितमाेा
SF इित अितमाेास्
अथ सपदः ॥ ६ ॥
SFअथ सपदस्
म ७ [III.i.7]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
कितभरयमभहाेताये करयतीित ।
SFकितभस् अयम् अ ऋभस् हाेता अन् ये

करयित इित
ितसृभरित ।
SF ितसृभस् इित
कतमातात इित ।
SFकतमास् तास् ितस् इित
पुराेनुवाा च याया च शयैव तृतीया ।
SF पुराेनुवाा च याया च शया एव तृतीया
कं ताभजयतीित ।
SF कम् ताभस् जयित इित
यत् केदं ाणभृद् इित ॥ ७ ॥
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SF यद् क इदम् ाणभृत् इित
म ८ [III.i.8]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
कययमावयुरय अातीहाेयतीित ।
SFकित अयम् अ अवयुस् अन् य अातीस् हाेयित

इित
ित इित ।
SF ितस् इित
कतमातात इित ।
SFकतमास् तास् ितस् इित
या ता उलत
SF यास् तास् उलत
या ता अितनेदते
SF यास् तास् अितनेदत
या ता अधशेरते ।
SF यास् तास् अधशेरते
कं ताभजयतीित ।
SF कम् ताभस् जयित इित
या ता उलत
SF यास् तास् उलत
देवलाेकमेव ताभजयित
SF देवलाेकम् एव ताभस् जयित
दयत इव ह देवलाेकाे ।
SF दयते इव ह देवलाेकस्
या ता अितनेदते
SF यास् तास् अितनेदत
पतृलाेकमेव ताभजयय्
SF मनुयलाेकम् पतृलाेकम् एव ताभस् जयित
अतीव ह पतृलाेकाे ।
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SFअित इव ह मनुयलाेकस् पतृलाेकस्
या ता अधशेरते
SF यास् तास् अधशेरते
मनुयलाेकमेव ताभजयय्
SF पतृलाेकम् मनुयलाेकम् एव ताभस् जयित
अध इव ह मनुयलाेकः ॥ ८ ॥
SFअधस् इव ह पतृलाेकस् मनुयलाेकस्
म ९ [III.i.9]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
कितभरयम ा यं दणताे देवताभगाेपायतीय्
SFकितभस् अयम् अ ा यम् दणतस्

देवताभस् गाेपाययित इित गाेपायित इित
एकयेित ।
SF एकया इित
कतमा सैकेित ।
SFकतमा सा एका इित
मन एवेय्
SF मनस् एव इित
अनतं वै मनाे
SFअनतम् वै मनस्
ंअता वे देवा
SFअनतास् वे देवास्
अनतमेव स तेन लाेकं जयित ॥ ९ ॥
SFअनतम् एव स तेन लाेकम् जयित
म १० [III.i.10]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
कययमाेाताऽये ताेियाः ताेयतीित ।
SFकित अयम् अ उाता अन् ये ताेियास् ताेयित इित
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ित इित ।
SF ितस् इित
कतमातात इित ।
SFकतमास् तास् ितस् इित
पुराेनुवाा च याया च शयैव तृतीया
SF पुराेनुवाा च याया च शया एव तृतीया अधदेवतम्
कतमाता या अयामित ।
SFकतमास् तास् यास् अयाम् इित
ाण एव पुराेनुवााऽपानाे याया
SF ाणस् एव पुराेनुवाा अपानस् याया
यानः शया ।
SF यानस् शया
कं ताभजयतीित ।
SF कम् ताभस् जयित इित
पृथवीलाेकमेव पुराेनुवाया जयय्
SF पृथवीलाेकम् एव पुराेनुवाया जयित
अतरलाेकं यायया
SFअतरलाेकम् यायया
ुलाेकꣳ शयया
SF ुलाेकम् शयया
तताे ह हाेताऽल उपरराम ॥ १० ॥ इित थमं ाणम् ॥
SF ततस् ह हाेता अालस् उपरराम
तीयं ाणम् ।
म १ [III.I.1]

अथ हैनं जारकारव अातभागः पछ ।
SFअथ ह एनम् जारकारवस् अातभागस् पछ
यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
कित हाः
SFकित हास्
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कयितहा इय्
SFकित अितहास् इित
अाै हा
SFअाै हास्
अावितहा इित
SFअाै अितहास् इित
ये तेऽाै हा
SF ये ते अाै हास्
अावितहाः
SFअाै अितहास्
कतमे त इित ॥ १ ॥
SFकतमे ते इित
म २ [III.I.2]

ाणाे वै हः ।
SF ाणस् वै हस्
साेऽपानेनािताहेण गृहीताे
SF सस् अपानेन अितहेण स गधेन अितहेन गृहीतस्
ऽपानेन ह गधाित ॥ २ ॥
SFअपानेन ाणेन ह गधान् जित
म ३ [III.I.3]

वावै हः ।
SF वाक् वै हस्
स नाािताहेण गृहीताे
SF स नाा अितहेण गृहीतस्
वाचा ह नामायभवदित ॥ ३ ॥
SF वाचा ह नामािन अभवदित
म ४ [III.I.4]

जा वै हः ।
SF जा वै हस्

112 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

स रसेनािताहेण गृहीताे
SF स रसेन अितहेण गृहीतस्
जया ह रसावजानाित ॥ ४ ॥
SF जया ह रसान् वजानाित
म ५ [III.I.5]

चवै हः ।
SF चस् वै हस्
स पेणािताहेण गृहीतश्
SF स पेण अितहेण गृहीतस्
चषा ह पाण पयित ॥ ५ ॥
SF चषा ह पाण पयित
म ६ [III.I.6]

ाें वै हः ।
SF ाेम् वै हस्
स शदेनािताहेण गृहीतः
SF स शदेन अितहेण गृहीतस्
ाेेण ह शदाश ृणाेित ।
SF ाेेण ह शदान् श ृणाेित
म ७ [III.I.7]

मनाे वै हः ।
SF मनस् वै हस्
स कामेनािताहेण गृहीताे
SF स कामेन अितहेण गृहीतस्
मनसा ह कामाकामयते ॥ ७ ॥
SF मनसा ह कामान् कामयते
म ८ [III.I.8]

हताै वै हः ।
SF हताै वै हस्
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स कमणाऽिताहेण गृहीताे
SF स कमणा अितहेण गृहीतस्
हतायाꣳ ह कम कराेित ॥ ८ ॥
SF हतायाम् ह कम कराेित
म ९ [II.I.9]

ववै हः ।
SF वक् वै हस्
स पशेनािताहेण गृहीतस्
SF स पशेन अितहेण गृहीतः
वचा ह पशावेदयत ।
SF वचा ह पशान् वेदयते
इयेतेऽाै हा
SF इित अाै हास्
अावितहाः ॥ ९ ॥
SFअाै अितहास्
म १० [III.I.10]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
यददꣳ सव मृयाेरं
SF यद् इदम् सवम् मृयाेस् अम्
का वसा देवता
SFका वत् सा देवता
यया मृयुरमय्
SF ययास् मृयुस् अम् इित
अवै मृयुः
SFअस् वै मृयुस्
साेऽपामम्
SF सस् अपाम् अम्
अप पुनमृयुं जयित ॥ १० ॥
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SFअप पुनमृयुम् जयित
म ११ [III.I.11]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
यायं पुषाे यत
SF य अयम् पुषस् यते
उदााणाः ामय्
SF उद् अाद् ाणास् ामत
अहाे३ नेित
SFअहाे न इित
नेित हाेवाच यावाे
SF न इित ह उवाच यावस्
ऽैव समवनीयते
SFअ एव समवनीयते
स उयय्
SF स उयित
अाायित
SFअायित
अााताे मृतः शेते ॥ ११ ॥
SFअातस् मृतस् शेते
म १२ [III.I.12]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
यायं पुषाे यते
SF य अयम् पुषस् यते
कमेनं न जहातीित ।
SF कम् एनम् न जहाित इित
नामेय्
SF नाम इित
अनतं वै नामानता वे देवा
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SFअनतम् वै नाम अनतास् वे देवास्
अनतमेव स तेन लाेकं जयित ॥ १२ ॥
SFअनतम् एव स तेन लाेकम् जयित
म १३ [III.I.13]

यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
याय पुषय मृतयां वागयेित
SF य अय पुषय मृतय अम्
वातं ाणश्
SF वाक् अयेित वातम् ाणस्
चरादयम्
SF चस् अादयम्
मनं
SF मनस् चम्
दशः ाेम्
SF दशस् ाेम्
पृथवीꣳ शररम्
SF पृथवीम् शररम्
अाकाशमााैषधीलाेमािन
SFअकाशम् अाा अाेषधीस् लाेमािन
वनपतीकेशा
SF वनपतीन् केशास्
अस लाेहतं च रेत िनधीयते
SFअस लाेहतम् च रेतस् च िनधीयते
ायं तदा पुषाे भवतीय्
SF अयम् तदा पुषस् भवित इित
अहर
SFअहर
साैय
SF साैय
हतम्
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SF हतम्
अातभागेित हाेवाऽऽचावामेवैतय वेदयावाे
SFअतभाग इित ह उवाचk OM. इित ह उवाच अवाम् एव

एतद् k एव एतय वेदयावस्
न नावेतसजन इित ।
SF न नाै एतद् सजन इित
ताै हाेय मयां चाते
SF ताै ह उय मयाम् चतस् k चाते
ताै ह यदचूतः
SF ताै ह यद् ऊचतर्
कम हैव तदचूतर्
SFकम ह एव तद् ऊचतर्
अथ ह यशꣳसतः
SFअथ ह यद् शꣳसतर्
कम हैव तत् शꣳसतः
SFकम ह एव तद् शꣳसतर्
पुयाे वै पुयेन कमणा भवित
SF पुयस् वै पुयेन कमणा भवित
पापः पापेनेित ।
SF पापस् पापेन इित
तताे ह जारकारव अातभाग उपरराम ॥ १३ ॥इित तीयं
राणम् ॥
SF ततस् ह जारकारवस् अातभागस् उपरराम
तृतीयं ाणम् ।
म १ [III.Ii.1]

अथ हैनं भुयुलाायिनः पछ ।
SFअथ ह एनम् भुयुस् लाायिनस् पछ
यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
मेषु चरकाः पयजाम
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SF मेषु चरकास् पयजाम
ते पतलय कायय गृहानैम ।
SF ते पतलय कायय गृहान् एेम
तयाऽऽसीद् दुहता गधवगृहीता
SF तय अासीत् दुहता गधवगृहीता
तमपृछाम
SF तम् अपृछाम
काेऽसीित ।
SFकस् अस इित
साेऽवीत्
SF सस् अवीत्
सधवाऽऽरस इित ।
SF शधवा अरसस् इित
तं यदा लाेकानामतानपृछामाथैतदथैनमूम
SF तम् यदा लाेकानाम् अतान् अपृछाम अथ एतद् अथ

एनम् अूम
 पारता अभवित
SF पारतास् अभवन् इित
 पारता अभवन्
SF पारतास् अभवन् इित k अभवन्
स वा पृछाम
SF तद् स वा पृछाम
याव
SF याव
 पारता अभवित ॥ १ ॥
SF पारतास् अभवन् इित
म २ [III.Ii.2]

स हाेवाचाेवाच वै साे
SF स ह उवाच उवाच वै स तद्
ऽगछवै ते तद्
SFअगछन् वै ते त
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यामेधयाजनाे गछतीित ।
SF य अमेधयाजनस् गछत इित
 वमेधयाजनाे गछतीित ।
SF नु अमेधयाजनस् गछत इित
ािꣳशतं वै देवरथााययं लाेकस्
SF ािꣳशत वै देवरथाािन अयम् लाेकः
तꣳ समतं पृथवी तावपयेित
SF तम् समतम् लाेकम् तावत् पृथवी समतम्

पृथवी तावत् पयेित
ताꣳ समतं पृथवी तावसमुः पयेित ।
SF ताम् ताम् समतम् पृथवीम् तावत् समुस्

पयेित
तावती रय धारा
SF तद् यावती रय धारा
यावा मकायाः पं
SF यावत् वा मकायास् पम्
तावानतरेणाऽऽकाशस्
SF तावान् अतरेण अाकाशः
तान् इः सपणाे भूवा वायवे ायछत्
SF तान् ९स् सपणस् भूवा वायवे ायछत्
तान् वायुरािन धवा तागमय
अमेधयाजनाेऽभवय्
SF तान् वायुस् अािन धवा त अगमयत् य

परतास् अमेधयाजनस् अभवन् इित
एवमव वै स वायुमेव शशꣳस
SF एवम् इव वै स वायुम् एव शशꣳस
ताायुरेव यर्
SF ताद् वायुस् एव यस्
वायुः समर्
SF वायुस् समस्
अप पुनमृयुं जयित
SFअप पुनमृयुम् जयित
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य एवं वेद ।
SF यस् एवम् वेद
तताे ह भुयुलाायिनपरराम ॥ २ ॥ इित तृतीयं
ाणम् ॥
SF ततस् ह भुयुस् लाायिनस् उपरराम
चतथ णम् ।
म १ [III.iv.1]

अथ हैनमूषताायणः पछ ।
SFअथ ह एनम् ऊषतस् चाायणस् पछ
यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
यसाादपराेा य अाा सवातरस्
SF यद् सााद् अपराेाद्  यस् अाा सवातरः
तं मे याचवेय्
SF तम् मे याचव इित
एष त अाा सवातरः ।
SF एष ते अाा सवातरस्
कतमाे
SFकतमस्
याव
SF याव
सवातराे ।
SF सवातरस्
यः ाणेन ाणित
SF यस् ाणेन ाणित
स त अाा सवातराे
SF स ते अाा सवातरस्
याेऽपानेनापािनित
SF यस् अपानेन अपािनित
स त अाा सवातराे
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SF स ते अाा सवातरस्
याे यानेन यािनित
SF यस् यानेन यिनित
स त अाा सवातराे
SF स ते अाा सवातरस्
य उदानेनाेदािनित
SF यस् उदानेन उदिनित
स त अाा सवातर एष त अाा सवातरः ॥ १ ॥
SF स ते अाा सवातरस्
म २ [III.iv.2]

स हाेवाचाेषताायणः
SF स ह उवाच ऊषतस् चाायणस्
यथा वूयादसाै गाैर्
SF यथा वै ूयात् असाै गाैस्
असाव इय्
SFअसाै अस् इित
एवमेवैतपदं भवित ।
SF एवम् एव एतद् यपदम् भवित
यदेव साादपराेाद्  य अाा सवातरः
SF यद् एव सााद् अपराेाद्  यस् अाा सवातरः
तं मे याचवेित ।
SF तम् मे याचव इित
एष त अाा सवातरः ।
SF एष ते अाा सवातरस्
कतमाे
SFकतमस्
याव
SF याव
सवातराे ।
SF सवातरस्
न ेारं पयेर्

brinew-proofed.pdf 121



बृहदारयकाेपिनषत्

SF न ेस् ारम् पयेस्
न ुतेः ाेतारꣳ श ृणुया
SF न ुतेस् ाेतारम् श ृणुयास्
न मतेमतारं मवीथा
SF न मतेस् मतारम् मवीथास्
न वातेवातारं वजानीया
SF न वातेस् वातारम् वजानीयास्
एष त अाा सवातराे
SF एष ते अाा सवातरस्
ऽताेऽयदात
SFअतस् अयद् अातम्
तताे हाेषताायण उपरराम ॥ २ ॥ इित चतथ
ाणम् ॥
SF ततस् ह ऊषतस् चाायण उपरराम
पमं ाणम् ।
म १ [III.v.1]

अथ हैनं कहाेलः काैषीतकेयः पछ
SFअथ ह एनम् कहाेडस् कहाेलस् काैषीतकेयस्
पछ
यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
यदेव साादपराेा य अाा सवातरस्
SF यद्k add. mark 1 एव सााद् अपराेाद् 

यस् अाा सवातरः
तं मे याचवेय्
SF तम् मे याचव इित
एष त अाा सवातरः ।
SF एष ते अाा सवातरस्
कतमाे
SFकतमस्
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याव
SF याव
सवातराे ।
SF सवातरस्
याेऽशनायापपासे शाेकं माेहं जरां मृयुमयेय्
SF यस् अशनायापपासे शाेकम् माेहम् जराम् मृयुम्

अयेित
एतं वै तमाानं वदवा
SF एतम् वै तम् अाानम् वदवा
ाणाः पुैषणाया वैषणाया लाेकैषणाया
युथायाथ भाचय चरत ।
SF ाणास् पुैषणायास् च वैषणायास् च

लाेकैषणायास् च युथाय अथ भाचयम् चरत
या ेव पुैषणा सा वैषणा
SF या ह एव पुैषणा सा वैषणा
या वैषणा सा लाेकैषणाेभे ेते एषणे एव भवतस्
SF या वैषणा सा लाेकैषणा उभे ह एते एषणे एव

भवतः
तााणः
SF ताद् पडतस् ामणस्
पाडयं िनव
SF पाडयम् िनव
बायेन ितासेत्।
SF बायेन ितासेत्
बायं च पाडयं च िनवाथ मुिनर्
SF बायम् च पाडयम् च िनव अथ मुिनस्
अमाैनं च माैनं च िनवाथ ाणः ।
SFअमाैनम् च माैनम् च िनव अथ ाणस्
स ाणः केन याद्
SF स ाणस् केन यात्
येन यात्
SF येन यात्
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तेनेश एवाताेऽयदातम् ।
SF तेन ईश एव भवित
य एवं वेद एवाताेऽयदातम् ।
SF यस् एवम् वेद एव अतस् अयद् अातम्
तताे ह कहाेलः काैषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ इित पमं
ाणम् ॥
SF ततस् ह कहाेडस् कहाेलस् काैषीतकेयस् उपरराम
षं ाणम् ।
म १ [III.vi.1]

अथ हैनं गागी वाचवी पछ
SFअथ हैनं गागी वाचवी पछ
यावेित हाेवाच
SF याव इित हाेवाच
यददꣳ सवमवाेतं च ाेतं च
SF यद् इदम् सवम् अस अाेतम् च ाेतम् च
क खवाप अाेता ाेताेित ।
SFकन् नु नु खल अपस् अाेतास् च ाेतास् च इित
वायाै
SF वायाै
गागीित ।
SF गाग इित
क खल वायुराेत ाेतेय्
SFकन् नु नु खल वायुस् अाेतस् च ाेतस् च इित
अतरलाेकेषु
SFअकाशे एव अतरलाेकेषु
गागीित ।
SF गाग इित
क खवतरलाेका अाेता ाेताेित ।
SFकन् नु अाकाशस् नु खल अतरलाेकास् अाेतस् च

ाेतस् च इित
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गधवलाेकेषु
SFअतरलाेकेषु गधवलाेकेषु
गागीित ।
SF गाग इित
क गधवलाेका अाेता ाेताेय्
SFकन् नु खल अतरलाेकास् गधवलाेकास् अाेतास्

च ाेतास् च इित
अादयलाेकेषु
SFअदयलाेकेषु
गागीित ।
SF गाग इित
कन् नु खवादयलाेका अाेता ाेताेित ।
SFकन् नु खल अादयलाेकास् अाेतास् च ाेतास् च इित
चलाेकेषु
SF चलाेकेषु
गागीित ।
SF गाग इित
क खल चलाेका अाेता ाेताेित ।
SFकन् नु खल चलाेकास् अाेतास् च ाेतास् च इित
नलाेकेषु
SF नलाेकेषु
गागीित ।
SF गाग इित
क खल नलाेका अाेता ाेताेित ।
SFकन् नु खल नलाेकास् अाेतास् च ाेतास् च इित
देवलाेकेषु
SF देवलाेकेषु
गागीित ।
SF गाग इित
क खल देवलाेका अाेता ाेताेित
SFकन् नु खल देवलाेकास् अाेतास् च ाेतास् च इित
इलाेकेषु
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SF गधवलाेकेषु इलाेकेषु
गागीित ।
SF गाग इित
क खवलाेका अाेता ाेताेित ।
SFकन् नु खल गधवलाेकास् इलाेकास् अाेतास् च

ाेतास् च इित
जापितलाेकेषु
SF जापितलाेकेषु
गागीित ।
SF गाग इित
क खल जापितलाेका अाेता ाेताेित ।
SFकन् नु खल जापितलाेकास् अाेतास् च ाेतास् च इित
लाेकेषु
SF लाेकेषु
गागीित ।
SF गाग इित
क खल लाेका अाेता ाेताेित ।
SFकन् नु खल लाेकास् अाेतास् च ाेतास् च इित
स हाेवाच
SF स हाेवाच
गाग
SF गाग
मािताीर्
SF मा अिताीस्
मा ते मूधा यपद्
SF मा ते मूधा यपत् वपत्
अनितयां वै देवतामितपृछस ।
SFअनितयाम् वै देवताम् अितपृछस
गाग
SF गाग
माऽिताीरित ।
SF मा अिताीस् इित
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तताे ह गागी वाचयुपरराम ॥ १ ॥ इित षं
ाणम् ॥
SF ततस् ह गागी वाचवी उपरराम
समं ाणम् ।
म १ [III.vI.1]

अथ हैनमूालक अाणः पछ
SFअथ एनम् ऊालकस् अाणस् पछ
यावेित हाेवाच
SF याव इित ह उवाच
मेववसाम पतलय कायय गृहेषु
SF मेषु अवसाम पतलय कायय गृहेषु
यमधीयानास्
SF यम् अधीयानाः
तयाऽऽसीाया गधवगृहीता ।
SF तय अासीत् भाया गधवगृहीता
तमपृछाम
SF तम् अपृछाम
काेऽसीित ।
SFकस् अस इित
साेऽवीत्
SF सस् अवीत्
कबध अाथवण इित ।
SFकबधस् अथवणस् इित
साेऽवीपतलं कायं याकाꣳ
SF सस् अवीत् पतलम् कायम् याकान् च
वेथ नु वम्
SF वेथ नु वम्
काय
SFकाय
तसूं येनायं च लाेकः पर लाेकः सवाण च
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भूतािन सधािन भवतीित ।
SF तद् सूम् यन् अयम् च लाेकस् परस् च

लाेकस् सवाण च भूतािन सधािन भवत इित
साेऽवीपतलः कायाे
SF सस् अवीत् पतलस् कायस्
नाहं तद्
SF न अहम् तद्
भगवन्
SF भगवन्
वेदेित ।
SF वेद इित
साेऽवीत् पतलं कायं याकाꣳः
SF सस् अवीत् पतलम् कायम् याकान् च
वेथ नु वम्
SF वेथ नु वम्
काय
SFकाय
तमतयामणम्
SF तम् अतयामणम्
य इमं च लाेकं परं च लाेकꣳ सवाण च भूतािन याेऽतराे
यमयतीित ।
SF यस् इमम् च लाेकम् परम् च लाेकम् सवाण च

भूतािन अतरस् यमयित इित
साेऽवीत् पतलः कायाे
SF सस् अवीत् पतलस् कायस्
नाहं तं
SF न अहम् तम्
भगवन्
SF भगवन्
वेदेित ।
SF वेद इित
साेऽवीत् पतलं कायं याकाꣳ
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SF सस् अवीत् पतलम् कायम् याकान् च
याे वै तत्
SF यस् वै तद्
काय
SFकाय
सूं वां चातयामणमित
SF सूम् वात् तम् च अतयामणम्
स वत्
SF स वद्
स लाेकवत्
SF स लाेकवद्
स देववत्
SF स देववद्
स वेदवत्
SF स वेदवद्
स भूतवत्
SF स भूतवद्
स अावत्
SF स अावद्
स सववदित तेयाेऽवीत्
SF स सववद् इित तेयस् अवीत्
तदहं वेद ।
SF तद् अहम् वेद
तेवम्
SF तद् चेद् वम्
याव
SF याव
सूमवाꣳतं चातयामणं गवीदजसे
SF सूम् अवान् तम् च अतयामणम् गवीस्

उदजसे
मूधा ते वपितयतीित ।
SF मूधा ते वपितयित इित
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वेद वा अहम्
SF वेद वै अहम्
गाैतम
SF गाैतम
तसूं तं चातयामणमित ।
SF तद् सूम् तम् च अतयामणम् इित
याे वा इदं कयूात्
SF यस् वै इदम् क ूयात्
वेद वेदेित ।
SF वेद वेद इित
यथा वेथ
SF यथा वेथ
तथा ूहीित ॥ १ ॥
SF तथा ूह इित
म २ [III.vI.2]

स हाेवाच वायुवै
SF स हाेवच वायुस् वै
गाैतम
SF गाैतम
तसूम्
SF तद् सूम्
वायुना वै
SF वायुना वै
गाैतम
SF गाैतम
सूेणायं च लाेकः पर लाेकः सवाण च भूतािन
सधािन भवत ।
SF सूेण अयम् च लाेकस् परस् च लाेकस् सवाण च

भूतािन सधािन भवत
ताै
SF ताद् वै
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गाैतम
SF गाैतम
पुषं ेतमार्
SF पुषम् ेतम् अार्
यꣳसषतायाानीित
SF यꣳसषत अय अािन इित
वायुना ह
SF वायुना ह
गाैतम
SF गाैतम
सूेण संधािन भवतीय्
SF सूेण सधािन भवत इित
एवमेवैतद्
SF एवम् एवk OM. एतद्
यावातयामणं ूहीित ॥ २ ॥
SF याव अतयामणम् ूह इित
म ३ [III.vI.3]

यः पृथयां ितपृथया अतराे
SF यस् पृथयाम् ितन् पृथयास् अतरस्
यं पृथवी न वेद
SF यम् पृथवी न वेद
यय पृथवी शररं
SF यय पृथवी शररम्
यः पृथवीमतराे यमयय्
SF यस् पृथवीम् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ ३ ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म ४ [III.vI.4]

याेऽस िताेऽतराे
SF यस् अस ितन् अस् अतरस्
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यमापाे न वदःु
SF यम् अापस् न वदर्ु
ययापः शररम्
SF ययाऽऽपस् शररम्
याेऽपाेऽतराे यमयय्
SF यस् अपस् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ ४ ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म ५ [III.vI.5]

याेऽाै ितेरतराे
SF यस् अाै ितन् अेस् अतरस्
यमन वेद
SF यम् अस् न वेद
ययाः शररम्
SF यय अस् शररम्
याेऽमतराे यमयित
SF यस् अम् अतरस् यमयित
एष त अाातयायमृतः ॥ ५ ॥
SF सk एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म ६ [III.vI.6]

याेऽतरे िततरादतराे
SF यस् अतरे ितन् अतराद् अतरस्
यमतरं न वेद
SF यम् अतरम् न वेद
ययातरꣳ शररं
SF यय अतरम् शररम्
याेऽतरमतराे यमयय्
SF यस् अतरम् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ ६ ॥
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SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म ७ [III.vI.7]

याे वायाै ितवायाेरतराे
SF यस् वायाै ितन् वायाेस् अतरस्
यं वायुन वेद
SF यम् वायुस् न वेद
यय वायुः शररं
SF यय वायुस् शररम्
याे वायुमतराे यमयय्
SF यस् वायुम् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ ७ ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म ८ [III.vI.8]

याे दव ितदवाेऽतराे
SF यस् दव ितन् दवस् अतरस्
यं ाैन वेद
SF यम् ाैस् न वेद
यय ाैः शररं
SF यय ाैस् शररम्
याे दवमतराे यमयय्
SF यस् दवम् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ ८ ॥
SF एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म ९ [III.vI.9]

य अादये ितादयादतराे
SF यस् अादये ितन् अादयाद् अतरस्
यमादयाे न वेद
SF यम् अादयस् न वेद
ययाऽऽदयः शररम्
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SF यय अादयस् शररम्
य अादयमतराे यमयय्
SF यस् अादयम् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ ९ ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म १० [III.vI.10]

याे द ितदयाेऽतराे
SF यस् द ितन् दयस् अतरस्
यं दशाे न वदर्ु
SF यम् दशस् न वदःु
यय दशः शररं
SF यय दशस् शररम्
याे दशाेऽतराे यमयय्
SF यस् दशस् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ १० ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म ११ [III.vI.11]

यतारके ितꣳचतारकादतराे
SF यस् चतारके ितन् चतारकाद् अतरस्
यं चतारकं न वेद
SF यम् चतारकम् न वेद
यय चतारकꣳ शररं
SF यय चतारकम् शररम्
यतारकमतराे यमयय्
SF यस् चतारकम् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ ११ ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म १२ [III.vI.12]

य अाकाशे िताकाशादतराे

134 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

SF यस् अाकाशे ितन् अाकाशाद् अतरस्
यमाकाशाे न वेद
SF यम् अाकाशस् न वेद
ययाऽऽकाशः शररं
SF यय अाकाशस् शररम्
य अाकाशमतराे यमयय्
SF यस् अाकाशम् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ १२ ॥
SF एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म १३ [III.vI.13]

यतमस ितꣳतमसाेऽतराे
SF यस् तमस ितन् तमसस् अतराे
यं तमाे न वेद
SF यम् तमस् न वेद
यय तमः शररं
SF यय तमस् शररम्
यतमाेऽतराे यमयय्
SF यस् तमस् अतरस् यमयित
एष त अाातयायमृतः ॥ १३ ॥
SF स k एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म १४ [III.vI.14]

यतेजस ितꣳतेजसाेऽतराे
SF यस् तेजस ितन् तेजसः अतरः
यं तेजाे न वेद
SF यम् तेजस् न वेद
यय तेजः शररम्
SF यय तेजः शररम्
यतेजाेऽतराे यमयय्
SF यस् तेजः अतरः यमयित
स एष त अााऽतयायमृत
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SF स एष त अाा अतयामी अमृतस्
इयधदैवतम्
SF

अथाधभूतम् ॥ १४ ॥
SF

म १५ [III.vI.15]

यः सवेषु भूतेषु ितसवेयाे भूतेयाेऽतराे
SF यस् सवेषु भूतेषु ितन् सवेयस्

भूतेयस् अतरस्
यꣳ सवाण भूतािन न वदर्ु
SF यम् सवाण भूतािन न वदःु
यय सवाण भुतािन शररं
SF यय सवाण भुतािन शररम्
यः सवाण भूतायतराे यमयय्
SF यस् सवाण भूतािन अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृत
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
इयधभूतम्
SF इित उ एव अधभूतमk् OM. उ एव
अथायाम् ॥ १५ ॥
SFअथ अयाम्
म १६ [III.vI.16]

यः ाणे िताणादतराे
SF यस् ाणे ितन् ाणाद् अतरस्
यं ाणाे न वेद
SF यम् ाणस् न वेद
यय ाणः शररं
SF यय ाणस् शररम्
यः ाणमतराे यमयय्
SF यस् ाणम् अतरस् यमयित
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एष त अााऽतयायमृतः ॥ १६ ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म १७ [III.vI.17]

