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Yajnikyupanishad Vivarana, commentary

याुपिनषवरणम्

तैरयाेपिनषद याुपिनषवरणम्
ीपुषाेमानदतीथवरचतम्
ीरामं काशकाकातं शंकराचायमुमम् ।
सरेशं वाितकाचाय नाैम वागुनप ॥ १॥
ामृतचुरशंकररयराजामायणामृतरसरसवान् ।
ःेयसदकृपािनलयान् णाैम ःेयसाय महते
शवरामतीथान् ॥ २॥
वायुपिनषुा वा ससाधना ।
याां खलपयां सवशेषाे वधीयते ॥ ३॥
बृहदारयके यसमामयाेमतम् ।
खलकाडवमाप याातदयते ॥ ४॥
वयमवशं यकमकाडादषु िषु ।
तसवमुयते य तय याखलकाडता ॥ ५॥
अय पार इयादाै तवं समीरतम् ।
उपातादयाे वा एष इयादके हरेः ॥ ६॥
कमायुािन भूरमयादाै त कमणाम् ।
वायााकयेषा ननु चाेपिनषकथम् ॥ ७॥
अादाै ाेताेऽते याहेतूत सा ।
अादावित । अत इित; अते च ानसाधनाेेः, सा;
उपिनषवतीयथः ॥
अय पारे भुवनय मये
नाकय पृे महताे महीयान् ।
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याुपिनषवरणम्

शेण याेतीꣳष समनुवः
जापितरित गभे अतः ॥

1.1

अादावाानुवाकय तवावबाेधकाः ॥ ८॥
ऋचः कान तैषा थमा सवतते ।
जलय परतीरे याे लाेकालाेकादकाे महान् ॥ ९॥
यः पृथयादलाेकय मये मेवादकाे महान् ।
वगलाेकय पृे याे लाेकादकाे महान् ॥ १०॥
तताेऽयासमता महेशः याहरः ।
अनुवेतांस जीवचैतयपतः ॥ ११॥
गभे ाडपेऽतवरापाेऽवितते ।
मायया यापकाेऽपीशाे ाडथाे वराया ॥ १२॥
देहेषु जीवपेण थत इयथ ईरतः ।
editor:जलय; समुजलयेयथः । वराया;
वरापेणेयथः ।
अमूधा चषीित वरापं च मुडके ॥ १३॥
अः काशसंयुाे ुलाेकाेऽाभधीयते ।
editor: इित मुडके कथतमयथः ।
यदꣳ सं च व चैित सव
यन् देवा अधवे िनषेदःु ।
तदेव भूतं तदु भयमा इदं
तदरे परमे याेमन् ॥
1.2

समेित च येितचेदं ययाकृते जगत् ॥ १४॥
समुपं संगतं यासृकालेऽथ संताै ।
वलनं वगतं च यायाकृतेऽधके ॥ १५॥
अधशदाेऽधकायः यादधका इित युयते ।
देवा हरयगभाा िनषेदिुनतरां ताः ॥ १६॥
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याुपिनषवरणम्

तदेवायाकृतं भूतमतीतं जगदुयते ।
भवयतमानं च तदेवासीददं जगत् ॥ १७॥
अासीदथक अाकाराे यायय वाचकः ।
तदययाकृतं िनये समुकृे परािन ॥ १८॥
ुताै शं चेित पाठे सखमप ााेतीयथः । यययेन
वा समित यम् ।
येनावृतं खं च दवं मही च
येनादयतपित तेजसा ाजसा च ।
यमतः समुे कवयाे वयत
यदरे परमे जाः ॥
1.3

पूवमयाकृतं ाें परसमातम् ।
तेनाेपहतचैतयं जगेतरहाेयते ॥ १९॥
येनातरलाेक ुलाेकाे या उयते ।
भूलाेक चकारायां देहाताेकवासनः ॥ २०॥
तपयनुगृहीतः सन् येनेशेनाखलं जगत् ।
वीयभावरपेण कुते सकाशतम् ॥ २१॥
रमलणदया च संतं कुते रवः ।
तव जगताे मये ततूिनव वयत यम् ॥ २२॥
यथा पटवपे च ततवाेऽनुगतातथा ।
जगयनुगतं  सदा पयत सूरयः ॥ २३॥
त िनये परमे वन् थवा सृजेजाः ।
वपेऽवथिताय वे महीित संुता ॥ २४॥
अाधारातरराहयं भवेववथतः ।
यतः सूता जगतः सूती
ताेयेन जीवान् यचसज भूयाम् ।
यदाेषधीभः पुषान् पशꣳू
ववेश भूतािन चराचराण ॥
1.4
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याुपिनषवरणम्

पूवमयाकृताेपाध यैतयं समीरतम् ॥ २५॥
जगकारणता तय मेऽन् सपते ।
यासूितजगताेऽयाकृताेपहतानः ॥ २६॥
सूता सवृा यादकारछादसः ुताै ।
तपभूतैरसृजद् देहान् भूयां नरादकान् ॥ २७॥
editor: यचसजेित पाठेऽप यससजेयेव वेयम् ।
वशेषेणासृजदयथः ।
यद् ीाुपलयां भूवा देहांराचरान् ।
ववेश नरपादन् वृादाै वृपतः ॥ २८॥
वेशाेऽयुपगतयतेनेदं पालतं जगत् ।
editor: ुतावपेतं पूरयित—तेनेित । चैतयेनेयथः ।
ुितथभूतानीयय याया देहािनित ।
अतः परं नायदणीयसꣳ ह
परापरं यहताे महातम् ।
यदेकमयमनतपं
वं पुराणं तमसः परतात् ॥
1.5

िनयतेऽ शं तकारणवाेपलतम् ॥ २९॥
हरयगभाुकृातूकृमुयते ।
महताे गगनादेयहातं महदरतम् ॥ ३०॥
सजातीयादरहतमयादेरगाेचरम् ॥
अपरछपं च समतजगदाकम् ॥ ३१॥
अनादसं तमसः पृथयत वतते ।
अताेऽयपरमुकृमितदलु यवत न ॥ ३२॥
editor: न, नातीयथः ।
तदेवत तदु सयमातदेव
 परमं कवीनाम् ।
इापूत बधा जातं जायमानं
वं बभित भुवनय नाभः ॥
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याुपिनषवरणम्

1.6

समतजगदावमुं यपते ।
यतनं यथावत ततं परकिततम् ॥ ३३॥
वाचा तदुः सयं यावेैव तद् यम् ।
वबुधानां परं ें माणवेन सकृतम् ॥ ३४॥
 वेदाकं वत तदेव  किततम् ।
यागाद वैदकं ात वापीकूपाद कम च ॥ ३५॥
ैव लाेकयाधाराे दधाित सकलं जगत् ।
अताेऽधानपं यादाधेयं सकलं जगत् ॥ ३६॥
editor: भुवनय नाभरययाथमाह—लाेकयाधार इित ।
बधेयाद
बभतीयतयाथमाह—दधातीित । ध इयथः ।
तदेवातायुतसूयतदु चमाः ।
तदेव शममृतं त तदापः स जापितः ॥
1.7

तदेवायादकं शं नामृतं सधा ।
हरयगभाप तदेव परकिततम् ॥ ३७॥
अापः पाप भूतािन वराडायजापितः ।
तदेव तदधानं ैव परकयते ॥ ३८॥
अवाताे याित नानावधं जगत् ।
वाा समतं तैवाखडमुयते ॥ ३९॥
editor: तदेवारयद चमा इयतयाथमाह—तदेवेित ।
ैवेयथः । शामृतपदयाेरथमाह—
शमयादसधेयतेन
। शं दयमानमित वायाथः ॥
सवे िनमेषा जरे वुतः पुषादध ।
कला मुताः काााहाेराा सवशः ॥
अधमासा मासा ऋतवः संवसर कपताम् ।
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याुपिनषवरणम्

स अापः दधुे उभे इमे अतरं चाप सवः ॥
footnoteअथाे सवः इतेव ायकः पाठः
1.8, 1.9

i.v. says antarikShamatho instead

- कृितः पुषैव िनयाै काल सम । -

इित कलय िनयवाद् ताय न हीित चेत् ॥ ४०॥
अवावषयं पुराणवचनं ह तत् ।
वाा त कालय पवमयते ॥ ४१॥
इयभेय तयाप तादुपयते ।
िनमवसित येवणः पपातेषु ते ृताः ॥ ४२॥
िनमषा िनमषा एव िनमेषाः परकितताः ।
editor: िनमनाम जनकय पूवज अााे मथलेर
अासीदयुपिनषद
वतते । स देववरसादात् पपातेषु िततीित
ेयम् ।
पपातमाणाेऽयं कालाे िनमषशदतः ॥ ४३॥
ते वकाशासपूणापरेशादधजरे ।
िनमेषेयाेऽधकाः कााः कलातायाेऽधका मताः ॥ ४४॥
अादश िनमेषात काा इयादकृतेः ।
चकारायामनुय लवादेरप संहः ॥ ४५॥
त सवश इयुा वपं परकिततम् ।
लवुटादकाः सवे समुपाः परानः ॥ ४६॥
नलनीपसंहयां सूसूया वभेदने ।
दले दलेु त जः कालः स कालाे लववाचकः ॥ ४७॥
लवैुटः यात् िंशरयाुं मनीषभः ।
पमासादयः सवे महेशादधजरे ॥ ४८॥
संवसराे महेशानाकपतां भवादकः ।
समुपाेऽत एवायं समथः वयाेजने ॥ ४९॥
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editor:कपतामित पाठेऽप सवे कालवशेषाः
ववयाेजनसमथा इित याेयम् ।
स कालाेपहततकालाैचयेन दुधवान् ।
जलाेपलतां पृवीं ाणनामभकातम् ॥ ५०॥
भाेयं सपादयामास पृथयां परमेरः ।
editor: स अापः दघु इयय तापयमाह—ाणनामयादना ।
अतरं सवः वगमप चेमे उभे अप ॥ ५१॥
दघुे थानयाेभाेयं तयाेरजनयभुः ।
editor:अपचेित अथाेशदाथः ।
नैनमूव न ितयं न मये परजभत् ।
न तयेशे कन तय नाम महशः
न संशे ितित पमय
न चषा पयित कनैनम् ।
दा मनीशा मनसाभाे
य एनं वदरुमृताते भवत ॥
1.10, 1.11 /1

कालादसवहेतवासवानुगतवतः ॥ ५२॥
कुताे न गृते सवैरित चे युयते ।
ऊवााकारराहयापूादेरयभावतः ॥ ५३॥
पुषः कदयेनं न गृायूवताकृितम् ।
ितयगाकारयुं वा चये थतं च वा ॥ ५४॥
तयानाे न काेऽपीशे ने इयथ ईरतः ।
मम हणसथ वमीूपवान् भव ॥ ५५॥
इित तं परमाानं िनयत न ह श यात् ।
अत एवानाे नाम महश इित थतम् ॥ ५६॥
अितवातयततय यशमाेऽयधकवतः ।
न वषये पं ितयय परानः ॥ ५७॥
कुशलाेऽप पुमान् कषा तं न पयित ।
कथं ावबाेधः यादित चेदभधीयते ॥ ५८॥
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लाैककाथमनाेवृीयदे तेन चेतसा ।
िनताे दयथेन परमाा भवेदयम् ॥ ५९॥
मनाे ह याेगयुं सृीरया िनयछित ।
तेनैकाेण मनसा परमाानुभूयते ॥ ६०॥
एकामनसैनं ये सााकुवत ते नराः ।
देहााणविनातमरणं तवजताः ॥ ६१॥
अः संभूताे हरयगभ इयाै ॥
1.11 /2

उातय ढवाय देशातरवितनः ।
मानुदाहरयः संभूत इित वातः ॥ ६२॥
अः संभूत इयेततीकहणं कृतम् ।
दशनाथ कृयानुवाकयेित वातः ॥ ६३॥
तानुवाके ाें ह य एवमित वातः ।
मरणेन वहीनवं वानशालनः ॥ ६४॥
editor: - य एनं वानमृत इह भवित - इित वाेनेयथः ।
हरयगभ इयाा ऋचाेऽाै याः समीरताः ।
संहतायां चतथे ह काडे वापाठके ॥ ६५॥
अााेपलकवेन सूादेरभधानतः ।
ता अयाेपयुाः युरयेवमवगयताम् ॥ ६६॥
editor: पाठके या उात अयाेपयुाः । त हेतः ,

अाेयादः ॥
एष ह देवः दशाेऽनु सवाः
पूवाे ह जातः स उ गभे अतः ।
स वजायमानः स जिनयमाणः
युखातित वताेमुखः ॥
वतत वताे मुखाे
वताे हत उत वतपात् ।
सं बायां नमित सं पतैावापृथवी
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याुपिनषवरणम्

