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<=క2
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O P{jః స/ అuకt
య %
అlt> భBమం భస?క¡u
త$

O P{j స/స/:ప6 కం£ 1bc ఏ¤ (జగ$)
ఏ%
ఉ* ఉనj అi భBమZ భస?6 v¥ అ

బృహ$ %&ల *గమ¦¡
1దeం అహం మహః

t  §యబనj¤
బృహ$ %&ల ఉప*షo
O న6 ii.
ఆ మహతtర %

t h ఉటంంచబªన అ{j«మ6నw
Reference NOTE: ఈ ఉప*షo
సంబంంన మంతB6^ 1దMఙ?య6h “Sజ «మ మంతB6^”
మ®v “Meహృu «మ మంతB6^” అనj ¯ర\Y లభeమ°Z.
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1 హAణ2
ఒకటవ &
(జగ$ 8రణ6, భస? మహతe6, భస? పంచ Pమ6^)
1.1 మంత12
(జగ$ Eరణ,
EరF2)

ఓం. ఆ±M ఇదం
అస$ స§లం ఏవ,

స పB%పuః ఏకః
ష ºరపDE
సమభవ$,

తసe అంతర?నl
8మః సమవరtత,
ఇదగం సృÄయం
ఇu.

త?$ య$
bÈ మన
అFగచÉu, త$
ఉప*ష$ ఉ2eనవనం (Volume 6)

అర56వ28
ఓం (స$ $ ఆనంద స/:ప;న) పర=త?² ఏక;
అఖండ; ఉం´Z, ఈ అస$ :ప;న జగ$
పర=త? యంµ *శల;న ¶b వ· ఉం´Z.
t Pమ :ప
అనc స/తః lద}త U* జగo
} న
¸దరaత6c అవeకt6c స/తః lµ
పర=త?యంL పర=త?¹ ఉం´Z.
ఆ ¶»h పB%పu ఒకº >మwయంµ పBక»త;
ఉం´Z.
అనc ఏ Sధ6c ఐ¾ ¶» ¿న ఉనj >మw Àకº
8ండ6 ¶» hoలh ఉం¥ అ£\ ÁటqÁద»
పB%పu Âల6 పర=త? యంL ఉనj. అనc
పర=త?² పB%పuc అÃ ఉం´Z.
ఆ పB%పu Àకº అంతరహృదయ6నంµ 8మ6
ఉదÃంWZ, ఈ Sధ6c (తనZ >Z పB%
:ప6c) సృÅంపsÆదZ అ*.
అనc పర=త?² పB%పu సంకల; పBజ^c >i
అÇeZ. ¸దరaతత/6 నంµ క§త ¸దత/V
8మ6.
8Xన పB%పuh (aరణeగbÊ*h) క§త SËగ;న
ÌX Í అపBuఘట;న 8మ6 ఏ Sధంc
మనsÏh ¯BDÐoడ°¥, అL MwºY WZ, అL
కర?Y WveZ.
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అనc పBu ÌX* Àకº Mwºw మ®v కర?w
8మ:¯ణ పB%పu² ¯Bరణ.

త$ ఏష అFt ,
అr8

ఇ ఈ Sధంc (ఋÔ/ద శృoలh) Wపబªన,

8మః త$ అỒ
సమవరtత ఆ,
మనÕ Dతః
పBథమం య
ఆÖ$,

2* (జగ$ w) 6ంµ 8మ6 ÁటqÁదటc
(పB%పu యంµ) ఏరZ, అL (ÌX*)
మనsÏనంµ సంకల:ప6c పBథమ6c
°ంZ,

సY బం×ం అసu
*రSందØ హృ
పBÙe కవz
మ¶ ఇu,

మనsÏh ఉదÃం 8మ6నw ఆర6 ఏద*
t నw
తమ హృదయ6h పÚం అస$(జగ$)w సo
O Z^ అ*,
సంబంధ6Z దÛంనMb S%

ఉప ఏనం త$
ఉపనమu, య$
8Ü భవu, య
ఏవం 1ద.
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ఎవm¾ పÞలనc 8మ6Z అZసం 2*
Âల6నw దగ5రc ßàáద¡, ఆ 8మV >6
అ°µb, MD 2** ^swనjMb.
అనc ¸ద దృâq 8రణ;న 8మ6నw Âల6
అ¸ద తత/;న పర=త?² >మ* ^s*
ltతం Wంµµb.
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1.2 & 1.3 మంత12
(GHంI* ప1శK)

అర56వ28

స త± అతపeత, స
t ä, స ఏతం
తపః తã
åsండం
8æ{jbదBం
అగమ$ ఆగతe

Q న åsం) తపsÏZ
అత (%&ల వంశs
(జగ$ 8రణ6Z) తÐంWZ (అi/âంWZ), అత
తపsÏ lన తbMత, ఆ (త±ఫ§తంc)
è * వదéw ,
åsం 8æ{j bµ

ê Së¾ః
è a
మìత?ం í
ఇu, తî ఇu పBu
అïచ$

O న6Z ం)
ఓ మìZËM! (అ¸ద %
Sëu Àకº మహతe6 W6 అనc అ£\ అ*
బµ^ WðZ,

ê åసండ,
వకf =ణం u?

è  -] ఓ åsంÍ, L** °ం
[8æ{j bµ
Sవంచవ·Z?

B కfzః
Sëu b2
మìత?ం బËణ
ఇu,

B కfల
[åsం -] Sëu మ®v b2
మహతe6 W6 అÆZ,

ఆద అవ ఇవ
¿పæLన సహ
ఉకtం ఇu త$
ఫలRñuః.

è  -] ఇ ఇంతw6ంL ¿పæµ*
[8æ{j bµ
Q  Uక ¦pe*) ఫలశృuY
(Ðపæద ఋâ వంశs
సì Wపబªన.

తసe ఊర}äం ం
వ2? ఇu

2* ం ఏ WµZ?

బృహ$ %&ల
అFం 6tRñuం
మమ ఉపLశం
wbష / ఇu,

[åsం -] బృహ$ %&లం అనబ 6t*
క^గv శృu* దయ ఉం Pw ఉపLశ6
v6, అÆZ.

ఓం తî ఇu,

è  -] ఓం, అ[
\ అ° cక, అÆZ.
[8æ{j bµ

1.3 & 1.4 మంత12
(భసA పంచ
Nమ28)

అర56వ28

స¤e%>$ పృóô,
తeః e$ *వృutః,

(ఈశ/b* పంచ6ఖ6లh ఒకõన) స¤e%త6
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E
తeః కÐలవ
నం2, త$ öమ²న
Sëuః %>.

(ఇÑÉశt) వలన పృóS, 2* Zంª *వృut, 2*
Zంª నంద అZ ö×మరం° ఆX, 2*
öమయ6 Zంª Sëu »qన.

MమLM$ ఉదకం,
త?$ పBu
 , తeః
E భ2
B , త$
కృషEవ
öమ²న భlతం
%తం.

(ఈశ/b* పంచ6ఖ6లh ఒకõన) MమLX*
Zంª జల6, 2* Zంª పBuష (lQu లకfణ6),
2* Zంª భదB అZ న^ (&c ¶ల) రం°
ఆX, 2* öమయ6 Zంª భlతం »qన.

అ÷$ వajః,
త?$ S2e, తe
E sరFః, త$
రకtవ
öమ²న భస? %తం.

(ఈశ/b* పంచ6ఖ6లh ఒకõన) అ÷ర6
Zంª అ{j, 2* Zంª Sదe, 2* Zంª sరF
అZ ఎø రం° ఆX, 2* öమయ6 Zంª
భస? »qన.

త$ b$ Mvః,
త?$ ంuః, తeః
E s¦æ, తe
d/తవ
f రం %తం.
öమ²న 8

(ఈశ/b* పంచ6ఖ6లh ఒకõన) తobష
Zంª MvX, 2* Zంª ంu, 2* Zంª
s¦ల అZ ^ రం° ఆX, 2* öమయ6
f ర6 »qన.
Zంª 8

ఈP$ ఆ8శం,
త?$ ంu అÙ>,
E
తeః తBవ
sమP, త$ öమ²న
f %>,
ర8

(ఈశ/b* పంచ6ఖ6లh ఒకõన) ఈన Zంª
ఆ8శ6, 2* Zంª ంu అÙత6, 2* Zంª
sమన అZ తB;న రం°^గల ఆX, 2*
öమయ6 Zంª రకf »qన.

Sëuః భlతం భస?
f రం రకf ఇu భస?¥
8
భవంu పంచP=*.

f రం, రకf అ* భస?6నw
Sëu, భlతం, భస?, 8
ఐµ Pమ6^ కలX.

పంచFః PమFః
భృశం -

ఆ ఐµ Pమ6లw ఉనj SdరQ6^ ఏమనc -

ఐశ/రe 8రÒ$ ëuః,

ఐశ/రe6 క^గv 8రణ6 త Sëu అ*,

భస? సర/ అఘ
భకfÒ$,

సర/ ãప6లZ న¦ంపvన 8Xన భస?
అ*,

ËసP$ భlతం,

O న6 పBంన) కZక
Ëlంన (%
భlతం అ*,

f రÒ$ ఆప2ం
8
f రం,
8

f ర6 అ*,
ఆపదలZ ùల{ంన 8Xన 8
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బBహ?కfస అప?ర
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ëత ¯Bత Ðచ బBహ?కfస అప?ర (Me)
మ®v జనన మరణ సంర µఃఖ8రణ;న భవ
¡గ6 Zంª రfంన కZక రకf అ*
(భస?6నw ఈ ఐµ Pమ6^ వనS).
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1 హAణ2
Oండవ &
(భ?{j వరEన)
2.1 మంత12 (భసA
Q న అSK వరTన2)
%

అర56వ28

అథ åsండః 8æ{j
bదBం అûj Õ=త?కం
భస?jన Sం పపBచÉ,

è * అûj
అ[ Ðమ?ట åsం 8æ{j bµ
Õ=త?క;న భస? jన S* °ం
పపB¦jంWZ,

అ{jః యî ఏü åవనం
పBSÈ
q :పం :పం
పBu:± బëవ,

è  -] ఏ Sధంc ఒý అ{j
[8æ{j bµ
t XలZ
åవన6h పB1¦ం ఏ² వs
t వల :ప6U
ఆశ̀Ãం¥ ఆJ వs
\ ,
ంµన[

ఏకం భస? సర/ ëత
అంత>? :పం
:పం పBu:± బaః
చ.

O న6) సర/ ëత6ల అంతత?¹
ఒý భస? (%
అJ ëత6ల :ప6Z hపల &హe6న
Í ంన.
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Q న
2.2 మంత12 (భసA %
అSK వరTన2)

అర56వ28

అûj Õ=త?కం Sశ/ం
ఇu అ{jః ఆచకf¾,

O న)
అûjÕ=త?క6, Sశ/మయ6 ఈ (భస? %
అ{j అ* Wపబ´Z,

þÿB ÷ J !జÖ
తrః,

bదB సంబంధ;న, ÷ర;నయ° ఆ అ{j
¾"వంత;న Lహ6 కల,

Õమః శt అమృతమయః,
శtకx తrః,

O న) అ{j² Õ6, శt,
(భస? %
అమృతమv, శt* పBం తZX
క§{నM,

అమృతం య$ పBu
 ,
 ¾" S2eకæ స/యం,

ఆ అ{j పBuష అమృత6, అ{j స/య6c S2e
క#మయ ¾":ప6,

Q లýf $p ë¾p స

ఏవ రస ¾జÖ,

Q ల కf $ ëత6ల యంµ రస6 ¾జ6

Í ఆ అ{j²,

/S ¾జÕ వృutః
e>? చ అనæu?8

ఆ ¾జsÏ Àకº వృut %ం Sధ6^ eత? మ®v అనæత?.

