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Mahanarayana Upanishad

महानारायणाेपिनषत्

हरः ॐ ॥ शं नाे मः शं वणः । शं नाे भवययमा ।
शं न इाे बृहपितः । शं नाे वणुमः ॥
नमाे णे । नमते वायाे । वमेव यं ास ।
वामेव यं  वदयाम । ऋतं वदयाम ।
सयं वदयाम । तामवत । तारमवत ।
अवत माम् । अवत वारम् ॥ ॐ शातः शातः शातः ॥
ॐ सह नाववत । सह नाै भुनु । सह वीय करवावहै ।
तेजव नावधीतमत । मा वषावहै ।
ॐ शातः शातः शातः ॥
थमाेऽनुवाकः ।
अयपारे भुवनय मये नाकय पृे महताे महीयान् ।
शेण याेतीꣳष समनुवः जापितरित गभे अतः ॥ १॥
यदꣳ सं च व चैित सव यन् देवा अध वे िनषेदःु ।
तदेव भूतं तदु भयमा इदं तदरे परमे याेमन् ॥ २॥
येनावृतं खं च दवं मही च येनादयतपित तेजसा ाजसा च ।
यमतः समुे कवयाे वयत यदरे परमे जाः ॥ ३॥
यतः सूता जगतः सूती ताेयेन जीवान् यचसज भूयाम् ।
यदाेषधीभः पुषान् पशꣳू ववेश भूतािन चराचराण ॥ ४॥
अतः परं नायदणीयसꣳ ह परापरं यहताे महातम् ।
यदेकमयमनतपं वं पुराणं तमसः परतात् ॥ ५॥
तदेवत तदु सयमातदेव  परमं कवीनाम् ।
इापूत बधा जातं जायमानं वं बभित भुवनय नाभः ॥ ६॥
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महानारायणाेपिनषत्

तदेवातायुतसूयतदु चमाः ।
तदेव शममृतं त तदापः स जापितः ॥ ७॥
सवे िनमेषा जरे वुतः पुषादध ।
कला मुताः काााहाेराा सवशः ॥ ८॥
अधमासा मासा ऋतवः संवसर कपताम् ।
स अापः दधुे उभे इमे अतरमथाे सवः ॥ ९॥
नैनमूव न ितयं न मये परजभत् ।
न तयेशे कन तय नाम महशः ॥ १०॥
न संशे ितित पमय न चषा पयित कनैनम् ।
दा मनीशा मनसाभृाे य एनं वदरुमृताते भवत ॥ ११॥
परमा- हरयगभ- सू
अः सूताे हरयगभ इयाै ॥
अ सूतः पृथयाै रसा वकमणः समवतताध ।
तय वा वदधपूमेित तपुषय वमाजानमे । १।
वेदाहमेतं पुषं महातं अादयवण तमसः परतात् ।
तमेवं वानभृत इह भवित नायःपथावतेऽयनाय । २।
जापितरित गभे अतः अजायमानाे बथा वजायते ।
तय धीराः परजानत याेिनम् मरचीनां पदमछत वेधसः । ३।
याे देवेय अातपित याे देवानां पुराेहतः । पूवाे याे देवेयाे
जातः नमाे चाय ाये । ४।
चं ां जनयतः देवा अे तदवन् । यवैवं
ाणाे वात् तय देवा असन् वशे । ५।
 ते ली पयाै अहाेराे पाे नाण पम् ।
अनाै याम् इं मिनषाण अमुं मिनषाण सव
मिनषाण । ६। इित उरनारायणानुवाकः ।
हरयगभः समवतताे भूतय जातः पितरेक अासीत् ।
स दाधार पृथवीं ामुतेमां कै देवाय हवषा वधेम ॥ १॥
यः ाणताे िनमषताे महवैक इाजा जगताे बभूव ।
य ईशे अय पदतपदः कै देवाय हवषा वधेम ॥ २॥
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य अादा बलंदा यय व उपासते शषं यय देवाः ।
यय छायामृतं यय मृयुः कै देवाय हवषा वधेम ॥ ३॥
ययेमे हमवताे महवा यय समुꣳ रसया सहाः ।
ययेमाः दशाे यय बा कै देवाय हवषा वधेम ॥ ४॥
यं दसी अवसा ततभाने अयैेतां मनसा रेजमाने ।
याध सूर उदताै येित कै देवाय हवषा वधेम ॥ ५॥
येन ाैा पृथवी च ढे येन सवः तभतं येन नाकः ।
याे अतरे रजसाे वमानः कै देवाय हवषा वधेम ॥ ६॥
अापाे ह यहतीवमायं दं दधाना जनयतीरम् ।
तताे देवानां िनरवततासरेकः कै देवाय हवषा वधेम ॥ ७॥
यदापाे महना पयपयं दधाना जनयतीरम् ।
याे देवेध देव एक कै देवाय हवषा वधेम ॥ ८॥
एष ह देवः दशाेऽनु सवाः पूवाे ह जातः स उ गभे अतः ।
स वजायमानः स जिनयमाणः युखातित वताेमुखः ॥ १२॥
वतत वताे मुखाे वताे हत उत वतपात् ।
सं बायां नमित सं पतैावापृथवी जनयन् देव एकः ॥ १३॥
वेनतत् पयन् वा भुवनािन वान् य वं भवयेकनीडम् ।
यदꣳसं च व चैकꣳस अाेतः ाेत वभुः जास ॥ १४॥
 ताेचे अमृतं नु वान् गधवाे नाम िनहतं गुहास ।
ीण पदा िनहता गुहास यतेद सवतः पता सत् ॥ १५॥
स नाे बधुजिनता स वधाता धामािन वेद भुवनािन वा ।
य देवा अमृतमानशानातृतीये धामाययैरयत ॥ १६॥
पर ावापृथवी यत सः पर लाेकान् पर दशः पर सवः ।
ऋतय ततं वततं वचृय तदपयत् तदभवत् जास ॥ १७॥
परय लाेकान् परय भूतािन परय सवाः दशाे दश ।
जापितः थमजा ऋतयानाानमभसबभूव ॥ १८॥
सदसपितमतुं यमय कायम् ।
सिनं मेधामयासषम् ॥ १९॥
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उयव जातवेदाेऽपऋितं मम । पशꣳू
मममावह जीवनं च दशाे दश ॥ २०॥
मा नाे हꣳसीातवेदाे गामं पुषं जगत् ।
