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మహానారాయణోపనిషత్ 
 

హరిః ఓం || 
శం నో మిత్రిః శం వరుణిః | 
శం నో భవత్వర్యమా | 
శం న ఇన్ద్రో బృహస్పతిః | 
శం నో విష్ణురురుక్రమిః || 
నమో బ్రహమణే | నమస్తే వాయో | 
త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహామసి | 
త్వవమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహమ వదిష్యయమి | 
ఋత్ం వదిష్యయమి | స్త్యం వదిష్యయమి | 
త్నామమవతు | త్ద్వక్తేర్మవతు | 
అవతు మామ్ | అవతు వక్తేర్మ్ || 
ఓం శానిేిః శానిేిః శానిేిః || 

ఓం స్హ నావవతు | స్హ నౌ భునక్తే | 
స్హ వీర్యం కర్వావహై | 
తేజసివ నావధీత్మస్తే | మా విదివష్యవహై | 
ఓం శానిేిః శానిేిః శానిేిః || 
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ప్రథమోఽనువాకిః | 
అంభస్యపారే భువనస్య మధ్యయ నాకస్య పృష్ఠ ేమహతో మహీయాన్ | 
శుక్రేణ జ్యయతీగంషి స్మనుప్రవిషటిః ప్రజాపతశచర్త గరేే అనేిః || ౧ || 

యసిమనిిద్గం స్ం చ వి చైత స్ర్వం యసిమన్ దేవా అధి విశ్వవ నిష్ఠదిః | 
త్దేవ భూత్ం త్ద భవయమా ఇద్ం త్ద్క్షరే పర్మే వ్యయమన్ || ౨ || 

యేనావృత్ం ఖం చ దివం మహీం చ యేనాదిత్యస్ేపత తేజసా భ్రాజసా చ | 
యమనేిః స్ముద్రే కవయో వయనిే యద్క్షరే పర్మే ప్రజాిః || ౩ || 

యత్ిః ప్రసూత్వ జగత్ిః ప్రసూతీ తోయేన జీవాన్ వయచస్ర్జ భూమాయమ్ | 
యదోషధీభిః పురుష్యన్ పశూగంశచ వివేశ భూత్వని చరాచరాణి || ౪ || 

అత్ిః పర్ం నానయద్ణీయస్గం హి పరాత్పర్ం యనమహతో మహానేమ్ | 
యదేకమవయకేమననేరూపం విశవం పురాణం త్మస్ిః పర్సాేత్ || ౫ || 

త్దేవర్ేం త్ద స్త్యమాహుస్ేదేవ బ్రహమ పర్మం కవీనామ్ | 
ఇష్యటపూర్ేం బహుధా జాత్ం జాయమానం విశవం బిభరే భువనస్య నాభిః || ౬ || 

త్దేవాగ్నిస్ేద్వవయుస్ేత్సూర్యస్ేద చన్దరోమాిః | 
త్దేవ శుక్రమమృత్ం త్ద్బ్ోహమ త్ద్వపిః స్ ప్రజాపతిః || ౭ || 

స్రేవ నిమేష్య జజ్ఞిరే విదయత్ిః పురుష్యద్ధి | 
కలా ముహూరాేిః క్తష్యేశాచహోరాత్రాశచ స్ర్వశిః || ౮ || 

అర్ధమాసా మాసా ఋత్విః స్ంవత్ూర్శచ కల్పనాేమ్ | 
స్ ఆపిః ప్రదధ్య ఉభే ఇమే అనేరక్షమథో స్తవిః || ౯ || 
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నైనమూర్ధవం న తర్యఞ్చం న మధ్యయ పరజగ్రభత్ | 
న త్స్తయశ్వ కశచన త్స్య నామ మహద్యశిః || ౧౦ || 

న స్ంద్ృశ్వ తషేత రూపమస్య న చక్షుష్య పశయత కశచనైనమ్ | 
హృద్వ మనీష్య మనసాభకలృప్తే య ఏనం విదర్మృత్వస్తే భవనిే || ౧౧ || 

