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Prashna Upanishad

ाेपिनषत्

ॐ भं कणेभः णुयाम देवा
भं पयेमाभयजाः ।
थरैरै तुवाꣳसतनूभयशेम देवहतं यदायुः ॥
वत न इाे वृवाः

वत नः पूषा ववेदाः ।
वत नतायाे अरनेमः

वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥

थमः ः ।
ॐ सकेशा च भाराजः शैय सयकामः साैयायणी च गायः
काैसयालायनाे भागवाे वैदभः कबधी कायायनते हैते
परा िनाः परं ावेषमाणा एष ह वै तसव
वयतीित ते ह समपाणयाे भगवतं पपलादमुपसाः ॥ १.१॥
ताह स ऋषवाच भूय एव तपसा चयेण या
संवसरं संवयथ यथाकामं ान् पृछत यद
वायामः सव ह वाे वयाम इित ॥ १.२॥
अथ कबधी कायायन उपेय पछ ।
भगवन् कुते ह वा इमाः जाः जायत इित ॥ १.३॥
तै स हाेवाच जाकामाे वै जापितः स तपाेऽतयत
स तपतवा स मथुनमुपादयते । रयं च ाणं
चेयेताै मे बधा जाः करयत इित ॥ १.४॥
अादयाे ह वै ाणाे रयरेव चमा रयवा एतत्
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ाेपिनषत्

सव यूत चामूत च ताूित रेव रयः ॥ १.५॥
अथादय उदययाचीं दशं वशित तेन ायान् ाणान्
रमषु सधे । यणां यत् तीचीं यददुचीं यदधाे
यदूव यदतरा दशाे यत् सव काशयित तेन सवान् ाणान्
रमषु सधे ॥ १.६॥
स एष वैानराे वपः ाणाेऽदयते ।
तदेतचाऽयुम् ॥ १.७॥
वपं हरणं जातवेदसं
परायणं याेितरेकं तपतम् ।
सहरमः शतधा वतमानः
ाणः जानामुदययेष सूयः ॥ १.८॥
संवसराे वै जापिततयायने दणं चाेरं च ।
ते ह वै तदापूते कृतमयुपासते ते चामसमेव
लाेकमभजयते । त एव पुनरावतते तादेत ऋषयः
जाकामा दणं ितपते । एष ह वै रययः
पतृयाणः ॥ १.९॥
अथाेरेण तपसा चयेण या
वयाऽऽानमवयादयमभजयते । एतै
ाणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत् परायणमेता पुनरावतत
इयेष िनराेधतदेष ाेकः ॥ १.१०॥
पपादं पतरं ादशाकृितं
दव अाः परे अधे पुरषणम् ।
अथेमे अय उ परे वचणं
सचे षडर अारपतमित ॥ १.११॥
मासाे वै जापिततय कृणप एव रयः शः णतादेत
ऋषयः श इं कुवतीतर इतरन् ॥ १.१२॥
अहाेरााे वै जापिततयाहरेव ाणाे रािरेव रयः ाणं वा एते
कदत ये दवा रया संयुयते चयमेव तााै
रया संयुयते ॥ १.१३॥
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ाेपिनषत्

अं वै जापिततताे ह वै तेततादमाः जाः
जायत इित ॥ १.१४॥
ते ह वै तत् जापिततं चरत ते मथुनमुपादयते ।
तेषामेवैष लाेकाे येषां तपाे चय येषु सयं
िततम् ॥ १.१५॥
तेषामसाै वरजाे लाेकाे न येषु जमनृतं न
माया चेित ॥ १.१६॥
इित ाेपिनषद थमः ः ॥

तीयः ः ।
अथ हैनं भागवाे वैदभः पछ । भगवन् कयेव
देवाः जां वधारयते कतर एतत् काशयते कः
पुनरेषां वर इित ॥ २.१॥
तै स हाेवाचाकाशाे ह वा एष देवाे वायुररापः
पृथवी वानः ाें च । ते कायाभवदत
वयमेताणमवय वधारयामः ॥ २.२॥
तान् वरः ाण उवाच । मा माेहमापथ अहमेवैतत्
पधाऽऽानं वभयैताणमवय वधारयामीित
तेऽधाना बभूवुः ॥ २.३॥
साेऽभमानादूवमुामत इव तामयथेतरे सव
एवाेामते तं ितमाने सव एव ितते । तथा
मका मधुकरराजानमुामतं सव एवाेमते तं
ितमाने सव एव ाितत एवं वानः ाें
च ते ीताः ाणं तवत ॥ २.४॥
एषाेऽतपयेष सूय
एष पजयाे मघवानेष वायुः
एष पृथवी रयदेवः
सदसामृतं च यत् ॥ २.५॥
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ाेपिनषत्