याे वाच ितवाचाेऽतराे
SF यस् वाच ितन् वाचस् अतरस्
यं वा वेद
SF यम् वाक् न वेद
यय वाक् शररं
SF यय वाक् शररम्
याे वाचमतराे यमयय्
SF यस् वाचम् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ १७ ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म १८ [III.vI.18]

यष ितꣳषाेऽतराे
SF यस् चष ितन् चषस् अतरस्
यं चन वेद
SF यम् चस् न वेद
यय चः शररं
SF यय चस् शररम्
यरतराे यमयय्
SF यस् चस् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ १८ ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म १९ [III.vI.19]

यः ाेे ित ाेादतराे
SF यस् ाेे ितन् ाेाद् अतरस्
यꣳ ाें न वेद
SF यम् ाेम् न वेद
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यय ाेꣳ शररं
SF यय ाेम् शररम्
यः ाेमतराे यमयय्
SF यस् ाेम् अतरस् यमयित
स एष त अााऽतयायमृतः ॥ १९ ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म २० [III.vI.20]

याे मनस ितनसाेऽतराे
SF यस् मनस ितन् मनसस् अतरस्
यं मनाे न वेद
SF यम् मनस् न वेद
यय मनः शररम्
SF यय मनस् शररं
याे मनाेऽतराे यमयय्
SF यस् मनस् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ २० ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म २१ [III.vI.21]

यवच ितꣳवचाेऽतराे
SF यस् वच ितन् वचस् अतरस्
यं व वेद
SF यम् वक् न वेद
यय वक् शररम्
SF यय वक् शररम्
यवचमतराे यमयय्
SF यस् वचम् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ २१ ॥
SF स एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म २२ [III.vI.22]

138 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

याे वाने ितवानादतराे
SF यस् वाने ितन् वानाद् अतरस्
यꣳ वानं न वेद
SF यम् वानम् न वेद
यय वानꣳ शररं
SF यय वानम् शररम्
याे वानमतराे यमयय्
SF यस् वानम् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृतः ॥ २२ ॥
SF एष ते अाा अतयामी अमृतस्
म २३ [III.vI.23]

याे रेतस ितन् रेतसाेऽतराे
SF यस् रेतस ितन् रेतसस् अतरस्
यꣳ रेताे न वेद
SF यम् रेतस् न वेद
यय रेतः शररम्
SF यय रेतस् शररं
याे रेताेऽतराे यमयय्
SF यस् रेतस् अतरस् यमयित
एष त अााऽतयायमृताे
SF स k एष ते अाा अतयामी अमृतस्
ऽाे ाऽुतः ाेताऽमताे मताऽवताे वाता ।
SFअस् ा अुतस् ाेता अमतस् मता

अवतस् वाता
नायाेऽताेऽत ा
SF न अयस् अतस् अत ा
नायाेऽताेऽत ाेता
SF न अयस् अतस् अत ाेता
नायाेऽताेऽत मता
SF न अयस् अतस् अत मता
नायाेऽताेऽत वातैष त अााऽतयायमृताे
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SF न अयस् अतस् अत वाता एष ते अाा अतयामी
अमृतस्

ऽताेऽयदात
SFअतस् अयद् अातम्
तताे हाेालक अाणपरराम ॥ २३ ॥ इित समं ाणम् ॥
SF ततस् ह ऊालकस् अाणस् उपरराम
अमं ाणम् ।
म १ [III.vIi.1]

अथ ह वाचयुवाच
SFअथ ह वाचवी उवाच
ाणा भगवताे
SF ाणास् भगवतस्
हताहममं ाै ाै याम
SF हत अहम् इमम् यावम्k OM. ाै ाै

याम
ताै चेे वयित
SF ताै चेद् मे ववयित k om. व
न वै जात युाकममं काें जेतेित ।
SF न वkै OM.जात युाकम् इमम् कद्
पृछ गागीित ॥ १ ॥
SF पृछ गाग इित
म २ [III.vIi.2]

सा हाेवाचाहं वै वा याव
SF सा ह उवाच अहम् वै वा याव  
यथा कायाे वा वैदेहाे वाेपु
SF यथा कायस् वा वैदेहस् वा ऊपुस्
उं धनुरधयं कृवा
SF उम् धनुस् अधयम् कृवा
ाै बाणवताै सपाितयाधनाै हते कृवाेपाेेद्
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SF ाै बाणवताै सपाितयाधनाै हते कृवा
उपाेेद्

एवमेवाहं वा ायां ायामुपाेदथाम् ।
SF एवम् एव अहम् वा ायाम् ायाम् उपाेदथाम्
ताै मे ूहीित ।
SF ताै मे ूह इित
पृछ गागीित ॥ २ ॥
SF पृछ गाग इित
म ३ [III.vIi.3]

सा हाेवाच
SF सा ह उवाच
यदूवम्
SF यद् ऊवम्
याव
SF याव
दवाे
SF दवस्
यदवापृथया
SF यद् अवाक् पृथयास्
यदतरा ावापृथवी इमे
SF यद् अतरा ावापृथवी इमे
यतूं च भव भवयेयाचते
SF यद् भूतम् च भवत् च भवयत् च इित

अाचते
कꣳतदाेतं च ाेतं चेित ॥ ३ ॥
SFकन् तद् अाेतम् च ाेतम् च इित
म ४ [III.vIi.4]

स हाेवाच
SF स ह उवाच
यदूवम्
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SF यद् ऊवम्
गाग
SF गाग
दवाे
SF दवस्
यदवापृथया
SF यद् अवाक् पृथयास्
यदतरा ावापृथवी इमे
SF यद् अतरा ावापृथवी इमे
यतूं च भव भवयेयाचत
SF यद् भूतम् च भवत् च भवयत् च इित

अाचते
अाकाशे तदाेतं च ाेतं चेित ॥ ४ ॥
SFअकाशे तद् अाेतम् च ाेतम् च इित
म ५ [III.vIi.5]

सा हाेवाच
SF सा ह उवच
नमतेऽत
SF नमस् तkे add. mark 1 अत
याव
SF याव
याे म एतं यवाेचाे
SF यस् मे एतम् यवाेचस्
ऽपरै धारयवेित ।
SFअपरै धारयव इित
पृछ गागीित ॥ ५ ॥
SF पृछ गाग इित
म ६ [III.vIi.6]

सा हाेवाच
SF सा ह उवाच
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यदूवम्
SF यद् ऊवम्
याव
SF याव
दवाे
SF दवस्
यदवाक् पृथयाः
SF यद् अवाक् पृथयास्
यदतरा ावापृथवी इमे
SF यद् अतरा ावापृथवी इमे
यतूं च भव भवयेयाचते
SF यद् भूतम् च भवत् च भवयत् च इित
अाचते
कꣳतदाेतं च ाेतं चेित ॥ ६ ॥
SFकन् तद् अाेतम् च ाेतम् च इित
म ७ [III.vIi.7]

स हाेवाच
SF स ह उवाच
यदूवम्
SF यद् ऊवम्
गाग
SF गाग
दवाे
SF दवस्
यदवापृथया
SF यद् अवाक् पृथयास्
यदतरा ावापृथवी इमे
SF यद् अतरा ावापृथवी इमे
यतूं च भव भवयेयाचत
SF यद् भूतम् च भवत् च भवयत् च इित

अाचते
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अाकाश एव तदाेतं च ाेतं चेित ।
SFअकाशे एव तद् अाेतम् च ाेतम् च इित
क खवाकाश अाेत ाेतेित ॥ ७ ॥
SFकन् नु खल अाकाशस् अाेतस् च ाेतस् च इित
म ८ [III.vIi.8]

स हाेवाचैतै तदरऽ
SF स ह उवाच एतद् वै तद् अरम्
गाग
SF गाग
ाणा अभवदय्
SF ाणास् अभवदत
अथूलमनव्
SFअथूलम् अनणु
अवमदघम्
SFअवम् अदघम्
अलाेहतमेहम्
SFअलाेहतम् अेहम्
अछायमतमाे
SFअछायम् अतमस्
ऽवावनाकाशम्
SFअवायु अनाकाशम्
असम्
SFअसम्
अचकम्
SFअचकम्
अाेम्
SFअाेम्
अवाग्
SFअवाग्
अमनाे
SFअमनस्
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ऽतेजकम्
SFअतेजकम्
अाणम्
SFअाणम्
अमुखम्
SFअमुखम्
अमाम्
SFअमाम्
अनतरम्
SFअनतरम्
अबां
SFअबाम्
न तदाित कं चन
SF न तद् अाेितkअाित कम् चन k कम् चन
न तदाित कन ।
SF न तद् अाेित k अाित कस् चन
म ९ [III.vIi.9]

एतय वा अरय शासने
SF एतय वै अरय शासने
गाग
SF गाग
सूयाचमसाै वधृताै ितत
SF सूयचमसाै वधृताै िततस्
एतय वा अरय शासने गाग
SF एतय वै अरय शासने
ावापृथयाै वधृते ितत
SF ावापृथवी वधृते िततस्
एतय वा अरय शासने
SF एतय वै अरय शासने
गाग
SF गाग
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िनमेषा मुता अहाेराायधमासा
मासा ऋतवः संवसरा इित वधृतातय्
SF िनमेषा मुता अहाेरााण अधसा मासा ऋतवः

संवसरा इित वधृतास् ितत
एतय वा अरय शासने
SF एतय वै अरय शासने
गाग
SF गाग
ायाेऽया नः यदते ेतेयः पवतेयः
SF ायस् अयास् नस् यदते ेतेयस्

पवतेयस्
तीयाेऽया
SF तीयस् अयास्
यां यां च दशमव्
SF यांयाम् च दशमk् add. mark 1 अनु
एतय वा अरय शासने
SF एतय वै अरय शासने
गाग
SF गाग
ददताे मनुयाः शꣳसत
SF ददतम् क् ददतस् मनुयास् शसत
यजमानं देवा
SF यजमानं देवास्
दवी पतराेऽवायाः ॥ ९ ॥
SF दयम् k दवीम् पतरस् अवायास्
म १० [III.vIi.10]

याे वा एतदरं
SF यस् वै एतद् अरम् अवदवा
गायवदवा
SF गाग k गाग अवदवा
ऽꣳाेके जुहाेित
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SFअन् लाेके जुहाेित
यजते
SF ददाितk यजते
तपतयते बिन वषसहाय्
अतवदेवाय तवित
SF तपयित अपk तपस् तयते बिन वषसहाण

अतवन् kअतवद् एवाय स लाेकाे k तद् ाे स
लाेकाे भवित
याे वा एतदरम्
SF यस् वै एतद् अरम् अवदवा
गायवदवाऽााेकाैित
SF गाग k गाग अवदवा अाद् लाेकाद् ैित
स कृपणाे
SF स कृपणस्
ऽथ य एतदरं
SFअथ यस् एतद् अरम्
गाग
SF गाग
वदवाऽााेकाैित
SF वदवा अाद् लाेकाद् ैित
स ाणः ॥ १० ॥
SF स ाणस्
म ११ [III.vIi.11]

ता एतदरं
SF तद् वै एतद् अरम्
गाय्
SF गाग
अं ृुतꣳ ाेमतं मवातं
वातृ
SFअम् ृ अुतम् ाेतृ अमतम्

मतृ अवातम् वातृ
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नायदताेऽत ृ
SF न अयद्k add. mark 1 अतस् अत ृ
नायदताेऽत ाेतृ
SF न अयद्k add. mark 1 अतस् अत ाेतृ
नायदताेऽत मतृ
SF न अयद्k add. mark 1 अतस् अत मतृ
नायदताेऽत वा
SF न अयद्k add. mark 1 अतस् अत वातृ
एत खवरे गाय्
SF यन् k वतृ एतन् नु खल अरे गाग
अाकाश अाेत ाेतेित ॥ ११ ॥
SFअकाशस् अाेतस् च ाेतस् च
म १२ [III.vIi.12]

सा हाेवाच
SF सा ह उवाच
ाणा भगवतस्
SF ाणास् भगवतः
तदेव ब मयेवम्
SF तद् एव ब मयवम्
यदामकारेण मुयेवम्
SF यद् अान् नमकारेण मुयावं k मुचेवम्
न वै जात युाकममं काें जेतेित
SF न वै जात युाकम् इमं कद् ाें जेतेित ।
तताे ह वाचयुपरराम ॥ १२ ॥ इयमं ाणम् ॥
SF ततस् ह वाचवी उपरराम
नवमं ाणम्
म १ [III.ix.1]

अथ हैनं वदधः शाकयः पछ
SFअथ ह एनं वदधस् हाकयस् पछ

148 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

कित देवा
SFकित देवास्
यावेित ।
SF याव इित
स हैतयैव िनवदा ितपेदे
SF स ह एतया एव िनवदा ितपेदे
यावताे वैदेवय िनवुयते य ी च
शता य ी च सहेय्
SFयावतस् वैदेवय िनवद उयते यस् च

ि च शता यस् च ी च सह इित
अाेमित हाेवाच
SFअाेम् इित ह उवाच
कयेव देवा
SFकित एव देवास्
यावेित ।
SF याव इित
यꣳशदय्
SF यꣳशद् इित
अाेमित हाेवाच ।
SFअाेम् इित ह उवाच
कयेव देवा
SFकित एव देवास्
यावेित ।
SF याव इित
षडय्
SF षट् इित
अाेमित हाेवाच ।
SFअाेम् इित ह उवाच
कयेव देवा
SFकित एव देवास्
यावेित ।
SF याव इित
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य इय्
SF यस् इित
अाेमित हाेवाच ।
SFअाेम् इित ह उवाच
कयेव देवा
SFकित एव देवास्
यावेय्
SF याव इित
ावय्
SF ाै इित
अाेमित हाेवाच ।
SFअाेम् इित ह उवाच
कयेव देवा
SFकित एव देवास्
यावेय्
SF याव इित
अयध इय्
SFअयधस् इित
अाेमित हाेवाच ।
SFअाेम् इित ह उवाच
कयेव देवा
SFकित एव देवास्
यावेय्
SF याव इित
एक इय्
SF एकस् इित
अाेमित हाेवाच ।
SFअाेम् इित ह उवाच
कतमे ते य ी च शता य ी च सहेित ॥ १
॥
SFकतमे ते यस् च ी च शता यस् च ी च

150 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

सह इित
म २ [III.ix.2]

स हाेवाच
SF स ह उवाच
महमान एवैषामेते
SF महमानस् एव एषाम् एते
यꣳशवेव देवा इित
SF यंशद् त एव देवास् इित
कतमे ते यꣳशदय्
SFकतमे ते यꣳशद् इित
अाै वसव
SFअाै वसवस्
एकादश ा
SF एकादश ास्
ादशाऽऽदयास्
SF ादश अदयाः
ते एकिꣳशद्
SF ते एकिंशद्
इैव जापित यꣳशावित ॥ २ ॥
SF ९स् च एव जापितस् च यंशाै इित
म ३ [III.ix.3]

कतमे वसव इय्
SFकतमे वसवस् इित
अ पृथवी च वायुातरं चाऽऽदय
ाै
चमा नाण चैते वसव
SFअस् च पृथवी च वायुस् च अातरम् च

अदयस् च ाैस् च चमास् च नाण च एते
वसवस्

एतेषु हीदं वस सवꣳ हतमित
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SF एतेषु ह इदम् सवम् वस k OM हतमk् add इित
तासव इित ॥ ३ ॥
SF ताद् वसवस् इित
म ४ [III.ix.4]

कतमे ा इित ।
SFकतमे ास् इित
दशेमे पुषे ाणा
SF दश इमे पुषे ाणास्
अाैकादशस्
SFअाा एकादशः
ते यदाऽाछररायादुामय्
SF ते यदा अाद् मयाद् शरराद् शरराद् मयाद्

उामत
अथ राेदयत
SFअथ राेदयत
ताेदयत
SF तद् यद् राेदयत
ताा इित ॥ ४ ॥
SF ताद् ास् इित
म ५ [III.ix.5]

कतम अादया इित ।
SFकतमे अदयास् इित
ादश वै मासाः संवसरयैत अादया
SF ादशk add. mark 1 वै मासास् संवसरय एते

अदयास्
एते हीदꣳ सवमाददाना यत
SF एते ह इदम् सवम् अाददानास् यत
ते यददꣳ सवमाददाना यत
SF तद् ते यद् इदम् सवम् अाददानास् यत
तादादया इित ॥ ५ ॥
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SF ताद् अदयास् इित
म ६ [III.ix.6]

कतम इः
SFकतमस् ९स्
कतमः जापितरित ।
SFकतमस् जापितस् इित
तनयरेवेाे
SF तनयस् एव ९स्
यः जापितरित ।
SF यस् जापितस् इित
कतमः तनयरय्
SFकतमस् तनयस् इित
अशिनरित ।
SFअशिनस् इित
कतमाे य इित ।
SFकतमस् यस् इित
पशव इित ॥ ६ ॥
SF पशवस् इित
म ७ [III.ix.7]

कतमे षडय्
SFकतमे षड् इित
अ पृथवी च वायुातरं चाऽऽदय
ाैैते षड्
SFअस् च पृथवी च वायुस् च अातरस् च

अदयस् च ाैस् च एते षट् इितk OM. इित
एते हीदꣳ सव षडित ॥ ७ ॥
SF एते ह एव इदम् ह इदम् सवम् षट् इित
म ८ [III.ix.8]
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कतमे ते याे देवा इित
SFकतमे ते यस् देवास् इित
इम एव याे लाेका
SF इमे एव यस् लाेकास्
एषु हीमे सवे देवा इित ।
SF एषु ह इमे सवे देवास् इित
कतमाै ताै ाै देवावय्
SFकतमाkै add. mark 1 ताै ाै देवाै इित
अं चैव ाणेित ।
SFअम् च एव ाणस् च इित
कतमाेऽयध इित ।
SFकतमस् अयधस् इित
याेऽयं पवत इित ॥ ८ ॥
SF यस् अयम् पवते इित
म ९ [III.ix.9]

तदार्
SF तद् अार्
यदयमेक एव एक इवैव पवते
SF यद् अयम् एकस्k add. mark 1 इव एव पवते
।अाथ कथमयध इित ।
SFअथ कथम् अयधस् इित
यददꣳ सवमयााेत्
SF यद् अन् इदम् सवम् अयााेत्
तेनायध इित ।
SF तेन अयधस् इित
कतम एकाे देव इित ।
SFकतमस् एकस् देवस् इित
ाण इित स  यदयाचते ॥ ९ ॥
SF ाणस् इित स  यद् इित अाचते
म १० [III.ix.10]
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पृथयेव ययाऽऽयतनम्
SF पृथवी एव यय अायतनम्
अलाेकाे
SF चस् अस् लाेकस्
मनाे याेितर्
SF मनस् याेितस्
याे वै तं पुषं वासवयाऽऽनः परायणꣳ,

SF यस् वै तम् पुषम् वात् सवय अानस्
परायणम्
स वै वेदता याद्
SF स वै वेदता यात्
याव ।
SF याव
वेद वा अहं तं पुषꣳ सवयाऽऽनः परायणम्
SF वेद वै अहम् तम् पुषम् सवय अानस्

परायणम्
यमाथ
SF यम् अाथ
य एवायꣳ शाररः पुषः
SF यस् एव अयम् शाररस् पुषस्
स एष ।
SF सस् एष
वदैव
SF वद एव
शाकय
SF हाकय
तय का देवतेय्
SF तय का देवता इित
अमृतम्
SF यस् अमृतम्
इित हाेवाच ॥ १० ॥
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SF इित ह उवाच
म ११ [III.ix.11]

काम एव ययाऽऽयतनꣳ
SFकामस् एव यय अायतनम्
दयं लाेकाे
SF चस् दयम् लाेकस्
मनाे याेितर्
SF मनस् याेितस्
याे वै तं पुषं वासवयाऽऽनः परायणꣳ,

SF यस् वै तम् पुषम् वात् सवय अानस्
परायणम्

स वै वेदता याद्
SF स वै वेदता यात्
याव ।
SF याव
वेद वा अहं तं पुषꣳ सवयाऽऽनः परायणम्
SF वेद वै अहम् तम् पुषम् सवय अानस्

परायणम्
यमाथ
SF यम् अाथ
य एवायं काममयः पुषः
SF यस् एव असाै चे एव अयम् काममयस् पुषस्
स एष
SF सस् एष
वदैव
SF वद एव
शाकय
SF हाकय
तय का देवतेित ।
SF तय का देवता इित
य इित हाेवाच ॥ ११ ॥
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SF मनस् यस् इित ह उवाच
म १२ [III.ix.12]

पायेव ययाऽऽयतनम्
SFपाण एव यय अायतनम्
चलाेकाे
SF चस् लाेकस्
मनाे याेितर्
SF मनस् याेितस्
याे वै तं पुषं वासवयाऽऽनः परायणꣳ,

SF यस् वै तम् पुषम् वात् सवय अानस्
परायणम्

स वै वेदता याद्
SF स वै वेदता यात्
याव ।
SF याव
वेद वा अहं तं पुषꣳ सवयाऽऽनः परायणम्
SF वेद वै अहम् तम् पुषम् सवय अानस्

परायणम्
यमाथ
SF यम् अाथ
य एवासावादये पुषः
SF यस् एव असाै अादये पुषस्
स एष
SF सस् एष
वदैव
SF वद एव
शाकय
SF हाकय
तय का देवतेित ।
SF तय का देवता इित
सयमित हाेवाच ॥ १२ ॥
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SF चस् सयम् इित ह उवाच
म १३ [III.ix.13]

अाकाश एव ययाऽऽयतनꣳ
SFअकशस् एव यय अायतनम्
ाें लाेकाे
SF चस् ाेम् लाेकस्
मनाे याेितर्
SF मनस् याेितस्
याे वै तं पुषं वासवयाऽऽनः परायणꣳ,

SF यस् वै तम् पुषम् वात् सवय अानस्
परायणम्

स वै वेदता याद्
SF स वै वेदता यात्
याव ।
SF याव
वेद वा अहं तं पुषꣳ सवयाऽऽनः परायणम्
SF वेद वै अहम् तम् पुषम् सवय अानस्

परायणम्
यमाथ
SF यम् अाथ
य एवायꣳ ाैः ाितुकः पुषः
SF यस् एव अयम् वायाै ाैतस् ाितुतस् पुषस्
स एष
SF सस् एष
वदैव
SF वद एव
शाकय
SF हाकय
तय का देवतेित ।
SF तय का देवता इित
दश इित हाेवाच ॥ १३ ॥
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SF ाणस् दशस् इित हाेवच
म १४ [III.ix.14]

तम एव ययाऽऽयतनꣳ
SF तमस् एव यय अायतनम्
दयं लाेकाे
SF चस् दयम् लाेकस्
मनाे याेितर्
SF मनस् याेितस्
याे वै तं पुषं वासवयाऽऽनः परायणꣳ,

SF यस् वै तम् पुषम् वात् सवय अानस्
परायणम्

स वै वेदता याद्
SF स वै वेदता यात्
याव ।
SF याव
वेद वा अहं तं पुषꣳ सवयाऽऽनः परायणम्
SF वेद वै अहम् तम् पुषम् सवय अानस्

परायणम्
यमाथ
SF यम् अाथ
य एवायं छायामयः पुषः
SF यस् एव अयम् छायामयस् पुषस्
स एष
SF सस् एष
वदैव
SF वद एव
शाकय
SF हाकय
तय का देवतेित ।
SF तय का देवता इित
मृयुरित हाेवाच ॥ १४ ॥
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SF मृयुस् इित ह उवाच
म १५ [III.ix.15]

पायेव ययाऽऽयतनम्
SFपाण एव यय अायतनम्
चलाेकाे
SF चस् लाेकस्
मनाे याेितर्
SF मनस् याेितस्
याे वै तं पुषं वासवयाऽऽनः परायणꣳ,

SF यस् वै तम् पुषम् वात् सवय अानस्
परायणम्
स वै वेदता याद्
SF स वै वेदता यात्
याव ।
SF याव
वेद वा अहं तं पुषꣳ सवयाऽऽनः परायणं
SF वेद वै अहम् तम् पुषम् सवय अानस्

परायणम्
यमाथ
SF यम् अाथ
य एवायमादशे पुषः
SF यस् एव असाै अादये पुषस्
स एष
SF सस् एष
वदैव
SF वद एव
शाकय
SF हाकय
तय का देवतेय्
SF तय का देवता इित
असरित हाेवाच ॥ १५ ॥
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SF चस् सयम् इित ह उवाच
म १६ [III.ix.16]

अाप एव ययाऽऽयतनꣳ
SFअपस् एव यय अायतनम्
दयं लाेकाे
SF चस् दयम् लाेकस्
मनाे याेितर्
SF मनस् याेितस्
याे वै तं पुषं वासवयाऽऽनः परायणꣳ,

SF यस् वै तम् पुषम् वात् सवय अानस्
परायणम्
स वै वेदता याद्
SF स वै वेदता यात्
याव ।
SF याव
वेद वा अहं तं पुषꣳ सवयाऽऽनः परायणम्
SF वेद वै अहम् तम् पुषम् सवय अानस्

परायणम्
यमाथ
SF यम् अाथ
य एवायमस पुषः
SF यस् एव अयम् अस पुषस्
स एष
SF सस् एष
वदैव
SF वद एव
शाकय
SF हाकय
तय का देवतेित ।
SF तय का देवता इित
वण इित हाेवाच ॥ १६ ॥
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SF वणस् इित ह उवाच
म १७ [III.ix.17]

रेत एव ययाऽऽयतनꣳ
SF रेतस् एव यय अायतनम्
दयं लाेकाे
SF चस् दयम् लाेकस्
मनाे याेितर्
SF मनस् याेितस्
याे वै तं पुषं वासवयाऽऽनः परायणꣳ,

SF यस् वै तम् पुषम् वात् सवय अानस्
परायणम्

स वै वेदता याद्
SF स वै वेदता यात्
याव ।
SF याव
वेद वा अहं तं पुषꣳ सवयाऽऽनः परायणम्
SF वेद वै अहम् तम् पुषम् सवय अानस्

परायणम्
यमाथ
SF यम् अाथ
य एवायं पुमयः पुषः
SF यस् एव अयम् पुमयस् पुषस्
स एष
SF सस् एष
वदैव
SF वद एव
शाकय
SF हाकय
तय का देवतेित ।
SF तय का देवता इित
जापितरित हाेवाच ॥ १७ ॥
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SF जापितस् इित ह उवाच
म १८ [III.ix.18]

शाकयेित हाेवाच यावस्
SF हाकय इित ह उवाच यावः
वाꣳ वदमे ाणा अारावयणमता३ इित ॥ १८ ॥
SF वाम् वद् इमे ाणास् अारावयणम् अत इित
म १९ [III.ix.19]

यावेित हाेवाच शाकयाे
SF याव इित ह उवाच हाकयस्
यददं कुपालानां ाणानयवादः
SF यद् इदम् कुपालानाम् ानान् अयवादस्
कं  वािनित ।
SF कम्  वान् इित
दशाे वेद सदेवाः सिता इित ।
SF दशस् वेद सदेवास् सितास् इित
यशाे वेथ सदेवाः सिताः ॥ १९ ॥
SF यद् दशस् वेथ सदेवास् सितास्
म २० [III.ix.20]

कदेवताेऽयां ायां दयसीय्
SF कदेवतस् अयाम् ायाम् दश अस इित
अादयदेवत इित ।
SFअादयदेवतस् इित
स अादयः कितत इित ।
SF सस् अादयस् कन् िततस् इित
चषीित ।
SF चष इित
क चः िततमित।
SFकन् नु चस् िततम् भवितk OM.

भवित इित
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पेवित
SFपेषु इित
चषा ह पाण पयित ।
SF चषा ह पाण पयित
क पाण िततानीित ।
SFकन् नु पाण िततािन भवतk OM. भवत

इित
दय इित हाेवाच
SF दये इित ह उवाच
दयेन ह पाण जानाित
SF दयेन ह पाण जानाित
दये ेव पाण िततािन भवतीय्
SF दये ह एव पाण िततािन भवत इित
एवमेवैतद्
SF एवम् एव एतद्
याव ॥ २० ॥
SF याव
म २१ [III.ix.21]

कदेवताेऽयां दणायां दयसीित ।
SF कदेवतस् अयाम् दणायाम् दश अस इित
यमदेवत इित ।
SF यमदेवतस् इित
स यमः कितत इित ।
SF स यमस् कन् िततस् इित
य इित ।
SFk add. mark 1 ये इित
क यः ितत इित।
SFकन् नु यस् िततस् इित
दणायामित ।
SF दणायाम् इित
क दणा िततेित
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SFकन् नु दणा ितता भवितk OM. भवित इित
ायामित
SF ायाम् इित
यदा ेव े
SF यदा ह एव े
ऽथ दणां ददाित
SFअथ दणाम् ददाित
ायाꣳ ेव दणा िततेित
SF ायाम् ह एव दणा ितता भवितk OM.

भवित इित
क ा िततेित
SFकन् नु ा ितता भवितk OM. भवित इित
दय इित हाेवाच
SF दये इित ह उवाच
दयेन ह ां जानाित
SF दयेन ह े ाम् जानाित
दये ेव ा ितता भवतीय्
SF दये ह एव ा ितता  भवित इित
एवमेवैतद्
SF एवम् एव एतद्
याव ॥ २१ ॥
SF याव
म २२ [III.ix.22]

कदेवताेऽयां तीयां दयसीित ।
SF कदेवतस् अयाम् तीयाम् दश अस इित
वणदेवत इित ।
SF वणदेवतस् इित
स वणः कन् ितत इय्
SF स वणस् कन् िततस् इित
अवित ।
SFअस इित
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कवापः िततेित
SFकन् नु अापस् िततास् भवतk OM. भवत

इित
रेतसीित ।
SF रेतस इित
क रेतः िततेित
SFकन् नु रेतस् िततम् भवितk OM. भवत
इित
दय
SF दये
इित
SF इितk add. mark 1 ह उवाच
तादप ितपं जातमार्
SF ताद् अप ितपम् जातम् अार्
दयादव सृाे
SF दयाद् इव सृस्
दयादव िनमत इित
SF दयाद् इव िनमतस् इित
दये ेव रेतः िततं भवतीय्
SF दये ह एव रेतस् िततम् भवित इित
एवमेवैतद्
SF एवम् एव एतद्
याव ॥ २२ ॥
SF याव
म २३ [III.ix.23]

कदेवताेऽयामुदयां दयसीित ।
SF कदेवतस् अयाम् उदयाम् दश अस इित
साेमदेवत इित ।
SF साेमदेवतस् इित
स साेमः कितत इित ।
SF स साेमस् कन् िततस् इित
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दायामित ।
SF दायाम् इित
क दा िततेित
SFकन् नु दा ितता भवितk OM. भवित इित
सय इित
SF सये इित
तादप दतमाः
SF ताद् अप दतम् अार्
सयं वदेित
SF सयम् वद इित
सये ेव दा िततेित
SF सये ह एव दा ितता भवितk OM. भवित इित
क सयं िततमित
SFकन् नु सयम् िततम् भवितk OM. भवित

इित
दय इित हाेवाच
SF दये इितk add. mark 1 ह उवाच
दयेन ह सयं जानाित
SF दयेन ह सयम् जानाित
दये ेव सयं िततं भवतीय्
SF दये ह एव सयम् िततम् भवित इित
एवमेवैतद्
SF एवम् एव एतद्
याव ॥ २३ ॥
SF याव
म २४ [III.ix.24]

कदेवताेऽयां वायां दयसीय्
SF कदेवतस् अयाम् वायाम् दश अस इित
अदेवत इित ।
SFअदेवतस् इित
साेऽः कितत इित

brinew-proofed.pdf 167



बृहदारयकाेपिनषत्

SF सस् अस् कन् िततस् भवितk OM.