Q న
2.3 మంత12 (భసA %
అSK వరTన2,
భసAUKన2)

అర56వ28

తî ఏవ రసః శtః చ,
Õ=>? చ అనæu?8,

O P{j² రస6 మ®v శtv
ఆ భస? %
(¾జsÏ), Õ=త?క6 మ®v అనæత?క6,

&µe2మయం ¾"
మ×మz రసః,

é ల\>మయ6 ¾జsÏ, మ×రమయ6
Sµ
రస6,

¾"రసS¸ః o వృతtం
ఏత$ చర అచరం,

¾జsÏ మ®v రస6ల సంఘ»త S¸ద6ల
Ìవన చక̀V ఈ చర అచర Ìవl అంతv
అÃఉనj,

అÔjః అమృత *షutః
అమృ¾న అ{jః ఏధ¾,

O న) అ{jZంª అమృత6 »qన,
(భస? %
B భవ6
అమృత6 వలన అ{j ã
వృ}Wంµనj,

అత ఏవ హSః క\పtం అûj
Õ=త?కం జగ$,

అంµతi హSsÏY *ంªన ఉనj ఈ
t ,
అ{jÕ=త?క;న జగo
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ఊర}ä శtమయః Õమ
అ' శtమz అనలః,

ఊర}äశtమv Õ6, అ'శtమv
అన^,

>Ëeం సం»తః
త?$ శశ/$ Sశ/ం ఇదం
జగ$

t Mదé (Õ6, అన^)
8Xన ఈ జగo
కలÃక¹ Sశ/Meపt; ఉనj,

అÔjః ఊర}äం భవÙ ఏ
Jవ$ (మeం ప
అమృతం

Meపక;న అ{j ఊర}ä6c ఉనj ఈ
(మe;న (Õమ సంబంత;న) పర;న
అమృత6,

Jవ$ అ{j ఆత?కం
(మeం అమృతం
SసృజÙ అధః.

Meపక;న అ{j ఆత?¹న (మe;న
అమృత6 `ందw Sవబనj,

అత ఏవ a 8æ{jః
t $ శtః ఊర}äc
అధ

అంµతi 8æ{j (అనæత?క6) `ందw, శt
(Õ=త?క6) ¿ ఉనjS,

Jవ$ ఆదహనః చ
t $ ãవనం
ఊర}äం అధ
భ1$.

Áతt6 దహన శt ¿, ãవన శt `ందw
ఉనjS,

t  అవధృతః
ఆరశ8
8æ{jః అయం ఊర}äగః,
తî ఏవ *మjగః Õమః
¦వఃశt ప2సదః.

ఇంBయశt ఆర;న `ందZనj ఈ 8æ{j
(అన^) ఊర}ä6ఖ6c ఉPj, అæÔ
Q న6Zనj ¿Zనj Õ6
¦వశwtల 
అ'6ఖ6c ఉPj,
[అనc అన^ (8æ{j) వeకt6c
&హe6ఖ6c ఉPj మ®v
t త?క;న Õ6 అవewt
¦వశ8
అంతb?ఖ6c ఉPj]

¦వః చ ఊర}äమయః శtః,
ఊర}äశtమయః ¦వః.

¦X) ఊర}äమvన శt, ఊర}äశtమv)
¦X,

త$ ఇతQం ¦వశtËeం న
అMeపtం ఇహ ంచన

t
ఈ Sధ6c ఆ ¦వశwtల Meపt68* జగo
యంµ ఏÿ Uµ.

అసకృ$ చ అ{jP దగ}ం
జగ$ త$ భస?$
కృతం
ఉప*ష$ ఉ2eనవనం (Volume 6)

\ ఈ జగ$ అ{j దగ}6 అÃ ఆ
అiకb
భస?6c యబªన.
\ అiక
[అనc ఏ అవeకt 2త?యంµ అiక=b
t ^ వeకt; లయమXనjï ఆ %
O Pత?²
జగo
Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

బృహ$ %&ల ఉప*ష$

11/58

భస? ంచబనj.]
B *ః
అÔjః ôరeం ఇదం ã
త$ ôరeం భస? య$
తతః

O న) అ{j Àకº ôరeV ఇ అ* ã
B +O ^
(%
Wµb, ఆ ôరeV భస?c అÃన,

యః చ ఇతQం భస?
O >/ అFju
స2Êవం %
భస?P అ{jః ఇu ఆFః
మం!B ః దగ}ãపః సః
ఉచe¾

ఎవm¾ ఈ Sధంc భస? Àకº తత/6
^s* “అ{jః ఇu” Áద,న మంతB6లY
భస? jన6 vµ¡ Mb ãప6 దగ}6
swనjMర°µb అ* Wపబ´Z,

అÔjః ôరeం చ త$ భస?
\ Sతం నః
ÕVన అã

అ{j Àకº ôరe;న ఈ భస?6 మరæ
Õ6* తపబªన (ఆ>?Zభవ6
ంuంపబªన).
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2.4 మంత12 (భసAUKన
ఫలశృ.)

అర56వ28

t  పBకృ¾ః
అzగv8
అ8య కల¾

zగvtU*- పBకృu అ8ర6h
q బ´దb,
క[

t o త$ భస?
zగv8
\ వe=నం సమంతతః
ã

zగvt ఆ భస?Y శxరమంత. చకºc
తపబడc

ýtన అమృతవD/ ణ a
అ8$ *వరt¾

భస? శt Àకº అమృతవర/ 6Y (పBకృu)
అ8ర6Zంª Sªపµb,

అY మృoeంజJయ
\ వనం
ఇతQం అమృతã
స>ం

ÿ*Y మృoeXZ జÃంటw ఈ Sధ6c
(భస?) అమృత6Y తట అZన
సobpలw Wపబªన,

¦వశt అమృతసDÛ లబ}
ఏవ wY మృuః?

¦వశt కలÃకh అమృతసరÛ ంనM
\ క^°Z?
మృoeX ఎ[

z 1ద గహనం °హeం
ãవనం చ తత ఉతం

ఎవm¾ అతeంత కf $6, రహసe6,
పSతB6 అÃన ఈ Sషయ6 ^swంµ¡

అûj Õమ టం కృ>/ న
స ëz అF%య¾

Mb అûj Õమ ట6 l మరæ
నవృut ందb,

} ä శt
¦M{jP తZం దc
Õమ అమృ¾న యః
\ వ²$ zగ=D5ణ
ã
సః అమృత>/య కల¾,
సః అమృత>/య కల¾.
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¦M{j తZXZ దగ}ం l శt Õమ
అమృత6Y zగ=ర56 ఎవb
తపబµ¡,
O నదృâqY ఈ శxర6Z (ÌXZ)
అనc %
¦వశtమయ6c అరQ6 sÆద¡,
Mb అమృతత/6 ందb, Mb
అమృతత/6 ందb.
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1 హAణ2
Wడవ &
(Sëu 0కరణ)
3.1 మంత12 (Xమయ
Yకరణ)

అర56వ28

అథ åsండః 8æ{j
bదBం Sëuzగం
è a ఇu హ
అZí
ఉMచ,

è *
అ[ Ðమ?ట åsం 8æ{j bµ
Sëuzగ6 (Sëu* ఏ Sధంc
0కంచవ·Z) °ం దయY W6 అ*
è  Wప1Z,
అగc, ఆ bµ

t ం
Sకట అంcం ఉన?>
మìఖæం మ§Pం
అ¦వ ఆ హj అ*/>ం

అవయవ6^ Sక»ంనS, మu W§ంనS,
బ* Wడ2 S, మ§న;నS, అపశwన6^
ం హj6^ కలS,

(న) నః3Zం కృంcం
వతÏ4Pం అం>ం
అµగ}¤a¶ం

ã^ ఇవ/టం ఆ¯lనS, బల4న;న
అవయవ6^ కలS, 5డ సం>న6 U*S,
ంత6 UwనjS, ã^ ÐతకబడU*S,

*ంBJం జగ}తృÒం
ýశ ల అlQ భf6ం

అవయవhప6 క§{నS, గª2 నమలUక
è క^ బటq^ ఎ6క^
వ§1lనS, ßం[
uZనS,

సం¶ం నవ పB>ం
t ం - cం Sìయ,
¡c

అ8ల6c ã^ ÐతకబªనS, `తtc ఈ*నS,
¡గ6లY &ధపనjS - ఇ[వం»
ఆXలZ అ¶j వ§ð»q,

పBశసt öమయం ఆహD$
öమయం ఖసQం c̀హeం

పBశసt;న ఆX Àకº öమయ6 ¯డ
1vండc గ̀aంచవ·Z,

Q i M పuతం
R¸
అపతe%eత ఊర}äం
మరé²$

U2 మం పBLశ6లంµ పªన öమయ6
Ùs* `ందðటqwంÍ ¿న మéంచవ·Z,

గ1eన öమయ గ̀హణం
కÐæ M ధవ# M అæ¸
త$ అPe 7ః e
¤షవ8 >

öX Àకº öమయ6 గ̀aంన అ
కÐల (ö×మ రం°) ఆX 8* ల\ ఆX 8*,
అS 9రక*- మDP ¤ష6^U* ఆX 8*
ksనవ·Z,

ఉప*ష$ ఉ2eనవనం (Volume 6)

Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

బృహ$ %&ల ఉప*ష$

14/58

కÐæ öః భÕ?కtం లబ}
f రం
öభస?P$ అనe ö8
యతB క/ అÐ lQతం చ
య$ త$ న a రeం

కÐలöX Àకº öమయ6 లFంన- d̀ష6,
అట\* ఎకº: ఎ: Sªన ¯డZ *
ధంపµ,

సంºరసaతం రeం,
తతB ఏ¾ Ú\8 భవంu,

సంºర6 lన öమయ6i ధంచవ·Z,
అంµw Ú\క6^ ఉనjS.

t Pం శtః
S2e శtః సమ
ఇu అF;య¾

S2e శt అంద~ (*జ;న) శt అ*
పBక»ంచబ´Z,

°ణతBయ ఆశ̀J S2e
 S2e చ త$ ఆశ̀J

uB°ణ6^ (సతtä, ర", తÜ °ణ6^)
SదeZ ఆశ̀ÃంనS, ఆ Sదe uB°ణ6లZ
ఆశ̀Ãంన,

°ణ తBయం ఇదం 3Zః
S2eë$ öమయం
Rభం ÂతBం చ

uB°ణ6^ ఈ ö (భస?) S2e స/:ప6,
8Xన öమయ6 మ®v öÂతB6
RభపBద6,

B కtం we$
ఉప*ష$ ±
భస? తతః పరం.

t  Wపబ´Z (అ*
ఈ Sధ6c ఉప*షo
అరQం s*), అ[ Ðమ?ట భస? తJb
sనవ·Z.
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3.2 మంత12 (XWత1
Yకరణ)

అర56వ28

వతÏః o స?<తయః చ
అసe త$ సంëతంo
öమయం,

t Y మe:ప;న öX) Àకº
ÿ* (ఉప*షo
5డU స?<o^, 2* Zంª పBభSంనL
öమయ6,

ఆcవ ఇu మం¾Bణ
3Zం తతB
అFమంతB²$.

ఆcవ అi మంతB6Y 3ZXZ
అFమంuBంచవ·Z,

cï భö cవ ఇu
B శ²$ తరణం జలం,
ã

t జల6
cï భö cవ అi మంతB6Y u*Ð
తరణ6 యవ·Z,

ఉ±ష e చ చoరéeం
Rý\ కృ=E అథM వBÙ.

Rక\ U2 కృషE పకf చoరé¦P ఉపMస6 l
వBత6 యవ·Z,

B తః ఉ>
Q య
పDµeః ã
Rః ë>/ స=aతః,

B తః8ల6నi U R s*
తbMత ¡+ ã
పBసనjమనsÏY

కృతj¥ >తవస? ః
పzరQం చ సృÄ$ చ
cం.

jన6 l RభB;న వస? 6 ధం ã^
ఱw ఆXZ lద}ంs*

Q పe cం పBయ¾jన
ఉ>
B  ÂతBం
cయ>
ఆహD$.

పBయతj6Y öXZ ¿ UÐ cయÙB మంతB6
WwంA öÂతB6Z (ఏన ãతBh)
గ̀aంచవ·Z.

