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Yajnikyupanishad

யாjhஞிkhபநிஷth

அmhப⁴shய பாேர ⁴வநshய மth◌⁴ேய
நாகshய ph’Shேட² மஹேதா மயாnh ।
ஶுkhேரண jhேயாதꣳீ ஸமiνphரவிShட:

phரஜாபதிசரதி க³rhேப⁴ அnhத: ॥ 1.1

யshnhநித³ꣳஸmh ச வி ைசதி ஸrhவmh
யshnh ேத³வா அதி⁴விேவ நிேஷ:³ ।
தேத³வ ⁴தmh த³ ப⁴vhயமா இத³mh
தத³ேர பரேம vhேயாமnh ॥ 1.2

ேயநாvh’தmh க²mh ச தி³வmh ம ச
ேயநாதி³thயshதபதி ேதஜஸா ph◌⁴ராஜஸா ச ।
யமnhத:ஸiµth³ேர கவேயா வயnhதி
யத³ேர பரேம phரஜா: ॥ 1.3

யத: phரஸூதா ஜக³த: phரஸூதீ
ேதாேயந வாnh vhயசஸrhஜ ⁴mhயாmh ।
யேதா³ஷதீ⁴பி: ◌⁴ ஷாnh பஶூꣳச
விேவஶ ⁴தாநி சராசராணி ॥ 1.4

அத: பரmh நாnhயத³ணீயஸꣳ
பராthபரmh யnhமஹேதா மஹாnhதmh ।
யேத³கமvhயkhதமநnhதபmh
விவmh ராணmh தமஸ: பரshதாth ॥ 1.5

தேத³வrhதmh த³ஸthயமாஹுshதேத³வ
ph³ரம பரமmh கவீநாmh ।
இShடாrhதmh ப³ஹுதா⁴ ஜாதmh ஜாயமாநmh
விவmh பி³ப⁴rhதி ⁴வநshய நாபி:◌⁴ ॥ 1.6

தேத³வாkh³நிshதth³வாshதthஸூrhயshத³ சnhth³ரமா: ।
தேத³வ ஶுkhரமmh’தmh தth³ph³ரம ததா³ப:ஸ phரஜாபதி: ॥ 1.7
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யாjhஞிkhபநிஷth

ஸrhேவ நிேமஷா ஜjhஞிேர விth³த: ஷாத³தி⁴ ।
கலா iµஹூrhதா: காShடா²சாேஹாராthராச ஸrhவஶ:॥
அrhத⁴மாஸா மாஸா ’தவ:ஸmhவthஸரச கlhபnhதாmh ।
ஸ ஆப: phர³ேத⁴ உேப⁴ இேம அnhதmh சாபி ஸுவ: ॥ 1.8, 1.9

ைநநrhth◌⁴வmh ந திrhயசmh ந மth◌⁴ேய பஜkh³ரப⁴th ।
ந தshேயேஶ கசந தshய நாம மஹth³யஶ:

ந ஸnhth³’ேஶ திShட²தி பமshய
ந சுஷா பயதி கசைநநmh ।
’தா³ மநீஶா மநஸாபி⁴kh’phேதா
ய ஏநmh வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhதி ॥ 1.10, 1.11 /1

அth³ph◌⁴ய:ஸmh⁴ேதா ரNhயக³rhப⁴ இthயShெடௗ ॥ 1.11 /2

ஏஷ  ேத³வ: phரதி³ேஶாऽiν ஸrhவா:
rhேவா  ஜாத:ஸ உ க³rhேப⁴ அnhத: ।
ஸ விஜாயமாந:ஸ ஜநிShயமாண:

phரthயŋhiµகா²shதிShட²தி விவேதாiµக:²॥
விவதசுத விவேதா iµேகா²
விவேதா ஹshத உத விவதshபாth ।
ஸmh பா³ஹுph◌⁴யாmh நமதி ஸmh பதthைரrhth³யாவாph’தி²வீ
ஜநயnh ேத³வ ஏக: ॥ 1.12, 1.13

