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.. Yajnikyupanishad ..

॥ याुपिनषत् ॥
अय पारे भुवनय मये
नाकय पृे महताे महीयान् ।
शेण याेतीꣳष समनुवः
जापितरित गभे अतः ॥ 1.1
यदꣳ सं च व चैित सव
यन् देवा अधवे िनषेदःु ।
तदेव भूतं तदु भयमा इदं
तदरे परमे याेमन् ॥ 1.2
येनावृतं खं च दवं मही च
येनादयतपित तेजसा ाजसा च ।
यमतः समुे कवयाे वयत
यदरे परमे जाः ॥ 1.3
यतः सूता जगतः सूती
ताेयेन जीवान् यचसज भूयाम् ।
यदाेषधीभः पुषान् पशꣳू
ववेश भूतािन चराचराण ॥ 1.4
अतः परं नायदणीयसꣳ ह
परापरं यहताे महातम् ।
यदेकमयमनतपं
वं पुराणं तमसः परतात् ॥ 1.5
तदेवत तदु सयमातदेव
 परमं कवीनाम् ।
इापूत बधा जातं जायमानं
वं बभित भुवनय नाभः ॥ 1.6
तदेवातायुतसूयतदु चमाः ।
तदेव शममृतं त तदापः स जापितः ॥ 1.7
सवे िनमेषा जरे वुतः पुषादध ।
कला मुताः काााहाेराा सवशः॥
अधमासा मासा ऋतवः संवसर कपताम् ।
स अापः दधुे उभे इमे अतरं चाप सवः ॥ 1.8, 1.9
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॥ याुपिनषत् ॥

नैनमूव न ितयं न मये परजभत् ।
न तयेशे कन तय नाम महशः
न संशे ितित पमय
न चषा पयित कनैनम् ।
दा मनीशा मनसाभाे
य एनं वदरुमृताते भवत ॥ 1.10, 1.11 /1
अः संभूताे हरयगभ इयाै ॥ 1.11 /2
एष ह देवः दशाेऽनु सवाः
पूवाे ह जातः स उ गभे अतः ।
स वजायमानः स जिनयमाणः
युखातित वताेमुखः॥
वतत वताे मुखाे
वताे हत उत वतपात् ।
सं बायां नमित सं पतैावापृथवी
जनयन् देव एकः ॥ 1.12, 1.13
वेनतपयन् वा भुवनािन
वान् य वं भवयेकनीडम् ।
यदꣳसं च व चैकꣳस
अाेतः ाेत वभुः जास॥
 ताेचे अमृतं नु वान्
गधवाे नाम िनहतं गुहास ।
ीण पदा िनहता गुहास
यतेद सवतः पता सत् ॥ 1.14, 1.15
स नाे बधुजिनता स वधाता धामािन वेद भुवनािन वा ।
य देवा अमृतमानशानातृतीये धामाययैरयत॥
पर ावापृथवी यत सः पर लाेकान्
पर दशः पर सवः ।
ऋतय ततं वततं वचृय
तदपयत् तदभवजास ॥ 1.16, 1.17
परय लाेकान् परय भूतािन
परय सवाः दशाे दश ।
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.. Yajnikyupanishad ..

