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Yajnikyupanishad

યા જ્ઞક્યપુિનષત્

અ ભસ્ય પારે ભવુનસ્ય મ યે
નાકસ્ય ષે્ઠ મહતાે મહીયાન્ ।
શકેુ્રણજ્યાેતીꣳ ષ સમનપુ્રિવષ્ટઃ
પ્ર પ તશ્ચર ત ગભ અ તઃ॥ 1.1

ય મિન્નદꣳ સં ચ િવ ચૈ ત સવ
ય મન્ દેવા અિધિવશ્વે િનષેદુઃ ।
તદેવ ભૂતં તદુ ભવ્યમા ઇદં
તદક્ષરે પરમે વ્યાેમન્॥ 1.2

યનેા તં ખં ચ િદવં મહી ચ
યનેાિદત્ય તપ ત તજેસા ભ્રાજસા ચ ।
યમ તઃ સમુદ્રે કવયાે વય ત
યદક્ષરે પરમે પ્ર ઃ॥ 1.3

યતઃ પ્રસતૂા જગતઃ પ્રસતૂી
તાેયને વાન્ વ્યચસજર્ ભૂ યામ્ ।
યદાષેધી ભઃ પુ ષાન્ પશꣳૂશ્ચ
િવવેશ ભૂતાિન ચરાચરા ણ॥ 1.4

અતઃ પરં ના યદણીયસꣳ િહ
પરા પરં યન્મહતાે મહા તમ્ ।
યદેકમવ્યક્તમન ત પં
િવશ્વં પુરાણં તમસઃ પર તાત્॥ 1.5

તદેવત તદુ સત્યમાહુ તદેવ
બ્રહ્મ પરમં કવીનામ્ ।
ઇષ્ટાપૂત બહુધા તં યમાનં
િવશ્વં બભ ત ભવુનસ્ય ના ભઃ॥ 1.6

તદેવા ગ્ તદ્વાયુ ત સયૂર્ તદુ ચ દ્રમાઃ ।
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તદેવ શકુ્રમ તં તદ્બ્રહ્મ તદાપઃ સ પ્ર પ તઃ॥ 1.7

સવ િનમષેા જ જ્ઞરે િવદ્યુતઃ પુ ષાદિધ ।
કલા મુહૂતાર્ઃ કાષ્ઠાશ્ચાહાેરાત્રાશ્ચ સવર્શઃ॥
અધર્માસા માસા ઋતવઃ સવં સરશ્ચ ક પ તામ્ ।
સઆપઃ પ્રદુધે ઉભે ઇમે અ તિરક્ષં ચાિપ સવુઃ॥ 1.8, 1.9

નનૈમૂ વ ન તયર્ ચં ન મ યે પિરજગ્રભત્ ।
ન તસ્યેશે કશ્ચન તસ્ય નામ મહદ્યશઃ
ન સદંશૃે તષ્ઠ ત પમસ્ય
ન ચ ષા પ ય ત કશ્ચનનૈમ્ ।
હૃદા મનીશા મનસા ભકૢપ્તાે
ય અેનં િવદુર તા તે ભવ ત॥ 1.10, 1.11 /1

અદ્ યઃ સભંૂતાે િહર યગભર્ ઇત્યષ્ટાૈ॥ 1.11 /2

અેષ િહ દેવઃ પ્રિદશાેઽનુ સવાર્ઃ
પવૂા િહ તઃ સ ઉ ગભ અ તઃ ।
સ િવ યમાનઃ સ જિન યમાણઃ
પ્રત્યઙ્મખુા તષ્ઠ ત િવશ્વતાેમખુઃ॥
િવશ્વતશ્ચ ત િવશ્વતાે મખુાે
િવશ્વતાે હ ત ઉત િવશ્વત પાત્ ।
સં બાહુ યાં નમ ત સં પતત્રૈદ્યાર્વા થવી
જનયન્ દેવ અેકઃ॥ 1.12, 1.13

વને ત પ યન્ િવશ્વા ભવુનાિન
િવદ્વાન્ યત્ર િવશ્વં ભવત્યેકનીડમ્ ।
ય મિન્નદꣳસં ચ િવ ચૈકꣳસ
આેતઃ પ્રાેતશ્ચ િવભુઃ પ્ર સ॥ુ
પ્ર તદ્વાેચે અ તં નુ િવદ્વાન્
ગ ધવા નામ િનિહતં ગુહાસુ ।
ત્રી ણ પદા િનિહતા ગુહાસુ
ય તદ્વદે સિવતુઃ િપતા સત્॥ 1.14, 1.15