ேவநshதthபயnh விவா ⁴வநாநி
விth³வாnh யthர விவmh ப⁴வthேயகநீட³mh ।
யshnhநித³ꣳஸmh ச வி ைசகꣳஸ
ஓத: phேராதச வி: ◌⁴ phரஜாஸு॥
phர தth³ேவாேச அmh’தmh iν விth³வாnh
க³nhத⁴rhேவா நாம நிதmh ³ஹாஸு ।
thணி பதா³ நிதா ³ஹாஸு
யshதth³ேவத³ஸவி: பிதா ஸth ॥ 1.14, 1.15

ஸ ேநா ப³nh⁴rhஜநிதா ஸ விதா⁴தா தா⁴மாநி ேவத³ ⁴வநாநி விவா ।
யthர ேத³வா அmh’தமாநஶாநாshth’தீேய தா⁴மாnhயph◌⁴ையரயnhத॥
ப th³யாவாph’தி²வீ யnhதி ஸth³ய: ப ேலாகாnh
ப தி³ஶ: ப ஸுவ: ।
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’தshய தnhmh விததmh விch’thய
தத³பயth தத³ப⁴வthphரஜாஸு ॥ 1.16, 1.17

பthய ேலாகாnh பthய ⁴தாநி
பthய ஸrhவா: phரதி³ேஶா தி³ஶச ।
phரஜாபதி: phரத²மஜா ’தshயாthமநாthமாநமபி⁴ஸmhப³⁴வ ॥ 1.18

ஸத³ஸshபதிமth³⁴தmh phயnhth³ரshய காmhயmh ।
ஸநிmh ேமதா⁴மயாஷmh ॥ 1.19

உth³தீ³phயshவ ஜாதேவேதா³ऽபkh◌⁴நnhநி’திmh மம ।
பஶூꣳச மயமமாவஹ வநmh ச தி³ேஶா தி³ஶ ॥ 1.20

மா ேநா ꣳjhஜாதேவேதா³ கா³மவmh ஷmh ஜக³th ।
அபி³ph◌⁴ரத³kh³ந ஆக³ யா மா பபாதய ॥ 1.21

ஷshய விth³மேஹ ஸஹshராshய மஹாேத³வshய தீ⁴ம ।
தnhேநா th³ர: phரேசாத³யாth ॥ 1.22

தthஷாய விth³மேஹ மஹாேத³வாய தீ⁴ம ।
தnhேநா th³ர: phரேசாத³யாth 1.23

தthஷாய விth³மேஹ வkhரNhடா³ய தீ⁴ம ।
தnhேநா த³nhதி: phரேசாத³யாth 1.24

தthஷாய விth³மேஹ ஸுவrhணபாய தீ⁴ம ।
தnhேநா க³ட:³ phரேசாத³யாth॥
காthயாயநாய விth³மேஹ கnhயாமா தீ⁴ம ।
தnhேநா ³rhகி:³ phரேசாத³யாth ॥ 1.33

நாராயய விth³மேஹ வாஸுேத³வாய தீ⁴ம ।
தnhேநா விShiΝ: phரேசாத³யாth 1.29!

யச²nhத³ஸாmh’ஷேபா⁴
விவபச²nhேதா³ph◌⁴யசnhதா³ꣳshயாவிேவஶ ।
ஸதாꣳஶிkhய: phேராவாேசாபநிஷதி³nhth³ேரா jhேயShட²இnhth³யாய
’ph◌⁴ேயா நேமா
ேத³ேவph◌⁴ய:shவதா⁴ பிth’ph◌⁴ேயா ⁴rh⁴வ:ஸுவேராmh ॥ 8.1

நேமா ph³ரமேண தா⁴ரணmh ேம அshthவநிராகரணmh தா⁴ரயிதா ⁴யாஸmh
கrhணேயா: தmh மா chேயாTh◌⁴வmh மமாiµShய ஓmh ॥ 9.1

’தmh தப:ஸthயmh தப: தmh தப: ஶாnhதmh தேபா தா³நmh தேபா
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யாjhஞிkhபநிஷth

யjhஞ।shதேபா ⁴rh⁴வ:

ஸுவrhph³ரைமத³பாshshைவதthதப: ॥ 10

யதா² vh’shய ஸmhShபிதshய ³ராth³க³nhேதா⁴ வாthேயவmh Nhயshய
கrhமே ³ராth³க³nhேதா⁴ வாதி யதா²தா⁴ராmh கrhேதऽவதமவkhராேம
யth³ேவ ேவ ஹவா விவயிShயா கrhதmh
பதிShயாthேயவமmh’தாதா³thமாநmh
ஜு³phேஸth । 11