अबद अागह या मा परपातय ॥ २१॥
पुषय वहे सहाय महादेवय धीमह ।
ताे ः चाेदयात् ॥ २२॥
गाययाः ।
तपुषाय वहे महादेवाय धीमह । ताे ः चाेदयात् ॥ २३॥
तपुषाय वहे वतडाय धीमह । ताे दतः चाेदयात् ॥ २४॥
तपुषाय वहे चतडाय धीमह । ताे नदः चाेदयात् ॥ २५॥
तपुषाय वहे महासेनाय धीमह । तः षमुखः चाेदयात् ॥ २६॥
तपुषाय वहे सवणपाय धीमह । ताे गडः चाेदयात् ॥ २७॥
वेदानाय वहे हरयगभाय धीमह । ताे  चाेदयात् ॥ २८॥
नारायणाय वहे वासदेवाय धीमह । ताे वणुः चाेदयात् ॥ २९॥
वनखाय वहे तीणदꣳ ाय धीमह । ताे नारसꣳहः चाेदयात् ॥ ३०॥
भाकराय वहे महुितकराय धीमह । ताे अादयः चाेदयात् ॥ ३१॥
वैानरय वहे लाललाय धीमह । ताे अः चाेदयात् ॥ ३२॥
कायायनाय वहे कयाकुमार धीमह । ताे दुगः चाेदयात् ॥ ३३॥
[पाठभेदः:
चतमुखाय वहे कमडलधराय धीमह । ताे ा चाेदयात् ॥
अादयाय वहे सहकरणाय धीमह । ताे भानुः चाेदयात् ॥
पावकाय वहे सजाय धीमह । ताे वैानरः चाेदयात् ॥
महाशूलयै वहे महादगुायै धीमह । ताे भगवती चाेदयात् ॥
सभगायै वहे कमलमालयै धीमह । ताे गाैर चाेदयात् ॥
नवकुलाय वहे वषदताय धीमह । तः सपः चाेदयात् ॥]
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सहपरमा देवी शतमूला शताु रा । सवꣳहरत मे
पापं दवूा दःुवनाशनी ॥ ३४॥
काडात् काडात् राेहती पषः पषः पर । एवा नाे
दवूे तनु सहेण शतेन च ॥ ३५॥
या शतेन तनाेष सहेण वराेहस । तयाते देवीके
वधेम हवषा वयम् ॥ ३६॥
अाते रथाते वणुाते वसधरा । शरसा
धारययाम रव मां पदे पदे ॥ ३७॥
भूमधेनुधरणी लाेकधारणी । उतृास वराहेण
कृणेन शतबाना ॥ ३८॥
मृके हन पापं यया दुकृतं कृतम् ।
मृके दास कायपेनाभमता ।
मृके देह मे पुं वय सव िततम् ॥ ३९॥
मृके ितते सव ते िनणुद मृके । वया
हतेन पापेन गछाम परमां गितम् ॥ ४०॥
यत इ भयामहे तताे नाे अभयं कृध । मघवछध
तव त ऊतये वषाे वमृधाे जह ॥ ४१॥
वतदा वशपितवृहा वमृधाे वशी । वृषेः
पुर एत नः वतदा अभयरः ॥ ४२॥
वत न इाे वृवाः वत नः पूषा ववेदाः ।
वत नतायाे अरनेमः वत नाे बृहपितदधात ॥ ४३॥
अापातमयुतृपलभमा धुिनः
शमीवाछमाꣳऋजीषी ।
साेमाे वायतसावनािन नावागं ितमानािन देभुः ॥ ४४॥
जानं थमं पुरता सीमतः सचाे वेन अावः ।
स बुया उपमा अय वाः सत याेिनमसत ववः ॥ ४५॥
याेना पृथव भवान् नृरा िनवेशनी । यछा नः
शम सथाः ॥ ४६॥
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गधारां दरुाधषा िनयपुां करषणीम् ।
ईरꣳ सवभूतानां तामहाेपये यम् ॥ ४७॥
ीमे भजत अलीमे नयत ।
वणुमुखा वै
देवाछदाेभरमाॅंाेकाननपजयमयजयन् ।
महाꣳ इाे वबाः षाेडशी शम यछत ॥ ४८॥
वत नाे मघवा कराेत । हत पाानं याेऽान् े ॥ ४९॥
साेमानꣳ वरणं कृणुह णपते कीवतं य अाैशजम् ।
शररं यशमलं कुसीदं तसीदत याेऽान् े ॥ ५०॥
चरणं पवं वततं पुराणं येन पूततरित दुकृतािन ।
तेन पवेण शेन पूता अित पाानमराितं तरेम ॥ ५१॥
सजाेषा इ सगणाे मः साेमं पब वृहर वान् ।
जह शꣳूरप मृधाे नुदवाथाभयं कृणुह वताे नः ॥ ५२॥
समा न अाप अाेषधयः सत ।
दुमातै भूयासयाेऽान् े यं च वयं ः ॥ ५३॥
अापाे ह ा मयाेभुवता न ऊजे दधातन । महे रणाय
चसे । याे वः शवतमाे रसतय भाजयतेऽह नः ।
उशतीरव मातरः । ता अरं गमाम वाे यय याय
जवथ । अापाे जनयथा च नः ॥ ५४॥
हरयश ृं वणं पे तीथ मे देह याचतः ।
यया भुमसाधूनां पापेय ितहः ॥ ५५॥
ये मनसा वाचा कमणा वा दुकृतं कृतम् ।
त इाे वणाे बृहपितः सवता च पुनत पुनः पुनः ॥ ५६॥
नमाेऽयेऽसमते नम इाय नमाे वणाय नमाे वायै
नमाेऽः ॥ ५७॥
यदपां ूरं यदमेयं यदशातं तदपगछतात् ॥ ५८॥
अयाशनादतीपानाद् य उात् ितहात् ।
ते वणाे राजा पाणना वमशत ॥ ५९॥
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साेऽहमपापाे वरजाे िनमुाे मुकबषः ।
नाकय पृमा गछेसलाेकताम् ॥ ६०॥
यास वणः स पुनावघमषणः ॥ ६१॥
इमं मे गे यमुने सरवित शत ताेमꣳ सचता पणया ।
असअ मधृे वततयाजीकये श ृणुा सषाेमया ॥ ६२॥
ऋतं च सयं चाभीापसाेऽयजायत ।
तताे रािरजायत ततः समुाे अणवः ॥ ६३॥
समुादणवादध संवसराे अजायत ।
अहाेरााण वदधय मषताे वशी ॥ ६४॥
सूयाचमसाै धाता यथापूवमकपयत् ।
दवं च पृथवीं चातरमथाे सवः ॥ ६५॥
यपृथयाꣳ रजः वमातरे वराेदसी ।
इमाꣳतदापाे वणः पुनावघमषणः ॥
पुनत वसवः पुनात वणः पुनावघमषणः ।