સ નાે બ ધજુર્િનતા સ િવધાતા ધામાિન વેદ ભવુનાિન િવશ્વા ।
યત્ર દેવા અ તમાનશાના તીયે ધામા ય યૈરય ત॥
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પિર દ્યાવા થવી ય ત સદ્યઃ પિર લાેકાન્
પિર િદશઃ પિર સવુઃ ।
ઋતસ્ય ત તું િવતતં િવચ્ ત્ય
તદપ યત્ તદભવ પ્ર સુ॥ 1.16, 1.17

પર ત્ય લાેકાન્ પર ત્ય ભૂતાિન
પર ત્ય સવાર્ઃ પ્રિદશાે િદશશ્ચ ।
પ્ર પ તઃ પ્રથમ ઋતસ્યાત્મનાત્માનમ ભસબંભવૂ॥ 1.18

સદસ પ તમદ્ભુતં પ્રય મ દ્રસ્ય કા યમ્ ।
સિન મેધામયા સષમ્॥ 1.19

ઉદ્દ ય વ તવેદાેઽપઘ્નિન્નઋ ત મમ ।
પશꣳૂશ્ચ મહ્યમમાવહ વનં ચ િદશાે િદશ॥ 1.20

મા નાે િહꣳસી તવેદાે ગામશ્વં પુ ષં જગત્ ।
અ બભ્રદગ્ આગિહ શ્રયા મા પિરપાતય॥ 1.21

પુ ષસ્ય િવદ્મહે સહસ્રાક્ષસ્ય મહાદેવસ્ય ધીમિહ ।
તન્નાે દ્રઃ પ્રચાેદયાત્॥ 1.22

ત પુ ષાય િવદ્મહે મહાદેવાય ધીમિહ ।
તન્નાે દ્રઃ પ્રચાેદયાત્ 1.23

ત પુ ષાય િવદ્મહે વક્રતુ ડાય ધીમિહ ।
તન્નાે દ તઃ પ્રચાેદયાત્ 1.24

ત પુ ષાય િવદ્મહે સવુણર્પક્ષાય ધીમિહ ।
તન્નાે ગ ડઃ પ્રચાેદયાત્॥
કાત્યાયનાય િવદ્મહે ક યાકુમાિર ધીમિહ ।
તન્નાે દુ ગઃ પ્રચાેદયાત્॥ 1.33

નારાયણાય િવદ્મહે વાસદેુવાય ધીમિહ ।
તન્નાે િવ ઃ પ્રચાેદયાત્ 1.29!

ય છ દસા ષભાે
િવશ્વ પ છ દાે યશ્ચ દાꣳસ્યાિવવેશ ।
સતાꣳ શક્યઃ પ્રાવેાચાપેિનષિદ દ્રાે જ્યેષ્ઠ ઇ દ્રયાય
ઋ ષ યાે નમાે
દેવે યઃ વધા િપ યાે ભૂભુર્વઃ સવુરાેમ્॥ 8.1

નમાે બ્રહ્મણે ધારણં મે અ વિનરાકરણં ધારિયતા ભૂયાસં
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કણર્યાેઃ શ્રુતં મા ચ્યાેઢ્વં મમામુ ય આેમ્॥ 9.1

ઋતં તપઃ સતં્ય તપઃ શ્રુતં તપઃ શા તં તપાે દાનં તપાે
યજ્ઞ। તપાે ભૂભુર્વઃ
સવુબ્રર્હ્મતૈદુપા વૈતત્તપઃ॥ 10

યથા ક્ષસ્ય સ પુ પતસ્ય દૂરાદ્ગ ધાે વાત્યેવં પુ યસ્ય
કમર્ણાે દૂરાદ્ગ ધાે વા ત યથા સધારાં કતઽવિહતમવક્રામે
યદ્યવુે યવુે હવા િવહ્વિય યા મ કત
પ ત યામીત્યેવમ તાદાત્માનં
જુગુ સતે્ । 11

અણાેરણીયાન્મહતાે મહીયાનાત્મા ગુહાયાં િનિહતાેઽસ્ય જ તાેઃ ।
તમક્રતું પ ય ત વીતશાેકાે ધાતુઃ પ્રસાદાન્મિહમાનમીશમ્॥ 12.1

સપ્ત પ્રાણા પ્રભવ ત ત માત્
સપ્તા ચષઃ સ મધઃ સપ્ત જહ્વાઃ ।
સપ્ત ઇમે લાેકા યષેુ ચર ત
પ્રાણા ગુહાશયાિન્નિહતાઃ સપ્ત સપ્ત॥ 12.2