அேரணீயாnhமஹேதா மயாநாthமா ³ஹாயாmh நிேதாऽshய ஜnhேதா: ।
தமkhரmh பயதி வீதேஶாேகா தா⁴: phரஸாதா³nhமமாநஶmh ॥ 12.1

ஸphத phரா phரப⁴வnhதி தshமாth
ஸphதாrhசிஷ:ஸத:◌⁴ ஸphத வா: ।
ஸphத இேம ேலாகா ேயஷு சரnhதி
phரா ³ஹாஶயாnhநிதா:ஸphத ஸphத ॥ 12.2

அத:ஸiµth³ரா கி³ரயச ஸrhேவऽshமாthshயnhத³nhேத
nhத⁴வ:ஸrhவபா: ।
அதச விவா ஓஷத⁴ேயா ரஸாச
ேயைநஷ ⁴தshதிShட²thயnhதராthமா ॥ 12.3

ph³ரமா ேத³வாநாmh பத³வீ: கவீநா-
mh’rhவிphராmh மேஷா mh’கா³mh ।
ேயேநா kh³’th◌⁴ராꣳshவதி⁴திrhவநாநாꣳ
ேஸாம: பவிthரமthேயதி ேரப⁴nh ॥ 12.4

அஜாேமகாmh ேலாதஶுkhலkh’Shmh
ப³வீmh phரஜாmh ஜநயnhதꣳீ ஸபாmh ।
அேஜா ேயேகா ஜுஷமாேऽiνேஶேத
ஜஹாthேயநாmh ⁴khதேபா⁴கா³மேஜாऽnhய:॥ 12.5

ஹꣳஸ: ஶுசிஷth³வஸுரnhதஸ-

th³ேதா⁴தா ேவதி³ஷத³திதி²rh³ேராணஸth ।
nh’ஷth³வரஸth³’தஸth³vhேயாமஸத³ph³ஜா
ேகா³ஜா ’தஜா அth³ஜா ’தmh ph³’ஹth ॥ 12.6

யமாjhஜாதா ந பரா ைநவ கிச-

நாஸ ய ஆவிேவஶ ⁴வநாநி விவா ।
phரஜாபதி: phரஜயா ஸmhவிதா³nh-
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அshthணி jhேயாதꣳீ ஸசேத ஸ ேஷாட³ஶீ ॥ 12.6Ka

வித⁴rhதாரꣳ ஹவாமேஹ வேஸா: விth³வநாதி ந: ।
ஸவிதாரmh nh’சஸmh ॥ 12.6Ka

அth³யாேநா ேத³வ ஸவித: phரஜாவthஸாவீ: ெஸௗப⁴க³mh ।
பரா :³Shவphநியꣳ ஸுவ ॥ 39.2

விவாநி ேத³வ ஸவிதrh³தாநி பராஸுவ ।
யth³ப⁴th³ரmh தnhமம ஆஸுவ ॥ 39.3

ம⁴ வாதா ’தாயேத ம⁴ ரnhதி nhத⁴வ: ।
மாth◌⁴வீrhந:ஸnhthேவாஷதீ: ◌⁴ ॥ 39.4

ம⁴ நkhதiµேதாஷ ம⁴மthபாrhதி²வꣳ ரஜ: ।
ம⁴th³ெயௗரsh ந: பிதா ॥ 39.5

ம⁴மாnhேநா வநshபதிrhம⁴மாꣳ அsh ஸூrhய: ।
மாth◌⁴வீrhகா³ேவா ப⁴வnh ந: ॥ 39.6

kh◌⁴’தmh ேர kh◌⁴’தமshய ேயாநி-
rhkh◌⁴’ேத ேதா kh◌⁴’தiµவshய தா⁴ம ।
அiνShவத⁴மாவஹ மாத³யshவ
shவாஹாkh’தmh vh’ஷப⁴ வ ஹvhயmh ॥ 12.7