जनयन् देव एकः ॥
1.12, 1.13

यथा हरयगभााः परमााेपलकाः ।
तथा जगराट् चैनमाानमुपलयेत् ॥ ६७॥
एष वयंकाशाा ायााः सकला दशः ।
अनुवय थतवान् सं ह वेशनम् ॥ ६८॥
हरयगभपवापूवाेपः स एव ह ।
ाडपगभय मयेऽसावेव वतते ॥ ६९॥
यमयादयाेऽयातरः स महेरः ।
मुखा मुयय देहादेरयवेन साेऽयुतः ॥ ७०॥
पादबुाराण चरादिन सवतः ।
ययासाै ताशतयधानतयाय च ॥
editor:अय;जगत इयथः ।
ाडदेहववेन सवदेहाहवतः ।
तदयादयुतवास वतरादनाम् ॥ ७२॥
धमाधमायबायां सव संनमतीरः ।
वशी कराेित सव च जगदयथ ईरतः ॥ ७३॥
पतैः पतयणुवाहाभूतै पभः ।
सव संनमतीशानाे जगदुपादयययम् ॥७४॥
एवं देवः वकाशाे ावाभूयादकं भुः ।
उपादयगकृमेक एवावितते ॥ ७५॥
वेनतपयन् वा भुवनािन
वान् य वं भवयेकनीडम् ।
यदꣳसं च व चैकꣳस
अाेतः ाेत वभुः जास ॥
 ताेचे अमृतं नु वान्
गधवाे नाम िनहतं गुहास ।
ीण पदा िनहता गुहास
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यतेद सवतः पता सत् ॥
1.14, 1.15

ाकषमुेऽथे कत मयेन च ।
संदशयित वृातं गधवय ुितः वयम् ॥ ७६॥
जगसमतं यायेकनीडं भवयदः ।
एकवेन थितं गछदायं ितपते ॥ ७७॥
तवनुभवन् साासवाण भुवनािन च ।
वायाे वतते जानवेनाखलं जगत् ॥ ७८॥
अासााकृताै सव तपूमित भाित ह ।
स वेनसंाे गधवः सवेषां बुषु थतम् ॥ ७९॥
अमृतं नाशरहतं तत वानुभूिततः ।
ववान् वाेचे शयेयः ाेवाच खल सादरम् ॥ ८०॥
editor: वानुभवेन वािनयथः । नुशदाथः खवित ।
वेनेन े यं परमाािन वतिन ।
इदं सव समुपं वलनं च भवेगत् ॥ ८१॥
एकमयतवाा स यापी सहेरः ।
दघततवदाेतः याजास सकलावप ॥ ८२॥
ाेततयतव सवैवावितते ।
जावादपाण ीण थानािन बुषु ॥ ८३॥
थतािन यत गधवतदधानमीरम् ।
वजानाित स गधवाे भवित वपतः पता ॥ ८४॥
ाे पेण जगदुपादकवतः ।
भवयुपादकयाप वयमुपादकः पतः ॥ ८५॥
यता वजानासवतः पता सदित ह ुितः ।
editor: तदित ; जागराधानमयथः ॥
स नाे बधुजिनता स वधाता धामािन वेद भुवनािन वा ।
य देवा अमृतमानशानातृतीये धामाययैरयत ॥
पर ावापृथवी यत सः पर लाेकान्
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पर दशः पर सवः ।
ऋतय ततं वततं वचृय
तदपयत् तदभवजास ॥
1.16, 1.17

यवहारदशायां च सवायुपकारता ॥ ८६॥
तशमुदवं च मायां तय कयते ।
स नाे बधुः वपुयेन हतकृवाहेरः ॥ ८७॥
जिनता सवहेतवात् स िनमाताखलय सन् ।
सवानुावचाँाेकांतेषु थानािन यािन च ॥ ८८॥
याेयािन देवतादनांतािन जातािन सवक् ।
य तृतीये वगाये देवा इादयाेऽमृतम् ॥ ८९॥
पबतः ावत वीयथानािन सवतः ।
तसमतं वदवायं तकमानुसारतः ॥ ९०॥
फलं यछतीयथाे मयाय किततः ।
ये युमुमुवते त तवावेदनः ॥ ९१॥
ावाभूमीयं सः परताे यावत च ।
अतरादकाँाेकाायााः सकला दशः ॥ ९२॥
वगलाेकं च परताे यत सवाकवतः ।
सयय णततमवछेदेन संथतम् ॥ ९३॥
वथीण याथा शााय गुत तत् ।
यः सााकृतवान्  स जावभव तत् ॥ ९४॥
ुयतरं  वेद एव भवतीित ह ।
परय लाेकान् परय भूतािन
परय सवाः दशाे दश ।
जापितः थमजा ऋतयानाानमभसंबभूव ॥
1.18

अयेयादना ाेा वा िनगयते ॥ ९५॥
सयय णाे ाकायपं जापितः ।
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हरयगभाे भूरादन् लाेकादेवनरादकान् ॥ ९६॥
देहापरय वदशः ायादकदशाेऽप च ।
सवताे याय समये सृेः सृाखलं जगत् ॥ ९७॥
थितकाले च रवा सयााानमावान् ।
अाना ववपेण ताेचरवबाेधतः ॥ ९८॥
सदसपितमतुं यमय कायम् ।
सिनं मेधामयासषम् ॥
1.19

ायते लाभाथमतयामी महेरः ।
सीदयगसवमययाकृतमुयते ॥ ९९॥
सदःशदेन तयायं पितः पालयता ृतः ।
अतयामी तमीशानं ावानययासषम् ॥ १००॥
शीं सावानीित मवा भूताथकततम् ।
possibly kIrtitam?

editor: इित मवा ; इित ववयेयथः ।
अचयचजगताेऽनायासेन कृतवतः ॥ १०१॥
अायपमय देवराजय च यम् ।
कदा लयेऽहमयेवमाेऽयाशात हीरम् ॥ १०२॥
सवैरयैरपेयं च सिनं कमफलाकम् ।
याफलदातारं ुताधीतय धारणे ॥ १०३॥
शं मेधां यछतमययाितरयते ।
उयव जातवेदाेऽपऋितं मम ।
पशꣳू मममावह जीवनं च दशाे दश ॥

1.20

वुपाधमहेशानः ायतेऽभीलधये ॥ १०४॥
जाते ाणशररे याे जाठरावपतः ।
वते िततीयेवं जातवेदाः स उयते ॥ १०५॥
उपायजमानावा फलदानाय चेतस ।
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विननाेित वेीित जातवेदाः किततः ॥ १०६॥
जातवेदः कषेण दयवानुहाय मे ।
ममािनं कुवाणां िनऋ ितं पापदेवताम् ॥ १०७॥
वनाशयवनायैतां पशूं गवादकान् ।
जीवनं च चकारयां भाेयजातमशेषतः ॥ १०८॥
सपादय िनवासाथ दशः ायाददगतान् ।
िनवासान् दश देहीित माथः परकिततः ॥ १०९॥
मा नाे हꣳसीातवेदाे गामं पुषं जगत् ।
अबद अागह या मा परपातय ॥
1.21

सपादतगवादनां ायतेऽावनाशनम् ।
हे जातवेदाे गामं वसादादवादकम् ॥ ११०॥
मामकनं च मा हंसीा नाशयत िनऋ ितः ।
जगछदादवायगृहेादकिततम् ॥ १११॥
अेऽदपराधं वं मनयथापयभाे ।
अागछानुहथ मे या मा परपातय ॥ ११२॥
धनधायसमृा मां सवतः ापयेर ।
पुषय वहे सहाय महादेवय धीमह ।
ताे ः चाेदयात् ॥
1.22

इतः परं तेषु तेषु देशेवितवलणः ॥ ११३॥
ीितपाठत पूवैावडः पाठ अातः ।
तादनुसारेण ुितयायाधुनाेयते ॥ ११४॥
जायीषताे देवाः ायते ानहेतवः ।
वपधराे ?ः ायते त चादतः ॥ ११५॥
वतरयुः सहााे वराट् पुमान् ।
तय वपं देवय जानीमह लभेमह ॥ ११६॥
तदथ तय देवय पं यायेम धीमह ।
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तन् याने वराड् ाे नाेऽन् ेरयत भुः ॥ ११७॥
editor: - बाेभः कुठारं सृगमभयवराै ससाे
महेशः -

इयाागमसमूितधरं महेशं ातयत—े
तपुषाय वहे महादेवाय धीमह ।
ताे ः चाेदयात्

1.23

तमागमेषु थतं पुषाकृितमीरम् ।
जानीमह महादेवं यायेम सततं वयम् ॥ ११८॥
चाेदयत नाे तन् याने िनरतरम् ।
editor: - बीजापूरगदेकामुक—

इयाागमसमूितधरं
वनायकं ाथयते
तपुषाय वहे वतडाय धीमह ।
ताे दतः चाेदयात्

1.24

जगतयमुखवेन दघतडय वता ॥ ११९॥
याे रकलशतय धारणायेित मयताम् ।
दतमहादतयु इयथः परकिततः ॥ १२०॥
editor: पुराणादसं पराजमूितधरं देवं ाथयत—े
तपुषाय वहे सवणपाय धीमह ।
ताे गडः चाेदयात् ॥
editor: पाथवेन मय न याया वाकाका ।
- हेमयामदखुडामाैलम् -
(पसारः १४-२३)
इयाागमसमूितधरां दगुा ाथयत—े
कायायनाय वहे कयाकुमार धीमह ।
ताे दुगः चाेदयात् ॥
1.33

कायः कृं वत इित ीः परकिततः ॥ १२१॥
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स एव यया अयनमधानं तथाेयते ।
कुमार कुसतारमारका परकितता ॥ १२२॥
कया च कमनीयासाै कुमार च तथाेदता ।
दुगदुगैव लादेयययछादसाे भवेत् ॥ १२३॥
-अकाेयकरटावतमकरलसकुडकम-्
इयाागमसमूितधरं
देवं ाथयत—े
नारायणाय वहे वासदेवाय धीमह ।
ताे वणुः चाेदयात्
1.29!

नाशदतमुयापाे यय वणाेः समायः ।
समुजलसंवासी स नारायण उयते ॥ १२४॥
वसदेवादभयः साेऽवतरवशेषतः ।
परमपेण यापवाणुयते ॥ १२५॥
जया एता गाययाे देवतायानपूवकम् ।
अतःकरणशथ सदा सूरभरादरात् ॥ १२६॥
footnote इतः परं सहपरमा देवी
इयारय पमानुवाकपयतं थकृता न ववृतम् ।
इित थमाेऽनुवाकः
यछदसामृषभाे
वपछदाेयदाꣳयाववेश ।
सताꣳशः ाेवाचाेपिनषदाे ये इयाय
ऋषयाे नमाे
देवेयः वधा पतृयाे भूभुवः सवराेम् ॥
8.1

i.v. says भूभुवसवछद अाेम् at the end

सववेदातलाभाय जयाे म उदयते ।
वेदानां णवः ेाे यः सवजगदाकः ॥ १२७॥
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ादभुूतः स वेदेयः ितभातः जापतेः ।
वेदसारतयेयथः ववेशः पुन सः ॥ १२८॥
गाययादिन मेषु याेयतुतेषु ह ।
मेवित ;छदाेभपलतेषु याेयः ।
तदंु पसारे—
-अय त वेदादवात् सवमनूनां युयते ादाै
- (१९-३५) इित ॥
सतां शः कमभाेपासकैानशालभः ॥ १२९॥
ां शः कारणवाेः थम उयते ।
इः णववायाा परमैयसंयुतः ॥ १३०॥
ऋसयाेऽतमुखातेषां ानसामयसये ।
वां जगाै ताितबधिनवृये ॥ १३१॥
मनकराेम देवेयः पतृयाहमादरात् ।
भूभुवः सवराेंवेदांलाेकथानवायाम् ॥ १३२॥
अत एव पठयये छद अाेमित मानवाः ।
editor: भूभुवः सवछद अाेमयथः ॥
इित षाेऽनुवाकः
book doesn’t mention 2-5

नमाे णे धारणं मे अविनराकरणं धारयता भूयासं
कणयाेः ुतं मा याें ममामुय अाेम् ॥
9.1

i.v. says -याेढं-
अवावेदावृयै जयम उदयते ॥ १३३॥
मनाेऽत सवजगतां हेतवे परमाने ।
थय च तदथय धारणं मेऽत चेतस ॥ १३४॥
अिनराकरणं नामावृितः सा यथा भवेत् ।
तथा धारयताहं यां परमेसादतः ॥ १३५॥
एवं ाथयमानय कणयाेय तं मम ।
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अवनाशाय तसव ायां थरधारणम् ॥ १३६॥
इित समाेऽनुवाकः
ऋतं तपः सयं तपः ुतं तपः शातं तपाे दानं तपाे
य।तपाे भूभुवः
सवैतदपुावैतपः
॥
10

i.v. quotes -ऋतम् ॥। शातं तपाे दमतपः
शमतपाे दानं तपाे यं तपाे भूभुवः ॥।-
एेकायुलणं ययापाे वानसाधनम् ।
तपःाये जयाे माेऽयमधुनाेयते ॥ १३७॥
ऋतं वेदाथबाेधाय मीमांसावणं मतम् ।
editor: मीमांसयाेः वणमयथः ।
इयाेपरितः शातः शातशदेन कयते ॥ १३८॥
ववयागः परववापयताे दानमुयते ।
editor:अापीित ;अापादनपयत इयथः ।
अहाेादकाे यतसव तप उयते ॥ १३९॥
वरापंय भूरादितयाकम् ।
मुमुाे वमुपावैतयायवततं कु ॥ १४०॥
एताेपासनं ाेमुमं तप उयते ।
इयमाेऽनुवाकः
यथा वृय सपुपतय दरूाधाे वायेवं पुयय
कमणाे दरूाधाे वाित यथासधारां कतेऽवहतमवामे
युवे युवे हवा वययाम कत
पितयामीयेवममृतादाानं
जुगुसेत् ।
11