एष भूतय मये भुवनय गाेा ॥
एष पुयकृतां लाेकानेष मृयाेहरमयम् ।
ावापृथयाेहरमयꣳ सꣳतꣳ सवः ।
स नः सवः सꣳशशाध ॥ ६६॥
अा वलितयाेितरहम । याेितवलित ाहम ।
याेऽहम ाहम । अहम ाहम । अहमेवाहं
मां जुहाेम वाहा ॥ ६७॥
अकायवकणी तेनाे ूणहा गुतपगः ।
वणाेऽपामघमषणतात् पापात् मुयते ॥ ६८॥
रजाेभूमव माꣳ राेदयव वदत धीराः ॥ ६९॥
अाासमुः थमे वधमनयजा भुवनय राजा ।
वृषा पवे अध सानाे अये बृहसाेमाे वावृधे सवान इदःु ॥ ७०॥
तीयाेऽनुवाकः ।
जातवेदसे सनवाम साेममरातीयताे िनदहाित वेदः ।
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स नः पषदित दगुाण वा नावेव सधुं दुरतायः ॥ १॥
दगुा सूम् ।
तामवणा तपसा वलतीं वैराेचनीं कमफलेषु जुाम् ।
दगुा देवीꣳ शरणमहं पे सतरस तरसे नमः ॥ २॥
अे वं पारया नयाे अान् वतभरित दगुाण वा ।
पू पृवी बला न उवी भवा ताेकाय तनयाय शंयाेः ॥ ३॥
वािन नाे दगुहा जातवेदः सधुं न नावा दुरताितपष ।
अे अिवनसा गृणानाेऽाकं बाेयवता तनूनाम् ॥ ४॥
पृतनाजतꣳ सहमानमुमꣳ वेम परमासधथात् ।
स नः पषदित दगुाण वा ामेवाे अित दुरतायः ॥ ५॥
ाेष कमीडाे अवरेषु सना हाेता नय सस ।
वां चाे तनुवं पयवायं च साैभगमायजव ॥ ६॥
गाेभजुमयुजाे िनषं तवे वणाेरनुसंचरेम ।
नाकय पृमभ संवसानाे वैणवीं लाेक इह मादयताम् ॥ ७॥
तृतीयाेऽनुवाकः ।
भूरमये पृथयै वाहा भुवाेऽं
वायवेऽतराय वाहा सवरमादयाय दवे वाहा
भूभुवसवरं चमसे दयः वाहा नमाे देवेयः
वधा पतृयाे भूभुवः सवरमाेम् ॥ १॥
चतथाेऽनुवाकः ।
भूरये पृथयै वाहा भुवाे वायवेऽतराय वाहा
सवरादयाय दवे वाहा भुभुवसवमसे दयः
वाहा
नमाे देवेयः वधा पतृयाे भूभुवःसवर अाेम् ॥ १॥
पमाेऽनुवाकः ।
भूरये च पृथयै च मते च वाहा भुवाे वायवे
चातराय च महते च वाहा सवरादयाय च दवे च
महते च वाहा भूभुवसवमसे च
नेय
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दय महते च वाहा नमाे देवेयः वधा पतृयाे
भुभुवः सवमहराेम् ॥ १॥
षाेऽनुवाकः ।
पाह नाे अ एनसे वाहा पाह नाे ववेदसे वाहा
यं पाह वभावसाे वाहा सव पाह शतताे वाहा ॥ १॥
समाेऽनुवाकः ।
पाह नाे अ एकया पाुत तीयया पाूज तृतीयया
पाह गीभतसृभवसाे वाहा ॥ १॥
अमाेऽनुवाकः ।
यछदसामृषभाे
वपछदाेयदाꣳयाववेश । सताꣳशः
ाेवाचाेपिनषदाे ये इयाय ऋषयाे नमाे
देवेयः वधा
पतृयाे भूभुवसवछद अाेम् ॥ १॥
नवमाेऽनुवाकः ।
नमाे णे धारणं मे अविनराकरणं धारयता भूयासं
कणयाेः ुतं मा याेढं ममामुय अाेम् ॥ १॥
दशमाेऽनुवाकः ।
ऋतं तपः सयं तपः ुतं तपः शातं तपाे दमतपः
शमतपाे दानं तपाे यं तपाे भूभुवः
सवैतदपुावैतपः ॥ १॥
एकादशाेऽनुवाकः ।
यथा वृय सपुपतय दरूाधाे वायेवं पुयय
कमणाे दरूाधाे वाित यथासधारां कतेऽवहतमवामे
युवे युवे हवा वययाम कत
पितयामीयेवममृतादाानं जुगुसेत् ॥ १॥
ादशाेऽनुवाकः ।
अणाेरणीयान् महताे महीयानाा गुहायां िनहताेऽय जताेः ।
तमतं पयित वीतशाेकाे धातः सादाहमानमीशम् ॥ १॥
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स ाणा भवत तात् साचषः समधः स जाः ।
स इमे लाेका येषु चरत ाणा गुहाशयाहताः स स ॥ २॥
अतः समुा गरय सवेऽायदते सधवः सवपाः ।
अत वा अाेषधयाे रसा येनैष भूततयतराा ॥ ३॥
ा देवानां पदवीः कवीनामृषवाणां महषाे मृगाणाम् ।
येनाे गृाणाꣳवधितवनानाꣳसाेमः पवमयेित रेभन् ॥ ४॥
अजामेकां लाेहतशकृणां बं जां जनयतीꣳ सपाम् ।
अजाे ेकाे जुषमाणाेऽनुशेते जहायेनां भुभाेगामजाेऽयः ॥ ५॥
हंसः शचषसरतरसाेता वेदषदितथदुराेणसत् ।
नृषरसतसाेमसदा गाेजा ऋतजा अजा ऋतं बृहत् ॥ ६॥
यााता न परा नैव कंचनास य अाववेश भुवनािन वा ।
जापितः जया संवदानीण याेतीꣳष सचते स षाेडशी ॥ ६ क॥
वधतारꣳ हवामहे वसाेः कुवनाित नः । सवतारं नृचसम् ॥ ६ ख॥
घृतं ममरे घृतमय याेिनघृते ताे घृतमुवय धाम ।
अनुवधमावह मादयव वाहाकृतं वृषभ व हयम् ॥ ७॥
समुादूममधुमाꣳ उदारदपुाꣳशना सममृतवमानट् ।
घृतय नाम गुं यदत जा देवानाममृतय नाभः ॥ ८॥
वयं नाम वामा घृतेनान् ये धारयामा नमाेभः ।
उप ा श ृणवछयमान चतःश ृाेऽवमीाैर एतत् ॥ ९॥
चवार श ृा याे अय पादा ेशीषे स हतासाे अय ।
िधा बाे वृषभाे राेरवीित महाे देवाे मयाꣳ अाववेश ॥ १०॥
िधा हतं पणभगुमानं गव देवासाे घृतमववदन् ।
इ एकꣳ सूय एकं जजान वेनादेकꣳ वधया िनतः ॥ ११॥