ஸiµth³ரா³rhrhம⁴மாꣳ உதா³ர-
³பாꣳஶுநா ஸமmh’தthவமாநTh ।
kh◌⁴’தshய நாம ³யmh யத³shதி
வா ேத³வாநாமmh’தshய நாபி: ◌⁴ ॥ 12.8

வயmh நாம phரph³ரவாமா kh◌⁴’ேதநா-
shnhயjhேஞ தா⁴ரயாமா நேமாபி: ◌⁴ ।
உப ph³ரமா ஶ ◌்’ணவchச²shயமாநmh
ச:ஶ ◌்’ŋhேகா³ऽவth³ெகௗ³ர ஏதth ॥ 12.9

சthவா ஶ ◌்’ŋhகா³ thரேயா அshய பாதா³
th³ேவஶீrhேஷ ஸphத ஹshதாேஸா அshய ।
thதா⁴ ப³th³ேதா⁴ vh’ஷேபா⁴ ேராரவீதி
மேஹா ேத³ேவா மrhthயாꣳஆவிேவஶ ॥ 12.10

thதா⁴ தmh பணிபி⁴rh³யமாநmh
க³வி ேத³வாேஸா kh◌⁴’தமnhவவிnhத³nh ।
இnhth³ர ஏகꣳ ஸூrhய ஏகmh ஜஜாந
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ேவநாேத³கꣳ shவத⁴யா நிShடது: ॥ 12.11

ேயா ேத³வாநாmh phரத²மmh ரshதா-
th³விவாதி⁴ேகா th³ேரா மஹrh: ।
ரNhயக³rhப⁴mh பயத ஜாயமாநꣳ
ஸ ேநா ேத³வ: ஶுப⁴யாshmh’thயா ஸmhநkh ॥ 12.12

யshமாthபரmh நாபரமshதி கிசி-
th³யshமாnhநாணீேயா ந jhயாேயாऽshதி கசிth ।
vh’இவ shதph³ேதா⁴ தி³வி திShட²-

thேயகshேதேநத³mh rhணmh ேஷண ஸrhவmh ॥ 12.13

ந கrhம ந phரஜயா
த⁴ேநந thயாேக³ைநேக அmh’தthவமாநஶு: ।
பேரண நாகmh நிதmh ³ஹாயாmh
பி³ph◌⁴ராஜேத யth³யதேயா விஶnhதி ॥ 12.14

ேவதா³nhதவிjhஞாநவிநிசிதாrhதா:²
ஸmhnhயாஸேயாகா³th³யதய: ஶுth³த⁴ஸththவா: ।
ேத ph³ரமேலாேக  பராnhதகாேல
பராmh’தா: பiµchயnhதி ஸrhேவ॥
த³ரmh விபாபmh வரேவம⁴த யthNhட³கmh
ரமth◌⁴யஸꣳshத²mh ।
தthராபி த³ரmh க³க³நmh விேஶாகmh
தshnhயத³nhதshத³பாதvhயmh ।
ேயா ேவதா³ெதௗ³shவர: phேராkhேதா
ேவதா³nhேத ச phரதிSh²த: ।
தshய phரkh’திநshய
ய: பர:ஸ மேஹவர: ॥ 12.15, 16, 17

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
யஜூꣳ ஸ யஜுஷா மNhட³லꣳ ஸ யஜுஷாmh ேலாக:ைஸஷா
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thரyhேயவ
விth³யா தபதி ய ஏேஷாऽnhதராதி³thேய ரNhமய: ஷ: । 14

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 ஏவmhேவேத³thபநிஷth । 15.1

kh◌⁴’ணி:ஸூrhய ஆதி³thேயாமrhசயnhதி தப:ஸthயmh ம⁴ ரnhதி
தth³ph³ரம ததா³ப ஆேபா jhேயாதீ ரேஸாऽmh’தmh ph³ரம ⁴rh⁴வ:

ஸுவேராmh । 15.2

ஸrhேவா ைவ th³ரshதshைம th³ராய நேமாऽsh ।
ேஷா ைவ th³ர:ஸnhமேஹா நேமா நம: ।
விவmh ⁴தmh ⁴வநmh சிthரmh ப³ஹுதா⁴ ஜாதmh ஜாயமாநmh ச
யth ।
ஸrhேவா ேயஷ th³ரshதshைம th³ராய நேமா அsh ॥ 24