जापितः थमजा ऋतयानाानमभसंबभूव ॥ 1.18
सदसपितमतुं यमय कायम् ।
सिनं मेधामयासषम् ॥ 1.19
उयव जातवेदाेऽपऋितं मम ।
पशꣳू मममावह जीवनं च दशाे दश ॥ 1.20
मा नाे हꣳसीातवेदाे गामं पुषं जगत् ।
अबद अागह या मा परपातय ॥ 1.21
पुषय वहे सहाय महादेवय धीमह ।
ताे ः चाेदयात् ॥ 1.22
तपुषाय वहे महादेवाय धीमह ।
ताे ः चाेदयात् 1.23
तपुषाय वहे वतडाय धीमह ।
ताे दतः चाेदयात् 1.24
तपुषाय वहे सवणपाय धीमह ।
ताे गडः चाेदयात्॥
कायायनाय वहे कयाकुमार धीमह ।
ताे दुगः चाेदयात् ॥ 1.33
नारायणाय वहे वासदेवाय धीमह ।
ताे वणुः चाेदयात् 1.29!
यछदसामृषभाे
वपछदाेयदाꣳयाववेश ।
सताꣳशः ाेवाचाेपिनषदाे ये इयाय
ऋषयाे नमाे
देवेयः वधा पतृयाे भूभुवः सवराेम् ॥ 8.1
नमाे णे धारणं मे अविनराकरणं धारयता भूयासं
कणयाेः ुतं मा याें ममामुय अाेम् ॥ 9.1
ऋतं तपः सयं तपः ुतं तपः शातं तपाे दानं तपाे
य।तपाे भूभुवः
सवैतदपुावैतपः ॥ 10
यथा वृय सपुपतय दरूाधाे वायेवं पुयय
कमणाे दरूाधाे वाित यथासधारां कतेऽवहतमवामे
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॥ याुपिनषत् ॥

युवे युवे हवा वययाम कत
पितयामीयेवममृतादाानं
जुगुसेत् । 11
अणाेरणीयाहताे महीयानाा गुहायां िनहताेऽय जताेः ।
तमतं पयित वीतशाेकाे धातः सादाहमानमीशम् ॥ 12.1
स ाणा भवत तात्
साचषः समधः स जाः ।
स इमे लाेका येषु चरत
ाणा गुहाशयाहताः स स ॥ 12.2
अतः समुा गरय सवेऽायदते
सधवः सवपाः ।
अत वा अाेषधयाे रसा
येनैष भूततयतराा ॥ 12.3
ा देवानां पदवीः कवीना-
मृषवाणां महषाे मृगाणाम् ।
येनाे गृाणाꣳवधितवनानाꣳ
साेमः पवमयेित रेभन् ॥ 12.4
अजामेकां लाेहतशकृणां
बं जां जनयतीꣳ सपाम् ।
अजाे ेकाे जुषमाणाेऽनुशेते
जहायेनां भुभाेगामजाेऽयः॥ 12.5
हꣳसः शचषसरतरस-
ाेता वेदषदितथदुराेणसत् ।
नृषरसतसाेमसदा
गाेजा ऋतजा अजा ऋतं बृहत् ॥ 12.6
यमााता न परा नैव कंच-
नास य अाववेश भुवनािन वा ।
जापितः जया संवदान-्
अीण याेतीꣳष सचते स षाेडशी ॥ 12.6Ka
वधतारꣳ हवामहे वसाेः कुवनाित नः ।
सवतारं नृचसम् ॥ 12.6Ka
अानाे देव सवतः जावसावीः साैभगम् ।
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परा दःुवयꣳ सव ॥ 39.2
वािन देव सवतदुरतािन परासव ।
यं तम अासव ॥ 39.3
मधु वाता ऋतायते मधु रत सधवः ।
मावीनः सवाेषधीः ॥ 39.4
मधु नमुताेषस मधुमपाथवꣳ रजः ।
मधुाैरत नः पता ॥ 39.5
मधुमााे वनपितमधुमाꣳ अत सूयः ।
मावीगावाे भवत नः ॥ 39.6
घृतं ममरे घृतमय याेिन-
घृते ताे घृतमुवय धाम ।
अनुवधमावह मादयव
वाहाकृतं वृषभ व हयम् ॥ 12.7
समुादूममधुमाꣳ उदार-
दपुाꣳशना सममृतवमानट् ।
घृतय नाम गुं यदत
जा देवानाममृतय नाभः ॥ 12.8
वयं नाम वामा घृतेना-
ये धारयामा नमाेभः ।
उप ा णवछयमानं
चतःाेऽवमीाैर एतत् ॥ 12.9
चवार ा याे अय पादा
ेशीषे स हतासाे अय ।
िधा बाे वृषभाे राेरवीित
महाे देवाे मयाꣳ अाववेश ॥ 12.10
िधा हतं पणभगुमानं
गव देवासाे घृतमववदन् ।
इ एकꣳ सूय एकं जजान
वेनादेकꣳ वधया िनतः ॥ 12.11
याे देवानां थमं पुरता-
ाधकाे ाे महषः ।
हरयगभ पयत जायमानꣳ
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॥ याुपिनषत् ॥