અતઃ સમુદ્રા ગરયશ્ચ સવઽ મા સ્ય દ તે
સ ધવઃ સવર્ પાઃ ।
અતશ્ચ િવશ્વા આેષધયાે રસાશ્ચ
યનેષૈ ભૂત તષ્ઠત્ય તરાત્મા॥ 12.3

બ્રહ્મા દેવાનાં પદવીઃ કવીના-
ષિવપ્રાણાં મિહષાે ગાણામ્ ।
યનેાે ગ્ ધ્રાણાꣳ વિધ તવર્નાનાꣳ
સાેમઃ પિવત્રમત્યે ત રેભન્॥ 12.4

અ મેકાં લાેિહતશકુ્લકૃ ણાં
બહ્વ ં પ્ર ં જનય તીꣳ સ પામ્ ।
અ ે હ્યેકાે જુષમાણાેઽનુશતેે
જહાત્યેનાં ભુક્તભાેગામ ેઽ યઃ॥ 12.5

હꣳસઃ શુ ચષદ્વસરુ તિરક્ષસ-

દ્ધાેતા વેિદષદ ત થદુર્રાેણસત્ ।
ષદ્વરસદતૃસદ્વ્યાેમસદ
ગાે ઋત અિદ્ર ઋતં હત્॥ 12.6

યમા તા ન પરા નવૈ િકચ-
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નાસ યઆિવવેશ ભવુનાિન િવશ્વા ।
પ્ર પ તઃ પ્રજયા સિંવદાન્-
અસ્ત્રી ણજ્યાેતીꣳ ષ સચતે સ ષાેડશી॥ 12.6Ka

િવધતાર્રꣳ હવામહે વસાેઃ કુિવદ્વના ત નઃ ।
સિવતારં ચક્ષસમ્॥ 12.6Ka

અદ્યાનાે દેવ સિવતઃ પ્ર વ સાવીઃ સાૈભગમ્ ।
પરા દુઃ વ યꣳ સવુ॥ 39.2

િવશ્વાિન દેવ સિવતદુર્િરતાિન પરાસવુ ।
યદ્ભદં્ર તન્મમઆસવુ॥ 39.3

મધુ વાતા ઋતાયતે મધુ ક્ષર ત સ ધવઃ ।
મા વીનર્ઃ સ વાષેધીઃ॥ 39.4

મધુ નક્તમુતાષે સ મધુમ પા થવꣳ રજઃ ।
મધુદ્યાૈર તુ નઃ િપતા॥ 39.5

મધુમાન્નાે વન પ તમર્ધુમાꣳઅ તુ સયૂર્ઃ ।
મા વીગાર્વાે ભવ તુ નઃ॥ 39.6

ઘ્ તં મ મ ક્ષરે ઘ્ તમસ્ય યાેિન-

ઘ્ ર્તે શ્રતાે ઘ્ તમવુસ્ય ધામ ।
અનુ વધમાવહ માદય વ
વાહાકૃતં ષભ વ ક્ષ હવ્યમ્॥ 12.7

સમુદ્રાદૂ મમર્ધુમાꣳ ઉદાર-
દુપાꣳશનુા સમ ત વમાનટ્ ।
ઘ્ તસ્ય નામ ગુહ્યં યદ ત
જહ્વા દેવાનામ તસ્ય ના ભઃ॥ 12.8

વયં નામ પ્રબ્રવામા ઘ્ તનેા-
મ યજ્ઞે ધારયામા નમાે ભઃ ।
ઉપ બ્રહ્મા શ ◌ૃણવચ્છસ્યમાનં
ચતુઃશ ◌ૃઙ્ગાેઽવમીદ્ગાૈર અેતત્॥ 12.9

ચ વાિર શ ◌ૃઙ્ગા ત્રયાે અસ્ય પાદા
દ્વશેીષ સપ્ત હ તાસાે અસ્ય ।
િત્રધા બદ્ધાે ષભાે રાેરવી ત
મહાે દેવાે મત્યાર્ꣳઆિવવેશ॥ 12.10

િત્રધા િહતં પ ણ ભગુર્હ્યમાનં
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ગિવ દેવાસાે ઘ્ તમ વિવ દન્ ।
ઇ દ્ર અેકꣳ સયૂર્ અેકં જ ન
વનેાદેકꣳ વધયા િનષ્ટત ઃ॥ 12.11