கth³th³ராய phரேசதேஸ ⁴Shடமாய தvhயேஸ । ேவாேசம
ஶnhதமꣳ ’ேத³ ।
ஸrhேவா ேயஷ th³ரshதshைம th³ராய நேமா அsh ॥ 25

நேமா ரNhயபா³ஹேவ ரNhயபதேயऽmhபி³காபதய உமாபதேய
பஶுபதேய நேமா நம: ॥ 22

phராநாmh kh³ரnhதி²ர th³ேரா மா விஶாnhதக-

shேதநாnhேநநாphயாயshவ ॥ 74, internet version splits after vishAntakaH

அŋh³Shட²மாthர: ேஷாऽŋh³Shட²mh ச ஸமாத: ।
ஈஶ:ஸrhவshய ஜக³த: phர: ◌⁴ ph விவ⁴kh ॥ 71

ேமதா⁴ ேத³வீ ஜுஷமா ந ஆகா³th³விவாசீ ப⁴th³ரா
ஸுமநshயமாநா ।
thவயா ஜுShடா ஜுஷமா ³khதாnhph³’ஹth³வேத³ம வித³ேத²ஸுவீரா: ॥ 41.1

thவயா ஜுShட ’rhப⁴வதி ேத³வி
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thவயா ph³ரமாக³தத thவயா ।
thவயா ஜுShடசிthரmh விnhத³ேத வஸு
ஸா ேநா ஜுஷshவ th³ரவிேணந ேமேத⁴ ॥ 41.2

ேமதா⁴mh ம இnhth³ேரா த³தா³ ேமதா⁴mh ேத³வீ ஸரshவதீ ।
ேமதா⁴mh ேம அவிநாபா⁴வாத⁴thதாmh Shகரshரஜா 42.1, internet version has

puShkarasrajau ।
அphஸராஸு யா ேமதா⁴ க³nhத⁴rhேவஷு ச யnhமந: ।
ைத³வீ ேமதா⁴ ஸரshவதீ ஸ மாmh ேமதா⁴
ஸுரபி⁴rhஜுஷதாmh ॥ 42.2

ஆ மாmh ேமதா⁴ ஸுரபி⁴rhவிவபா ரNhயவrh ஜக³தீ ஜக³mhயா ।
ஊrhஜshவதீ பயஸா பிnhவமாநா ஸா மாmh ேமதா⁴ ஸுphரதீகா
ஜுஷதாmh ॥ 43

ஸth³ேயாஜாதmh phரபth³யா ஸth³ேயாஜாதாய ைவ நம: ।
ப⁴ேவ ப⁴ேவ நாதிப⁴ேவ ப⁴வshவ மாmh । ப⁴ேவாth³ப⁴வாய நம: ॥ 17

வாமேத³வாய நேமா jhேயShடா²ய நம: th³ராய
நம: காலாய நம: கலவிகரய நேமா ப³லவிகரய நேமா
ப³லphரமதா²ய நம:ஸrhவ⁴தத³மநாய நேமா
மேநாnhமநாய நம: ॥ 18

அேகா⁴ேரph◌⁴ேயாऽத² ேகா⁴ேரph◌⁴ேயா ேகா⁴ரேகா⁴ரதேரph◌⁴ய:ஸrhவத: ஶrhவ
ஸrhேவph◌⁴ேயா நமshேத அsh th³ரேபph◌⁴ய: ॥ 19

தthஷாய விth³மேஹ மஹாேத³வாய தீ⁴ம । தnhேநா th³ர:
phரேசாத³யாth ॥ 20

ஈஶாந:ஸrhவவிth³யாநாவர:ஸrhவ⁴தாநாmh
ph³ரமாதி⁴பதிrhph³ரமேऽதி⁴பதிrhph³ரமா ஶிேவா ேம அsh ஸதா³ ஶிேவாmh 21

