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Brahma Upanishad

ph³ரேமாபநிஷth

ௐ ெஶௗநேகா ஹ ைவ மஹாஶாேலாऽŋhகி³ரஸmh ப⁴க³வnhதmh
பிphபலாத³மph’chச²th । தி³vhேய ph³ரமேர ஸmhphரதிShதா
ப⁴வnhதி கத²mh sh’ஜnhதி கshையஷ மமா ப³⁴வ ேயா
மேஷ மமா ப³⁴வ க ஏஷ: ।
தshைம ஸ ேஹாவாச ph³ரமவிth³யmh வShடா²mh । phராே ேயஷ
ஆthமா । ஆthமேநா மமா ப³⁴வ ேத³வாநாமா:ஸ ேத³வாநாmh
நித⁴நமநித⁴நmh தி³vhேய ph³ரமேர விரஜmh நிShகலmh
ஶுph◌⁴ரமரmh யth³ph³ரம விபா⁴தி ஸ நியchச²தி
ம⁴கரராஜாநmh மாகவதி³தி । யதா² மாைகேகந
தnhநா ஜாலmh வபதி ேதநாபகrhஷதி தைத²ைவஷ phராே
யதா³ யாதி ஸmhsh’Shடமாkh’Shய । phராணேத³வதாshதா:ஸrhவா
நாTh³ய: ।ஸுShவேப ேயநாகாஶவth³யதா² க²mh ேயநமாthய
யாதி shவமாலயேமவmh ஸுஷுphேதா ph³ேத யைத²ைவஷ ேத³வத³thேதா
யShThயாऽபி தாTh³யமாேநா ந யthேயவShடாrhைத:
ஶுபா⁴ஶுைப⁴rhந phயேத । யதா²மாேரா நிShகாம
ஆநnhத³iµபயாதி தைத²ைவஷ ேத³வத³thத:shவphந ஆநnhத³மபி⁴யாதி ।
ேவத³ ஏவ பரmh jhேயாதி: jhேயாதிShகாேமா jhேயாதிராநnhத³யேத ।
⁴யshேதைநவ shவphநாய க³chச²தி ஜெலௗகாவth । யதா²
ஜெலௗகாऽkh³ரமkh³ரmh நயthயாthமாநmh நயதி பரmh ஸnhத⁴ய ।
யthபரmh நாபரmh thயஜதி ஸ ஜாkh³ரத³பி⁴தி⁴யேத । யைத²ைவஷ
கபாலாShடகmh ஸmhநயதி । தேமவ shதந இவ லmhப³ேத
ேவத³ேத³வேயாந: । யthர ஜாkh³ரதி ஶுபா⁴ஶுப⁴mh நிkhதமshய
ேத³வshய ஸ ஸmhphரஸாேராऽnhத²rhயா க²க:³ கrhகடக: Shகர:
ஷ: kh³ராே mhஸா பராபரmh ph³ரம ஆthமா ேத³வதா ேவத³யதி ।
ய ஏவmh ேவத³ஸ பரmh ph³ரம த⁴mh ேthரjhஞiµைபதி ॥ 1॥
அதா²shய ஷshய சthவா shதா²நாநி ப⁴வnhதி
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நாபி⁴rh’த³யmh கNhட²mh ⁴rhேத⁴தி । தthர சShபாத³mh
ph³ரம விபா⁴தி । ஜாக³தmh shவphநmh ஸுஷுphதmh யதி ।
ஜாக³ேத ph³ரமா shவphேந விShiΝ:ஸுஷுphெதௗ th³ரshயmh
பரமாரmh ஆதி³thயச விShiΝேசவரச ஸ ஷ:

ஸ phராண:ஸ வ: ேஸாऽkh³நி: ேஸவரச ஜாkh³ரthேதஷmh மth◌⁴ேய
யthபரmh ph³ரம விபா⁴தி ।shவயமமநshகமேராthரமபாணிபாத³mh
jhேயாதிrhவrhதmh ந தthர ேலாகா ந ேலாகா ேவதா³ ந ேவதா³ ேத³வா ந
ேத³வா யjhஞா ந யjhஞ மாதா ந மாதா பிதா ந பிதா shiνஷ ந
shiνஷ சாNhடா³ேலா ந சாNhடா³ல:ைபlhகேஸா ந ைபlhகஸ: ரமே ந
ரமண: பஶேவா ந பஶவshதாபேஸா ந தாபஸ இthேயகேமவ
பரmh ph³ரம விபா⁴தி ।’th³யாகாேஶ தth³விjhஞாநமாகாஶmh
தthஸுரமாகாஶmh தth³ேவth³யmh ’th³யாகாஶmh யshnhநித³mh
ஸசரதி வசரதி யshnhநித³mh ஸrhவேமாதmh phேராதmh ।ஸmh
விேபா: ◌⁴ phரஜா jhஞாேயரnh । ந தthர ேத³வா ’ஷய: பிதர ஶேத
phரதி³th³த:◌⁴ ஸrhவவிதி³தி ॥ 2॥
’தி³shதா² ேத³வதா:ஸrhவா ’தி³ phரா: phரதிSh²தா: ।
’தி³ phராணச jhேயாதிச thvh’thஸூthரmh ச யnhமஹth ॥
’தி³ைசதnhேய திShட²தி யjhேஞாபவீதmh பரமmh பவிthரmh
phரஜாபேதrhயthஸஹஜmh ரshதாth ।
ஆShயமkh³ரபmh phரதிiµச ஶுph◌⁴ரmh யjhேஞாபவீதmh ப³லமsh ேதஜ:॥
ஸஶிக²mh வபநmh kh’thவா ப³:ஸூthரmh thயேஜth³³த: ◌⁴ ।
யத³ரmh பரmh ph³ரம தthஸூthரதி தா⁴ரேயth ॥
ஸூசநாthஸூthரthயாஹு:ஸூthரmh நாம பரmh பத³mh ।
தthஸூthரmh விதி³தmh ேயந ஸ விphேரா ேவத³பாரக:³॥
ேதந ஸrhவத³mh phேராதmh ஸூthேர மணிக³ இவ ।
தthஸூthரmh தா⁴ரேயth³ேயாகீ³ ேயாக³விthதththவத³rhஶிவாnh ॥
ப³:ஸூthரmh thயேஜth³விth³வாnhேயாக³iµthதமமாshதி²த: ।
ph³ரமபா⁴வமயmh ஸூthரmh தா⁴ரேயth³ய:ஸ ேசதந:॥
தா⁴ரthதshய ஸூthரshய ேநாchசி²Shேடா² நாஶுசிrhப⁴ேவth ।
ஸூthரமnhதrhக³தmh ேயஷாmh jhஞாநயjhேஞாபவீதிநாmh ॥
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ேத ைச ஸூthரவிேதா³ ேலாேக ேத ச யjhேஞாபவீதிந: ।
jhஞாநஶிகி²ேநா jhஞாநநிShடா² jhஞாநயjhேஞாபவீதிஹ:॥
jhஞாநேமவ பரmh ேதஷாmh பவிthரmh jhஞாநiµthதமmh ।
அkh³ேநவ ஶிகா² நாnhயா யshய jhஞாநமயீ ஶிகா²॥
ஸ ஶிகீ²thchயேத விth³வாநிதேர ேகஶதா⁴ண:॥ 3॥
கrhமNhயதி⁴kh’தா ேய  ைவதி³ேக ph³ராமத³ய: ।
ைத:ஸnhதா⁴rhயத³ஸூthரmh khயாŋhக³mh தth³தி⁴ ைவ shmh’தmh ॥
ஶிகா² jhஞாநமயீ யshய உபவீதmh ச தnhமயmh ।
ph³ராமNhயmh ஸகலmh தshய இதி ph³ரமவிேதா³ வி:³॥
இத³mh யjhேஞாபவீதmh  பவிthரmh யthபராயணmh ।
ஸ விth³வாnhயjhேஞாபவீதீ shயாthஸ யjhஞ:ஸ ச யjhஞவிth ॥
ஏேகா ேத³வ:ஸrhவ⁴ேதஷு ³ட: ◌⁴ ஸrhவvhயாபீ ஸrhவ⁴தாnhதராthமா ।
கrhமாth◌⁴ய:ஸrhவ⁴தாதி⁴வாஸ:ஸா ேசதா ேகவேலா நிrh³ணச ॥
ஏேகா மநீ நிShகியாmh ப³ஹூநாேமகmh ஸnhதmh ப³ஹுதா⁴ ய: கேராதி ।
தமாthமாநmh ேயऽiνபShயnhதி தீ⁴ராshேதஷmh ஶாnhதி: ஶாவதீ ேநதேரஷாmh ॥
ஆthமாநமரணிmh kh’thவா phரணவmh ேசாthதராரணிmh ।
th◌⁴யாநேநாrhமத²நாph◌⁴யாஸாth³ேத³வmh பேயnhநி³ட⁴வth ॥
திேலஷு ைதலmh த³தி⁴நீவ ஸrhபிராப:shthேராத:shவரணீஷு சாnhநி: ।
ஏவமாthமாऽऽthமநி kh³’மேதऽெஸௗ ஸthேயைநநmh தபஸா ேயாऽiνபயதி ॥
ஊrhணநாபி⁴rhயதா² தnhnhsh’ஜேத ஸmhஹரthயபி ।
ஜாkh³ரthshவphேந ததா² ேவா க³chச²thயாக³chச²ேத ந:॥
பth³மேகாஶphரதீகாஶmh ஸுரmh சாphயேதா⁴iµக²mh ।
’த³யmh தth³விஜாநீயாth³விவshயாऽऽயதநmh மஹth ॥
ேநthரshத²mh ஜாkh³ரதmh விth³யாthகNhேட²shவphநmh விநிrhதி³ேஷth ।
ஸுஷுphதmh ’த³யshத²mh  யmh rhth◌⁴நி ஸmhshதி²தmh ॥
யதா³thமா phரjhஞயாऽऽthமாநmh ஸnhத⁴thேத பரமாthமநி ।
ேதந ஸnhth◌⁴யா th◌⁴யாநேமவ தshமாthஸnhth◌⁴யாபி⁴வnhத³நmh ॥
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நிேராத³காth◌⁴யாநஸnhth◌⁴யா வாkhகாயkhேலஶவrhதா ।
ஸnhதி⁴நீ ஸrhவ⁴தாநாmh ஸா ஸnhth◌⁴யா ேயகத³Nh³நாmh ॥
யேதா வாேசா நிவrhதnhேத அphராphய மநஸா ஸஹ ।
ஆnhநnhத³ேமதjhவshய யmh jhஞாthவா iµchயேத ³த:◌⁴ ॥
ஸrhவvhயாபிநமாthமாநmh ேர ஸrhphவாrhபிதmh ।
ஆthமாதேபாலmh தth³ph³ரேமாபநிஷthபரmh ।
ஸrhவாthைமகthவேபண தth³ph³ரேமாபநிஷthபரதி ॥ 4॥

இthயத²rhவேவேத³ ph³ரேமாபநிஷthஸமாphதா ॥

Many publications do not include the first verse above

and start with

athAsya puruShasya chatvAri sthAnAni bhavanti
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