યાે દેવાનાં પ્રથમં પુર તા-
દ્વશ્વાિધકાે દ્રાે મહ ષઃ ।
િહર યગભ પ યત યમાનꣳ
સ નાે દેવઃ શભુયા ત્યા સયંનુક્તુ॥ 12.12

ય મા પરં નાપરમ ત િક ચ-

દ્ય માન્નાણીયાે ન જ્યાયાેઽ ત ક શ્ચત્ ।
ક્ષ ઇવ ત ધાે િદિવ તષ્ઠ-

ત્યેક તનેેદં પૂણ પુ ષેણ સવર્મ્॥ 12.13

ન કમર્ણા ન પ્રજયા
ધનને ત્યાગનેૈકે અ ત વમાનશઃુ ।
પરેણ નાકં િનિહતં ગુહાયાં
બભ્રાજતે યદ્યતયાે િવશ ત॥ 12.14

વેદા તિવજ્ઞાનિવિન શ્ચતાથાર્ઃ
સં યાસયાેગાદ્યતયઃ શદુ્ધસ વાઃ ।
તે બ્રહ્મલાેકે તુ પરા તકાલે
પરા તાઃ પિરમુચ્ય ત સવ॥
દહ્ર ં િવપાપં વરવે મભૂત ય પુ ડર કં
પુરમ યસꣳસ્થમ્ ।
તત્રાિપ દહ્ર ં ગગનં િવશાેકમ્
ત મ યદ ત તદુપા સતવ્યમ્ ।
યાે વેદાદાૈ વરઃ પ્રાેક્તાે
વેદા તે ચ પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
તસ્ય પ્રકૃ તલીનસ્ય
યઃ પરઃ સ મહેશ્વરઃ॥ 12.15, 16, 17

આિદત્યાે વા અેષ અેતન્મ ડલં તપ ત તત્ર તા ઋચ તદચૃા
મ ડલꣳ
સ ઋચાં લાેકાેઽથ ય અેષ અેત મન્મ ડલેઽ ચદ યતે તાિન
સામાિન સ
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સા ાં લાેકાેઽથ ય અેષ અેત મન્મ ડલેઽ ચ ષ પુ ષ તાિન
યજૂꣳ ષ સ યજુષા મ ડલꣳ સ યજુષાં લાેકઃ સષૈા
ત્ર યવે
િવદ્યા તપ ત ય અેષાેઽ તરાિદત્યે િહર મયઃ પુ ષઃ । 14

આિદત્યાે વૈ તજે આે ે બલં યશશ્ચ ઃ શ્રાતે્રમાત્મા મનાે
મ યુમર્નુ ર્ત્યુઃ
સત્યાે મત્રાે વાયુરાકાશઃ પ્રાણાે લાેકપાલઃ કઃ િક કં
ત સત્યમન્નમ તાે
વાે િવશ્વઃ કતમઃ વય ભુ બ્રહ્મતૈદ ત અેષ પુ ષ અેષ

ભૂતાનામિધપ તબ્રર્હ્મણઃ સાયજુ્યꣳ
સલાેકતામા ાેત્યેતાસામવે
દેવતાનાꣳ સાયજુ્યꣳ સા ષ્ટતાꣳ
સમાનલાેકતામા ાે ત ય અેવવંેદેત્યુપિનષત્ । 15.1

ઘ્ ણઃ સયૂર્ આિદત્યાેમચર્ય ત તપઃ સતં્ય મધુ ક્ષર ત
તદ્બ્રહ્મ તદાપ આપાે જ્યાેતી રસાેઽ તં બ્રહ્મ ભૂભુર્વઃ
સવુરાેમ્ । 15.2

સવા વૈ દ્ર ત મૈ દ્રાય નમાેઽ તુ ।
પુ ષાે વૈ દ્રઃ સન્મહાે નમાે નમઃ ।
િવશ્વં ભૂતં ભવુનં ચતં્ર બહુધા તં યમાનં ચ
યત્ ।
સવા હ્યષે દ્ર ત મૈ દ્રાય નમાે અ તુ॥ 24

કદુ્રદ્રાય પ્રચેતસે મીઢુષ્ટમાય તવ્યસે । વાેચેમ
શતંમꣳ હૃદે ।
સવા હ્યષે દ્ર ત મૈ દ્રાય નમાે અ તુ॥ 25

નમાે િહર યબાહવે િહર યપતયેઽ બકાપતય ઉમાપતયે
પશપુતયે નમાે નમઃ॥ 22

પ્રાણાનાં ગ્ર થર સ દ્રાે મા િવશા તક-

તનેાન્નનેા યાય વ॥ 74, internet version splits after vishAntakaH

અઙ્ગુષ્ઠમાત્રઃ પુ ષાેઽઙ્ગુષં્ઠ ચ સમા શ્રતઃ ।
ઈશઃ સવર્સ્ય જગતઃ પ્રભુઃ પ્રીણાતુ િવશ્વભુક્॥ 71