3.3 మంత12
(అSKEరF2)

అర56వ28

B
(వDE జ¾ >V
ర²న మృణ?² ఘ£
Cష ºD అథ పædM ã¾B
öశృంగ ఏవM,

బంcb, ßంª, { U2 మ»q ãతBh c*
U2 >మw, పæశ ఆw U2 ఆX Àకº
6?h c* öÂతB6Z గ̀aంచవ·Z,

ఆదÿతa öÂతBం
గంధ2/ర ఇu öమయం.

గంధ/ర అZ మంతB6Y öమయ6Z
Ùsనవ·Z,

E J$
అëãతం గృ4
ã¾B
ర/ ఉ¾ గృ4,

ë Dద పడwంÍ ఇంతw 6ంµ
\ ãతBh గ̀aంచవ·Z,
WÐన[

öమయం Úధ²$ S2/E

Þ̀D? భజo అZ మంతB6Y öమయ6Z
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Þ̀D? భజo మంతBతః,

Úంచవ·Z,

అల~f $ర? ఇu మం¾Bణ
öమయం నeవ8 తం,

అల~f $ర? అZ మంతB6Y öమయ6h
నe6 UwంÍ యవ·Z,

సం>/lంÑ మం¾Bణ
öÂతBం öమ² f¯$,

సం>/lంÑ అZ మంతB6Y
öÂతB6Z öమయ6¿ చల\వ·Z,

పంÑPం ఇu మం¾Bణ
ÐంÍPం చ చoరéశ,

పంÑPం అi మంతB6Y öమయ6Z
ప2j^° (14) Ðండ6^c sనవ·Z,

we$ సంÚధe రFః
(రyః ఆహD$ తతః
*2e$

M»* త{న మంతB6లY Úం రe
రణ6లY ఎంªంపయవ·Z,

అథ
¡/కt ã¾B öమయ
Ðండ8Ø, స/గృహe ఉకt
Siన పBu
 పe అ{jం
ఈజ²$,

\ ఒక ãతBh
తbMత ఇంతw6ంµ WÐన[
ఎంªన öమయ Ðండ6లZ ఉం,
స/గృహ6 నంµ vకt;న సQల6h అ{j*
పBuâం పBజ/§ంపయవ·Z,

ÐంÍం చ *f¯$ తతB
ఆదeంతం పBణ1నo,

Ðండ6లZ ఆ అ{jh 1l అS ట6
అ²e వరw ఓం8ర మంతB6 జÐంచవ·Z,

షడకfరసe కtసe
Meవృతtసe తî అకfmః,

(ఓం నమః ¦Mయ అi) షడకfర మంతB6Y
అ{j«తB6Z (ఆజe6Y)
పBజ/§ంపయవ·Z,

/ì అం¾ +*J$
తతB వరE LMయ Ðండ8Ø,

/ì మంతB6లY ఆJ వరE (అకfర) Lవతల
ఱw అ{jh «మ6 యవ·Z,

ఆG M ఆజe Ë7 చ
పBf¯$ MeహృÙః s;ః
తY *ధనపత² తBz
Sంశః +«u చ,

ఆGర6^ U2 ఆజe Ëగ6^ ð»q
t లY (ఓం ëః, åవః,
సµH}Y మì Meహృo
sవః, మహః, జనః, తపః, ఓIం సతeం),
తbMత *ధనపత² /ì అi ఇరవ
Â (23) మంతB6లY అ{j «మ6
యవ·Z,

«తMe పంచబBì?J
నÜaరణe &హ1 ఇu
ర/*Ùః *>/
చoరQం!ః చ మంతByః
è 2
B య
ఋoIం సతeం కµ
యసe& కంకu ఇu చ.

పంచ బBహ?లw నÜ aరణe&హ1, ఋoIం
è 2
B య యసe&, కంకu అi P^°
సతeం, కµ
అంతe మంతB6లY స/*o^
ఇవ/వ·Z.
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3.4 మంత12
(అSKEరF2)

అర56వ28

ఏ!ః చ
+*J$
S2/Ø
O తతBయం
అP%
తî,

O తతBయ;న (%
O త తBయ6లw, అనc
ఈ Sధంc అP%
§యబనS¹న %గృ$ స/పj spÐt lQoలw,
ఆవల §యబడU*¹న oxయ6Z *Dé¦ం)
మంతB6లY «మ6 l,

MeహృÙః అథ
*>/ చ తతః
l/షqకృతం
*i$,

MeహృÙ మంతB6లY *త6* తbMత l/షqకృత
మంతB6^ WÐ,

ఇధ? dషంo
*ర/రt
రEãతB
ఉదకం తî,

{§న హSsÏలY «మdష6 *ర/tం
రEãYBదక6Z

E ం అl ఇu

v+ జUన
అieన
బృంహ²$,

E ం అl అi మంతB6Y యజO6 lన మKక

జల6h క^పవ·Z,

B హ?Lp
&
అమృతం ఇu
త$ జలం ¦రl
f¯$,

B హ?Lp అమృతం అi మంతB6Y ఆ జల6Z
&
\ నవ·Z,
¦రsÏ¿ చ^

B Ñeం ఇu
ã
f
శం §ంnః w
Yయం S*f¯$,

B కfణ l,
Mb wºన ¶»Y ±

B హ?L దfÒం
&
ద>/ ం!
లకం ఆహD$,

B హ?Iలw దfణ ఇ ంuy లక6Z (గª2 )
&
Ùs*,

ఆహe
LMPం
సD/ం
కర?°పt²,

అంద Lవతల కర? రకfణ మ®v సంతృÐty

%త1దసం
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ఏనం >/ం
లyః
NదJ
అహం
మం¾BÒiన,
తం వajం
లyః
Nద²$ తతః
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“%త1దసం ఏనం >/ం లyః NదJ అహం” త$
మంతBసaత6c

%త1దsడ&న (సర/+O డ&న) అ{jLM! ¶w లక6Y
కPjZ అ* అ{jh 1యవ·Z.

3.5 మంత12
(అSKEరF2)

అర56వ28

uBనం జ/లనlQ!
Nదనం లyః
స?<తం,

Â ¡+^ «={j జ/లనlQuh ఉంటw
లక6 (గª2 , ఊక Áదల°నS) అ{j°ండ6h
కపవ·Z,

B హ?ÒØ êజ²$
&
t  స/యం åంÌత
భ8
Mగeతః,

B హ?Iలw êజన6 ð»q స/య6c
భtY &
åÅం (=నlక6c) Oన6 ã»ంచవ·Z,

భ?కeం అúÏః
o అకం öమయం
హD$,

అక6c భస?6 8వ·ననj- ఎwºవc
öమయ6Z 0కంచవ·Z,

నతB²ణ య M
ఏకl?Ø వ0 అథM,

Âడవ ¡+న 8* U2 ఒకº ¡+ తbMత 8* U2

తృÙయ ఏM చoరQ
B తః j>/
ఏM ã
l>ంబరః,

B µ
é ij
Â ¡+^ అJeక P^గవ ¡+న 8* 
U jన6 l ల\* వస? 6^ ధం,

Rక\ య"O పôÙచ
Rక\=æeZ Uపనః,

ల\* య"O పôత6Z ధం, ల\*
1s*, మం గంధ6Z ధం,

Rక\దంY భస?ö}
మం¾Bణ అiన
మంతBS$

దంత6^ ల\c s*, శxర6¿ భస?6
s*, త$ సంబంత మంతB6^ Wటw
lద}పడవ·Z.
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3.6 మంత12 (భసA
1 క[ణ)
సంZ

అర56వ28

ఓం త$ బBహ? ఇu చ
ఉÑరe Cలకం భస?
సంతeÄ$,

ఓం త$ బBహ? అ* ఉచÉం లక భస?Z
Ùs* Sªðటqవ·Z,

తతB చ ఆMహన 6ఖ
అZపÑంసః o Èడశ
we$ MeహృuFః o
ఏవం తత అ{jం
ఉపసంహD$,

అకºడ పదìb ఆMహన ఉపÑర మంతB6^
t MeహృÙ
Wk 6ఖ అZపÑర6 
మంతB6^ (ఓం ëః, åవః Áదల°నS)
WÐ అ{j* ఉపసంìరం యవ·Z,

అÔjః భస? ఇu మం¾Bణ
E J$ భస? చ
గృ4
ఉతtరం,

అÔjః భస? అi మంతB6Y భస?Z
గ̀aంచవ·Z,

అ{jః ఇ>e మం¾Bణ
పBమృజe చ తతః పరం,

అ{jః Áద,న మంతB6లY ఆ భస?Z
తపవ·Z,

సంzజe గంధ స§,ః
కÐæ ÂతBýణ M,

మం గంధ6h ¶b 8* కÐల öÂతB6
8* క§Ð &°c భస?Z తపవ·Z,

చందB wంwమ 8Þ?రం
ఉÞరం చందనం తî
అగbuBతయం చ ఏవ
kరEÃ>/ o కf $తః,

క:ర6, wంwమ, (sMసన ఱw)
8Þ?ర1BPá, చందన6, అగb^ క§Ð
కf $6c kరE6 l

f¯$ భస?* త$ kరEం
ఓం ఇu బBహ?మంతBతః
పBణ1న ఆహD$ S2/Ø
బృహY వట8Ø అథ,

\ M ఓం అZ బBహ?మంతB;న
భస? Dద చ^
పBణవ6Y భస?Z Ùs* ఉండ^
sనవ·Z,

అQర6JØ ఇu a
మం¾Bణ చ Sచకfణః ఇతQం
భస? sసంãదe Rష ºం
ఆ2య మంతBS$.

అQర6JØ అi మంతB6Y భస?Z
సంãం ఎంªంనవ·Z, ఆ ¿న
మంతB6^ Wటw lద}పడవ·Z.
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3.6 & 3.7
మంత12 (భసA
UKన2)

అర56వ28

పBణ1న Sమృజe
అథ సపtపBణవ
మంuBతం,

పBణవ6Y uh Ùs* సపtపBణవ6Y (ఓం ëః,
ఓం åవః, ఓIం sవః, ఓం మహః, ఓం జనః, ఓం తపః,
ఓIం సతeం) మంuBం,

ఈన ఇu ¦¡Lశం
6ఖం త$
b=ణo,

(పంచబBహ?మంతB6,న) ఈన మంతB6Y ¦రsÏ¿న,
తob=ణ మంతB6Y 6ఖ6¿న,

ఊbLశం
అ÷Dణ °హeం
MVన
మంతB²$,

అ÷Dణ మంతB6Y ùడల¿న, MVన మంతB6Y
°హeపBLశ6లంµ,

స¤e%¾న&
ã2ంత స/ంగం
పBణ1నo,

స¤e%త మంతB6Y అ*j అంగ6లh ãద6ల
వర వరw పBణవ మంతB6 WwంA భస?
sనవ·Z,

} ళe
తత ఉ5
స/ంగం
ఆãదతలమసtకం,

తbMత తల Zంª ãద6ల వరw అ*j శxర
\ నవ·Z,
Ëగ6ల¿ భస?Z చ^

ఆచమe, వసనం
>తం తతః చ
ఏత$ పBర²$,

q నవ·Z,
ఆచమన6 l ఉuన బటqలZ క[

నచమe
t మరS l
కర?స/ం కb
సతtమ.

నచమన6 lన- *తe కర? vటw
S డ°Z.
అb
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3.7 & 3.8 మంత12 (భసA
కల\2)

అర56వ28

అథ చo/ధం భస? కలం,

ఈ భస?6 P^° Sధ6^c
క§ంచబªన,

పBథమం అZకలం, /Ùయం
ఉపకలం,

Áద» అZకలం, %ండవ ఉపకలం,

ఉ±పకలం తృÙయం, అకలం
చoరQం.

Âడవ ఉ±పకలం, P^గవ అకలం.