स नाे देवः शभयाृया संयुनु ॥ 12.12
यापरं नापरमत क-
ााणीयाे न यायाेऽत कत् ।
वृ इव तधाे दव ित-
येकतेनेदं पूण पुषेण सवम् ॥ 12.13
न कमणा न जया
धनेन यागेनैके अमृतवमानशः ।
परेण नाकं िनहतं गुहायां
बाजते यतयाे वशत ॥ 12.14
वेदातवानविनताथाः
संयासयाेगातयः शसवाः ।
ते लाेके त परातकाले
परामृताः परमुयत सवे॥
दं वपापं वरवेमभूत यपुडरकं
पुरमयसꣳथम् ।
ताप दं गगनं वशाेकम्
तयदततदपुासतयम् ।
याे वेदादाै वरः ाेाे
वेदाते च िततः ।
तय कृितलनय
यः परः स महेरः ॥ 12.15, 16, 17
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 । 14
अादयाे वै तेज अाेजाे बलं यशः ाेमाा मनाे
मयुमनुमृयुः
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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 एवंवेदेयुपिनषत् । 15.1
घृणः सूय अादयाेमचयत तपः सयं मधु रत
त तदाप अापाे याेती रसाेऽमृतं  भूभुवः
सवराेम् । 15.2
सवाे वै तै ाय नमाेऽत ।
पुषाे वै ः सहाे नमाे नमः ।
वं भूतं भुवनं चं बधा जातं जायमानं च
यत् ।
सवाे ेष तै ाय नमाे अत ॥ 24
काय चेतसे मीढमाय तयसे । वाेचेम
शंतमꣳ दे ।
सवाे ेष तै ाय नमाे अत ॥ 25
नमाे हरयबाहवे हरयपतयेऽबकापतय उमापतये
पशपतये नमाे नमः ॥ 22
ाणानां थरस ाे मा वशातक-
तेनाेनायायव ॥ 74, internet version splits after vishAntakaH
अुमाः पुषाेऽु ं च समातः ।
ईशः सवय जगतः भुः ीणात वभुक् ॥ 71
मेधा देवी जुषमाणा न अागााची भा
समनयमाना ।
वया जुा जुषमाणा दुाबृहदेम वदथे सवीराः ॥ 41.1
वया जु ऋषभवित देव
वया ागतीत वया ।
वया जुं वदते वस
सा नाे जुषव वणेन मेधे ॥ 41.2
मेधां म इाे ददात मेधां देवी सरवती ।
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मेधां मे अनावुभावाधां पुकरजा 42.1, internet version has puShkarasrajau ।
असरास या मेधा गधवेषु च यनः ।
दैवी मेधा सरवती स मां मेधा
सरभजुषताम् ॥ 42.2
अा मां मेधा सरभवपा हरयवणा जगती जगया ।
ऊजवती पयसा पवमाना सा मां मेधा सतीका
जुषताम् ॥ 43
साेजातं पाम साेजाताय वै नमः ।
भवे भवे नाितभवे भवव मां । भवाेवाय नमः ॥ 17
वामदेवाय नमाे येाय नमः ाय
नमः कालाय नमः कलवकरणाय नमाे बलवकरणाय नमाे
बलमथाय नमः सवभूतदमनाय नमाे
मनाेनाय नमः ॥ 18
अघाेरेयाेऽथ घाेरेयाे घाेरघाेरतरेयः सवतः शव
सवेयाे नमते अत पेयः ॥ 19
तपुषाय वहे महादेवाय धीमह । ताे ः
चाेदयात् ॥ 20
ईशानः सववानामीरः सवभूतानां
ाधपितणाेऽधपिता शवाे मे अत सदा शवाेम् 21
मेत माम् । मधुमेत माम् । मेव मधुमेत माम् ।
याते साेम जा वसाेऽभ साे अहम् । दःुवहन्
दुषह ।
याते साेम ाणाꣳतां जुहाेम ।
िसपणमयाचतं ाणाय दात् । हयां वा
एते त । ये ाणासपण पठत । ते साेमं
ावत ।
अा सहापं पुनत । अाेम् ॥ 38
 मेधया । मधु मेधया । मेव मधुमेधया ।
अानाे देव सवतः जावसावीः साैभगम् । परा
दःुवयꣳ सव । वािन देव सवतदुरतािन
परासव । यं त tanmama? अासव
मधुवाता ऋतायते मधुरत सधवः । मावीनः
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सवाेषधीः । मधु नमुताेषस मधुमपाथवꣳ
रजः । मधुाैरत नः पता । मधुमााे