મેધા દેવી જુષમાણા ન આગા દ્વશ્વાચી ભદ્રા
સમુનસ્યમાના ।
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વયા જુષ્ટા જુષમાણા દુ ક્તા હદ્વદેમ િવદથે સવુીરાઃ॥ 41.1

વયા જુષ્ટ ઋ ષભર્વ ત દેિવ
વયા બ્રહ્માગતશ્રી ત વયા ।
વયા જુષ્ટ શ્ચતં્ર િવ દતે વસુ
સા નાે જુષ વ દ્રિવણને મેધે॥ 41.2

મેધાં મ ઇ દ્રાે દદાતુ મેધાં દેવી સર વતી ।
મેધાં મે અ શ્વનાવુભાવાધત્તાં પુ કરસ્ર 42.1, internet version has puShkarasrajau ।
અ સરાસુ યા મેધા ગ ધવષુ ચ યન્મનઃ ।
દૈવી મેધા સર વતી સ માં મેધા
સરુ ભજુર્ષતામ્॥ 42.2

આમાં મેધા સરુ ભિવશ્વ પા િહર યવણાર્ જગતી જગ યા ।
ઊજર્ વતી પયસા િપ વમાના સા માં મેધા સપુ્રતીકા
જુષતામ્॥ 43

સદ્યાે તં પ્રપદ્યા મ સદ્યાે તાય વૈ નમઃ ।
ભવે ભવે ના તભવે ભવ વ મામ્ । ભવાેદ્ભવાય નમઃ॥ 17

વામદેવાય નમાે જ્યેષ્ઠાય નમઃ દ્રાય
નમઃ કાલાય નમઃ કલિવકરણાય નમાે બલિવકરણાય નમાે
બલપ્રમથાય નમઃ સવર્ભૂતદમનાય નમાે
મનાને્મનાય નમઃ॥ 18

અઘાેરે યાેઽથ ઘાેરે યાે ઘાેરઘાેરતરે યઃ સવર્તઃ શવર્
સવ યાે નમ તે અ તુ દ્ર પે યઃ॥ 19

ત પુ ષાય િવદ્મહે મહાદેવાય ધીમિહ । તન્નાે દ્રઃ
પ્રચાેદયાત્॥ 20

ઈશાનઃ સવર્િવદ્યાનામીશ્વરઃ સવર્ભૂતાનાં
બ્રહ્માિધપ તબ્રર્હ્મણાેઽિધપ તબ્રર્હ્મા શવાે મે અ તુ સદા શવાેમ્ 21

બ્રહ્મમેતુ મામ્ । મધુમેતુ મામ્ । બ્રહ્મમવે મધુમેતુ મામ્ ।
યા તે સાેમ પ્ર વ સાેઽ ભ સાે અહમ્ । દુઃ વ હન્
દુ ષહ ।
યા તે સાેમ પ્રાણાꣳ તાં જુહાે મ ।
િત્રસપુણર્મયા ચતં બ્રાહ્મણાય દદ્યાત્ । બ્રહ્મહત્યાં વા
અેતે ઘ્ન ત । યે બ્રાહ્મણા સ્ત્રસપુણ પઠ ત । તે સાેમં
પ્રા ુવ ત ।
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આ સહસ્રા પઙ્ ક્ત પનુ ત । આેમ્॥ 38

બ્રહ્મ મેધયા । મધુ મેધયા । બ્રહ્મમવે મધુમેધયા ।
અદ્યાનાે દેવ સિવતઃ પ્ર વ સાવીઃ સાૈભગમ્ । પરા
દુઃ વ યꣳ સવુ । િવશ્વાિન દેવ સિવતદુર્િરતાિન
પરાસવુ । યદ્ભદં્ર તન્મ tanmama? આસવુ
મધવુાતા ઋતાયતે મધુક્ષર ત સ ધવઃ । મા વીનર્ઃ
સ વાષેધીઃ । મધુ નક્તમુતાષે સ મધુમ પા થવꣳ
રજઃ । મધુદ્યાૈર તુ નઃ િપતા । મધુમાન્નાે
વન પ તમર્ધુમાꣳ
અ તુ સયૂર્ઃ । મા વીગાર્વાે ભવ તુ નઃ ।
ય ઇમં િત્રસપુણર્મયા ચતં બ્રાહ્મણાય દદ્યાત્ ।
ભ્રૂણહત્યાં વા અેતે ઘ્ન ત ।
યે બ્રાહ્મણા સ્ત્રસપુણ પઠ ત । તે સાેમં પ્રા ુવ ત । આ
સહસ્રા પઙ્ ક્ત પનુ ત । આેમ્॥ 39 (appears twice in the book version)