అ{j«తBస65Êతం Sరజ
అనలజం అZకలం

అ{j«తB6నంµ స6దÊSంన Sర%{j
Zంª »qన అZకలం,

వi Rష ºం శకృ$ సంగృహe
కhకt SP క§తం ఉపకలం
e$

వన6నంµ ఎంªన öమయ6Z
సంగ̀aం కhకt SY క§ంచబªన
ఉపకలం,

అరLe Rష º öమయం
kxEకృతe అZసంగృహe
öÂ!B ః ÐంTకృతe
యîకలం సంసº<తం
ఉపకలం,

అరణe6నంµ ఎంªన öమయ6Z
ªs* öÂతB6Y క§Ð
ఉండ^c s* కhకt SY
సంసºంచబªన ఉ±పకలం,

¦MలయసQం అకలం శతకలం
చ

¦Mలయ6నంµ ఉనj అకల6
మ®v శతకల6,

ఇతQం చo/ధం భస? ãపం
*కృంత²$ Üకfం ద2u,

\ P^° Sధ6,న భస?6 ãప6
ఇ[
±U»q Üకf6Z ఇన,

ఇu భగMØ 8æ{j bదBః

è  WðZ.
అ* భగవంoన 8æ{j bµ
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1 హAణ2
N8గవ &
(భస?jన S, uBండB S)
4.1 మంత12
(భసAUKన ]^)

అర56వ28

అథ åsండః
8æ{jbదBం
భస?jనSం
è a ఇu హ
í
ఉMచ,

è * భస?jన S*
Ðమ?ట åsం 8æ{j bµ
è ) ఇæ WðZ,
°ం W6 అనc (8æ{j bµ

అథ పBణ1న
Sమృజe అథ సపt
పBణ1న
అFమంuBతం
ఆగVన o ¾న
ఏవ గHంధం
8ర²$,

t %ం
అ పBణవ మంతB6 (ఓం) ఉచÉ
అరo^ తªUwంÍ s*, తbMత సపt పBణవ
మంతB6Y (ఓం ëః, ఓం åవః, ఓIం sవః, ఓం
మహః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓIం సతeం) అFమంuBం
2*Yi గÊంధనం l,

నరÐ ¾న
అస? మం¾Bణ
అంc* Âర} ఆ
} ళ²$,
ఉ5

మరల అస? మంతB6Y తల Áదల° అంగ6ల¿
\ నవ·Z,
భస? చ^

మలjనం ఇదం
ఈన ఆః
పంచFః మం!B ః
తZం క̀=$
} ళ²$,
ఉ5

t ఈన Áద,న పంచబBహ?
మలjనం ఆచ
మంతB6లY (స¤e%తం పBప2e, MమLMయ
నÜ, అ÷Dêe అథ ÷Dêe, తobయ Sద?V,
ఈన సర/S2ePం) తZXన క̀మ6c భస?Y
sనవ·Z,

ఈన ఇu ¦¡Lశం,
6ఖం
తob=ణo,
ఊbLశం
అ÷Dణ,

ఈన సర/S2ePం అi మంతB6Y ¦రsÏ¿న,
తobయ Sద?V అi మంతB6Y 6ఖ6¿న,
అ÷Dêe అథ ÷Dêe అi మంతB6Y ùడల¿న,
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°హeకం
MమLవతః,
స¤e%¾న & ãW,
స/ంగం పBణ1న
o,

MమLMయ నÜ అi మంతB6Y °హe
పBLశ6లh, స¤e%తం పBప2e అi మంతB6Y
ãద6ల¿న, ఓం8ర మంతB6Y ఇతర
స/ంగ6ల¿న,

ఆãదతలమసtకం
స/ంగం తత
} ళe, ఆచమe,
ఉ5
వసనం >తం d/తం
M పBర²$.

ãద6ల Zంª తల మసtక6 వరw భస?Z s*,
ఆచమనం l, R¹న ల\* వస? 6Z
q నవ·Z.
క[

Sjనం ఇదం.
తతB Ú\8 భవంu.

ఇ భస?jన S. అంµw Ú\క6^ ఉనjS.
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4.2 మంత12
(భసAUKన ]^)

అర56వ28

భస? 6âqం
స62య సంa>ం
మంతBమంuB>ం,

(చoD/ద) సంaత మంతB6ల మంuBంన భస?
స62య6Z Ðª§Y Ùs*,

మసt8$ ãద
పరeంతం మలjనం
 ఉతం,

తల మసtక6 Zంª ãద6ల వరw మల jనం
ఇంతw 6ంµ WÐన Sధ6c యవ·Z,

త$ మం¾Bణ ఏవ
కరtవeం Sjనం
సమ ఆచD$,

(మల jనం) త/త మంతB
యవ·Z,

ఈi పంచ భస?
SD$ Â}X
యతjతః,

\
ఈన సర/S2ePం అi మంతB6Y ఐµ b
\ నవ·Z,
భస?Y ¦రsÏ¿న చ^

6Y చoరQవý? ణ
అ÷Dణ అషq
హృ,

అ÷Dêe అథ ÷Dêe అi మంతB6Y P^°
\ 6ఖ6¿న, ఎ* b
\ హృదయ6 Dద
b
\ నవ·Z,
చ^

MVన °హeLd o
Q న¸దతః,
uBదశ

MమLMయ నÜ అi మంతB6Y °హe
\ చ^
\ నవ·Z,
పBLశ6లh 6పÃ b

అZ
q అం¾న 3eన
} ళe
ãW ఉ5
యతjతః,

\ వం{ ãద6ల¿న భస?Z
ఎ* b
\ నవ·Z,
చ^

} ళనం
స/ంగ ఉ5
8రeం జనeసe
యî S.

స/ంగ6లంµ భస?Z కfuBvనM యî
Sóc sనవ·Z.

ఉప*ష$ ఉ2eనవనం (Volume 6)

ర/క6c S jనం

Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

బృహ$ %&ల ఉప*ష$

25/58

4.3 మంత12 (]^,
1 య`aతb2)
_

అర56వ28

6ఖం SP చ త$ సర/ం
} ళe క̀మzగతః
ఉ5
సంeద/² *Þ3 చ తî
ర/ అవనzః,

6ఖ6 తప {§న స/ంగ6లంµ
క̀మబద}6c ఉదయ మ®v యం8ల
è లంµ Áదట వరన భస?
సంధeలంµ, o
} ళన6 యవ·Z,
ఉ5

t ä å8
t ä పయః [>/
sã
కృ>/ చ అవశe8కం,

B {న,
*Bంన, åÅంన, ¶b>
8లకృతe6^ Ùb*న, మ®v

l? యం నంసకం గృధBం
\Íలం బక Ââకం
స<
q ,

Ö? *, నంసw*, గ̀ద}Z, Ð§\*, ంగZ,
ఎ^కZ స<¦ంన,

తî Sధ అనPe$ భస?
jనం స=చD$.

అæÔ S* అuక̀ంన సమయ6లంµ
భస? jన6 ఆచంచవ·Z.

4.4 మంత12 (*cదe2,
]^)

అర56వ28

} Pం
Lవ అ{j °b వృ2
సD¯ అంతeజ దరÛi
అRద} ëతU =D5
} ళనం వBÙ,
weØ న ఉ5

} ల వదéZనj,
Lవత^, అ{j, °b, వృµ
4నwలంM* దÛంన, అR
పBLశ6లంµన =ర56లంµన వBత*p
 ^
భస?jన6 యµ,

శంఖ Y²న ÂUన
భస?P శ̀ణం భ1$,

శంఖ6h ¶»* ±యc Âల6Zంª
వ ¶»Y భస?Z తªsనవ·Z,

zÅతం చందiన ఏవ
MÒ భస?సంvతం,

ªlన చందన6Y భస?Z
క^నవ·Z,

చందiన స=§ం¯$
O నదం kరEం ఏవ త$,
%

O న6Z
చందన6Y చకºc క§lన భస?6 %
ఇనద°Z,

B ] జ,ః
మeìj$ ã
vకtం త$ అZవర8 ²$

మeహj6నw
Mడµ.
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4.5 మంత12 (.1fండ1
]^)

అర56వ28

అథ åsం: భగవంతం
8æ{jbదBం uBండBSం
పపBచÉ, తతB ఏ¾ Ú\8
భవంu.

Ðమ?ట åsం భగవంoన 8æ{j
è * uBండBS* ^ పపB¦jంWZ,
bµ
అకºడ *j Ú\క6^ ఉనjS.

uBండBం 8ర²$ ప$
బBహ? Sp
E ¦Mత?కం,

uBండB6h* Dఖ^ బBహ? Sp
E
మVశ/bలY సమ6,

మధe అం°_Fః ఆ2య
uBసృFః Âల మంతBతః,

భస?Z Âల మంతB6Y (పంÑకfY)
మంuBం మధe Â 1BళáY (తర8 ¶ /
k 1B^, మధeమ 1B^, అPక /
ఉంగరం 1B^) సc uBండB6
q నవ·Z,
ð[

అPమ మధeం అం°` ౖ ః
అథM అe$ uBండBకం,

U2 మధeమ 1B^, తర8 ¶ / k 1B^,
q నవ·Z,
bటన 1B^Y క§Ð uBండB6 ð[

} ళ²$ 6ఖం SపBః,
ఉ5
కfuBయః త$ ¦¡ ఉతం,

\ నవ·Z, కfuBv
S
è  6ఖ6న చ^
\ నవ·Z
భస?Z ¦రsÏనంµ చ^

Q నý చ అరQం
2/uBంశ$ 
Q నý అÐ M
Èడశ 

Q న6లంµ 8* U2 సగం
6ప %ం 
Q న6లంµ 8* U2
అనc పదìb 

Q i తî చ ఏవ
అషq
Q i అÐ zజ²$,
పంచ

Q న6లంµ 8* U2 ఐµ
ఎ* 
Q న6లంµ 8* భస?Z ఉంనవ·Z,


ఉతt=ంÔ లæ£ చ
కరEzః iతBzః తî,
P వý? గc చ ఏవం
అంసద/యం అతః పరం

ఉతtమ అంగ6లంµ, Zµ» యంµ, WXల
యంµ, కZjల యంµ, 6wº యంµ, ¥»
యంµ, కంఠ6 నంµ, %ం åజ6లంµ,

రD మJబం3 చ
హృద² ãరÛäయ
ఊర}äzః P
°హeద/² చ ఏవ Â¡/ః
le] \ంబ %Z¶.

q లంµ, వకfసQలమంµ,
Üoలంµ, మJక[
పBకºలంµ, ¿న, PF యంµ,
°హeద/య6లంµ, ùడలంµ,
Ðbµలంµ, Ðకºలంµ భస?Z
q నవ·Z.
ð[
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4.6 మంత12 (.1fండ1 ]^)

అర56వ28

జంG ద/² చ ãW చ
Q నం ఉతtమం,
2/uBంశ$ 

%ం Ðకºలంµ మ®v
ãద6లంµ (ఇంతw 6ంµ WÐన
M»Y) సì 6ప%ం
Q న6^,
ఉతtమ

అషqÂరt అషqSLeØ 8æØ
వsFః సహ,

t లZ, అషqSLeRలZ,
అషqÂb
అషq8లwలZ, అషqవsXలZ సì
(32 మం),

ధ¡ ధృవః చ Õమః చ కృపః చ
ఏవ అ*లః అనలః పBMeషః చ
పBËసః చ, వసవః అZ
q ఈ>ః,

ధర, ధృవ, Õమ, కృప, అ*ల, అనల,
పBMeష, పBËస - అZ Mb అషq
వsX^,

ఏ¾ం Pమ మం¾Bణ uBండBం
ర²$ ధః

ôరంద ¯ర\Y మంuBం uBండB6Z
}మంo^ ధంWదb,

Q i uBండBంo
Sదe$ Èడశ
స=aతః

(U2 ô* స?ం) శxర6నంµ
Q న6లంµ =తBV Í
పదìb 
q నవZ.
ð[

ఉప*ష$ ఉ2eనవనం (Volume 6)

Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

బృహ$ %&ల ఉప*ష$

28/58

4.7
మంత12
(.1fండ1
]^)

అర56వ28

Þర/ ý చ
లæ£ చ కDE
కంf
అంసకద/²
రD

¦రsÏ, లæట6, %ం WX^, కంఠ6, %ం åజ6^,
%ం Üo^,

మJబం3 చ
హృద²
PF
ãరÛäzః
పృ= చ

q ^, హృదయ6, PF, 2* %ం పBకºలంµ,
%ం మJక[
ô -

ఏకం
Q నం
పBu
జ¯$ తతB
అLవ>ః,

Q న6లంµ పBÙ 
Q న6నw ఆJ
ఈ పదìb (16) 
అ
 న LవతలZ జÐంచవ·Z.