याे देवानां थमं पुरतााधकाे ाे महषः ।
हरयगभ पयत जायमानꣳ स नाे देवः
शभयाृया संयुनु ॥ १२॥
यापरं नापरमत कत् यााणीयाे न यायाेऽत कत् ।
वृ इव तधाे दव ितयेकतेनेदं पूण पुषेण सवम् ॥ १३॥
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न कमणा न जया धनेन यागेनैके अमृतवमानशः ।
परेण नाकं िनहतं गुहायां बाजते यतयाे वशत ॥ १४॥
वेदातवानविनताथाः संयासयाेगातयः शसवाः ।
ते लाेके त परातकाले परामृताः परमुयत सवे ॥ १५॥
दं वपापं वरवेमभूत यत् पुडरकं पुरमयसꣳथम् ।
ताप दे गगनं वशाेकं तन् यदततदपुासतयम् ॥ १६॥
याे वेदादाै वरः ाेाे वेदाते च िततः ।
तय कृितलनय यः परः स महेरः ॥ १७॥
याेदशाेऽनुवाकः ।
सहशीष देवं वां वशुवम् ।
वं नारायणं देवमरं परमं भुम् ॥ १॥
वतः परमं िनयं वं नारायणꣳ हरम् ।
वमेवेदं पुषतमुपजीवित ॥ २॥
पितं वयाेरꣳ शातꣳ शवमयुतम् ।
नारायणं महाेयं वाानं परायणम् ॥ ३॥
नारायणः परं  तवं नारायणः परः ।
नारायणः पराे याेितराा नारायणः परः ॥ ४॥
नारायणः पराे याता यानं नारायणः परः ।
य कगयन् यते ूयतेऽप वा ।
अतबह तसव याय नारायणः थतः ॥ ५॥
अनतमययं कवꣳ समुेऽतं वशुवम् ।
पकाेशतीकाशꣳ दयं चायधाेमुखम् ॥ ६॥
अधाे िना वतयाते नायामुपर ितित ।
दयं तजानीयायायतनं महत् ॥ ७॥
सततꣳ सराभत लबयाकाेशसभम् ।
तयाते सषरꣳ सूं तसव िततम् ॥ ८॥
तय मये महानवाचवताेमुखः ।
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साेऽभुवभजताहारमजरः कवः ॥ ९॥
ितयगूवमधःशायी रमयतय सतताः ।
सतापयित वं देहमापादतलमतकम् ।
तय मये विशखा अणीयाेवा यवथता ॥ १०॥
नीलताेयदमयथा वुेखेव भावरा ।
नीवारशूवी पीता भावयणूपम ॥ ११॥
तयाः शखाया मये परमाा यवथतः ।
स ा स शवः स हरः सेः साेऽरः परमः वराट् ॥ १२॥
चतदशाेऽनुवाकः ।
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 ॥ १॥
पदशाेऽनुवाकः ।
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 एवं
वेदेयुपिनषत् ॥ १॥
घृणः सूय अादयाेमचयत तपः सयं मधु रत त तदाप
अापाे याेती रसाेऽमृतं  भूभुवः सवराेम् ॥ २॥
षाेडशाेऽनुवाकः ।
िनधनपतये नमः । िनधनपतातकाय नमः ।
ऊवाय नमः । ऊवलाय नमः ।
हरयाय नमः । हरयलाय नमः ।
सवणाय नमः । सवणलाय नमः ।
दयाय नमः । दयलाय नमः ।
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भवाय नमः। भवलाय नमः ।
शवाय नमः । शवलाय नमः ।
शवाय नमः । शवलाय नमः ।
वलाय नमः । वललाय नमः ।
अााय नमः । अालाय नमः ।
परमाय नमः । परमलाय नमः ।
एतसाेमय सूयय सवलꣳ थापयित पाणमं पवम् ॥ १॥
सदशाेऽनुवाकः ।
साेजातं पाम साेजाताय वै नमाे नमः ।
भवे भवे नाितभवे भवव माम् । भवाेवाय नमः ॥ १॥
अदशाेऽनुवाकः ।
वामदेवाय नमाे येाय नमः ेाय नमाे ाय
नमः कालाय नमः कलवकरणाय नमाे बलवकरणाय नमाे
बलाय नमाे बलमथाय नमः सवभूतदमनाय नमाे
मनाेनाय नमः ॥ १॥
एकाेनवंशाेऽनुवाकः ।
अघाेरेयाेऽथ घाेरेयाे घाेरघाेरतरेयः । सवतः शव
सवेयाे नमते अत पेयः ॥ १॥
वंशाेऽनुवाकः ।
तपुषाय वहे महादेवाय धीमह । ताे ः चाेदयात् ॥ १॥
एकवंशाेऽनुवाकः ।
ईशानः सववानामीरः सवभूतानां
ाधपितणाेऽधपिता शवाे मे अत सदाशवाेम् ॥ १॥
ावंशाेऽनुवाकः ।
नमाे हरयबाहवे हरयवणाय हरयपाय हरयपतये।
अबकापतय उमापतये पशपतये नमाे नमः ॥ १॥
याेवंशाेऽनुवाकः ।
ऋतꣳ सयं परं  पुषं कृणपलम् ।
ऊवरेतं वपां वपाय वै नमाे नमः ॥ १॥
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चतवशाेऽनुवाकः ।
सवाे वै तै ाय नमाे अत । पुषाे वै ः
सहाे नमाे नमः ।
वं भूतं भुवनं चं बधा जातं जायमानं च यत् ।
सवाे ेष तै ाय नमाे अत ॥ १॥
पवंशाेऽनुवाकः ।
काय चेतसे मीढमाय तयसे । वाेचेम शंतमꣳ दे ।
सवाेेष तै ाय नमाे अत ॥ १॥
षंशाेऽनुवाकः ।
यय वैकयहाेहवणी भवित येवायातयतयथाे
ितयै ॥ १॥
सवंशाेऽनुवाकः ।
कृणुव पाज इित प ।
कृणुव पाजः सितं न पृवीं याह राजेवामवाॅ ं इभेन ।
तृवीमनु सितं णूानाेऽतास वय रसतपैः ॥ १॥
तव मास अाशया पतयनु पृश धृशता शाेशचानः ।
तपूंये जुा पतानसदताे व सृज वगुकाः ॥ २॥
ित पशाे वसृज तूणतमाे भवा पायुवशी अया अदधः ।
याे नाे दरेू अघशं साे याे अये माके यथरादधषीत ॥ ३॥
उदे ित या तनुव यमांॅ अाेषतामहेते ।
याे नाे अराितं समधान चे नीचातं धयतसं न शकम् ॥ ४॥