भवित इित
वाचीित ।
SF वाच इित
क वािततेित
SFकन् नु वाक् ितता भवितk OM. भवित इित
दय इित ।
SF मनस इित दये इित ॥ २४ ॥
क दयं िततमित
SFकन् नु मनस् दयम् िततम् भवित k

om.भवित इित
म २५ [III.ix.25]

अहकेित हाेवाच यावाे
SFअहक इित ह उवाच यावस्
यैतदयायासै ।
SF य एतद् अय अद् मयासै
येतदयायाच्
SF य एतद् यद् ध एतद् अय अद् यात्
ानाे वैनदुर्
SFानस् वा एनद् अुः
वयाꣳस वैनमीरित ॥ २५ ॥
SF वयाꣳस वा एनद् वमीरन् इित
म २६ [III.ix.26]

क वं चाा च ितताै  थ इित ।
SFकन् नु वम् च अाा च ितताै  थस् इित
ाण इित ।
SF ाणे इित
क ाणः ितत इय्
SFकन् नु ाणस् िततस् इित
अपान इित ।
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SFअपाने इित
कवपानः ितत इित ।
SFकन् नु अपानस् िततस् इित
यान इित ।
SF याने इित
क यानः ितत इय्
SFकन् नु यानस् िततस् इित
उदान इित ।
SF उदाने इित
कूदानः ितत इित ।
SFकन् नु उदानस् िततस् इित
समान इित ।
SF समाने इित
स एष
SF सस् एष
नेित
SF न इित
नेयााऽगृाे
SF न इित अाा अगृस्
न ह गृते
SF न ह गृते
ऽशीयाे
SFअशीयस्
न ह शीयते
SF न ह शीयते
ऽसाे न ह सयते
SFअसस् असतस् न सयते
ऽसताे न यथते
SFअसतस् न यथते
न रयय्
SF न रयित
एतायावायतनाय्
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SF एतािन अाै अायतनािन
अाै लाेका
SFअाै लाेकास्
अाै देवा
SF k add. अाै देवास्
अाै पुषाः ।
SFअाै पुषास्
स यतापुषा युायामत्
SF स यस् तान् पुषान् युदु िन यु अयामीत्
तं वाैपिनषदं पुषं पृछाम ।
SF तम् वा अाैपिनषदम् पुषम् पृछाम
तं चेे न ववयस
SF तम् चेद् मे न ववयस
मूधा ते वपितयतीित ।
SF मूधा ते वपितयित इित
तꣳ ह न मेने शाकयस्
SF तम् ह हाकयस् न मेने तम् ह न मेने हाकयस्
तय ह मूधा वपपात
SF तय ह मूधा वपपात
अप हाय परमाेषणाेऽथीयपजर्
SF तय ह अप अयद् मयमानास् परमाेषणस् अथीिन

अपजर् k अप ह अय परमाेषणस् अथीिन
अययमानाः ॥ २६ ॥
SFअपजर् अयद् मयमानास्
म २७ [III.ix.27]

अथ हाेवाच
SFअथ यावस् ह उवाच ह उवाच यावस्
ाणा भगवताे
SF ाणास् भगवतस्
याे वः कामयते
SF यस् वस् कामयते
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स मा पृछत
SF स मा पृछत
सवे वा मा पृछत
SF सवे वा मा पृछत
याे वः कामयते
SF यस् वस् कामयते
तं वः पृछाम
SF तम् वस् पृछाम
सवावा वः पृछामीित ।
SF सवान् वा वस् पृछाम इित
ते ह ाणा न दधृषुः ॥ २७ ॥
SF ते ह ाणास् न दधृषुर्
म २८ [III.ix.28]

ताहैतैः ाेकैः पछ
SF तान् ह एतैस् ाेकैस् पछ
यथा वृाे वनपितस्
SF यथा वृस् वनपितः
तथैव पुषाेऽमृषा
SF तथा एव पुषस् अमृषा
तय लाेमािन पणािन
SF तय पणािन लाेमािन लाेमािन पणािन
वगयाेपाटका बहः ॥ १ ॥
SF वक् अय उपाटका बहः
वच एवाय धरं
SF वचस् एव अय धरम्
यद वच उपटः
SF यद वचस् उपटः
तादतृणाैित
SF ताद् तद् अताद् अतृणाद् ैित
रसाे वृादवाऽऽहतात् ॥ २ ॥
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SF रसस् वृाद् इव अाहताद्
माꣳसायय शकराण
SF माꣳसािन अय शकराण
कनाटꣳ ाव
SF कनाटम् ाव
तथरम्।
SF तद् थरम्
अथीयतरताे दाण
SFअथीिन अतरतस् दाण
मा माेपमा कृता ॥ ३ ॥
SF मा माेपमा कृता
यृाे वृणाे राेहित
SF यद् वृस् वृणस् राेहित
मूलावतरः पुनः
SF मूलाद् नवतरस् पुनः
मयः वृयुना वृणः
SF मयस् वद् मृयुना वृणस्
काूलाराेहित ॥ ४ ॥
SFकाद् मूलाद् राेहित
रेतस इित मा वाेचत
SF रेतसस् इित मा वाेचत
जीवततजायते
SFजीवतस् तद् जायते
धानाह इव वै वृाे
SF धानाहk add. mark 1 इव वै वृस्
ऽसा ेय सवः ॥ ५ ॥
SFअयतस्kअसा ेय सवस्
यसमूलमावृहेयुर्
SF यद् समूलम् उहृेयुर् अवृहेयुर्
वृम्
SF वृम्
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न पुनराभवेत्।
SF न पुनराभवेत्
मयः वृयुना वृणः
SF मयस् वन् मृयुना वृणस्
काूलाराेहित ॥ ६ ॥
SFकाद् मूलाद् राेहित
जात एव न जायते
SFजातस् एव न जायते
काे वेनं जनयेपुनः
SFकस् नु एनम् जनयेत् पुनः
वानमानदं 
SF वानम् अानदम् 
राितदातः
SF रातेसk् राितस् दातर्
परायणम्
SF परायणम्
ितमानय तद इित ॥ ७ ॥ ॥ २८ ॥ इित नवमं
ाणम् ॥
SF ितमानय तदस् इित
इित बृहदारयकाेपिनषद तृतीयाेऽयायः ॥
अथ चतताेऽयायः ।
थमं ाणम्
म १ [IV.i.1]

ॐ जनकाे ह वैदेह अासां चे
SFजनकस् ह वैदेहस् अासाम् चे
ऽथ ह याव अावाज ।
SFअथ ह याव अावाज
तꣳ हाेवाच
SF स ह उवाच जनकस् वैदेहस् तम् ह उवाच
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याव
SF याव
कमथमचारः
SF कम् अथम् अचारस्
पशूिनछवतािनय्
SF पशून् इछन् अवतािन इित
उभयमेव
SF उभयम् एव
साड्
SF सꣳराट्
इित हाेवाच ॥ १ ॥
SF इित ह उवाच
म २ [IV.i.2]

ये कदवीत्
SFk add. mark 1 यद् ते कद् अवीत्
तणवामेय्
SF तद् श ृणवामेित
अवीन् मे जवा शैलिनवावै ेित ।
SFअवीत् मे जवा हैलनस् हैलिनवाक् वै  इित
यथा मातृमापतृमानाचायवाूयात्
SF यथा मातृमान् पतृमान् अाचायवान् ूयात्
तथा तछैलरवीद्
SF तथा तद् हैलनस् ःएेलिनस् अवीत्
वावै ेय्
SF वाक् वै  इित
अवदताे ह कꣳ यादय्
SFअवदतस् ह कम् यात् इित
अवीु ते तयाऽऽयतनं िताम् ।
SFअवीत् त ते तय अायतनम् िताम्
न मेऽवीदय्
SF न मे अवीत् इित
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एकपाा एतत्
SF एकपाद् वै एतद्
साड्
SF साट्
इित ।
SF इित
स वै नाे ूह
SF स वै नस् ूह
याव ।
SF याव
वागेवाऽऽयतनम्
SF वाक् एव अायतनम्
अाकाशः िता
SFअकाशस् िता
ेयेनदपुासीत ।
SF ा इित एनद् उपासीत
का ता
SFका ता
याव ।
SF याव
वागेव
SF वाक् एव
साड्
SF साट्
इित हाेवाच
SF इित ह उवाच
वाचा वै
SF वाचा वै
साड्
SF साट्
बधुः ायत
SF बधुस् ायते
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ऋवेदाे यजुवेदः सामवेदाेऽथवारस इितहासः पुराणं वा
उपिनषदः ाेकाः सूायनुयायानािन यायानानीꣳ
तमाशतं पायतमयं च लाेकः पर लाेकः
सवाण च भूतािन वाचैव
SFऋवेदस् यजुवेदस् सामवेदस् अथवारसस्

इितहासस् पुराणम् वा उपिनषदस् ाेकास् सूाण
अनुयायानािन यायानािनk add. mark 1 इम् तम्
अाशतम् पायतम् अयम् च लाेकस् परस् च लाेकस्

सवाण
च भूतािन वाचा एव

साट्
SF संराट्
ायते
SF ायते
वावै
SF वाक् वै
साट्
SF साट्
परमं 
SF परमम् 
नैनं वाजहाित
SF न एनम् वाक् जहाित
सवायेनं भूतायभरत ।
SF सवाण एनम् भूतािन अभरत
देवाे भूवा देवानयेित
SF देवस् भूवा देवान् अयेित
य एवं वानेतदपुाते ।
SF यस् एवम् वान् एतद् उपाते
हयृषभꣳ सहं ददामीित हाेवाच जनकाे वैदेहः ।
SF हषभम् सहम् ददाम इित ह उवाच जनकस्

वैदेहस्
स हाेवाच यावः
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SF स ह उवाच यावस्
पता मेऽमयत
SF पता मे अमयत
नाननुशय हरेतेित ॥ २ ॥
SF न अननुशय हरेत इित
म ३ [IV.i.3]

यदेव ते कदवीणवामेय्
SF k add. यद् एव ते कद् अवीत् तद्

श ृणवाम इित
अवी ऊदः शाैबायनः
SFअवीत् मे ऊदस् हाैवायनस् हाैबायनः
ाणाे वै ेित ।
SF ाणस् वै  इित
यथा मातृमापतृमानाचायवाूयात्
SF यथा मातृमान् पतृमान् अाचायवान् ूयात्
तथा तछाैवायनाेऽवीत्
SF तथा तद् हाैवायनस् ःअाैबायनस् अवीत्
ाणाे वै ेय्
SF ाणस् वै  इित
अाणताे ह कꣳ यादय्
SFअाणतस् ह कम् यात् इित
अवीु ते तयाऽऽयतनं िताम् ।
SFअवीत् त ते तय अायतनम् िताम्
न मेऽवीदय्
SF न मे अवीत् इित
एकपाा एतत्
SF एकपाद् वै एतद्
साड्
SF साट्
इित ।
SF इित
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स वै नाे ूह
SF स वै नस् ूह
याव ।
SF याव
ाण एवाऽऽयतनम्
SF सk ाणस् एव अायतनम्
अाकाशः िता
SFअकाशस् िता
यमयेनदपुासीत ।
SF यम् इित एनद् उपासीत
का यता
SFका यता
याव ।
SF याव
ाण एव
SF ाणस् एव
साड्
SF साट्
इित हाेवाच
SF इित ह उवाच
ाणय वै
SF ाणय वै
साट्
SF साट्
कामायायायं याजयय्
SFकामाय अायायम् याजयित
अितगृय ितगृाय्
SFअितगृय ितगृाित
अप त वधाशं भवित
SFअप त वधाषा वधाषा भवित
यां दशमेित ाणयैव
SF याम् दशम् एित ाणय एव
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साट्
SF साट्
कामाय
SFकामाय
ाणाे वै
SF ाणस् वै
साट्
SF साट्
परमं  ।
SF परमम् 
नैनं ाणाे जहाित
SF न एनम् ाणस् जहाित
सवायेनं भूतायभरत ।
SF सवाण एनम् भूतािन अभरत
देवाे भूवा देवानयेित
SF देवस् भूवा देवान् अयेित
य एवं वानेतदपुाते ।
SF यस् एवम् वान् एतद् उपाते
हयृषभꣳ सहं ददामीित हाेवाच जनकाे वैदेहः ।
SF हषभम् सहम् ददाम इित ह उवाच जनकस्

वैदेहस्
स हाेवाच यावः
SF स ह उवाच यावस्
पता मेऽमयत
SF पता मे अमयत
नाननुशय हरेतेित ॥ ३ ॥
SF न अननुशय हरेत इित
म ४ [IV.i.4]

यदेव ते कदवीत्
SFk add. mark 1 यद् एव ते कद् अवीत्
तणवामेय्
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SF तद् श ृणवाम इित
अवीे बकु वाणश्
SFअवीत् मे बकु स् वाणस्
चवै ेित ।
SF चस् वै  इित
यथा मातृमापतृमानाचायवान् ूयात्
SF यथा मातृमान् पतृमान् अाचायवान् ूयात्
तथा ताणाेऽवी्
SF तथा तद् वाणस् अवीत्
चवै ेय्
SF चस् वै  इित
अपयताे ह कꣳ यादय्
SFअपयतस् ह कम् यात् इित
अवीु ते तयाऽऽयतनं िताम् ।
SFअवीत् त ते तय अायतनम् िताम्
न मेऽवीदय्
SF न मे अवीत् इित
एकपाा एतत्
SF एकपाद् वै एतद्
साड्
SF साट्
इित ।
SF इित
स वै नाे ूह
SF स वै नस् ूह
याव ।
SF याव
चरेवाऽऽयतनम्
SF चस् एव अायतनम्
अाकाशः िता
SFअकाशस् िता
सयमयेतदपुासीत ।
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SF सयम् इित एतद् उपासीत
का सयता
SFका सयता
याव ।
SF याव
चरेव
SF चस् एव
साड्
SF साट्
इित हाेवाच
SF इित ह उवाच
चषा वै
SF चषा वै
साट्
SF साट्
पयतमार्
SF पयतम् अार्
अाीरित ।
SFअाीस् इित
स अाहाामित
SF सस् अाह अाम् इित
तसयं भवित
SF तद् सयम् भवित
चवै
SF चस् वै
साट्
SF साट्
परमं 
SF परमम् 
नैनं चजहाित
SF न एनम् चस् जहाित
सवायेनं भूतायभरत ।
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SF सवाण एनम् भूतािन अभरत
देवाे भूवा देवानयेित
SF देवस् भूवा देवान् अयेित
य एवं वानेतदपुाते ।
SF यस् एवम् वान् एतद् उपाते
हयृषभꣳ सहं ददामीित हाेवाच जनकाे वैदेहः ।
SF हषभम् सहम् ददाम इित ह उवाच जनकस्

वैदेहस्
स हाेवाच यावः
SF स ह उवाच यावस्
पता मेऽमयत
SF पता मे अमयत
नाननुशय हरेतेित ॥४ ॥
SF न अननुशय हरेत इित
म ५ [IV.i.5]

यदेव ते कदवीत्
SFk add. mark 1 यद् एव ते कद् अवीत्
तणवामेय्
SF तद् श ृणवाम इित
अवीे गदभीवपीताे भाराजः
SFअवीत् मे गदभीवपीतस् भाराजस्
ाें वै ेित
SF ाेम् वै  इित
यथा मातृमापतृमानाचायवाूयात्
SF यथा मातृमान् पतृमान् अाचायवान् ूयात्
तथा ताराजाेऽवीच्
SF तथा तद् भाराजस् अवीत्
 ाें वै ेय्
SF ाेम् वै  इित
अश ृवताे ह कꣳ यादय्
SFअश ृवतस् ह कम् यात् इित
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अवीु ते तयाऽऽयतनं िताम् ।
SFअवीत् त ते तय अायतनम् िताम्
न मेऽवीदय्
SF न मे अवीत् इित
एकपाा एतत्
SF एकपाद् वै एतद्
साड्
SF साट्
इित ।
SF इित
स वै नाे ूह
SF स वै नस् ूह
याव ।
SF याव
ाेमेवाऽऽयतनम्
SF ाेम् एव अायतनम्
अाकाशः िताऽनतमयेनदपुासीत ।
SFअकाशस् िता अनतम् इित एनद् उपासीत
काऽनतता
SFका अनतता
याव ।
SF याव
दश एव
SF दशस् एव
साड्
SF साट्
इित हाेवाच
SF इित ह उवाच
ताै
SF ताद् वै
साड्
SF साट्
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अप यां का दशं गछित नैवाया अतं गछय्
sN k add. अप याम् का दशम् गछित न एव

अयास् अतम् गछित
अनता ह दशाे
SFअनतास् ह दशस्
दशाे वै
SF ाेम् ह दशस् k दशस् वै
साट्
SF साट्
ाेꣳाें वै
SF ाेाेम् वै
साट्
SF साट्
परमं  ।
SF परमम् 
नैनꣳ ाें जहाित
SF न एनम् ाेम् जहाित
सवायेनं भूतायभरत ।
SF सवाण एनम् भूतािन अभरत
देवाे भूवा देवानयेित
SF देवस् भूवा देवान् अयेित
य एवं वानेतदपुाते ।
SF यस् एवम् वान् एतद् उपाते
हयृषभꣳ सहं ददामीित
SF हषभम् सहम् ददाम इित
हाेवाच जनकाे वैदेहः ।
SF ह उवाच जनकस् वैदेहस्
स हाेवाच यावः
SF स ह उवाच यावस्
पता मेऽमयत
SF पता मे अमयत
नाननुशय हरेतेित ॥ ५ ॥
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SF न अननुशय हरेत इित
म ६ [IV.i.6]

यदेव ते कदवीत्
SFk add. mark 1 यद् एव ते कद् अवीत्
तणवामेय्
SF तद् श ृणवाम इित
अवीे सयकामाे जाबालाे
SFअवीत् मे शयकामस् जाबालस्
मनाे वै ेित
SF मनस् वै  इित
यथा मातृमापतृमानाचायवाूयात्
SF यथा मातृमान् पतृमान् अाचायवान् ूयात्
तथा ताबालाे अवीन्
SF तथा तद् जाबालाे अवीत्
मनाे वै ेय्
SF मनस् वै  इित
अमनसाे ह कꣳ यादय्
SFअमनसस् ह कम् यात् इित
अवीु ते तयाऽऽयतनं िताम् ।
SFअवीत् त ते तय अायतनम् िताम्
न मेऽवीदय्
SF न मे अवीत् इित
एकपाा एतत्
SF एकपाद् वै एतद्
साड्
SF साट्
इित ।
SF इित
स वै नाे ूह
SF स वै नस् ूह
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याव ।
SF यााव
मन एवाऽऽयतनम्
SF मनस् एव अायतनम्
अाकाशः िताऽऽनद इयेनदपुासीत ।
SFअकाशस् िता अानदस् इित एनद् उपासीत
काऽऽनदता
SFका अानदता
याव ।
SF याव
मन एव
SF मनस् एव
साड्
SF साट्
इित हाेवाच
SF इित ह उवाच
मनसा वै
SF मनसा वै
साट्
SF साट्
यमभहायते
SF यम् अभहयित अभहायते
तयां ितपः पुाे जायते
SF तयाम् ितपस् पुस् जायते
स अानदाे ।
SF सस् अानदस्
मनाे वै
SF मनस् वै
साट्
SF साट्
परमं 
SF परमम् 
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नैनं मनाे जहाित
SF न एनम् मनस् जहाित
सवायेनं भूतायभरत ।
SF सवाण एनम् भूतािन अभरत
देवाे भूवा देवानयेित
SF देवस् भूवा देवानयेित
य एवं वानेतदपुाते ।
SF यस् एवम् वानेतद् उपाते
हयृषभꣳ सहं ददामीित हाेवाच जनकाे वैदेहः ।
SF हषभम् सहम् ददाम इित ह उवाच जनकस्

वैदेहस्
स हाेवाच यावः
SF स ह उवाच यावस्
पता मेऽमयत
SF पता मे अमयत
नाननुशय हरेतेित ॥ ६ ॥
SF न अननुशय हरेत इित
म ७ [IV.i.7]

यदेव ते कदवीत्
SFk add. mark 1 यद् एव ते कद् अवीत्
तणवामेय्
SF तद् श ृणवाम इित
अवीे वदधः शाकयाे
SFअवीत् मे वदधस् हाकयस्
दयं वै ेित
SF दयम् वै  इित
यथा मातृमापतृमानाचायवाूयात्
SF यथा मातृमान् पतृमान् अाचायवान् ूयात्
तथा तछाकयाेऽवीद्
SF तथा तद् हाकयस् अवीत्
धृदयं वै ेय्
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SF दयम् वै  इित
अदयय ह कꣳ यादय्
SFअदयय ह कम् यात् इित
अवीु ते तयाऽऽयतनं ितां  ।
SFअवीत् त ते तय अायतनम् िताम्  
न मेऽवीदय्
SF न मे अवीत् इित
एकपाा एतत्
SF एकपाद् वै एतद्
साड्
SF साट्
इित ।
SF इित
स वै नाे ूह
SF स वै नस् ूह
याव ।
SF याव
दयमेवाऽऽयतनम्
SF दयम् एव अायतनम्
अाकाशः िता
SFअकाशस् िता
थितरयेनदपुासीत ।
SF थितस् इित एनद् उपासीत
का थितता
SFका थितता
याव ।
SF याव
दयमेव
SF दयम् एव
साड्
SF साट्
इित हाेवाच

188 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

SF इित ह उवाच
दयं वै
SF दयम् वै
साट्
SF साट्
सवेषां भूतानामायतनꣳ
SF सवेषाम् भूतानाम् अायतनꣳ
दयं वै
SF दयम् वै
साट्,
SF साट्
सवेषां भूतानां िता
SF सवेषाम् भूतानाम् िता
दये ेव
SF दये ह एव
साट्
SF साट्
सवाण भूतािन िततािन भवत
SF सवाण भूतािन िततािन भवत
दयं वै
SF दयम् वै
साट्
SF साट्
परमं 
SF परमम् 
नैनꣳ दयं जहाित
SF न एनम् दयम् जहाित
सवायेनं भूतायभरत ।
SF सवाण एनम् भूतािन अभरत देवस् भूवा देवान्

अयेित
देवाे भूवा देवानयेित
SF देवस् भूवा देवान् अयेित

brinew-proofed.pdf 189



बृहदारयकाेपिनषत्

य एवं वानेतदपुाते ।
SF यस् एवम् वाएतद् उपाते
हयृषभꣳ सहं ददामीित हाेवाच जनकाे वैदेहः ।
SF हषभम् सहम् ददाम इित ह उवाच जनकस्

वैदेहस्
स हाेवाच यावः
SF स ह उवाच यावस्
पता मेऽमयत नाननुशय हरेतेित ॥ ७ ॥ इित थमं
ाणम् ॥
SF पता मे अमयत न अननुशय हरेत इित
तीयं ाणम् ।
म १ [IV.I.1]

जनकाे ह वैदेहः कूचादपुावसपवाच
SFअथ ह जनकस् जनकस् ह वैदेहस् कूचाद्

उपावसपन् उवाच
नमतेऽत
SF नमस् तkे add. mark 1 अत
यावानु मा शाधीित ।
SF याव अनु मा शाध इित
स हाेवाच
SF स ह उवाच
यथा वै
SF यथा वै
साण्
SF साट्
महातमवानमेयथं वा नावं वा
समाददतैवमेवैताभपिनषः समाहतााऽय्
SF महातम् अवानम् एयन् रथम् वा नावम् वा

समाददत एवम् एव एताभस् उपिनषस् समाहताा
अस
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एवं वृदारक अाढः सधीतवेद उाेपिनषक इताे
वमुयमानः  गमयसीित ।
SF एवम् वृदारकस् अाढस् सन् अधीतवेदस्

उाेपिनषकस् इतस् वमुयमानस्  गमयस इित
नाहं तद्
SF न अहम् तद्
भगवन्
SF भगवन्
वेद य गमयामीय्
SF वेद य गमयाम इित
अथ वै तेऽहं तयाम य गमयसीित ।
SFअथ वै ते अहम् तद् वयाम य गमयस इित
वीत भगवािनित ॥ १ ॥
SF वीत भगवान् इित
म २ [IV.I.2]

इधाे ह वै नामैष याेऽयं दणेऽपुषस्
SF इधस् ह वै नाम एष यस् अयम् दणे अन्

पुषः
तं वा एतमधꣳ सतम इयाचते पराेेणैव
SF तम् वै एतम् इधम् सतम् इस् इित अाचते

पराेेण एव
पराेया इव ह देवाः यषः ॥ २ ॥
SF पराेयास् इव ह देवास् यषस्
म ३ [IV.I.3]

अथैतामेऽण पुषपम्
SFअथ एतद् वामे अण अन् पुषपम्
एषाऽय पी वराट्
SF एषा अय पी वराट्
तयाेरेष सꣳतावाे य एषाेऽतदय अाकाशाे
SF तयाेस् एष सꣳतावस् यस् एषस् अतदये
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अाकाशस्
ऽथैनयाेरेतदं य एषाेऽतदये लाेहतपडाे
SFअथ एनयाेस् एतद् अम् यस् एषस् अतदये

लाेहतपडस्
ऽथैनयाेरेतावरणं यदेतदतदये
जालकमवाथैनयाेरेषा सृितः सरणी यैषा
दयादूवा नाड ुरित ।
SFअथ एनयाेस् एतद् ावरणम् यद् एतद् अतदये
यथा केशः सहधा भ एवमयैता हता नाम
नाडाेऽतदये ितता भवय्
SF तास् वै अय एतास् हतास् नाम नाडस् यथ केशस्

सहधा भस् यथा केशस् सहधा भस्
एवम् अय

एतास् हतास् नाम नाडस् अतदये िततास्
भवत
एताभवा एतदावदावित
SF एताभस् वै एतम् एतद् अवत् अावित
तादेष ववाहारतर इवैव भवयाछाररादानः
॥ ३ ॥
SF ताद् एष ववाहारतरस् इव भवित अाद्

शारराद् अानस्
म ४ [IV.I.4]

तय ाची दाः ाणाः
SF तय वै एतय पुषयk OM. वै ॥। ाची दक्

ास् ाणास्
दणा ददणे ाणाः
SF दणा दक् दणास् ाणास्
तीची दयः ाणा
SF तीची दक् यस् ाणास्
उदची दगुदः ाणाः
SF उदची दक् उदस् ाणास्
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ऊवा दगूवाः ाणाः
SFऊवा दक् ऊवास् ाणास्
अवाची दगवाः ाणाः
SFअवाची दक् अवास् ाणास्
सवा दशः सवे ाणाः ।
SF सवास् दशस् सवे ाणास्
स एष नेित नेयाऽागृाे न ह गृतेऽशीयाे न ह शीयते
ऽसाे न ह सयतेऽसताे न
यथते न रयय्
SF सस् एष न इित न इित अाा अगृस् न ह गृते

अशीयस् न ह शीयते असस् असतस् न सयते न
यथते

असस् न ह सयते असतस् न यथते न रयित
अभयं वै
SFअभयम् वै
जनक
SFजनक
ााेऽसीित हाेवाच यावः ।
SF ास् अस इित ह उवाच यावस्
स हाेवाच जनकाे वैदेहाेऽभयं वा गछताद्
SF स ह उवाच जनकस् वैदेहस् अभयम् वा अागछतात्
याव
SF याव
याे नाे
SF यस् नस्
भगव्
SF भगवन्
अभयं वेदयसे
SFअभयम् वेदयसे
नमतेऽव्
SF नमस् ते अत
इमे वदेहा अयमहम ॥ ४ ॥ इित तीयं ाणम् ॥
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SF इमे वदेहास् अयम् अहम् अ इित
तृतीयं ाणम् ।
म १ [IV.Ii.1]

जनकꣳ ह वैदेहं यावाे जगाम
SFजनकम् ह वैदेहम् यावस् जगाम
स मेने न वदय इित स मेने न वदय इय्
SF सम् एनेन वदये इित स मेने न वदये इित
अथ ह यनक वैदेहाे यावाहाेे
समूदाते
SFअथ ह यद् जनकस् च वैदेहस् यावस् च

अहाेे समूदतर् समूदाते
तै ह यावाे वरं ददाै ।
SF तै ह यावस् वरम् ददाै
स ह काममेव वे ।
SF स ह कामम् एव वे
तꣳ हाै ददाै ।
SF तम् ह अै ददाै
तꣳ ह साडेव पूव पछ ॥ १ ॥
SF तम् ह साट् एव पूवस् पछ
म २ [IV.Ii.2]

याव
SF याव
काेितरयं पुष इय्
SF काेितस् अयम् पुषस् इित
अादययाेितः
SFअादययाेितस्
साड्
SF साट्
इित हाेवाचाऽऽदयेनैवायं याेितषाऽऽते पययते कम कुते
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वपयेतीय्
SF इित ह उवाच अादयेन एव अयम् याेितषा अाते पययते

कम कुते वपयेित इित
एवमेवैतद्
SF एवम् एव एतद्
याव ॥ २ ॥
SF याव
म ३ [IV.Ii.3]

अतमत अादये
SFअतमते अादये
याव
SF याव
काेितरेवायं पुष इित ।
SF काेितस् एव अयम् पुषस् इित
चमा एवाय याेितभवतीित चमसैवायं
याेितषाते पययते कम कुते वपयेतीय्
SF चेण एव अयम् चमास् एव अय याेितस् भवित

चमसा एव अयम् याेितषाऽऽते पययते कम कुते
वपयेित इित

एवमेवैतद्
SF एवम् एव एतद्
याव ॥ ३ ॥
SF याव
म ४ [IV.Ii.4]

अतमत अादये
SFअतमते अादये
याव
SF याव
चमयतमते
SF चमस अतमते
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काेितरेवायं पुष इय्
SF काेितस् एव अयम् पुषस् इित
अरेवाय याेितभवय्
SF इित ह उवाच अस् एव अय याेितस् भवित
अनैवायं याेितषाऽऽते पययते कम कुते वपयेतीय्
SFअन एव याेितषा अाते पययते कम कुते वपयेित इित
एवमेवैतद्
SF एवम् एव एतद्
याव ॥ ४ ॥
SF याव
म ५ [IV.Ii.5]