¦వం శtం చ
2geం
(చ) ఈశం
Sదe ఆgeం
ఏవ చ
M=
నవశ~tః చ

ఏ¾ Èడశ
వ>ః

¦వశt 2ఖe6^ (¦వ2ఖe, అమృత2ఖe,
Âరt2ఖe, కరt<2ఖe, కర?2ఖe - 5 శwt^), ఈశSదe ఆఖe6^ (2 శwt^), Mమ Áదల° నవ (9) శwt^ [2ఖe అనc అవeకt6 ÂxtభSం తతtä6. hవ ఆగమ
స? 6లh అవeకt;న ¦వశt సృâqc ÂxtభSంట
వEంచబªన.]
[నవశt / నవµర5 = 1. hలÙB (Âæర చక̀) 2.
బBహ?Ñ6 (/
 న చక̀) 3. చందBఘంట (మJర చక̀) 4.
?ంÍ (అPహత చక̀) 5. సºంద=> (SRద} చక̀) 6.
O చక̀) 7. 8లÙB / Mమãద సంì6 (ËZ
8>eÃ¶ (ఆ%
చక̀) 8. మì7x (Õమ చక̀) 9. l}2ÙB (*/ణ చక̀)]
ఈ పదìb (16) అLవత^. (ô* ఒకºc తల*
ఒకº శxంగ6లయంµ భస?Y uBండB6
sనవ·Z).
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4.8 మంత12 (భసAUKన .1fండ1 ]^, అ^gవత8)

అర56వ28

Pసతeః దసBకః చ ఏవ అ¦/i
W/ సj ఈk,

Pసoe, దసBw అi ఇదéb జంట
అశ/¶ Lవత^,

అథM Â}X అlý చ,
కరEz శ/సi తî,

U2 ¦రsÏ, లæట6, %ం WX^,
6wº,

&*ద/² చ, హృద²,
PËeం, ఊ¡/beÔ తî,

%ం o^, హృదయ6, PF, %ం
ùడ^,

%Zద/² చ, పదzః, పృష
ËÔ చ Èడశ.

%ం Ü8Pá, %ం ãద6^, ô Q న6^.
ఇS పదìb (16) 

¦వః చ ఇందBః చ bదB అరº
SmjÚ Sp
E ః ఏవ చ,

è , bµ
è , be,
¦X, చంµ
Smjశ/b, Sp
E X,

Þ̀ః చ ఏవ హృద²శః చ తî
P పB%పuః Pగః చ
PగకPe చ

ల~f $, హృద²R, PF యంµ పB%పu,
P°, Pగకనe,

ఉ¸ చ ఋâకనeý ãదzః చ
B ః చ Ù
Q ః పృ=q అÐ చ
స62

ఇదéb ఋâకనe^, %ం ãద6లంµ
స6దB6^, ô యంµ ÙరQ6^

Q నం,
lQ>ః ఏవం M Èడశ

Q న6ల అLవత^.
ôb పదìb (16) 

Q నం అథ ఉచe¾ అషq
Q నం, లæటం చ
°b
కరEద/యం అనంతరం
అంసvగ?ం చ హృదయం
PFః ఇu అషqమం భ1$.

Q న6ల °ం WðదZ ఇ అషq
Q నం (¦రsÏ), లæట6, %ం
°b
WX^, అ[ Ðమ?ట %ం åజ6^,
హృదయ6, PF - ఇS ఎ* (8)
Q న6^.


బBì? చ ఋషయః సపt Lవ>ః
చ పB~t>ః

బBహ? మ®v సపtఋp^ (ఈ ఎ*
Q న6లw) అ
మం ఎ* 
 న
Lవత^c ~tంపబPjb,

అథM మసtకం &n
హృదయం PFః ఏవ చ
Q P* అÂ* ఆ*ః
పంచ
భస? తతtä S¤జPః,

U2 ¦రsÏ, %ం o^, హృదయం,
Q న6^ (5) అ* భస?
PF - ఇS పంచ
తత/1తtల Wపబ´Z.

యî సంభవతః we$
Lశ8æ అ¯కfJ,

Lశ8ల6లZ బ»q యî సంభవ6c
భస? jన6 యవ·Z,
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} ళi అÐ అశకtః $
ఉ5
B ÿ* 8ర²$.
uBంÍ

} ళన6 (jన6) v శt
భస? ఉ5
U*- uBండB S¹P sనవ·Z.

లæ£ హృద² P గc చ
మJబంధzః &*మ3e
&*ÂU పృ= చ ఏవ చ
Þర/ ý.

Zµ» యంµ, హృదయమంµ,
PFయంµ, కంఠ6నంµ,
q లంµ, &*మధe6లంµ భస?
మJక[
q నవ·Z.
ð[

B హ?L నమః,
లæ£ &
హృద² హవeMహPయ
నమః, P సºం2య నమః,

B హ?L నమః అ*,
Zµ» యంµ &
హృదయ6 నంµ హవeMహPయ నమః
అ*,
PF యంµ సºం2య నమః అ*,

గc SషE1 నమః, మ3e
పBభంజPయ నమః, మJబం3
వsêe నమః,

కంఠ6నంµ SషE1 నమః అ*,
(&*) మధe6నంµ పBభంజPయ నమః
అ*,
q నంµ వsêe నమః అ*,
మJక[

పృ=q హర² నమః, ww
శంభ1 నమః, ¦రl పర=త?i
నమః

ô Dద హర² నమః అ*,
åజ6ల ¿న (oడ ßనక) శంభ1 నమః
అ*,
¦రsÏన పర=త?i నమః,

Q ip uBండBం
ఇ>e 
ర²$.

Q న6లంµ భస?Y
ఇS Áదల° 
uBండB6 (Â Dఖ^) ధంచవ·Z.
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4.9 మంత12
(భసAUKన - .1fండ1
]^)

అర56వ28

uBiతBం uB^Òరం
తBJÒం జనకం పBåం
స?రØ

è , uB°ణ6లw ఆb, (తBయ
uBio
అÒం) Â hక6లw తంªB*, పBåX*
స?ంk,

నమః ¦Mయ ఇu
లæ£ త$ uBండBకం,

నమః ¦Mయ అ* Zµ»¿న uBండBక6
sనవ·Z,

రర అధః ÐతృËeం
o ఈPËeం తî
ఉప,

ÐతృËeం నమః అ* Üoల దగ5ర,
ఈPËeం నమః అ* ఆ ¿న,

ఈËeం నమ ఇu
t ä ãరÛäzః చ
ఉ8
uBండBకం,

ఈËeం నమః అ* WÐ పBకºలంµ uBండBక6
q నవ·Z,
ð[

స/ÑÉËeం నమ ఇu
t ä ర²$ త$
ఉ8
పBüషzః,

స/ÑÉËeం నమః అ* WÐ అరWÃe మ®v
ÜWÃe మధeËగ6ల¿ ధంచవ·Z,

ú=య ఇu తî పృ=
¦Mయ ఇu చ
ãరÛäzః,

ú=య నమః అ* ô Dద,
¦Mయ నమః అ* పBకºలంµ,

¶లకంpయ ¦రl f¯$
స/త?i నమః

¶లకంpయ నమః అ* తల¿,
\ నవ·Z.
స/త?i నమః అ* అంత. భస? చ^
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4.10 మంత12
b .)
(ఫలH

అర56వ28

ãపం Pశ²$
కృతÏXం అÐ
జP?ంతర ఆ8 తం,

O న6) జన?
భస? jన6 (భస?6 ం ఏకత/ %
జన?^c సంãంన ãప6Z Í
న¦ంపvZ,

కంఠ ఉప కృతం
ãపం నషqంe$
తతB రÒ$,

కంఠ6 ¿Ëగ6Y lన ãప6^ కంఠ6నంµ
భస? ధంనంµ వలన ±XZ,

కDEo రÒ$ కరE
¡c కృతãతకం,

WXల యంµ భస? ధంన- WS సంబంంన
¡గ6^ మ®v ãప6^ న¦ంపvZ,

&«/ః &*
కృతం ãపం,
వకfsÏ
మనకృతం,

oల యంµ భస? ధంన- oలY lన
ãప6^,
Q న6నంµ భస? ధంన- మనsÏY
హృదయ 
f ళనం vZ,
lన ãప6^ పB8

PËeం ¦శjకృతం
ãపం, పృ=
°దకృతం తî,

PF యంµ భస? ధంట bంగ6Y lన
ãప6,
ô యంµ ధంట ãయ6Y lన ãప6
±XZ,

ãరÛäzః
రÒ$ ãపం
పర l? య
ఆ§ంగPకం,

శxర పBకºలh భస? ధంన- (మనsÏhqP సD) పర
Ö? * r{§ంwనj ãప6Z Pశనం vZ,

త$ భస? రణం
we$ సర/తB ఏవ,

ఆ భస?రL శxరమం> sనవ·Z,

uBండBకం బBహ?
Sp
E మVPం
తBయ అûjPం చ
రణం

uBండBక రణ6 బBహ? Sp
E మVశ/ర స/:ప6,
తBయ అ{j స/:ప6 (అనc దfÒ{j, cరS పతe6,
ఆహవ¶య6 అనబ యజO సంబంత ¾B>°j^),

°ణhక తBJÒం
చ రణం ¾న&
కృతం.

uBండBక రణ6 uB°Òత?క6 (సతtä, ర", తÜ
°ణ6లw ఆర6),
8Xన భస? రణ ఎల\s యవ·Z (అనc
O న6 మనన6 
t ఉండవ·Z).
అ¸ద %
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1 హAణ2
ఐదవ &
(భ?{j S)
5.1 మంత12
(భUAiK8)

t ýన మం¾Bణ
=నÕ
మంuBతం
భస?ర²$,

అర56వ28
t క అZ (`ం) మంతB6Y మంuBంపబªన
=నÕ
భస?Z ధంపవ·Z
t క తన² =న ఆvt=¥ öp=¥
[=నÕ
ఆd/pxషః |
ôP?¥ bదB ëYః అవ;ః హôష ?ంY నమ
S3మ¾ || ]

ఊర}äండBం భ1$
మ, మధe ండBం
uBయ ఆvషం,

(uBండB6లh*) ¿న Dఖ మ6నw
(ఏకత/6నw) హj6, మధe Dఖ Â
ఆvXలw (&లe యవ/న Mర}కe6లw)
హj6,

uBయ ఆvJ
wb¾ లæ£ చ
åజద/², P ¦రl
B హ?Òః
హృ$ ãDÛä &
కfuBJః తî,

u vX) ఱw
Â ఆvXల (అనc ÿ
Zµ»యంµ మ®v %ం åజ6లంµ,
PFయంµ, ¦రsÏయంµ, హృదయ6నంµ
B హ?I^ కfuBv^ భస?
మ®v పBకºలంµ &
q Æదb,
ð[

!B వE8Pం సD/ం
అ{j«తB స6దÊవం,

B హ?ణ, కfuBయ, &శe) Mరంద~
Â వరE6ల (&
అ{j«తB6Zంª పSతB6c ఉదÊSంన భస?
uBండB S ఉపz{ంWదb,

ఇదం 6ఖeం
Q Pం Sరజ
గృహ
అనలజం భ1$,

Q లw Sర%{j Zంª Ùlన భస?6
ఇంµh గృహs
6ఖe6 అ°Z,

Sరజ అనలజం చ ఏవ
B కtం
రeం ±
మహ/ Fః,

/ లw Í
Sర%{j Zంª Ùlన భస?² మహb
ధంపద{న అ* WపబZ,

ఉప*ష$ ఉ2eనవనం (Volume 6)

Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

బృహ$ %&ల ఉప*ష$

ఔãసన స6తనjం
Q Pం Sdషతః,
గృహ

34/58

Q లw Sdష6,
ఔãసP{j Zంª Ùlన భస? గృహs

స అ{j
స6తనjం రeం &
బBహ?ÑÒ,

స2{j Zంª పSతB6c Ùlన భస?
బBహ?Ñbలw ధంపత{న,

B Òం Ú̀uBJcర
w2
పచన అ{j
స6దÊవం,

è లw 12ధeయన6 vM ఇం»h (వంట
wµ
vటw ఉపz{ంన) పచP{j Zంª
wనj భస? ధంపత{న,

అieం అÐ సD/ం
రeం చ ఏవ
అనhదÊవం,

ఇతbలంద~ Í (పSతB;న ఏP) అ{j Zంª
Ùlన భస? ధంపత{న,

O నదం
యÙPం %
B కtం, వన
Q Pం
±
Sరtదం,

O న6 ఇన* WపబZ,
(ఈ భస?) యoలw %
Q లw Sరt ఇZ,
MనపBs

E శ̀=Pంo
అuవ
శ?P{j స6దÊవం,

E శ̀మ6నw Wంద*M శ?P{j Zంª
ఏ వ
పSతB6c ఉదÊSంన భస? ధంపత{న,

సD/ం LMలయసQం
భస?,

అంద~ Í LMలయ6 Zంª Ùswనj భస?
ధంపత°Z,

¦M{jజం
¦వz{Pం
¦MలయసQం త$ §ంగ
§పtం M
మంతBసంºర దగ}ం
M,

¦వz°లw ¦M{j Zంª ఉదÊSంన భస? అనc
¦Mలయ6Zంª అకºª ¦వ§ంగ6Zంª U2
మంతBసంºర6 దగ}6 8బªన భస?
ధంపత°Z,

తతB ఏ¾ Ú\8 భవంu.