(హిర్ణయగర్ే సూకే) 
అద్ేయిః స్ంభూతో హిర్ణయగర్ే ఇత్యష్టట || 
అద్ేయిః స్ంభూత్ిః పృథివ్యయ ర్సాచచ | 
విశవకర్మణిః స్మవర్ేత్వధి | 
త్స్య త్వష్యట విద్ధద్రూపమేత | 
త్తుపరుషస్య విశవమాజానమగ్రే | ౧ 

వేద్వహమేత్ం పురుషం మహానేమ్ | 
ఆదిత్యవర్ుం త్మస్ిః పర్సాేత్ | 
త్మేవం విద్వవనమృత్ ఇహ భవత | ౨ 
నానయిః పనాా విద్యతేయఽనాయ | 

ప్రజాపతశచర్త గరేే అనేిః | 
అజాయమానో బహుథా విజాయతే | 
త్స్య ధీరాిః పరజాననిే యోనిమ్ | 
మరీచీనాం పద్మిచఛనిే వేధస్ిః | ౩ 
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యో దేవేభయ ఆత్పత | 
యో దేవానాం పురోహిత్ిః | 
పూరోవ యో దేవేభ్యయ జాత్ిః | 
నమో రుచాయ బ్రాహమయే | ౪ 

రుచం బ్రాహమం జనయనేిః | 
దేవా అగ్రే త్ద్బ్రువన్ | 
యస్తయేవవం బ్రాహమణో విద్వయత్ | 
త్స్య దేవా అస్న్ వశ్వ | 

హ్రీశచ తే ల్క్ష్మీశచ పత్న్ియ | 
అహోరాత్రే పారేవవ | నక్షత్రాణి రూపమ్ | 
అశ్వవనౌ వాయత్ేమ్ | ఇషటం మనిష్యణ | 
అముం మనిష్యణ | స్ర్వం మనిష్యణ | 

(ఇత ఉత్ేర్నారాయణానువాకిః) 

హిర్ణయగర్ేిః స్మవర్ేత్వగ్రే భూత్స్య జాత్ిః పతరేక ఆసీత్ | 
స్ ద్వధార్ పృథివీం ద్వయముతేమాం కస్తయమ దేవాయ హవిష్య విధ్యమ || ౧ || 

యిః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్యవక ఇద్రాజా జగతో బభూవ | 
య ఈశ్వ అస్య దివపద్శచతుషపద్ిః కస్తయమ దేవాయ హవిష్య విధ్యమ || ౨ || 

య ఆత్మద్వ బల్ంద్వ యస్య విశవ ఉపాస్తే ప్రశ్వషం యస్య దేవాిః | 
యస్య ఛాయామృత్ం యస్య మృతుయిః కస్తయమ దేవాయ హవిష్య విధ్యమ || ౩ || 
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యస్తయమే హిమవనోే మహిత్వవ యస్య స్ముద్బగం ర్స్యా స్హాహుిః | 
యస్తయమాిః ప్రదిశో యస్య బాహూ కస్తయమ దేవాయ హవిష్య విధ్యమ || ౪ || 

యం క్రనరసీ అవసా త్స్ేభానే అస్తయయక్షేత్వం మనసా రేజమానే | 
యత్రాధి సూర్ ఉదిత్న్ వేయత కస్తయమ దేవాయ హవిష్య విధ్యమ || ౫ || 

యేన ద్యయరుగ్రా పృథివీ చ ద్ృఢే యేన స్తవిః స్ేభత్ం యేన నాకిః | 
యో అనేరక్షే ర్జసో విమానిః కస్తయమ దేవాయ హవిష్య విధ్యమ || ౬ || 

ఆప్త హ యనమహతీరవశవమాయం ద్క్షం ద్ధానా జనయనీేర్గ్నిమ్ | 
త్తో దేవానాం నిర్వర్ేత్వస్తరేకిః కస్తయమ దేవాయ హవిష్య విధ్యమ || ౭ || 