अतमत अादये
SFअतमते अादये
याव
SF याव
चमयतमते
SF चमस अतमते
शातेऽाै
SF शाते अाै
काेितरेवायं पुष इित ।
SF काेितस् एव अयम् पुषस् इित
वागेवाय याेितभवतीित
SF इित ह उवाच वाक् एव अय याेितस् भवित
वाचैवायं याेितषाते पययते कम कुते वपयेतीित ।
SF वाचा एव अयम् याेितषा अाते पययते कम कुते

वपयेित
ताै
SF ताद् वै
साड्
SF साट्
अप य वः पाणन विनायते
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SFअप य वस् पाणस् न विनायते
ऽथ य वागुरय्
SFअथ य वाक् उरित
उपैव त येतीय्
SF उप एव त येित इित
एवमेवैतद्
SF एवम् एव एतद्
याव ॥ ५ ॥
SF याव
म ६ [IV.Ii.6]

अतमत अादये
SFअतमते अादये
याव
SF याव
चमयतमते
SF चमस अतमते
शातेऽाै
SF शाते अाै
शातायां वाच
SF शातायाम् वाच
काेितरेवायं पुष इय्
SF काेितस् एव अयम् पुषस् इित
अाैवाय याेितभवय्
SF इित ह उवाच अाा एव अय याेितस् भवित
अानैवायं याेितषाऽऽते पययते कम कुते वपयेतीित ॥
६ ॥
SFअाना एव अयम् याेितषा अाते पययते कम कुते

वपयेित इित
म ७ [IV.Ii.7]
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कतम अाेित ।
SFकतमस् अाा इित
याेऽयं वानमयः ाणेषु तयाेितः
वानमयः ाणेषु तयाेितः पुषः
SF यस् अयम् वानमयस् पुषस् ाणेषु द

अतयाेितस् वानमयस् ाणेषु द अतयाेितस्
पुषस् स समानः सभाै लाेकावनुसरित ।
SF स समानस् सन् उभाै लाेकाै सरित अनुसरित
यायतीव लेलायतीव स ह वाे भूवेमं लाेकमितामित
मृयाे पाण ॥ ७ ॥
SF यायित इव लेलायित इव सधीस्k स ह वस्

भूवा इमम् लाेकम् अितामितk add मृयाेस् पाण
म ८ [IV.Ii.8]

स वा अयं पुषाे जायमानः शररमभसपमानः पाभः
सꣳसृयते ।
SF स वै अयम् पुषस् जायमानस् शररम्

अभसपमानस् पाभस् सꣳसृयते
स उामयमाणः पानाे वजहाित ॥ ८ ॥
SF सस् उामन् यमाणस् पानस् वजहाित िनजहाित

मृयाेस् पाणk OM

म ९ [IV.Ii.9]

तय वा एतय पुषय े एव थाने भवत
SF तय वै एतय पुषय े एव थाने भवतस्
इदं च परलाेकथानं च
SF इदम् च परलाेकथानम् च
सयं तृतीयꣳ वथानम्
SF सयम् तृतीयम् वथानम्
तसये थाने ितेते उभे थाने पयतीदं च
परलाेकथानं च
SF तन् सये थाने ितन् उभे थाने पयित
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इदम् च परलाेकथानम् च
अथ यथामाेऽयं परलाेकथाने भवित
SFअथ यथामस् अयम् परलाेकथाने भवित
तमाममायाेभयापान अानदाꣳ पयित ।
SF तम् अामम् अाय उभयान् पानस् अानदान् च
पयित
स य वपय्
SF स य अयम्k OM. वपित
अय लाेकय सवावताे माामपादाय
SFअय लाेकय सवावतस् मााम् अपादाय
वयं वहय वयं िनमाय वेन भासा वेन याेितषा वपय्
SF वयम् वहय वयम् िनमाय वेन भासा वेन

याेितषा वपित
अायं पुषः वयं याेितभवित ॥ ९ ॥
SFअ अयम् पुषस् वयाेितस् भवित
म १० [IV.Ii.10]

न त रथा न रथयाेगा न पथानाे भवय्
SF न त रथास् न रथयाेगास् न पथानस् भवत
अथ रथाथयाेगापथः सृजते ।
SFअथ रथान् रथयाेगान् पथस् सृजते
न ताऽऽनदा मुदः मुदाे भवय्
SF न त अानदास् मुदस् मुदस् भवत
अथाऽऽनदाुदः मुदः सृजते ।
SFअथ अानदान् मुदस् मुदस् सृजते
न त वेशाताः पुकरयः वयाे भवय्
SF न त वेशातास् वयस् पुकरयस्

वयस् भवत
अथ वेशातापुकरणीः वतीः सृजते
SFअथ वेशातान् वतीस् पुकरणीस् पुकरणीस्

वतीस् सृजते
स ह कता ॥ १० ॥
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SF स ह कता
म ११ [IV.Ii.11]

तदेते ाेका भवत
SF तद् अप एते ाेकास् तद् एते ाेकास् भवत
वेन शाररमभहया
SF वेन शाररम् अभहय
सः सानभचाकशीित ।
SFअसस् सान् अभचाकशीित
शमादाय पुनरैित थानꣳ
SF शम् अादाय पुनरैित थानम्
हरमयः पुष एकहꣳसः ॥ ११ ॥
SF हरमयस् पाैषस् पुषस् एकहꣳसस्
म १२ [IV.Ii.12]

ाणेन रपरं कुलायम्
SF ाणेन रन् अपरम् अवरम् कुलायम्
बहकुलायादमृतरवा
SF बहस् कुलायाद् अमृतस् चरवा
स ईयतेऽमृताे यकामꣳ
SF सस् ईयते अमृतस् यकामम्
हरमयः पुष एकहꣳसः ॥ १२ ॥
SF हरमयस् पाैषस् पुषस् एकहꣳसस्
म १३ [IV.Ii.13]

वात उावचमीयमानाे
SF वाते उावचम् ईयमानस्
पाण देवः कुते बिन ।
SFपाण देवस् कुते बिन
उतेव ीभः सह माेदमानाे
SF उत इव ीभस् सह माेदमानस्
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जदतुेवाप भयािन पयन् ॥ १३ ॥
SFजत् उत इव अप भयािन पयन्
म १४ [IV.Ii.14]

अाराममय पयत
SFअरामम् अय पयत
न तं पयित कनेित ।
SF न तम् कन पयित इित पयित कस् चन इित
तं नाऽऽयतं बाेधयेदयाः ।
SF तम् न अायतम् बाेधयेत् इित अार्
दुभषयꣳ हाै भवित
SF दुभषयम् ह अै भवित
यमेष न ितपते ॥ १४ ॥
SF यम् एष न ितपते
अथाे खवार्
SFअथ उ खल अार्
जागरतदेश एवायैष
SFजागरतदेशस् एव अय एस
यािन ेव जात् पयित तािन स इयायं पुषः
वयं याेितभवित ।
SF यािन ह एव जात् पयित तािन सस् इित अ अयम्

पुषस् वयाेितस् भवित इित
साेऽहं भगवते सहं ददाय्
SF सस् अहम् भगवते सहम् ददाम
अत ऊव वमाेाय ूहीित ॥ १४ ॥
SFअतस् ऊवम् वमाेाय एवk OM. ूह इित
म १५ [IV.Ii.15]

स वा एष एतससादे रवा चरवा
ैव पुयं च पापं च पुनः ितयायं
ितयाेयावित वायैव
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SF स वै एषस् एतन् वातkे ससादे रवा
चरवा ा एव पुयम् च पापम् च पुनर्
ितयायम् ितयाेिन अावित बुाताय k वाय

एव
स य कपययनवागततेन भवय्
SF स यद् अ त कद् पयित अनवागतस् तेन

भवित
असाे यं पुष इय्
SFअसस् ह अयम् पुषस् इित
एवमेवैतद्
SF एवम् एव एतद्
याव ।
SF याव
साेऽहं भगवते सहं ददाय्
SF सस् अहम् भगवते सहम् ददाम
अत ऊव वमाेायैव ूहीित ॥ १५ ॥
SFअतस् ऊवम् वमाेाय एव ूह इित
म १६ [IV.Ii.16]

स वा एष एतवे रवा चरवा ैव पुयं
च पापं च पुनः ितयायं ितयाेयावित बुातायैव
SF स वै एषस् एतन् वे रवा चरवा ा

एव पुयम् च पापम् च पुनर् ितयायम् ितयाेिन
अावित

बुाताय एव
स य कपययनवागततेन भवय्
SF स यद् त कद् पयित अनवागतस् तेन भवित
असाे यं पुष इय्
SFअसस् ह अयम् पुषस् इित
एवमेवैतद्
SF एवम् एव एतद्
याव ।

202 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

SF याव
साेऽहं भगवते सहं ददाय्
SF सस् अहम् भगवते सहम् ददाम
अत ऊव वमाेायैव ूहीित ॥ १६ ॥
SFअतस् ऊवम् वमाेाय एव ूह इित
म १७ [IV.Ii.17]

स वा एष एतबुाते रवा चरवा ैव पुयं
च पापं च पुनः ितयायं ितयाेयावित वातायैव ॥
१७ ॥
SF स वै एषस् एतन् बुाते रवा चरवा ा

एव पुयम् च पापम् च पुनर् ितयायम् ितयाेिन
अावित

वाताय एव
म १८ [IV.Ii.18]

तथा महामय उभे कूलेऽनुसरित पूव चापरं
चैवमेवायं पुष एतावुभावतावनुसरित वातं च
बुातं च ॥ १८ ॥
SF तद् यथा महामयस् उभे कूले अनुसरित पूवम्

च अपरम् च एवम् एव अयम् पुषस् एताै उभाै
अताै

अनुसरित वातम् च बुातम् च
म १९ [IV.Ii.19]

तथााऽकाशे येनाे वा सपणाे वा वपरपय ातः
सꣳहय पाै संलयायैव यत
SF तद् यथा अन् अाकाशे येनस् वा सपणस् वा

वपरपय रातस् सꣳहय पाै संलयाय एव
यते
एवमेवायं पुष एता अताय धावित य साे न कं चन
कामं कामयते न कं चन वं पयित ॥ १९ ॥
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SF एवम् एव अयम् पुषस् एतै अताय धवित य
सस् न कम् चन कामम् कामयते न कम् चन

वम्
पयित

म २० [IV.Ii.20]

ता वा अयैता हता नाम नाडाे यथा केशः सहधा
भतावताऽणा ितत शय नीलय पलय
हरतय लाेहतय पूणा ।
SF तास् वै अय एतास् हतास् नाम नाडस् यथा केशस्

सहधा भस् तावता अणा ितत शय
नीलय

पलय हरतय लाेहतय पूणास्
अथ यैनं तीव जनतीव हतीव वछाययित गतमव
पतित यदेव जायं पयित तदावया मयते
SFअथ य एनम् त इव जनत इव हती इव

वछाययित गतम् इव पतित यद् एव जात् भयम्
पयित तद् अ अवया भयम् मयते

ऽथ य देव इव राजेवाहमेवेदꣳ
सवाेऽीित मयते साेऽय परमाे लाेकाः ॥ २० ॥
SFअथ य राजा इव देवस् इव अहमk् देवस् इव राजा

इव अहम् एव इदम् सवम् k सवस् अ इित
मयते सस् अय परमस् लाेकस्

म २१ [IV.Ii.21]

ता अयैतदितछदा अपहतपााभयꣳ पम् ।
SF तद् वै अय एतद् अाकामम् अाकामम् अकामम्

एतद् अितछदस् अपहतपा अभयम् पम्
तथा यया या सपरवाे न बां कं चन वेद
नाऽऽतरमेवमेवायं पुषः ाेनाऽऽना
सपरवाे न बां कं चन वेद नाऽऽतरम् ।
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SF तद् यथा यया या सपरवस् न बाम्
कम् चन वेद न अतरम् एवम् एव अयम् पुषस्
शाररस् अााk OM.अबाे ाेन अाना

सपरवस् न
बाम् कम् चन वेद न अतरम्

ता अयैतदाकाममाकाममकामं पम् शाेकातरम् ॥ २१ ॥
SF तद् वै अय एतद् अितछदस् अपहतपा

अभयमk् एतद् अाकामम् अाकामम् अकामम् पम्
अशाेकातरमk् शाेकातरम्

म २२ [IV.Ii.22]

अ पताऽपता भवित माताऽमाता लाेका अलाेका देवा अदेवा वेदा अवेदा
SFअ पता अपता भवित माता अमाता लाेकास् अलाेकास् देवास्

अदेवास् वेदास् अवेदास् यस् अयस्k OM.अबाे
अ तेनाेऽतेनाे भवित ूणहाऽूणहा
चाडालाेऽचडालः पाैकसाेऽपाैकसाे मणाेऽमण
तापसाेऽतापसाेऽनवागतं पुयेनानवागतं पापेन
SFअ तेनस् अतेनस् भवित ूणहा अूणहा

पाैकसस् अपाैकसस् चाडालस् अचडालस् चाडालस्
अचडालस् पाैकसस् अपाैकसस् मणस्

अमणस्
तापसस् अतापसस् अनवागतस् पुयेन अनवागतस्

पापेन
तीणाे ह तदा सवाछाेकादयय भवित ॥ २२ ॥
SF तीणस् ह तदा सवान् शाेकान् दयय भवित
म २३ [IV.Ii.23]

यै त पयित
SF यद् वै तद् न पयित
पयवै त पयित
SF पयन् वै तद् यम्k OM. न पयित
न ह ुेवपरलाेपाे वतेऽवनाशवान्
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SF न ह ुेस् वपरलाेपस् वते
अवनाशवाद्

न त ततीयमत
SF न त तद् तीयम् अत
तताेऽयभं यपयेत् ॥ २३ ॥
SF ततस् अयद् वभम् यद् पयेत्
म २४ [IV.Ii.24]

यै त जित
SF यद् वै तद् न जित
जवै त जित
SF जन् वै तद् तयम्k OM. न जित
न ह ातातेवपरलाेपाे वतेऽवनाशवान्
SF न ह ातातेस् वपरलाेपस् वते अवनाशवाद्
न त ततीयमत
SF न त तद् तीयम् अत
तताेऽयभं येत् ॥ २४ ॥
SF ततस् अयद् वभम् यद् जेत्
म २५ [IV.Ii.25]

यै त रसयते
SF यद् वै तद् न रसयित
रसयवै त रसयते
SF वजानन् वै तद् रसम् रसयन् वै तद् न रसयित
न ह रसयतू रसयतेवपरलाेपाे वतेऽवनाशवान्
SF न ह रसयतर् रसाद् रसयतेस् वपरलाेपस् वते

अवनाशवाद्
न त ततीयमत
SF न त तद् तीयम् अत
तताेऽयभं यसयेत् ॥ २५ ॥
SF ततस् अयद् वभम् यद् रसयेत्
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म २६ [IV.Ii.26]

यै त वदित
SF यद् वै तद् न वदित
वदवै त वदित
SF वदन् वै तद् वयमk् OM. न वदित
न ह वुवेवपरलाेपाे वतेऽवनाशवान्
SF न ह वुवचस् वेस् वपरलाेपस् वते

अवनाशवाद्
न त ततीयमत
SF न त तद् तीयम् अत
तताेऽयभं यदेत् ॥ २६ ॥
SF ततस् अयद् वभम् यद् वदेत्
म २७ [IV.Ii.27]

यै त श ृणाेित
SF यद् वै तद् न श ृणाेित
श ृववै त श ृणाेित
SF श ृवन् वै तद् ाेतयमk् OM. न श ृणाेित
न ह ाेतः ुतेवपरलाेपाे वतेऽवनाशवान्
SF न ह ाेतर् ुतेस् वपरलाेपस् वते अवनाशवाद्
न त ततीयमत
SF न त तद् तीयम् अत
तताेऽयभं यणुयात् ॥ २७ ॥
SF ततस् अयद् वभम् यद् श ृणुयात्
म २८ [IV.Ii.28]

यै त मनुते
SF यद् वै तद् न मनुते
मवानाे वै त मनुते
SF मवानस् वै तद् मतयमk् OM. न मनुते
न ह मतमतेवपरलाेपाे वतेऽवनाशवान्
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SF न ह मतमतेस् वपरलाेपस् वते अवनाशवाद्
न त ततीयमत
SF न त तद् तीयम् अत
तताेऽयभं यवीत ॥ २८ ॥
SF ततस् अयद् वभम् यद् मवीत
म २९ [IV.Ii.29]

यै त पृशित
SF यद् वै तद् न पृशित
पृशवै त पृशित
SF पृशन् वै तद् यमk् OM. न पृशित
न ह ुः पृेवपरलाेपाे वतेऽवनाशवान्
SF न ह ुर् पृेस् वपरलाेपस् वते

अवनाशवाद्
न त ततीयमत
SF न त तद् तीयम् अत
तताेऽयभं यपृशेत् ॥ २९ ॥
SF ततस् अयद् वभम् यद् पृशेत्
म ३० [IV.Ii.30]

यै त वजानाित
SF यद् वै तद् न वजानाित
वजानवै त वजानाित
SF वजानन् वै तद् वेयमk् OM. न वजानाित
न ह वातवातेवपरलाेपाे वतेऽवनाशवान्
SF न ह वातवानाद् वातेस् वपरलाेपस् वते

अवनाशवाद्
न त ततीयमत
SF न त तद् तीयम् अत
तताेऽयभं यजानीयात् ॥ ३० ॥
SF ततस् अयद् वभम् यद् वजानीयात्
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म ३१ [IV.Ii.31]

य वा अयदव यात्
SF य वै अयद् इव यात्
तायाेऽयपयेद्
SF त अयस् अयद् पयेत्
अयाेऽयेद्
SFअयस् अयद् जेत्
अयाेऽयसयेद्
SFअयस् अयद् रसयेत्
अयाेऽयदेद्
SFअयस् अयद् वदेत्
अयाेऽयणुयाद्
SFअयस् अयद् श ृणुयात्
अयाेऽयवीता
SFअयस् अयद् मवीत
याेऽयपृशेद्
SFअयस् अयद् पृशेत्
अयाेऽयजानीयात् ॥ ३१ ॥
SFअयस् अयद् वजानीयात्
म ३२ [IV.Ii.32]

सलल एकाे ाैताे भवय्
SF सलले एकस् ा अैतस् भवित
एष लाेकः
SF एष लाेकस्
साड्
SF साट्
इित हैनमनुशशास याव। एषाय
परमा गितर्
SF इित ह एनम् उवाच अनुशशास यावस् एषा अय

परमा गितस्
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एषाय परमा सपद्
SF एषा अय परमा सपद्
एषाेऽय परमाे लाेक
SF एषस् अय परमस् लाेकस्
एषाेऽय परम अानद
SF एषस् अय परमस् अानदस्
एतयैवाऽऽनदयायािन भूतािन माामुपजीवत ॥ ३२ ॥
SF एतय एव अानदय अयािन भूतािन मााम् उपजीवत
म ३३ [IV.Ii.33]

स याे मनूयाणाꣳ राः समृाे भवययेषामधपितः
सवैमानुयकैभाेगैः सपतमः अयेषाम्
SF स यस् मनूयाणाम् रास् समृस् भवित

अधपितस् सवैस् मानुयकैस् भाेगैस्
सपतमस्
स मनुयाणां परम अानदाे
SF स मनुयाणाम् परमस् अानदस्
ऽथ ये शतं मनुयाणामानदाः
SFअथ ये शतम् मनुयाणाम् अानदास्
स एकः पतृणां जतलाेकानामानदाे
SF सस् एकस् पतृणाम् जतलाेकानाम् अानदस्
ऽथ ये शतं पतृणां जतलाेकानामानदाः
SFअथ ये शतम् पतृणाम् जतलाेकानाम् अानदास्
स एकाे गधवलाेक अानदाे
SF सस् एकस् गधवलाेके अानदस्
ऽथ ये शतं गधवलाेक अानदाः
SFअथ ये शतम् गधवलाेके अानदास्
स एकः कमदेवानामानदाे ये कमणा देववमभसपते
SF सस् एकस् कमदेवानाम् अानदस् ये कमणा देववम्

अभसपते
ऽथ ये शतं कमदेवानामानदाः
SFअथ ये शतम् कमदेवानाम् अानदास्
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स एक अाजानदेवानामानदाे
SF सस् एकस् अाजानदेवानाम् अानदस्
य ाेियाेऽवृजनाेऽकामहताे
SF यस् च ाेियस् अवृजनस् अकामहतस्
ऽथ ये शतमाजानदेवानामानदाः
SFअथ ये शतम् अाजानदेवानाम् अानदास्
स एकः जापितलाेक अानदाे य ाेियाेऽवृजनाेऽकामहताे
SF सस् एकस् जापितलाेके अानदस् यस् च ाेियस्

अवृजनस् अकामहतस्
अथ ये शतं जापितलाेक अानदाः
SFअथ ये शतम् जापितलाेके अानदास्
स एकाे लाेक अानदाे य ाेियाेऽवृजनाेऽकामहताे
SF सस् एकस् लाेके अानदस् यस् च ाेियस्

अवृजनस् अकामहतस्
ऽथैष एव परम अानद एष लाेकः
SFअथ एषस् एव परमस् अानदस् एष लाेकस्
साड्
SF साट्
इित हाेवाच यावः ।
SF इित ह उवाच यावस्
साेऽहं भगवते सहं ददाय्
SF सस् अहम् भगवते सहम् ददाम
अत ऊव वमाेायैव ूहीय्
SFअतस् ऊवम् वमाेाय एव ूह इित
अ ह यावाे बभयांचकारः
SFअ ह यावस् बभयाम् चकार
मेधावी राजा सवेयाे माऽतेय उदराैसीदित ॥ ३३ ॥
SF मेधावी राजा सवेयस् मा अतेयस् उदराैसीत् इित
म ३४ [IV.Ii.34]

स वा एष एतवाते रवा चरवा ैव पुयं
च पापं च पुनः ितयायं ितयाेयावित बुातायैव ॥
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३४ ॥
SF स वै एषस् एतन् वाते रवा चरवा

ा एव पुयम् च पापम् च पुनर् ितयायम्
ितयाेिन अावित बुाताय एव

म ३५ [IV.Ii.35]

तथाऽनः ससमाहतमुसजायादेवमेवायꣳ शारर अाा
ाेनाऽऽनाऽवाढ उसजयाित यैतदूवाेासी
भवित
॥ ३५ ॥
SF तद् यथा अनस् ससमाहतम् उसजम् यायात् एवम्

एव अयम् शाररस् अाा ाेन अाना अवाढस्
उसजम्

याित य एतद् ऊवाेासी भवित
म ३६ [IV.Ii.36]

स यायमणमानं येित जरया वाेपतपता वाऽणमानं िनगछित
SF स य अयम् अणमानम् येित जरया वा उपतपता वा

अणमानम् िनगछित
तथाऽऽं वाेदुबरं वा पपलं वा बधनामुयत
SF तद् यथा अाम् वा उदुबरम् वा पपलम् वा

बधनाद् मुयते
एवमेवायं पुष एयाेऽे यः समुय पुनः ितयायं
ितयाेयावित ाणायैव ॥ ३६ ॥
SF एवम् एव अयम् पुषस् एयस् अे यस्

समुय पुनर् ितयायम् ितयाेिन अावित
ाणाय एव
म ३७ [IV.Ii.37]

तथा राजानमायतमुाः येनसः सूतामयाेऽैः
पानैरवसथैः ितकपते
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SF तद् यथा राजानम् अायतम् उास् येनसस्
सूतामयस् अैस् पानैस् अवसथैस् ितकपते

अयमायाययमागछतीय्
SFअयम् अायाित अयम् अागछित इित
एवꣳ हैवंवदꣳ सवाण भूतािन ितकपत
SF एवम् ह एवंवदम् सवाण भूतािन ितकपते
इदं ाऽऽयातीदमागछतीित ॥ ३७ ॥
SF इदम्  अायाित इदम् अागछित इित
म ३८ [IV.Ii.38]

तथा राजानं ययासतमुाः येनसः
सूतामयाेऽभसमायय्
SF तद् यथा राजानम् ययासतम् उास् येनसस्

सूतामयस् उपसमायत अभसमायत
एवमेवेममाानमतकाले सवे ाणा अभसमायत
SF एवम् ह एवंवदमk् एवम् एव इमम् अाानम्

अतकाले सवे ाणास् उपसमायतkअभसमायत
यैतदूवाेासी भवित ॥ ३८ ॥ इित तृतीयं
ाणम् ॥
SF य एतद् ऊवाेासी भवित
चतथ ाणम् ।
म १ [IV.iv.1]

स यायमााऽबयं येय साेहमव येय्
SF स य अयम् शाररम् k OMअाा अबयम् नीय k

येय साेहम् इव येित
अथैनमेते ाणा अभसमायत
SFअथ एनम् एते ाणास् अभसमायत
स एतातेजाेमााः समयाददानाे दयमेवाववामित
SF सस् एतास् तेजाेमाास् समयाददानस् दयम् एव

अववामित
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स यैष चाषः पुषः परायावतते
SF स य एष चाषस् पुषस् पराङ् पयावतते
ऽथापाे भवित ॥ १ ॥
SFअथ अपस् भवित
म २ [IV.iv.2]

एकभवित न पयतीयार्
SF एकभवित न पयित इित अाः
एकभवित न जतीयार्
SF एकभवित न जित इित अाः
एकभवित न रसयतीयार्
SF एकभवित न रसयित इित अाः
एकभवित न वदतीयार्
SF एकभवित न वदित इित अाः
एकभवित न श ृणाेतीयार्
SF एकभवित न श ृणाेित इित अाः
एकभवित न मनुत इयार्
SF एकभवित न मनुते इित अाः
एकभवित न पृशतीयार्
SF एकभवित न पृशित इित अाः
एकभवित न वजानातीयास्
SF एकभवित न वजानाित इित अार्
तय हैतय दययां ाेतते
SF तय ह एतय दयय अम् ाेतते
तेन ाेतेनैष अाा िनामित
SF तेन ाेतेन एषस् अाा िनामित
चाे वा मूाे वाऽयेयाे वा शररदेशेयस्
SF चस् वा मूस् वा अयेयस् वा

शररदेशेयः
तमुामतं ाणाेऽनूामित
SF तम् उामतम् ाणस् अनूामित
ाणमनूामतꣳ सवे ाणा अनूामत ।
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SF ाणम् अनूामतम् सवे ाणास् अनूामत
सवानाे भवित
SF सवनस् भवित
सवानमेवाववामित ।
SF सवानम् एव अववामित
तं वाकमणी समवारभेते पूवा च ॥ २ ॥
SF तम् वाकमणी समवारभेते पूवा च
म ३ [IV.iv.3]

तथा तृणजलायुका तृणयातं
गवाऽयमाममायाानमुपसꣳहरय्
SF तद् यथा तृणजलायुका तृणय अतम् गवाk add.

mark 1 अयम् अामम् अाय अाानम् अानम्
उपसꣳहरित

एवमेवायमाेदꣳ शररं िनहयावां
गमयवाऽयमाममायाऽऽानमुपसꣳहरित ॥ ३ ॥
SF एवम् एव अयम् पुषस्kअाा इदम् शररम्

िनहय अवाम् गमयवा अानम् k गमयवा अयम्
अामम् अाय अाानम् उपसꣳहरित

म ४ [IV.iv.4]

तथा पेशकार पेशसाे मााम् अपादायायवतरं
कयाणतरꣳ पं तनुत
SF तद् यथा पेशकार पेशसस् मााम् अपादाय उपादाय

अयद् नवतरम् कयाणतरम् पम् तनुते
एवमेवायम् अाेदꣳ शररं िनहयावां
गमयवाऽयवतरं कयाणतरꣳ पं कुते
पयं वा गाधव वा दैवं वा ाजापयं वा ां
वाऽयेषां वा भूतानाम् ॥ ४ ॥
SF एवम् एव अयम् पुषkअाा इदम् शररम्

िनहय अवाम् गमयवा अयद् नवतरम् कयाणतरम्
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पम् तनुते k कुते पयम् वा गाधवम् वा
ाम् वा

ाजापयम् वा दैवम् वा अयेयस् वा भूतेयस्k
गाधवम् वा दैवम् वा ाजापयम् वा ाम्

वायेषाम्
वा भूतानाम्

म ५ [IV.iv.5]

स वा अयमाा  वानमयाे मनाेमयः
ाणमयमयः ाेमयः पृथवीमय अापाेमयाे
वायुमय अाकाशमयतेजाेमयाेऽतेजाेमयः काममयाेऽकाममयः
ाेधमयाेऽाेधमयाे धममयाेऽधममयः सवमयस्
SF स वै अयम् अाा  वानमयस् मनाेमयस्

वायस् k OM ाणमयस् चमयस्
ाेमयस्

अाकाशमयस् वायुमयस् तेजाेमयस् अापाेमयस्
पृथवीमयस्

ाेधमयस् अाेधमयस् हषमयस् अहषमयस्
k

ाेमयस् पृथवीमयस् अापाेमयस् वायुमयस्
अाकाशमयस्

तेजाेमयस् अतेजाेमयस् काममयस् अकाममयस्
ाेधमयस्

अाेधमयस् धममयस् अधममयस् सवमयः
तदेतददयाेऽदाेमय इित यथाकार यथाचार तथा भवित ।
SF तद् यदा इदयस् तद् यद् एतद् इदयस्

अदाेमयस् इित यथाकार यथाचार तथा भवित
साधुकार साधुभवित
SF साधुकार साधुस् भवित
पापकार पापाे भवित
SF पापकार पापस् भवित
पुयः पुयेन कमणा भवित पापः पापेन ।
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SF पुयस् पुयेन कमणा भवित पापस् पापेन
अथाे खवाः
SFअथ उ खल अार्
काममय एवायं पुष इित
SFकाममयस् एव अयम् पुषस् इित
स यथाकामाे भवित
SF स यथाकामस् भवित
ततभवित
SF तथातस् ततस् भवित
यतभवित
SF यथातस् यतस् भवित
तकम कुते
SF तद् कम कुते
यकम कुते
SF यद् कम कुते
तदभसपते ॥ ५ ॥
SF तद् अभसपते
म ६ [IV.iv.6]

तदेष ाेकाे भवित ।
SF तद् एष ाेकस् भवित
तदेव सः सह कमणैित
SF तद् एव सत् तद् सस् सह कमणा एित
लं मनाे य िनषमय ।
SF लम् मनस् य िनषम् अय
ायातं कमणतय
SF ाय अतम् कमणस् तय
यकेह कराेययम् ।
SF यद् क इह कराेित अयम्
तााेकापुनरैय्
SF ताद् लाेकाद् पुनरैित
अै लाेकाय कमण्
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SFअै लाेकाय कमणे
इित नु कामयमानाे
SF इित नु कामयमानस्
ऽथाकामयमानाे याेऽकामाे िनकाम भवित अाकाम
अाकामाे न तय ाणा उामत
SFअथ अकामयमानस् यस् अकामस् िनकामस् अाकामस्