ఈ Sషయ6న Ú\క6^ కలX.
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5.2 మంత12 (భసAjరణ
b .)
ఫలH

అర56వ28

¾న అ;తం Rñతం ¾న ¾న
సర/ం అâతం ²న S¯Bణ
¦రl uBండBం భస?P ధృతం,

ఏ S
è  తల¿ భస?Y uBండB6
\ ,
ధం¥ M* తi 1దం చµవబªన[
\ ,
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5.3 మంత12 (భసA^Ekర
lష2)

అర56వ28

t Pం
మìãతకv8
ర/జP?8 త ఆగం
} ళన L/È
uBండB ఉ5
%య¾ sదృఢం ః,

మìãతక6^ క§{నMb,
ర/జన?h
ãప6^ lనM uBండB S పట\
L/ష6 క^°న* దృఢ6c }మంo^
^sÆదb,

²ం ü± భ1$ బBహ?Ø
లæ£ భస?దరÛP$ ¾ం
ఉతut ంకరeం అZVయం
Sప¦>,

B హ?I* Zµ» Dద ఉనj
ఎవ &
భస?రణ6 kl üప6 క^°¥ M
\ c S+O ^
జన? ంకరe6 Wంన[
^sÆదb,

} ỳ¾
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5.4 మంత12
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1 హAణ2
ఆరవ &
(భస? =ìత?6)
6.1 మంత12
(కnoI - pqrAత
sథ)
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మహతe6 W6 అ* అª1Z.

అథ వlషవంశజసe
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ధనంజయసe
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6.3 మంత12 (కnou
,ప]wచన2)
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వదéw ßళác,

ê Rl?¾ Úýన అలం
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6.6 మంత12 (హ9 హnల
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¦X* భస?Y భస? jన6 l, iZ
6ంµc

పృషq ఈశ/రం భtగమeం భ?
అభకfయ$ అeతః

భt ందబ ఈశ/b* అª{ భస?Z
హ భfంWZ,

తతB ఆశరeం అÙవ ఆÖ$
పBu\ంబ సమµeuః.

అ Uప ఆశరeకర;న ¦X*
పBu\ంబ6 ఉదÃంన.

t ఫల వ¡E
MsLవః Rద} 68
అభవ$ కfÒ$,

MsLX Rద};న 6తe వరE6h
కfణ6h =±ÇZ,

\ ê MsLవః
త2 పBభృu R8
పBసనjMØ,

అప» Zంª MsLX (¦X*వ·)
ల\c = పBసZjడÇeZ.

O i పBËవం¾,
న శకeం భస?¥ %

B QంWZ - ] భస?6 Àకº
[హ ఇæ ã

ఉప*ష$ ఉ2eనవనం (Volume 6)

Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

బృహ$ %&ల ఉప*ష$

42/58

wY Sê,

పBËవV §య శకe6 8µ, ఇక పBåX
Àకº పBËవ6 §vP?

t , నమ0t అs
t , >/ం
నమ0t అs
అహం శరణం గతః,
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యః తం న 1ద ం
ఋÑ కష eu, య
ఇతt$ Sµః త ఇV
స=స¾.

ఎవb 2** ^sన¡ M ఋwºలY ఏ
పBzజన6 ఉంZ? ఎవb 2**
^swంµ¡ Mb (¿న Wపబªన) ఆ lQu*
bwంµb.
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6.8 మంత12 (బృహ$
%&ల తతbzం
మ{మ)

అర56వ28

య ఏత$ బృహ$
%&లం ర/8కం
Üకf2/రం

ఏ¾ బృహ$ %&ల తతtäం (ఉనj¤ అ) అ*j
üక^ Ùbన (అనc 8మ6
2»ం1యగ§{న), Üకf2/ర; ఉనj,

ఋఙ?యం య+ర?యం
మమయం
బBహ?మయం
అమృతమయం భవu,

ఋ] మంతBమయ6, య+ మంతBమయ6,
మ మంతBమయ6, బBహ?మయ6,
అమృతమయ6 అÃఉనj,

య ఏత$ బృహ$
%&లం &hM
vMM 1ద - స
మìØ భవu,

ఏ¾ బృహ$ %&ల తతtäం (ఉనj¤ అ)
^swనjM &^P vవwP అత)
మహ¶v అ°Z,

స °bః, సD/ం
B Òం ఉపL
మం>
q
భవu,

అత) °bX, సర/ మంతB6లZ ర6Y సì
ఉపL¦ంచగలM అ°Z,

మృoe>రకం, °bÒ
లబ}ం కంf &
¦gJం M బ;jత,

మృoeXZంª తంపvన, °bX
O న6 ం ఆ భస?6)
లFంన (బBహ?%
కంఠ6నంµ &*Xలంµ ¦ఖయంµ
ధంచవ·Z,

సపtÿ/పవÙ ëః
దfÒరQం న అవకల¾,

సపtÿ/ప6లY ªన ఈ ëమండలమం>
°bదfణc ఇP సపడµ,

త?$ శ̀ద}J Jం
8ం $ cం ద2e$
 దfÒ భవu.

O న6Z పBంన °bXw
కZక ఈ భస? %
శ̀ద}Y ఒకº öXZ దfణc ఇన Ñ^Z.
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1 హAణ2
ఏడవ &
(uBండB S, భస? "eusÏ, భస?రణ ఫలం, భస?jన6, uBండB
B కf రణ S మ®v ఫలం)
=ìత?6, b2

ఉప*ష$ ఉ2eనవనం (Volume 6)

Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

బృహ$ %&ల ఉప*ష$

45/58

7.1 మంత12
(.1fండ1 ]^)

అర56వ28

అథ జనü &L«
JజOవలºం
ఉపసVతe
ఉMచ,

&L*న జనw JజOవలº మహ/ దగ5రw వ
ఇæ అª1Z,

భగవØ!
uBండBSం ¥
è 4u, సహ
í
ఉMచ -

భగMØ! uBండ S (భస?Y Â Dఖ^ ధం
S Sన6) °ం Wపంª. జనw*Y
\ WðZ JజOవ^º ఇ[

స¤e%>
పంచబBహ?మం!B ః
పగృహe

స¤e%త Áదల° పంచబBహ?మంతB6^ (స¤e%తం
పBప2e, MమLMయ నÜ, అ÷Dêe అథ ÷Dêe,
t
తobయ Sద?V, ఈన సర/S2ePం) జÐ
భస?Z పగ̀aం,

అ{jః ఇu భస?
ఇu అFమంతB

అ{jః ఇu భస? (అ{j² ఈ భస?6) అi మంతB6Y
అFమంuBం,

t క ఇu
=నÕ
స6ద}<తe

t క అi మంతB6Y u భస?6 Ùs*,
=నÕ

uBయ ఆvషం
ఇu జUన
సంసృజO

uBయ ఆvషం అi మంతB6Y ¶»Y తªÐ,

తBయంబకం ఇu
¦¡ లæట వకf
సºంLp ధృ>/
Y Ü~f భవu,

తBయంబకం అi మంతB6Y తల¿, Zµ»¿,
è  పBంత
వకfసQల6¿, åజ6ల¿ ధంన- పSo
t డ°Z,
o

శతbLBణ య$
ఫలం అM±ju
త$ ఫలం అRj¾,

శతbదB జప6 ² ఫలం వ¥ ఆ ఫలం వనM
అ°Z.

స ఏష భస? "euః
ఇu &
JజOవలºః

O న6), అ* JజOవ^º
ఇ² భస? "eusÏ (S%
WðZ.
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7.2 మంత12 (భసAjరణ
ఫలం)

అర56వ28

జనü హ &Lహః సహ ఉMచ
JజOవలºం -

&L*న జనw JజOవలº మహ/ *
ఇæ అª1Z,

భస? రÒ$ ం ఫలం
అRjత, ఇu.

భస? రణ త ఏ[వం» ఫలం
ందగలb, అ*.

సహ ఉMచ - త$ భస?
రÒ$ ఏవ 6tః భవu,

\ WðZ - ఆ భస?రణ
JజOవ^º ఇ[
=తB6 6t లFంZ,

¦వvజeం అM±ju, న స
నవరt¾, న స
నవరt¾.

¦వvజe6 లFంZ, మరæ
నవృut Wందb, మరæ నవృut
Wందb.

స ఏష భస? "euః, ఇu &
JజOవలºః.

O న6), అ*
ఇ² భస? "eusÏ (S%
JజOవ^º WðZ.

7.3 మంత12 (భసAjరణ
ఫలం)

అర56వ28

జనü హ &Lహః సహ
ఉMచ JజOవలºం -

&L*న జనw JజOవలº మహ/ *
ఇæ అª1Z,

భస? రÒ$ ం ఫలం
అRj¾ న M ఇu.

భస? రణ త ఏ[వం» ఫలం ందగలb?
Uక ఫలం 2?, అ* (మరల
ధృôకంZటw అª1Z).

తతB పరమహంPమ
సంవరtక ఆbJ d/తýo
µ/స ఋå *2ఘ
t ¾Bయః mవతక
జడభరత ద>
åsండ

(అంµw JజOవ^º - ) పరమహంస^c
Wపబ సంవరtక ఆbJ, d/తýo,
µ/s, ఋåX, *2 ,
t ¾Bv, mవతw,
జడభరo, ద>
åsం

పBభృతz Sëu
t sÏః
రÒ$ ఏవ 68

O న6
Áద,నMb భస?రణ (మe%
ందట6) తi 6wt,,

సః ఏష భస? "euః, ఇu &
JజOవలºః.

O న6), అ*
ఇ² భస? "eusÏ (S%
JజOవ^º WðZ.
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7.4 మంత12 (భసAUKన
ఫలం)

అర56వ28

జనü హ &Lహః సహ
ఉMచ JజOవలºం -

&L*న జనw JజOవలº మహ/ * ఇæ
అª1Z,

భస?jiన ం %యత,
ఇu.

భస?jన6 త ఏ ఫలం క^°Z?, అ*.

యసe కసe$ శxD
JనంY ¡మãః
>వంu §ంc* ë>/
uషqంu.

భస?jన6 lన M* శxర6 Dద ఎ*j
è క^) ఉనjï అవ¶j
¡మప6^ (ßం[
¦వ§ంగ6, ఉంZ.

B హ?Q M కfuBz M
&
&Úe M w¤B M త$
భస?రÒ$ ఏవ

è P
B హ?IP కfuBvP &ReP wµ
&
ఆ భస?రణ తi

త$ శబéస/:పం యeం
తeం a ఏవ అవuష¾.