ऊवाे भव ितं वायदावकृणुव दैयाये ।
अवथरा तनुह यातजूनां जाममजामं मृणीह शून् ॥ ५॥
अावंशाेऽनुवाकः ।
अदितदेवा गधवा मनुयाः पतराेऽसरातेषाꣳ
सवभूतानां माता मेदनी महती मही सावी गायी
जगयुवी पृवी बला वा भूता कतमा काया सा
सयेयमृतेित वासः ॥ १॥
एकाेनिंशाेऽनुवाकः ।
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अापाे वा इदꣳ सव वा भूतायापः ाणा वा अापः
पशव अापाेऽमापाेऽमृतमापः साडापाे वराडापः
वराडापछदाꣳयापाे याेतीꣳयापाे यजꣳूयापः
सयमापः सवा देवता अापाे भूभुवः सवराप अाेम् ॥ १॥
िंशाेऽनुवाकः ।
अापः पुनत पृथवीं पृथवी पूता पुनात माम् ।
पुनत णपितपूता पुनात माम् ॥ १॥
यदुछमभाेयं या दुरतं मम ।
सव पुनत मामापाेऽसतां च ितहꣳ वाहा ॥ २॥
एकिंशाेऽनुवाकः ।
अ मा मयु मयुपतय मयुकृतेयः ।
पापेयाे रताम् । यदा पापमकाषम् ।
मनसा वाचा हतायाम् । पामुदरेण शा ।
अहतदवलपत । यक दुरतं मय । इदमहं
माममृतयाेनी । सये याेितष जुहाेम वाहा ॥ १॥
ािंशाेऽनुवाकः ।
सूय मा मयु मयुपतय मयुकृतेयः ।
पापेयाे रताम् । यािया पापमकाषम् ।
मनसा वाचा हतायाम् । पामुदरेण शा । राितदवलपत ।
यक दुरतं मय । इअदमहं माममृतयाेनी । सूये
याेितष वाहा ॥ १॥
यंशाेऽनुवाकः ।
अाेमयेकारं  । अदेवता  इयाषम् ।
गायं छदं परमां सपम् । सायुयं विनयाेगम् ॥ १॥
चतंशाेऽनुवाकः ।
अायात वरदा देवी अरं  संमतम् ।
गायी छदसां मातेदं  जुषव नः ॥ १॥
यदाकुते पापं तदाितमुयते ।
याियाकुते पापं ताियाितमुयते ।
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सववणे महादेव सयावे सरवित ॥ २॥
पिंशाेऽनुवाकः ।
अाेजाेऽस सहाेऽस बलमस ाजाेऽस देवानां धामनामास वमस
वायुअः सवमस सवायुरभभूराें गायीमावाहयाम
सावीमावाहयाम सरवतीमावाहयाम छदहीनावाहयाम
यमावाहयाम गायिया गायी छदाे वाम ऋषः
सवता देवतामुखं ा शराे वणुदयꣳ ः शखा
पृथवी याेिनः ाणापानयानाेदानाना साणा ेतवणा
सांयायनसगाेा गायी चतवशयरा िपदा ु ः
पशीषाेपनयने विनयाेगः ॥ १॥
ॐ भूः । ॐ भुवः । अाꣳेसवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः ।
अाꣳे सयम् । ॐ तसवतव रेयं भगाे देवय धीमह ।
धयाे याे नः चाेदयात् । अाेमापाे याेती रसाेऽमृतं 
भूभुवः सवराेम् ॥ २॥
षंशाेऽनुवाकः ।
उमे शखरे देव जाते भूयां पवतमूधिन ।
ाणेयाेऽयनुाता गछ देव यथासखम् ॥ १॥
तताे मया वरदा वेदमाता चाेदयती पवने जाता ।
अायुः पृथयां वणं वचसं मं दवा
जातं लाेकम् ॥ २॥
सिंशाेऽनुवाकः ।
घृणः सूय अादयाे न भा वायरम् । मधु रत तसम् ।
सयं वै तसमापाे याेती रसाेऽमृतं  भूभुवः सवराेम् ॥ १॥
िसपणमः १
अिंशाेऽनुवाकः ।
मेत माम् । मधुमेत माम् । मेव मधुमेत माम् । याते साेम
जा वसाेऽभ साे अहम् । दःुवहन् दुषह । याते साेम
ाणाꣳताुहाेम ॥ १॥
िसपणमयाचतं ाणाय दात् । हयां वा एते त ।
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ये ाणासपण पठत । ते साेमं ावत । अा
सहात् पं पुनत । ॐ ॥ २॥
िसपणमः २
एकाेनचवारंशाेऽनुवाकः ।
 मेधया । मधु मेधया । मेव मधुमेधया ॥ १॥
अानाे देव सवतः जावसावीः साैभगम् । परा
दःुवयꣳ सव ॥ २॥
वािन देव सवतदुरतािन परासव । यं तम अासव ॥ ३॥
मधुवाता ऋतायते मधुरत सधवः । मावीनः सवाेषधीः ॥ ४॥
मधु नमुताेषस मधुमपाथवꣳ रजः । मधुाैरत नः पता ॥ ५॥
मधुमााे वनपितमधुमाꣳ अत सूयः । मावीगावाे भवत नः ॥ ६॥
य इमं िसपणमयाचतं ाणाय दात् ।
ूणहयां वा एते त ।
ये ाणासपण पठत । ते साेमं ावत । अा
सहापं पुनत । ॐ ॥ ७॥
िसपणमः ३
चवारंशाेऽनुवाकः ।
 मेधवा । मधु मेधवा । मेव मधु मेधवा ॥ १॥
ा देवानां पदवीः कवीनामृषवाणां महषाे मृगाणाम् ।
येनाे गृाणाꣳ वधितवनानाꣳ साेमः पवमयेित
रेभत् ॥ २॥
हꣳसः शचषसरतरसाेता वेदषदितथदुराेणसत् ।
नृषरसतसाेमसदा गाेजा ऋतजा अजा ऋतं बृहत् ॥ ३॥
ऋचे वा ऋचे वा समवत सरताे न धेनाः ।
अतदा मनसा पूयमानाः । घृतय धारा अभचाकशीम ॥ ४॥
हरययाे वेतसाे मय अासाम् । तसपणाे मधुकृत् कुलायी भजाते
मधु देवतायः । तयासते हरयः स तीरे वधां
दहुाना अमृतय धाराम् ॥ ५॥
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य इदं िसपणमयाचतं ाणाय दात् ।
वीरहयां वा एते त ।
ये ाणासपण पठत । ते साेमं ावत ।
अासहात् पं पुनत । ॐ ॥ ६॥