अरा इव रथनाभाै ाणे सव िततम् ।
ऋचाे यजꣳूष सामािन यः ं  च ॥ २.६॥
जापितरस गभे वमेव ितजायसे ।
तयं ाण जावमा बलं हरत
यः ाणैः ितितस ॥ २.७॥
देवानामस वितमः पतॄणां थमा वधा ।
ऋषीणां चरतं सयमथवारसामस ॥ २.८॥
इवं ाण तेजसा ाेऽस पररता ।
वमतरे चरस सूयवं याेितषां पितः ॥ २.९॥
यदा वमभवषयथेमाः ाण ते जाः ।
अानदपातत कामायां भवयतीित ॥ २.१०॥
ायवं ाणैकषरा वय सपितः ।
वयमाय दातारः पता वं मातर नः ॥ २.११॥
या ते तनूवाच ितता या ाेे या च चष ।
या च मनस सतता शवां तां कु माेमीः ॥ २.१२॥
ाणयेदं वशे सव िदवे यत् िततम् ।
मातेव पुान् रव ी ां च वधेह न इित ॥ २.१३॥
इित ाेपिनषद तीयः ः ॥

तृतीयः ः
अथ हैनं काैशयालायनः पछ । भगवन् कुत
एष ाणाे जायते कथमायायशरर अाानं वा
वभय कथं ितते केनाेमते कथं बामभधे
कथमयामित ॥ ३.१॥
तै स हाेवाचाितान् पृछस ाेऽसीित
ताेऽहं वीम ॥ ३.२॥
अान एष ाणाे जायते । यथैषा पुषे
छायैतेतदाततं
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मनाेकृतेनायायशररे ॥ ३.३॥
यथा सादेवाधकृतान् विनयुे । एतन् ामानाेतान्
ामानधितवेयेवमेवैष ाण इतरान् ाणान् पृथक्
पृथगेव सधे ॥ ३.४॥
पायूपथेऽपानं चःाेे मुखनासकायां ाणः वयं
ाितते मये त समानः । एष ेततुमं समं नयित
तादेताः साचषाे भवत ॥ ३.५॥
द ेष अाा । अैतदेकशतं नाडनां तासां शतं
शतमेकैकया ासितासितः ितशाखानाडसहाण
भवयास यानरित ॥ ३.६॥
अथैकयाेव उदानः पुयेन पुयं लाेकं नयित पापेन
पापमुभायामेव मनुयलाेकम् ॥ ३.७॥
अादयाे ह वै बाः ाण उदययेष ेनं चाषं
ाणमनुगृानः । पृथयां या देवता सैषा पुषय
अपानमवयातरा यदाकाशः स समानाे वायुयानः ॥ ३.८॥
तेजाे ह वा उदानतादपुशाततेजाः । पुनभवमयैमनस
सपमानैः ॥ ३.९॥
यतेनैष ाणमायाित । ाणतेजसा युः सहाना
तथासपतं लाेकं नयित ॥ ३.१०॥
य एवं वान् ाणं वेद न हाय जा हीयतेऽमृताे
भवित तदेषः ाेकः ॥ ३.११॥
उपमायितं थानं वभुवं चैव पधा ।
अयां चैव ाणय वायामृतमते
वायामृतमत इित ॥ ३.१२॥
इित ाेपिनषद तृतीयः ः ॥
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चतथः ः ।
अथ हैनं साैयायण गायः पछ । भगवेतन् पुषे
कािन वपत कायाित कतर एष देवः वान् पयित
कयैतत् सखं भवित क सवे सितता भवतीित ॥ ४.१॥
तै स हाेवाच यथा गाय मरचयाेऽक यातं गछतः सवा
एतंतेजाेमडल एकभवत ताः पुनः पुनदयतः चरयेवं
ह वै तत् सव परे देवे मनयेकभवित तेन तेष पुषाे न
णाेित न पयित न जित न रसयते न पृशते नाभवदते
नादे नानदयते न वसृजते नेयायते वपतीयाचते ॥ ४.२॥
ाणाय एवैतन् पुरे जाित । गाहपयाे ह वा एषाेऽपानाे
यानाेऽवाहायपचनाे याहपयात् णीयते णयनादाहवनीयः
ाणः ॥ ४.३॥
यदुासिनःासावेतावाती समं नयतीित स समानः । मनाे ह
वाव यजमानः । इफलमेवाेदानः । स एनं यजमानमहरह
गमयित ॥ ४.४॥
अैष देवः वे महमानमनुभवित । यृं
मनुपयित ुतं ुतमेवाथमनुणाेित
देशदगतरै यनुभूतं पुनः पुनः यनुभवित ं
चां च ुतं चाुतं चानुभूतं चाननुभूतं च
सास सव पयित सवः पयित ॥ ४.५॥
स यदा तेजसाऽभभूताे भवित । अैष देवः वा
पययथ यदैतशरर एतसखं भवित ॥ ४.६॥
स यथा साेय वयांस वसाेवृं सितते । एवं
ह वै तत् सव पर अािन सितते ॥ ४.७॥
पृथवी च पृथवीमाा चापापाेमाा च तेज तेजाेमाा च
वायु वायुमाा चाकाशाकाशमाा च च यं
च ाें च ाेतयं च ाणं च ातयं च रस
रसयतयं च व पशयतयं च वा वयं च हताै
चादातयं चाेपथानदयतयं च पायु वसजयतयं च
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यादाै च गतयं च मन मतयं च बु बाेयं
चाहाराहतयं च चं च चेतयतयं च तेज
वाेतयतयं च ाण वधारयतयं च ॥ ४.८॥
एष ह ा ा ाेता ाता रसयता मता बाेा कता
वानाा पुषः । स परेऽर अािन सितते ॥ ४.९॥
परमेवारं ितपते स याे ह वै तदछायमशररमलाेहतं
शमरं वेदयते यत साेय । स सवः सवाे भवित ।
तदेष ाेकः ॥ ४.१०॥
वानाा सह देवै सवैः ाणा भूतािन सितत य
तदरं वेदयते यत साेय स सवः सवमेवाववेशेित ॥ ४.११॥
इित ाेपिनषद चतथः ः ॥