L* యంµ భస? శబé స/:ప6 (భస?
O న6)
ంచబ అ¸ద అäత మe %
కల¤ 2* యంL lQu క§{ ఉం´దb.

7.5 మంత12 (.1fండ1
మ}తA~2)

అర56వ28

జనü హ &Laః
¿పæLన సహ
పB%పuhకం జcమ తం
గ>/ ఉMచ,

&L*న జనw ¿పæµ*Y (Ðపల
Q  Uక ¦ష e పరంపరh*M)
మహ/ వంశs
సì పB%పu hక6నw ß_á ఈ Sధంc
అª1Z,

ê పB%ప¾ uBండBసe
è a ఇu,
=ìత?ం í

ఓ పB%పÙ! uBండB6 Àకº మహతe6
W6, అ*.

తం పB%పuః అబBô$
అథ ఏవ ఈశ/రసe
మìత?ం తî ఏవ
uBండBసe, ఇu.

ఆ పB%పu ఇæ WðZ - ఈశ/b* Àకº
t ఎ»q¤ అ»qL uBండB6 Àకº
మహo
t Í, అ*.
మహo
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7.6 మంత12 (.1fండ1
మ}తA~2)

అర56వ28

అథ ¿పæ¤ &wంఠం జcమ
తం గ>/ ఉMచ,

అ[ Ðమ?ట ¿పæµ &wంఠ6 ß_á
ఈ Sధంc అª1Z,

ê SÈ
E uBండBసe =ìత?ం
è a ఇu,
í

ఓ Sp
E M! uBండB6 Àకº మహతe6
W6, అ*.

అథ ఏవ ఈశ/రసe మìత?ం
తî ఏవ uBండBసe ఇu
Sp
E ః ఆహ.

t ఎ»q¤ అ»qL
ఈశ/b* Àకº మహo
t Í, అ*
uBండB6 Àకº మహo
Sp
E X WðZ.

7.7 మంత12
(.1fండ1
మ}తA~2)

అర56వ28

అథ ¿పæదః 8æ{j
bదBం పసVతe
ఉMచ అ;a,

è *  ఈ
అ ¿పæµ 8æ{j bµ
Sధంc అª1Z,

భగవØ! uBండBసe
Sం ఇu, uBండBసe
Sం మJ వwtం,

భగMØ! uBండB S ఇ అ*, uBండB6 Àకº
S* Pw W6.

న శకeం ఇu సతeం
ఇu హ ఉMచ,

è  -) uBండB6 Àకº
(అ 8æ{j bµ
S* Wటw Pw ధe6 8µ, ఇ సతe6,
అ* WðZ.

అథ భస?ః నjః
సం$ 6చe¾,

ఈ భస?6 సంర6 ం 6t* ఇZ,

భస? శJe శJనః
త$ శబéöచరః,

భస? శయe Dద పwనjM భస? శబé6
O న6
ంచబ అ¸ద అäత మe%
öచంనMడ°Z,

¦వvజeం
అM±ju, న
నవరt¾, న
నవరt¾,

¦వvజe6Z ంµZ, నవృut
ంద, నవృut ంద.

bదB అe| సØ

bదB6 అధeయన6 vk తt*వృut
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అమృతత/ం చ గచÉu,
స ఏష భస?"euః.

ంµZ మ®v అమృతత/6 ంµZ.
O న6).
ఇ² భస? "eusÏ (S%

Sëu రÒ$
బB$కత/ం చ గచÉu,

Sëu రణ (అనc భస?6 ం అäత
O న6 రణ sనc) బB$కe అZభవ6
%
ంµZ,

Sëu రÒ$ ఏవ
సD/p ÙDQp jY
భవu,

Sëu రణ =తB6 సర/ ÙరQ6లంµ
jన6 lనMడ°Z,

Sëu రÒ$
Mణeం jiన
యతeలం అM±ju
తతeలం అRj¾, స
ఏష భస? "euః.

Sëu రణ MరÒlh (8Þ గంగh) jన6
lన ఏ ఫల6 ంµ¥ ఆ ఫల6 లFంZ,
O న6).
ఇ² భస? "eusÏ (S%

యసe కసe$ శxD
uBండBసe లకf $వరt¾

ఎవ* శxర6 యంµ Sëu uBండB6 Àకº
హj6 ఉం¥

పBథ= పB%పuః
/ÙJ Sp
E ః
తృÙJ స2¦వ ఇu,
స ఏష భస? "euః ఇu.

Áద» Dఖ పB%పu, %ండవ Dఖ Sp
E X, Âడవ
Dఖ స2¦X (అనc uBండB6 ధంనM
సృâq lQu లయ :ప;న uBÂt స/:) అ*
O న6).
అరQ6, ఇ² భస? "eusÏ (S%
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1 క[ jరణ
7.8 మంత12 (n
]^ మ ఫలం)

అర56వ28

అథ 8æ{j bదBం భగవంతం
సనoº=రః పపBÑÉ ; a,

è *
అ[ Ðమ?ట భగవంoన 8æ{j bµ
సనoº=b ఈ Sధంc పపB¦jంWZ,

B కf రణ Sం,
భగవØ! b2

B కf రణ S* W6,
భగMØ! b2

సహ ఉMచ - bదBసe నయP$
B 8
f ఇu hý
ఉతPj b2
geయం¾,

è  ఇ[
\ WðZ - bµ
è *
8æ{j bµ
Àకº iతB6Zంª ఉతనj;నS
B కf^ అ* hక6h geu ఉనj,
b2

స2¦వః సంìర8U సంìరం
కృ>/ సంìర అకfం 6w
క¡u

స2¦X సంìర8ల6నంµ
సంìర6 l ఆ సంìర6 lన
కZjZ ÂlÆZ,

B 8
f
త$ నయP$ %> b2
ఇu హ ఉMచ,

B కf^ అ*
ఆ కZj Zంª జ*ంనS b2
Wపబ´Z,

B కfత/ం ఇu,
త?$ b2

B కf^ అ* ¯b
అంµý M» b2
వన,

B ýf M] Sష² కృ¾ దశ
త$ b2
ö పB2iన య$ ఫలం అMపj
ఇu త$ ఫలం అRj¾.

\ üవట6
B కfల °ం =.
ఈ b2
=తB6 ప öX^ 2న6 lన
ఫల6 లFంZ.

7.9 మంత12
1 క[ jరణ
(n
]^ మ
ఫలం)

అర56వ28

స ఏష భస?"eÙ
B కf ఇu,
b2

B కf² భస?"eu అనబZ,
ఈ b2

B కfం కDణ
త$ b2
స<
q ä
రణ=¾Bణ
/సహసB öపB2న
ఫలం భవu,

B కfZ uY స<¦ం ధంనంత
అ[వం» b2
=తB6 %ం 1ల öXలZ 2న6 lన ఫల6
లFంZ,

B ýf
త$ b2
కరEzః రe=L
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öXలZ 2న6 lన ఫల6 లFంZ,

ఏ8దశ bదBత/ం
చ గచÉu,

ఏ8దశ bదBత/6 (మìLవ, ¦వ, మìbదB, శంకర,
¶లhaత, ఈషణ bదB, Sజయ bదB, úమ bదB,
LవLవ, ËïదÊవ, ఆ>eత?క Þ̀bదB), అనc పదం
è ల Àకº తత/%
O న6
°ణ6^ ం bµ
ందb,

B ýf ¦రl
త$ b2
రe=L ü» ö
పB2న ఫలం
భవu,

B కfలZ ¦రsÏ యంµ ధంన- ü» öXలZ
ఆ b2
2న6 lన ఫలం ంµµb,

Q PPం
ఏ¾ం 
కరEzః ఫలం
వwtం న శకeం ఇu
హ ఉMచ,

Q న6లh b2
B కfలZ ధంనంµ వలన క^°
ఏఏ
ఫల6^ SZటw Wటw ధe6 8µ (అనc
అంత Uప ణe ఫల6^ దwºZ అ*),

Â}X
చ>/ంశ$,
¦gJం ఏకం
తBయం M,
Ú̀తBzః 2/దశ,

¦రsÏనంµ న^బ, ¦ఖయంµ ఒక» 8* Â
8*, WXలయంµ పÆjం న,

కంf 2/uBంశ$,
&«/ః Èడశ
Èడశ,

కంఠ6నంµ 6ప%ం, &*Xలయంµ
పదìb పదìb న,

2/దశ 2/దశ
మJబంధzః,
ష ష
అం°షzః,

q లయంµ, ఆb ఆb
పÆjం పÆjం న మJక[
న bటన 1Bళáw,

తతః సంeం
సwÚ అహరహర
ఉãÖత అ{jః
"euః ఇ>eFః
అ7j +*J$.

B కfరణ l సంధe1ళలh ధరÊలY
ఆ Sధంc b2
t అ{j "eu Áదల°
పBuన6 ఉãl
మంతB6లY అ{j యంµ «మ6 యవ·Z.
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1 హAణ2
ఎ*దవ &
t అధeయన ఫలs
t u)
(ఈ ఉప*షo
8.1 మంత12

అర56వ28

అథ బృహ$ %&లసe
è a భగవØ,
ఫలం ¥ í
ఇu.

ఆ Ðమ?ట åsం, భగMØ! బృహ$ %&ల
t అధeయనం vట వలన ఫల6
ఉప*షo
ఏ, అ* అª1Z.

సహ ఉMచ - య ఏత$
బృహ$ %&లం *తeం
అ;¾

è  ఇæ WðZ - ఎవ ఈ బృహ$
8æ{j bµ
t ంశ6 *తe6
%&ల ఉప*షo
హృదయంh మనన6 v¥

సః అ{j
Mv
ఆతe

అత అ{j పSతB;నMడ°Z, MvX
పSతB;నMడ°Z, be
పSతB;నMడ°Z,

Y భవu, స
Y భవu, స
Y భవu,

స Õమ Y భవu, స
బBహ? Y భవu, స
Sp
Y భవu,
E

è * పSతB;నMడ°Z, బBహ?
చంµ
పSతB;నMడ°Z, Sp
E X
పSతB;నMడ°Z,

స bదB
Y భవu, స
సర/ Y భవu.

è * పSతB;నMడ°Z, సర/ Sధ6^c
bµ
పSతB;నMడ°Z.
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8.2 మంత12

అర56వ28

య ఏత$ బృహ$ %&లం
*తeం అ;య¾

ఎవ బృహ$ %&ల ఉప*ష$ ంశ6
t అËeసం 
t :,
*తe6 అధeయనం 

సః అ{jం సtంభయu, స
Mvం సtంభయu,

అత అ{j* సtంFంపయగల,
MvXZ సtంFంపయగల,

స ఆతeం సtంభయu, స
Õమం సtంభయu, స ఉదకం
సtంభయu,

అత beª* సtంFంపయగల,
è ª* సtంFంపయగల, ¶»*
చంµ
సtంFంపయగల,

స స/Ø LMØ సtంభయu,
స స/Ø గ̀ìØ సtంభయu,

అత సర/ LవతలZ సtంFంపయగల,
సర/ గ̀ìలZ సtంFంపయగల,

స Sషం సtంభయu, స Sషం
సtంభయu.

అత Sష6Z సtంFంపయగల,
Sష6Z సtంFంపయగల.

8.3 మంత12

అర56వ28

య ఏత$ బృహ$
%&లం *తeం అ;¾,

ఎవ బృహ$ %&ల ఉప*ష$ ంశ6
t అËeసం 
t :,
*తe6 అధeయనం 

స మృoeం తరu, స
ãã?నం తరu,

అత మృoeXZ 2టగల, ãప6లZ
2టగల,

స బBహ?హ>eం తరu,
సë
è ణహ>eం తరu,

అత బBహ?హ>e ãతక6 Zంª తంచగల,
¦R Ðండ హ>e ãతక6 Zంª తంచగల,

స ôరహ>eం తరu, స
సర/హ>eం తరu,

అత మ*â హ>e ãతక6 Zంª
తంచగల, సర/ హ>e ãతక6ల Zంª
తంచగల,

స సంరం తరu, స
సర/ం తరu, స సర/ం
తరu.

