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Kalisantarana Upanishat

ક લસ તરણાપેિનષત્

(કૃ ણયજુવદ યા)

ૐસહ નાવવતુ । સહ નાૈ ભનુક્તુ ।
સહ વીયર્ઙ્કરવાવહૈ ।
તજે વનાવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ ।
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ ।
(ભગવન્નામ મરણમાત્રેણ ક લસ તરણમ્)

હિરઃ ૐ । દ્વાપરા તે નારદાે બ્રહ્માણં જગામ કથં ભગવન્ ગાં
પયર્ટન્ ક લ સ તરેય મ ત ।
સ હાવેાચ બ્રહ્મા સાધુ ષ્ટાેઽ મ સવર્શ્રુ તરહસ્યં ગાે યં
તચ્છૃ યને ક લસસંારં તિર ય સ ।
ભગવતઆિદપુ ષસ્ય નારાયણસ્ય નામાેચ્ચારણમાત્રેણ
િનધૂર્તક લભર્વતી ત॥ ૧॥
(પરબ્રહ્માવરણિવનાશકષાેડશનામાિન)

નારદઃ પનુઃ પપ્રચ્છ તન્નામ િક મ ત । સ હાવેાચ િહર યગભર્ઃ ।
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે ।
હરે કૃ ણ હરે કૃ ણ કૃ ણ કૃ ણ હરે હરે॥
ઇ ત ષાેડશકં ના ાં ક લક મષનાશનમ્ ।
નાતઃ પરતરાપેાયઃ સવર્વેદેષુ દૃ યતે॥
ષાેડશકલા તસ્ય વસ્યાવરણિવનાશનમ્ ।
તતઃ પ્રકાશતે પરં બ્રહ્મ મેઘાપાયે રિવર મમ ડલીવે ત॥ ૨॥
(નામજપમિહમા)
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પનુનાર્રદઃ પપ્રચ્છ ભગવન્ કાેઽસ્ય િવિધિર ત ।
તં હાવેાચ નાસ્ય િવિધિર ત ।
સવર્દા શુ ચરશુ ચવાર્ પઠન્ બ્રાહ્મણઃ સલાેકતાં સમીપતાં
સ પતાં સાયજુ્યમે ત ।
યદાસ્ય ષાેડશકસ્ય સાધર્િત્રકાેટ જર્પ ત તદા બ્રહ્મહત્યાં તર ત ।
તર ત વીરહત્યામ્ ।
વણર્ તેયાત્ પૂતાે ભવ ત ।
ષલીગમનાત્ પૂતાે ભવ ત ।
િપ દેવમનુ યાણામપકારાત્ પૂતાે ભવ ત ।
સવર્ધમર્પિરત્યાગપાપાત્ સદ્યઃ શુ ચતામા ુયાત્ ।
સદ્યાે મુચ્યતે સદ્યાે મુચ્યતે ઇત્યુપિનષત્॥ ૩॥
ૐસહ નાવવતુ । સહ નાૈ ભનુક્તુ ।
સહ વીયર્ઙ્કરવાવહૈ ।
તજે વનાવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ ।
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ ।
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