ानहेततया पुयं वहताचरणाकम् ॥ १४१॥
शयते िनषयाचरणं च विनयते ।
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editor: ानितबधकवेनेित शेषः ।
यथैव सरभगधः सहागछित वायुना ॥ १४२॥
एवं पुयय यागदेः सगधः कितलणः ।
दरूााित नृलाेका वगे गछयताे नृभः ॥ १४३॥
पुयं कायमथाे त पापात उयते ।
यथा सारतां गते कूपादाै कुचरः ॥ १४४॥
खधारामवामेदायं चतयेरः ।
युवे वे याैम याैम यं मयायहम् ॥ १४५॥
तारायां तदाहं त
footnote मूले लय छादसाे दकार इित सायणः ।
वलयायसंशयम् ।
गत वा सपितयाम धारायां चरणय ह ॥ १४६॥
ढपशेन वछेदाावयायेव वलः ।
ढपशाे न चेते सपितयायधवित ॥ १४७॥
एवं वतमानाेऽप पापे मयाे वचारयेत् ।
यद तकटं कुया तदा यामह िनदतः ॥ १४८॥
यद चाकटं कुया तदाप नरके खल ।
पितयामीित चाानं जुगुसेदनृतारः ॥ १४९॥
धङ् मां लाेकयमयाानं विन च ।
पापावारयेय इित माथ ईरतः ॥ १५०॥
editor:अवामेत् ; तदपुर पदायां गतं वतत इयथः ।
यछदाे यदशदाथे यथाने यययेन हः ।
अत एव पठयये युवे युवे इित ुताै ॥ १५१॥
अहमथे हशदः याथाने यययेन दः ।
editor: युव इयादावाह—यछद इयादना । अध इित ;

अधाेवितिन
गते वयवयः । इतीित ; -इित चतयेरः - इित
पूवेणावयः । इित
चाानमित ; ईवचारयु इयथः ।
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इित नवमाेऽनुवाकः
अणाेरणीयाहताे महीयानाा गुहायां िनहताेऽय जताेः ।
तमतं पयित वीतशाेकाे धातः सादाहमानमीशम् ॥
12.1

पुयानुानताय िनषाचारवजनात् ॥ १५२॥
शातःकाणयैवं तवं समीरतम् ।
अणाेरणीयािनयादरनुवाकः वतते ॥ १५३॥
अाशदः वपाथः परमेरवाचकः ।
अधानतया तय जगपूवकारणात् ॥ १५४॥
परमावादयाेऽाकमयाेयाः युतथाप च ।
याेगयगयवं तेषां तानाे न ह ॥ १५५॥
इयभेय भगवानणीयापरकिततः ।
एकाडमयथं दगाकाशादकं महत् ॥ १५६॥
ईाडकाेटनामधानवमानः ।
अताे महीयाहताेऽययमाा किततः ॥ १५७॥
दसंवृता बुतयथा गुहाेयते ।
यायाेपलयवं बुाै िनहतमानः ॥ १५८॥
तमीशं िनपाधवासंकपेन ववजतम् ।
जीवयैव समीचीनमयेतकपनं यतः ॥ १५९॥
अत एव महातं च शमादगुणसंयुतः ।
धातः सादादशयानुहादधकारवान् ॥ १६०॥
सााकराेित ा तं वीतशाेकाे भवेरः ।
editor: धातरित । तदुम—्
-ईरानुहादेषां पुंसामैतवासना ।
महाभयपराणा ाणामह जायते ॥-
इित ।
स ाणा भवत तात्
साचषः समधः स जाः ।
स इमे लाेका येषु चरत
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ाणा गुहाशयाहताः स स ॥
12.2

वशचैवेयः परमाा य ईरतः ॥ १६१॥
तयाेपलनाथ च जगकारणताेयते ।
editor: तयेित ; शाखेदुयायेनेयथः ।
शरःथसछथाः ससंयासमवताः ॥ १६२॥
ाणा मायायुतादशाायते चरादयः ।
चषी नासके ेे वाक् चेित ाणसकम् ॥ १६३॥
साचषा ससंया वृयः परकितता ।
तैगृमाणवषयाः समधः स कितता ॥ १६४॥
यथा गाेलकभेदेन चराद धा भवेत् ।
तथा ाहकभेदेन पादवमुयते ॥ १६५॥
editor: तैः ;अचभरयथः ।
अथवा ससंयायाः समछदेन नावयः ।
कंत जापदेनैव वेजावमाः ुताः ॥ १६६॥
-काल कराल च मनाेजवा च

सलाेहता या च सधूवणा ।
फुलनी वची च देवी

लाेलायमाना इित स जाः ॥-
स। १-४

editor: मुडकुितमेव पठित—कालित ।
ाणारत देवादेदेहथा येषु सस ।
इमे भूरादयः स लूकातासमुथताः ॥ १६७॥
गुहाशयः स वेयाे याे बुावुपलयते ।
तादेव समुपाः ससंयासमवताः ॥ १६८॥
सषयतथा स समुा एवमादकाः ।
पदाथा िनहतात त च थापताः थले ॥ १६९॥
अतः समुा गरय सवेऽायदते
सधवः सवपाः ।
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अत वा अाेषधयाे रसा
येनैष भूततयतराा ॥
12.3

समुा गरयााभवत महेरात् ।
अाादयाे नः संजाताः वहत च ॥ १७०॥
ीााेषधयाेऽाा रसाेशासमुथताः ।
अतराापदेना लदेहाे ववतः ॥ १७१॥
थूलदेहचदाातमये ेषाेऽवितते ।
येनाैषधरसेनायं बे देहेऽ ितित ॥ १७२॥
ताशाे रस उप इयथः परकिततः ।
ा देवानां पदवीः कवीना-
मृषवाणां महषाे मृगाणाम् ।
येनाे गृाणाꣳवधितवनानाꣳ
साेमः पवमयेित रेभन् ॥
12.4

ईशयाेकृपेणावथानमह कयते ॥ १७३॥
इादकानां देवानां मये ा चतमुखः ।
भूवा िनयामकवेन परमेशाेऽवितते ॥ १७४॥
कवीनां कायशाादेः कतॄणां पदवीरयम् ।
पदं सशदं वेतीित शदसामयबाेधवान् ॥ १७५॥
यासवाीकमुयाे यतपावितते ।
ऋषवसमुखताेवतकः ॥ १७६॥
चतपादां त महषः शाधेन संयुतः ।
बभूव बलः येनः सवेषां पणामप ॥ १७७॥
वृाैधानां छेदनाथ परश बभूव सः ।
साेमवाकाे रेभपवं शकारणम् ॥ १७८॥
मशदेन युः सयेयखलमेव सः ।
अजामेकां लाेहतशकृणां
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बं जां जनयतीꣳ
सपाम् ।
अजाे ेकाे जुषमाणाेऽनुशेते
जहायेनां भुभाेगामजाेऽयः॥
12.5

चतमुखाददेहेषु वशेषेण थितं वभाेः ॥ १७९॥
यवहारय समये संकयाथ दयते ।
अवामुपजीया बमुयवथितः ॥ १८०॥
तेजाेऽबािन सपा तपूाज यदा तदा ।
लाेहतादकवणा यादेरित ह ुितः ॥ १८१॥
editor: तेज इित ;अजा तेजादिन सपा तपूा यदा
यादेयवयः ।
-यदे राेहतं पं तेजसतपूं यं तदपां
यकृणं तदय-
(छादाेये ६-४-१ । ) इित ुतेरयथः ।
लाेहतादकशदैवा रजःसवमाेगुणाः ।
उपलयातथा चेयं याणुितयाका ॥ १८२॥
गुणयाकवेन सपा या जा भवेत् ।
तां समुपादययेका तामजाे जिनवजतः ॥ १८३॥
जीवः साे वर तैकः समानजः ।
ीया संसेवमानः सनुशेते वमूढधीः ॥ १८४॥
यथाेामनुसृयैव वतते याित संसृितम् ।
अयाे वरजीवत भुभाेगां जहाित ताम् ॥ १८५॥
ागेव भुा भाेगा ये नाेपराथावधैः ।
भाेगैयुां भुभाेगां तवानेन बाधते ॥ १८६॥
संधातमानी बः याहीनाे वमुयते ।
editor: यवथां यकराेित—संघातेित ।
हꣳसः शचषसरतरस-

ाेता वेदषदितथदुराेणसत् ।
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नृषरसतसाेमसदा
गाेजा ऋतजा अजा ऋतं बृहत् ॥

12.6

internet version has ha.nsaH

ानबाधतमायय भाित माना जगत् ॥ १८७॥
इित दयतेऽथाेऽयमताे जगदनूते ।
सवदा गछतीयकाे हंसाेऽयं शमडले ॥ १८८॥
याेितमये सीदतीित शचषपरकिततः ।
जगवासहेतवासः सूापतः ॥ १८९॥
वायुः सतरेऽयं सीदतीयतरसत् ।
हाेताहाेमजनकतपूाे वेदसंथतः ॥ १९०॥
सीदयितथपेण दरुाेनेषु गृहेवयम् ।
कमाधकारजीवः सन् नृषु मयेषु संथतः ॥ १९१॥
वरस ेकायादाै पूयदेवाना थतः ।
ऋतफलपेण वैदके कमण थतः ॥ १९२॥
नादकपेण याेमथाे याेमसवेत् ।
अाे जलेयः संजातः शनादपतः ॥ १९३॥
गाेजाः ीरादपेण गाेयः संजात उयते ।
ऋतजाः सयवचनाातः किततवपतः ॥ १९४॥
वृादपताेऽयाे जात इयजाः ृतः ।
ऋतं सयं परं  हंस इयादनाेदतम् ॥ १९५॥
यगसमतं च ैव ािनतः ।
यमााता न परा नैव कंच-
नास य अाववेश भुवनािन वा ।
जापितः जया संवदान-्
अीण याेतीꣳष सचते स षाेडशी ॥
12.6ka

जगदावमुं यद ितपाते ॥ १९६॥
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सृेव समुपाः जा याहेरात् ।
परा न यितराः युनाप तपूवभावनः ॥ १९७॥
editor: सृेः पूववितजा नेरादया इयथः ।
सृेः पूव भं वत नैवास कंचन ।
ुयतरे ेकमेवातीयं  संुतम् ॥ १९८॥
नाप चेतनजीवय ायवमुपेयते ।
य ईशः सवलाेकयान् देहाीवानावशत् ॥ १९९॥
अनेन जीवेनेयादुितसंकिततवतः ।
जापालक ईशाेऽयं जयाेपयानः ॥ २००॥
तादायं लभमानः सन् वतते कंच साेऽयुतः ।
ीण याेतींष सचते समवैित तदातमकः ॥ २०१॥
अयक चपाण याेतींषीयथ ईरतः ।
ाेपिनषदुा याः कलाः षाेडश तुतः ॥ २०२॥
तकलापजगता तादायाषाेडशी शवः ।
वधतारꣳ हवामहे वसाेः कुवनाित नः ।
सवतारं नृचसम् ॥
12.6kha

माः केचदहाेयते सवेशाथनाकाः ॥ २०३॥
वानलाभाय वेदेन हतकारणा ।
वसाेानय दातारं वधतारं वशेषतः ॥ २०४॥
editor: वशेषताे दातारमयवयः ।
अेुः ेरकवासवतारं नृचहसम् ।
तववावारं नृणामाचायपतः ॥ २०५॥
असादसथमायामाे महेरम् ।
कुवभूतं ानायं धनमीशाे ददाित नः ॥ २०६॥
अानाे देव सवतः जावसावीः साैभगम् ।
परा दःुवयꣳ सव ॥
39.2
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हे देव ेरकाान् दने वाभलाषणाम् ।
नः शयादाजाेपेनं भायमाचायताकम् ॥ २०७॥
सवीः यछ ैतं च वतयं पराकु ।
वािन देव सवतदुरतािन परासव ।
यं तम अासव ॥
39.3

सवायघािन ानय ितबधान् वनाशय ॥ २०८॥
असंभावनया हीनं वपययववजतम् ।
यदत तववानं तसाकयेन देह मे ॥ २०९॥
मधु वाता ऋतायते मधु रत सधवः ।
मावीनः सवाेषधीः ॥
39.4

ऋतं ेछते मं वाता वात सखावहाः ।
याायाै बले राेगाे वतवधयाे यतः ॥ २१०॥
अताे वायाेरानुकूयं ायते ानकामना ।
नः सपादयवबु मधुरं राेगनाशकम् ॥ २११॥
ीाा मधूराः सत पयपा भवत नः ।
मधु नमुताेषस मधुमपाथवꣳ रजः ।
मधुाैरत नः पता ॥
39.5

रााै दवा च नाेऽाकं सखमवनुकूलतः ॥ २१२॥
मा भूकालकृताे वाे ानयेयथ ईरतः ।
editor:अनुकूलत इित ; साववभकतसः probably sarvavibhaktikaH

। अनुकूलमयथः ।
पाथवं शयनदथं रजाे मधुमदत नः ॥ २१३॥
अनुकूलं तदयत कटकादववजतम् ।
ाैः पता पृथवी मातेयेवं ुया पता ह सा ॥ २१४॥
मधुमााे वनपितमधुमाꣳ अत सूयः ।
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मावीगावाे भवत नः ॥
39.6