બ્રહ્મ મેધવા । મધુ મેધવા । બ્રહ્મમવે મધુ મેધવા ।
બ્રહ્મા દેવાનાં પદવીઃ કવીના-
ષિવપ્રાણાં

મિહષાે ગાણામ્ ।
યનેાે ગ્ દ્ધાણાꣳ વિધ તવર્નાનાꣳ
સાેમઃ પિવત્રમત્યે ત રેભન્॥
હꣳસઃ શુ ચષદ્વસરુ તિરક્ષસ-

દ્ધાેતા વેિદષદ ત થદુર્રાેણસત્ ।
ષદ્વરસદતૃસદ્વ્યાેમસદ
ગાે ઋત અિદ્ર ઋતં હત્॥ 40.1, 2, 3

ય ઇમં િત્રસપુણર્મયા ચતં બ્રાહ્મણાય દદ્યાત્ ।
વીરહત્યાં વા અેતે ઘ્ન ત ।
યે બ્રાહ્મણા સ્ત્રસપુણ પઠ ત । તે સાેમં પ્રા ુવ ત ।
આસહસ્રાત્ પઙ્ ક્ત પનુ ત । આેમ્॥ 40.6

સતં્ય પરં પરꣳ સત્યꣳ સત્યેન ન
સવુગાર્ લાેહાચ્ચ્યવ તે
કદાચન સતાꣳ િહ સતં્ય ત મા સત્યે રમ તે 78.1
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તપ ઇ ત તપાે નાનશના પરં ય દ્ધ પરં તપ તદ્
દુધર્ષ તદ્ દુરાધષ ત માત્તપ સ રમ તે 78.2

દમ ઇ ત િનયતં બ્રહ્મચાિરણ ત માદ્દમે રમ તે 78.3

શમ ઇત્યર યે મનુ તમાચ્છમે રમ તે 78.4

દાન મ ત સવાર્ ણ ભૂતાિન પ્રશꣳસ ત દાનાન્ના તદુ કરં
ત માદ્દાને રમ તે 78.5

ધમર્ ઇ ત ધમણ સવર્ મદં પિરગ્ હીતં
ધમાર્ન્ના તદુશ્ચરં ત માદ્ધમ રમ તે 78.6

પ્રજન ઇ ત ભૂયાꣳસ ત માદ્ભૂિયષ્ઠાઃ પ્ર ય તે
ત માદ્ભૂિયષ્ઠાઃ પ્રજનને રમ તે 78.7

અગ્ ય ઇત્યાહ ત માદગ્ ય આધાતવ્યા 78.8

અ ગ્ હાતે્ર મત્યાહ ત માદ ગ્ હાતે્રે રમ તે 78.9

યજ્ઞ ઇ ત યજ્ઞને િહ દેવા િદવં ગતા ત માદ્યજ્ઞે રમ તે 78.10

માનસ મ ત િવદ્વાꣳસ ત મા દ્વદ્વાꣳસ અેવ માનસે રમ તે 78.11

િવદ્વાંસઃ સગુણજ્ઞાઃ સ્યુમર્નઃસા યં તુ માનસમ્ ।
ઉપાસનં પરં હેતુિરત્યેતે મેિનરે બુધાઃ॥ ૪૦૬॥
યાસ ઇ ત બ્રહ્મા બ્રહ્મા િહ પરઃ પરાે િહ બ્રહ્મા તાિન વા
અેતા યવરા ણ તપાꣳ સ યાસ અેવાત્યરેચયત્ 78.12

પ્રા પત્યાે હા ણઃ સપુણયઃ પ્ર પ ત િપતરમપુસસાર િક
ભગવ તઃ પરમં વદ તી ત ત મૈ પ્રાવેાચ 79.1

સત્યેન વાયુરાવા ત સત્યેનાિદત્યાે રાેચતે િદિવ સતં્ય વાચઃ
પ્ર તષ્ઠા સત્યે સવ પ્ર ત ષ્ઠતં ત મા સતં્ય પરમં
વદ ત 79.2