యశ్వచద్వప్త మహినా పర్యపశయద్రక్షం ద్ధానా జనయనీేర్గ్నిమ్ | 
యో దేవేషవధి దేవ ఏక ఆసీత్ కస్తయమ దేవాయ హవిష్య విధ్యమ || ౮ || 

ఏష హి దేవిః ప్రదిశోఽను స్రావిః 
పూరోవ హి జాత్ిః స్ ఉ గరేే అనేిః | 
స్ విజాయమానిః స్ జనిషయమాణిః 
ప్రత్యఙ్మమఖాసిేషేత విశవతోముఖిః || ౧౨ || 

విశవత్శచక్షురుత్ విశవతో ముఖో విశవతో హస్ే ఉత్ విశవత్సాపత్ | 
స్ం బాహుభాయం నమత స్ం పత్త్రైరారయవాపృథివీ జనయన్ దేవ ఏకిః || ౧౩ || 

వేనస్ేత్ పశయన్ విశావ భువనాని విద్వవన్ యత్ర విశవం భవతేయకనీడమ్ | 
యసిమనిిద్గంస్ం చ వి చైకగంస్ ఓత్ిః ప్రోత్శచ విభుిః ప్రజాస్త || ౧౪ || 
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ప్ర త్దోవచే అమృత్ం ను విద్వవన్ గనధరోవ నామ నిహిత్ం గుహాస్త | 
త్రీణి పద్వ నిహిత్వ గుహాస్త యస్ేదేవద్ స్వితుిః పిత్వ స్త్ || ౧౫ || 

స్ నో బనుధర్జనిత్వ స్ విధాత్వ ధామాని వేద్ భువనాని విశావ | 
యత్ర దేవా అమృత్మానశానాస్ేృతీయే ధామానయభ్యయర్యనే || ౧౬ || 

పర ద్వయవాపృథివీ యనిే స్ద్యిః పర లోక్తన్ పర దిశిః పర స్తవిః | 
ఋత్స్య త్నుేం విత్త్ం విచృత్య త్ద్పశయత్ త్ద్భవత్ ప్రజాస్త || ౧౭ || 

పరీత్య లోక్తన్ పరీత్య భూత్వని పరీత్య స్రావిః ప్రదిశో దిశశచ | 
ప్రజాపతిః ప్రథమజా ఋత్సాయత్మనాత్వమనమభస్ంబభూవ || ౧౮ || 

స్ద్స్స్పతమదేత్ం ప్రియమిన్దరోస్య క్తమయమ్ | 
స్నిం మేధామయాసిషమ్ || ౧౯ || 

ఉద్దరపయస్వ జాత్వేదోఽపఘ్ినిిర్ృతం మమ | 
పశూగంశచ మహయమావహ జీవనం చ దిశో దిశ || ౨౦ || 

మా నో హిగంసీజాజత్వేదో గామశవం పురుషం జగత్ | 
అబిభ్రద్గి ఆగహి శ్రియా మా పరపాత్య || ౨౧ || 

పురుషస్య విద్మ స్హస్రాక్షస్య మహాదేవస్య ధీమహి | 
త్నోి రుద్బిః ప్రచోద్యాత్ || ౨౨ || 

గాయత్రాయిః | 
త్తుపరుష్యయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి | 
త్నోి రుద్బిః ప్రచోద్యాత్ || ౨౩ || 
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త్తుపరుష్యయ విద్మహే వక్రతుణాాయ ధీమహి | 
త్నోి ద్నిేిః ప్రచోద్యాత్ || ౨౪ || 