चूतादमधुमानत मधुरैरवतः फलैः ।
अवेषु जीवनाेपायाे नाेऽन् ित महीहः ॥ २१५॥
अकृवादकसंतापमनुकूलकाशयुक् ।
सूयाेऽत गावाे मावीनाे मधुरीरसंयुताः ॥ २१६॥
घृतं ममरे घृतमय याेिन-
घृते ताे घृतमुवय धाम ।
अनुवधमावह मादयव
वाहाकृतं वृषभ व हयम् ॥
12.7

देहानुकूयं साय भाेगय सकलय च ।
ानहेतयाहेितरेतयतेऽ त ॥ २१७॥
editor: तत्;अानुकूयम् ।
घृतमाै सवताे यजमानः पुरातनाः ।
हेतवेघृतं तेन वालानामभवृतः ॥ २१८॥
अताे घृते ताे विघृतमेवाय धाम च ।
अनुसृय वधाममदयं हववह ॥ २१९॥
देवानानयानीय मादयव मुदावतान् ।
कु हे वृषभे हयं वाहाकृतं वह ॥ २२०॥
वाहाकारेण चााभदं ापय देवताः ।
editor: हववहेित ;अावहेित यावत् । तयैवाथाे देवानानयेित ।
समुादूममधुमाꣳ उदार-
दपुाꣳशना सममृतवमानट् ।
घृतय नाम गुं यदत
जा देवानाममृतय नाभः ॥
12.8

समुवसमधकापरपूणपराणः ॥ २२१॥
ऊमतयपाेऽयं मधुमान् भाेय उथतः ।
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अधेतरवसव भाेयमीशादजायत ॥ २२२॥
घृतं दं वकाशं तय णवलनम्
मान सवेषु वेदेषु याेयं वते महत् ॥ २२३॥
editor: घृतमित; -घृ रणदयाेः - इित धातः ।
तेन णवपेणाेपांशन यानकालतः ।
शनैायमाणेनामृतवं नाशवजतम् ॥ २२४॥
ानट् सयगााेित त जा दवाैकसाम् ।
तैयानतपरैिनयं कयवादायमयतः ॥ २२५॥
वतते कंच माेय नाभराशय उयते ।
एतेवारं ावा याे यदछित तय तत् ॥ २२६॥
इित ुयतराेवादनेनायं ह तफलम् ।
एतयामृच तारय माेसाधनताेदता ॥ २२७॥
वयं नाम वामा घृतेना-
ये धारयामा नमाेभः ।
उप ा श ृणवछयमानं
चतःश ृाेऽवमीाैर एतत् ॥
12.9

अन् ये ानये वयं ानाभलाषणः ।
ाना िनमेन नाम णवसंकम् ॥ २२८॥
भवामाेारयामाे यायतः सवदा ततः ।
नमकारैयुताे धारयामाे महेरम् ॥ २२९॥
शयमानं तूयमानमाभः णवेन च ।
ैत यमाणं च पाथैवेदभः ॥ २३०॥
अकारादकनादातचतःश ृसमवतः ।
णवायाे वृषः ाेताे वातवायपादयत् ॥ २३१॥
चवार श ृा याे अय पादा
ेशीषे स हतासाे अय ।
िधा बाे वृषभाे राेरवीित
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महाे देवाे मयाꣳ अाववेश ॥
12.10

णवितपावादय णवपणः ।
अकारादिन चवार श ृाण परमाणः ॥ २३२॥
ैभगयते तवमित पादाः समीरताः ।
व तैजसः ा इययां याेऽयः ॥ २३३॥
वरारयगभायाकृताधदैवतम् ॥
े श चदचपूे शरःथाने समीरते ॥ २३४॥
भूरादयः स लूकाः हताः युः परमानः ।
वादभवराडाैधाकारादषु िषु ॥ २३५॥
संबः णवाे  ितपादयित फुटम् ।
पं णववें तेव इयादनाेयते ॥ २३६॥
वः सवताे मयारदेहाहेरः ॥
नखाावधदेहेऽयं सव इित ुितः ॥ २३७॥
िधा हतं पणभगुमानं
गव देवासाे घृतमववदन् ।
इ एकꣳ सूय एकं जजान
वेनादेकꣳ वधया िनतः ॥
12.11

देहे वादसंेन िकारेण संथतम् ।
वराडादकसंेन ाडे च िधा थतम् ॥ २३८॥
गाेयमानं रहयवादाचायै भावरम् ।
लधवताे महावाे देववसावका नराः ॥ २३९॥
यत् िधा हतमयुमेतदेव ववयते ।
समुपादतवानेकं वराड् जागरणाकम् ॥ २४०॥
हरयगभाेऽयनयवपं भाववान् ।
सषुपं संजातं वेनादयाकृतानः ॥ २४१॥
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वेनेित कातकमा यासवदःुखववजनात् ।
कमनीयाेऽयाकृतः यादयेवमवगयताम् ॥ २४२॥
editor: वेनेित ; धातरित शेषः ।
धीयते थायते वित ाका चितः ।
अायातरहीनेयं वधाशदेन कयते ॥ २४३॥
तयाेपादतवतते याे जागरणादकम् ।
याे देवानां थमं पुरता-
ाधकाे ाे महषः ।
हरयगभ पयत जायमानꣳ
स नाे देवः शभयाृया संयुनु ॥
12.12

वयेित दं शदं वैदकं  उयते ॥ २४४॥
वेदगयाे महाेाेऽतीयाे ृमयतः ।
हरयगभ याे देवः पयित वकाशचत् ॥ २४५॥
अादभूतं समतानामादनां दवाैकसाम् ।
पुरतानां कया देवानां जतः पुरा ॥ २४६॥
पुरतासंकया ताथयं फुटकृतम् ।
स देवः शभया ृया सवसंसारघाितना ॥ २४७॥
ृया संयुनु संयुान् कराेत नः ।
माेऽयं वायाः ाये जयतां बुधैः ॥ २४८॥
इित तीयतेऽाकं मलय तवतः ।
यापरं नापरमत क-

ााणीयाे न यायाेऽत कत् ।
वृ इव तधाे दव ित-
येकतेनेदं पूण पुषेण सवम् ॥
12.13

यदंु शभयेयाद तयं तदहाेयते ॥ २४९॥
उकृमपकृं वा वत या वते ।
नायं याणाेऽत नाधकं वत कंचन ॥ २५०॥
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गुणाकषापकषाै त परापरपराेदताै ।
मानाेकषादकं ाें याय इयादशदतः ॥ २५१॥
सवथा तषेधेनातीयवं ह सयित
editor: उकषापकषिनषेधेनेयथः ।
वृः तधाे यथैक गयादरहततथा ॥ २५२॥
वकाशवपाेऽसाै िनवकाराेऽवितते ।
तेनेदं पूणमखलं पुषेण पराना ॥ २५३॥
नायेव जगदाकाराे परमाैव संथतः ।
न कमणा न जया
धनेन यागेनैके अमृतवमानशः ।
परेण नाकं िनहतं गुहायां
बाजते यतयाे वशत ॥
12.14

ृतावतरं यागाे हेतरहाेयते ॥ २५४॥
तामृतवं न ायमहाेादकमणा ।
पुादना धनेनाप कंत कमादहानतः ॥ २५५॥
यापाराणां लाैककानां वैदकानां च वजनात् ।
केचदतमुखा एवामृतवं ावत तत् ॥ २५६॥
जतेया यशत तवगातमं च सत् ।
एकाबुिनं सशेषेण काशते ॥ २५७॥
अतमुखैः सरेव  तानुभूयते ।
वेदातवानविनताथाः
संयासयाेगातयः शसवाः ।
ते लाेके त परातकाले
परामृताः परमुयत सवे ॥
दं वपापं वरवेमभूत यपुडरकं
पुरमयसꣳथम् ।
ताप दं गगनं वशाेकम्
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तयदततदपुासतयम् ॥
याे वेदादाै वरः ाेाे
वेदाते च िततः ।
तय कृितलनय
यः परः स महेरः ॥
12.15, 16, 17

यागय माेहेतवं पूवयामृच किततम् ॥ २५८॥
ानय तरतीयादाै ुताै तशः ुतम् ।
अततयाेः पृथङ् मुावुपयाेगाेऽ वयते ॥ २५९॥
वराेधपरहाराय तयाेः ुयाेयथाेयाेः ।
वेदातवाजानिनताैशालनः ॥ २६०॥
संयासपूवकाे याेगः सववृविनहः ।
ताशसवा भाेगयावृचेतसः ॥ २६१॥
अताे िनयमनासा यतयः परकितताः ।
ानं तवय संफूयावाया विनवतकम् ॥ २६२॥
यागाे िनवतयेाेगं चशेत काणम् ।
इित मुाै तयाेा पृथगेवाेपयाेगता ॥ २६३॥
संदशने जाते ते संसारवलणाः ।
वैलयाेतनाथतशदः परकिततः ॥ २६४॥
अानाशे देहय पतनावसरः ृतः ।
परातकालाे भूय देहहणवतनात् ॥ २६५॥
तन् सवे वमुयते देवा वा मानुषातथा ।
उमाधमभावत भवेदायाेजकः ॥ २६६॥
जगेततयाेकृममृतं नाशवजतम् ।
तवानं वना लवायाकृतं परकिततम् ॥ २६७॥
अयाकृतामुयते ािननाे देहपाततः ।
editor: तकाल एवेयथः ।
अािननत लये देहबधी गतेऽप च ॥ २६८॥

yajnikibhaashhya.pdf 31



याुपिनषवरणम्

अाना ह मुयते मुयते ािननतदा ।
दें वपामयाा याखाताः पपतः ॥ २६९॥
यायरावलथ इित चााेपरयते ।
इित दशमाेऽनुवाकः
footnote इतः परमेकादशाादशािनवाकाै न वते ।
अादयाे वा एष एतडलं तपित त ता ऋचतचा
मडलꣳ
स ऋचां लाेकाेऽथ य एष एतडलेऽचदयते तािन
सामािन स
साां लाेकाेऽथ य एष एतडलेऽचष पुषतािन
यजꣳूष स यजुषा मडलꣳ स यजुषां लाेकः सैषा
येव
वा तपित य एषाेऽतरादये हरमयः पुषः ।
14

रवबबे परेशयाेपासनं कयतेऽधुना ॥ २७०॥
पूवानुवाकाभहताे याे नारायणशदतः ।
स एव रवपेण वतते परमेरः ॥ २७१॥
यमानं रवेरेततलाकारमडलम् ।
तेजःपुं तपयुणं त तं मडले ॥ २७२॥
ताः िता ऋचः सत ताकारणाचः ।
िनपादतं मडलं याचतािनदेवताः ॥ २७३॥
तासां स बबभागाेऽयं िनवासः परकिततः ।
ऋगाकवं बबय यावाथ तदनतरम् ॥ २७४॥
यदेतडले तेजाे भावरं सकाशते ।
तािन तेजःवपाण सामानीित वचतयेत् ॥ २७५॥
साेऽचभागाे िनवासः यासाां तदभमािननाम् ।
सामयानातरं च चतयेजुराकम् ॥ २७६॥
शासाे देवाा मडलेऽचष वतते ।
तािन देववपाण यजूंषीित वचतयेत् ॥ २७७॥
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जयुराा स च पुमायजुषा कृतमडलम् ।
इित यायेजुभागः स यजुदेवतालयः ॥ २७८॥
यडलं यदच तयपुष यः ।
एततयपैषा वा येव भासते ॥ २७९॥
editor:ऋयजुःसामाकैवेयथः ।
अाेाे यः पुमानेष रवमडलमयगः ।
हरयमयाेऽत तवं च समतर ह ॥ २८०॥
हरमयवं च शाखातरे समयथः । -अथ य
एषाेऽतरादयाे हरमयः पुषाे यते - इित ुतेः
(छदाेये १-३-३)४
इित याेदशाेंउवाकः
अादयाे वै तेज अाेजाे बलं यशः ाेमाा मनाे
मयुमनुमृयुः
सयाे माे वायुराकाशः ाणाे लाेकपालः कः कं कं
तसयमममृताे
जीवाे वः कतमः वयु ैतदमृत एष पुष एष
भूतानामधपितणः सायुयꣳ
सलाेकतामााेयेतासामेव
देवतानाꣳ सायुयꣳ साताꣳ
समानलाेकतामााेित य एवंवेदेयुपिनषत् ।
15.1