ph³ரமேம மாmh । ம⁴ேம மாmh । ph³ரமேமவ ம⁴ேம மாmh ।
யாshேத ேஸாம phரஜா வthேஸாऽபி⁴ ேஸா அஹmh । :³Shவphநஹnh
³Shஷஹ ।
யாshேத ேஸாம phராꣳshதாmh ஜுேஹா ।
thஸுபrhணமயாசிதmh ph³ராமய த³th³யாth । ph³ரமஹthயாmh வா
ஏேத kh◌⁴நnhதி । ேய ph³ராமshthஸுபrhணmh பட²nhதி । ேத ேஸாமmh
phராphiνவnhதி ।
ஆ ஸஹshராthபŋhkhதிmh நnhதி । ஓmh ॥ 38
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ph³ரம ேமத⁴யா । ம⁴ ேமத⁴யா । ph³ரமேமவ ம⁴ேமத⁴யா ।
அth³யாேநா ேத³வ ஸவித: phரஜாவthஸாவீ: ெஸௗப⁴க³mh । பரா
:³Shவphநியꣳ ஸுவ । விவாநி ேத³வ ஸவிதrh³தாநி
பராஸுவ । யth³ப⁴th³ரmh தnhம tanmama?ஆஸுவ
ம⁴வாதா ’தாயேத ம⁴ரnhதி nhத⁴வ: । மாth◌⁴வீrhந:

ஸnhthேவாஷதீ: ◌⁴ । ம⁴ நkhதiµேதாஷ ம⁴மthபாrhதி²வꣳ
ரஜ: । ம⁴th³ெயௗரsh ந: பிதா । ம⁴மாnhேநா
வநshபதிrhம⁴மாꣳ
அsh ஸூrhய: । மாth◌⁴வீrhகா³ேவா ப⁴வnh ந: ।
ய இமmh thஸுபrhணமயாசிதmh ph³ராமய த³th³யாth ।
ph◌⁴ணஹthயாmh வா ஏேத kh◌⁴நnhதி ।
ேய ph³ராமshthஸுபrhணmh பட²nhதி । ேத ேஸாமmh phராphiνவnhதி । ஆ
ஸஹshராthபŋhkhதிmh நnhதி । ஓmh ॥ 39 (appears twice in the book version)

ph³ரம ேமத⁴வா । ம⁴ ேமத⁴வா । ph³ரமேமவ ம⁴ ேமத⁴வா ।
ph³ரமா ேத³வாநாmh பத³வீ: கவீநா-
mh’rhவிphராmh
மேஷா mh’கா³mh ।
ேயேநா kh³’th³தா⁴ꣳ shவதி⁴திrhவநாநாꣳ
ேஸாம: பவிthரமthேயதி ேரப⁴nh ॥
ஹꣳஸ: ஶுசிஷth³வஸுரnhதஸ-

th³ேதா⁴தா ேவதி³ஷத³திதி²rh³ேராணஸth ।
nh’ஷth³வரஸth³’தஸth³vhேயாமஸத³ph³ஜா
ேகா³ஜா ’தஜா அth³ஜா ’தmh ph³’ஹth ॥ 40.1, 2, 3

ய இமmh thஸுபrhணமயாசிதmh ph³ராமய த³th³யாth ।
வீரஹthயாmh வா ஏேத kh◌⁴நnhதி ।
ேய ph³ராமshthஸுபrhணmh பட²nhதி । ேத ேஸாமmh phராphiνவnhதி ।
ஆஸஹshராth பŋhkhதிmh நnhதி । ஓmh ॥ 40.6

ஸthயmh பரmh பரꣳ ஸthயꣳ ஸthேயந ந
ஸுவrhகா³lhேலாஹாchchயவnhேத
கதா³சந ஸதாꣳஸthயmh தshமாthஸthேய ரமnhேத 78.1

தப இதி தேபா நாநஶநாthபரmh யth³தி⁴ பரmh தபshதth³
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³rhத⁴rhஷmh தth³ ³ராத⁴ஷ தshமாthதப ரமnhேத 78.2

த³ம இதி நியதmh ph³ரமசாணshதshமாth³த³ேம ரமnhேத 78.3

ஶம இthயரNhேய iµநshதமாchச²ேம ரமnhேத 78.4

தா³நதி ஸrhவாணி ⁴தாநி phரஶꣳஸnhதி தா³நாnhநாதி³Shகரmh
தshமாth³தா³ேந ரமnhேத 78.5

த⁴rhம இதி த⁴rhேமண ஸrhவத³mh பkh³’தmh
த⁴rhமாnhநாதி³சரmh தshமாth³த⁴rhேம ரமnhேத 78.6

phரஜந இதி ⁴யாꣳஸshதshமாth³⁴யிShடா:² phரஜாயnhேத
தshமாth³⁴யிShடா:² phரஜநேந ரமnhேத 78.7