త్తుపరుష్యయ విద్మహే చక్రతుణాాయ ధీమహి | 
త్నోి ననిరిః ప్రచోద్యాత్ || ౨౫ || 

త్తుపరుష్యయ విద్మహే మహాస్తనాయ ధీమహి | 
త్నిిః షణ్మమఖిః ప్రచోద్యాత్ || ౨౬ || 

త్తుపరుష్యయ విద్మహే స్తవర్ుపక్షాయ ధీమహి | 
త్నోి గరుడిః ప్రచోద్యాత్ || ౨౭ || 

వేద్వత్మనాయ విద్మహే హిర్ణయగరాేయ ధీమహి | 
త్నోి బ్రహమ ప్రచోద్యాత్ || ౨౮ || 

నారాయణాయ విద్మహే వాస్తదేవాయ ధీమహి | 
త్నోి విష్ణుిః ప్రచోద్యాత్ || ౨౯ || 

వజ్రనఖాయ విద్మహే తీక్షణద్గంష్యాయ ధీమహి | 
త్నోి నార్సిగంహిః ప్రచోద్యాత్ || ౩౦ || 

భాస్కరాయ విద్మహే మహదరయతకరాయ ధీమహి | 
త్నోి ఆదిత్యిః ప్రచోద్యాత్ || ౩౧ || 

వైశావనరాయ విద్మహే లాలీలాయ ధీమహి | 
త్నోి అగ్నిిః ప్రచోద్యాత్ || ౩౨ || 
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క్తత్వయయనాయ విద్మహే కనయక్తమార ధీమహి | 
త్నోి దరగిః ప్రచోద్యాత్ || ౩౩ || 

స్హస్రపర్మా దేవీ శత్మూలా శత్వఙ్మకరా | 
స్ర్వగంహర్తు మే పాపం దూరావ దిఃస్వపినాశ్వనీ || ౩౪ || 

క్తణాాత్ క్తణాాత్ ప్రరోహనీే పరుషిః పరుషిః పర | 
ఏవా నో దూరేవ ప్రత్ను స్హస్రేణ శతేన చ || ౩౫ || 

యా శతేన ప్రత్నోషి స్హస్రేణ విరోహసి | 
త్సాయస్తే దేవీషటకే విధ్యమ హవిష్య వయమ్ || ౩౬ || 

అశవక్రానేే ర్థక్రానేే విష్ణుక్రానేే వస్తనధరా | 
శ్వర్సా ధార్యిష్యయమి ర్క్షస్వ మాం పదే పదే || ౩౭ || 

భూమిరేధనుర్ధర్ణీ లోకధారణీ | 
ఉద్ధృత్వసి వరాహేణ కృష్ఠున శత్బాహునా || ౩౮ || 

మృతేకే హన పాపం యనమయా దషకృత్ం కృత్మ్ | 
మృతేకే బ్రహమద్త్వేసి క్తశయపేనాభమనిిత్వ | 
మృతేకే దేహి మే పుషిటం త్వయి స్ర్వం ప్రతషిేత్మ్ || ౩౯ || 

మృతేకే ప్రతషిేతే స్ర్వం త్నేమ నిరుుద్ మృతేకే | 
త్వయా హతేన పాపేన గచాఛమి పర్మాం గతమ్ || ౪౦ || 

యత్ ఇన్దరో భయామహే త్తో నో అభయం కృధి | 
మఘ్వఞ్ఛగ్నధ త్వ త్ని ఊత్యే విదివషో విమృధో జహి || ౪౧ || 
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స్వసిేద్వ విశస్పతర్వృత్రహా విమృధో వశీ | 
వృష్ఠన్దరోిః పుర్ ఏతు నిః స్వసిేద్వ అభయఙ్కర్ిః || ౪౨ || 

స్వసిే న ఇన్ద్ర ోవృద్ధశ్రవాిః స్వసిే నిః పూష్య విశవవేద్విః | 
స్వసిే నసాేరోయయ అరషటనేమిిః స్వసిే నో బృహస్పతర్రధాతు || ౪౩ || 

ఆపానేమనుయస్ేృపల్ప్రభరామ ధునిిః శ్వమీవాఞ్ఛరుమాగంఋజీషీ | 
సోమో విశావనయత్సావనాని నారావగ్నన్దరోం ప్రతమానాని దేభుిః || ౪౪ || 

బ్రహమజజాినం ప్రథమం పుర్సాేదివ సీమత్ిః స్తరుచో వేన ఆవిః | 
స్ బుధిియా ఉపమా అస్య విష్యేిః స్త్శచ యోనిమస్త్శచ వివిః || ౪౫ || 