सवाकवपं च ाहाेपायगुणं रवेः ।
उपायवेन यः ाेः पूवमक ः स एव च ॥ २८१॥
तेजाधपयतसमतजगदाकः ।
बलहेतभवेदाेजाे देहशबलं ृतम् ॥ २८२॥
अाा देहाे मिनं मयुः ाेधः समीरतः ।
मनुः वायंभुवादः याृयुयम उदरतः ॥ २८३॥
युदेवतावशेषासत सयााते च संफुटाः ।
कः जापितरयुः कंशदेन तदुयते ॥ २८४॥
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वाचा वशेषताे वुमयाेयं वत यवेत् ।
कं सखं तपराें यासयं वनॄतवजतम् ॥ २८५॥
अं ीादरायुत शतंसवसरादकम् ।
अमृताे मृितहीनः यादाा जीव उयते ॥ २८६॥
स च देहवभेदेन वाे नानावधः ृतः ।
अतीव सखपाेऽयं कतमः परकिततः ॥ २८७॥
अनुपः वयंभुः याछादसं त वयं वित ।
जापालकराजादः जापितरतीरतः ॥ २८८ ।
इितः दशनाथः यादयादसकलय च ।
अादयजवादादयः संवसर उदरतः ॥ २८९॥
य एष पुषः सवः स एव ाणनामप ।
भवयधपितः वामीयेवं माथ ईरतः ॥ २९०॥
सवः सवाक इयथः ।
उाेपायगुणानेवं फलम दयते ।
उपाते यः पुमानेव स सायुयावायात् ॥ २९१॥
हरयगभाेपात तदानामुपसनम् ।
इयुपातधाे च भावनितशये सित ॥ २९२॥
हरयगभसायुयं ताूयं ितपते ।
भावनामदतायां च तसालाें समते ॥ २९३॥
तीये भावनाधे देवसायुयमते
भावनामयतायां च समानैयमते ॥ २९४॥
ताे च सलाेकवमादनां पते ।
एवं रहयवाेा समािमगमभा ॥ २९५॥
इित चतदशाेंउवाकः
घृणः सूय अादयाेमचयत तपः सयं मधु रत
त तदाप अापाे याेती रसाेऽमृतं  भूभुवः
सवराेम् ।
15.2

घृणदियुतः सूयः सूय इयभधानवान् ।

34 sanskritdocuments.org



याुपिनषवरणम्

अादय अदतेः पुः साेऽहम तथावधम् ॥ २९६॥
editor:अाेमययाथमाह—साेऽहमित । तथावधमादयमयवयः
।
अादयं पुषाः सवेऽयचयत फलाथनः ।
तमादयं समुय तपः कुवत साधवः ॥ २९७॥
समपयत नैवें मधुीरादकं बुधाः ।
तदादयाकं वत वेदाे वा  वा परम् ॥ २९८॥
editor: परं ेयवयः ।
अादयपं तापाे वृिनपादकवतः ।
याः समुादगा अापाे याेितदहनादकम् ॥ २९९॥
मधुरादरसाे य यसधासंकामृतम् ।
यजातं च ये च भूरादययः ॥ ३००॥
editor:लाेका इित शेषः
अादयपं तसवमाेमयथः किततः ।
इित पदशाेऽनुवाकः
सवाे वै तै ाय नमाेऽत ।
पुषाे वै ः सहाे नमाे नमः ।
वं भूतं भुवनं चं बधा जातं जायमानं च
यत् ।
सवाे ेष तै ाय नमाे अत ॥
24

ः साे गाैरशः सवः सवाकः ृतः ॥ ३०१॥
जीवपेण देहेषु समतेषु वेशतः ।
editor: सवाकवे हेतमाह—जीवेित ।
मनाेऽत तै ाय सवपाय शंभवे ॥ ३०२॥
यदाात पुषाे वनाय कृितं जडाम् ।
स भानुहायैव मूयावभासते ॥ ३०३॥
सहाेऽबाधतं तेजः सदेवेयादकुतेः ।
अबायवकाशाय नितरत पुनः पुनः ॥ ३०४॥
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यडं वमतीदं यतूं चेतनाकम् ।
इथं चदचदावां यवुनं जगत् ॥ ३०५॥
ताप यगातं जायमानं च यगत् ।
स सवाेऽप पाेऽयमेष ाे ह वततः ॥ ३०६॥
न िनपयतं शं त तितरेकतः ।
तै ाय महते नमाेऽत सकलाने ॥ ३०७॥
इित षाेडशाेऽनुवाकः
काय चेतसे मीढमाय तयसे । वाेचेम
शंतमꣳ दे ।
सवाे ेष तै ाय नमाे अत ॥
25

ाघाथकथधातूथं शंसामाह कपदम् ।
ततः शताय काय चेतसे ॥ ३०८॥
कटानयुाय कामसेृतमाय च ।
कामदाय तयाय ताेतं याेयाय तयसे ॥ ३०९॥
दे दयवितवापूाय च शंतमम् ।
वचः सखतमं ताें कथयाम महेर ॥ ३१०॥
सवाे हीयादकं वां यायातं पूवमेव ह ।
इित सदशाेऽनुवाकः
नमाे हरयबाहवे हरयपतयेऽबकापतय उमापतये
पशपतये नमाे नमः ॥
22

i.v. has hiraNyavarNAya hiraNyarUpAya

after hiraNyabAhave

अ वापदं ेयं समतााेपलणम् ॥ ३११॥
सवणमयदेहाय वभानुजघृया ।
जगाताबक तयाः पितभता समीरतः ॥ ३१२॥
वाकाे देहतयााेमापदाेदतः ।
तायाः वामने तै नितरत पुनः पुनः ॥ ३१३॥
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अनुवाकयेणैवं ये माः परकितताः ।
तेषां वरताया सा मकपतः ॥ ३१४॥
editor: मकपेवयथः ।
ायायजपे जयाः कपेषु परकितताः ।
editor: ायायजपशेषवेन विनयाेगमाह—ेित ।
इयदशाेऽनुवाकः
footnote इतः परं षंशानुवाकपयतं न ववृतम् ।
ाणानां थरस ाे मा वशातक-

तेनाेनायायव ॥
74, internet version splits after vishAntakaH

दयपशमाेऽयमधुना परकयते ॥ ३१५॥
वायूनामयाणां च ढथनसाधनम् ।
भवित वमहंकार दयथानसंथतः ॥ ३१६॥
तवाभमानी ाे यतपूवं वनाशकः ।
दःुखय भूवा वश मां वाे मपुभव ॥ ३१७॥
अेन तेन भुेन मामायायय वधय ।
editor: वं दःुखय वनाशकाे भूवेयवयः ।
इित सिंशाेऽनुवाकः
अु माः पुषाेऽु ं च समातः ।
ईशः सवय जगतः भुः ीणात वभुक् ॥
71

दादजयवेपे शाते सित चेतसः ॥ ३१८॥
ववपानुसंधाने हेतम उदयते ।
editor: चेतसाे वेप इयवयः
पुडरकमयथं नभः वाु मानकम् ॥ ३१९॥
तावथतबु तावती परकितता ।
तदवछजीव पुषाेऽु मानकः ॥ ३२०॥
वीयानयाशा स चाु ं समातः ।
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चकारातकं तदेवं चापादमतकम् ॥ ३२१॥
यापीयथः स चाेपाधं वना वातवपतः ।
िनयता सवजगताे वभुक् भुररः ॥ ३२२॥
अनेन भुजनेनायं ीताे भवित शातः ।
इयिंशाेऽनुवाकः
मेधा देवी जुषमाणा न अागााची भा
समनयमाना ।
वया जुा जुषमाणा दुाबृहदेम वदथे सवीराः
॥
41.1

जीवेरैानायै मेधा देवी शयते ॥ ३२३॥
थाथधारणे शमेधा तदभमािननी ।
देवी नः ीयमाणागादायावातीर ॥ ३२४॥
वमित वाची सवसंहणमा ।
अनुाहकमाकमछती शाेभनं मनः ॥ ३२५॥
भात एव कयाणी देयागछत नः ित ।
वया जुा गृहीतात वयं देवबहःथतान् ॥ ३२६॥
ेयाेवराेधनः शदानभयतः सपुका ।
editor: गृहीताः,अनुगृहीता इयथः ।
सवीराः साधुशया वदथेऽनुते सित ॥ ३२७॥
यागे वशमनसाे  यकथयाम तत् ।
वया जु ऋषभवित देव
वया ागतीत वया ।
वया जुं वदते वस
सा नाे जुषव वणेन मेधे ॥
41.2

वया देव गृहीताेऽमु यादतीयदशनः ॥ ३२८॥
वया जुः पुमाा भवतीह जापितः ।
editor:अनुगृहीत इयवयः । ा ; हरयगभ इयथः ।
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उताप च वया जुः ासपवययम् ॥ ३२९॥
अत एव वया जुाे गाेभूहेमादकं धनम् ।
लभते ववधं मेधे सा वं वेन गृहाण नः ॥ ३३०॥
editor: वेन ; धनेनानुगृहाणेयथः ।
इयेकाेनचवरंशअाेऽनुवाकः
मेधां म इाे ददात मेधां देवी सरवती ।
मेधां मे अनावुभावाधां पुकरजा
42.1, internet version has puShkarasrajau ।
मेधां ददात मे शाे दां देवी सरवती ।
उभावयनाै देवाै मं यछताम् ॥ ३३१॥
पमालासमायुाै शं पाथमीरतम् ।
इित चवरंशाेऽनुवाकः
असरास या मेधा गधवेषु च यनः ।
दैवी मेधा सरवती स मां मेधा
सरभजुषताम् ॥
42.2

internet version has cha after apsarAsu svAhA here

या मेधात सरीषु गधवेषु च यनः ॥ ३३२॥
मेधाकं देविना या च मेधा मनुयजा ।
मनुयेषु बेषु थता सा सकला च माम् ॥ ३३३॥
जुषतां सेवतां मेधा सवकामदघुा सती ।
इयेकचवरंशाेऽनुवाकः
अा मां मेधा सरभवपा हरयवणा जगती जगया ।
ऊजवती पयसा पवमाना सा मां मेधा सतीका
जुषताम् ॥
43

मामागछत मेधेित यायाितरयते ॥ ३३४॥
सरभः शभगधाढा या कामदघुा भवेत् ।
मवाबवाया धारणे बपणी ॥ ३३५॥
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सवगवागपूा जगया पुषाथभः ।
भृशं गया बलवती ीरादकरसेन माम् ॥ ३३६॥
पवमाना ीणयती सा तागुणसंयुता ।
मेधा मां ससखी भूवा जुषतां सेवतां सदा ॥ ३३७॥
editor:ऊजवतीययाथाे बलवतीित ।
इित चवरंशाेऽयायः
साेजातं पाम साेजाताय वै नमः ।
भवे भवे नाितभवे भवव माम् । भवाेवाय नमः ॥
17

मेधावनाे ानसै कयते मसमाः ।
साेजाताभधं वं पनं परमेशतः ॥ ३३८॥
तपूं परमेशानं पाम भजायहम् ।
नमाेऽत साेजाताय पमायवपणे ॥ ३३९॥
तिनमं मां न भजव न चाेदय ।
कं तितभवे देव जाितमसये ॥ ३४०॥
भजव तवानाय मां ेरय महेर ।
इित िचवरंशाेऽयायः
वामदेवाय नमाे येाय नमः ाय
नमः कालाय नमः कलवकरणाय नमाे बलवकरणाय नमाे
बलमथाय नमः सवभूतदमनाय नमाे
मनाेनाय नमः ॥
18

internet version sums more: shreShThAya namo before rudrAya,

balAya namo before balapramathAya

उदवाकाे ेयाे वामदेवः किततः ॥ ३४१॥
तहवशेषाः युरेते येदनामकाः ।
वामदेयादशनां नवानां शवपीठके ॥ ३४२॥
पतयाे नव तेयाेऽप नमकाराेऽत िनयशः ।
इित चतवरंशाेऽयायः
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अघाेरेयाेऽथ घाेरेयाे घाेरघाेरतरेयः सवतः शव
सवेयाे नमते अत पेयः ॥
19

अघाेरणामकाे देवाे दणायाकः शवः ॥ ३४३॥
तहा अघाेराः युः शाताः सावकवतः ।
अये त राजसवेन घाेराः युरपरे पुनः ॥ ३४४॥
घाेरादप घाेरतरातामसवेन हेतना ।
हे शव पेय सवेयतेय एव च ॥ ३४५॥
सवतः सवदेशेषु सवदा नितरत नः ।
इित पचवरंशाेऽयायः
तपुषाय वहे महादेवाय धीमह । ताे ः
चाेदयात् ॥
20

अ तपुषाे नाम ावाक ईरतः ॥ ३४६॥
तीयाथे चतथी यााशं वहे शवम् ।
गुशामुखाावा महादेवं च धीमह ॥ ३४७॥
यायेम तााे नः ेरयवासंवदे ।
इित षवरंशाेऽनुवाकः
ईशानः सववानामीरः सवभूतानां
ाधपितणाेऽधपिता शवाे मे अत सदा शवाेम्
21

ऊधववाे महादेवाे वेदशाादका याः ॥ ३४८॥
चतःषकलातासामीशानः यायामकः ।
ईरः सवभूतानां िनयता सवदेहनाम् ॥ ३४९॥
वेदयायधकवेन पालकाे णतथा ।
जापतेरधपितायः परमेरः ॥ ३५०॥
शवाे ममानुहाय शाताे भवत सवदा ।
सदाशवाें स एवाहं भवाम परमेरः ॥ ३५१॥
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editor:अाेम् ;अहं भवामीयथः
इित सचवरंशाेऽयायः
इथं प माः पविनपकाः ।
तवधीहेतवः ाेातानितबधकम् ॥ ३५२॥
हयाद यपापं तनाशनहेतवः ।
िसपणाभधा मा वयते बाेधसये ॥ ३५३॥
मेत माम् । मधुमेत माम् । मेव मधुमेत माम् ।
याते साेम जा वसाेऽभ साे अहम् । दःुवहन्
दुषह ।
याते साेम ाणाꣳतां जुहाेम ।
िसपणमयाचतं ाणाय दात् । हयां वा
एते त । ये ाणासपण पठत । ते साेमं
ावत ।
अा सहापं पुनत । अाेम् ॥
38

