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Mahanarayana Upanishad

மஹாநாராயேபநிஷth

ஹ: ௐ ॥ ஶmh ேநா thர: ஶmh வண: । ஶmh ேநா ப⁴வthயrhயமா ।
ஶmh ந இnhth³ேரா ph³’ஹshபதி: । ஶmh ேநா விShiΝkhரம: ॥
நேமா ph³ரமேண । நமshேத வாேயா । thவேமவ phரthயmh ph³ரமா ।
thவாேமவ phரthயmh ph³ரம வதி³Shயா । ’தmh வதி³Shயா ।
ஸthயmh வதி³Shயா । தnhமாமவ । தth³வkhதாரமவ ।
அவ மாmh । அவ வkhதாரmh ॥ ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
ௐ ஸஹ நாவவ । ஸஹ ெநௗ ⁴நkh । ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவி நாவதீ⁴தமsh । மா விth³விஷாவைஹ ।
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
phரத²ேமாऽiνவாக: ।
அmhப⁴shயபாேர ⁴வநshய மth◌⁴ேய நாகshய ph’Shேட² மஹேதா மயாnh ।
ஶுkhேரண jhேயாதꣳீ ஸமiνphரவிShட: phரஜாபதிசரதி க³rhேப⁴ அnhத: ॥ 1॥
யshnhநித³ꣳஸmh ச வி ைசதி ஸrhவmh யshnh ேத³வா அதி⁴ விேவ நிேஷ:³ ।
தேத³வ ⁴தmh த³ ப⁴vhயமா இத³mh தத³ேர பரேம vhேயாமnh ॥ 2॥
ேயநாvh’தmh க²mh ச தி³வmh ம ச ேயநாதி³thயshதபதி ேதஜஸா ph◌⁴ராஜஸா ச ।
யமnhத:ஸiµth³ேர கவேயா வயnhதி யத³ேர பரேம phரஜா: ॥ 3॥
யத: phரஸூதா ஜக³த: phரஸூதீ ேதாேயந வாnh vhயசஸrhஜ ⁴mhயாmh ।
யேதா³ஷதீ⁴பி: ◌⁴ ஷாnh பஶூꣳச விேவஶ ⁴தாநி சராசராணி ॥ 4॥
அத: பரmh நாnhயத³ணீயஸꣳ பராthபரmh யnhமஹேதா மஹாnhதmh ।
யேத³கமvhயkhதமநnhதபmh விவmh ராணmh தமஸ: பரshதாth ॥ 5॥
தேத³வrhதmh த³ஸthயமாஹுshதேத³வ ph³ரம பரமmh கவீநாmh ।
இShடாrhதmh ப³ஹுதா⁴ ஜாதmh ஜாயமாநmh விவmh பி³ப⁴rhதி ⁴வநshய நாபி: ◌⁴ ॥ 6॥
தேத³வாkh³நிshதth³வாshதthஸூrhயshத³ சnhth³ரமா: ।
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மஹாநாராயேபநிஷth

தேத³வ ஶுkhரமmh’தmh தth³ph³ரம ததா³ப:ஸ phரஜாபதி: ॥ 7॥
ஸrhேவ நிேமஷா ஜjhஞிேர விth³த: ஷாத³தி⁴ ।
கலா iµஹூrhதா: காShடா²சாேஹாராthராச ஸrhவஶ: ॥ 8॥
அrhத⁴மாஸா மாஸா ’தவ:ஸmhவthஸரச கlhபnhதாmh ।
ஸ ஆப: phர³ேத⁴ உேப⁴ இேம அnhதமேதா²ஸுவ: ॥ 9॥
ைநநrhth◌⁴வmh ந திrhயசmh ந மth◌⁴ேய பஜkh³ரப⁴th ।
ந தshேயேஶ கசந தshய நாம மஹth³யஶ: ॥ 10॥
ந ஸnhth³’ேஶ திShட²தி பமshய ந சுஷா பயதி கசைநநmh ।
’தா³ மநீஶா மநஸாபி⁴khlh’phேதா ய ஏநmh வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhதி ॥ 11॥
பரமாthம-ரNhயக³rhப⁴-ஸூkhத
அth³ph◌⁴ய:ஸmh⁴ேதா ரNhயக³rhப⁴ இthயShெடௗ ॥
அth³ph◌⁴ய ஸmh⁴த: ph’தி²vhெயௗ ரஸாchச விவகrhமண:ஸமவrhததாதி⁴ ।
தshய thவShடா வித³த⁴th³பேமதி தthஷshய விவமாஜாநமkh³ேர । 1।
ேவதா³ஹேமதmh ஷmh மஹாnhதmh ஆதி³thயவrhணmh தமஸ: பரshதாth ।
தேமவmh விth³வாநph◌⁴’த இஹ ப⁴வதி நாnhய:பnhதா²விth³யேதऽயநாய । 2।
phரஜாபதிசரதி க³rhேப⁴ அnhத:அஜாயமாேநா ப³ஹுதா² விஜாயேத ।
தshய தீ⁴ரா: பஜாநnhதி ேயாநிmh மசீநாmh பத³chச²nhதி ேவத⁴ஸ: । 3।
ேயா ேத³ேவph◌⁴ய ஆதபதி ேயா ேத³வாநாmh ேராத: । rhேவா ேயா ேத³ேவph◌⁴ேயா
ஜாத: நேமா சாய ph³ராமேய । 4।
சmh ph³ராமmh ஜநயnhத: ேத³வா அkh³ேர தத³ph³வnh । யshthைவவmh
ph³ராமே விth³யாth தshய ேத³வா அஸnh வேஶ । 5।
ச ேத லச பthnhெயௗ அேஹாராthேர பாrhேவ நthராணி பmh ।
அவிெநௗ vhயாthதmh இShடmh மநிஷாண அiµmh மநிஷாண ஸrhவmh
மநிஷாண । 6। இதி உthதரநாராயiνவாக: ।
ரNhயக³rhப:◌⁴ ஸமவrhததாkh³ேர ⁴தshய ஜாத: பதிேரக ஆth ।
ஸ தா³தா⁴ர ph’தி²வீmh th³யாiµேதமாmh கshைம ேத³வாய ஹவிஷா விேத⁴ம ॥ 1॥
ய: phராணேதா நிஷேதா மthைவக இth³ராஜா ஜக³ேதா ப³⁴வ ।
ய ஈேஶ அshய th³விபத³சShபத:³ கshைம ேத³வாய ஹவிஷா விேத⁴ம ॥ 2॥
ய ஆthமதா³ ப³லnhதா³ யshய விவ உபாஸேத phரஶிஷmh யshய ேத³வா: ।
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மஹாநாராயேபநிஷth

யshய சா²யாmh’தmh யshய mh’th: கshைம ேத³வாய ஹவிஷா விேத⁴ம ॥ 3॥
யshேயேம மவnhேதா மthவா யshய ஸiµth³ரꣳ ரஸயா ஸஹாஹு: ।
யshேயமா: phரதி³ேஶா யshய பா³ஹூ கshைம ேத³வாய ஹவிஷா விேத⁴ம ॥ 4॥
யmh khரnhத³ அவஸா தshதபா⁴ேந அshையேதாmh மநஸா ேரஜமாேந ।
யthராதி⁴ ஸூர உதி³ெதௗ vhேயதி கshைம ேத³வாய ஹவிஷா விேத⁴ம ॥ 5॥
ேயந th³ெயௗkh³ரா ph’தி²வீ ச th³’ேட⁴ ேயந ஸுவ:shதபி⁴தmh ேயந நாக: ।
ேயா அnhதே ரஜேஸா விமாந: கshைம ேத³வாய ஹவிஷா விேத⁴ம ॥ 6॥
ஆேபா ஹ யnhமஹதீrhவிவமாயmh த³mh த³தா⁴நா ஜநயnhதீரkh³நிmh ।
தேதா ேத³வாநாmh நிரவrhததாஸுேரக: கshைம ேத³வாய ஹவிஷா விேத⁴ம ॥ 7॥
யசிதா³ேபா மநா பrhயபயth³த³mh த³தா⁴நா ஜநயnhதீரkh³நிmh ।
ேயா ேத³ேவவதி⁴ ேத³வ ஏக கshைம ேத³வாய ஹவிஷா விேத⁴ம ॥ 8॥
ஏஷ  ேத³வ: phரதி³ேஶாऽiν ஸrhவா: rhேவா  ஜாத:ஸ உ க³rhேப⁴ அnhத: ।
ஸ விஜாயமாந:ஸ ஜநிShயமாண: phரthயŋhiµகா²shதிShட²தி விவேதாiµக:² ॥ 12॥
விவதசுத விவேதா iµேகா² விவேதா ஹshத உத விவதshபாth ।
ஸmh பா³ஹுph◌⁴யாmh நமதி ஸmh பதthைரrhth³யாவாph’தி²வீ ஜநயnh ேத³வ ஏக: ॥ 13॥
ேவநshதth பயnh விவா ⁴வநாநி விth³வாnh யthர விவmh ப⁴வthேயகநீட³mh ।
யshnhநித³ꣳஸmh ச வி ைசகꣳஸ ஓத: phேராதச வி:◌⁴ phரஜாஸு ॥ 14॥
phர தth³ேவாேச அmh’தmh iν விth³வாnh க³nhத⁴rhேவா நாம நிதmh ³ஹாஸு ।
thணி பதா³ நிதா ³ஹாஸு யshதth³ேவத³ஸவி: பிதா ஸth ॥ 15॥
ஸ ேநா ப³nh⁴rhஜநிதா ஸ விதா⁴தா தா⁴மாநி ேவத³ ⁴வநாநி விவா ।
யthர ேத³வா அmh’தமாநஶாநாshth’தீேய தா⁴மாnhயph◌⁴ையரயnhத ॥ 16॥
ப th³யாவாph’தி²வீ யnhதி ஸth³ய: ப ேலாகாnh ப தி³ஶ: ப ஸுவ: ।
’தshய தnhmh விததmh விch’thய தத³பயth தத³ப⁴வth phரஜாஸு ॥ 17॥
பthய ேலாகாnh பthய ⁴தாநி பthய ஸrhவா: phரதி³ேஶா தி³ஶச ।
phரஜாபதி: phரத²மஜா ’தshயாthமநாthமாநமபி⁴ஸmhப³⁴வ ॥ 18॥
ஸத³ஸshபதிமth³⁴தmh phயnhth³ரshய காmhயmh ।
ஸநிmh ேமதா⁴மயாஷmh ॥ 19॥