அkh³நய இthயாஹ தshமாத³kh³நய ஆதா⁴தvhயா 78.8

அkh³நிேஹாthரthயாஹ தshமாத³kh³நிேஹாthேர ரமnhேத 78.9

யjhஞ இதி யjhேஞந  ேத³வா தி³வmh க³தாshதshமாth³யjhேஞ ரமnhேத 78.10

மாநஸதி விth³வாꣳஸshதshமாth³விth³வாꣳஸ ஏவ மாநேஸ ரமnhேத 78.11

விth³வாmhஸ:ஸ³ணjhஞா:shrhமந:ஸாth◌⁴யmh  மாநஸmh ।
உபாஸநmh பரmh ேஹthேயேத ேமநிேர ³தா:◌⁴ ॥ 406॥
nhயாஸ இதி ph³ரமா ph³ரமா  பர: பேரா  ph³ரமா தாநி வா
ஏதாnhயவராணி தபாꣳ nhயாஸ ஏவாthயேரசயth 78.12

phராஜாபthேயா ஹாணி:ஸுபrhேணய: phரஜாபதிmh பிதரiµபஸஸார கிmh
ப⁴க³வnhத: பரமmh வத³nhதீதி தshைம phேராவாச 79.1

ஸthேயந வாராவாதி ஸthேயநாதி³thேயா ேராசேத தி³வி ஸthயmh வாச:

phரதிShடா²ஸthேய ஸrhவmh phரதிSh²தmh தshமாthஸthயmh பரமmh
வத³nhதி 79.2

தபஸா ேத³வா ேத³வதாமkh³ர ஆயnh தபஸாrhஷய:

ஸுவரnhவவிnhத³nhதபஸா
ஸபthநாnhphரiΝதா³மாராதீshதப ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாthதப: பரமmh வத³nhதி 79.3

த³ேமந தா³nhதா: கிlhபி³ஷமவ⁴nhவnhதி த³ேமந ph³ரமசாண:

ஸுவரக³chச²nh த³ேமா ⁴தாநாmh ³ராத⁴rhஷmh த³ேம ஸrhவmh
phரதிSh²தmh தshமாth³த³ம: பரமmh வத³nhதி 79.4

ஶேமந ஶாnhதா: ஶிவமாசரnhதி ஶேமந நாகmh
iµநேயாऽnhவவிnhத³ch²ஶேமா
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⁴தாநாmh ³ராத⁴rhஷmh ஶேம ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாchச²ம: பரமmh வத³nhதி 79.5

தா³நmh யjhஞாநாmh வத²mh த³ ேலாேக தா³தாரꣳ
ஸrhவ⁴தாnhபவnhதி தா³ேநநாராதீரபாiνத³nhத தா³ேநந
th³விஷnhேதா thரா ப⁴வnhதி தா³ேந ஸrhவmh phரதிSh²தmh தshமாth³தா³நmh
பரமmh வத³nhதி 79.6

த⁴rhேமா விவshய ஜக³த: phரதிShடா² ேலாேக த⁴rhShட² phரஜா
உபஸrhபnhதி த⁴rhேமண பாபமபiνத³தி த⁴rhேம ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாth³த⁴rhமmh பரமmh வத³nhதி 79.7

phரஜநநmh ைவ phரதிShடா² ேலாேக ஸா⁴ phரஜாயாshதnhmh தnhவாந:

பிth’மiνே ப⁴வதி தேத³வ தshயாnh’ணmh தshமாthphரஜநநmh
பரமmh வத³nhதி 79.8

அkh³நேயா ைவ thரயீ விth³யா ேத³வயாந: பnhதா² கா³rhஹபthய ’kh
ph’தி²வீ ரத²nhதரமnhவாஹாrhயபசந: யஜுரnhதmh
வாமேத³vhயமாஹவநீய:ஸாம ஸுவrhேகா³ ேலாேகா ph³’ஹthதshமாத³kh³நீnh
பரமmh வத³nhதி 79.9