मामेत परमं  मधु माधुयसंयुतम् ।
परमानदपं यामवााेत वत तत् ॥ ३५४॥
अयतमथभेदाेऽत न मधुशदयाेः ।
अखडैकरसं वत मामेत ितपताम् ॥ ३५५॥
editor: मेवेयादवायाथमाह—अयतमयादना ।
यायुमा वाया तु परमेर ।
तव देवमनुयााः जा याः सत ता अप ॥ ३५६॥
साेऽहं वसाे बालकः यां तासां मये ह बालवत् ।
अहं वकरणायाेयतासंसारघातक ॥ ३५७॥
दःुखं वनाशयायतं हे साेम परमेर ।
editor: ुताै अभीित ;अभलयेयथः । दुवह ;

दःुखमुकषेणाभभव ।
वणवकारछादसः । तददमाह—दःुखं
वनाशयायतमित ।
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ते ाणवृयाे याः युतदयावकृतवतः ॥ ३५८॥
जुहाेम वय तान् ाणानाे वागादयाे ह मे ।
वया विनमतवेन वदया एव तानतः ॥ ३५९॥
वयेव संहरामीश वषयेयाे िनय तान् ।
वदेकचाे भूयासं तथैवानुगृहाण माम् ॥ ३६०॥
िसपणय मय माहायं णाेदतम् ।
नापृः कयचद् ूयादित शाानुसारतः ॥ ३६१॥
कृतायां शययाायां पााेपदयते ।
इमं त िसपणायं मं याां वनैव च ॥ ३६२॥
वायाेपदशेेन ुपदेशेन ये जाः ।
िसपण जपयेते त वधं जाः ॥ ३६३॥
ततः पापेन रहताः साेमयाेगं जत ते ।
उमासहतमीशानं ावतीित कंचन ॥ ३६४॥
ययां पाै ाणानामुपवा भवत ताम् ।
सहजपयतां पं शां कुवते ॥ ३६५॥
तादाें णवाथाेऽय परमाैव देवता
िसपणायमयेयेवं माथ ईरतः ॥ ३६६॥
 मेधया । मधु मेधया । मेव मधुमेधया ।
अानाे देव सवतः जावसावीः साैभगम् । परा
दःुवयꣳ सव । वािन देव सवतदुरतािन
परासव । यं त tanmama?अासव
मधुवाता ऋतायते मधुरत सधवः । मावीनः
सवाेषधीः । मधु नमुताेषस मधुमपाथवꣳ
रजः । मधुाैरत नः पता । मधुमााे
वनपितमधुमाꣳ
अत सूयः । मावीगावाे भवत नः ।
य इमं िसपणमयाचतं ाणाय दात् ।
ूणहयां वा एते त ।
ये ाणासपण पठत । ते साेमं ावत । अा
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सहापं पुनत । अाेम् ॥
39 (appears twice in the book version)

गुपदवाय तदथय च धारणे ।
यमेधा तया  लयतां परमेरः ॥ ३६७॥
मवयादकवाय यायानं पूवववेत् ।
अेयाा ऋचः प यायाताः पूवमेव च ॥ ३६८॥
editor: पुवमेव ;अणाेरणीयािनयनुवाक इयथः ।
वधाे ाणगभय राजगभय वा भवेत् ।
ूणहयावशं त यथापूव वबुयताम् ॥ ३६९॥
इयेकाेनपशाेऽनुवाकः
 मेधवा । मधु मेधवा । मेव मधु मेधवा ।
ा देवानां पदवीः कवीना-
मृषवाणां
महषाे मृगाणाम् ।
येनाे गृाणाꣳ वधितवनानाꣳ
साेमः पवमयेित रेभन् ॥
हꣳसः शचषसरतरस-

ाेता वेदषदितथदुराेणसत् ।
नृषरसतसाेमसदा
गाेजा ऋतजा अजा ऋतं बृहत् ॥
40.1, 2, 3

य इमं िसपणमयाचतं ाणाय दात् ।
वीरहयां वा एते त ।
ये ाणासपण पठत । ते साेमं ावत ।
अासहात् पं पुनत । अाेम् ॥
40.6

i.v.: ya idaM tri ...

मेधशदतयाेऽयातीित मेधवदुयते ।
यादजयानय णाे वषयवतः ॥ ३७०॥
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 मेधवदयेतेयं शेषं त पूववत् ।
ेयाद यं तदप याकृतं पुरा ॥ ३७१॥
वेदशापराता तदनुानतपरः ।
वाेऽभषाे राजा वा वीराेऽयपूवववेत् ॥ ३७२॥
हयाददाेषा ये धीितबधकाः ।
िसपणायमाः युतहापातकातकाः ॥ ३७३॥
वमावधत हया तताेऽधका ।
ूणहया वीरहया तया अयधका ृता ॥ ३७४॥
िसपणायमाणां यावीवयपाृणाम् ।
अयेताशपापानां विनवृभवेद् वम् ॥ ३७५॥
सरापानादपापानां िनवृरित का कथा ।
editor: पापानाम् ; पातकानामयथः ।
इित पाशाेऽनुवाकः
footnote इतः परमेकषतमानुवाकपयतं न ववृतम् ।
footnote यपीत अारय ’ यास एवायरेचय एवं
वेदेयुपिनषत’्
इयतमेकं वा,ं तथाप ववृतसाैकयाय खडशाे वभज
िनदम् ।
सयं परं परꣳ सयꣳ सयेन न
सवगााेहावते
कदाचन सताꣳ ह सयं तासये रमते
78.1

नरय ानयाेयय महापापादनाशतः ॥ ३७६॥
परमेकृतां वंु यासय ानहेतषु ।
सयाेकादशाेकृा वया ानहेतवः ॥ ३७७॥
editor: नरय वया इयवयः । ितयाेगवेनेित शेषः ।
थमं साधनं त सयम िनयते ।
यथां माणेन तथाेः सयमुयते ॥ ३७८॥
पुमथहेतषूकृं परं त किततम् ।
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तादराथ भूय परं सयमतीरतम् ॥ ३७९॥
या यथा परं ाबायं सयमदं तथा ।
यावहारकबाधय राहयेन कृताम् ॥ ३८०॥
वववा परं सयमित ाततः ृतम् ।
यावीवं यथाथाेा वगलाेकाकदाचन ॥ ३८१॥
न युताः युरये त वग ायाप पुयतः ।
अनृताेदाेषेणाननुभूयैव कमणः ॥ ३८२॥
फलं पूनतया वगावतेऽनृतवादनः ।
यथाथवचनं यासतां सागवितनाम् ॥ ३८३॥
संबध ताकेचु सतामदमित ुतेः ।
editor: ुतेः ; युपेरयथः ।
उकृहेतमाेय सयाेरित वादनः ॥ ३८४॥
सये रमते डते तेव मनीषणः ।
editor: इित वादनः केचनीषणः तेव सये रमत इयवयः ।
माेयेित ; माेहेतानय हेतरयथः । एवमेऽप ।
तप इित तपाे नानशनापरं य परं तपतद्
दधुष तद् दरुाधष तापस रमते
78.2

एकं मतं कतयवा तीयं मतमुयते ॥ ३८५॥
तपः परं माेहेतरित केचचते ।
तीथयााजपादिन तपांययािन भूरशः ॥ ३८६॥
तथायनशनं तेषु समतेषु परं भवेत् ।
उपवासादनशना परं वते तपः ॥ ३८७॥
कृ ादकं यपाेऽत तसाेढं शमेव न ।
अत एव दरुाधषमासमताछररणाम् ॥ ३८८॥
तय साेढमशवं सवेषामनुभूयते ।
ताकेचमतेऽन् कृ चाायणदके ॥ ३८९॥
editor: तय ; तपस इयथः ।
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दम इित िनयतं चारणतामे रमते
78.3

दमाे वाेयाणां याषयेयाे िनवततम् ।
स एव मुहेतः यादित नैकवणनः ॥ ३९०॥
मयते सवदा तामते दम एव ते ।
शम इयरये मुनतमाछमे रमते
78.4

ाेधाददाेषराहयं मनसः शम उयते ॥ ३९१॥
स एव मुहेतः यादयरयिनवासनः ।
मयते मुनयतामते शम एव ते ॥ ३९२॥
दानमित सवाण भूतािन शꣳसत दानााितदुकरं
तााने रमते
78.5

वीयानां भूगवादनां शााेेन वना ।
ववय यागपूव यपरववसनम् ॥ ३९३॥
तानमेव परमं मवा माेय साधनम् ।
तवत सकला दानादयतं नात दुकरम् ॥ ३९४॥
यते धनराथ यजताेऽसूनप यान् ।
तााेभूहरयादेदाने सं कुवते ॥ ३९५॥
धम इित धमेण सवमदं परगृहीतं
धमााितदुरं तामे रमते
78.6

ृयाुं तटाकादेिनमाणं धम उयते ।
स एव मुहेतः यादित राजादयाे नराः ॥ ३९६॥
मयते तेन धमेण गृहीतं सकलं जगत् ।
तयत ानपानाैनरपमृगादयः ॥ ३९७॥
नैवात दुरं ताभवाेऽन् रताततः ।
जन इित भूयाꣳसताूयाः जायते
ताूयाः जनने रमते
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78.7

जनं तनयादनामुपादनमतीयते ॥ ३९८ ।
तयैवाेमहेतवं मयते बहवाे जनाः ।
दरैधिनकैः शैरशै वृतः ॥ ३९९॥
editor: वृतः ; पुाुपादन इित शेषः ।
तादेकैकलाेकय याजते बहवः जाः
तामते बहवः पुाुपादने नराः ॥ ४००॥
अय इयाह तादय अाधातया
78.8

अयाे गाहपयााः परमा मुहेतवः ।
इयाह वैदकः काेताेगृहथतैः ॥ ४०१॥
अयाे गाहपयाा अाधातया भवत ते ।
editor: वैदकः , वेदाथपरः । गृहथतैः ; गृहथैरयथः ।
अहाेमयाह तादहाेे रमते
78.9

अाहतेऽावनुेयाे हाेमः यादहाेकम् ॥ ४०२॥
तदुमं मुहेतरित कन वैदकः ।
अाह तादहाेे रमते गृहणः सदा ॥ ४०३॥
य इित येन ह देवा दवं गताताे रमते
78.10

याेितामादकाे यः परमाे माेसाधनम् ।
इित केचन मयते वेदाथासमानसाः ॥ ४०४॥
यादाधुिनका देवाः पूवानुतयतः ।
वगलाेकं गताताे केचद् बुधा रताः ॥ ४०५॥
मानसमित वाꣳसतााꣳस एव मानसे रमते
78.11

वांसः सगुणाः युमनःसायं त मानसम् ।
उपासनं परं हेतरयेते मेिनरे बुधाः ॥ ४०६॥
editor: बुधाः ; सगुणवद इयथः ।

48 sanskritdocuments.org



याुपिनषवरणम्

ताानस एवैके समासा मनीषणः ।
वैदकाेपातभागय तापयानशालनः ॥ ४०७॥
यास इित ा ा ह परः पराे ह ा तािन वा
एतायवराण तपाꣳस यास एवायरेचयत्
78.12

वैधानां कमणां यागाे वधना यास उयते ।
यास एवाेमाे मुेहेतः यादित मयते ॥ ४०८॥
ा हरयगभाेऽयं स ा पर एव ह ।
न त जीवाे यथा तततैः ाक् समीरतः ॥ ४०९॥
ययसाै देहधार तथाप पर एव ह ।
तसमानानववाछयवेन हेतना ॥ ४१०॥
सयादिन तपांयेव िनकृािन तथायतः ।
editor: तथाप यासाकृा इयथः ।
संयास एव सवाण तायितातवानयम् ॥ ४११॥
अाधतारतयं च त वातमयते ।
य एवं वेदेयुपिनषत् ॥
उपसंहरतीदानीमुमुमसाधनम् ॥ ४१२॥
सवेयः साधवेय संयासय कृताम् ।
याे वेद तय वदषु इयेवं परकितता ॥ ४१३॥
वा रहयपा यादयथः सररतः ।
इित षतमाेऽनुवाकः
ाजापयाे हाणः सपणेयः जापितं पतरमुपससार कं
भगवतः परमं वदतीित तै ाेवाच
79.1

ागुमाेहेवथमुपपादयतं ुितः ॥ ४१४॥
अायायकां वयेषा गुशयाेगभणीम् ।
अायायः सपणायातनय जापतेः ॥ ४१५॥
गुपसदनं चे पछ तदनतरम् ।
पूया मरषयाे मुेः साधनेवखलेषु च ॥ ४१६॥
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कमुकृं वदतीित तै गुवाच सः ।
सयेन वायुरावाित सयेनादयाे राेचते दव सयं वाचः
िता सये सव िततं तासयं परमं
वदत
79.2