पमः ः ।
अथ हैनं शैयः सयकामः पछ । स याे ह वै
तगवनुयेषु ायणातमाेारमभयायीत । कतमं वाव
स तेन लाेकं जयतीित । तै स हाेवाच ॥ ५.१॥
एतै सयकाम परं चापरं च  यदाेारः ।
ताानेतेनैवायतनेनैकतरमवेित ॥ ५.२॥
स येकमामभयायीत स तेनैव संवेदततूणमेव
जगयामभसपते । तमृचाे मनुयलाेकमुपनयते स त
तपसा चयेण या सपाे महमानमनुभवित ॥ ५.३॥
अथ यद माेण मनस सपते साेऽतरं
यजुभीयते साेमलाेकम् । स साेमलाेके वभुितमनुभूय
पुनरावतते ॥ ५.४॥
यः पुनरेतं िमाेणाेमयेतेनैवारेण परं पुषमभ-
यायीत स तेजस सूये सपः । यथा पादाेदरवचा विनमुयत
एवं ह वै स पाना विनमुः स सामभीयते लाेकं
स एताीवघनात् परापरं पुरशयं पुषमीते । तदेताै
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ाेकाै भवतः ॥ ५.५॥
िताे माा मृयुमयः युा
अयाेयसाः अनवयुाः ।
यास बाायतरमयमास
सयक् युास न कपते ः ॥ ५.६॥
ऋभरेतं यजुभरतरं
सामभयत् तत् कवयाे वेदयते ।
तमाेारेणैवायतनेनावेित वान्
यछातमजरममृतमभयं परं चेित ॥ ५.७॥
इित ाेपिनषद पमः ः ॥

षः ः ।
अथ हैनं सकेशा भाराजः पछ । भगवन् हरयनाभः
काैसयाे राजपुाे मामुपेयैतं मपृछत । षाेडशकलं
भाराज पुषं वेथ । तमहं कुमारमवं नाहममं वेद ।
यहमममवेदषं कथं ते नावयमित । समूलाे वा एष
परशयित याेऽनृतमभवदित तााहयनृतं वुम् । स
तूणीं रथमा वाज । तं वा पृछाम ासाै पुष
इित ॥ ६.१॥
तै स हाेवाचेहैवातःशररे साेय स पुषाे
यताः षाेडशकलाः भवतीित ॥ ६.२॥
स ईाचे । कहमुात उाताे भवयाम
कवा ितते ितायामीित ॥ ६.३॥
स ाणमसृजत ाणा ां खं वायुयाेितरापः पृथवीयं
मनः । अमाय तपाे माः कम लाेका लाेकेषु च नाम च
॥ ६.४॥
स यथेमा नः यदमानाः समुायणाः समुं ायातं
गछत भेते तासां नामपे समु इयेवं ाेयते । एवमेवाय
परुरमाः षाेडशकलाः पुषायणाः पुषं ायातं गछत
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भेते चासां नामपे पुष इयेवं ाेयते स एषाेऽकलाेऽमृताे
भवित तदेष ाेकः ॥ ६.५॥
अरा इव रथनाभाै कला यितताः ।
तं वें पुषं वेद यथ मा वाे मृयुः परयथा इित ॥ ६.६॥
तान् हाेवाचैतावदेवाहमेतत् परं  वेद । नातः
परमतीित ॥ ६.७॥
ते तमचयतवं ह नः पता याेऽाकमवायाः परं पारं
तारयसीित । नमः परमऋषयाे नमः परमऋषयः ॥ ६.८॥
इित ाेपिनषद षः ः ॥
ॐ भं कणेभः णुयाम देवा
भं पयेमाभयजाः ।
थरैरै तुवाꣳसतनूभयशेम देवहतं यदायुः ॥
वत न इाे वृवाः
वत नः पूषा ववेदाः ।
वत नतायाे अरनेमः
वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
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