अाकामस् भवितkअकामस् अाकामस् न ताद्
k

तय ाणास् उामत
ैव सायेित ॥ ६ ॥
SFअ एव समवनीयतेk OM.अ ॥।  एव सन्

 अयेित
म ७ [IV.iv.7]

तदेष ाेकाे भवित
SF तद् एष ाेकस् भवित
यदा सवे मुयते
SF यदा सवे मुयते
कामा येऽय द ताः ।
SFकामास् ये अय द तास्
अथ मयाेऽमृताे भवय्
SFअथ मयस् अमृतस् भवित
अ  समत इित ॥
SFअ  समते इित
तथाऽहिनयनी वीके मृता यता शयीतैवमेवेदꣳ
शररꣳ शेते
SF तद् यथा अहिनयनी वीके मृता यता शयीत

एवम् एव इदम् शररम् शेते
ऽथायमशरराेऽमृतः ाणाे
ैव तेज एव
SFअथ अयम् अनथकस् अशररस् ास् अााk
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अयम् अशररस् अमृतस् ाणस्  एव लाेकस्
k

तेजस् एव
साेऽहं भगवते सहं ददामीित हाेवाच जनकाे वैदेहः ॥ ७ ॥
SF सस् अहम् भगवते सहािन ददाम इित ह उवाच

जनकस् वैदेहस्
म ८ [IV.iv.8]

तदेते ाेका भवत ।
SF तद् अप एते ाेकास् तद् एते ाेकास् भवत
अणुः पथा वततः पुराणाे
SFअणुस् पथा वतरस् वततस् पुराणस्
माꣳ पृाेऽनुवाे मयैव ।
SF माम् पृस् अनुवस् मया एव
तेन धीरा अपयत वदः
SF तेन धीरास् अपयत वदस्
वग लाेकमत ऊव वमुाः ॥ ८ ॥
SF उय वगम् लाेकम् इतस् वमुास् वगम्

लाेकम् इतस् ऊवम् वमुास्
म ९ [IV.iv.9]

तमुत नीलमाः
SF तन् शम् उत नीलम् अार्
पलꣳ हरतं लाेहतं च ।
SF पलम् हरतम् लाेहतम् च
एष पथा णा हानुवस्
SF एष पथा णा ह अनुवः
तेनैित वपुयकृैजस ॥ ९ ॥
SF तेन एित वद् तैजसस् पुयकृत् च

पुयकृत् तैजसस् च
म १० [IV.iv.10]
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अधं तमः वशत
SFअधम् तमस् वशत
येऽवामुपासते ।
SF ये असूितम् अवाम् उपासते
तताे भूय इव ते तमाे
SF ततस् भूयस् इव ते तमस्
य उ वायाꣳ रताः ॥ १० ॥
SF ये उ सूयाम् वायाम् रतास्
म ११ [IV.iv.11]

अनदा नाम ते लाेका
SFअसयास् अनदास् नाम ते लाेकास्
अधेन तमसाऽऽवृताः
SFअधेन तमसा अावृतास् तान्
ताꣳते ेयाभगछय्
SF ते ेय अपगछितkअभगछत
अवाꣳसाेऽबुधाे जनाः ॥ ११ ॥
SFअवाꣳसस् अबुधास् जनास्
म १२ [IV.iv.12]

अाानं चेजानीयाद्
SFअाानम् चेद् वजानीयात्
अयमीित पूषः
SFअयम् अ इित पुषस्
कमछकय कामाय
SF कम् इछन् कय कामाय
शररमनुसरेत् ॥ १२ ॥
SF शररम् अनु सरेत् सरेत्
म १३ [IV.iv.13]

ययानुवः ितबु अाा
SF यय अनुवस् ितबुस् अाा
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ऽसदेे गहने वः ।
SFअन् सदेे गहने वस्
स वकृत्
SF स वकृत्
स ह सवय कता
SF स ह सवय कता
तय लाेकः
SF तय लाेकस्
स उ लाेक एव ॥ १३ ॥
SF सस् उ लाेकस् एव
म १४ [IV.iv.14]

इहैव सताेऽथ वतयं
SF तद् एव सतस् तद् उ भवामस् इह एव सतस् अथ

वस् तद् वयम्
न चेदवेदमहती वनः ।
SF न चेद् अवेद अवेदस् महती वनस्
ये तदरुमृताते भवय्
SF ये तद् वदरुमृतास् ते भवत
अथेतरे दःुखमेवापयत ॥ १४ ॥
SFअथ इतरे दःुखम् एव उपयत अपयत
म १५ [IV.iv.15]

यदैतमनुपयय्
SF यदा एतम् अनुपयित
अाानं देवमसा ।
SFअानम् देवम् असा
ईशानं भूतभयय
SF ईशानम् भूतभयय
न तताे वजुगुसते ॥ १५ ॥
SF न तदा वचकसित ततस् वजुगुसते
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म १६ [IV.iv.16]

यादवासंवसराे
SF याद् अवाक् संवसरस्
ऽहाेभः परवतते ।
SFअहाेभस् परवतते
तेवा याेितषां याेितर्
SF तद् देवास् याेितषाम् याेितस्
अायुहाेपासतेऽमृतम् ॥ १६ ॥
SFअयुस् ह ह उपासते अमृतम्
म १७ [IV.iv.17]

यप पजना
SF यन् प पजनास्
अाकाश िततः ।
SFअकाशस् च िततः
तमेव मय अाानं
SF तम् एव मये अाानम्
वाामृताेऽमृतम् ॥ १७ ॥
SF वान्  अमृतस् अमृतम्
म १८ [IV.iv.18]

ाणय ाणमुत चषर्
SF ाणय ाणम् उत चषस् चस्
उत ाेय ाें
SF उत ाेय ाेम् अय अम्
मनसाे ये मनाे वदःु ।
SF मनसस् ये मनस् वदर्ु
ते िनचु पुराणमयम् ॥ १८ ॥
SF ते िनचुर्  पुराणम् अयम्
म १९ [IV.iv.19]

मनसैवानुयं
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SF मनसा एव अायम् अनुयम्
नेह नानाऽत कं चन ।
SF न इह नाना अत कम् चन
मृयाेः स मृयुमााेित
SF मृयाेस् स मृयुम् अााेित
य इह नानेव पयित ॥ १९ ॥
SF यस् इह नाना इव पयित
म २० [IV.iv.20]

एकधैवानुयम्
SF मनसा एव अनुयम् एकधा एव अनुयम्
एतदमयं वम् ।
SF एतद् अमयम् वम्
वरजः पर अाकाशाद्
SF वरजस् परस् अाकाशाद्
अज अाा महावः ॥ २० ॥
SFअजस् अाा महान् वः
म २१ [IV.iv.21]

तमेव धीराे वाय
SF तम् एव धीरस् वाय
ां कुवीत ाणः ।
SF ाम् कुवीत ाणस्
नानुयायाछदान्
SF न अनुयायात् बन् शदान्
वाचाे वलापनꣳ ह तद्
SF वाचस् वलापनम् ह तद्
इित ॥ २१ ॥
SF इित
म २२ [IV.iv.22]

स वा एष महानज अाा याेऽयं
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वानमयः ाणेषु
SF स वै अयम् अाा k स वै एष महान् अजस् अाा

यस् अयम् वानमयस् ाणेषु
य एषाेऽतदय अाकाशस्
SF यस् एषस् अतदय अाकाशः
तछेते सवय वशी सवयेशानः सवयाधपितः
स न साधुना कमणा भूयााे एवासाधुना कनीयानेष
सवेर
SF स न साधुना कमणा भूयान् न उ एव असाधुना कनीयानk्

add. mark 1 एष सवेरस्
एष भूताधपितरेष भूतपाल एष
SF एष भूताधपितसk् add. mark 1 एष भूतपालस्

एष लाेकेरस् एश लाेकपालसk् OM.अबाे
सेतवधरण एषां लाेकानामसेदाय ।
SF स सेतस् वधरणस् एषाम् लाेकानाम् असेदाय
तमेतं वेदानुवचनेन ाणा ववदषत
SF तम् एतम् वेदानुवचनेनk add. mark 1 ाणास्

ववदषत
येन दानेन तपसाऽनाशकेनैतमेव वदवा मुिनभवय्
SF चयेन तपसा या येन अनाशकेन च

चयेन येन दानेन तपसाऽनाशकेन एतम् एव
वदवा

मुिनस् भवित
एतमेव ाजनाे लाेकमछतः जय्
SF एतम् एव ाजनस् लाेकम् ईसतस् इछतस्

जत
एत  वै तपूवे वाꣳसः जां न कामयते
SF एतद् ध  वै तद् पूवे णास् अनुचानासk्

अबाे वाꣳसस् जाम् न कामयते
कं जया करयामाे येषां नाेऽयमााऽयं लाेक इित ।
SF कम् जया करयामस् येषाम् नस् अयम् अाा

अयम् लाेकस् इित
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ते ह  पुैषणाया वैषणाया लाेकैषणाया
युथायाथ भाचय चरत
SF ते ह  पुैषणायास् च वैषणायास् च

लाेकैषणायास् च युथाय अथ भाचयम् चरत
या ेव पुैषणा सा वैषणा
SF या ह एव पुैषणा सा वैषणा
या वैषणा सा लाेकैषणाेभे ेते एषणे एव भवतः ।
SF या वैषणा सा लाेकैषणा उभे ह एते एषणे एव

भवतस्
स एष नेित नेयााऽगृाे न ह गृते
SF सस् एष न इित न इित अाा अगृस् न ह गृते
ऽशीयाे न ह शीयते
SFअशीयस् न ह शीयते
ऽसाे न ह सयते
SFअसस् असतस् न सयते न यथते k असस्

न ह सयते
ऽसताे न यथते न रयय्
SFअसतस् न यथते न रयित
एतमु हैवैते न तरत इय्
SF

अतः पापमकरवमयतः कयाणमकरवमयुभे
उ हैवैष एते तरित
SFअतस् mark 2पापम् अकरवम् इित अतस् कयाणम्

अकरवम् इित उभ-ेउभे ह एषस् उभे उ ह एव एषस्
एते तरित

नैनं कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥
SFअमृतस् सावसाधुनीk OM.अमृतस् ॥। न एनम्

कृताकृते तपतस्
म २३ [IV.iv.23]

तदेतचायुम् ।
SF तद् एतद् ऋचा अयुम्
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एष िनयाे महमा ाणय
SF एष िनयस् महमा ाणय
न वधते कमणा नाे कनीयान् ।
SF न कमणा वधते न उ कनीयान्
तयैव यात् पदवं वदवा
SF तय एव यापदवम् वदवा
न लयते कमणा पापकेनेित ।
SF न कमणा लयते लयते कमणा पापकेन इित
तादेवंवछाताे दात उपरततितः समाहताे
भूवाऽऽयेवाऽऽानं पयित
SF ताद् एवंवद् शातस् दातस् उपरतस् ितितस्

ावसk् समाहतस् भूवा अािन एव अाानम्
पयेत् k पयित

सवमाानं पयित
SF सवम् अाानम् पयित
नैनं पाा तरित
SF न एनम् पाा तरित
सव पाानं तरित
SF सवम् पाानम् तरित
नैनं पाा तपित
SF न एनम् पाा तपित
सव पाानं तपित
SF सवम् पाानम् तपित
वपापाे वरजाेऽवचकसाे ाणाे भवित
SF वपापस् वरजस् अवचकसस् ाणस् भवित
एष लाेकः
SF एष लाेकस्
साड्
SF साट्
इित हाेवाच यावः ।
SF एनम् ास् अस इित ह उवाच यावस्
साेऽहं भगवते वदेहाददाम माम् चाप सह दायायेित ॥ २३ ॥
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SF सस् अहम् भगवते वदेहान् ददाम माम् च अप सह
दायाय इित

म २४ [IV.iv.24]

स वा एष महानज अााऽादाे वसदानाे
SF स वै एष महान् अजस् अाा अादस् वसदानस्
वदते वस
SF वदते वस
य एवं वेद ॥ २४ ॥
SF यस् एवम् वेद
म २५ [IV.iv.25]

स वा एष महानज अााऽजराेऽमराेऽमृताेऽभयाे
ाभयं वै
SF स वै एष महान् अजस् अाा अजरस् अमरस् अभयस्

अमृतस् अमृतस् अभयस्  अभयम् वै
ाभयꣳ ह वै  भवित य एवं वेद ॥ २५ ॥ इित
चतथ ाणम् ।
SF क्  अभयम् वै  अभयम् ह वै 

भवित यस् एवम् वेद
पमं ाणम्
म १ [IV.v.1]

अथ ह यावय े भाये बभूवतमैेयी च कायायनी च
SFअथ ह यावय े भाये बभूवतमैेयी च

कायायनी च
तयाेह मैेयी वादनी बभूव
SF तयाेस् ह मैेयी वादनी बभूव
ीैव तह कायायय्
SFीा एव तह कायायनी
अथ ह यावाेऽयृमुपाकरयन् ॥ १ ॥
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SF सस् अयद् वृम् उपाकरयमाणस् अथ ह
यावस् अयद् वृम् उपाकरयन्

म २ [IV.v.2]

मैेयीित हाेवाच यावः
SF मैेय इित ह उवाच मैेय इित ह उवाच यावस्
जयवा अरेऽहमाथानाद ।
SF जयन् वै अरे अहम् अाद् थानाद् अ
हत तेऽनया कयायायाऽतं करवाणीित ॥ २ ॥
SF हत ते अनया कयायया अतम् करवाण इित
म ३ [IV.v.3]

सा हाेवाच मैेयी
SF सा ह उवाच मैेयी
य म इयं
SF यद् नु मे इयम्
भगाेः
SF भगाेस्
सवा पृथवी वेन पूणा यात्
SF सवा पृथवी वेन पूणा यात्
यां वहं तेनामृताऽऽहाे३ नेित
SF याम् नु अहम् तेन अमृता अाहाे न इित
नेित हाेवाच यावाे
SF न इित ह उवाच यावस्
यथैवाेपकरणवतां जीवतं
SF यथा एव उपकरणवताम् जीवतम्
तथैव ते जीवतꣳ याद्
SF तथा एव ते जीवतम् यात्
अमृतवय त नाऽऽशाऽत वेनेित ॥ ३ ॥
SFअमृतवय त न अाशा अत वेन इित
म ४ [IV.v.4]
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सा हाेवाच मैेयी
SF सा ह उवाच मैेयी
येनाहं नामृता यां
SF येन अहम् न अमृता याम्
कमहं तेन कुयाम् ।
SF कम् अहम् तेन कुयाम्
यदेव भगवावेद
SF यद् एव भगवान् वेद
तदेव मे ूहीित ॥ ४ ॥
SF तद् एव मे ूह इित
म ५ [IV.v.5]

स हाेवाच यावः
SF स ह उवाच यावस्
या वै खल नाे भवती सती
SF याk add. mark 1 वै खल नस् भवती सती
यमवृधद्
SF यम् अवृतत् अवृधत्
धत तह
SF धत खल तह
भवय्
SF भवित
एतद् यायायाम ते
SF एतद् यायायाम ते
याचाणय त मे िनदयासवेित ॥ ५ ॥
SF याचाणय त मे िनदयासव इित
म ६ [IV.v.6]

स हाेवाच
SF स ह उवाच यावस्k OM.

न वा अरे पयुः कामाय पितः याे भवय्
SF न वै अरे पयुर् कामाय पितस् यस् भवित
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अानत कामाय पितः याे भवित ।
SFअानस् त कामाय पितस् यस् भवित
न वा अरे जायायै कामाय जाया या भवय्
SF न वै अरे जायायै कामाय जाया या भवित
अानत कामाय जाया या भवित ।
SFअानस् त कामाय जाया या भवित
न वा अरे पुाणां कामाय पुाः या भवय्
SF न वै अरे पुाणाम् कामाय पुास् या भवत
अानत कामाय पुाः या भवत ।
SFअानस् त कामाय पुास् या भवत
न वा अरे वय कामाय वं यं भवय्
SF न वै अरे वय कामाय वम् यम् भवित
अानत कामाय वं यं भवित ॥
SFअानस् त कामाय वम् यम् भवित
न वा अरे पशूनां कामाय पशवः या भवत
SF

अानत कामाय पशवः या भवत ।
SF

न वा अरे णः कामाय  यं भवय्
SF न वै अरे णस् कामाय  यम् भवित
अानत कामाय  यं भवित ।
SFअानस् त कामाय  यम् भवित
न वा अरे य कामाय ं यं भवय्
SF न वै अरे य कामाय म् यम् भवित
अानत कामाय ं यं भवित ।
SFअानस् त कामाय म् यम् भवित
न वा अरे लाेकानां कामाय लाेकाः या भवय्
SF न वै अरे लाेकानाम् कामाय लाेकास् यास् भवत
अानत कामाय लाेकाः या भवत ।
SFअानस् त कामाय लाेकास् यास् भवत
न वा अरे देवानां कामाय देवाः या भवय्
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SF न वै अरे देवानाम् कामाय देवास् यास् भवत
अानत कामाय देवाः या भवत ।
SFअानस् त कामाय देवास् यास् भवत
न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः या भवय्
SF

अानत कामाय वेदाः या भवत ।
SF

न वा अरे भूतानां कामाय भूतािन याण भवय्
SF न वै अरे भूतानाम् कामाय भूतािन याण भवत
अानत कामाय भूतािन याण भवत ।
SFअानस् त कामाय भूतािन याण भवत
न वा अरे सवय कामाय सव यं भवय्
SF न वै अरे सवय कामाय सवम् यम् भवित
अानत कामाय सव यं भवय्
SFअानस् त कामाय सवम् यम् भवित
अाा वा अरे यः ाेतयाे मतयाे िनदयासतयाे
SFअा वै अरे यस् ाेतयस् मतयस्

िनदयासतयस्
मैेय्
SF मैेय
अािन खवरे े ुते मते वात इदꣳ सव
वदतम् ।
SFअानस् वै अरे दशनेन वणेन मया वानेन

इदम् सवम् वदतम्
म ७ [IV.v.7]

 तं परादाद्
SF  तम् परादात्
याेऽयाऽऽनाे  वेद
SF यस् अय अानस् वेदान्
ं तं परादाद्
SF म् तम् ादात्
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याेऽयाऽऽनः ं वेद
SF यस् अय अानस् म् वेद
लाेकातं परादःु
SFलाेकास् तम् परादःु
याेऽयाऽऽनाे लाेकावेद
SF यस् अय अानस् लाेकान् वेद
देवातं परादःु
SF देवास् तम् परादःु
याेऽयानाे देवावेद
SF यस् अय अानस् देवान् वेद
वेदातं परादर्ु
SF वेद वेदास् तम् परादःु
याेऽयानाे वेदावेद
SF यस् अय अानस् वेदान् वेद
भूतािन तं परादर्ु
SF भूतािन तम् परादःु
याेऽयाऽऽनाे भूतािन वेद
SF यस् अय अानस् भूतािन वेद
सव तं परादाद्
SF सवम् तम् परादात्
याेऽयाऽऽनः सव वेद्
SF यस् अय अानस् सवम् वेद
एदं ेदं ममे लाेका इमे देवा इमे वेदा इमािन
भूतानीदꣳ सव यदयमाा ॥ ७ ॥
SF इदम्  इदम् म् इमे लाेकास् इमे देवास् इमे

वेदास् इमािन भूतािन इदम् सवम् यद् अयम् अाा
म ८ [IV.v.8]

स यथा दुदभुेहयमानय न बााछदाछ याद् हणाय
SF स यथा दुदभुेस् हयमानय न बाान् शदान्

श यात् हणाय
दुदभुेत हणेन दुदुयाघातय वा शदाे गृहीतः ॥ ८ ॥
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SF दुदभुेस् त हणेन दुदुयाघातय वा शदस्
गृहीतस्

म ९ [IV.v.9]

स यथा शय ायमानय न बााछदाछ याद्
हणाय
SF स यथा षय ायमानय न बाान् शदान्

श यात् हणाय
शय त हणेन शय वा शदाे गृहीतः ॥ ९ ॥
SF षय त हणेन षय वा शदस्

गृहीतस्
म १० [IV.v.10]

स यथा वीणायै वामानायै न बााछदाछ याहणाय
SF स यथा वीणायै वामानायै न बाान् शदान्

श यात् हणाय
वीणायै त हणेन वीणावादय वा शदाे गृहीतः ॥ १० ॥
SF वीणायै त हणेन वीणावादय वा शदस् हीतस्
म ११ [IV.v.11]

स यथाऽऽैधाेरयाहतय पृथधूमा विनरय्
SF स यथा अाैधाेस् अयाहतय पृथक् धूमास्

विनरत
एवं वा अरेऽय महताे भूतय िनःसतमेतवेदाे
यजुवेदः सामवेदाेऽथवारस इितहासः पुराणं
वा उपिनषदः ाेकाः सूायनुयायानािन यायानािन
इꣳ तमाशतं पायतमयं च लाेकः पर लाेकः
सवाण च भूताययैवैतािन सवाण िनःसतािन ॥ ११ ॥
SF एवम् वै अरे अय महतस् भूतय िनसतमk्

िनःसतम् एतद् यद् ऋवेदस् यजुवेदस्
सामवेदस्
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अथवारसस् इितहासस् पुराणम् वास्
उपिनषदस्

ाेकास् सूाण अनुयायानािन यायानिन दम् k
इम्

तम् अाशतम् पायतम् अयम् च लाेकस् परस् च
लाेकस्

सवाण च भूतािन अय एव एतािन सवाण िनसतािनk
िनःसतािन

म १२ [IV.v.12]

स यथा सवासामपाꣳ समु एकायनम्
SF स यथा सवासाम् अपाम् समुस् एकायनम्
एवꣳ सवेषाꣳ पशानां वगेकायनम्
SF एवम् सवेषाम् पशानाम् वक् एकायनम्
एवꣳ सवेषां गधानां नासकैकायनम्
SF एवम् सवेषाम् गधानाम् नासके एकायनम्
एवꣳ सवेषाꣳ रसानां जैकायनम्
SF एवम् सवेषाम् रसानाम् जा एकायनम्
एवꣳ सवेषाꣳ पाणां चरेकायनम्
SF एवम् सवेषाम् पाणाम् चस् एकायनम्
एवꣳ सवेषं शदानां ाेमेकायनम्
SF एवम् सवेषम् शदानाम् ाेम् एकायनम्
एवꣳ सवेषाꣳ सपानां मन एकायनम्
SF एवम् सवेषाम् सपानाम् मनस् एकायनम् k

मनस् एकायनम्
एवꣳ सवासां वानाꣳ दयमेकायनम्
SF एवम् सवासाम् वानाम् दयम् एकायनम्
एवꣳ सवेषां कमणाꣳ हतावेकायनम्
SF एवम् सवेषाम् कमणाम् हताै एकायनम्
एवꣳ सवेषामानदानामुपथ एकायनम्
SF एवम् सवेषाम् अानदानाम् उपथस् एकायनम्
एवꣳ सवेषां वसगाणां पायुरेकायनम्
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SF एवम् सवेषाम् वसगाणाम् पायुस् एकायनम्
एवꣳ सवेषामवनां पादावेकायनम्
SF एवम् सवेषाम् अवनाम् पादाै एकायनम्
एवꣳ सवेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ १२ ॥
SF एवम् सवेषाम् वेदानाम् वाक् एकायनम्
म १३ [IV.v.13]

स यथा सैधवघनाेऽनतराेऽबाः कृाे रसघन एवै
SF स यथा सैधवघनस् अनतरस् अबास् कृस्

रसघनस् एव यातk् OM.

वं वा अरेऽयमाानतराेऽबाः कृः ानघन एवैतेयाे
भूतेयः समुथाय तायेवानुवनययितित
SF एवम् वै अरे इदम् महत् भूतम् अनतम् अपरम्

अरे अयम् अाा अनतरस् अबास् कृस्
ानघनस्

एव एतेयस् भूतेयस् समुथाय तािन एव अनुवनयित
न ेय साऽतीयरे वीमीित हाेवाच यावः ॥ १३ ॥
SF न ेय सा अत इित अरे वम इित ह उवाच

यावस्
म १४ [IV.v.14]

सा हाेवाच मैेय्
SF सा ह उवाच मैेयी
अैव मा भगवााेहातमापीपपन्
SFअ एव मा भगवान् माेहातम् अापीपदत्
न वा अहममं वजानामीित
SF न वै अहम् इमम् वजानाम इित
स हाेवाच
SF स ह उवाच यावस्k OM.

न वा अरेऽहं माेहं वीय्
SF न वै अरे अहम् माेहम् वीम
अवनाशी वा अरेऽयमााऽनुछधमा ॥ १४ ॥
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SFअवनाशी वै अरे अयम् अाा अनुछधमा
म १५ [IV.v.15]

य ह ैतमव भवित
SF य ह ैतम् इव भवित
तदतर इतरं पयित
SF तद् इतरस् इतरम् पयित
तदतर इतरं जित
SF तद् इतरस् इतरम् जित
तदतर इतरꣳ रसयते
SF तद् इतरस् इतरम् रसयित
तदतर इतरमभवदित
SF तद् इतरस् इतरम् अभवदित
तदतर इतरꣳ श ृणाेित
SF तद् इतरस् इतरम् श ृणाेित
तदतर इतरं मनुते
SF तद् इतरस् इतरम् मनुते
तदतर इतरꣳ पृशित
SF तद् इतरस् इतरम् पृशित
तदतर इतरं वजानाित ।
SF तद् इतरस् इतरम् वजानाित
य वय सवमाैवाभूत्
SF य त अय सवम् अाा एव अभूत्
तकेन कं पयेत्
SF तद् केन कम् पयेत्
तकेन कं जेत्
SF तद् केन कम् जेत्
तकेन कꣳ रसयेत्
SF तद् केन कम् रसयेत्
तकेन कमभवदेत्
SF तद् केन कम् अभवदेत्
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तकेन कꣳ श ृणुयात्
SF तद् केन कम् श ृणुयात्
तकेन कं मवीत
SF तद् केन कम् मवीत
तकेन कꣳ पृशेत्
SF तद् केन कम् पृशेत्
तकेन कं वजानीयाेनेदꣳ सव वजानाित
SF तद् केन कम् वजानीयात्
तं केन वजानीयात्
SF तम् केन वजानीयात्
स एष नेित नेयाऽागृाे न ह गृते
SF सस् एष न इित न इित अाा अगृस् न ह गृते
ऽशीयाे न ह शीयते
SFअशीयस् न ह शीयते
ऽसाे न ह सयते
SFअसस् न ह सयते
ऽसताे न यथते न रयित ।
SFअसतस् न यथते न रयित]
वातारमरे केन वजानीयादयुानुशासनास
SF वातारम् अरे केन वजानीयात् इित उानुशासना अस
मैेय्
SF मैेय
एतावदरे खवमृतवमित हाेा यावाे
वजहार ॥ १५ ॥इित पमं ाणम् ॥
SF एतावत् अरे खल अमृतवम् इित ह उा यावस्

वजहार
षं ाणम् ।
म १ [IV.vi.1]

अथ वꣳशः
SFअथ वꣳशस्
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पाैितमायाे गाैपवनाद्
SF पशितमायस् गाैपवनाद्
गाैपवनः पाैितमायात्
SF गाैपवनस् पशितमायाद्
पाैितमायाे गाैपवनाद्
SF पशितमायस् गाैपवनाद्
गाैपवनः काैशकात्
SF गाैपवनः काैशकाद्
काैशकः काैडयात्
SFकाैशकस् काैडयाद्
काैडयः शाडयाच्
SFकाैडयस् हाडयाद्
छाडयः काैशका गाैतमा
SF हाडयस् काैशकाद् च गाैतमाद् च
गाैतमः ॥ १ ॥
SF गाैतमस्
म २ [IV.vi.2]

अावेयाद्
SFअवेयस्
अवेयाे गायाद्
SFअवेयाद् गायाद्
गायाे गायाद्
SF गायस् गायाद्
गायाे गाैतमाद्
SF गायस् गाैतमाद्
गाैतमः सैतवात्
SF गाैतमस् शैतवाद्
सैतवः पाराशयायणात्
SF शैतवस् पाराशयायणाद्
पाराशायायणाे गायायणाद्
SF पाराशायायणस् गायायणाद्
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गायायण उालकायनाद्
SF गायायणस् ऊालकायनाद्
उालकायनाे जाबालायनाज्
SFऊालकायनस् जाबालायनाद्
जाबालायनाे मायदनायनान्
SFजाबालायनस् मायदनायनाद्
मायदनायनः साैकरायणात्
SF मायदनायनस् शाैकरायणाद्
साैकरायणः काषायणात्
SF शाैकरायणस् काषायणाद्
काषायणः सायकायनात्
SFकाषायणस् शायकायनाद्
सायकायनः काैशकायनेः
SF शायकायनस् काैशकायनेस्
काैशकायिनः ॥ २ ॥
SFकाैशकायिनस्
म ३ [IV.vi.3]