mahanarayana.pdf 3



மஹாநாராயேபநிஷth

உth³தீ³phயshவ ஜாதேவேதா³ऽபkh◌⁴நnhநி’திmh மம । பஶூꣳச
மயமமாவஹ வநmh ச தி³ேஶா தி³ஶ ॥ 20॥
மா ேநா ꣳjhஜாதேவேதா³ கா³மவmh ஷmh ஜக³th ।
அபி³ph◌⁴ரத³kh³ந ஆக³ யா மா பபாதய ॥ 21॥
ஷshய விth³மேஹ ஸஹshராshய மஹாேத³வshய தீ⁴ம ।
தnhேநா th³ர: phரேசாத³யாth ॥ 22॥
கா³யthrhயா: ।
தthஷாய விth³மேஹ மஹாேத³வாய தீ⁴ம । தnhேநா th³ர: phரேசாத³யாth॥ 23॥
தthஷாய விth³மேஹ வkhரNhடா³ய தீ⁴ம । தnhேநா த³nhதி: phரேசாத³யாth ॥
24॥
தthஷாய விth³மேஹ சkhரNhடா³ய தீ⁴ம । தnhேநா நnhதி:³ phரேசாத³யாth ॥
25॥
தthஷாய விth³மேஹ மஹாேஸநாய தீ⁴ம । தnhந:ஷNhiµக:² phரேசாத³யாth ॥
26॥
தthஷாய விth³மேஹஸுவrhணபாய தீ⁴ம । தnhேநா க³ட:³ phரேசாத³யாth ॥
27॥
ேவதா³thமநாய விth³மேஹரNhயக³rhபா⁴ய தீ⁴ம । தnhேநா ph³ரம phரேசாத³யாth
॥ 28॥
நாராயய விth³மேஹ வாஸுேத³வாய தீ⁴ம । தnhேநா விShiΝ: phரேசாத³யாth ॥
29॥
வjhரநகா²ய விth³மேஹ தீணத³ꣳShThராய தீ⁴ம । தnhேநா நாரꣳஹ:

phரேசாத³யாth ॥ 30॥
பா⁴shகராய விth³மேஹ மஹth³th³திகராய தீ⁴ம । தnhேநா ஆதி³thyhய:
phரேசாத³யாth ॥ 31॥
ைவவாநரய விth³மேஹ லாலாய தீ⁴ம । தnhேநா அkh³நி: phரேசாத³யாth ॥ 32॥
காthயாயநாய விth³மேஹ கnhயாமா தீ⁴ம । தnhேநா ³rhகி:³ phரேசாத³யாth ॥
33॥
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[பாட²ேப⁴த:³:
சrhiµகா²ய விth³மேஹ கமNhட³த⁴ராய தீ⁴ம । தnhேநா ph³ரமா phரேசாத³யாth
॥
ஆதி³thயாய விth³மேஹ ஸஹshரகிரய தீ⁴ம । தnhேநா பா⁴iν: phரேசாத³யாth ॥
பாவகாய விth³மேஹ ஸphதவாய தீ⁴ம । தnhேநா ைவவாநர: phரேசாத³யாth ॥
மஹாஶூnhைய விth³மேஹ மஹா³rhகா³ைய தீ⁴ம । தnhேநா ப⁴க³வதீ
phரேசாத³யாth ॥
ஸுப⁴கா³ைய விth³மேஹ கமலமாnhைய தீ⁴ம । தnhேநா ெகௗ³ phரேசாத³யாth ॥
நவலாய விth³மேஹ விஷத³nhதாய தீ⁴ம । தnhந:ஸrhப: phரேசாத³யாth ॥]

ஸஹshரபரமா ேத³வீ ஶதலா ஶதாŋhரா । ஸrhவꣳஹர ேம
பாபmh ³rhவா :³shவphநநாஶிநீ ॥ 34॥
காNhடா³th காNhடா³th phரேராஹnhதீ பஷ: பஷ: ப । ஏவா ேநா
³rhேவ phரதiν ஸஹshேரண ஶேதந ச ॥ 35॥
யா ஶேதந phரதேநா ஸஹshேரண விேராஹ । தshயாshேத ேத³வீShடேக
விேத⁴ம ஹவிஷா வயmh ॥ 36॥
அவkhராnhேத ரத²khராnhேத விShiΝkhராnhேத வஸுnhத⁴ரா । ஶிரஸா
தா⁴ரயிShயா ரshவ மாmh பேத³ பேத³ ॥ 37॥
⁴rhேத⁴iνrhத⁴ரணீ ேலாகதா⁴ணீ । உth³th◌⁴’தா வராேஹண
kh’Shேணந ஶதபா³ஹுநா ॥ 38॥
mh’thதிேக ஹந பாபmh யnhமயா ³Shkh’தmh kh’தmh ।
mh’thதிேக ph³ரமத³thதா காயேபநாபி⁴மnhthதா ।
mh’thதிேக ேத³ ேம Shmh thவயி ஸrhவmh phரதிSh²தmh ॥ 39॥
mh’thதிேக phரதிSh²ேத ஸrhவmh தnhேம நிrhiΝத³ mh’thதிேக । thவயா
ஹேதந பாேபந க³chசா² பரமாmh க³திmh ॥ 40॥
யத இnhth³ர ப⁴யாமேஹ தேதா ேநா அப⁴யmh kh’தி⁴ । மக⁴வச²kh³தி⁴
தவ தnhந ஊதேய விth³விேஷா விmh’ேதா⁴ ஜ ॥ 41॥
shவshதிதா³ விஶshபதிrhvh’thரஹா விmh’ேதா⁴ வஶீ । vh’ேஷnhth³ர:
ர ஏ ந:shவshதிதா³அப⁴யŋhகர: ॥ 42॥
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shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா:shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயாஅShடேந:shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴॥ 43॥
ஆபாnhதமnhshth’பலphரப⁴rhமா ⁴நி:
ஶிவாச²மாꣳ’ ।
ேஸாேமா விவாnhயதஸாவநாநி நாrhவாகி³nhth³ரmh phரதிமாநாநி ேத³:◌⁴ ॥ 44॥
ph³ரமஜjhஞாநmh phரத²மmh ரshதாth³வி மத:ஸுேசா ேவந ஆவ: ।
ஸ ³th◌⁴நியா உபமா அshய விShடா:²ஸதச ேயாநிமஸதச விவ: ॥ 45॥
shேயாநா ph’தி²வி ப⁴வாnh nh’ரா நிேவஶநீ । யchசா² ந:
ஶrhம ஸphரதா:² ॥ 46॥
க³nhத⁴th³வாராmh ³ராத⁴rhஷாmh நிthயShடாmh கணீmh ।
ஈவꣳ ஸrhவ⁴தாநாmh தாேஹாபவேய யmh ॥ 47॥
rhேம ப⁴ஜ அலrhேம நய ।
விShiΝiµகா²ைவ
ேத³வாச²nhேதா³பி⁴மா◌ॅmhlhேலாகாநநபஜyhயமph◌⁴யஜயnh ।
மஹாꣳ இnhth³ேரா வjhரபா³ஹு: ேஷாட³ஶீ ஶrhம யchச² ॥ 48॥
shவshதி ேநா மக⁴வா கேரா । ஹnh பாphமாநmh ேயாऽshமாnh th³ேவSh ॥ 49॥
ேஸாமாநꣳ shவரணmh kh’iΝ ph³ரமணshபேத கவnhதmh ய ஔஶிஜmh ।
ஶரmh யjhஞஶமலmh த³mh தshnhthத³ ேயாऽshமாnh th³ேவSh ॥ 50॥
சரணmh பவிthரmh விததmh ராணmh ேயந தshதரதி ³Shkh’தாநி ।
ேதந பவிthேரண ஶுth³ேத⁴ந தா அதி பாphமாநமராதிmh தேரம ॥ 51॥
ஸேஜாஷா இnhth³ர ஸக³ே மth³பி: ◌⁴ ேஸாமmh பிப³ vh’thரஹ²ர விth³வாnh ।
ஜ ஶthꣳரப mh’ேதா⁴ iνத³shவாதா²ப⁴யmh kh’iΝ விவேதா ந: ॥ 52॥
ஸுthரா ந ஆப ஓஷத⁴ய:ஸnh ।
³rhthராshதshைம ⁴யாஸுrhேயாऽshமாnh th³ேவSh யmh ச வயmh th³விShம: ॥
53॥
ஆேபா  Shடா² மேயா⁴வshதா ந ஊrhேஜ த³தா⁴தந । மேஹ ரய
சேஸ । ேயா வ: ஶிவதேமா ரஸshதshய பா⁴ஜயேதऽஹ ந: ।
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உஶதீவ மாதர: । தshமா அரmh க³மாம ேவா யshய யாய
nhவத² । ஆேபா ஜநயதா² ச ந: ॥ 54॥
ரNhயஶ ◌்’ŋhக³mh வணmh phரபth³ேய தீrhத² ேம ேத³ யாசித: ।