वनपितमधुमाꣳ
अत सूयः । मावीगावाे भवत नः ।
य इमं िसपणमयाचतं ाणाय दात् ।
ूणहयां वा एते त ।
ये ाणासपण पठत । ते साेमं ावत । अा
सहापं पुनत । अाेम् ॥ 39 (appears twice in the book version)
 मेधवा । मधु मेधवा । मेव मधु मेधवा ।
ा देवानां पदवीः कवीना-
मृषवाणां
महषाे मृगाणाम् ।
येनाे गृाणाꣳ वधितवनानाꣳ
साेमः पवमयेित रेभन् ॥
हꣳसः शचषसरतरस-
ाेता वेदषदितथदुराेणसत् ।
नृषरसतसाेमसदा
गाेजा ऋतजा अजा ऋतं बृहत् ॥ 40.1, 2, 3
य इमं िसपणमयाचतं ाणाय दात् ।
वीरहयां वा एते त ।
ये ाणासपण पठत । ते साेमं ावत ।
अासहात् पं पुनत । अाेम् ॥ 40.6
सयं परं परꣳ सयꣳ सयेन न
सवगााेहावते
कदाचन सताꣳ ह सयं तासये रमते 78.1
तप इित तपाे नानशनापरं य परं तपतद्
दधुष तद् दरुाधष तापस रमते 78.2
दम इित िनयतं चारणतामे रमते 78.3
शम इयरये मुनतमाछमे रमते 78.4
दानमित सवाण भूतािन शꣳसत दानााितदुकरं
तााने रमते 78.5
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धम इित धमेण सवमदं परगृहीतं
धमााितदुरं तामे रमते 78.6
जन इित भूयाꣳसताूयाः जायते
ताूयाः जनने रमते 78.7
अय इयाह तादय अाधातया 78.8
अहाेमयाह तादहाेे रमते 78.9
य इित येन ह देवा दवं गताताे रमते 78.10
मानसमित वाꣳसतााꣳस एव मानसे रमते 78.11
वांसः सगुणाः युमनःसायं त मानसम् ।
उपासनं परं हेतरयेते मेिनरे बुधाः ॥ ४०६॥
यास इित ा ा ह परः पराे ह ा तािन वा
एतायवराण तपाꣳस यास एवायरेचयत् 78.12
ाजापयाे हाणः सपणेयः जापितं पतरमुपससार कं
भगवतः परमं वदतीित तै ाेवाच 79.1
सयेन वायुरावाित सयेनादयाे राेचते दव सयं वाचः
िता सये सव िततं तासयं परमं
वदत 79.2
तपसा देवा देवताम अायन् तपसाषयः
सवरववदतपसा
सपाणुदामारातीतपस सव िततं
तापः परमं वदत 79.3
दमेन दाताः कबषमवधूवत दमेन चारणः
सवरगछन् दमाे भूतानां दरुाधष दमे सव
िततं तामः परमं वदत 79.4
शमेन शाताः शवमाचरत शमेन नाकं
मुनयाेऽववदमाे
भूतानां दरुाधष शमे सव िततं
ताछमः परमं वदत 79.5
दानं यानां वथं दणा लाेके दातारꣳ
सवभूतायुपजीवत दानेनारातीरपानुदत दानेन
षताे मा भवत दाने सव िततं ताानं
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परमं वदत 79.6
धमाे वय जगतः िता लाेके धम जा
उपसपत धमेण पापमपनुदित धमे सव िततं
ताम परमं वदत 79.7
जननं वै िता लाेके साधु जायाततं तवानः
पतृणामनुणाे भवित तदेव तयानृणं ताजननं
परमं वदत 79.8
अयाे वै यी वा देवयानः पथा गाहपय ऋक्
पृथवी रथतरमवाहायपचनः यजुरतरं
वामदेयमाहवनीयः साम सवगाे लाेकाे बृहादीन्
परमं वदत 79.9
अहाेꣳ सायं ातगृहाणां िनकृितः वꣳ
सतं यतूनां ायणꣳ सवगय लाेकय
याेिततादहाें परमं वदत 79.10
य इित याे ह देवानां येन ह देवा दवं गता
येनासरानपानुदत येन षताे मा भवत ये
सव िततं तां परमं वदत 79.11
मानसं वै ाजापयं पवं मानसेन मनसा साधु
पयित ऋषयः जा असृजत मानसे सव िततं
ताानसं परमं वदत 79.12
यास इयामनीषणाे ाणम् 79.13 /1
ा वः कतमः वयूः जापितः संवसर इित 79.13 /2
संवसराेऽसावादयाे य एष अादये पुषः
स परमेी ाा 79.14
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 79.15