घृतकाैशकाद्
SF घृतकाैशकाद्
घृतकाैशकः पाराशयायणात्
SF घृतकाैशकस् ाशयायणाद्
पाराशयायणः पाराशयात्
SF पारशयायणस् पाराशयाद्
पाराशयाे जातूकयाज्
SF पाराशयस् जातूकयाद्
जातूकय अासरायणा याकाा
SFजातूकयस् असरायणाद् च याकाद् च
ऽऽसरायणैवणेस्
SFअसरायणस् ैवणेः
ैवणराैपजधनेर्
SF ैवणस् अाउपजधनेस्
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अाैपजधिनरासरेर्
SFअाैपजधिनस् असरेस्
अासरभाराजाद्
SFअसरस् भाराजाद्
भाराज अाेयाद्
SF भाराजस् अेयाद्
अाेयाे माटेर्
SFअेयस् माटेस्
माटगाैतमाद्
SF माटस् गाैतमाद्
गाैतमाे गाैतमाद्
SF गाैतमस् गाैतमाद्
गाैतमाे वायाद्
SF गाैतमस् वायाद्
वायः शाडयाच्
SF वायस् हाडयाद्
छाडयः कैशाेयाकायात्
SF हाडयस् कैशाेयाद् कायाद्
कैशाेयः कायः कुमारहारतात्
SF कैशाेयस् कायस् कुमारहारताद्
कुमारहारताे गालवाद्
SF कुमारहारतस् गालवाद्
गालवाे वदभीकाैडयाद्
SF गालवस् वदभीकाैडयाद्
वदभीकाैडयाे वसनपाताे बावाद्
SF वदभी काैडयस् वसनपातस् बावाद्
वसनपााव पथः साैभरात्
SF वसनपाद् बावस् पथस् शाैभराद्
पथाः साैभराेऽयायादारसाद्
SF पथास् शाैभरस् अायायाद् अरसाद्
अयाय अारस अाभूतेवा ाद्
SFअयायस् अरसस् अभूतेस् वा ाद्
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अाभूितवा ाे वपावा ाद्
SFअभूितस् वास् ववपाद् वा ाद्
वपवा ाेऽयाम्
SF वपस् वास् अायाम्
अनाै दधीच अाथवणाद्
SFअनाै दधीचस् अथवणाद्
दयाथवणाेऽथवणाे दैवाद्
SF दयङ् अथवणस् अाथवणस् दैवाद्
अथवा दैवाे मृयाेः ावꣳसनान्
SFअथवा दैवस् मृयाेस् ावꣳसनाद्
मृयुः ावꣳसनः वꣳसनात्
SF मृयुस् ावꣳसनस् वꣳसनाद्
वꣳसन एकषेर्
SF वꣳसनस् एकषेस्
एकषवचेः
SF एकषस् वचेस्
वचयेर्
SF वचस् येस्
यः सनाराेः
SF यस् शनाराेस्
सनाः सनातनात्
SF शनास् शनातनाद्
सनातनः सनगात्
SF शनातनस् शनगाद्
सनगः परमेनः
SF शनगस् परमेनस्
परमेी णाे
SF परमेी णस्
 वयु
SF  वयु
णे नमः ॥ ३ ॥ इित षं ाणम् ॥
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SF णे नमस्
॥ इित बृहदारयकाेपिनषद चतथाेऽयायः ॥
अथ पमाेऽयायः ।
थमं ाणम् । [V.i.1]

ॐ पूणमदः
SF पूणम् अदस्
पूणमदं
SF पूणम् इदम्
पूणापूणमुदयते ।
SF पूणाद् पूणम् उदयते
पूणय पूणमादाय
SF पूणय पूणम् अादाय
पूणमेवावशयते ।
SF पूणम् एव अवशयते
ॐ३ खं 
SFखम् 
खं पुराणं
SFखम् पुराणम्
वायुरं खम्
SF वायुरम् खम्
इित ह ाऽऽह काैरयायणीपुाे ।
SF इित ह  अाह काैरयायणीपुस्
वेदाेऽयम्ं
SF वेदस् अयम्
ाणा वदर्ु
SF ाणास् वदर्ु
वेदैनेन येदतयम् ॥ १ ॥ इित थमं ाणम् ॥
SF वेद एनेन यद् वेदतयम्
तीयं ाणम् ।
म १ [V.I.1]
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याः ाजापयाः जापताै पतर चयमूषुर्
SF यास् ाजापयास् जापताै पतर चयम्

ऊषुर्
देवा मनुया असरा
SF देवास् मनुयास् असरास्
उषवा चय देवा ऊचुर्
SF उषवा चयम् देवास् ऊचुर्
वीत नाे भवािनित ।
SF वीत नस् भवान् इित
तेयाे हैतदरमुवाच
SF तेयस् ह एतद् अरम् उवाच
द इित
SF दस् इित
यासा३ इित ।
SF यास इित
यासेित हाेचुर्
SF यास इित ह ऊचुर्
दायतेित न अाथेय्
SF दायत इित नस् अाथ इित
अाेमित हाेवाच
SFअाेम् इित ह उवाच
यासेित ॥ १ ॥
SF यास इित
म २ [V.I.2]

अथ हैनं मनुया ऊचुर्
SFअथ ह एनम् मनुयास् ऊचुर्
वीत नाे भवािनित ।
SF वीत नस् भवान् इित
तेयाे हैतदेवारमुवाच
SF तेयस् ह एतद् एव अरम् उवाच
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द इित
SF दस् इित
यासा३ इित ।
SF यास इित
यासेित हाेचुर्
SF यास इित ह ऊचुर्
देित न अाथेय्
SF द इित नस् अाथ इित
अाेमित हाेवाच
SFअाेम् इित ह उवाच
यासेित ॥ २ ॥
SF यास इित
म ३ [V.I.3]

अथ हैनमसरा ऊचुर्
SFअथ ह एनम् असरास् ऊचुर्
वीत नाे भवािनित ।
SF वीत नस् भवान् इित
तेयाे हैतदेवारमुवाच
SF तेयस् ह एतद् एव अरम् उवाच
द इित
SF दस् इित
यासा३ इित ।
SF यास इित
यासेित हाेचुर्
SF यास इित ह ऊचुर्
दयवमित न अाथेय्
SF दयवम् इित नस् अाथ इित
अाेमित हाेवाच
SFअाेम् इित ह उवाच
यासेित ।
SF यास इित
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तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदित तनयर्
SF तद् एतद् एव एषा दैवी वाक् अनुवदित तनयस्
द द द इित
SF दददस् इित
दायत द दयवमित ।
SF दयत द दयवम् इित
तदेतयꣳ शेद्
SF तद् एतद् यम् शेत्
दमं
SF दमम्
दानं
SF दानम्
दयामित ॥ ३ ॥ इित तीयं ाणम् ॥
SF दयाम् इित
तृतीयं ाणम् । [V.Ii.1]

एष जापितयदृयम्
SF एष जापितस् यद् धृदयम्
एतैतसवम् ।
SF एतद्  एतद् सवम्
तदेतयरꣳ
SF तद् एतद् यरम्
दयमित ।
SF दयम् इित
 इयेकमरम्
SF स् इित एकम् अरम्
अभहरयै वााये च
SFअभहरत अै वास् च अये च
य एवं वेद ।
SF यस् एवम् वेद
द इयेकमरम्
SF दस् इित एकम् अरम्
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ददयै वााये च
SF ददत ददित अै वास् च अये च
य एवं वेद ।
SF यस् एवम् वेद
यमयेकमरम्
SF यम् इित एकम् अरम्
एित वग लाेकं
SF एित वगम् लाेकम्
य एवं वेद ॥ १ ॥ इित तृतीयं ाणम् ॥
SF यस् एवम् वेद
चतथ ाणम् । [V.iv.1]

तै तद्
SF तद् वै तद्
एतदेव तदास
SF एतद् एव तद् अास
सयमेव ।
SF सयम् एव
स याे हैतं महं थमजं वेद
SF स यस् ह एवम् महत् यम् थमजम् वेद
सयं ेित
SF सयम्  इित
जयतीमाꣳाेकाञ्
SFजयित इमान् लाेकान्
जत इवसावसद्
SF जतस् इद् नु असाै असत्
य एवमेतहं थमजं वेद
SF यस् एवम् एतद् महत् यम् थमजम् वेद
सयं ेित
SF सयम्  इित
सयꣳ ेव  ॥ १ ॥ इित चतथ ाणम् ॥
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SF सयम् ह एव 
पमं ाणम् ।
म १ [v.V.1]

अप एवेदम अासस्
SFअपस् एव इदम् अे अासर्
ता अापः सयमसृजत
SF तास् अापस् सयम् असृजत
सयं 
SF सयम् 
 जापितम्
SF  जापितम्
जापितदेवाꣳस्
SF जापितस् देवान्
ते देवाः सयमेवाेपासते
SF ते देवास् सयम् इित एव उपासते
तदेतयरꣳ
SF तद् एतद् यरम्
सयमित ।
SF सयम् सितयम् इित
स इयेकमरम्
SF स इित एकम् अरम्
तीयेकमरम्
SF ित इित एकम् अरम्
यमयेकमरम् ।
SFअम् यम् इित एकम् अरम्
थमाेमे अरे सयम्
SF थमाेमे अरे सयम्
मयताेऽनृतम् तदेतदनृतमुभयतः
सयेन परगृहीतꣳ
SF मयतस् अनृतम् तद् एतद्

अनृतमk् add. mark 1 उभयतस्

brinew-proofed.pdf 247



बृहदारयकाेपिनषत्

सयेन परगृहीतम्
सयभूयमेव भवित ।
SF सयभूयम् एव भवित
नैनंवाꣳसमनृतꣳ हनत ॥ १ ॥
SF न एवंवाꣳसम् अनृतम् हनत
म २ [V.v.2]

तसयमसाै स अादयाे ।
SF तद् यद् तद् सयम् असाै सस् अादयस्
य एष एतडले पुषाे यायं दणेऽन्
पुषस्
SF यस् एषस् एतन् मडले पुषस् य अयम्

दणे अन् पुषः
तावेतावयाेऽयितताै
SF ताै एताै अयस् अयन् ितताै
रमभरेषाेऽिततः
SF रमभस् एषस् अन् िततस्
ाणैरयममुन्
SF ाणैस् अयम् अमुन्
स यदाेमयवित
SF स यदा उमयन् भवित
शमेवैतडलं पयित
SF शम् एव एतद् मडलम् पयित
नैनमेते रमयः यायत ॥ २ ॥
SF न एनम् एते रमयस् यायत
म ३ [V.v.3]

य एष एतडले पुषस्
SF यस् एषस् एतन् मडले पुषः
तय भूरित शर
SF तय भूस् इित शरस्
एकꣳ शर
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SF एकम् शरस्
एकमेतदरं
SF एकम् एतद् अरम्
भुव इित बा
SF भुवस् इित बा
ाै बा
SF ाै बा
े एते अरे
SF े एते अरे
वरित िता
SF वरित िता
े िते े एते अरे ।
SF े िते े एते अरे
तयाेपिनषदहरित ।
SF तय उपिनषद् अहरित
हत पाानं जहाित च
SF हत पाानम् जहाित च
य एवं वेद ॥ ३ ॥
SF यस् एवम् वेद
म ४ [V.v.4]

याेऽयं दणेऽपुषस्
SFअथk OM. यस् अयम् दणे अन् पुषः
तय भूरित शरः
SF तय भूस् इित शरस्
एकꣳ शर
SF एकम् शरस्
एकमेतदरम्
SF एकम् एतद् अरम्
भुव इित बा
SF भुवस् इित बा
ाै बा
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SF ाै बा
े एते अरे
SF े एते अरे
वरित िता
SF वरित िता
े िते
SF े िते
े एते अरे ।
SF े एते अरे
तयाेपिनषदहमित ।
SF तय उपिनषद् अहम् इित
हत पाानं जहाित च
SF हत पाानम् जहाित च
य एवं वेद ॥ ४ ॥ इित पमं ाणम् ॥
SF यस् एवम् वेद
षं ाणम् [V.vi.1]
मनाेमयाेऽयं पुषाे
SF मनाेमयस् अयम् पुषस्
भाःसयस्
SF भाःसयः
ततदये यथा ीहवा यवाे वा
SF तन् अतदये यथा ीहस् वा यवस् वा एवम्

अयम् अतरान् पुषस्k OM. एवम्
स एष सवय सवयेशानः
SF स एष सवय सवय ईशानस्
सवयाधपितः
SF सवय अधपितस्
सवमदं शात यददं क ॥ १ ॥ इित षं
ाणम् ॥
SF सवम् इदम् शात यद् इदम् क
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समं ाणम् । [V.vI.1]

वुद् ेयार्
SF वुत्  इित अार्
वदानाुद्
SF वदानाद् वुत्
वयेनं पानाे
SF वित एनम् पानस्
य एवं वेद
SF यस् एवम् वेद
वुेित ।
SF वुत्  इित
वुेव  ॥ १ ॥ इित समं ाणम् ॥
SF वुत् ध एव 
अमं ाणम् । [V.vIi.1]

वाचं धेनुमुपासीत ।
SF वाचम् धेनुम् उपासीत
तयावारः तनाः
SF तयास् चवारस् तनास्
वाहाकाराे वषाराे हतकारः वधाकारस्
SF वाहाकारस् वषारस् हतकारस् वधाकारः
तयै ाै तनाै देवा उपजीवत
SF तयै ाै तनाै देवास् उपजीवत
वाहाकारं च वषारं च
SF वाहाकारम् च वषारम् च
हतकारं मनुयाः
SF हतकारम् मनुयास्
वधाकारं पतरः ।
SF वधाकारम् पतरस्
तयाः ाण ऋषभाे
SF तयास् ाणस् ऋषभस्

brinew-proofed.pdf 251



बृहदारयकाेपिनषत्

मनाे वसः ॥ १ ॥ इयमं ाणम् ॥
SF मनस् वसस्
नवमं ाणम् । [V.ix.1]

अयमावैानराे याेऽयमतः पुषे
SFअयम् अास् वैानरस् यस् अयम् अतर् पुषे
येनेदमं पयते यददमते ।
SF येन इदम् अम् पयते यद् इदम् अते
तयैष घाेषाे भवित
SF तय एष घाेषस् भवित
यमेतकणावपधाय श ृणाेित ।
SF यम् एतद् कणाै अपधाय श ृणाेित
स यदाेमयवित
SF स यदा उमयन् भवित
नैनं घाेषꣳ श ृणाेित ॥ १ ॥ इित नवमं ाणम् ॥
SF न एनम् घाेषम् श ृणाेित
दशमं ाणम् । [V.x.1]

यदा वै पुषाेऽााेकाैित
SF यदा वै पुषस् अाद् लाेकाद् ैित
स वायुमागछित
SF स वायुम् अागछित
तै स त वजहीते यथा रथचय खं
SF तै स त वजहीते यथा रथचय खम्
तेन स ऊव अामते ।
SF तेन सस् ऊवस् अामते
स अादयमागछित
SF सस् अादयम् अागछित
तै स त वजहीते यथालबरय खम्
SF तै स त वजहीते यथा अडबरय अलबरय खम्
तेन स ऊव अामते ।
SF तेन सस् ऊवस् अामते
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स चमसमागछित
SF स चमसम् अागछित
तै स त वजहीते यथा दुदभुेः खम्
SF तै स त वजहीते यथा दुदभुेस् खम्
तेन स ऊव अामते ।
SF तेन सस् ऊवस् अामते
स लाेकमागछयशाेकमहमम्
SF स लाेकम् अागछित अशाेकम् अहमम्
तवसित शातीः समाः ॥ १ ॥ इित दशमं ाणम् ॥
SF तन् वसित शातीस् समास्
एकादशं ाणम् । [V.xi.1]

एतै परमं तपाे याहततयते
SF एतद् वै परमम् तपस् यद् याहतस् तयते
परमꣳ हैव लाेकं जयित
SF परमम् ह एव लाेकम् जयित
य एवं वेदैतै परमं तपाे यं ेतमरयꣳ हरत
SF यस् एवम् वेद एतद् वै परमम् तपस् यम्

ेतम् अरयम् हरत
परमꣳ हैव लाेकं जयित
SF परमम् ह एव लाेकम् जयित
य एवं वेदैतै परमं तपाे यं ेतमावयादधित
SF यस् एवम् वेद एतद् वै परमम् तपस् यम्

ेतम् अाै अयादधित
परमꣳ हैव लाेकं जयित
SF परमम् ह एव लाेकम् जयित
य एवं वेद ॥ ११ ॥ इित एकादशं ाणम् ॥
SF यस् एवम् वेद
ादशं ाणम् । [V.xI.1]

अं ेयेक अास्
SFअम्  इित एके अार्
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त तथा
SF तद् न तथा
पूयित वा अमृते ाणात्
SF पूयित वै अम् ऋते ाणाद्
ाणाे ेयेक अास्
SF ाणस्  इित एके अार्
त तथा
SF तद् न तथा
शयित वै ाण ऋतेऽाद्
SF शयित वै णस् ऋते अाद्
एते ह वेव देवते
SF एते ह त एव देवते
एकधाभूयं भूवा
SF एकधाभूयम् भूवा
परमतां गछतस्
SF परमताम् गछतः
त ाऽऽह ातृदः पतरम्
SF तद् ध  अाह ातृदस् पतरम्
कꣳ वदेवैवं वदषुे साधु कुयाम्
SF कम् वद् एव एवंवदषुे साधु कुयाम्
कमेवाा असाधु कुयामित ।
SF कम् एव अै असाधु कुयाम् इित
स ह ाह पाणना
SF स ह  अाह पाणना
मा
SF मा
ातृद
SF ातृद
कवेनयाेरेकधाभूयं भूवा परमतां गछतीित ।
SFकस् त एनयाेस् एकधाभूयम् भूवा परमताम्

गछित इित
ता उ हैतदवुाच
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SF तै उ ह एतद् उवाच
वीय्
SF व इित
अं वै व
SFअम् वै व
अे हीमािन सवाण भूतािन वािन ।
SFअे ह इमािन सवाण भूतािन वािन
रमित
SF रम् इित
ाणाे वै रं
SF ाणस् वै रम्
ाणे हीमािन सवाण भूतािन रमते ।
SF ाणे ह इमािन सवाण भूतािन रतािन रमते
सवाण ह वा अन् भूतािन वशत
SF सवाण ह वै अन् भूतािन वशत
सवाण भूतािन रमते
SF सवाण भूतािन रमते
य एवं वेद ॥ १२ ॥ इित ादशं ाणम् ॥
SF यस् एवम् वेद
याेदशं ाणम्
म १ [V.xIi.1]

उथम्
SF उथम्
ाणाे वा उथम्
SF ाणस् वै उथम्
ाणाे हीदꣳ सवमुथापयय्
SF ाणस् ह इदम् सवम् उथापयित
उाा धादुथवरतय्
SF उद् ध अै अाद् उथवद् वीरस् ितित
उथय सायुयꣳ सलाेकतां जयित
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SF उथय सायुयम् सलाेकताम् जयित
य एवं वेद ॥ १ ॥
SF यस् एवम् वेद
म २ [V.xIi.2]

यजुः
SF यजुस्
ाणाे वै यजुः
SF ाणस् वै यजुस्
ाणे हीमािन सवाण भूतािन युयते ।
SF ाणे ह इमािन सवाण भूतािन युयते
युयते हाै सवाण भूतािन ैाय
SF युयते ह अै सवाण भूतािन ैाय
यजुषः सायुयꣳ सलाेकतां जयित
SF यजुषस् सायुयम् सलाेकताम् जयित
य एवं वेद ॥ २ ॥
SF यस् एवम् वेद
म ३ [V.xIi.3]

साम
SF साम
ाणाे वै साम
SF ाणस् वै साम
ाणे हीमािन सवाण भूतािन सय ।
SF ाणे ह इमािन सवाण भूतािन सय
सय हाै सवाण भूतािन ैाय कपते
SF सय ह अै सवाण भूतािन ैाय कपते
साः सायुयꣳ सलाेकतां जयित
SF सास् सायुयम् सलाेकताम् जयित
य एवं वेद ॥ ३ ॥
SF यस् एवम् वेद
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म ४ [V.xIi.4]

म्
SF म्
ाणाे वै म्
SF ाणस् वै म्
ाणाे ह वै म्
SF ाणस् ह वै म्
ायते हैनं ाणः णताेः ।
SF ायते ह एनम् ाणस् णताेस्
 ममाेित
SF  म् अम् अम् अाेित
य सायुयꣳ सलाेकतां जयित
SF य सायुयम् सलाेकताम् जयित
य एवं वेद ॥ ४ ॥ इित याेदशं ाणम् ॥
SF यस् एवम् वेद
चतदशं ाणम् ।
म १ [V.xiv.1]

भूमरतरं ाैरयावराय्
SF भूमस् अतरम् ाैस् इित अाै  अराण
अारꣳ ह वा एकं गाययै पदम्
SFअारम् ह वै एकम् गाययै पदम्
एतदु हैवाया एतत्
SF एतद् उ ह एव अयास् एतद्
स यावदेषु िषु लाेकेषु
SF स यावत् एषु िषु लाेकेषु
ताव जयित याेऽया एतदेवं पदं वेद ॥ १ ॥
SF तावत् ध जयित यस् अयास् एतद् एवम् पदम् वेद
म २ [V.xiv.2]

ऋचाे यजꣳूष सामानीयावराय्
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SFऋचस् यजूष सामािन इित अाै अराण
अारꣳ ह वा एकं गाययै पदम्।
SFअारम् ह वै एकम् गाययै पदम्
एतदु हैवाया एतत्
SF एतद् उ ह एव अयास् एतद्
स यावतीयं यी वा
SF स यावती इयम् यी वा
ताव जयित
SF तावत् ध जयित
याेऽया एतदेवं पदं वेद ॥ २ ॥
SF यस् अयास् एतद् एवम् पदम् वेद
म ३ [V.xiv.3]

ाणाेऽपानाे यान इयावराण
SF ाणस् अपानस् यानस् इित अाै अराण
अारꣳ ह वा एकं गाययै पदम्
SFअारम् ह वै एकम् गाययै पदम्
एतदु हैवाया एतत्
SF एतद् उ ह एव अयास् एतद्
स यावददं ाण
SF स यावत् इदम् ाण
ताव जयित
SF तावत् ध जयित
याेऽया एतदेवं पदं वेद
SF यस् अयास् एतद् एवम् पदम् वेद
अथाया एतदेव तरयं दशतं पदं पराेरजा य एष तपित
SFअथ अयास् एतद् एव तरयम् दशतम् पदम्

पराेरजास् यस् एष तपित
यै चतथ तुरयम्
SF यद् वै चतथम् तद् तरयम्
दशतं पदमित
SF दशतम् पदम् इित
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दश इव ेष
SF दशे इव ह एषस्
पराेरजा इित
SF पराेरजास् इित
सवमु ेवैष रज उपयुपर तपय्
SF सवम् उ ह एव एष रजस् उपयुपर तपित
एवꣳ हैव या यशसा तपित
SF एवम् ह एव या यशसा तपित
याेऽया एतदेवं पदं वेद ॥ ३ ॥
SF यस् अयास् एतद् एवम् पदम् वेद
म ४ [V.xiv.4]

सैषा गाययेतꣳतरये दशते पदे पराेरजस
ितता
SF सा एषा गायी एतन् तरये दशते पदे पराेरजस

ितता
तै तसये िततं
SF तद् वै तद् सये ितता िततम्
चवै सयम्
SF चस् वै सयम्
चह वै सयम्
SF चस् ह वै सयम्
ताददानीं ाै ववदमानावेयाताम्
SF ताद् यद् इदानीम् ाै ववदमानाै एयातम्
अहम् अदशम्
SFअहम् अाम् अदशम्
अहमाैषमित
SFअहम् अाैषम् इित
य एव एवं ूयाद्
SF यस् एव एवम् ूयात्
अहम् अदशमित
SFअहम् अाम् अदशम् इित
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ता एव याम ।
SF तै एव यात् याम
तै तसयं बले िततम्
SF तद् वै तद् सयम् बले िततम्
ाणाे वै बलम्
SF ाणस् वै बलम्
ताणे िततम्
SF तद् ाणे िततम्
तादार्
SF ताद् अार्
बलꣳ सयादाेगीय इय्
SF बलम् सयाद् अाेजीयस् इित
एवं वेषा गायययां ितता ।
SF एवम् उ एषा गायी अयाम् ितता
सा हैषा गयाꣳते
SF सा ह एषा गयान् ते
ाणा वै गयास्
SF ाणास् वै गयाः
ताणाꣳते
SF तद् ाणास् ते
तयाꣳते
SF तद् यद् गयान् ते
ताद् गायी नाम ।
SF ताद् गायी नाम
स यामेवामꣳू सावीमवाहैषैव सा ।
SF स याम् एव अमूमk् add. mark 1 सावीम् अवाह

एषा एव सा
स या अवाह
SF स यै अवाह
तय ाणाꣳायते ॥ ४ ॥
SF तय ाणास् ायते

260 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

म ५ [V.xiv.5]

ताꣳ हैतामेके सावीमनुुभमवार्
SF ताम् हk add. mark 1 एताम् एके सावीम्

अनुुभम् अवार्
वागनुुब्
SF वाक् अनुुब्
एताचमनुूम इित ।
SF एतद् वाचम् अनुूमस् इित
न तथा कुयाद्
SF न तथा कुयात्
गायीमेवानुूयाद् ।
SF गायीम् एवk add. mark 1 सावीम् अनुूयात्
यद ह वा अयेवंविव ितगृाित
SF यद ह वै अपk add. mark 1 एवंवद् ब इव

ितगृाित
न हैव तायया एकं चन पदं ित ॥ ५ ॥
SF न ह एव तद् गाययै एकम् चन पदम् ित
म ६ [V.xiv.6]

स य इमाꣳींाेकापूणाितगृयात्
SF स यस् इमान् ीन् लाेकान् पूणान् ितगृयात्
साेऽया एतथमं पदमायाद्।
SF सस् अयास् एतद् थमम् पदम् अायात्
अथ यावतीयं यी वा
SFअथ यावती इयम् यी वा
यतावितगृयात्
SF यस् तावत् ितगृयात्
साेऽऽया एततीयं पदमायाद्
SF सस् अयास् एतद् तीयम् पदम् अायात्
अथ यावददं ाण
SFअथ यावत् इदम् ाण
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यतावितगृयात्
SF यस् तावत् ितगृयात्
साेऽया एतृतीयं पदमायाद्
SF सस् अयास् एतद् तृतीयम् पदम् अायात्
अथाया एतदेव तरयं दशतं पदम्
SFअथ अयास् एतद् एव तरयम् दशतम् पदम्
पराेरजा य एष तपित
SF पराेरजास् यस् एष तपित
नैव केन चनायम्
SF न एव केन चनाऽऽयम्
कुत उ एतावितगृयात् ॥ ६ ॥
SF कुतस् उ एतावत् ितगृयाद्
म ७ [V.xiv.7]

तया उपथानम्
SF तयै उपथानम्
गायय्
SF गायि
अयेकपद पद िपद चतप्
SFअस एकपद पद िपद चतपद
अपदस
SFअपद् अस
न ह पसे ।
SF न ह पसे
नमते तरयाय दशताय पदाय पराेरजसे
SF नमस् ते तरयाय दशताय पदाय पराेरजसे
ऽसावदाे मा ापदित
SFअसाै अदस् मा ापत् इित
यं याद्
SF यम् यात्
असावै कामाे मा समृित वा
SFअसाै अै कामस् मा समध इित वा
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न हैवाै स कामः समृते या एवमुपितते
SF न ह एव अै स कामस् समृयते यै एवम्

उपितते
ऽहमदः ापमित वा ॥ ७ ॥
SFअहम् अदस् ापम् इित वा
म ८ [V.xiv.8]

एत वै तनकाे वैदेहाे बुडलमातरामुवाच
SF एतद् ध वै तद् जनकस् वैदेहस् बुढलम्

अातराम् उवाच
य हाे तायीवदूथा
SF यद् नु ह उ तद् गायीवद् अूथास्
अथ कथꣳ हती भूताे वहसीित ।
SFअथ कथम् हती भूतस् वहस इित
मुखꣳ याः
SF मुखम् ह अयास्
साण्
SF साट्
न वदां चकारेित हाेवाच ।
SF न वदाम् चकर इित ह उवाच
तया अरेव मुखम्
SF तयै अास् एव मुखम्
यद ह वा अप बिवाावयादधित
SF यद ह वै अप ब इव अााै अयादधित
सवमेव तसदहय्
SF सवम् एव तद् सदहित
एवꣳ हैवैवंवद्
SF एवम् ह एव एवंवद्
यप बिव पापं कुते
SF यद अप ब इव पापम् कराेित कुते
सवमेव तससाय शः पूताेऽजराेऽमृतः
सवित ॥ ८ ॥ इित चतदशं ाणम् ॥
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SF सवम् एव तद् ससाय शस् पूतस् अजरस्
अमृतस् सवित

पदशं ाणम् । [V.xv.1]

हरमयेन पाेण
SF हरमयेन पाेण
सययापहतं मुखम् ।
SF सयय अपहतम् मुखम्
तवम्
SF तद् वम्
पूष्
SF पूषन्
अपावृणु
SFअपावृणु
सयधमाय ये ।
SF सयधमाय ये
पूष्
SF पूषन्
एकषे
SF एकषे
यम
SF यम
सूय
SF सूय
ाजापय
SF ाजापय
यूह रमीन् ।
SF यूह रमीन्
समूह तेजाे
SF समूह तेजस्
ये पं
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SF यद् ते पम्
कयाणतमं
SFकयाणतमम्
ते पयाम ।
SF तद् ते पयाम
याेऽसावसाै पुषः
SF यस् असाै असाै पुषस्
साेऽहम ।
SF सस् अहम् अ
वायुरिनलममृतम्
SF वायुस् अिनलम् अमृतम्
अथेदं भातꣳ शररम् ।
SFअथ इदम् भातम् शररम्
ॐ३ ताे
SFतस्
र
SF र
कृतꣳ र
SF कृतम् र
ताे
SFतस्
र
SF र
कृतꣳ र ।
SF कृतम् र
अे
SFअे
नय सपथा रायेऽान्
SF नय सपथा राये अान्
वािन
SF वािन
देव
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SF देव
वयुनािन वान्।
SF वयुनािन वान्
युयाेयुराणमेनाे
SF युयाेध अद् जुराणम् एनस्
भूयां ते नम उं वधेम ॥ १ ॥ इित पदशं
ाणम् ॥
SF भूयाम् ते नमःउम् वधेम
॥ इित बृहदारयकाेपिनषद पमाेऽयायः ॥
अथ षाेऽयायः ।
थमं ाणम्
म १ [VI.1.1]

ॐ याे ह वै यें च ें च वेद
SF यस् ह वै येम् च ेम् च वेद
ये े वानां भवित ।
SF येस् च ेस् च वानाम् भवित
ाणाे वै ये े ।
SF ाणस् वै येस् च ेस् च
ये े वानां भवय्
SF येस् च ेस् च वानाम् भवित
अप च येषां बुभूषित
SFअप च येषाम् बुभूषित
य एवं वेद ॥ १ ॥
SF यस् एवम् वेद
म २ [VI.i.2]

याे ह वै वसां वेद
SF यस् ह वै वसाम् वेद
वसः वानां भवित ।
SF वसस् वानाम् भवित
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वावै वसा ।
SF वाक् वै वसा
वसः वानां भवयप च येषां बुभूषित ,

SF वसस् वानाम् भवितk add. mark 1 अप च
येषाम् बुभूषित

य एवं वेद ॥ २ ॥
SF यस् एवम् वेद
म ३ [VI.i.3]

याे ह वै ितां वेद
SF यस् ह वै िताम् वेद
ितितित समे
SF ितितित समे
ितितित दगुे ।
SF ितितित दगुे
चवै िता
SF चस् वै िता
चषा ह समे च दगुे च ितितित ।
SF चषा ह समे च दगुे च ितितित
ितितित समे
SF ितितित समे
ितितित दगुे
SF ितितित दगुे
य एवं वेद ॥ ३ ॥
SF यस् एवम् वेद
म ४ [VI.i.4]