யnhமயா ⁴khதமஸா⁴நாmh பாேபph◌⁴யச phரதிkh³ரஹ: ॥ 55॥
யnhேம மநஸா வாசா கrhம வா ³Shkh’தmh kh’தmh ।
தnhந இnhth³ேரா வே ph³’ஹshபதி:ஸவிதா ச நnh ந: ந: ॥ 56॥
நேமாऽkh³நேயऽphஸுமேத நம இnhth³ராய நேமா வய நேமா வாNhைய
நேமாऽth³ph◌⁴ய: ॥ 57॥
யத³பாmh khரmh யத³ேமth◌⁴யmh யத³ஶாnhதmh தத³பக³chச²தாth ॥ 58॥
அthயாஶநாத³தீபாநாth³ யchச உkh³ராth phரதிkh³ரஹாth ।
தnhேம வே ராஜா பாணிநா யவமrhஶ ॥ 59॥
ேஸாऽஹமபாேபா விரேஜா நிrhiµkhேதா iµkhதகிlhபி³ஷ: ।
நாகshய ph’Shட²மாய க³chேச²th³ph³ரமஸேலாகதாmh ॥ 60॥
யசாphஸு வண:ஸ நாthவக⁴மrhஷண: ॥ 61॥
இமmh ேம க³ŋhேக³ யiµேந ஸரshவதி ஶுth³ shேதாமꣳ ஸசதா பShணியா ।
அkhநிஅ மth³vh’ேத⁴ விதshதயாrhகீேய ஶ ◌்’iΝயா ஸுேஷாமயா ॥ 62॥
’தmh ச ஸthயmh சாபீ⁴th³தா⁴thதபேஸாऽth◌⁴யஜாயத ।
தேதா ராthரஜாயத தத:ஸiµth³ேரா அrhணவ: ॥ 63॥
ஸiµth³ராத³rhணவாத³தி⁴ ஸmhவthஸேரா அஜாயத ।
அேஹாராthராணி வித³த⁴th³விவshய ஷேதா வஶீ ॥ 64॥
ஸூrhயாசnhth³ரமெஸௗ தா⁴தா யதா²rhவமகlhபயth ।
தி³வmh ச ph’தி²வீmh சாnhதமேதா²ஸுவ: ॥ 65॥
யthph’தி²vhயாꣳ ரஜ:shவமாnhதே விேராத³ ।
இமாꣳshததா³ேபா வண: நாthவக⁴மrhஷண: ॥
நnh வஸவ: நா வண: நாthவக⁴மrhஷண: ।
ஏஷ ⁴தshய மth◌⁴ேய ⁴வநshய ேகா³phதா ॥
ஏஷ Nhயkh’தாmh ேலாகாேநஷ mh’thேயாrhரNhமயmh ।
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th³யாவாph’தி²vhேயாrhரNhமயꣳ ஸꣳதꣳ ஸுவ: ।
ஸ ந:ஸுவ:ஸꣳஶிஶாதி⁴ ॥ 66॥
ஆrhth³ரmh jhவலதிjhேயாதிரஹமsh । jhேயாதிrhjhவலதி ph³ரமாஹமsh ।
ேயாऽஹமsh ph³ரமாஹமsh ।அஹமsh ph³ரமாஹமsh ।அஹேமவாஹmh
மாmh ஜுேஹா shவாஹா ॥ 67॥
அகாrhயவகீrhணீ shேதேநா ph◌⁴ணஹா ³தlhபக:³ ।
வேऽபாமக⁴மrhஷணshதshமாth பாபாth phரiµchயேத ॥ 68॥
ரேஜா⁴shthவ மாꣳ ேராத³யshவ phரவத³nhதி தீ⁴ரா: ॥ 69॥
ஆkhராnhthஸiµth³ர: phரத²ேம வித⁴rhமஜநயnhphரஜா ⁴வநshய ராஜா ।
vh’ஷா பவிthேர அதி⁴ ஸாேநா அvhேய ph³’ஹthேஸாேமா வாvh’ேத⁴ ஸுவாந
இnh:³ ॥ 70॥
th³விதீேயாऽiνவாக: ।
ஜாதேவத³ேஸ ஸுநவாம ேஸாமமராதீயேதா நித³ஹாதி ேவத:³ ।
ஸ ந: பrhஷத³தி ³rhகா³ணி விவா நாேவவ nh⁴mh ³தாthயkh³நி: ॥ 1॥
³rhகா³ஸூkhதmh ।
தாமkh³நிவrhmh தபஸா jhவலnhதீmh ைவேராசநீmh கrhமப²ேலஷு ஜுShடாmh ।
³rhகா³mh ேத³வꣳீ ஶரணமஹmh phரபth³ேய ஸுதர தரேஸ நம: ॥ 2॥
அkh³ேந thவmh பாரயா நvhேயா அshமாnh shவshதிபி⁴ரதி ³rhகா³ணி விவா ।
ச ph’th²வீ ப³ஹுலா ந உrhவீ ப⁴வா ேதாகாய தநயாய ஶmhேயா: ॥ 3॥
விவாநி ேநா ³rhக³ஹா ஜாதேவத:³nh⁴mh ந நாவா ³தாதிபrh ।
அkh³ேந அthவnhமநஸா kh³’ேநாऽshமாகmh ேபா³th◌⁴யவிதா தநாmh ॥ 4॥
ph’தநாதꣳ ஸஹமாநiµkh³ரமkh³நிꣳ ஹுேவம பரமாthஸத⁴shதா²th ।
ஸ ந: பrhஷத³தி ³rhகா³ணி விவா ாமth³ேத³ேவா அதி ³தாthயkh³நி: ॥ 5॥
phரthேநா கTh³ேயா அth◌⁴வேரஷு ஸநாchச ேஹாதா நvhயச ஸth ।
shவாmh சாkh³ேந தiνவmh பிphரயshவாshமph◌⁴யmh ச ெஸௗப⁴க³மாயஜshவ ॥ 6॥
ேகா³பி⁴rhஜுShடமேஜா நிkhதmh தேவnhth³ர விShேரiνஸசேரம ।
நாகshய ph’Shட²மபி⁴ ஸmhவஸாேநா ைவShணவீmh ேலாக இஹ மாத³யnhதாmh ॥ 7॥
th’தீேயாऽiνவாக: ।
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⁴ரnhநமkh³நேய ph’தி²vhைய shவாஹா ⁴ேவாऽnhநmh
வாயேவऽnhதாய shவாஹா ஸுவரnhநமாதி³thயாய தி³ேவ shவாஹா
⁴rh⁴வshஸுவரnhநmh சnhth³ரமேஸ தி³kh³ph◌⁴ய:shவாஹா நேமா ேத³ேவph◌⁴ய:
shவதா⁴ பிth’ph◌⁴ேயா ⁴rh⁴வ:ஸுவரnhநேமாmh ॥ 1॥
சrhேதா²ऽiνவாக: ।
⁴ரkh³நேய ph’தி²vhைய shவாஹா ⁴ேவா வாயேவऽnhதாய shவாஹா
ஸுவராதி³thயாய தி³ேவ shவாஹா ⁴rh⁴வshஸுவசnhth³ரமேஸ தி³kh³ph◌⁴ய:
shவாஹா
நேமா ேத³ேவph◌⁴ய:shவதா⁴ பிth’ph◌⁴ேயா ⁴rh⁴வ:ஸுவரkh³ந ஓmh ॥ 1॥
பசேமாऽiνவாக: ।
⁴ரkh³நேய ச ph’தி²vhைய ச மஹுேத ச shவாஹா ⁴ேவா வாயேவ
சாnhதாய ச மஹேத ச shவாஹா ஸுவராதி³thயாய ச தி³ேவ ச
மஹேத ச shவாஹா ⁴rh⁴வshஸுவசnhth³ரமேஸ ச
நthேரph◌⁴யச
தி³kh³ph◌⁴யச மஹேத ச shவாஹா நேமா ேத³ேவph◌⁴ய:shவதா⁴ பிth’ph◌⁴ேயா
⁴rh⁴வ:ஸுவrhமஹேராmh ॥ 1॥
ஷShேடா²ऽiνவாக: ।
பா ேநா அkh³ந ஏநேஸ shவாஹா பா ேநா விவேவத³ேஸ shவாஹா
யjhஞmh பா விபா⁴வேஸா shவாஹா ஸrhவmh பா ஶதkhரேதா shவாஹா ॥ 1॥
ஸphதேமாऽiνவாக: ।
பா ேநா அkh³ந ஏகயா பாத th³விதீயயா பாrhஜ th’தீயயா
பா கீ³rhபி⁴சதsh’பி⁴rhவேஸா shவாஹா ॥ 1॥
அShடேமாऽiνவாக: ।
யச²nhத³ஸாmh’ஷேபா⁴
விவபச²nhேதா³ph◌⁴யசnhதா³ꣳshயாவிேவஶ । ஸதாꣳஶிkhய:
phேராவாேசாபநிஷதி³nhth³ேரா jhேயShட²இnhth³யாய ’ph◌⁴ேயா நேமா
ேத³ேவph◌⁴ய:shவதா⁴
பிth’ph◌⁴ேயா ⁴rh⁴வshஸுவச²nhத³ ஓmh ॥ 1॥
நவேமாऽiνவாக: ।
நேமா ph³ரமேண தா⁴ரணmh ேம அshthவநிராகரணmh தா⁴ரயிதா ⁴யாஸmh
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கrhணேயா: தmh மா chேயாட⁴mh மமாiµShய ஓmh ॥ 1॥
த³ஶேமாऽiνவாக: ।
’தmh தப:ஸthயmh தப: தmh தப: ஶாnhதmh தேபா த³மshதப:
ஶமshதேபா தா³நmh தேபா யjhஞmh தேபா ⁴rh⁴வ:

ஸுவrhph³ரைமத³பாshைவதthதப: ॥ 1॥
ஏகாத³ேஶாऽiνவாக: ।
யதா² vh’shய ஸmhShபிதshய ³ராth³க³nhேதா⁴ வாthேயவmh Nhயshய
கrhமே ³ராth³க³nhேதா⁴ வாதி யதா²தா⁴ராmh கrhேதऽவதமவkhராேம
யth³ேவ ேவ ஹவா விவயிShயா கrhதmh
பதிShயாthேயவமmh’தாதா³thமாநmh ஜு³phேஸth ॥ 1॥
th³வாத³ேஶாऽiνவாக: ।
அேரணீயாnh மஹேதா மயாநாthமா ³ஹாயாmh நிேதாऽshய ஜnhேதா: ।
தமkhரmh பயதி வீதேஶாேகா தா⁴: phரஸாதா³nhமமாநஶmh ॥ 1॥
ஸphத phரா phரப⁴வnhதி தshமாth ஸphதாrhசிஷ:ஸத: ◌⁴ ஸphத வா: ।
ஸphத இேம ேலாகா ேயஷு சரnhதி phரா ³ஹாஶயாnhநிதா:ஸphத ஸphத ॥ 2॥
அத:ஸiµth³ரா கி³ரயச ஸrhேவऽshமாthshயnhத³nhேத nhத⁴வ:ஸrhவபா: ।
அதச விவா ஓஷத⁴ேயா ரஸாச ேயைநஷ ⁴தshதிShட²thயnhதராthமா ॥ 3॥
ph³ரமா ேத³வாநாmh பத³வீ: கவீநாmh’rhவிphராmh மேஷா mh’கா³mh ।
ேயேநா kh³’th◌⁴ராꣳshவதி⁴திrhவநாநாꣳேஸாம: பவிthரமthேயதி ேரப⁴nh ॥ 4॥
அஜாேமகாmh ேலாதஶுkhலkh’Shmh ப³வீmh phரஜாmh ஜநயnhதꣳீ ஸபாmh ।
அேஜா ேயேகா ஜுஷமாேऽiνேஶேத ஜஹாthேயநாmh ⁴khதேபா⁴கா³மேஜாऽnhய: ॥
5॥
ஹmhஸ: ஶுசிஷth³வஸுரnhதஸth³ேதா⁴தா ேவதி³ஷத³திதி²rh³ேராணஸth ।
nh’ஷth³வரஸth³’தஸth³vhேயாமஸத³ph³ஜா ேகா³ஜா ’தஜா அth³ஜா ’தmh
ph³’ஹth ॥ 6॥
யshமாjhஜாதா ந பரா ைநவ கிசநாஸ ய ஆவிேவஶ ⁴வநாநி விவா ।
phரஜாபதி: phரஜயா ஸmhவிதா³நshthணி jhேயாதꣳீ ஸசேத ஸ ேஷாட³ஶீ ॥ 6 க॥
வித⁴rhதாரꣳ ஹவாமேஹ வேஸா: விth³வநாதி ந: । ஸவிதாரmh nh’சஸmh ॥ 6

க²॥
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kh◌⁴’தmh ேர kh◌⁴’தமshய ேயாநிrhkh◌⁴’ேத ேதா kh◌⁴’தiµவshய தா⁴ம ।
அiνShவத⁴மாவஹ மாத³யshவ shவாஹாkh’தmh vh’ஷப⁴ வ ஹvhயmh ॥ 7॥
ஸiµth³ரா³rhrhம⁴மாꣳ உதா³ர³பாꣳஶுநா ஸமmh’தthவமாநTh ।
kh◌⁴’தshய நாம ³யmh யத³shதி வா ேத³வாநாமmh’தshய நாபி:◌⁴ ॥ 8॥
வயmh நாம phரph³ரவாமா kh◌⁴’ேதநாshnh யjhேஞ தா⁴ரயாமா நேமாபி: ◌⁴ ।
உப ph³ரமா ஶ ◌்’ணவchச²shயமாந ச:ஶ ◌்’ŋhேகா³ऽவth³ெகௗ³ர ஏதth ॥ 9॥
சthவா ஶ ◌்’ŋhகா³ thரேயா அshய பாதா³ th³ேவஶீrhேஷ ஸphத ஹshதாேஸா அshய ।
thதா⁴ ப³th³ேதா⁴ vh’ஷேபா⁴ ேராரவீதி மேஹா ேத³ேவா மrhthயாꣳஆவிேவஶ ॥ 10॥
thதா⁴ தmh பணிபி⁴rh³யமாநmh க³வி ேத³வாேஸா kh◌⁴’தமnhவவிnhத³nh ।
இnhth³ர ஏகꣳ ஸூrhய ஏகmh ஜஜாந ேவநாேத³கꣳ shவத⁴யா நிShடது: ॥ 11॥
ேயா ேத³வாநாmh phரத²மmh ரshதாth³விவாதி⁴ேகா th³ேரா மஹrh: ।
ரNhயக³rhப⁴mh பயத ஜாயமாநꣳ ஸ ேநா ேத³வ:

ஶுப⁴யாshmh’thயா ஸmhநkh ॥ 12॥
யshமாthபரmh நாபரமshதி கிசிth யshமாnhநாணீேயா ந jhயாேயாऽshதி கசிth ।
vh’இவ shதph³ேதா⁴ தி³வி திShட²thேயகshேதேநத³mh rhணmh ேஷண ஸrhவmh
॥ 13॥
ந கrhம ந phரஜயா த⁴ேநந thயாேக³ைநேக அmh’தthவமாநஶு: ।
பேரண நாகmh நிதmh ³ஹாயாmh பி³ph◌⁴ராஜேத யth³யதேயா விஶnhதி ॥ 14॥
ேவதா³nhதவிjhஞாநவிநிசிதாrhதா:²ஸmhnhயாஸேயாகா³th³யதய: ஶுth³த⁴ஸththவா: ।
ேத ph³ரமேலாேக  பராnhதகாேல பராmh’தா: பiµchயnhதி ஸrhேவ ॥ 15॥
த³ரmh விபாபmh வரேவம⁴த யth Nhட³கmh ரமth◌⁴யஸꣳshத²mh ।
தthராபி த³ேர க³க³நmh விேஶாகmh தshnh யத³nhதshத³பாதvhயmh ॥ 16॥
ேயா ேவதா³ெதௗ³shவர: phேராkhேதா ேவதா³nhேத ச phரதிSh²த: ।
தshய phரkh’திநshய ய: பர:ஸ மேஹவர: ॥ 17॥
thரேயாத³ேஶாऽiνவாக: ।
ஸஹshரஶீrhஷmh ேத³வmh விவாmh விவஶmh⁴வmh ।
விவmh நாராயணmh ேத³வமரmh பரமmh phர⁴mh ॥ 1॥
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விவத: பரமmh நிthயmh விவmh நாராயணꣳ ஹmh ।
விவேமேவத³mh ஷshதth³விவiµபவதி ॥ 2॥
பதிmh விவshயாthேமவரꣳ ஶாவதꣳ ஶிவமchதmh ।
நாராயணmh மஹாjhேஞயmh விவாthமாநmh பராயணmh ॥ 3॥
நாராயண: பரmh ph³ரம தththவmh நாராயண: பர: ।
நாராயண: பேரா jhேயாதிராthமா நாராயண: பர: ॥ 4॥
நாராயண: பேரா th◌⁴யாதா th◌⁴யாநmh நாராயண: பர: ।
யchச கிசிjhஜக³thயshnh th³’யேத யேதऽபி வா ।
அnhதrhப³ச தthஸrhவmh vhயாphய நாராயண:shதி²த: ॥ 5॥
அநnhதமvhயயmh கவிꣳ ஸiµth³ேரऽnhதmh விவஶmh⁴வmh ।
பth³மேகாஶphரதீகாஶꣳ ’த³யmh சாphயேதா⁴iµக²mh ॥ 6॥
அேதா⁴ நிShThயா விதshthயாnhேத நாph◌⁴யாiµப திShட²தி ।
’த³யmh தth³விஜாநீயாth³விவshயாயதநmh மஹth ॥ 7॥
ஸnhததꣳராபி⁴sh லmhப³thயாேகாஶஸnhநிப⁴mh ।
தshயாnhேத ஸுரꣳ ஸூமmh தshnhthஸrhவmh phரதிSh²தmh ॥ 8॥
தshய மth◌⁴ேய மஹாநkh³நிrhவிவாrhசிrhவிவேதாiµக:² ।
ேஸாऽkh³ர⁴kh³விப⁴ஜnhதிShட²nhநாஹாரமஜர: கவி: ॥ 9॥
திrhய³rhth◌⁴வமத: ◌⁴ஶாயீ ரமயshதshய ஸnhததா: ।
ஸnhதாபயதி shவmh ேத³ஹமாபாத³தலமshதகmh ।
தshய மth◌⁴ேய வநிஶிகா²அணீேயாrhth◌⁴வா vhயவshதி²தா ॥ 10॥
நீலேதாயத³மth◌⁴யshதா² விth³lhேலேக²வ பா⁴shவரா ।
நீவாரஶூkhவthதnhவீ பீதா பா⁴shவthயபம ॥ 11॥
தshயா: ஶிகா²யா மth◌⁴ேய பரமாthமா vhயவshதி²த: ।
ஸ ph³ரமா ஸ ஶிவ:ஸ ஹ: ேஸnhth³ர: ேஸாऽர: பரம:shவராTh ॥ 12॥
சrhத³ேஶாऽiνவாக: ।
ஆதி³thேயா வா ஏஷ ஏதnhமNhட³லmh தபதி தthர தா ’சshதth³’சா மNhட³லꣳ
ஸ ’சாmh ேலாேகாऽத² ய ஏஷ ஏதshnhமNhட³ேலऽrhசிrhதீ³phயேத தாநி ஸாமாநி ஸ
ஸாmhநாmh ேலாேகாऽத² ய ஏஷ ஏதshnhமNhட³ேலऽrhசி ஷshதாநி

12 sanskritdocuments.org



மஹாநாராயேபநிஷth

யஜூꣳ ஸ யஜுஷா மNhட³லꣳ ஸ யஜுஷாmh ேலாக:ைஸஷா thரyhேயவ
விth³யா தபதி ய ஏேஷாऽnhதராதி³thேய ரNhமய: ஷ: ॥ 1॥
பசத³ேஶாऽiνவாக: ।
ஆதி³thேயா ைவ ேதஜ ஓேஜா ப³லmh யஶசு: ேராthரமாthமா மேநா
மnhrhமiνrhmh’th:
ஸthேயா thேரா வாராகாஶ:phராே ேலாகபால:க:கிmh கmh தthஸthயமnhநமmh’ேதா
ேவா விவ: கதம:shவயmh⁴ ph³ரைமதத³mh’த ஏஷ ஷ ஏஷ
⁴தாநாமதி⁴பதிrhph³ரமண:ஸாjhயꣳ ஸேலாகதாமாphேநாthேயதாஸாேமவ
ேத³வதாநாꣳ ஸாjhயꣳ ஸாrhShதாꣳ ஸமாநேலாகதாமாphேநாதி ய ஏவmh
ேவேத³thபநிஷth ॥ 1॥
kh◌⁴’ணி:ஸூrhய ஆதி³thேயாமrhசயnhதி தப:ஸthயmh ம⁴ரnhதி தth³ph³ரம ததா³ப
ஆேபா jhேயாதீ ரேஸாऽmh’தmh ph³ரம ⁴rh⁴வ:ஸுவேராmh ॥ 2॥
ேஷாட³ேஶாऽiνவாக: ।
நித⁴நபதேய நம: । நித⁴நபதாnhதிகாய நம: ।
ஊrhth◌⁴வாய நம: । ஊrhth◌⁴வŋhகா³ய நம: ।
ரNhயாய நம: । ரNhயŋhகா³ய நம: ।
ஸுவrhய நம: । ஸுவrhணŋhகா³ய நம: ।
தி³vhயாய நம: । தி³vhயŋhகா³ய நம: ।
ப⁴வாய நம:। ப⁴வŋhகா³ய நம: ।
ஶrhவாய நம: । ஶrhவŋhகா³ய நம: ।
ஶிவாய நம: । ஶிவŋhகா³ய நம: ।
jhவலாய நம: । jhவலŋhகா³ய நம: ।
ஆthமாய நம: । ஆthமŋhகா³ய நம: ।
பரமாய நம: । பரமŋhகா³ய நம: ।
ஏதthேஸாமshயஸூrhயshயஸrhவŋhக³ꣳshதா²பயதி பாணிமnhthரmh பவிthரmh ॥ 1॥
ஸphதத³ேஶாऽiνவாக: ।
ஸth³ேயாஜாதmh phரபth³யா ஸth³ேயாஜாதாய ைவ நேமா நம: ।
ப⁴ேவ ப⁴ேவ நாதிப⁴ேவ ப⁴வshவ மாmh । ப⁴ேவாth³ப⁴வாய நம: ॥ 1॥
அShடத³ேஶாऽiνவாக: ।
வாமேத³வாய நேமா jhேயShடா²ய நம: ேரShடா²ய நேமா th³ராய
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நம: காலாய நம: கலவிகரய நேமா ப³லவிகரய நேமா
ப³லாய நேமா ப³லphரமதா²ய நம:ஸrhவ⁴தத³மநாய நேமா
மேநாnhமநாய நம: ॥ 1॥
ஏேகாநவிmhேஶாऽiνவாக: ।
அேகா⁴ேரph◌⁴ேயாऽத² ேகா⁴ேரph◌⁴ேயா ேகா⁴ரேகா⁴ரதேரph◌⁴ய: । ஸrhவத: ஶrhவ
ஸrhேவph◌⁴ேயா நமshேத அsh th³ரேபph◌⁴ய: ॥ 1॥
விmhேஶாऽiνவாக: ।
தthஷாய விth³மேஹ மஹாேத³வாய தீ⁴ம । தnhேநா th³ர: phரேசாத³யாth ॥ 1॥
ஏகவிmhேஶாऽiνவாக: ।
ஈஶாந:ஸrhவவிth³யாநாவர:ஸrhவ⁴தாநாmh
ph³ரமாதி⁴பதிrhph³ரமேऽதி⁴பதிrhph³ரமா ஶிேவா ேம அsh ஸதா³ஶிேவாmh ॥
1॥
th³வாவிmhேஶாऽiνவாக: ।
நேமா ரNhயபா³ஹேவ ரNhயவrhய ரNhயபாய ரNhயபதேய।
அmhபி³காபதய உமாபதேய பஶுபதேய நேமா நம: ॥ 1॥
thரேயாவிmhேஶாऽiνவாக: ।
’தꣳ ஸthயmh பரmh ph³ரம ஷmh kh’Shணபிŋhக³லmh ।
ஊrhth◌⁴வேரதmh விபாmh விவபாய ைவ நேமா நம: ॥ 1॥
சrhவிmhேஶாऽiνவாக: ।
ஸrhேவா ைவ th³ரshதshைம th³ராய நேமா அsh । ேஷா ைவ th³ர:
ஸnhமேஹா நேமா நம: ।
விவmh ⁴தmh ⁴வநmh சிthரmh ப³ஹுதா⁴ ஜாதmh ஜாயமாநmh ச யth ।
ஸrhேவா ேயஷ th³ரshதshைம th³ராய நேமா அsh ॥ 1॥
பசவிmhேஶாऽiνவாக: ।
கth³th³ராய phரேசதேஸ ⁴Shடமாய தvhயேஸ । ேவாேசம ஶnhதமꣳ ’ேத³ ।
ஸrhேவாேயஷ th³ரshதshைம th³ராய நேமா அsh ॥ 1॥
ஷTh³விmhேஶாऽiνவாக: ।
யshயைவகŋhகthயkh³நிேஹாthரஹவணீ ப⁴வதி phரthேயவாshயாஹுதயshதிShட²thயேதா²
phரதிSh²thைய ॥ 1॥
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ஸphதவிmhேஶாऽiνவாக: ।
kh’iΝShவ பாஜ இதி பச ।
kh’iΝShவ பாஜ: phரதிmh ந ph’th²வீmh யா ராேஜவாமவா◌ॅmh இேப⁴ந ।
th’Shவீமiν phரதிmh th³ேநாऽshதா விth◌⁴ய ரஸshதபிShைட:² ॥ 1॥
தவ ph◌⁴ரமாஸ ஆஶுயா பதnhthயiν shph’ஶ th◌⁴’ஶதா ேஶாஶுசாந: ।
தmhShயkh³ேந ஜுவா பதŋhகா³நஸnhதி³ேதா வி sh’ஜ விவ³lhகா: ॥ 2॥
phரதி shபேஶா விsh’ஜ rhணிதேமா ப⁴வா பாrhவிஶீ அshயா அத³ph³த: ◌⁴ ।
ேயா ேநா ³ேர அக⁴ஶmh ேஸா ேயா அnhthயkh³ேந மாகிShேட vhயதி²ராத³த⁴rhத ॥
3॥
உத³kh³ேந திShட² phரthயா தiνShவ nhயthராmh◌ॅ ஓஷதாthதிkh³மேஹேத ।
ேயா ேநா அராதிmh ஸதா⁴ந சkhேர நீசாதmh த⁴யதஸmh ந ஶுShகmh ॥ 4॥
ஊrhth◌⁴ேவா ப⁴வ phரதிmh விth³யாth◌⁴யshமதா³விShkh’iΝShவ ைத³vhயாnhயkh³ேந ।
அவshதி²ரா தiν யாஜூநாmh ஜாமஜாmh phரmh’ணீ ஶthnh ॥ 5॥
அShடாவிmhேஶாऽiνவாக: ।
அதி³திrhேத³வா க³nhத⁴rhவா மiνShயா: பிதேராऽஸுராshேதஷாꣳ
ஸrhவ⁴தாநாmh மாதா ேமதி³நீ மஹதீ ம ஸாவிth கா³யth
ஜக³thrhவீ ph’th²வீ ப³ஹுலா விவா ⁴தா கதமா காயா ஸா
ஸthேயthயmh’ேததி வாShட:² ॥ 1॥
ஏேகாநthmhேஶாऽiνவாக: ।
ஆேபா வா இத³ꣳஸrhவmh விவா ⁴தாnhயாப: phரா வா ஆப:
பஶவ ஆேபாऽnhநமாேபாऽmh’தமாப:ஸmhராடா³ேபா விராடா³ப:
shவராடா³பச²nhதா³ꣳshயாேபா jhேயாதꣳீShயாேபா யஜூꣳShயாப:
ஸthயமாப:ஸrhவா ேத³வதா ஆேபா ⁴rh⁴வ:ஸுவராப ஓmh ॥ 1॥
thmhேஶாऽiνவாக: ।
ஆப: நnh ph’தி²வீmh ph’தி²வீ தா நா மாmh ।
நnh ph³ரமணshபதிrhph³ரமதா நா மாmh ॥ 1॥
ய³chசி²Shடமேபா⁴jhயmh யth³வா ³சதmh மம ।
ஸrhவmh நnh மாமாேபாऽஸதாmh ச phரதிkh³ரஹꣳ shவாஹா ॥ 2॥
ஏகthmhேஶாऽiνவாக: ।
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அkh³நிச மா மnhச மnhபதயச மnhkh’ேதph◌⁴ய: ।
பாேபph◌⁴ேயா ரnhதாmh । யத³நா பாபமகாrhஷmh ।
மநஸா வாசா ஹshதாph◌⁴யாmh । பth³ph◌⁴யாiµத³ேரண ஶிநா ।
அஹshதத³வmhப । யthகிச ³தmh மயி । இத³மஹmh
மாமmh’தேயாநீ । ஸthேய jhேயாதி ஜுேஹா shவாஹா ॥ 1॥
th³வாthmhேஶாऽiνவாக: ।
ஸூrhயச மா மnhச மnhபதயச மnhkh’ேதph◌⁴ய: ।
பாேபph◌⁴ேயா ரnhதாmh । யth³ராthயா பாபமகாrhஷmh ।
மநஸா வாசா ஹshதாph◌⁴யாmh । பth³ph◌⁴யாiµத³ேரண ஶிநா । ராthshதத³வmhப
।
யthகிச ³தmh மயி । இஅத³மஹmh மாமmh’தேயாநீ । ஸூrhேய
jhேயாதி shவாஹா ॥ 1॥
thரயshthmhேஶாऽiνவாக: ।
ஓthேயகாரmh ph³ரம । அkh³நிrhேத³வதா ph³ரம இthயாrhஷmh ।
கா³யthரmh ச²nhத³mh பரமாthமmh ஸபmh । ஸாjhயmh விநிேயாக³mh ॥ 1॥
சshthmhேஶாऽiνவாக: ।
ஆயா வரதா³ ேத³வீ அரmh ph³ரம ஸmhதmh ।
கா³யth ச²nhத³ஸாmh மாேதத³mh ph³ரம ஜுஷshவ ந: ॥ 1॥
யத³நாthேத பாபmh தத³நாthphரதிiµchயேத ।
யth³ராthயாthேத பாபmh தth³ராthயாthphரதிiµchயேத ।
ஸrhவவrhேண மஹாேத³வி ஸnhth◌⁴யாவிth³ேய ஸரshவதி ॥ 2॥
பசthmhேஶாऽiνவாக: ।
ஓேஜாऽஸேஹாऽ ப³லம ph◌⁴ராேஜாऽ ேத³வாநாmh தா⁴மநாமா விவம
விவாஅ:ஸrhவம ஸrhவாரபி⁴⁴ேராmh கா³யthமாவாஹயா
ஸாவிthமாவாஹயா ஸரshவதீமாவாஹயா ச²nhத³rhநாவாஹயா
யமாவாஹயா கா³யthயா கா³யth ச²nhேதா³ விவாthர ’:

ஸவிதா ேத³வதாkh³நிrhiµக²mh ph³ரமா ஶிேரா விShiΝ’த³யꣳ th³ர: ஶிகா²
ph’தி²வீ ேயாநி: phராபாநvhயாேநாதா³நshமாநா ஸphரா ேவதவrh
ஸாŋhkh²யாயநஸேகா³thரா கா³யth சrhவிmhஶthயரா thபதா³ShTh:

பசஶீrhேஷாபநயேந விநிேயாக:³ ॥ 1॥
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ௐ :◌⁴ । ௐ ⁴வ: । ஓꣳஸுவ: । ௐ மஹ: । ௐ ஜந: । ௐ தப: ।
ஓꣳ ஸthயmh । ௐ தthஸவிrhவேரNhயmh ப⁴rhேகா³ ேத³வshய தீ⁴ம ।
தி⁴ேயா ேயா ந: phரேசாத³யாth । ஓமாேபா jhேயாதீ ரேஸாऽmh’தmh ph³ரம
⁴rh⁴வ:ஸுவேராmh ॥ 2॥
ஷThthmhேஶாऽiνவாக: ।
உthதேம ஶிக²ேர ேத³வி ஜாேத ⁴mhயாmh பrhவதrhத⁴நி ।
ph³ராமேணph◌⁴ேயாऽph◌⁴யiνjhஞாதா க³chச² ேத³வி யதா²ஸுக²mh ॥ 1॥
shேதா மயா வரதா³ ேவத³மாதா phரேசாத³யnhதீ பவேந th³விஜாதா ।
ஆ: ph’தி²vhயாmh th³ரவிணmh ph³ரமவrhசஸmh மயmh த³thவா
phரஜாmh ph³ரமேலாகmh ॥ 2॥
ஸphதthmhேஶாऽiνவாக: ।
kh◌⁴’ணி:ஸூrhய ஆதி³thேயா ந phரபா⁴ வாthயரmh । ம⁴ ரnhதி தth³ரஸmh ।
ஸthயmh ைவ தth³ரஸமாேபா jhேயாதீ ரேஸாऽmh’தmh ph³ரம ⁴rh⁴வ:ஸுவேராmh ॥
1॥
thஸுபrhணமnhthர: 1
அShடthmhேஶாऽiνவாக: ।
ph³ரமேம மாmh । ம⁴ேம மாmh । ph³ரமேமவ ம⁴ேம மாmh । யாshேத ேஸாம
phரஜா வthேஸாऽபி⁴ ேஸா அஹmh । :³Shவphநஹnh ³Shஷஹ । யாshேத ேஸாம
phராꣳshதாஜுேஹா ॥ 1॥
thஸுபrhணமயாசிதmh ph³ராமய த³th³யாth । ph³ரமஹthயாmh வா ஏேத kh◌⁴நnhதி
।
ேய ph³ராமshthஸுபrhணmh பட²nhதி । ேத ேஸாமmh phராphiνவnhதி । ஆ
ஸஹshராth பŋhkhதிmh நnhதி । ௐ ॥ 2॥
thஸுபrhணமnhthர: 2
ஏேகாநசthவாmhேஶாऽiνவாக: ।
ph³ரம ேமத⁴யா । ம⁴ ேமத⁴யா । ph³ரமேமவ ம⁴ேமத⁴யா ॥ 1॥
அth³யாேநா ேத³வ ஸவித: phரஜாவthஸாவீ: ெஸௗப⁴க³mh । பரா
:³Shவphநியꣳ ஸுவ ॥ 2॥
விவாநி ேத³வ ஸவிதrh³தாநி பராஸுவ । யth³ப⁴th³ரmh தnhமம ஆஸுவ ॥ 3॥
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ம⁴வாதா ’தாயேத ம⁴ரnhதி nhத⁴வ: । மாth◌⁴வீrhந:ஸnhthேவாஷதீ: ◌⁴ ॥ 4॥
ம⁴ நkhதiµேதாஷ ம⁴மthபாrhதி²வꣳ ரஜ: । ம⁴th³ெயௗரsh ந: பிதா ॥ 5॥
ம⁴மாnhேநா வநshபதிrhம⁴மாꣳ அsh ஸூrhய: । மாth◌⁴வீrhகா³ேவா ப⁴வnh ந: ॥
6॥
ய இமmh thஸுபrhணமயாசிதmh ph³ராமய த³th³யாth ।
ph◌⁴ணஹthயாmh வா ஏேத kh◌⁴நnhதி ।
ேய ph³ராமshthஸுபrhணmh பட²nhதி । ேத ேஸாமmh phராphiνவnhதி । ஆ
ஸஹshராthபŋhkhதிmh நnhதி । ௐ ॥ 7॥
thஸுபrhணமnhthர: 3
சthவாmhேஶாऽiνவாக: ।
ph³ரம ேமத⁴வா । ம⁴ ேமத⁴வா । ph³ரமேமவ ம⁴ ேமத⁴வா ॥ 1॥
ph³ரமா ேத³வாநாmh பத³வீ: கவீநாmh’rhவிphராmh மேஷா mh’கா³mh ।
ேயேநா kh³’th³தா⁴ꣳ shவதி⁴திrhவநாநாꣳ ேஸாம: பவிthரமthேயதி
ேரப⁴th ॥ 2॥
ஹꣳஸ: ஶுசிஷth³வஸுரnhதஸth³ேதா⁴தா ேவதி³ஷத³திதி²rh³ேராணஸth ।
nh’ஷth³வரஸth³’தஸth³vhேயாமஸத³ph³ஜா ேகா³ஜா ’தஜா அth³ஜா ’தmh
ph³’ஹth ॥ 3॥
’ேச thவா ’ேச thவா ஸthshரவnhதி ஸேதா ந ேத⁴நா: ।
அnhதrh’தா³ மநஸா யமாநா: । kh◌⁴’தshய தா⁴ரா அபி⁴சாகஶீ ॥ 4॥
ரNhயேயா ேவதேஸா மth◌⁴ய ஆஸாmh । தshnhthஸுபrhே ம⁴kh’th லாயீ
ப⁴ஜnhநாshேத
ம⁴ ேத³வதாph◌⁴ய: । தshயாஸேத ஹரய:ஸphத தீேர shவதா⁴mh
³ஹாநா அmh’தshய தா⁴ராmh ॥ 5॥
ய இத³mh thஸுபrhணமயாசிதmh ph³ராமய த³th³யாth ।
வீரஹthயாmh வா ஏேத kh◌⁴நnhதி ।
ேய ph³ராமshthஸுபrhணmh பட²nhதி । ேத ேஸாமmh phராphiνவnhதி ।
ஆஸஹshராth பŋhkhதிmh நnhதி । ௐ ॥ 6॥
ஏகசthவாmhேஶாऽiνவாக: ।
ேமதா⁴ேத³வீ ஜுஷமா ந ஆகா³th³விவாசீ ப⁴th³ரா ஸுமநshயமாநா ।
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thவயா ஜுShடா ஜுஷமா ³khதாnhph³’ஹth³வேத³ம வித³ேத²ஸுவீரா: ॥ 1॥
thவயா ஜுShட ’rhப⁴வதி ேத³வி thவயா ph³ரமாக³தத thவயா ।
thவயா ஜுShடசிthரmh விnhத³ேத வஸு ஸா ேநா ஜுஷshவ th³ரவிேணந ேமேத⁴ ॥
2॥
th³விசthவாmhேஶாऽiνவாக: ।
ேமதா⁴mh ம இnhth³ேரா த³தா³ ேமஅதா⁴mh ேத³வீ ஸரshவதீ ।
ேமதா⁴mh ேம அவிநாபா⁴வாத⁴thதாmh Shகரshரெஜௗ ॥ 1॥
அphஸராஸு ச யா ேமதா⁴ க³nhத⁴rhேவஷு ச யnhமந: ।
ைத³வீ ேமதா⁴ ஸரshவதீ ஸ மாmh ேமதா⁴ ஸுரபி⁴rhஜுஷதாꣳ shவாஹா ॥ 2॥
thசthவாmhேஶாऽiνவாக: ।
ஆ மாmh ேமதா⁴ ஸுரபி⁴rhவிவபா ரNhயவrh ஜக³தீ ஜக³mhயா ।
ஊrhஜshவதீ பயஸா பிnhவமாநா ஸா மாmh ேமதா⁴ ஸுphரதீகா ஜுஷதாmh ॥ 1॥
சசthவாmhேஶாऽiνவாக: ।
மயி ேமதா⁴mh மயி phரஜாmh மyhயkh³நிshேதேஜா த³தா⁴ ।
மயி ேமதா⁴mh மயி phரஜாmh மயீnhth³ர இnhth³யmh த³தா⁴ ।
மயி ேமதா⁴mh மயி phரஜாmh மயி ஸூrhேயா ph◌⁴ராேஜா த³தா⁴ ॥ 1॥
பசசthவாmhேஶாऽiνவாக: ।
அைப mh’thரmh’தmh ந ஆக³nhைவவshவேதா ேநா அப⁴யmh kh’ே ।
பrhணmh வநshபேதவாபி⁴ ந: ஶீயதாꣳரயி:ஸசதாmh ந: ஶசீபதி: ॥ 1॥
ஷThசthவாmhேஶாऽiνவாக: ।
பரmh mh’thேயா அiνபேர பnhதா²mh யshேத shவ இதேரா ேத³வயாநாth ।
சுShமேத ஶ ◌்’Nhவேத ேத ph³ரவீ மா ந: phரஜாꣳ ேஷா ேமாத வீராnh ॥ 1॥
ஸphதசthவாmhேஶாऽiνவாக: ।
வாதmh phராணmh மநஸாnhவாரபா⁴மேஹ phரஜாபதிmh ேயா ⁴வநshய ேகா³பா: ।
ஸ ேநா mh’thேயாshthராயதாmh பாthவꣳஹேஸா jhேயாkh³வா ஜராம ஶீம ॥ 1॥
அShடசthவாmhேஶாऽiνவாக: ।
அiµthர⁴யாத³த⁴ யth³யமshய ph³’ஹshபேத அபி⁴ஶshேதரiµச: ।
phரthெயௗஹதாமவிநா mh’thமshமth³ேத³வாநாமkh³ேந பி⁴ஷஜா ஶசீபி: ◌⁴ ॥ 1॥
ஏேகாநபசாேஶாऽiνவாக: ।
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ஹꣳ ஹரnhதமiνயnhதி ேத³வா விவshேயஶாநmh vh’ஷப⁴mh மதீநாmh ।
ph³ரமஸபமiν ேமத³மாகா³த³யநmh மா விவதீ⁴rhவிkhரமshவ ॥ 1॥
பசாேஶாऽiνவாக: ।
ஶlhைகரkh³நிnhதா⁴ந உெபௗ⁴ ேலாெகௗ ஸேநமஹmh ।
உப⁴ேயாrhேலாகேயாrh’th◌⁴வாதி mh’thmh தராmhயஹmh ॥ 1॥
ஏகபசாேஶாऽiνவாக: ।
மா சி²ேதா³ mh’thேயா மா வதீ⁴rhமா ேம ப³லmh விvh’ேஹா மா phரேமா: ।
phரஜாmh மா ேம ஷ ஆkh³ர nh’சஸmh thவா ஹவிஷா விேத⁴ம ॥ 1॥
th³விபசாேஶாऽiνவாக: ।
மா ேநா மஹாnhதiµத மா ேநா அrhப⁴கmh மா ந உnhதiµத மா ந உதmh ।
மா ேநா வதீ: ◌⁴ பிதரmh ேமாத மாதரmh phயா மா நshதiνேவா th³ர ஷ: ॥ 1॥
thபசாேஶாऽiνவாக: ।
மா நshேதாேக தநேய மா ந ஆ மா ேநா ேகா³ஷு மா ேநா அேவஷு ஷ: ।
வீராnhமா ேநா th³ர பா⁴ேதா வதீ⁴rhஹவிShமnhேதா நமஸா விேத⁴ம ேத ॥ 1॥
சShபசாேஶாऽiνவாக: ।
phரஜாபேத ந thவேத³தாnhயnhேயா விவா ஜாதாநி ப தா ப³⁴வ ।
யthகாமshேத ஜுஹுமshதnhேநா அsh வயꣳ shயாம பதேயா ரயீmh ॥ 1॥
பசபசாேஶாऽiνவாக: ।
shவshதிதா³ விஶshபதிrhvh’thரஹா விmh’ேதா⁴ வஶீ ।
vh’ேஷnhth³ர: ர ஏ ந:shவshதிதா³அப⁴யŋhகர: ॥ 1॥
ஷThபசாேஶாऽiνவாக: ।
thrhயmhப³கmh யஜாமேஹ ஸுக³nhதி⁴mh Shவrhத⁴நmh ।
உrhவாகவ ப³nhத⁴நாnhmh’thேயாrhiµய மாmh’தாth ॥ 1॥
ஸphதபசாேஶாऽiνவாக: ।
ேய ேத ஸஹshரம பாஶா mh’thேயா மrhthயாய ஹnhதேவ ।
தாnh யjhஞshய மாயயா ஸrhவாநவயஜாமேஹ ॥ 1॥
அShடபசாேஶாऽiνவாக: ।
mh’thயேவ shவாஹா mh’thயேவ shவாஹா ॥ 1॥
ஏேகாநஷShதேமாऽiνவாக: ।
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ேத³வkh’தshையநேஸாऽவயஜநம shவாஹா ।
மiνShயkh’தshையநேஸாऽவயஜநம shவாஹா ।
பிth’kh’தshையேஸாऽவயஜநம shவாஹா ।
ஆthமkh’தshையநேஸா।வயாஜநம shவாஹா ।
அnhயkh’தshையநேஸாऽவயஜநம shவாஹா ।
அshமthkh’தshையநேஸாऽவயஜநம shவாஹா ।
யth³தி³வா ச நkhதmh ைசநசkh’ம தshயாவயஜநம shவாஹா ।
யthshவபnhதச ஜாkh³ரதைசநசkh’ம தshயாவயஜநம shவாஹா ।
யthஸுஷுphதச ஜாkh³ரதைசநசkh’ம தshயாவயஜநம shவாஹா ।
யth³விth³வாꣳஸசாவிth³வாꣳஸைசநசkh’ம
தshயாவயஜநம shவாஹா ।
ஏநஸ ஏநேஸாऽவயஜநம shவாஹா ॥ 1॥
ஷShதேமாऽiνவாக: ।
யth³ேவா ேத³வாசkh’ம வயாmh ³ மநேஸா வா phரதீ ேத³வேஹட³நmh ।
அராவா ேயா ேநா அபி⁴ ³ch²நாயேத தshnh தேத³ேநா வஸேவா நிேத⁴தந shவாஹா
॥ 1॥
ஏகஷShதேமாऽiνவாக: ।
காேமாऽகாrhnhநேமா நம: । காேமாऽகாrhஶீthகாம: கேராதி நாஹmh கேரா காம:
கrhதா
நாஹmh கrhதா காம: காரயிதா நாஹmh காரயிதா ஏஷ ேத காம காமாய shவாஹா ॥
1॥
th³விஷShதேமாऽiνவாக: ।
மnhரகாrhnhநேமா நம: । மnhரகாrhnhமnh: கேராதி நாஹmh
கேரா மnh: கrhதா நாஹmh கrhதா
மnh: காரயிதா நாஹmh காரயிதா ஏஷ ேத மnhேயா மnhயேவ shவாஹா ॥ 1॥
thஷShதேமாऽiνவாக: ।
திலாஜுேஹா ஸரஸாnh ஸபிShடாnh க³nhதா⁴ர மம சிthேத ரமnh shவாஹா ॥ 1॥
கா³ேவா ரNhயmh த⁴நமnhநபாநꣳ ஸrhேவஷாꣳ ைய shவாஹா ॥ 2॥
யmh ச லmh ச Shmh ச கீrhதிmh சாnh’Nhயதாmh ।
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ph³ராமNhயmh ப³ஹுthரதாmh । ரth³தா⁴ேமேத⁴ phரஜா: ஸnhத³தா³ shவாஹா ॥
3॥
ச:ஷShதேமாऽiνவாக: ।
திலா: kh’Shshதிலா: ேவதாshதிலா: ெஸௗmhயா வஶாiνகா:³ ।
திலா: நnh ேம பாபmh யthகிசிth³ ³தmh மயி shவாஹா ॥ 1॥
ேசாரshயாnhநmh நவராth³த⁴mh ph³ரமஹா ³தlhபக:³ ।
ேகா³shேதயꣳ ஸுராபாநmh ph◌⁴ணஹthயா திலா ஶாnhதிꣳ ஶமயnh shவாஹா ॥ 2॥
ச லச Shச கீrhதிmh சாnh’Nhயதாmh ।
ph³ரமNhயmh ப³ஹுthரதாmh । ரth³தா⁴ேமேத⁴ phரjhஞா  ஜாதேவத:³
ஸnhத³தா³ shவாஹா ॥ 3॥
பசஷShதேமாऽiνவாக: ।
phராபாநvhயாேநாதா³நஸமாநா ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh
jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 1॥
வாŋhமநசு:ேராthரவாkh◌⁴ராணேரேதா³th³th◌⁴யாதி:ஸŋhகlhபா
ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 2॥
thவkhசrhமமாmhஸதி⁴ரேமேதா³மjhஜாshநாயேவாऽshதீ²நி ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh
jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 3॥
ஶிர:பாணிபாத³பாrhவph’Shேடா²த⁴ரஜŋhகா⁴ஶிேநாபshத²பாயvh
ஓ ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 4॥
உthதிShட² ஷ ஹத பிŋhக³ல ேலாதா ேத³ ேத³
த³தா³பயிதா ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா
॥ 5॥
ஷThஷShதேமாऽiνவாக: ।
ph’தி²vhயphேதேஜாவாராகாஶா ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh
jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 1॥
ஶph³த³shபrhஶபரஸக³nhதா⁴ ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh
jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 2॥
மேநாவாkhகாயகrhமாணி ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh

22 sanskritdocuments.org



மஹாநாராயேபநிஷth

jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 3॥
அvhயkhதபா⁴ைவரஹŋhகாைரrh-
jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 4॥
ஆthமா ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh
jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 5॥
அnhதராthமா ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh
jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 6॥
பரமாthமா ேம ஶுth◌⁴யnhதாmh
jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 7॥
ுேத⁴ shவாஹா । ுthபிபாஸாய shவாஹா । விவிThைய shவாஹா ।
’kh³விதா⁴நாய shவாஹா । கேஷாthகாய shவாஹா । ௐ shவாஹா ॥ 8॥
ுthபிபாஸாமலmh jhேயShடா²மலலrhநாஶயாmhயஹmh ।
அ⁴திமஸmh’th³தி⁴mh ச ஸrhவாnhநிrhiΝத³ ேம பாphமாநꣳ shவாஹா ॥ 9॥
அnhநமயphராணமயமேநாமயவிjhஞாநமயமாநnhத³மயமாthமா ேம
ஶுth◌⁴யnhதாmh
jhேயாதிரஹmh விரஜா விபாphமா ⁴யாஸꣳ shவாஹா ॥ 10॥
ஸphதஷShதேமாऽiνவாக: ।
அkh³நேய shவாஹா । விேவph◌⁴ேயா ேத³ேவph◌⁴ய:shவாஹா । th◌⁴வாய ⁴மாய
shவாஹா । th◌⁴வதேய shவாஹா ।
அchததேய shவாஹா । அkh³நேய shவிShடkh’ேத shவாஹா ॥
த⁴rhமாய shவாஹா । அத⁴rhமாய shவாஹா । அth³ph◌⁴ய:shவாஹா ।
ஓஷதி⁴வநshபதிph◌⁴ய:shவாஹா । ரோேத³வஜேநph◌⁴ய:shவாஹா ।
kh³’யாph◌⁴ய:shவாஹா । அவஸாேநph◌⁴ய:shவாஹா । அவஸாநபதிph◌⁴ய:
shவாஹா । ஸrhவ⁴ேதph◌⁴ய:shவாஹா । காமாய shவாஹா । அnhதாய
shவாஹா । யேத³ஜதி ஜக³தி யchச ேசShடதி நாmhேநா பா⁴ேகா³ऽயmh
நாmhேந shவாஹா । ph’தி²vhைய shவாஹா । அnhதாய shவாஹா । தி³ேவ
shவாஹா । ஸூrhயாய shவாஹா । சnhth³ரமேஸ shவாஹா । நthேரph◌⁴ய:
shவாஹா । இnhth³ராய shவாஹா । ph³’ஹshபதேய shவாஹா । phரஜாபதேய
shவாஹா । ph³ரமேண shவாஹா । shவதா⁴ பிth’ph◌⁴ய:shவாஹா । நேமா
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th³ராய பஶுபதேய shவாஹா । ேத³ேவph◌⁴ய:shவாஹா । பிth’ph◌⁴ய:
shவதா⁴sh । ⁴ேதph◌⁴ேயா நம: । மiνShேயph◌⁴ேயா ஹnhதா । phரஜாபதேய
shவாஹா । பரேமSh²ேந shவாஹா ॥ 1॥
யதா²ப: ஶததா⁴ர:ஸஹshரதா⁴ேரா அத: ।
ஏவா ேம அsh தா⁴nhயꣳ ஸஹshரதா⁴ரமதmh ॥ த⁴நதா⁴nhைய shவாஹா ॥ 2॥
ேய ⁴தா: phரசரnhதி தி³வாநkhதmh ப³chச²nhேதா வித³shய
phேரShயா: ।
ேதph◌⁴ேயா ப³mh Shகாேமா ஹரா மயி Shmh Shபதிrhத³தா⁴ shவாஹா ॥
3॥
அShடஷShதேமாऽiνவாக: ।
ௐ தth³ph³ரம । ௐ தth³வாஅ: । ௐ ததா³thமா । ௐ தthஸthயmh ।
ௐ தthஸrhவmh । ௐ தthேராrhநம: ॥ 1॥
ௐ அnhதவரதி ⁴ேதஷு ³ஹாயாmh விவrhதிஷு । thவmh
யjhஞshthவmh வஷThகாரshthவnhth³ரshthவꣳ th³ரshthவmh விShiΝshthவmh
ph³ரம thவmh phரஜாபதி: । thவmh ததா³ப ஆேபா jhேயாதீ ரேஸாऽmh’தmh
ph³ரம ⁴rh⁴வ:ஸுவேராmh ॥ 2॥
ஏேகாநஸphததிதேமாऽiνவாக: ।
ரth³தா⁴யாmh phராேண நிவிShேடாऽmh’தmh ஜுேஹா ।
ரth³தா⁴யாமபாேந நிவிShேடாऽmh’தmh ஜுேஹா ।
ரth³தா⁴யாmh vhயாேந நிவிShேடாऽmh’தmh ஜுேஹா ।
ரth³தா⁴யாiµதா³ேந நிவிShேடாऽmh’தmh ஜுேஹா ।
ரth³தா⁴யாꣳ ஸமாேந நிவிShேடாऽmh’தmh ஜுேஹா ।
ph³ரமணி ம ஆthமாmh’தthவாய ॥ 1॥
அmh’ேதாபshதரணம ॥ 2॥
ரth³தா⁴யாmh phராேண நிவிShேடாऽmh’தmh ஜுேஹா । ஶிேவா மா
விஶாphரதா³ஹாய । phராய shவாஹா ॥
ரth³தா⁴யாமபாேந நிவிShேடாऽmh’தmh ஜுேஹா । ஶிேவா மா
விஶாphரதா³ஹாய । அபாநாய shவாஹா ॥
ரth³தா⁴யாmh vhயாேந நிவிShேடாऽmh’தmh ஜுேஹா । ஶிேவா மா
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விஶாphரதா³ஹாய । vhயாநாய shவாஹா ॥
ரth³தா⁴யாiµதா³ேந நிவிShேடாऽmh’தmh ஜுேஹா । ஶிேவா மா
விஶாphரதா³ஹாய । உதா³நாய shவாஹா ॥
ரth³தா⁴யாꣳ ஸமாேந நிவிShேடாऽmh’தmh ஜுேஹா । ஶிேவா மா
விஶாphரதா³ஹாய । ஸமாநாய shவாஹா ॥
ph³ரமணி ம ஆthமாmh’தthவாய ॥ 3॥
அmh’தாபிதா⁴நம ॥ 4॥
ஏகஸphததிதேமாऽiνவாக: ।
அŋh³Shட²மாthர: ேஷாऽŋh³Shட²mh ச ஸமாத: ।
ஈஶ:ஸrhவshய ஜக³த: phர: ◌⁴ ph விவ⁴kh ॥ 1॥
th³விஸphததிதேமாऽiνவாக: ।
வாŋh ம ஆஸnh । நேஸா: phராண: । அேயாசு: । கrhணேயா:
ேராthரmh । பா³ஹுேவாrhப³லmh । உேவாேராஜ: । அShடா
விவாnhயŋhகா³நி த: । தiνவா ேம ஸஹ நமshேத அsh மா மா ꣳ: ॥ 1॥
thஸphததிதேமாऽiνவாக: ।
வய:ஸுபrh உபேஸ³nhth³ரmh phயேமதா⁴ ’ஷேயா நாத⁴மாநா: ।
அப th◌⁴வாnhதrhiΝ rhதி⁴ சுrhiµiµkh³th◌⁴யshமாnhநித⁴ேயவ ப³th³தா⁴nh ॥ 1॥
ச:ஸphததிதேமாऽiνவாக: ।
phராநாmh kh³ரnhதி²ர th³ேரா மா விஶாnhதக: ।
ேதநாnhேநநாphயாயshவ ॥ 1॥
பசஸphததிதேமாऽiνவாக: ।
நேமா th³ராய விShணேவ mh’thrhேம பா ॥ 1॥
ஷThஸphததிதேமாऽiνவாக: ।
thவமkh³ேந th³பி⁴shthவமாஶுஶுணிshthவமth³ph◌⁴யshthவமமநshப ।
thவmh வேநph◌⁴யshthவேமாஷதீ⁴ph◌⁴யshthவmh nh’mh nh’பேத ஜாயேஸ ஶுசி: ॥ 1॥
ஸphதஸphததிதேமாऽiνவாக: ।
ஶிேவந ேம ஸnhதிShட²shவ shேயாேநந ேம ஸnhதிShட²shவ ph³ரமவrhசேஸந ேம
ஸnhதிShட²shவ யjhஞshயrhth³தி⁴மiνஸnhதிShட²shேவாப ேத யjhஞ நம
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உப ேத நம உப ேத நம: ॥ 1॥
அShடஸphததிதேமாऽiνவாக: ।
ஸthயmh பரmh பரꣳ ஸthயꣳ ஸthேயந ந
ஸுவrhகா³lhேலாகாchchயவnhேத கதா³சந
ஸதாꣳஸthயmh தshமாthஸthேய ரமnhேத ॥ 1॥
தப இதி தேபா நாநஶநாthபரmh யth³தி⁴ பரmh தபshதth³
³rhத⁴rhஷmh தth³ ³ராத⁴ஷ தshமாthதப ரமnhேத ॥ 2॥
த³ம இதி நியதmh ph³ரமசாணshதshமாth³த³ேம ரமnhேத ॥ 3॥
ஶம இthயரNhேய iµநshதமாchச²ேம ரமnhேத ॥ 4॥
தா³நதி ஸrhவாணி ⁴தாநி phரஶꣳஸnhதி தா³நாnhநாதி³Shகரmh
தshமாth³தா³ேந ரமnhேத ॥ 5॥
த⁴rhம இதி த⁴rhேமண ஸrhவத³mh பkh³’தmh
த⁴rhமாnhநாதி³சரmh தshமாth³த⁴rhேம ரமnhேத ॥ 6॥
phரஜந இதி ⁴யாꣳஸshதshமாth ⁴யிShடா:² phரஜாயnhேத தshமாth
⁴யிShடா:² phரஜநேந ரமnhேத ॥ 7॥
அkh³நய இthயாஹ தshமாத³kh³நய ஆதா⁴தvhயா: ॥ 8॥
அkh³நிேஹாthரthயாஹ தshமாத³kh³நிேஹாthேர ரமnhேத ॥ 9॥
யjhஞ இதி யjhேஞந  ேத³வா தி³வmh க³தாshதshமாth³யjhேஞ ரமnhேத ॥ 10॥
மாநஸதி விth³வாꣳஸshதshமாth³விth³வாꣳஸ ஏவ மாநேஸ ரமnhேத ॥ 11॥
nhயாஸ இதி ph³ரமா ph³ரமா  பர: பேரா  ph³ரமா தாநி வா
ஏதாnhயவராணி தபாꣳ nhயாஸ ஏவாthயேரசயth ய ஏவmh ேவேத³thபநிஷth ॥ 12॥
ஏேகாநாஶீதிதேமாऽiνவாக: ।
phராஜாபthேயா ஹாணி:ஸுபrhேணய: phரஜாபதிmh பிதரiµபஸஸார கிmh
ப⁴க³வnhத: பரமmh வத³nhதீதி தshைம phேராவாச ॥ 1॥
ஸthேயந வாராவாதி ஸthேயநாதி³thேயா ேராசேத தி³வி ஸthயmh வாச:
phரதிShடா²ஸthேய ஸrhவmh phரதிSh²தmh தshமாthஸthயmh பரமmh வத³nhதி ॥ 2॥
தபஸா ேத³வா ேத³வதாமkh³ர ஆயnh தபஸாrhஷய:ஸுவரnhவவிnhத³nh
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தபஸா ஸபthநாnhphரiΝதா³மாராதீshதப ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாthதப: பரமmh வத³nhதி ॥ 3॥
த³ேமந தா³nhதா: கிlhபி³ஷமவ⁴nhவnhதி த³ேமந ph³ரமசாண:

ஸுவரக³chச²nh த³ேமா ⁴தாநாmh ³ராத⁴rhஷmh த³ேம ஸrhவmh
phரதிSh²தmh தshமாth³த³ம: பரமmh வத³nhதி ॥ 4॥
ஶேமந ஶாnhதா: ஶிவமாசரnhதி ஶேமந நாகmh iµநேயாऽnhவவிnhத³nh
ஶேமா ⁴தாநாmh ³ராத⁴rhஷmh ஶேம ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாchச²ம: பரமmh வத³nhதி ॥ 5॥
தா³நmh யjhஞாநாmh வத²mh த³ ேலாேக தா³தாரꣳ
ஸrhவ⁴தாnhபவnhதி தா³ேநநாராதீரபாiνத³nhத தா³ேநந
th³விஷnhேதா thரா ப⁴வnhதி தா³ேந ஸrhவmh phரதிSh²தmh தshமாth³தா³நmh
பரமmh வத³nhதி ॥ 6॥
த⁴rhேமா விவshய ஜக³த: phரதிShடா² ேலாேக த⁴rhShட² phரஜா
உபஸrhபnhதி த⁴rhேமண பாபமபiνத³தி த⁴rhேம ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாth³த⁴rhமmh பரமmh வத³nhதி ॥ 7॥
phரஜநநmh ைவ phரதிShடா² ேலாேக ஸா⁴ phரஜாயாshதnhmh தnhவாந:
பிth’மiνே ப⁴வதி தேத³வ தshயாnh’ணmh தshமாth phரஜநநmh
பரமmh வத³nhதி ॥ 8॥
அkh³நேயா ைவ thரயீ விth³யா ேத³வயாந: பnhதா² கா³rhஹபthய ’kh
ph’தி²வீ ரத²nhதரமnhவாஹாrhயபசந: யஜுரnhதmh
வாமேத³vhயமாஹவநீய:ஸாம ஸுவrhேகா³ ேலாேகா ph³’ஹthதshமாத³kh³நீnh
பரமmh வத³nhதி ॥ 9॥
அkh³நிேஹாthரꣳ ஸாயmh phராதrhkh³’ஹாmh நிShkh’தி:shவிShடꣳ
ஸுஹுதmh யjhஞkhரநாmh phராயணꣳ ஸுவrhக³shய ேலாகshய
jhேயாதிshதshமாத³kh³நிேஹாthரmh பரமmh வத³nhதி ॥ 10॥
யjhஞ இதி யjhேஞா  ேத³வாநாmh யjhேஞந  ேத³வா தி³வmh க³தா
யjhேஞநாஸுராநபாiνத³nhத யjhேஞந th³விஷnhேதா thரா ப⁴வnhதி யjhேஞ
ஸrhவmh phரதிSh²தmh தshமாth³யjhஞmh பரமmh வத³nhதி ॥ 11॥
மாநஸmh ைவ phராஜாபthயmh பவிthரmh மாநேஸந மநஸா ஸா⁴
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பயதி ’ஷய: phரஜா அsh’ஜnhத மாநேஸ ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாnhமாநஸmh பரமmh வத³nhதி ॥ 12॥
nhயாஸ இthயாஹுrhமநீே ph³ரமாணmh ph³ரமா விவ: கதம:
shவயmh: ◌⁴ phரஜாபதி:ஸmhவthஸர இதி ॥ 13॥
ஸmhவthஸேராऽஸாவாதி³thேயா ய ஏஷஆதி³thேய ஷ:ஸ பரேமSh² ph³ரமாthமா
॥ 14॥
யாபி⁴ராதி³thயshதபதி ரபி⁴shதாபி: ◌⁴ பrhஜnhேயா வrhஷதி
பrhஜnhேயெநௗஷதி⁴வநshபதய: phரஜாயnhத ஓஷதி⁴வநshபதிபி⁴ரnhநmh
ப⁴வthயnhேநந phரா: phராணrhப³லmh ப³ேலந தபshதபஸா ரth³தா⁴
ரth³த⁴யா ேமதா⁴ ேமத⁴யா மநீஷா மநீஷயா மேநா மநஸா
ஶாnhதி: ஶாnhthயா சிthதmh சிthேதந shmh’தி:shmh’thயா shமாரꣳ
shமாேரண விjhஞாநmh விjhஞாேநநாthமாநmh ேவத³யதி தshமாத³nhநmh
த³த³nhஸrhவாNhேயதாநி த³தா³thயnhநாthphரா ப⁴வnhதி ⁴தாநாmh
phராணrhமேநா மநஸச விjhஞாநmh விjhஞாநாதா³நnhேதா³ ph³ரம ேயாநி: ॥ 15॥
ஸ வா ஏஷ ஷ: பசதா⁴ பசாthமா ேயந ஸrhவத³mh
phேராதmh ph’தி²வீ சாnhதmh ச th³ெயௗச
தி³ஶசாவாnhதரதி³ஶாச ஸ ைவ ஸrhவத³mh ஜக³thஸ
ஸ⁴தꣳ ஸ ப⁴vhயmh jhஞாஸkhlh’phத ’தஜா ரயிShடா:²
ரth³தா⁴ ஸthேயா பஹshவாnhதமேஸாபShடாth । jhஞாthவா தேமவmh
மநஸா ’தா³ ச ⁴ேயா ந mh’thiµபயா
விth³வாnh । தshமாnhnhயாஸேமஷாmh தபஸாமதிkhதமாஹு: ॥ 16॥
வஸுரNhேவா வி⁴ர phராேண thவம ஸnhதா⁴தா ph³ரமnh thவம
விவsh’thேதேஜாதா³shthவமshயkh³ேநர வrhேசாதா³shthவம ஸூrhயshய
th³mhேநாதா³shthவம சnhth³ரமஸ உபயாமkh³’ேதாऽ ph³ரமேண thவா
மஹேஸ ॥ 17॥
ஓthயாthமாநmh த । ஏதth³ைவ மேஹாபநிஷத³mh ேத³வாநாmh
³யmh । ய ஏவmh ேவத³ ph³ரமே மமாநமாphேநாதி தshமாth³ph³ரமே
மமாநthபநிஷth ॥ 18॥
அஶீதிதேமாऽiνவாக: ।
தshையவmh வி³ேஷா யjhஞshயாthமா யஜமாந: ரth³தா⁴ பthநீ
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ஶரth◌⁴மiµேரா ேவதி³rhேலாமாநி ப³rhrhேவத:³ ஶிகா²’த³யmh ப:
காம ஆjhயmh மnh: பஶுshதேபா।ஆkh³நிrhத³ம: ஶமயிதா தா³நmh
த³ வாkh³ேகா⁴தா phராண உth³கா³தா சுரth◌⁴வrhrhமேநா ph³ரமா
ேராthரமkh³நீth யாவth³th◌⁴யேத ஸா தீ³ா யத³நாதி
தth³த⁴விrhயthபிப³தி தத³shய ேஸாமபாநmh யth³ரமேத த³பஸேதா³
யthஸசரthபவிஶththதிShட²ேத ச ஸ phரவrhkh³ேயா யnhiµக²mh
ததா³ஹவநீேயா யா vhயா’திரஹுதிrhயத³shய விjhஞாந தjhஜுேஹாதி
யthஸாயmh phராதரthதி தthஸத⁴mh யthphராதrhமth◌⁴யnhதி³நꣳ ஸாயmh
ச தாநி ஸவநாநி ேய அேஹாராthேர ேத த³rhஶrhணமாெஸௗ
ேயऽrhத⁴மாஸாச மாஸாச ேத சாrhமாshயாநி ய ’தவshேத
பஶுப³nhதா⁴ ேய ஸmhவthஸராச பவthஸராச ேதऽஹrhக³:

ஸrhவேவத³ஸmh வா ஏதthஸthரmh யnhமரணmh தத³வph◌⁴’த² ஏதth³ைவ
ஜராமrhயமkh³நிேஹாthரꣳஸthரmh ய ஏவmh விth³வாiνத³க³யேந phரயேத
ேத³வாநாேமவ மமாநmh க³thவாதி³thயshய ஸாjhயmh க³chச²thயத² ேயா
த³ேண phரயேத பிth’ேமவ மமாநmh க³thவா சnhth³ரமஸ:

ஸாjhயmh க³chச²thேயெதௗ ைவ ஸூrhயாசnhth³ரமேஸாrhமமாெநௗ ph³ராமே
விth³வாநபி⁴ஜயதி தshமாth³ ph³ரமே மமாநthபநிஷth ॥ 1॥
ௐ ஶmh ேநா thர: ஶmh வண: । ஶmh ேநா ப⁴வthயrhயமா । ஶmh
ந இnhth³ேரா ph³’ஹshபதி: । ஶmh ேநா விShiΝkhரம: ।
நேமா ph³ரமேண । நமshேத வாேயா । thவேமவ phரthயmh ph³ரமா ।
thவாேமவ phரthயmh ph³ரமாவாதி³ஷmh । ’தமவாதி³ஷmh ।
ஸthயமவாதி³ஷmh । தnhமாமாவீth । தth³வkhதாரமாவீth । ஆவீnhமாmh ।
ஆவிth³வkhதாரmh ॥
ௐ ஸஹநாவவ । ஸஹ ெநௗ ⁴நkh । ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவி நாவதீ⁴தமsh । மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
இதி மஹாநாராயேபநிஷthஸமாphதா ॥
॥ மஹாநாராயண உபநிஷth ॥

It appears that Mahanarayana Upanishad was also known as
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Yajnikyopanishad, and same as Taittiriya Aranyaka Prapathaka 10.

Neither Narayana U. nor Tripad-Mahanarayana U. correspond

to this. U-B’s bhashya makes no mention of this. It is not

mentioned in Muktika U. list of 108 U.
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