அkh³நிேஹாthரꣳ ஸாயmh phராதrhkh³’ஹாmh நிShkh’தி:shவிShடꣳ
ஸுஹுதmh யjhஞkhரநாmh phராயணꣳ ஸுவrhக³shய ேலாகshய
jhேயாதிshதshமாத³kh³நிேஹாthரmh பரமmh வத³nhதி 79.10

யjhஞ இதி யjhேஞா  ேத³வாநாmh யjhேஞந  ேத³வா தி³வmh க³தா
யjhேஞநாஸுராநபாiνத³nhத யjhேஞந th³விஷnhேதா thரா ப⁴வnhதி யjhேஞ
ஸrhவmh phரதிSh²தmh தshமாth³யjhஞmh பரமmh வத³nhதி 79.11

மாநஸmh ைவ phராஜாபthயmh பவிthரmh மாநேஸந மநஸா ஸா⁴
பயதி ’ஷய: phரஜா அsh’ஜnhத மாநேஸ ஸrhவmh phரதிSh²தmh
தshமாnhமாநஸmh பரமmh வத³nhதி 79.12

nhயாஸ இthயாஹுrhமநீே ph³ரமாணmh 79.13 /1

ph³ரமா விவ: கதம:shவயmh: ◌⁴ phரஜாபதி:ஸmhவthஸர இதி 79.13 /2

ஸmhவthஸேராऽஸாவாதி³thேயா ய ஏஷ ஆதி³thேய ஷ:

ஸ பரேமSh² ph³ரமாthமா 79.14

யாபி⁴ராதி³thயshதபதி ரபி⁴shதாபி: ◌⁴ பrhஜnhேயா வrhஷதி
பrhஜnhேயெநௗஷதி⁴வநshபதய: phரஜாயnhத ஓஷதி⁴வநshபதிபி⁴ரnhநmh
ப⁴வthயnhேநந phரா: phராணrhப³லmh ப³ேலந தபshதபஸா ரth³தா⁴
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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 ph³ரமேயாநி: 79.15

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 மஹshவாnhதமேஸாபShடாth 79.16 /1

jhஞாthவா தேமவmh மநஸா ’தா³ ச ⁴ேயா ந mh’thiµபயா விth³வாnh 79.16

/2

தshமாnhnhயாஸேமஷாmh தபஸாமதிkhதமாஹு: 79.16 /3

வஸுரNhேவா வி⁴ர phராேண thவம ஸnhதா⁴தா ph³ரமnh thவம
விவsh’thேதேஜாதா³shthவமshயkh³ேநர வrhேசாதா³shthவம ஸூrhயshய
th³mhேநாதா³shthவம சnhth³ரமஸ உபயாமkh³’ேதாऽ ph³ரமேண thவா
மஹேஸ 79.17

ஓthயாthமாநmh த 79.18 /1

ஏதth³ைவ மேஹாபநிஷத³mh ேத³வாநாmh ³யmh 79.18 /2

ய ஏவmh ேவத³ ph³ரமே மமாநமாphேநாதி தshமாth³ ph³ரமே மமாநmh
79.18 /3

தshையவmh வி³ேஷா யjhஞshயாthமா யஜமாந: ரth³தா⁴ பthநீ
ஶரth◌⁴மiµேரா ேவதி³rhேலாமாநி ப³rhrhேவத:³ ஶிகா²’த³யmh ப:

காம ஆjhயmh மnh: பஶுshதேபா।ஆkh³நிrhத³ம: ஶமயிதா தா³நmh
த³ வாkh³ேகா⁴தா phராண உth³கா³தா சுரth◌⁴வrhrhமேநா ph³ரமா
ேராthரமkh³நீth 80.1 /1

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 80.1 /2
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ேய அேஹாராthேர ேத த³rhஶrhணமாெஸௗ
ேயऽrhத⁴மாஸாச மாஸாச ேத சாrhமாshயாநி ய ’தவshேத
பஶுப³nhதா⁴ ேய ஸmhவthஸராச பவthஸராச ேதऽஹrhக³:

ஸrhவேவத³ஸmh வா ஏதthஸthரmh யnhமரணmh தத³வph◌⁴’த:² 80.1 /3

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 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
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portions. The brAhmaNa has the three prapAThakas for the main brAhmaNa

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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