याे ह वै सपदं वेद
SF यस् ह वै सपदम् वेद
सꣳ हाै पते
SF सम् ह अै पते
यं कामं कामयते ।
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SF यम् कामम् कामयते
ाें वै सपच्
SF ाेम् वै सपद्
 ाेे हीमे सवे वेदा अभसपाः ।
SF ाेे ह इमे सवे वेदास् अभसपास्
सꣳ हाै पते
SF सम् ह अै पते
यं कामं कामयते
SF यम् कामम् कामयते
य एवं वेद ॥ ४ ॥
SF यस् एवम् वेद
म ५ [VI.i.5]

याे ह वा अायतनं वेदाऽऽयतनꣳ वानां भवित
SF यस् ह वै अायतनम् वेद अायतनम् वानाम् भवित
अायतनं जनानाम् ।
SFअयतनम् जनानाम्
मनाे वा अायतनम्
SF मनस् वै अायतनम्
अायतनꣳ वानां भवय्
SFअयतनम् वानाम् भवित
अायतनं जनानाम्
SFअयतनम् जनानाम्
य एवं वेद ॥ ५ ॥
SF यस् एवम् वेद
म ६ [VI.i.6]

याे ह वै जाितं वेद
SF यस् ह वै जाितम् वेद
जायते ह जया पशभी
SF जायते ह जया पशभस्
रेताे वै जाितः ।
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SF रेतस् वै जाितस्
जायते ह जया पशभर्
SF जायतेk add. mark 1 ह जया पशभस्
य एवं वेद ॥ ६ ॥
SF यस् एवम् वेद
म ७ [VI.i.7]

ते हेमे ाणा
SF ते ह इमे ाणास्
अहꣳेयसे ववदमाना
SFअहꣳेयसे ववदमानास्
 जमुताेचुः
SF  जमुर्k add. mark 1 तद् ध ऊचुर्
काे नाे वस इित ।
SFकस् नस् वसस् इित
ताेवाच
sN editio una indicha etk add. mark 1 तद् ध उवाच
यव उात इदꣳ शररं पापीयाे मयते
SF यन् वस् उाते इदम् शररम् पापयस् मयते
स वाे वस इित ॥ ७ ॥
SF स वस् वसस् इित
म ८ [vi.I.8]

वाघाेाम ।
SF वाक् ध उाम
सा संवसरं ाेया।अा।अागयाेवाच
SF सा संवसरम् ाेय अागय उवाच
कथमशकत मते जीवतमित ।
SFकथम् अशकत मद् ऋते जीवतम् इित
ते हाेचुऱ्
SF ते ह ऊचुर्
यथाऽकला
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SF यथा कडास् कलास्
अवदताे वाचा
SFअवदतस् वाचा
ाणतः ाणेन
SF ाणतस् ाणेन
पयतषा
SF पयतस् चषा
श ृवतः ाेेण
SF श ृवतस् ाेेण
वाꣳसाे मनसा
SF वाꣳसस् मनसा
जायमाना रेतसैवमजीवेित ।
SF जायमानास् रेतसा एवम् अजीव इित
ववेश ह वाक् ॥ ८ ॥
SF ववेश ह वाक्
म ९ [VI.i.9]

चहाेाम ।
SF चस् ह उाम
तसंवसरं ाेयाऽऽगयाेवाच
SF तद् संवसरम् ाेय अागय उवाच
कथमशकत मते जीवतमित ।
SFकथम् अशकत मद् ऋते जीवतम् इित
ते हाेचुर्
SF ते ह ऊचुर्
यथाधा
SF यथा अधास्
अपयतषा
SFअपयतस् चषा
ाणतः ाणेन
SF ाणतस् ाणेन
वदताे वाचा
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SF वदतस् वाचा
श ृवतः ाेेण
SF श ृवतस् ाेेण
वाꣳसाे मनसा
SF वाꣳसस् मनसा
जायमाना रेतसैवमजीवेित ।
SF जायमानास् रेतसा एवम् अजीव इित
ववेश ह चः ॥ ९ ॥
SF ववेश ह चस्
म १० [VI.i.10]

ाेꣳ हाेाम ।
SF ाेम् ह उाम
तसंवसरं ाेयाऽऽगयाेवाच
SF तद् संवसरम् ाेय अागय उवाच
कथमशकत मते जीवतमित ।
SFकथम् अशकत मद् ऋते जीवतम् इित
ते हाेचुर्
SF ते ह ऊचुर्
यथा बधरा
SF यथा बधरास्
अश ृवतः ाेेण
SFअश ृवतस् ाेेण
ाणतः ाणेन
SF ाणतस् ाणेन
वदताे वाचा
SF वदतस् वाचा
पयतषा
SF पयतस् चषा
वाꣳसाे मनसा
SF वाꣳसस् मनसा
जायमाना रेतसैवमजीवेित ।

brinew-proofed.pdf 271



बृहदारयकाेपिनषत्

SF जायमानास् रेतसा एवम् अजीव इित
ववेश ह ाेम् ॥ १० ॥
SF ववेश ह ाेम्
म ११ [VI.i.11]

मनाे हाेाम ।
SF मनस् ह उाम
तसंवसरं ाेयाऽऽगयाेवाच
SF तद् संवसरम् ाेय अागय उवाच
कथमशकत मते जीवतमित ।
SFकथम् अशकत मद् ऋते जीवतम् इित
ते हाेचुर्
SF ते ह ऊचुर्
यथा मुधा
SF यथा मुधास्
अवाꣳसाे मनसा
SFअवाꣳसस् मनसा
ाणतः ाणेन
SF ाणतस् ाणेन
वदताे वाचा
SF वदतस् वाचा
पयतषा
SF पयतस् चषा
श ृवतः ाेेण
SF श ृवतस् ाेेण
जायमाना रेतसैवमजीवेित ।
SF जायमानास् रेतसा एवम् अजीव इित
ववेश ह मनः ॥ ११ ॥
SF ववेश ह मनस्
म १२ [VI.i.12]

रेताे हाेाम ।
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SF रेतस् ह उाम
तसंवसरं ाेयाऽऽगयाेवाच
SF तद् संवसरम् ाेय अागय उवाच
कथमशकत मते जीवतमित ।
SFकथम् अशकत मद् ऋते जीवतम् इित
ते हाेचुर्
SF ते ह ऊचुर्
यथा बा
SF यथा बास्
अजायमाना रेतसा
SFअजायमानास् रेतासा
ाणतः ाणेन
SF ाणतस् ाणेन
वदताे वाचा
SF वदतस् वाचा
पयतषा
SF पयतस् चषा
श ृवतः ाेेण
SF श ृवतस् ाेेण
वाꣳसाे मनसैवमजीवेित ।
SF वाꣳसस् मनसा एवम् अजीव इित
ववेश ह रेतः ॥ १२ ॥
SF ववेश ह रेतस्
म १३ [VI.i.13]

अथ ह ाण उमयन्
SFअथ ह ाणस् उमयन्
यथा महासहयः सैधवः पशशू संवृहेद्
SF यथा महासहयस् सैधवस् पशषून्

संवृहेत्
एवꣳ हैवेमााणासंववह ।
SF एवम् ह एव इमान् ाणान् संववह
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ते हाेचुर्
SF ते ह ऊचुर्
मा
SF मा
भगव
SF भगवस्
उमीर्
SF उमीस्
न वै शयामवते जीवतमित ।
SF न वै शयामस् वद् ऋते जीवतम् इित
तयाे मे बलं कुतेित
SF तय उ मे बलम् कुत इित
तथेित ॥ १३ ॥
SF तथा इित
म १४ [VI.i.14]

सा ह वागुवाच
SF सा ह वाक् उवाच
या अहं वसाऽ
SF यद् वै अहम् वसा अ
वं तसाेऽसीित ।
SF वम् तद् वसस् अस इित
यद् वा अहं िता
SF यद् वै अहम् िता अ
वं तिताेऽसीित चर्
SF वम् तत् ितस्  अस इित
या अहꣳ सपद
SF ाेम् क् इन् फ़ने यद् वै अहम् सपद् अ
वं तत् सपदसीित ाेम् ।
SF वम् तद् सपद् अस इित
यद् वा अहमायतनम
SF यद् वै अहम् अायतनम् अ
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वं तदायतनमसीित मनाे
SF वम् तद् अायतनम् अस इित
या अहं जाितर
SF यद् वै अहम् जाितस् अ
वं तत् जाितरसीित रेतस्
SF वम् तद् जाितस् अस इित
तयाे मे कमम्
SF तय उ मे कम् अम्
कं वास इित ।
SF कम् वासस् इित
यददं काऽऽय
SF यद् इदम् क अा यस्
अा कृमय
SFअ मयस् कृमयस्
अा कटपते यस्
SFअ कटपते यः
तेऽम्
SF तद् ते अम्
अापाे वास इित ।
SFअपस् वासस् इित
न ह वा अयानं जधं भवित
SF न ह वै अय अनम् जधम् भवित
नानं ितगृहीतं य एवमेतदनयां वेद ।
SF न अनम् ितगृहीतम् यस् एवम् एतद् अनय

अम् वेद
तद् वाꣳसः ाेिया अशयत अाचामय्
SF तद् वाꣳसस् ाेियास् अशयतस् अाचामत
अशवाऽऽचामय्
SFअशवा अाचामत
एतमेव तदनमनं कुवताे मयते ॥ १४ ॥ इित थमं
ाणम् ॥

brinew-proofed.pdf 275



बृहदारयकाेपिनषत्

SF एतम् एव तद् अम् अनम् कुवतस् मयते
तीयं ाण्
म १ [VI.I.1]

ेतकेतह वा अाणेयः पालानां परषदमाजगाम ।
SF ेतकेतस् हk OM. वै अणेयस् पालानाम्

परषदम् अाजगाम
स अाजगाम जैवलं वाहणं परचारयमाणम् ।
SF सस् अाजगाम जैवलम् वाहणम् परचारयमाणम्
तमुदयायुवाद
SF तम् उदय अयुवाद
कुमारा३ इित ।
SF कुमार इित
स भाेः ३ इित ितशाव
SF स भाेस् इित ितशाव
अनुशाेऽवस पेय्
SFअनुशस् नु अस पा इित
अाेमित हाेवाच ॥ १ ॥
SFअाेम् इित ह उवाच
म २ [VI.I.2]

वेथ यथेमाः जाः ययाे वितपता३ इित ।
SF वेथ यथा इमास् जास् ययस् वितपते इित
नेित हाेवाच ।
SF न इित ह उवाच
वेथाे यथेमं लाेकं पुनरापता३ इित ।
SF वेथ वेथ उ यथा इमम् लाेकम् पुनरापते इित
नेित हैवाेवाच ।
SF न इित ह एव उवाच
वेथाे यथाऽसाै लाेक एवं बभः पुनःपुनः यन
सपूयता३ इित
SF वेथ वेथ उ यथा असाै लाेकस् एवम् बभस् पुनः
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पुनर् यस् न सपूयते इित
नेित हैवाेवाच ।
SF न इित ह एव उवाच
वेथाे यितयामायाꣳ तायामापः पुषवाचाे भूवा
समुथाय वदती३ इित ।
SF वेथ वेथ उ यितयाम् अायाम् तायाम् अापस्

पुषवाचस् भूवा समुथाय वदत इित
नेित हैवाेवाच ।
SF न इित ह एव उवाच
वेथाे देवयानय वा पथः ितपदं पतृयाणय वा
SF वेथ उ देवयानय वा पथस् ितपदम् पतृयाणय वा
यकृवा देवयानं वा पथानं ितपते पतृयाणं वा
SF यद् कृवा देवयानम् वा पथानम् ितपते

पतृयाणम् वा
ऽप ह न ऋषेवचः ुतम्
SFअप ह नस् ऋषेस् वचस् ुतम्
े सृती अश ृणवं पतृणाम्
SF े सृती अश ृणवम् पणाम्
अहं देवानामुत मयानाम्
SFअहम् देवानाम् उत मयानाम्
तायामदं वमेजसमेित
SF तायाम् इदम् वम् एजत् समेित
यदतरा पतरं मातरं चेित ।
SF यद् अतरा पतरम् मातरम् च इित
नाहमत एकं चन वेदेित हाेवाच ॥ २ ॥
SF न अहम् अतस् एकम् चन वेद इित ह उवाच
म ३ [VI.I.3]

अथैनं वसयाेपमयां चे
SFअथ हk OM. एनम् वसया उपमयाम् चे
ऽनाय वसितं कुमारः दुाव ।
SFअनाय वसितम् कुमारस् दुाव
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स अाजगाम पतरम्
SF सस् अाजगाम पतरम्
तꣳ हाेवाचेित वाव कल नाे भवापुराऽनुशानवाेच इित ।
SF तम् ह उवाच इित वाव कल नस् भवान् पुरा अनुशान्

अवाेचस् इित
कथꣳ,

SFकथम्
समेध इित ।
SF समेधस् इित
प मा ााजयबधुराीत्
SF प मा ान् राजयबधुस् अाीत्
तताे नैकन वेदेित ।
SF ततस् न एकम् चन वेद इित ह उवाचk OM. ह उवाच
कतमे त इित
SFकतमे ते इित
इम इित ह तीकायुदाजहार ॥ ३ ॥
SF इमे इित ह तीकािन उदाजहार
म ४ [VI.I.4]

स हाेवाच
SF स ह उवाच
तथा नवम्
SF तथा नस् वम्
तात
SF तत
जानीथा यथा
SFजानीथास् यथा
यदहं क वेद
SF यद् अहम् क वेद
सवमहं तुभमवाेचम् ।
SF सवम् अहम् तद् तभम् अवाेचम्
ेह त
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SF ेह त
त तीय
SF त तीय
चय वयाव इित ।
SF चयम् वयावस् इित
भवानेव गछवित ।
SF भवान् एव गछत इित
स अाजगाम गाैतमाे य वाहणय जैवलेरास ।
SF सस् अाजगाम गाैतमस् य वाहणय जैवलेस् अास
ता अासनमायाेदकमहारयां चकाराथ हाा
अय चकार ।
SF तै अासनम् अहायkअय उदकम् अाहारयाम्

चकार अथ ह अै अघम् k अयम् चकार
तꣳ हाेवाच
SF तम् ह उवाच
वरं भगवते गाैतमाय द इित ॥ ४ ॥
SF वरम् भवतkे bhagavateगाैतमाय दस् इित
म ५ [VI.I.5]

स हाेवाच
SF स ह उवाच
िताताे म एष वराे
SF िततस् मे एष वरस्
यां त कुमारयाते वाचमभाषथास्
SF याम् त कुमारय अते वाचम् अभाषथाः
तां मे ूहीित ॥ ५ ॥
SF ताम् मे ूह इित
म ६ [VI.I.6]

स हाेवाच
SF स ह उवाच
दैवेषु वै
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SF दैवेषु वै
गाैतम
SF गाैतम
तरेषु
SF तद् वरेषु
मानुषाणां ूहीित ॥ ६ ॥
SF मानुषाणाम् ूह इित
म ७ [VI.I.7]

स हाेवाच
SF स ह उवाच
वायते हात हरययापां गाेअानां दासीनां वाराणां
परधानय
SF वायते ह अत हरयय अपाम् गाेअानाम्

दासीनाम् वाराणाम् परधानानाम्
मा नाे भवाबहाेरनतयापयतयायवदायाे भूदित ।
SF मा नस् भवान् बहाेस् अनतय अपयतय

अयवदायस् भूत् इित
स वै
SF स वै
गाैतम
SF गाैतम
तीथेनेछासा इय्
SF तीथेन इछसै इित
उपैयहं भवतमित वाचा ह ैव पूव उपयत ।
SF उपैम अहम् भवतम् इित वाचा ह  एव पूवे उपयत
स हाेपायनकयाेवास ॥ ७ ॥
SF स ह उपायनकताै उवाच सस् उपायनकया उवास
म ८ [VI.I.8]

स हाेवाच
SF

280 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

तथा नवम्
SF तथा नस् वम्
गाैतम
SF गाैतम
माऽपराधातव च पतामहा
SF मा अपराधास् अपराधस् तव च पतामहास्
यथेयं वेतः पूव न कꣳन ाण उवास
SF यथा इयम् वा इतस् पूवम् न कन् चन

ानस् उवास
तां वहं तयं वयाम
SF ताम् त अहम् तयम् वयाम
काे ह वैवं वतमहित यायातमित ॥ ८ ॥
SFकस् ह वा एवम् वतम् अहित यायातम् इित
म ९ [VI.I.9]

असाै वै लाेकाेऽर्
SFअसाै वै लाेकस् अस्
गाैतम ।
SF गाैतम
तयाऽऽदय एव समद्
SF तय अादयस् एव समद्
रमयाे धूमाे
SF रमयस् धूमस्
ऽहरचर्
SFअहरचस्
दशाेऽारा
SF चमास् दशस् अारास्
अवातरदशाे वफुलास्
SF नाण अवातरदशस् वफुलाः
तेताै देवाः ां जुित
SF तन् एतन् अाै देवास् ाम् जुित
तया अायै साेमाे राजा सवित ॥ ९ ॥
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SF तयै अातेस् साेमस् राजा सवित
म १० [VI.I.10]

पजयाे वा अर्
SF पजयस् वै अस्
गाैतम ।
SF गाैतम
तय संवसर एव समद्
SF तय संवसरस् एव समद्
अाण धूमाे
SFअाण धूमस्
वुदचर्
SF वुत् अचस्
अशिनरारा
SFअशिनस् अारास्
ादनुयाे वफुलास्
SF ादनुयस् वफुलाः
तेताै देवाः साेमꣳ राजानं जुित
SF तन् एतन् अाै देवास् साेममk् add. mark 1

राजानम् जुित
तया अायै वृः सवित ॥ १० ॥
SF तयै अातेस् वृस् सवित
म ११ [VI.I.11]

अयं वै लाेकाेऽर्
SFअयम् वै लाेकस् अस्
गाैतम ।
SF गाैतम
तय पृथयेव समद्
SF तय पृथवी एव समद्
अधूमाे

282 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

SF वायुस् अस् धूमस्
रािरचश्
SF रािस् अचः
चमा अारा
SF दशस् चमास् अारास्
नाण वफुलास्
SFअवतरदशस्nakShatrANiवफुलाः
तेताै देवा वृं जुित
SF तन् एतन् अाै देवास् वृम् जुित
तया अाया अꣳ सवित ॥ ११ ॥
SF तयै अातेस् अम् सवित
म १२ [VI.I.12]

पुषाे वा अर्
SF पुषस् वै अस्
गाैतम ।
SF गाैतम
तय यामेव समत्
SF तय याम् एव समत्
ाणाे धूमाे
SF ाणस् धूमस्
वागचश्
SF वाक् अचस्
चराराः
SF चस् अारास्
ाें वफुलास्
SF ाेम् वफुलाः
तेताै देवा अं जुित
SF तन् एतन् अाै देवास् अम् जुित
तया अायै रेतः सवित ॥ १२ ॥
SF तयै अातेस् रेतस् सवित
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म १३ [VI.I.13]

याेषा वा अार्
SF याेषा वै अास्
गाैतम ।
SF गाैतम
तया उपथ एव समल्
SF तयै उपथस् एव समद्
लाेमािन धूमाे
SFलाेमािन धूमस्
याेिनरचर्
SF याेिनस् अचस्
यदतः कराेित
SF यद् अतर् कराेित
तेऽारा
SF ते अारास्
अभनदा वफुलास्
SFअभनदा वफुलाः
तेताै देवा रेताे जुित
SF तन् एतन् अाै देवास् रेतस् जुित
तया अायै पुषः सवित ।
SF तयै अातेस् पुषस् सवित
स जीवित यावीवय्
SF स जीवित यावत् जीवित
अथ यदा यते । १३ ॥
SFअथ यदा यते
म १४ [VI.I.14]

अथैनमये हरत ।
SFअथ एनम् अये हरत
तयारेवाभवित
SF तय अस् एव अस् भवित
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समसमद्
SF समद् समद्
धूमाे धूमाे
SF धूमस् धूमस्
ऽचरचर्
SFअचस् अचस्
अारा अारा
SFअारास् अारास्
वफुला वफुलास्
SF वफुलास् वफुलाः
तेताै देवाः पुषं जुित
SF तन् एतन् अाै देवास् पुषम् जुित
तया अायै पुषाे भावरवणः सवित ॥ १४ ॥
SF तयै अातेस् पुषस् भावरवणस् सवित
म १५ [VI.I.15]

ते य एवमेतदर्ु
SF ते ये एवम् एतद् वदःु
ये चामी अरये ाꣳ सयमुपासते
SF ये च अमी अरये ाम् सयम् उपासते
तेऽचरभसवय्
SF ते अचस् अभसवत
अचषाेऽहाे
SFअचषस् अहः
ऽ अापूयमाणपम्
SFअस् अापूयमाणपम्
अापूयमाणपााषमासानुदादय एित
SFअपूयमाणपाद् यान् षट् मासान् उदङ् अादयस् एित
मासेयाे देवलाेकम्
SF मासेयस् देवलाेकम्
देवलाेकादादयम्
SF देवलाेकाद् अादयम्
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अादयाैुतम्
SFअादयाद् वैुतम्
तावैुतापुषाे मानस एय लाेकान्
गमयित
SF तान् वैुताद् वैुतान् पुषस् मानसस् एय

लाेकान् गमयित
ते तेषु लाेकेषु पराः परावताे वसत ।
SF ते तेषु लाेकेषु परास् परावतस् वसत
तेषां न पुनरावृः ।
SF तेषाम् इहk OM न पुनरावृस् अतk OM

म १६ [VI.I.16]

अथ ये येन दानेन तपसा लाेकायत
SFअथ ये येन दानेन तपसा लाेकम् लाेकान् जयत
ते धूममभसवत
SF ते धूमम् अभसवत
धूमाािꣳ,

SF धूमाद् रािम्
राेरपीयमाणपम्
SF राेस् अपीयमाणपम्
अपीयमाणपााषमासादणादय एित
SFअपीयमाणपाद् यान् षट् मासान् दणा अादयस् एित
मासेयः पतृलाेकम्
SF मासेयस् पतृलाेकम्
पतृलाेकाम्
SF पतृलाेकाद् चम्
ते चं ायां भवत
SF ते चम् ाय अम् भवत
ताꣳत देवा यथा साेमꣳ राजानम्
SF तान् त देवास् यथा साेमम् राजानम्
अायायव
SFअयायव
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अपीयवेय्
SFअपीयव इित
एवमेनाꣳत भयत ।
SF एवम् एनान् त भयत
तेषां यदा तपयवैय्
SF तेषाम् यदा तद् पयवैित
अथेममेवाऽऽकाशमभिनपते
SFअथ इमम् एव अाकाशम् अभिनपते
अाकाशाायुम्
SFअकाशाद् वायुम्
वायाेवृम्
SF वायाेस् वृम्
वृेः पृथवीम्
SF वृेस् पृथवीम्
ते पृथवीं ायां भवत
SF ते पृथवीम् ाय अम् भवत
ते पुनः पुषााै यते
SFk add. mark 1 ते पुनर् पुषााै यते
तताे याेषााै जायते
SF ततस् याेषााै जायते
ते लाेकायुथायनत एवमेवानुपरवतते
SFलाेकायुथायनस् ते एवम् एव अनुपरवतते
ऽथ य एताै पथानाै न वदसु्
SFअथ यस् एताै पथानाै न वदर्ु
ते कटाः
SF ते कटास्
पता
SF पतास्
यददं ददशूकम् ॥ १६ ॥ इित तीयं ाणम् ॥
SF यद् इदम् ददशूकम्
तृतीयं ाणम्
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म १ [VI.Ii.1]

स यः कामयते
SF स यस् कामयते
महायामय्
SF महत् ायाम् इित
उदगयन अापूयमाणपय पुयाहे
SF उदगयने अपूयमाणपे अपूयमाणपय पुयाहे
ादशाहमुपसती भूवाैदुबरे कꣳसे चमसे वा
सवाैषधं फलानीित सृय
SF ादशाहम् उपसती भूवा अाैदुबरे कꣳसे चमसे

वा सवाैषधम् फलािन इित सृय
परसमु
SF परसमु
परलयामुपसमाधाय
परतीयाऽऽवृताऽऽयꣳ सꣳकृय
SF परलय अम् उपसमाधायk add. mark 1 परतीय

अवृता अायम् सꣳकृय
पꣳुसा नेण मथꣳ सीय
SF पꣳुसा नेण मथम् सीय
जुहाेित ।
SFजुहाेित
यावताे देवावय
SF यावतस् देवास् वय
जातवेदस्
SFजातवेदः
ितयाे त पुषय कामान्
SF ितयस् त पुषय कामान्
तेयाेऽहं भागधेयं जुहाेम
SF तेयस् अहम् भागधेयम् जुहाेम
ते मा तृाः सवैः कामैतपयत
SF ते मा तृास्k add. mark 1 सवैस् कामैस्
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तपयत
वाहा ।
SF वाहा
या ितरी िनपते
SF या ितरी िनपसे
ऽहं वधरणी इित
SFअहम् वधरणी इित
तां वा घृतय धारया
SF ताम् वा घृतय धारया
यजे सꣳराधनीमहꣳ ।
SF यजे सꣳराधनीम् अहम्
वाहा ॥ १ ॥
SF वाहा
म २ [VI.Ii.2]

येाय वाहा
SF येाय वाहा
ेाय वाहेय्
SF ेाय वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
ाणाय वाहा
SF ाणाय वाहा
वसायै वाहेय्
SF वसायै वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
वाचे वाहा
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SF वाचे वाहा
ितायै वाहेय्
SF ितायै वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
चषे वाहा
SF चषे वाहा
सपदे वाहेित
SF सपदे वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
ाेाय वाहाऽऽयतनाय वाहेय्
SF ाेाय वाहा अायतनाय वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
मनसे वाहा
SF मनसे वाहा
जायै वाहेय्
SF जायै वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
रेतसे वाहेित
SF रेतसे वाहा इित
अाै वा

290 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ॥ २ ॥
SF मथे सꣳवम् अवनयित
म ३ [VI.Ii.3]

अये वाहेय्
SFअये वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
साेमाय वाहेय्
SF साेमाय वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
भूः वाहेय्
SF भूस् वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
भुवः वाहेय्
SF भुवस् वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
वः वाहेय्
SF वर् वाहा इित
अाै वा
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SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
भूभुवः वः वाहेय्
SF भूस् भुवस् वर् वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
णे वाहेय्
SF णे वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
ाय वाहेय्
SF ाय वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
भूताय वाहेय्
SF भूताय वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
भवयते वाहेय्
SF भवयते वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
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SF मथे सꣳवम् अवनयित
वाय वाहेय्
SF वाय वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
सवाय वाहेय्
SF सवाय वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ।
SF मथे सꣳवम् अवनयित
जापतये वाहेय्
SF जापतये वाहा इित
अाै वा
SFअाै वा
मथे सꣳवमवनयित ॥ ३ ॥
SF मथे सꣳवम् अवनयित
म ४ [VI.I.4]

अथैनमभमृशित
SFअथ एनम् अभमृशित
मदस
SF म् मत् अस
वलदस
SF वलत् अस
पूणमस
SF पूणम् अस
तधमय्
SF तधम् अस
एकसभमस
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SF एकसभम् अस
हृ तमस
SF हृ तम् अस
हयमाणमय्
SF हयमानम् अस
उथमय्
SF उथम् अस
उयमानमस
SF उयमानम् अस
ावतमस
SF ावतम् अस
याावतमय्
SF याावतम् अस
अे सदमस
SFअे सदम् अस
वभूरस
SF वभूस् अस
भूरय्
SF भूस् अस
अमस याेितरस
sN k variato ordineH अम् अस याेितस् अस
िनधनमस
SF िनधनम् अस
संवगाेऽसीित ॥ ४ ॥
SF संवगस् अस इित
म ५ [VI.Ii.5]

अथैनमुछय्
SFअथ एनम् उछित
अमꣳय्
SFअमस् अस अमꣳस
अामꣳ ह ते मह ।
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SFअमम् ह ते मय मह
स ह राजेशानाेऽधपितः
SF स ह राजा ईशानस् अधपितस्
स माꣳ राजेशनाेऽधपितं कराेवित ॥ ५ ॥
SF स माम् राजा ईशनस् अधपितम् कराेत इित
म ६ [Vi.Ii.6]

अथैनमाचामित
SFअथ एनम् अाचामित
तसवतव रेयम् ।
SF तद् शवतव रेयम्
मधु वाता ऋतायते
SF मधु वातास् ऋतायते
मधु रत सधवः ।
SF मधु रत सधवस्
मावीनः सवाेषधीः ।
SF मावीस् नस् सत अाेषधीस्
भूः वाहा ।
SF भूस् वाहा
भगाे देवय धीमह
SF भगस् देवय धीमह
मधु नमुताेषसाे
SF मधु नम् उत उषसस्
मधुमपाथवꣳ रजः ।
SF मधुमत् पाथवम् रजस्
मधु ाैरत नः पता ।
SF मधु ाैस् अत नस् पता
भुवः वाहा ।
SF भुवस् वाहा
धयाे याे नः चाेदयात् ।
SF धयस् यस् नस् चाेदयात्
मधुमााे वनपितर्
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SF मधुमान् नस् वनपितस्
मधुमाꣳ अत सूयः ।
SF मधुमान् अत सूयस्
मावीगावाे भवत नः ।
SF मावीस् गवस् भवत नस्
वः वाहेित ।
SF वर् वाहा इित
सवा च सावीमवाह
SF सवाम् च सावीम् अवाह
सवा मधुमतीर्
SF सवास् च मधुमतीस् सवास् च यातीस्k

OM.सवास्
अहमेवेदꣳ सव भूयासम् ।
SFअहम् एव इदम् सवम् भूयासम्
भूभुवः वः वाहेय्
SF भूस् भुवस् वर् वाहा इित
अतत अाचय
SFअततस् अाचय
पाणी ाय
SF ाय पाणी पाणी ाय
जघनेनां ाराः संवशित ।
SFजघनेन अम् ारास् संवशित
ातरादयमुपितते
SF ातरादयम् उपितते
दशामेकपुडरकमस
SF दशाम् एकपुडरकम् अस
अहं मनुयाणामेकपुडरकं भूयासमित ।
SFअहम् मनुयाणाम् एकपुडरकम् भूयासम् इित
यथेतमेय
SF यथा इतम् एय
जघनेनामासीनाे वꣳशं जपित ॥ ६ ॥
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SFजघनेन अम् अासीनस् वꣳशम् जपित
म ७ [VI.Ii.7]

तꣳ हैतमूालक अाणवाजसनेयाय यावायातेवासन
उाेवाचाप य एनꣳ शके थाणाै िनषेज्
SF तम् ह एतम् ऊालकस् अाणस् वाजसनेयाय

यावाय अतेवासने उा उवाच अप यस् एनम्
शके

थाणाै िनषेत्
जायेरछाखाः
SFजायेरन् शाखास्
राेहेयुः पलाशानीित ॥ ७ ॥
SF राेहेयुर् पलाशािन इित
म ८ [VI.Ii.8]