एकचवारंशाेऽनुवाकः ।
मेधादेवी जुषमाणा न अागााची भा समनयमाना ।
वया जुा जुषमाणा दुाबृहदेम वदथे सवीराः ॥ १॥
वया जु ऋषभवित देव वया ागतीत वया ।
वया जुं वदते वस सा नाे जुषव वणेन मेधे ॥ २॥
चवारंशाेऽनुवाकः ।
मेधां म इाे ददात मेअधां देवी सरवती ।
मेधां मे अनावुभावाधां पुकरजाै ॥ १॥
असरास च या मेधा गधवेषु च यनः ।
दैवी मेधा सरवती स मां मेधा सरभजुषताꣳ वाहा ॥ २॥
िचवारंशाेऽनुवाकः ।
अा मां मेधा सरभवपा हरयवणा जगती जगया ।
ऊजवती पयसा पवमाना सा मां मेधा सतीका जुषताम् ॥ १॥
चतवारंशाेऽनुवाकः ।
मय मेधां मय जां मयतेजाे दधात ।
मय मेधां मय जां मयी इयं दधात ।
मय मेधां मय जां मय सूयाे ाजाे दधात ॥ १॥
पचवारंशाेऽनुवाकः ।
अपैत मृयुरमृतं न अागवैववताे नाे अभयं कृणाेत ।
पण वनपतेरवाभ नः शीयताꣳरयः सचतां नः शचीपितः ॥ १॥
षवारंशाेऽनुवाकः ।
परं मृयाे अनुपरेह पथां यते व इतराे देवयानात् ।
चते श ृवते ते वीम मा नः जाꣳ ररषाे माेत वीरान् ॥ १॥
सचवारंशाेऽनुवाकः ।
वातं ाणं मनसावारभामहे जापितं याे भुवनय गाेपाः ।
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स नाे मृयाेायतां पावꣳहसाे याेजीवा जराम शीमह ॥ १॥
अचवारंशाेऽनुवाकः ।
अमुभूयादध यमय बृहपते अभशतेरमुः ।
याैहतामना मृयुमेवानामे भषजा शचीभः ॥ १॥
एकाेनपाशाेऽनुवाकः ।
हरꣳ हरतमनुयत देवा वयेशानं वृषभं मतीनाम् ।
सपमनु मेदमागादयनं मा ववधीवमव ॥ १॥
पाशाेऽनुवाकः ।
शकैरमधान उभाै लाेकाै सनेमहम् ।
उभयाेलाेकयाेऋ वाित मृयुं तरायहम् ॥ १॥
एकपाशाेऽनुवाकः ।
मा छदाे मृयाे मा वधीमा मे बलं ववृहाे मा माेषीः ।
जां मा मे ररष अायु नृचसं वा हवषा वधेम ॥ १॥
पाशाेऽनुवाकः ।
मा नाे महातमुत मा नाे अभकं मा न उतमुत मा न उतम् ।
मा नाे वधीः पतरं माेत मातरं या मा नतनुवाे  ररषः ॥ १॥
िपाशाेऽनुवाकः ।
मा नताेके तनये मा न अायुष मा नाे गाेषु मा नाे अेषु ररषः ।
वीराा नाे  भामताे वधीहवताे नमसा वधेम ते ॥ १॥
चतपाशाेऽनुवाकः ।
जापते न वदेताययाे वा जातािन पर ता बभूव ।
यकामते जुमताे अत वयꣳ याम पतयाे रयीणाम् ॥ १॥
पपाशाेऽनुवाकः ।
वतदा वशपितवृहा वमृधाे वशी ।
वृषेः पुर एत नः वतदा अभयरः ॥ १॥
षाशाेऽनुवाकः ।
यबकं यजामहे सगधं पुवधनम् ।
उवाकमव बधनाृयाेमुीय मामृतात् ॥ १॥
सपाशाेऽनुवाकः ।
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ये ते सहमयु पाशा मृयाे मयाय हतवे ।
तान् यय मायया सवानवयजामहे ॥ १॥
अपाशाेऽनुवाकः ।
मृयवे वाहा मृयवे वाहा ॥ १॥
एकाेनषतमाेऽनुवाकः ।
देवकृतयैनसाेऽवयजनमस वाहा ।
मनुयकृतयैनसाेऽवयजनमस वाहा ।
पतृकृतयैसाेऽवयजनमस वाहा ।
अाकृतयैनसाे।वयाजनमस वाहा ।
अयकृतयैनसाेऽवयजनमस वाहा ।
अकृतयैनसाेऽवयजनमस वाहा ।
यवा च नं चैनकृम तयावयजनमस वाहा ।
यवपत जातैनकृम तयावयजनमस वाहा ।
यसषु जातैनकृम तयावयजनमस वाहा ।
याꣳसावाꣳसैनकृम
तयावयजनमस वाहा ।
एनस एनसाेऽवयजनमस वाहा ॥ १॥
षतमाेऽनुवाकः ।
याे देवाकृम जयां गु मनसाे वा युती देवहेडनम् ।
अरावा याे नाे अभ दुनायते तन् तदेनाे वसवाे िनधेतन वाहा ॥ १॥
एकषतमाेऽनुवाकः ।
कामाेऽकाषीमाे नमः । कामाेऽकाशीकामः कराेित नाहं कराेम कामः कता
नाहं कता कामः कारयता नाहं कारयता एष ते काम कामाय वाहा ॥ १॥
षतमाेऽनुवाकः ।
मयुरकाषीमाे नमः । मयुरकाषीयुः कराेित नाहं
कराेम मयुः कता नाहं कता
मयुः कारयता नाहं कारयता एष ते मयाे मयवे वाहा ॥ १॥
िषतमाेऽनुवाकः ।
ितलाुहाेम सरसान् सपान् गधार मम चे रमत वाहा ॥ १॥
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गावाे हरयं धनमपानꣳ सवेषाꣳ यै वाहा ॥ २॥
यं च लीं च पुं च कित चानृयताम् ।
ायं बपुताम् । ामेधे जाः संददात वाहा ॥ ३॥
चतःषतमाेऽनुवाकः ।
ितलाः कृणातलाः ेतातलाः साैया वशानुगाः ।
ितलाः पुनत मे पापं यकद् दुरतं मय वाहा ॥ १॥
चाेरयां नवां हा गुतपगः ।
गाेतेयꣳ सरापानं ूणहया ितला शातꣳ शमयत वाहा ॥ २॥
ी ली पुी कित चानृयताम् ।
यं बपुताम् । ामेधे ा त जातवेदः
संददात वाहा ॥ ३॥
पषतमाेऽनुवाकः ।
ाणापानयानाेदानसमाना मे शयतां
याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ १॥
वानःाेजााणरेताेबुाकूितःसपा
