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Narayanopanishat or NarAyana Atharvashirsha

नारायणाेपिनषत् अथवा नारायण अथवशीष

कृणयजुवेदया
ॐ सह नाववत सह नाै भुनु । सह वीय करवावहै ।
तेजवनावधीतमत । मा वषावहै ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
(थमः खडः
नारायणात् सवचेतनाचेतनज)
ॐ अथ पुषाे ह वै नारायणाेऽकामयत जाः सृजेयेित ।
नारायणााणाे जायते । मनः सवेयाण च ।
खं वायुयाेितरापः पृथवी वय धारणी ।
नारायणाद् ा जायते । नारायणाद् ाे जायते ।
नारायणादाे जायते । नारायणाजापतयः जायते ।
नारायणाादशादया ा वसवः सवाण च छदाꣳस ।
नारायणादेव समुपते । नारायणे वतते । नारायणे लयते ॥
(एतवेदशराेऽधीते ।)
(तीयः खडः
नारायणय सवावम)्
ॐ । अथ िनयाे नारायणः । ा नारायणः । शव नारायणः ।
श नारायणः । ावापृथयाै च नारायणः ।
कालन् षत!्ळाेवे षत!्! ळवे षत!्!!
प:्//्।सदाेचुमेस्।अाेग् नारायणः । दश नारायणः । ऊव नारायणः ।
अध नारायणः । अतबह नारायणः । नारायण एवेदꣳ सवम् ।
यतूं य भयम् । िनकलाे िनरनाे िनवकपाे िनरायातः
शाे देव एकाे नारायणः । न तीयाेऽत कत् । य एवं वेद ।
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स वणुरेव भवित स वणुरेव भवित ॥
(एतजुवेदशराेऽधीते ।)
(तृतीयः खडः
नारायणाारमः)
अाेमये याहरेत् । नम इित पात् । नारायणायेयुपरात् ।
अाेमयेकारम् । नम इित े अरे । नारायणायेित पाराण ।
एतै नारायणयाारं पदम् ।
याे ह वै नारायणयाारं पदमयेित । अनपवसवमायुरेित ।
वदते ाजापयꣳ रायपाेषं गाैपयम् ।
तताेऽमृतवमते तताेऽमृतवमत इित । य एवं वेद ॥
(एतसामवेदशराेऽधीते । अाें नमाे नारायणाय)
(चतथः खडः
नारायणणवः)
यगानदं पुषं णववपम् । अकार उकार मकार इित ।
तानेकधा समभरदेतदाेमित ।
यमुा मुयते याेगी जसंसारबधनात् ।
ॐ नमाे नारायणायेित माेपासकः । वैकुठभुवनलाेकं गमयित ।
तददं परं पुडरकं वानघनम् । ताटदाभमाम् ।

( bhAshya तात् तटदव काशमाम)्
याे देवकपुाे याे मधुसूदनः । var याे मधुसूदनअाेम्
यः पुडरकााे याे वणुरयत इित ।
सवभूतथमेकं नारायणम् । कारणपमकार परं  ॐ ।
एतदथवशराेयाेऽधीते ॥
वाऽययनफलम् ।
ातरधीयानाे रािकृतं पापं नाशयित ।
सायमधीयानाे दवसकृतं पापं नाशयित ।
तसायंातरधीयानाेऽपापाे भवित ।
मायदनमादयाभमुखाेऽधीयानः (मयदन)
पमहापातकाेपपातकात् मुयते ।
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सव वेद पारायण पुयं लभते ।
नारायणसायुयमवााेित नारायण सायुयमवााेित ।
य एवं वेद । इयुपिनषत् ॥
ॐ सह नाववत सह नाै भुनु । सह वीय करवावहै ।
तेजवनावधीतमत । मा वषावहै ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
शाताकारं भुजगशयनं पनाभं सरेशं
वाधारं गगनसशं मेघवण शभाम् ।
लीकातं कमलनयनं याेगभयानगयं
वदे वणुं भवभयहरं सवलाेकैकनाथम् ॥
This is more appropriately titled nArAyaNAtharvashira upaniShad.

Although titled as mahAnArAyaNopaniShat, it is different from

the long version with 25 khaNDas from atharvaveda.
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