एतमु हैव वाजसनेयाे यावाे मधुकाय पैायातेवासन
उाेवाचाप य एनꣳ शके थाणाै िनषेज्
SF एतम् उ ह एव वाजसनेयस् यावस् मधुकाय

पैाय अतेवासने उा उवाच अप यस् एनम् शके
थाणाै

िनषेत्
जायेरछाखाः
SFजायेरन् शाखास्
राेहेयुः पलाशानीित ॥ ८ ॥
SF राेहेयुर् पलाशािन इित
म ९ [VI.Ii.9]

एतमु हैव मधुकः पैूलाय
भागवयेऽतेवासन उाेवाचाप य एनꣳ शके थाणाै
िनषेज्
SF एतम् उ ह एव मधुकस् पैस् चूडाय चूलाय

भागवये अतेवासने उा उवाच अप यस् एनम् शके
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थाणाै िनषेत्
जायेरछाखाः
SFजायेरन् शाखास्
राेहेयुः पलाशानीित ॥ ९ ॥
SF राेहेयुर् पलाशािन इित
म १० [VI.Ii.10]

एतमु हैव चूलाे भागवजानकय अायथूणायातेवासन
उाेवाचाप य एनꣳ शके थाणाै
िनषेज्
SF एतम् उ ह एव चूडसk् चूलस् भागवस् जानकये

अयथूणाय k अयःथूणाय अतेवासने उा उवाच अप
यस्

एनम् शके थाणाै िनषेत्
जायेरछाखाः
SFजायेरन् शाखास्
राेहेयुः पलाशानीित ॥ १० ॥
SF राेहेयुर् पलाशािन इित
म ११ [VI.Ii.11]

एतमु हैव जानकरयथूणः सयकामाय
जाबालायातेवासन उाेवाचाप य एनꣳ शके थाणाै
िनषेज्
SF एतम् उ ह एव जानकस् अयथूणस् अयःथूणस्

शयकामाय जाबालाय अतेवासने उा उवाच अप यस् एनम्
शके थाणाै िनषेत्

जायेरछाखाः
SFजायेरन् शाखास्
राेहेयुः पलाशानीित ॥ ११ ॥
SF राेहेयुर् पलाशािन इित
म १२ [VI.Ii.12]
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एतमु हैव सयकामाे जाबालाेऽतेवासय उाेवाचाप य एनꣳ
शके थाणाै िनषेज्
SF एतम् उ ह एव शयकामस् जाबालस् अतेवासयस्

उा उवाच अप यस् एनम् शके थाणाै िनषेत्
जायेरछाखाः
SFजायेरन् शाखास्
राेहेयुः पलाशानीित ।
SF राेहेयुर् पलाशािन इित
तमेतं नापुाय वाऽनतेवासने वा ूयात् ॥ १२ ॥
SF तम् एतम् न अपुाय वा अनतेवासने वा ूयात्
म १३ [VI.Ii.13]

चतराैदुबराे भवय्
SF चतराैदुबरस् भवित
अाैदुबरः व
SFअाैदुबरस् वस्
अाैदुबरमस
SFअाैदुबरस् चमसस्
अाैदुबर इ
SFअाैदुबरस् इस्
अाैदुबया उपमथयाै ।
SFअाैदुबयास् उपमथयाै
दश ायाण धायािन भवत
SF दश ायाण धायािन भवत
ीहयवातलमाषा अणुयवाे गाेधूमा मसूरा
खवा खलकुला
SF ीहयवास् ितलमाषास् अणुयवस् गाेधूमास् च

मसूरास् च खवास् च खलकुलास् च
तापादधिन मधुिन घृत उपसय्
SF तान् साधम् पा दा मधुना घृतेन

उपसित तान् पान् दधिन मधुिन घृते उपसित
अायय जुहाेित ॥ १३ ॥ इित तृतीयं ाणम् ॥
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SFअयय जुहाेित
चतथ ाणम्
म १ [VI.iv.1]

एषां वै भूतानां पृथवी रसः
SF एषाम् वै भूतानाम् पृथवी रसस्
पृथया अापाे
SF पृथयास् अापस्
ऽपामाेषधय
SFअपाम् अाेषधयस्
अाेषधीनां पुपाण
SFअाेषधीनाम् पुपाण
पुपाणां फलािन
SF पुपाणाम् फलािन
फलानां पुषः
SFफलानाम् पुषस्
पुषय रेतः ॥ १ ॥
SF पुषय रेतस्
म २ [VI.iv.2]

स ह जापितरांचे
SF स ह जापितस् ईाम् चे
हताै ितां कपयानीित
SF हत अै िताम् कपयािन इित
स यꣳ ससृजे ।
SF स यम् ससृजे
ताꣳ सृाऽध उपात
SF ताम् सृा अधस् उपात
तायमध उपासीत
SF ताद् यम् अधस् उपासीत
स एतं ां ावाणमान एव समुदपारयत्
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SF स एतम् ाम् ावाणम् अाने एव समुदपारयद्
तेनैनामयसृजत् ॥ २ ॥
SF तेन एनाम् अयसृजत
म ३ [VI.iv.3]

तया वेदपथाे
SF तयास् वेदस् उपथस्
लाेमािन बहश्
SFलाेमािन बहस्
चमाधषवणे
SF चम अधषवणे
समाे मयतताै मुकाै ।
SF समस् मयतस् ताै मुकाै
स यावाह वै वाजपेयेन यजमानय लाेकाे भवित
SF स यावान् ह वै वाजपेयेन यजमनय लाेकस् भवित
तावानय लाेकाे भवित
SF तावान् अय लाेकस् भवित
य एवं वानधाेपहासं चरय्
SF यस् एवम् वान् अधाेपहासम् चरित
अासाꣳ ीणाꣳ सकृतं वृे
SFअ स अ अासाम् ीणाम् सकृतम् वृे
ऽथ य इदमवानधाेपहासं चरय्
SFअथ यस् इदम् अवानधाेपहासम् चरित
अाऽय यः सकृतं वृते ॥ ३ ॥
SFअ अय यस् सकृतम् वृते
म ४ [VI.iv.4]

एत  वै तानुालक अाणराहैत 
वै तााकाे माैय अाहैत  वै
तान् कुमारहारत अाह
SF एतद् ध  वै तद् वान् ऊालकस् अािनस् अाह

एतद् ध  वै तद् वान् नाकस् माैयस् अाह
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एतद् ध
 वै तद् वान् कुमारहारतस् अाह

बहवाे मया ाणायना िनरया वसकृताेऽााेकायत
SF बहवस् मयास् ानायनास् िनरयास्

वसकृतस् अाद् लाेकाद् यत
य इदमवाꣳसाेऽधाेपहासं चरतीित ।
SF ये इदम् अवाꣳसस् अधाेपहासम् चरत इित
ब वा इदꣳ सय वा जाताे वा रेतः कदित ॥ ४ ॥
SF ब वै इदम् सय वा जातस् वा रेतस् कदित
म ५ [VI.iv.5]

तदभमृशेद्
SF तद् अभमृशेत्
अनु वा मयेत
SFअनु वा मयेत
येऽ रेतः पृथवीमकासीद्
SF यद् मे अ रेतस् पृथवीम् अकासीत्
यदाेषधीरयसरद्
SF यद् अाेषधीस् अप असरत्
यदपः ।
SF यद् अपस्
इदमहं तेत अाददे
SF इदम् अहम् तद् रेतस् अाददे
पुनमामैवयम्
SF पुनमाम् एेत इयम्
पुनतेजः
SF पुनर् तेजस्
पुनभगः ।
SF पुनभगस्
पुनरधया
SF पुनरयस् धयास्
यथाथानं कपतामय्

302 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

SF यथाथानम् कपताम् इित
अनामकाु ायामादायातरेण तनाै वा वाै वा िनमृयात्
॥ ५ ॥
SFअनामकाु ायाम् अादाय अतरेण तनाै वा वाै वा

िनमृयात्
म ६ [VI.iv.6]

अथ युदक अाानं पयेत्
SFअथ यद उदके अाानम् पयेत्
तदभमयेत
SF तद् अभमयेत
मय तेज इयं यशाे वणꣳ सकृतमित ।
SF मय तेजस् इयम् यशस् वणम् सकृतम् इित
ीह वा एषा ीणां यलाेासास्
SF ीस् ह वै एषा ीणाम् यद् मलाेासाः
तालाेाससं यशवनीमभयाेपमयेत ॥ ६ ॥
SF ताद् मलाेाससम् यशवनीम् अभय उपमयेत
म ७ [VI.iv.7]

सा चेदै न दात्
SF सा चेद् अै न दात्
काममेनामवणीयात्
SFकामम् एनाम् अपणीयात् अवणीयात्
सा चेदै नैव दात्
SF सा चेद् अै न एव दात्
काममेनां या वा पाणना वाेपहयाितामेद्
SFकामम् एनाम् या वा पाणना वा उपहय अितामेत्
इयेण ते यशसा यश अादद
SF इयेन ते यशसा यशस् अाददे
इय्
SF इित
अयशा एव भवित ॥ ७ ॥
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SFअयशास् एव भवित
म ८ [VI.iv.8]

सा चेदै दाद्
SF सा चेद् अै दात्
इयेण ते यशसा यश अादधामीित
SF इयेण ते यशसा यशस् अादधाम इित
यशवनावेव भवतः ॥ ८ ॥
SF यशवनाै एव भवतः
म ९ [VI.iv.9]

स यामछेत्
SF स याम् इछेत्
कामयेत मेित
SFकामयेत मा इित
तयामथ िनाय
SF तयाम् अथम् िनाय  िनाय
मुखेन मुखꣳ सधायाेपथमया अभमृय
SF मुखेन मुखम् सधाय उपथम् अयास् अभमृय
जपेद्
SFजपेत्
अादासवस
SFअाद् अाद् सवस
दयादधजायसे ।
SF दयाद् अधजायसे
स वमकषायाेऽस
SF स वम् अकषायस् अस
दधवमव मादय्
SF दधवाम् इव मादय इित
एमाममूं मयीित ॥ ९ ॥
SF इमाम् अमूम् मय इित

304 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

म १० [VI.iv.10]

अथ यामछेन्
SFअथ याम् इछेत्
न गभ दधीतेित
SF न गभम् दधीत इित
तयामथ िनाय
SF तयाम् अथम् िनाय िनाय
मुखेन मुखꣳ सधायाभायापायाद्
SF मुखेन मुखम् सधाय अभाय अपायात्
इयेण ते रेतसा रेत अादद
SF इयेण ते रेतसा रेतस् अाददे
इयरेता एव भवित ॥ १० ॥
SF इित अरेतास् एव भवित
म ११ [VI.iv.11]

अथ यामछेद्
SFअथ याम् इछेत्
दधीतेित
SF गभम् दधीत इित
तयामथ िनाय
SF तयाम् अथम् िनाय िनाय
मुखेन मुखꣳ सधायापायाभायाद्
SF मुखेन मुखम् सधाय अपाय अभायात्
इयेण ते रेतसा रेत अादधामीित
SF इयेण ते रेतसा रेतस् अादधाम इित
गभयेव भवित ॥ ११ ॥
SF गभणी एव भवित
म १२ [VI.iv.12]

अथ यय जायायै जारः यात्
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SFअथ यय जायायै जारस् यात्
तं चेद् याद्
SF तम् चेद् यात्
अामपाेऽमुपसमाधाय
SFअमपाे अम् उपसमाधाय
ितलाेमꣳ शरबहतीवा
SF ितलाेमम् शरबहस् तीवा
तेताः शरभृीः ितलाेमाः सपषाऽा जुयान्
SF तन् एतास् शरभृीस् ितलाेमास् सपषा

अास् जुयात्
मम समेऽहाैषीः
SF मम समे अहाैषीस्
ाणापानाै त अाददे
SF ाणापानाै ते अाददे
ऽसावित ।
SFअसाै इित
मम समेऽहाैषीः
SF मम समे अहाैषीस्
पुपशꣳूत अाददे
SF पुपशून् ते अाददे
ऽसावित ।
SFअसाै इित
मम समेऽहाैषीर्
SF मम समे अहाैषीस्
इासकृते त अाददे
SF इासकृते ते अाददे
ऽसावित ।
SFअसाै इित
मम समेऽहाैषीर्
SF मम समे अहाैषीस्
अाशापराकाशाै त अाददे
SFअशापराकाशाै ते अाददे
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ऽसावित ।
SFअसाै इित
स वा एष िनरयाे वसकृताेऽााेकाैित
SF स वै एष िनरयस् वसकृतस् अाद् लाेकाद्

ैित
यमेवंवाणः शपित ।
SF यम् एवंवद् ाणस् शपित
तादेवंव ाेियय दारेण नाेपहासमछेद्
SF ताद् एवंवाेियय दारेण न उपहासम् इछेत्
उत ेवंवपराे भवित ॥ १२ ॥
SF उत ह एवंवद् परस् भवित
म १३ [VI.iv.13]

अथ यय जायामातवं वदेत्
SFअथ यय जायाम् अातवम् वदेत्
यहं कꣳसे न पबेदहतवासा
SF यहम् कꣳसे न पबेत् अहतवासास्
नैनां वृषलाे
SF न एनाम् वृषलस्
न वृषयुपहयात् अपहयात्
SF न वृषल उपहयात् अपहयाद्
िराात अाुय ीहीनवघातयेत् ॥ १३ ॥
SF िरााते अूय अुय ीहीन् अवघातयेद्
म १४ [VI.iv.14]

स य इछेत्
SF स यस् इछेत्
पुाे मे शाे जायेत
SF पुस् मे गाैरस् शस् जायेत
वेदमनुवीत
SF वेदम् अनुवीत
सवमायुरयादित
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SF सवम् अायुस् इयात् इित
ीराैदनं पाचयवा सपतमीयाताम्
SF ीराैदनम् पाचयवा सपतम् अीयाताम्
ईराै जनयतवै ॥ १४ ॥
SF ईराै जनयतवै
म १५ [VI.iv.15]

अथ य इछेत्
SFअथ यस् इछेत्
पुाे मे कपलः पलाे जायेत
SF पुस् मे कपलस् पलस् जायेत
ाै वेदावनुवीत
SF ाै वेदाै अनुवीत
सवमायुरयादित
SF सवम् अायुस् इयात् इित
दयाेदनं पाचयवा सपतमीयाताम्
SF दयाेदनम् पाचयवा सपतम् अीयाताम्
ईराै जनयतवै ॥ १५ ॥
SF ईराै जनयतवै
म १६ [VI.iv.16]

अथ य इछेत्
SFअथ यस् इछेत्
पुाे मे यामाे लाेहतााे जायेत
SF पुस् मे यामस् लाेहतास् जायेत
ीवेदाननुवीत
SF ीन् वेदान् अनुवीत
सवमायुरयादय्
SF सवम् अायुस् इयात् इित
उदाैदनं पाचयवा सपतमीयाताम्
SF उदाैदनम् पाचयवा सपतम् अीयाताम्
ईराै जनयतवै ॥ १६ ॥
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SF ईराै जनयतवै
म १७ [VI.iv.17]

अथ य इछेद्
SFअथ यस् इछेत्
दुहता मे पडता जायेत
SF दुहता मे पडता जायेत
सवमायुरयादित
SF सवम् अायुस् इयात् इित
ितलाैदनं पाचयवा सपतमीयाताम्
SF ितलाैदनम् पाचयवा सपतम् अीयाताम्
ईराै जनयतवै ॥ १७ ॥
SF ईराै जनयतवै
म १८ [VI.iv.18]

अथ य इछेत्
SFअथ यस् इछेत्
पुाे मे पडताे वगीतः समितमः शूषतां
वाचं भाषता जायेत
SF पुस् मे पडतस् वजगीथस् वगीतस् समितमस्

शूषताम् वाचम् भाषता जायेत
सवावेदाननुवीत
SF सवान् वेदान् अनुवीत
सवमायुरयादित
SF सवम् अायुस् इयात् इित
माꣳसाैदनं पाचयवा सपतमीयाताम्
SF माꣳसाैदनम् पाचयवा सपतम् अीयाताम्
ईराै जनयतवै ।
SF ईराै जनयतवै
अाैेण वाऽऽषभेण वा ॥ १८ ॥
SFअाैणेण अाैेण वा अाषभेण वा
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म १९ [VI.iv.19]

अथाभातरेव थालपाकावृताऽऽयं चेवा
SFअथ अभातरेव थालपाकावृता अायम् चेवा
थालपाकयाेपघातं जुहाेय्
SF थालपाकय उपघातम् जुहाेित
अये वाहा
SFअये वाहा
ऽनुमतये वाहा
SFअनुमतये वाहा
देवाय सवे सयसवाय वाहेित
SF देवाय शवे सयसवाय वाह इित
वाेृय ााित ।
SF वा उृय ााित
ायेतरयाः यछित ।
SF ाय इतरयास् यछित
ाय पाणी
SF ाय पाणी
उदपां पूरयवा
SF उदपाम् पूरयवा
तेनैनां िरयुय्
SF तेन एनाम् िस् अयुित
उाताे
SF उ अतस्
वावसाे
SF वावसाे
ऽयामछ पूयाꣳ
SFअयाम् इछ पूयाम्
सं जायां पया सहेित ॥ १९ ॥
SF सम् जायाम् पया सह  इित
म २० [VI.iv.20]
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अथैनामभपते
SFअथ एनाम् अभपते
ऽमाेऽहम
SFअमस् अहम् अ
सा वꣳ
SF सा वम्
सा वमय्
SF सा वम् अस
अमाेऽहꣳ
SFअमस् अहम्
सामाहम
SF साम अहम् अ
ऋम्
SFऋक् वम्
ाैरहम्
SF ाैस् अहम्
पृथवी वम् ।
SF पृथवी वम्
तावेह सꣳरभावहै
SF ताै एह सꣳरभावहै
सह रेताे दधावहै
SF सह रेतस् दधावहै
पꣳुसे पुाय वय इित ॥ २० ॥
SF पꣳुसे पुाय वये इित
म २१ [VI.iv.21]

अथाया ऊ वहापयित
SFअथ अयै ऊ वहापयित
वजहीथां ावापृथवी इित ।
SF वजहीथाम् ावापृथवी इित
तयामथ िनाय
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SF तयाम् अथम् िनाय िनाय
मुखेन मुखꣳ सधाय
SF मुखेन मुखम् सधाय
िरेनामनुलाेमामनुमा
SF िस् एनाम् अनुलाेमाम् अनुमा
वणुयाेिनं कपयत
SF वणुस् याेिनम् कपयत
वा पाण पꣳशत
SF वा पाण पंशत
अासत जापितर्
SFअसत जापितस्
धाता गभ दधात ते ।
SF धाता गभम् दधात ते
गभ धेह
SF गभम् धेह
सनीवाल
SF शनीवाल
गभ धेह
SF गभम् धेह
पृथुुके ।
SF पृथुुके
गभ ते अानाै देवाव्
SF गभम् ते अानाै देवाै
अाधां पुकरजाै ॥ २१ ॥
SFअधाम् पुकरजाै
म २२ [VI.iv.22]

हरमयी अरणी
SF हरयनी हरमयी अरणी
यायां िनमथतामानाै
SF यायाम् िनमथताम् अानाै देवाैk OM.

तं ते गभꣳ हवामहे
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SF तम् ते गभम् हवामहे
दशमे मास सूतये ।
SF दशमे मास सूतवे सूतये
यथाऽगभा पृथवी
SF यथा अगभा पृथवी
यथा ाैरेण गभणी
SF यथा ाैस् ९ेण गभणी
वायुदशां यथा गभ
SF वायुस् दशाम् यथा गभस्
एवं गभ दधाम ते
SF एवम् गभम् दधाम ते
ऽसावित ॥ २२ ॥
SFअसाै इित नाम गृाितk OM. नाम
म २३ [VI.iv.23]

साेयतीमरयुित
SF साेयतीम् अस् अयुित
यथा वायुः पुकरणीꣳ
SF यथा वातस् वायुस् पुकरणीम्
समयित सवतः ।
SF समयित सवतस्
एवा ते गभ एजत
SF एव अा ते गभस् एजत
सहावैत जरायुणा ।
SF सह अवैत जरायुणा
इयायं जः कृतः
SF ९य अयम् जस् कृतस्
सागलः सपरयः ।
SF सागलस् सपरयः
तम्
SF तम्
ई
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SF ई
िनजह
SF िनजह
गभेण सावराꣳ सहेित ॥ २३ ॥
SF गभेण सावराम् सह इित
म २४ [VI.iv.24]

जातेऽमुपसमाधाया अाधाय
SFजाते अम् उपसमाधाय अे अाधाय
कꣳसे पृषदायꣳ सीय
SFकꣳसे पृषदायम् सीय
पृषदाययाेपघातं जुहाेय्
SF पृषदायय उपघातम् जुहाेित
असहं पुयासम्
SFअन् सहम् पुयासम्
एधमानः वे गृहे ।
SF एधमानस् वगृहे वे गृहे
अयाेपसां मा छैसीत्
SFअय उपसाम् उपसाम् मा छैसीत्
जया च पशभ
SF जया च पशभस् च
वाहा ।
SF वाहा
मय ाणाꣳवय मनसा जुहाेम
SF मय ाणान् वय मनसा जुहाेम
वाहा ।
SF वाहा
यत् कमणाऽयररचम्
SF यद् कमणा अयररचम्
या यूनमहाकरम् ।
SF यद् वा यूनम् इह अकरम्
अवकृान्
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SFअस् तद् वकृत् वान्
वꣳ सतं कराेत नः
SF वम् सतम् कराेत नस्
वाहेित ॥ २४ ॥
SF वाहा इित
म २५ [VI.iv.25]

अथाय दणं कणमभिनधाय
SFअथ अय दणम् कणम् अभिनधाय
वावागित िर्
SF वाक् वाक् इित िस्
अथ
SFअथ
दध मधु घृतꣳ सीयानतहतेन जातपेण ाशयित ।
SF दध मधु घृतम् सीय अनतहतेन जातपेण

ाशयित
भूते दधाम
SF भूस् ते दधाम
भुवते दधाम
SF भुवस् ते दधाम
वते दधाम
SF वर् ते दधाम
भूभुवः वः सव वय दधामीित ॥ २५ ॥
SF भूस् भुवस् वर् सवम् वय दधाम इित
म २६ [VI.iv.26]

अथाय नाम कराेित
SFअथ अय नाम कराेित
वेदाेऽसीित ।
SF वेदस् अस इित
तदयैतुमेव नाम भवित ॥ २६ ॥

brinew-proofed.pdf 315



बृहदारयकाेपिनषत्

SF तद् अय एतद् गुम् एव नाम भवित
म २७ [VI.iv.27]

अथैनं माे दाय तनं यछित
SFअथ एनम् माे दाय तनम् यछित
यते तनः शशयाे याे मयाेभूर्
SF यस् ते तनस् शशयस् यस् मयाेभूस्
याे रधा वसवः सदाे
SF यस् रधा वसवद् यस् सदस्
येन वा पुयस वायाण
SF येन वा पुयस वायाण
सरवित
SF शरवित
तमह धातवे करित ॥ २७ ॥
SF तम् इह धातवे कर् इित
म २८ [VI.iv.28]

अथाय मातरमभमयते ।
SFअथ अय मातरम् अभमयते
इलाऽस मैावणी
SF ९डा अस मैावणी
वीरे वीरमजीजनत् ।
SF वीरे वीरम् अजीजनथास् अजीजनत्
सा वं वीरवती भव
SF सा वम् वीरवती भव
याऽावीरवताेऽकरदित ।
SF या अान् वीरवतस् अकरत् इित
तं वा एतमार्
SF तम् वै एतम् अार्
अितपता बताभूर्
SFअितपता बत अभूस्
अितपतामहाे बताभूः ।

316 sanskritdocuments.org



बृहदारयकाेपिनषत्

SFअितपतामहस् बत अभूस्
परमां बत काां ापय या यशसा वचसेन
SF परमाम् बत कााम् ाप या यशसा

वचसेन
य एवंवदाे ाणय पुाे जायत इित ॥ २८ ॥ इित चतथ
ाणम् ॥
SF यस् एवंवदस् ाणय पुस् जायते इित
पमं ाणम्
म १ [VI.v.1]

अथ वꣳशः ।
SFअथ वꣳशस्
पाैितमाषीपुः कायायनीपुात्
SF पाैितमाषीपुस् कायायनीपुाद्
कायायनीपुाे गाैतमीपुाद्
SFकायायनीपुस् गाैतमीपुाद्
गाैतमीपुाे भाराजीपुाद्
SF गाैतमीपुस् भाराजीपुाद्
भाराजीपुः पाराशरपुात्
SF भाराजीपुस् पाराशरपुाद्
पाराशरपु अाैपवतीपुाद्
SF पाराशरपुस् अाउपवतीपुाद्
अाैपवतीपुः पाराशरपुात्
SFअाैपवतीपुस् पाराशरपुाद्
पाराशरपुः कायायनीपुात्
SF पाराशरपुस् कायायनीपुाद्
कायायनीपुः काैशकपुात्
SFकायायनीपुस् काैशकपुाद्
काैशकपु अालबीपुा वैयापदपुा
SFकाैशकपुस् अालबीपुाद् च वैयापदपुाद् च
वैयापदपुः कावीपुा कापीपुा
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SF वैयापदपुस् कावीपुाद् च कापीपुाद् च
कापीपुः ॥ १ ॥
SFकापीपुस्
म २ [VI.v.2]

अाेयीपुाद्
SFअेयीपुाद्
अाेयीपुाे गाैतमीपुाद्
SFअेयीपुस् गाैतमीपुाद्
गाैतमीपुाे भाराजीपुाद्
SF गाैतमीपुस् भाराजीपुाद्
भाराजीपुः पाराशरपुात्
SF भाराजीपुस् पाराशरपुाद्
पाराशरपुाे वासीपुाद्
SF पाराशरपुस् वासीपुाद्
वासीपुः पाराशरपुात्
SF वासीपुस् पाराशरपुाद्
पाराशरपुाे वाकाणीपुाद्
SF पाराशरपुस् वाकानीपुाद्
वाकाणीपुाे वाकाणीपुाद्
SF वाकाणीपुस् वाकाणीपुाद्
वाकाणीपु अातभागीपुाद्
SF वाकाणीपुस् अतभागीपुाद्
अातभागीपुः शाैपुाच्
SFअतभागीपुस् हाैपुाद्
चाैपुः साृ तीपुात्
SF हाैपुस् शाकृितपुाद्
साृ तीपु अालबायनीपुाद्
SF शाङृितपुस् अलबायनीपुाद्
अालबायनीपु अालबीपुाद्
SFअलबायनीपुस् अलबीपुाद्
अालबीपुाे जायतीपुाज्
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SFअलबीपुस् जायतीपुाद्
जायतीपुाे माडूकायनीपुान्
SFजायतीपुस् माडूकायनीपुाद्
माडूकायनीपुाे माडूकपुान्
SF माडूकायनीपुस् माडूकपुाद्
माडूकपुः शाडलपुाच्
SF माडूकपुस् हाडलपुाद्
छाडलपुाे राथीतरपुाद्
SF हाडलपुस् राथीतरपुाद्
राथीतरपुाे भालकपुाद्
SF राथीतरपुस् भालकपुाद्
भालकपुः ाैकपुायां
SF भालकपुस् ाैकपुायाम्
ाैकपुाै वैदभृतीपुाद्
SFाैकपुाै वैदभृतीपुाद्
वैदभृतीपुः काशकेयीपुात्
SF वैदभृतीपुस् काशकेयीपुाद्
काशकेयीपुः ाचीनयाेगीपुात्
SFकाशकेयीपुस् ाचीनयाेगीपुाद्
ाचीनयाेगीपुः साीवीपुात्
SF ाचीनयाेगीपुस् साीवीपुाद्
साीवीपुः ाीपुादासरवासनः
SF साीवीपुस् ाीपुाद् असरवासनस्
ाीपु अासरायणाद्
SF ाीपुस् असरायणाद्
अासरायण अासरेर्
SFअसरायणस् असरेस्
अासरः ॥ २ ॥
SFअसरस्
म ३ [VI.v.3]

यावाद्
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SF यावाद्
याव ऊालकाद्
SF यावस् ऊालकाद्
ऊालकाेऽणाद्
SFऊालकस् अाणाद्
अण उपवेशेर्
SFअणस् ऊपवेशेस्
उपवेशः कुेः
SFऊपवेशस् कुेस्
कुवाजवसाे
SF कुस् वाजवसस्
वाजवा जीावताे बायाेगाज्
SF वाजवास् जीावतस् बायाेगाद्
जीावाबायाेगाेऽसतााषगणाद्
SFजीावान् बायाेगस् अासताद् वाषगणाद्
असताे वाषगणाे हरताकयपा्
SFअसतस् वाषगणस् हरताद् कयपाद्
हरतः कयपः शपाकयपाच्
SF हरतस् कयपस् हपात् कयपाद्
छपः कयपः कयपाैवेः
SF हपस् कयपस् कयपान् नैवेस्
कयपाे नैववाचाे
SFकयपस् नैवस् वाचस्
वागयाः
SF वाक् अायास्
अयादयाद्
SFअणी अादयाद्
अादयानीमािन शािन यजꣳूष वाजसनेयेन
यावेनाऽऽययते ॥ ३ ॥
SFअादयािन इमािन शािन यजꣳूष वाजसनेयेन

यावेन अाययते
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म ४ [VI.v.4]

समानमा साीवीपुात्
SF शमानम् अा साीवीपुाद्
सवीपुाे माडूकायनेर्
SF सवीपुस् माडूकायनेस्
माडूकायिनमाडयान्
SF माडूकायिनस् माडयाद्
माडयः काैसात्
SF माडयस् काैसाद्
काैसाे माहथेर्
SFकाैसस् माहथेस्
माहथवामकायणाद्
SF माहथस् वामकायणाद्
वामकायणः शाडयाच्
SF वामकायणस् शाडयाद्
छाडयाे वायाद्
SF हाडयस् वायाद्
वायः कुेः
SF वायस् कुेस्
कुयवचसाे राजतबायनाद्
SF कुस् यवचसस् राजतबायनाद्
यवचा राजतबायनतराकावषेयात्
SF यवचा राजतबायनस् तराद् कावषेयाद्
तरः कावषेयः जापतेः
SF तरस् कावषेयस् जापतेस्
जापितणाे
SF जापितस् णस्
 वयु ।
SF  वयु
णे नमः ॥ ४ ॥ इित पमं ाणम् ॥
SF णे नमस्
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इित बृहदारयकाेपिनषद षाेऽयायः ॥
इित वाजसनेयके बृहदारयकाेपिनषसमाा ॥

Sunder Hattangadi

The lines marked SF indicate Sandhi Free text, useful for a student.
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