साधनेषु तदेुषु थमं व साधनम् ॥ ४१७॥
याेऽतरेऽधुना वाित स वायुः पूवजिन ।
हरः ससयवादवं परपायैव सयतः ॥ ४१८॥
साय वायुदेववं लाेकानुहवाछया ।
सदा चरित सूयाेऽप पूवानुतसयतः ॥ ४१९॥
दव काशते सयं िता वाच उयते ।
वाचाेमनृतं वयैिनरायत इयतः ॥ ४२०॥
िता न ह वाचः यासये सव िततम् ।
समतयवहाराेऽप सयवाच िततः ॥ ४२१॥
ताकेचसयमेव कृं साधनं जगुः ।
editor:अताेऽनृतं न ह वाचः ितेयवयः ।
तपसा देवा देवताम अायन् तपसाषयः
सवरववदतपसा
सपाणुदामारातीतपस सव िततं
तापः परमं वदत
79.3

तासंततां ा तीयं ाह साधनम् ॥ ४२२॥
editor: मुखवकासराहयलणमपरताेषमाणेेयथः ।
देवा देववमधुना सााः पूवजिन ।
अनुतेन तपसा कृ चाायणादना ॥ ४२३॥
पूवाजतेन तपसा वग ाा महषयः ।
वयं च तपसा शून् यलाभवराेधनः ॥ ४२४॥
नरांा िनराकुमः समतं तपस थतम् ।
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तादयनशनं परमं माेसाधनम् ॥ ४२५॥
editor: तपसेित ;अभचारपतपसेयथः ।
दमेन दाताः कबषमवधूवत दमेन चारणः
सवरगछन् दमाे भूतानां दरुाधष दमे सव
िततं तामः परमं वदत
79.4

पूवापरताेषेण साधनातरमुयते ।
दःुशकं सवतः साेढं दरुाधष दमाे भवेत् ॥ ४२६॥
अपेतं फलं सव दम एव परतम् ।
शमेन शाताः शवमाचरत शमेन नाकं
मुनयाेऽववदमाे
भूतानां दरुाधष शमे सव िततं
ताछमः परमं वदत
79.5

ाेधादरहताे पुमथ ायुनराः ॥ ४२७॥
शमेन वगमगमारदाा मुनीराः ।
दानं यानां वथं दणा लाेके दातारꣳ
सवभूतायुपजीवत दानेनारातीरपानुदत दानेन
षताे मा भवत दाने सव िततं ताानं
परमं वदत
79.6

गाेहरयाददानं याानां दणा ततः ॥ ४२८॥
ें लाेकेऽप दातारं वेदशावदाे जनाः ।
मूढाैवाेपजीवत भटानां धनदानतः ॥ ४२९॥
नृपाः शूराचुः बला ये षत ते ।
धनदानेन संता भवत सदाे जनाः ॥ ४३०॥
धमाे वय जगतः िता लाेके धम जा
उपसपत धमेण पापमपनुदित धमे सव िततं
ताम परमं वदत
79.7
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तटाकादकिनमाणं धम इयेवमीरतम् ।
स सवाणजातय िता ेय उयते ॥ ४३१॥
उपजीवत धमं लाेके सवाः जा नराः ।
धमाधमववेकाथमुपगछत सवशः ॥ ४३२॥
ायेन धमेण नाशयत च कबषम् ।
जननं वै िता लाेके साधु जायाततं तवानः
पतृणामनुणाे भवित तदेव तयानृणं ताजननं
परमं वदत
79.8

पुाेपादनमेवेदं िता गृहनां भवेत् ॥ ४३३॥
गृहकृयय िनवाेढा पु एव न हीतरः ।
जयाे मनुयलाेकाेऽयं पुेणैवेित ह ुितः ॥ ४३४॥
पुपाैादपा याजा तयाः परंपराम् ।
यथाशां वतवानः पतॄणामनृणाे भवेत् ॥ ४३५॥
ऋणं तदयंपुेण सययपतं भवेत् ।
पुाेपादनमेव याणापाकरणं पतः ॥ ४३६॥
अयाे वै यी वा देवयानः पथा गाहपय ऋक्
पृथवी रथतरमवाहायपचनः यजुरतरं
वामदेयमाहवनीयः साम सवगाे लाेकाे बृहादीन्
परमं वदत
79.9

याेऽययी वा वेदैकवहतवतः ।
वेदयाेकमाण यािन तसाधनवतः ॥ ४३७॥
देववापकाे मागाे यागारेण किततः ।
कंचायं गाहपयाेऽऋ वेदाक ईरतः ॥ ४३८॥
पृवीलाेकवप यथतरसाम तत् ।
editor: सामेित ; सामाक इयथः ।
दनाजयुवेदातराकः ृतः ॥ ४३९॥
वामदेवायसामाा भवतीित शयते ।
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सामदेवः वगलाेकाे बृहसामेित यत् यम् ॥ ४४०॥
तदााहवनीयः यादयसाै च शयते ।
अहाेꣳ सायं ातगृहाणां िनकृितः वꣳ
सतं यतूनां ायणꣳ सवगय लाेकय
याेिततादहाें परमं वदत
79.10

अहाें कृतं सायं ात गृहिनकृितः ॥ ४४१॥
अहाेय वरहे धताेऽगृहादहेत् ।
यसाधनमूयं त िनकृितः परकयते ॥ ४४२॥
यागाे यपरयागाे देवमुय किततः ।
तयय दहने ेपाे हाेम उयते ॥ ४४३॥
यानां च तूनां च ारकमदं ृतम् ।
अत एवाहाें यावगलाेककाशकम् ॥ ४४४॥
editor:अयाधेयमहाें दशपूणमासावायणं चातमायािन
िनढपशबधः
साैामप चेित स हवयाः । तशदाे यूपवत
साेमयागेषु ढः ।
अाेमाेऽयाेम उयः षाेडशी
वायपेयाेऽितरााेऽाेयामेित स
साेमसंथाः तवः ।
य इित याे ह देवानां येन ह देवा दवं गता
येनासरानपानुदत येन षताे मा भवत ये
सव िततं तां परमं वदत
79.11

उमं साधनं य इित केचचते ।
यः याे ह देवानां ते ह देवा दवं गताः ॥ ४४५॥
पूवानुतयेन वगलाेकं पेदरे ।
याेिताेमेन येन सवकामािहेतना ॥ ४४६॥
षशातकामय िनाः युेषकारणः ।
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मानसं वै ाजापयं पवं मानसेन मनसा साधु
पयित ऋषयः जा असृजत मानसे सव िततं
ताानसं परमं वदत
79.12

ाजापयपदाेः साधनं यादपुासनम् ॥ ४४७॥
अत एव पवं याहेतवकारणात् ।
उपसनेन युं येनैपाेण चेतसा ॥ ४४८॥
सााकराेित याेगीशः सययवहतादकम् ।
अतीतानागतं त याेगशाे पतम् ॥ ४४९॥
एकामनसा युा वामादयः जा ।
बिः संकपमाेण सृताे महषयः ॥ ४५०॥
यास इयामनीषणाे ाणम्
79.13 /1

याे माेहेतः संयास इयुतं महषयः ।
हरयगभमेवाः सधयः ृितकारणः ॥ ४५१॥
संयासाणः थानमित ह यते बुधेः ।
ताेरतरवादय तपूताेदता ॥ ४५२॥
editor:अतरवादित ;अतरसाधनवादयथः ।
ा वः कतमः वयूः जापितः संवसर इित
79.13 /2

ताेतं तमेव संयासं तसायं पते ।
editor: तत् ; हरयगभवपमयथः ।
हरयगभाे वः यासमतजगदाकः ॥ ४५३॥
अतीव सखप माादरहतवतः ।
वयमेव सनुपः जानां परपालकः ॥ ४५४॥
कालाा चेितशदत दशनपरः ृतः ।
इयादसवपवमुेयमित मयताम् ॥ ४५५॥
संवसराेऽसावादयाे य एष अादये पुषः
स परमेी ाा
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79.14

संवसरय माहायं सूाय दयते ।
भूतय कृ यासय ततयेऽधुन ॥ ४५६॥
editor: सूेित ; हरयगभावयवयेयथः ।
याेऽयं संवसरः कालः साेऽसावादय एव ह ।
अादयगमनावृया तय सपादतवतः ॥ ४५७॥
अादयमडले याेऽयं पुषाे वतते स च ।
हरयगभपः याडलारताे यम् ॥ ४५८॥
हरयगभः ायः यास  परमं भवेत् ।
तथैव यगाा यादयथः परकिततः ॥ ४५९॥
याभरादयतपित रमभताभः पजयाे वषित
पजयेनाैषधवनपतयः जायत अाेषधवनपितभरं
भवयेन ाणाः ाणैबलं बलेन तपतपसा ा
या मेधा मेधया मनीषा मनीषया मनाे मनसा
शातः शाया चं चेन ृितः ृया ारꣳ
ारेण वानं वानेनाानं वेदयित तादं
ददसवायेतािन ददायााणा भवत भूतानां
ाणैमनाे मनस वानं वानादानदाे याेिनः
79.15

संवसरं शयैवं सूयादारतततः ।
समतयवहाराय मडलारताे रवेः ॥ ४६०॥
हेतवेन स एवायं हायनाेऽ शयते ।
editor: स एवायं संवसरः अादयमडलारा
सवयवहारहेततया तूयत इयथः ।
याभणवपाभरक तपित रमभः ॥ ४६१॥
ताभभूजलमादाय मेघाे भूवा वषित ।
ीादराेषधेया पनसादवनपितः ॥ ४६२॥
ीादभभवेाेयं ाणातृयत भाेयतः ।
ाणैदेहबलं तेन तपः कृ ादलणम् ॥ ४६३॥
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तपसा शचय ा ावेदने ।
यैकाचय शथाथधारणे ॥ ४६४ ।
मेधया तवबुाया मनीषा यानीषया ।
मनाेिनरतरवेन मननं जायते ततः ॥ ४६५॥
ाेधावसराभावाछतः शाया मानजम् ।
तवानाभधं चं तेन चेन सवदा ॥ ४६६॥
िनादयवधानेऽप लभते तवसंृितम् ।
िनानतराेथेन रणेन िनरतरम् ॥ ४६७॥
ारायं लभते तेन संततानमते ।
editor: तेन ; ारपदाभधेयेन िनरतररणेन वानमेतीयथः
वानेन पराानं सवदानुभवययम् ॥ ४६८॥
यााणादकारा ानुभवहेतता ।
अयाताे ददं ददायेतािन सवशः ॥ ४६९॥
सवदानपवमदानय सित ।
वपयतमुाेऽथः पुनः संय कयते ॥ ४७०॥
अााणा भवतीित वाेनेयवगयताम् ।
ाणादयिनतानादानदः पर एव सन् ॥ ४७१॥
 देवातवें यााेिनः सवय कारणम् ।
या वेदय याेिनः यााूपः वयं भवेत् ॥ ४७२॥
स वा एष पुषः पधा पाा येन सवमदं
ाेतं पृथवी चातरं च ाै
दशावातरदशा स वै सवमदं जगस
सभूतꣳ स भयं जासृ ऋतजा रयाः
ा सयाे महवातमसाेपरात्
79.16 /1, internet version says पहवान् ॥
ताेतं संयासमेवाें ताानसंतितः ।
संयासपूवकं ानं सपादयित याे नरः ॥ ४७३॥
editor: तदित ; तेन संयासेन ां तवानं यय
तय नरय तितः यत इयथः ।
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स एव सवपः सन् पाा पधा भवेत् ।
पवंशितपः यादयथः परकिततः ॥ ४७४॥
शदादपकं चैव पृथयादकपकम् ।
ानकमेयाणां े तथा ाणादपकम् ॥ ४७५॥
एतावतपः याा पाभयुतः ।
पधा वतते त पुराणे परकिततम् ॥ ४७६॥
भूताा चेयाा च धानाा तथा भवान् ।
अाा च परमाा च वमेकः पधा थतः ॥ ४७७॥
editor: इयुमयथः ।
येन वपेण नरेण सकलं जगत् ।
ाेतं कषतः यूतं सूे मणगणा इव ॥ ४७८॥
पृथवीयादना सव तदेव फुटमुयते ।
यापी स एव सकले वतमानमदं जगत् ॥ ४७९॥
तववाितरेकेण तवा जग ह ।
अतीतं च स एवेसं भयं भाव जग सः ॥ ४८०॥
यते देहपाेऽयं जगपूाे न हीित चेत् ।
जासया वचारेण सवावेन िनतः ॥ ४८१॥
ऋतं ामाणकं ानं जातः सवाकततः ।
editor: ततः ; ानेनेयथः ।
पूवेवपातेषु जासासमये पुनः ॥ ४८२॥
सातानताे जातः सवाा तववरः ।
रयगुपदेशायं धनं तैव ितित ॥ ४८३॥
न तूपदेशशूयानां तत् चितभासते ।
ईवपानय ालयवतः पुमान् ॥ ४८४॥
ैव सयाा वकाशाेऽत एव सः ।
अानेन वयुवादपुयप वतते ॥ ४८५॥
ावा तमेवं मनसा दा च भूयाे न मृयुमुपयाह
वान्
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79.16 /2

यासपूवानवतं ुवाह ानसफलम् ।
अाणे वं तमाानं मनसा दयाना ॥ ४८६॥
दा िनयमतवेन देित परकयते ।
editor: दा ; पेनेयथः ।
एवमुकारेण संयासाेमहेततः ॥ ४८७॥
ावा वाानयुः पुनमृयुं न चायुह ।
वतमानशररे च ािननः परते सित ॥ ४८८॥
जाभावायुनमृयुनातीयथः किततः ।
तायासमेषां तपसामितरमाः
79.16 /3