તપસા દેવા દેવતામગ્રઆયન્ તપસાષર્યઃ
સવુર વિવ દ તપસા
સપત્ના પ્ર દામારાતી તપ સ સવ પ્ર ત ષ્ઠતં
ત માત્તપઃ પરમં વદ ત 79.3

દમને દા તાઃ િક બષમવધૂ વ ત દમને બ્રહ્મચાિરણઃ
સવુરગચ્છન્ દમાે ભૂતાનાં દુરાધષ દમે સવ
પ્ર ત ષ્ઠતં ત માદ્દમઃ પરમં વદ ત 79.4

શમને શા તાઃ શવમાચર ત શમને નાકં
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મનુયાેઽ વિવ દ છ્શમાે
ભૂતાનાં દુરાધષ શમે સવ પ્ર ત ષ્ઠતં
ત માચ્છમઃ પરમં વદ ત 79.5

દાનં યજ્ઞાનાં વ થં દ ક્ષણા લાેકે દાતારꣳ
સવર્ભૂતા યપુ વ ત દાનનેારાતીરપાનુદ ત દાનને
દ્વષ તાે મત્રા ભવ ત દાને સવ પ્ર ત ષ્ઠતં ત માદ્દાનં
પરમં વદ ત 79.6

ધમા િવશ્વસ્ય જગતઃ પ્ર તષ્ઠા લાેકે ધ મષ્ઠ પ્ર
ઉપસપર્ ત ધમણ પાપમપનુદ ત ધમ સવ પ્ર ત ષ્ઠતં
ત માદ્ધમ પરમં વદ ત 79.7

પ્રજનનં વૈ પ્ર તષ્ઠા લાેકે સાધુ પ્ર યા ત તું ત વાનઃ
િપ ણામનુણાે ભવ ત તદેવ તસ્યા ણં ત મા પ્રજનનં
પરમં વદ ત 79.8

અગ્ યાે વૈ ત્રયી િવદ્યા દેવયાનઃ પ થા ગાહર્પત્ય ઋક્
થવી રથ તરમ વાહાયર્પચનઃ યજુર તિરકં્ષ

વામદેવ્યમાહવનીયઃ સામ સવુગા લાેકાે હત્ત માદગ્ ીન્
પરમં વદ ત 79.9

અ ગ્ હાતે્રꣳ સાયં પ્રાતગ્ ર્હાણાં િન કૃ તઃ વષ્ટꣳ
સહુુતં યજ્ઞક્રતનૂાં પ્રાયણꣳ સવુગર્સ્ય લાેકસ્ય
જ્યાે ત ત માદ ગ્ હાતે્રં પરમં વદ ત 79.10

યજ્ઞ ઇ ત યજ્ઞાે િહ દેવાનાં યજ્ઞને િહ દેવા િદવં ગતા
યજ્ઞનેાસરુાનપાનુદ ત યજ્ઞને દ્વષ તાે મત્રા ભવ ત યજ્ઞે
સવ પ્ર ત ષ્ઠતં ત માદ્યજં્ઞ પરમં વદ ત 79.11

માનસં વૈ પ્રા પતં્ય પિવતં્ર માનસને મનસા સાધુ
પ ય ત ઋષયઃ પ્ર અ જ ત માનસે સવ પ્ર ત ષ્ઠતં
ત માન્માનસં પરમં વદ ત 79.12

યાસ ઇત્યાહુમર્ની ષણાે બ્રહ્માણમ્ 79.13 /1

બ્રહ્મા િવશ્વઃ કતમઃ વય ભૂઃ પ્ર પ તઃ સવં સર ઇ ત 79.13 /2

સવં સરાેઽસાવાિદત્યાે ય અેષ આિદત્યે પુ ષઃ
સ પરમેષ્ઠ બ્રહ્માત્મા 79.14

યા ભરાિદત્ય તપ ત ર મ ભ તા ભઃ પજર્ યાે વષર્ ત
પજર્ યનેાષૈિધવન પતયઃ પ્ર ય તઆેષિધવન પ ત ભરન્નં
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ભવત્યન્નને પ્રાણાઃ પ્રાણૈબર્લં બલને તપ તપસા શ્રદ્ધા
શ્રદ્ધયા મેધા મેધયા મનીષા મનીષયા મનાે મનસા
શા તઃ શા ત્યા ચત્તં ચત્તને તઃ ત્યા મારꣳ
મારેણ િવજ્ઞાનં િવજ્ઞાનનેાત્માનં વેદય ત ત માદનં્ન
દદ સવાર્ યેતાિન દદાત્યન્ના પ્રાણા ભવ ત ભૂતાનાં
પ્રાણૈમર્નાે મનસશ્ચ િવજ્ઞાનં િવજ્ઞાનાદાન દાે બ્રહ્મયાેિનઃ 79.15