मे शयतां याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ २॥
वममांसधरमेदाेमाायवाेऽथीिन मे शयतां
याेितरहं वरजा वपाा भुयासꣳ वाहा ॥ ३॥
शरःपाणपादपापृाेधरजाशाेपथपायव्
अाे मे शयतां याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ ४॥
उ पुष हरत पल लाेहता देह देह
ददापयता मे शयतां याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ ५॥
षतमाेऽनुवाकः ।
पृथयेजाेवायुराकाशा मे शयतां
याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ १॥
शदपशपरसगधा मे शयतां
याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ २॥
मनाेवाायकमाण मे शयतां
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याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ ३॥
अयभावैरहारैर्-
याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ ४॥
अाा मे शयतां
याेितरहं वरजा वपाा भुयासꣳ वाहा ॥ ५॥
अतराा मे शयतां
याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ ६॥
परमाा मे शयतां
याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ ७॥
धे वाहा । पपासाय वाहा । ववटै वाहा ।
ऋवधानाय वाहा । कषाेकाय वाहा । ॐ वाहा ॥ ८॥
पपासामलं येामललीनाशयायहम् ।
अभूितमसमृं च सवाणुद मे पाानꣳ वाहा ॥ ९॥
अमयाणमयमनाेमयवानमयमानदमयमाा मे
शयतां
याेितरहं वरजा वपाा भूयासꣳ वाहा ॥ १०॥
सषतमाेऽनुवाकः ।
अये वाहा । वेयाे देवेयः वाहा । वाय भूमाय
वाहा । वतये वाहा ।
अयुततये वाहा । अये वकृते वाहा ॥
धमाय वाहा । अधमाय वाहा । अः वाहा ।
अाेषधवनपितयः वाहा । राेदेवजनेयः वाहा ।
गृायः वाहा । अवसानेयः वाहा । अवसानपितयः
वाहा । सवभूतेयः वाहा । कामाय वाहा । अतराय
वाहा । यदेजित जगित य चेित नााे भागाेऽयं
नाे वाहा । पृथयै वाहा । अतराय वाहा । दवे
वाहा । सूयाय वाहा । चमसे वाहा । नेयः
वाहा । इाय वाहा । बृहपतये वाहा । जापतये
वाहा । णे वाहा । वधा पतृयः वाहा । नमाे

22 sanskritdocuments.org



महानारायणाेपिनषत्

ाय पशपतये वाहा । देवेयः वाहा । पतृयः
वधात । भूतेयाे नमः । मनुयेयाे हता । जापतये
वाहा । परमेने वाहा ॥ १॥
यथा कूपः शतधारः सहधाराे अतः ।
एवा मे अत धायꣳ सहधारमतम् ॥ धनधायै वाहा ॥ २॥
ये भूताः चरत दवानं बलमछताे वतदय
ेयाः ।
तेयाे बलं पुकामाे हराम मय पुं पुपितदधात वाहा ॥ ३॥
अषतमाेऽनुवाकः ।
ॐ त । ॐ तायुअः । ॐ तदाा । ॐ तसयम् ।
ॐ तसवम् । ॐ तपुराेनमः ॥ १॥
ॐ अतरित भूतेषु गुहायां वमूितषु । वं
यवं वषारवमवꣳ वं वणुवं
 वं जापितः । वं तदाप अापाे याेती रसाेऽमृतं
 भूभुवः सवराेम् ॥ २॥
एकाेनसिततमाेऽनुवाकः ।
ायां ाणे िनवाेऽमृतं जुहाेम ।
ायामपाने िनवाेऽमृतं जुहाेम ।
ायां याने िनवाेऽमृतं जुहाेम ।
ायामुदाने िनवाेऽमृतं जुहाेम ।
ायाꣳ समाने िनवाेऽमृतं जुहाेम ।
ण म अाामृतवाय ॥ १॥
अमृताेपतरणमस ॥ २॥
ायां ाणे िनवाेऽमृतं जुहाेम । शवाे मा
वशादाहाय । ाणाय वाहा ॥
ायामपाने िनवाेऽमृतं जुहाेम । शवाे मा
वशादाहाय । अपानाय वाहा ॥
ायां याने िनवाेऽमृतं जुहाेम । शवाे मा
वशादाहाय । यानाय वाहा ॥
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ायामुदाने िनवाेऽमृतं जुहाेम । शवाे मा
वशादाहाय । उदानाय वाहा ॥
ायाꣳ समाने िनवाेऽमृतं जुहाेम । शवाे मा
वशादाहाय । समानाय वाहा ॥
ण म अाामृतवाय ॥ ३॥
अमृतापधानमस ॥ ४॥
एकसिततमाेऽनुवाकः ।
अु माः पुषाेऽु ं च समातः ।
ईशः सवय जगतः भुः ीणात वभुक् ॥ १॥
सिततमाेऽनुवाकः ।
वाङ् म अासन् । नसाेः ाणः । अयाेः । कणयाेः
ाेम् । बावाेबलम् । उवाेराेजः । अरा
वायािन तनूः । तनुवा मे सह नमते अत मा मा हꣳसीः ॥ १॥
िसिततमाेऽनुवाकः ।
वयः सपणा उपसेदुरं यमेधा ऋषयाे नाधमानाः ।
अप वातमूणुह पूध चमुमुयाधयेव बान् ॥ १॥
चतःसिततमाेऽनुवाकः ।
ाणानां थरस ाे मा वशातकः ।
तेनाेनायायव ॥ १॥
पसिततमाेऽनुवाकः ।
नमाे ाय वणवे मृयुमे पाह ॥ १॥
षिततमाेऽनुवाकः ।
वमे ुभवमाशशणवमवममनपर ।
वं वनेयवमाेषधीयवं नृणां नृपते जायसे शचः ॥ १॥
ससिततमाेऽनुवाकः ।
शवेन मे संितव याेनेन मे संितव वचसेन मे
संितव ययमनुसंितवाेप ते य नम
उप ते नम उप ते नमः ॥ १॥
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असिततमाेऽनुवाकः ।