అత సంర6Z 2టగల, అత
సర/6Z 2టగల, అత సర/6Z
2టగల.
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8.4 మంత12

అర56వ28

య ఏత$ బృహ$ %&లం
*తeం అ;¾,

ఎవ బృహ$ %&ల ఉప*ష$ ంశ6
t అËeసం 
t :,
*తe6 అధeయనం 

స ëhకం జయu, స
åవ¡\కం జయu, స
sవ¡\కం జయu,

అత ëhక6Z జÃంZ,
åవ¡\క6Z జÃంZ, sవ¡\క6Z
జÃంZ,

స మహ¡\కం జయu, స జ¥
hకం జయu, స త±hకం
జయu,

అత మహ¡\క6Z జÃంZ,
జనhక6Z జÃంZ, త±hక6Z
జÃంZ,

స సతehకం జయu, స
స/Ø h8Ø జయu, స
స/Ø h8Ø జయu.

అత సతehక6Z జÃంZ, అత
సర/hక6లZ జÃంZ, అత
సమసthక6లZ జÃంZ.

8.5 మంత12

అర56వ28

య ఏత$ బృహ$
%&లం *తeం
అ;¾,

ఎవ బృహ$ %&ల ఉప*ష$ ంశ6 *తe6
t అËeసం 
t :,
అధeయనం 

స ఋ- అ;¾, స
యంâ అ;¾,

అత ఋÔ/ద6Z అధeయనం lనMడ°Z,
అత య+D/ద6Z అధeయనం lనMడ°Z,

స =* అ;¾,
సః అథర/ణం
అ;¾,

అత మ1ద6Z అధeయనం lనMడ°Z,
అత అథర/ణ1ద6Z అధeయనం
lనMడ°Z,

సః ఆం{రసం
అ;¾, స g
అ;¾, స కæØ
అ;¾,

అత 1ద6లh* ఆంûరస ఖ^ మ®v కల
12ంగ6Z అధeయన6 lనMడ°Z,

స PశIంÖః
అ;¾, స ÒØ
అ;¾,

అత 1ద6లh* అ{j, నర, శంస మంతB6^
అధeయన6 lనMడ°Z, అత ణ6^
అధeయనం lనMడ°Z,

స బBహ? పBణవం
అ;¾, స బBహ?
పBణవం అ;¾.

అత బBహ?6Z ం ఓం8ర పBణవ
మంతB6Z ËMరQ6లY రణ lనMడ°Z.
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8.6 మంత12

అర56వ28

అZప¶త శతం ఏకం
ఏýన ఉప¶¾న త$
సమం,

ఉపనయనం 8*Mb ఒక వంద మంY
ఉపనయనం swనjM ఒకº) సమ6
అ°Z,

ఉప¶త శతం ఏకం ఏýన
గృహ0Q న త$ సమం,

ఉపనయనం swనj ఒక వంద మంY
Q నM ఒకº) సమ6 అ°Z,
గృహs

గృహసQ శతం ఏకం ఏýన
MనపB0Q న త$ సమం,

Q ^ ఒక వంద మంY ఒకº MనపBs
Q 
గృహs
సమ6 అ°Z,

MనపసQ శతం ఏకం ఏýన
యuP త$ సమం,

Q ^ ఒక వంద మంY యu ఒకº)
MనపBs
సమ6 అ°Z,

యÙPంo శతం
రEం
ఏకం ఏýన bదB%పýన
త$ సమం,

యo^
tc ఒక వంద మంY
(ËMరQ6లY ) bదBజప6 vM ఒకº)
సమ6 అ°Z,

bదB%పక శతం ఏకం
ఏýన నృlంహ>Ðన
ఉప*ష$ అథర/ణ ¦రః
¦g అeపýన త$
సమం,

bదBజప6 vMb ఒక వంద మంY
t క§{న అథర/ శృu
నృlంహ >Ðన ఉప*షo
¦ఖరం అధeయన6 (మ®v ధ) vM
ఒకº సమ6 అ°Z,

అథర/ ¦రః ¦g అeపక
శతం ఏకం ఏýన బృహ$
%&ల ఉప*ష$
అeపýన త$ సమం,

అథర/ శృu ¦ఖర6Z అధeయన6 vMb
t
ఒక వంద మంY బృహ$ %&ల ఉప*షo
అధeయన6 (మ®v ధ) vM ఒకº
సమ6 అ°Z,

త2/ ఏత$ పరంమ
బృహ$ %&ల ఉప*ష$
జపÞలసe

అ[వం» బృహ$ %&ల ఉప*ష$
అeపw* అËeస6Y పరంమ6
లFంZ,

యతB న రeః తపu,
యతB న Mvః Mu,
యతB న చందBం ఆËu,

ఎకºడ be >ప6 క^గయ:, ఎకºడ
è  పB8¦ంచ:,
MvX ôచ:, ఎకºడ చంµ

B J Ëంu,
యతB న నకf>
యతB న అ{jః దహu,
యతB న మృoeః పBSశu,

ఎకºడ నకfతB6^ పBజ/§ంచï, ఎకºడ అ{j
దaంచ¤, ఎకºడ మృoeX పB1¦ంచ¤,

యతB న µఃg*
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పBSశంu, స2నందం
పర=నందం

స2నంద6, పర=నంద6,

ంతం శ/తం స2¦వం
బBì? వంతం,

ంత6, శ/త6, స2¦వ6, బBì?µల
నమసºంచబ,

z{ 3eయం పరంపదం
యతB గ>/ న *వరtం¾
z{నః

z{ eనలకf ;న అÃన ఏ పరమపద6
ంన తbMత z°^ ఇక u{
t
నవృut క^గ¡ అ»q lQu* (ఈ ఉప*షo
అధeయనం vM) ంµZ.

త$ ఏత$ ఋÑåeకtం,

ఇL ఋwºల Wపబ´Z,

త/È
E ః పరమపదIం
స2పశeంu రయః
f ః ఆతతం,
ôవ చw

Q న6 S2/ంs^
ఆ Sp
E XÀకº పరమపద
O న చw
f XలY 28శ6న ఎల\s
%
kంµb,

B Õ Sపనeï
త$ Sã
%గృMంసః సంధ¾,
SÈ
E ః య$ పరమం
పదం,

t ల
అ S
è ల *ష ºప[ల అపBమo
పBÿÐంపబన, Sp
E XÀకº ఆ
పరమపద6,

ఓIం సతeం, ఇu
ఉప*ష$.

\ ఈ (బృహ$ %&ల) ఉప*ష$
ఓIం సతeం. ఇ[
Wపబªన.

ఉప*ష$ ఉ2eనవనం (Volume 6)

Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

బృహ$ %&ల ఉప*ష$

57/58

బృహ$ %&ల ఉప*ష$ Uంశ2
Q న åsండ మహ/ పపB¦jంచc 8æ{j bµ
è ఈ
%&ల మహ/ వంశs
t Z ంWZ.
ఉప*షo
జగ$ 8రణ 8రe6^ వEంచబªనS.
B కfల మహతe6 °ం Sవంచబ´Z.
Sëu మ®v b2
ఈశ/b* పంచ6ఖ6ల Zంª ß^వªన పంచëత6ల (పృóS, జల6,
t Sëu, భlతం, భస?, 8
f రం, రకf
అ{j, Mv, ఆ8శ6) తతtä6లZ *Dé¦
అ* భస?6నw ఐµ Pమ6^ కలX.
ఐశ/రe6 క^గv 8రణ6 త Sëu అ*, సర/ ãప6లZ
O న6 పBంన) కZక
న¦ంపvన 8Xన భస? అ*, Ëlంన (%
భlతం అ*, ëత ¯Bత Ðచ బBహ?కfస అప?ర (Me) మ®v జనన
మరణ సంర µఃఖ8రణ;న భవ ¡గ6 Zంª రfంన కZక రకf అ*
భస?6నw ఈ ఐµ Pమ6^ వనS.
O న) అ{j వరEన6 యబªన.
భస? (%
O న:ప;న అ{j² అÃఉనj.
పBu ÌX* &హe అంతర6 Í ýవల %
O న) అ{j అ* Wపబ´Z.
అûjÕ=త?క6, Sశ/మయ6 ఈ (భస? %
Q ల కf $ ëత6ల యంµ రస6 ¾జ6 Í ఆ అ{j².

ఇంBయశt ఆర;న అన^ (8æ{j) వeకt6c &హe6ఖ6c
t త?క;న Õ6 అవewt అంతb?ఖ6c
ఉPj మ®v ¦వశ8
ఉPj.
\ ఈ జగ$ అ{j దగ}6 అÃ ఆ భస?6c యబªన. అనc ఏ
అiకb
\ అiక జగo
t ^ వeకt; లయమXనjï ఆ
అవeకt 2త?యంµ అiక=b
O Pత?² భస? ంచబనj.
%
öమయ 0కరణ, öÂతB 0కరణ మ®v అ{j* పBuâం M»Y Sëu*
తJb sZ Sన6 Wపబªన. ఆ SëuY శxరమం>
sనవ·Z, అనc భస?jన6 యవ·Z.
q బ´దb.
zగvtU*- పBకృu అ8ర6h క[
t %
O నదృâqY ఈ శxర6Z (ÌXZ)
ఎవb భస?jన6 
¦వశtమయ6c అరQ6 sÆద¡ Mb అమృతత/6 ందb.
\ Z Sన6) మ®v uBండB S
భస?jన S (భస?Y శxర6 Dద చ^
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(భస?Y Â Dఖ^ శxర Ëగ6ల¿ ధం Sన6) ఫలశృuY సì
Wపబ´Z.
uBండBక రణ6 uB°Òత?క6 (సతtä, ర", తÜ °ణ6లw ఆర6).
uBండBక రణ6 బBహ? - Sp
E - మVశ/ర స/:ప6, తBయ అ{j స/:ప6
(అనc దfÒ{j, cరS పతe6, ఆహవ¶య6 అనబ యజO సంబంత
¾B>°j^).
O న6 మనన6
8Xన భస? రణ ఎల\s యవ·Z. అనc అ¸ద %
t ఉండవ·Z.

è ^, ఇతర వ
B హ?ణ, కfuBయ, &శe, wµ
E శ̀మ6లM, ఏ వ
E శ̀మ6నw
&
Wంద*M - ఎవb ఏ భ?°j^ (Sర%{j, ఔãసP{j, స2{j, పచP{j,
శ?P{j, LMలJ{j, ¦M{j Áదల°నS) ఉపz{ం భస?
0కంనవ·¥ Wపబ´Z.
భస? =ìత?6 Õ2హరణ6c Wపబªన.
t  ఈగc =±Ã ఆ Ðమ?ట
వlp
 * Ëరe¹న అbంధu పగ̀s
చ*±Ãన Rl?త Àకº భరtw భస? పBËవ6Y బBuం పSÜచన6
క§{ంWZ.
అ[లi 7తమ మహ/ Ëరe¹న అహలeZ Üaంన ãప6 వలన
[ªంపబనj LవతలZ µ/స మహ/ భస? M ర"°ణ6Z ±U»q
మఱల సత/°ణ పBZ^c ~Z.
O న రణ అËeస6 vM* అäత బBì?Zభవ6
*తe భస? %
l}ంZ.
B కf రణ S మ®v ఫలం Wపబ´Z.
b2
t
ఎవ బృహ$ %&ల ఉప*ష$ ంశ6 *తe6 అధeయనం 
t : అత సర/ hక6లZ (ë, åవ, sవ, మహ, జన, తప,
అËeసం 
సతe hక6లZ) జÃంZ, అత బBహ?6Z ం ఓం8ర పBణవ
మంతB6Z ËMరQ6లY రణ lనMడ°Z, అత సంర6Z
2టగల, అత మృoeXZ 2టగల.
z{ eనలకf ;న అÃన ఏ పరమపద6 ంన తbMత z°^
t అధeయనం vM
ఇక u{ నవృut క^గ¡ అ»q lQu* ఈ ఉప*షo
ంµZ.
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