સ વા અેષ પુ ષઃ પ ચધા પ ચાત્મા યને સવર્ મદં
પ્રાેતં થવી ચા તિરક્ષં ચ દ્યાૈશ્ચ
િદશશ્ચાવા તરિદશાશ્ચ સ વૈ સવર્ મદં જગ સ
સભૂતꣳ સ ભવં્ય જજ્ઞાસક્ પ્ત ઋત રિયષ્ઠાઃ
શ્રદ્ધા સત્યાે મહ વા તમસાપેિરષ્ટાત્ 79.16 /1

જ્ઞા વા તમવંે મનસા હૃદા ચ ભૂયાે ન ત્યુમપુયાિહ િવદ્વાન્ 79.16 /2

ત મા યાસમષેાં તપસામ તિરક્તમાહુઃ 79.16 /3

વસરુ વાે િવભૂર સ પ્રાણે વમ સ સ ધાતા બ્રહ્મન્ વમ સ
િવશ્વ ત્તે ેદા વમસ્યગ્ ેર સ વચાદા વમ સ સયૂર્સ્ય
દ્યુ ાેદા વમ સ ચ દ્રમસ ઉપયામગ્ હીતાેઽ સ બ્રહ્મણે વા
મહસે 79.17

આે મત્યાત્માનં યુ ત 79.18 /1

અેતદ્વૈ મહાપેિનષદં દેવાનાં ગુહ્યં 79.18 /2

ય અેવં વેદ બ્રહ્મણાે મિહમાનમા ાે ત ત માદ્ બ્રહ્મણાે મિહમાનમ્ 79.18 /3

તસ્યવૈં િવદુષાે યજ્ઞસ્યાત્મા યજમાનઃ શ્રદ્ધા પત્ની
શર ર મ મમુરાે વેિદલામાિન બિહવદઃ શખા હૃદયં યપૂઃ
કામ આજં્ય મ યુઃ પશુ તપા।ેઆ ગ્ દર્મઃ શમિયતા દાનં
દ ક્ષણા વાગ્ઘાેતા પ્રાણ ઉદ્ગાતા ચ ર વયુર્મર્નાે બ્રહ્મા
શ્રાતે્રમગ્ ીત્ 80.1 /1

યાવદ્િધ્રયતે સા દ ક્ષા યદશ્ના ત
તદ્ધિવયર્ પબ ત તદસ્ય સાેમપાનં યદ્રમતે તદુપસદાે
ય સ ચરત્યુપિવશત્યુ ત્તષ્ઠતે ચ સ પ્રવગ્યા યન્મખું
તદાહવનીયાે યા વ્યાહૃ તરહુ તયર્દસ્ય િવજ્ઞાન ત જુહાે ત
ય સાયં પ્રાતર ત્ત ત સ મધં ય પ્રાતમર્ ય દનꣳ સાયં
ચ તાિન સવનાિન 80.1 /2

યે અહાેરાત્રે તે દશર્પૂણર્માસાૈ
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યેઽધર્માસાશ્ચ માસાશ્ચ તે ચાતુમાર્સ્યાિન ય ઋતવ તે
પશબુ ધા યે સવં સરાશ્ચ પિરવ સરાશ્ચ તેઽહગર્ણાઃ
સવર્વેદસં વા અેત સતં્ર યન્મરણં તદવ થઃ 80.1 /3

અેતદ્વૈ જરામયર્મ ગ્ હાતે્રꣳસતં્ર ય અેવં િવદ્વાનુદગયને પ્રમીયતે
દેવાનામવે મિહમાનં ગ વાિદત્યસ્ય સાયજંુ્ય ગચ્છત્યથ યાે
દ ક્ષણે પ્રમીયતે િપ ણામવે મિહમાનં ગ વા ચ દ્રમસઃ
સાયજંુ્ય ગચ્છત્યેતાૈ વૈ સયૂાર્ચ દ્રમસાેમર્િહમાનાૈ બ્રાહ્મણાે
િવદ્વાન ભજય ત ત માદ્ બ્રહ્મણાે મિહમાન મત્યુપિનષત્ 80.1 /3

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi

Also proofread by Wim en Esther wkl-evdk@knoware.nl

Wim has added commentary/vivaraNaM in a separate file.

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 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
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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 TaittirI yopaniShad 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.’

Yajnikyupanishad

pdf was typeset on November 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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