सयं परं परꣳ सयꣳ सयेन न
सवगााेकावते कदाचन
सताꣳ ह सयं तासये रमते ॥ १॥
तप इित तपाे नानशनापरं य परं तपतद्
दधुष तद् दरुाधष तापस रमते ॥ २॥
दम इित िनयतं चारणतामे रमते ॥ ३॥
शम इयरये मुनतमाछमे रमते ॥ ४॥
दानमित सवाण भूतािन शꣳसत दानााितदुकरं
तााने रमते ॥ ५॥
धम इित धमेण सवमदं परगृहीतं
धमााितदुरं तामे रमते ॥ ६॥
जन इित भूयाꣳसतात् भूयाः जायते तात्
भूयाः जनने रमते ॥ ७॥
अय इयाह तादय अाधातयाः ॥ ८॥
अहाेमयाह तादहाेे रमते ॥ ९॥
य इित येन ह देवा दवं गताताे रमते ॥ १०॥
मानसमित वाꣳसतााꣳस एव मानसे रमते ॥ ११॥
यास इित ा ा ह परः पराे ह ा तािन वा
एतायवराण तपाꣳस यास एवायरेचयत् य एवं वेदेयुपिनषत् ॥ १२॥
एकाेनाशीिततमाेऽनुवाकः ।
ाजापयाे हाणः सपणेयः जापितं पतरमुपससार कं
भगवतः परमं वदतीित तै ाेवाच ॥ १॥
सयेन वायुरावाित सयेनादयाे राेचते दव सयं वाचः
िता सये सव िततं तासयं परमं वदत ॥ २॥
तपसा देवा देवताम अायन् तपसाषयः सवरववदन्
तपसा सपाणुदामारातीतपस सव िततं
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तापः परमं वदत ॥ ३॥
दमेन दाताः कबषमवधूवत दमेन चारणः
सवरगछन् दमाे भूतानां दरुाधष दमे सव
िततं तामः परमं वदत ॥ ४॥
शमेन शाताः शवमाचरत शमेन नाकं मुनयाेऽववदन्
शमाे भूतानां दरुाधष शमे सव िततं
ताछमः परमं वदत ॥ ५॥
दानं यानां वथं दणा लाेके दातारꣳ
सवभूतायुपजीवत दानेनारातीरपानुदत दानेन
षताे मा भवत दाने सव िततं ताानं
परमं वदत ॥ ६॥
धमाे वय जगतः िता लाेके धम जा
उपसपत धमेण पापमपनुदित धमे सव िततं
ताम परमं वदत ॥ ७॥
जननं वै िता लाेके साधु जायाततं तवानः
पतृणामनुणाे भवित तदेव तयानृणं तात् जननं
परमं वदत ॥ ८॥
अयाे वै यी वा देवयानः पथा गाहपय ऋक्
पृथवी रथतरमवाहायपचनः यजुरतरं
वामदेयमाहवनीयः साम सवगाे लाेकाे बृहादीन्
परमं वदत ॥ ९॥
अहाेꣳ सायं ातगृहाणां िनकृितः वꣳ
सतं यतूनां ायणꣳ सवगय लाेकय
याेिततादहाें परमं वदत ॥ १०॥
य इित याे ह देवानां येन ह देवा दवं गता
येनासरानपानुदत येन षताे मा भवत ये
सव िततं तां परमं वदत ॥ ११॥
मानसं वै ाजापयं पवं मानसेन मनसा साधु
पयित ऋषयः जा असृजत मानसे सव िततं
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ताानसं परमं वदत ॥ १२॥
यास इयामनीषणाे ाणं ा वः कतमः
वयूः जापितः संवसर इित ॥ १३॥
संवसराेऽसावादयाे य एष अादये पुषः स परमेी ाा ॥ १४॥
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 ॥ १५॥
स वा एष पुषः पधा पाा येन सवमदं
ाेतं पृथवी चातरं च ाै
दशावातरदशा स वै सवमदं जगस
सभूतꣳ स भयं जासृ ऋतजा रयाः
ा सयाे पहवातमसाेपरात् । ावा तमेवं
मनसा दा च भूयाे न मृयुमुपयाह
वान् । तायासमेषां तपसामितरमाः ॥ १६॥
वसरवाे वभूरस ाणे वमस सधाता न् वमस
वसृेजाेदावमयेरस वचाेदावमस सूयय
ुाेदावमस चमस उपयामगृहीताेऽस णे वा महसे ॥ १७॥
अाेमयाानं युीत । एतै महाेपिनषदं देवानां
गुम् । य एवं वेद णाे महमानमााेित ताणाे
महमानमयुपिनषत् ॥ १८॥
अशीिततमाेऽनुवाकः ।
तयैवं वदषुाे ययाा यजमानः ा पी
शररममुराे वेदलाेमािन बहवेदः शखा दयं यूपः
काम अायं मयुः पशतपाे।अादमः शमयता दानं
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दणा वाघाेता ाण उाता चरवयुमनाे ा
ाेमीत् 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 ये अहाेराे ते दशपूणमासाै
येऽधमासा मासा ते चातमायािन य ऋतवते
पशबधा ये संवसरा परवसरा तेऽहगणाः
सववेदसं वा एतसं यरणं तदवभृथ 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 ॥ १॥
ॐ शं नाे मः शं वणः । शं नाे भवययमा । शं
न इाे बृहपितः । शं नाे वणुमः ।
नमाे णे । नमते वायाे । वमेव यं ास ।
वामेव यं ावादषम् । ऋतमवादषम् ।
सयमवादषम् । तामावीत् । तारमावीत् । अावीाम् । अावारम् ॥
ॐ सहनाववत । सह नाै भुनु । सह वीय करवावहै ।
तेजव नावधीतमत । मा वषावहै ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
इित महानारायणाेपिनषसमाा ॥
॥ महानारायण उपिनषत् ॥

It appears that Mahanarayana Upanishad was also known as

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
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