yajniki.pdf 11



॥ याुपिनषत् ॥

स वा एष पुषः पधा पाा येन सवमदं
ाेतं पृथवी चातरं च ाै
दशावातरदशा स वै सवमदं जगस
सभूतꣳ स भयं जासृ ऋतजा रयाः
ा सयाे महवातमसाेपरात् 79.16 /1
ावा तमेवं मनसा दा च भूयाे न मृयुमुपयाह वान् 79.16 /2
तायासमेषां तपसामितरमाः 79.16 /3
वसरवाे वभूरस ाणे वमस सधाता न् वमस
वसृेजाेदावमयेरस वचाेदावमस सूयय
ुाेदावमस चमस उपयामगृहीताेऽस णे वा
महसे 79.17
अाेमयाानं युीत 79.18 /1
एतै महाेपिनषदं देवानां गुं 79.18 /2
य एवं वेद णाे महमानमााेित ताद् णाे महमानम् 79.18 /3
तयैवं वदषुाे ययाा यजमानः ा पी
शररममुराे वेदलाेमािन बहवेदः शखा दयं यूपः
काम अायं मयुः पशतपाे।अादमः शमयता दानं
दणा वाघाेता ाण उाता चरवयुमनाे ा
ाेमीत् 80.1 /1
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 80.1 /2
ये अहाेराे ते दशपूणमासाै
येऽधमासा मासा ते चातमायािन य ऋतवते
पशबधा ये संवसरा परवसरा तेऽहगणाः
सववेदसं वा एतसं यरणं तदवभृथः 80.1 /3
एतै जरामयमहाेꣳसं य एवं वानुदगयने मीयते
देवानामेव महमानं गवादयय सायुयं गछयथ याे
दणे मीयते पतृणामेव महमानं गवा चमसः
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सायुयं गछयेताै वै सूयाचमसाेमहमानाै ाणाे
वानभजयित ताद् णाे महमानमयुपिनषत् 80.1 /3

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh@hotmail.com
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 sections 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
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
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sAyaNa. Otherwise the texts are the same.’

.. Yajnikyupanishad ..
was typeset on August 12, 2016

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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