ब शतं संयासमुपसंहरतेऽधुना ॥ ४८९॥
यासाे यताेऽतरं यासाधनं तववेदने ।
तासयादतपसां यासं सताेऽधकं जगुः ॥ ४९०॥
वसरवाे वभूरस ाणे वमस सधाता न् वमस
वसृेजाेदावमयेरस वचाेदावमस सूयय
ुाेदावमस चमस उपयामगृहीताेऽस णे वा
महसे
79.17

यासाेव णवेनासमाधयाे वधीयते ।
तन् विनवृयथ ाहातयामसंतितम् ॥ ४९१॥
editor:अाेित ;अािन समाधरयथः ।
अनुहाय मे तयामगपते ।
वततवाेपदेास वसरयाे वभूरस ॥ ४९२॥
ववधं जायमानाेऽस वराडादकपतः ।
ाणे वावाके जीवे वं संयाेजयतास च ॥ ४९३॥
वसृसकलयापी वमयेः काशदः ।
ुलाेकवितसूयय वचेदावं काशदः ॥ ४९४॥
तथा चमसाेऽस वं काशवणदः ।
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editor: काशेित ; काशपधनद इयथः ।
उपयामगृहीताेऽस साेमः सयागभूमषु ॥ ४९५ ।
पृवी वा उपयामाेऽयं ुितसंकिततवतः ।
गृहीतः साेमपः सृामयपातः ॥ ४९६॥
editor: ुतीित ; - उपायामगृहीताेऽसीयाहेयं वा उपयामः
-

(तैरयसंहता ६-५-८) इयु इयथः । तमेव पयित
—

वामेवं सवकतारं महसे णे भये ।
ाभयये देवं संसेवे परमेरम् ॥ ४९७॥
अाेमयाानं युीत
79.18 /1

ईशतया गताघय समाधत वधीयते ।
िमां कतयंतारं सववेदातिनतम् ॥ ४९८॥
समादयापराानं वपवेन चेतस ।
editor:अतयामतया परतवय संयासन इयथः ।
िनतं ; परमाानमयवयः ।
एतै महाेपिनषदं देवानां गुं
79.18 /2

समाधसाधनं तारं संताैित सकलाेमम् ॥ ४९९॥
तारवपमेवेदं महाेपिनषदुयते ।
ययाेपिनषदाे वाे भवत ितपादकाः ॥ ५००॥
महाेपिनषदेतयासवे वेदा इित ुतेः ।
देवानां वासवदनां गुां गाेयमदं भवेत् ॥ ५०१॥
शमादवजताे यः याै नाेपदशत ते ।
य एवं वेद णाे महमानमााेित ताद् णाे
महमानम्
79.18 /3

एतसमाधजयय ानय फलमुयते ॥ ५०२॥
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संयासानतरं यत णवेन परानः ।
समाधमाचरेवं महावााेरिततः ॥ ५०३॥
तवं वजानाित साेऽपरछवतनः ।
महमानमवााेित तववानताे यम् ॥ ५०४॥
जीववमनाशेन तावभवे सित ।
जीवुाे भवेािनययाथः किततः ॥ ५०५॥
ारधय ये भाेगाछररे पितते सित ।
ताानादवाया लेशेनाप ववजतम् ॥ ५०६॥
मुयं य तयैव महमानं समते ।
वदेहमुाे भवतीययाथः परकिततः ॥ ५०७॥
इयुपिनषत् ॥
संयासपूवकां वामुपसंहरतेऽधुना ।
इयेवं कथता वा भवयुपिनषता ॥ ५०८॥
रहयवा भवतीयेवमथः किततः ।
इित िषतमाेऽनुवाकः
ानातरहेतवायासयैवाेरिततः ॥ ५०९॥
स एव युाे जासाेन त कमेित किततम् ।
तह सााकृताै कम यतामित शते ॥ ५१०॥
तापरहाराय यागुपवमुयते ।
लाैककयवहाराणां सवेषां तववेदनः ॥ ५११॥
यागाधकारशात न ह यागय वते ।
अताेऽमानुवाकय पूवभाेगेण याेगनः ॥ ५१२॥
यागयतयाािन पठ ते सकलायप ।
तयैवं वदषुाे ययाा यजमानः ा पी
शररममुराे वेदलाेमािन बहवेदः शखा दयं यूपः
काम अायं मयुः पशतपाे।अादमः शमयता दानं
दणा वाघाेता ाण उाता चरवयुमनाे ा
ाेमीत्
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80.1 /1

तय संयासनाे  सााकृतवतः सतः ॥ ५१३॥
जीवुय याे यतयाा सालणः ।
स एव यजमानः यावामयेव हेतना ॥ ५१४॥
ाया चवृया सा पीयाद याेयताम् ।
याे दमायः शमयता सवाशाेपशमावहः ॥ ५१५॥
चवृवशेषाेऽत स भवेद दना ।
editor: सवेित ; सवेयाेपशमकारयथः ।
हाेादकवपवं वागादनां वचयताम् ॥ ५१६॥
यावयते सा दा यदाित
तवयपबित तदय साेमपानं यमते तदपुसदाे
यसरयुपवशयुते च स वयाे युखं
तदाहवनीयाे या याितरितयदय वान तुहाेित
यसायं ातर तसमधं यातमयदनꣳ सायं
च तािन सवनािन
80.1 /2

याेिताेमाभूता या या तपूताेयते ।
याेगनाे यवहारय वनुवाकायभागतः ॥ ५१७॥
editor: तीयभागमवतारयित—याेिताेमेित ।
अयेित ; तीयभाेगेनवयथः ।
भाेजनाकरणेनैव यावातेऽमुना ।
सा दासंसंकाराे धृितरयवगयताम् ॥ ५१८॥
हवरादकपवं भाेजनादेवबुयताम् ।
ये अहाेराे ते दशपूणमासाै
येऽधमासा मासा ते चातमायािन य ऋतवते
पशबधा ये संवसरा परवसरा तेऽहगणाः
सववेदसं वा एतसं यरणं तदवभृथः
80.1 /3

अथाे तृतीयभाेगेन जीवुय याेगनः ॥ ५१९॥
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तकालवशेषेण तागाताेयते ।
editor: तृतीयभागमवतारयित—अथाे इित ।
अ संवसराेित ूयमाणं चयाेगतः ॥ ५२०॥
संवसराेयेतायां चकारायां ुतावह ।
याददावसरादनां याणां च समुयः ॥ ५२१॥
भवादषु चैकैकं पकं युगशदतम् ।
संवसरादसंेयं मायुगे भवेत् ॥ ५२२॥
editor: तदंु कालिनणय—े
-चााणां भवादनां पके पके युगे ।
सपरदावदयेतछदपूवात वसराः ॥
- इित ।
ये रााितरााात एवाहगणा मताः ।
सववदणाकं यासववेदसशदतम् ॥ ५२३॥
अहाेराादकालेन समतेनाेपलतम् ।
यदायुयाेगनतादैतछदकिततम् ॥ ५२४॥
अायुतणाेपेतं समयथ ईरतः ।
एतै जरामयमहाेꣳसं य एवं वानुदगयने
मीयते
देवानामेव महमानं गवादयय सायुयं गछयथ याे
दणे मीयते पतृणामेव महमानं गवा चमसः
सायुयं गछयेताै वै सूयाचमसाेमहमानाै ाणाे
वानभजयित ताद् णाे महमानमयुपिनषत्
80.1 /3

चतथभागेनैतय सवयाकं मुिनम् ॥ ५२५॥
उपासीनय मतय ममुदयते ।
editor:अनुवाकायभागमवतारयित—चतथेित ।
याेगीरय चरतं यरामरणावध ॥ ५२६॥
तेदाेाेऽहाेादसाताखलकम ह ।
इयुपासनशीलः सन् मृतः यादुरायणे ॥ ५२७॥
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स देवातानामैय साय तदनतरम् ।
भावनातारतयेन रवेतादायमते ॥ ५२८॥
अथाेपासनशीलाे याे यते दणायने ।
साेऽवाादकैय ायैतीदसुपताम् ॥ ५२९॥
editor: एतीित ; इदसुायुयमेतीयथः ।
महमानावनुभवेतावादयसाेमयाेः ।
वाहरयगभ च ताेकथाेपदेशतह् ॥ ५३०॥
editor: ताेकथेित ; ताेकवासनाभुपदेशत इयथः ।
तसााकृितपं च जयं ााेययं जः ।
editor: तदित ; हरयगभसााकारपमयथः ।
तसााकारताे वताेकथवपुःयात् ॥ ५३१॥
ताेकं ाय ताय महमानं समते ।
editor: शररपातादूवमित शेषः । ताेकम् ;
हरयगभलाेकमयथः ।
अय ; हरयगभयैयम् ।
ताेपापरेशय सााकारास च जः ॥ ५३२॥
ताेकनाशादूव यसयानादलनम् ।
 तय महवायं महमानं समते ॥ ५३३॥
इतीयनेन वायातथयाेपसंितह् ।
editor: तथयेित ; तितपादकथयेयथः ।
तैरयेऽत पुंवधा तयैवमित वातः ॥ ५३४॥
पुषाे वेित वाेन शाखायां ताडनामप ।
भेदकयाेपलेन ववाेभैव युयते ॥ ५३५॥
पुंययाेताडनां ह सामानाधकरयगीः ।
न तथा तैरये या षाेः ुतवतः ॥ ५३६॥
सामानाधकरये च षाेयाहितरेव ह ।
वदषुाे यजमानवं यवं ह वयते ॥ ५३७॥
editor: वदषुाे याे यतय ययाेित यधकरणे षाै ।
अयथा
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वानेव यः ; स एव यजमान इित याहितः यात् ।
ताडशाखायां
त - पुषाे वा व यः - इित सामानाधकरयम् ।
अताे भेदकाेपलाेद इयथः ।
यदाजयमानाद ुतं ताडनां न ह
अायुषवधयाप सवनयपता ॥ ५३८॥
इयाद ताडनां यु न ह तैरयके ।
मरणावभृथवाद कंचसायबाधनात् ॥ ५३९॥
वयाेभेद एवाताे यायाे नैव वभता ।
कंच नाेपससनमदं तैरये किततम् ॥ ५४०॥
कं तह वायाः शंसा परकयते ।
ताैशाया नावकाशाेऽत कन ॥ ५४१॥
ममुफलं वनुवाके किततम् ।
तवसेवासंभूतमयशेषं च मलम् ॥ ५४२॥
इित चतःषतमाेऽनुवाकः
वारयमुाेबृहायानुसारतः ।
पुषाेमतीथेन थवतरभीिततः ॥ ५४३॥
याां कितचा यायाताः पपतः ।
यथाेपयाेगमेवा संहेण यथामप ॥ ५४४॥
वारयैः समतेयं यायाता याक शभा ।
अारय गायीं ावडः पाठ अातः ।
ततः पूव त तैः सवे तपाठाः समाताः ॥ ५४५॥
इित ीमपरमहंसपराजकाचायीशवरामानदतीथशय
ीपुषाेमानदतीथवरचतं याुपिनषवरणं समाम् ।
Note

Read यात् in the shloka following verse 195
Read इित ...अनुवाकः for इित ...अयायः around

verses 337 till 351

Add इयाचवारंशाेऽनुवाकः just after verse 366
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Encoded and proofread by Wim en Esther wkl-evdk at knoware.nl

Yajniki Upanishad encoded by Sunder Hattangadi

as Mahanarayana Upanishad.

According to Sw. Vimalananda, who has translated the Mahanarayana

Upanishad (Ramakrishna Math publ.), ᳚it is also known as
Yajniki Upanishad on the ground that Yajnatma Narayana is

considered to be the seer of this part of the Veda᳚

(Krishna Yajurveda). This upanishad forms the tenth (last)

prapathakas (Sayana’s term), or prasna (Bhattabhaskara’s term) of the

Taittiriya Aranyaka. It is also called ‘khila’ (supplementary) as it

deals with many rituals in daily use. There is a ‘dravidapatha’ and

’andhrapatha’ with 64 and 80 chapters resp.!

The text is not the same in many recensions of the upanishads.

‘The yAj nikyupaniShad with a commentary in the form of kArikas by

shrIpuruShottamAnandatIrtha is based

on a single manuscript found in the Adyar Library.

The yAj nikyupaniShad is also known as nArAyaNopaniShad. There is the

mahAnArAyaNopaniShad belonging to the atharvaveda. edited by Col. Jacob,

which has been utilised by Bloomfield in preparing his Vedic Concordance.

The latter is only another version of this yAj nikyupaniShad.

The taittirIyayajurveda is divided into the sa.nhitA and the brAhmaNa

portions. The brAhmaNa has the three prapAThakas for the main brAhmaNa

portion, and then the AraNyaka portion. SAyana divides the AraNyaka into

ten prapAThakas, and the three prapAThakas, 7 to 9 form what is well known

as the taittirIyopaniShad. The next one is accepted as a khila

(supplement) and that is the yAj nikyupaniShad. BhaTTabhAskara takes the

whole of the TaittirIyopaniShad as a single prashna, and there is also a

slight difference in him from the arrangement of the prashnas found in

sAyaNa. Otherwise the texts are the same.’
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