సోయనా పృథివి భవా నృక్షరా నివేశనీ | 
యచాఛ నిః శర్మ స్ప్రథాిః || ౪౬ || 

గంధద్వవరాం దరాధరాషం నిత్యపుష్యటం కరీషిణీమ్ | 
ఈశవరీగం స్ర్వభూత్వనాం త్వమిహోపహవయే శ్రియమ్ || ౪౭ || 

శ్రీరేమ భజతు అల్క్ష్మీరేమ నశయతు | 
విష్ణుముఖా వై దేవాశఛనోరభరమాంలోలక్తననపజయయమభయజయన్ | 
మహాగం ఇన్ద్ర ోవజ్రబాహుిః షోడశీ శర్మ యచఛతు || ౪౮ || 

స్వసిే నో మఘ్వా కరోతు | 
హనుే పాపామనం యోఽసామన్ దేవషిట || ౪౯ || 

సోమానగం స్వర్ణం కృణ్మహి బ్రహమణస్పతే కక్షీవనేం య ఔశ్వజమ్ | 
శరీర్ం యజిశమల్ం క్తసీద్ం త్సిమనీేీద్తు యోఽసామన్ దేవషిట || ౫౦ || 
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చర్ణం పవిత్రం విత్త్ం పురాణం యేన పూత్స్ేర్త దషకృత్వని | 
తేన పవిత్రేణ శుదేధన పూత్వ అత పాపామనమరాతం త్రేమ || ౫౧ || 

స్జ్యష్య ఇన్దరో స్గణో మరుదిేిః సోమం పిబ వృత్రహఞ్ఛఛర్ విద్వవన్ | 
జహి శత్రూగంర్ప మృధో నుద్సావథాభయం కృణ్మహి విశవతో నిః || ౫౨ || 

స్తమిత్రా న ఆప ఓషధయిః స్నుే | 
దరమత్రాస్ేస్తయమ భూయాస్తరోయఽసామన్ దేవషిట యం చ వయం దివషమిః || ౫౩ || 

ఆప్త హిషే్య మయోభువసాే న ఊరేజ ద్ధాత్న | 
మహేర్ణాయ చక్షస్త | 
యో విః శ్వవత్మో ర్స్స్ేస్య భాజయతేఽహ నిః | 
ఉశతీరవ మాత్ర్ిః | 
త్సామ అర్ఙ్గమామవ్య యస్య క్షయాయ జ్ఞనవథ | 
ఆప్త జనయథా చ నిః || ౫౪ || 

హిర్ణయశృఙ్గం వరుణం ప్రపదేయ తీర్ ామే దేహి యాచిత్ిః | 
యనమయా భుకేమసాధూనాం పాపేభయశచ ప్రతగ్రహిః || ౫౫ || 

యనేమ మనసా వాచా కర్మణా వా దషకృత్ం కృత్మ్ | 
త్ని ఇన్ద్ర ోవరుణో బృహస్పతిః స్విత్వ చ పుననుే పునిః పునిః || ౫౬ || 

నమోఽగియేఽపుూమతే నమ ఇన్ద్రోయ నమో వరుణాయ నమో వారుణ్యయ నమోఽద్ేయిః || 
౫౭ || 

యద్పాం క్రూర్ం యద్మేధయం యద్శానేం త్ద్పగచఛత్వత్ || ౫౮ || 
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అత్వయశనాద్తీపానాద్ యచచ ఉగ్రాత్ ప్రతగ్రహాత్ | 
త్నేమ వరుణో రాజా పాణినా హయవమర్వతు || ౫౯ || 

సోఽహమపాప్త విర్జ్య నిరుమక్తే ముకేకిల్బ్షిః | 
నాకస్య పృషేమారుహయ గచేఛద్బ్ోహమస్లోకత్వమ్ || ౬౦ || 

యశాచపుూ వరుణిః స్ పునాత్వఘ్మర్షణిః || ౬౧ || 

ఇమం మే గఙ్గగ యమునే స్ర్స్వత శుతుద్రి సోేమగం స్చత్వ పరుషిుయా | 
అసికిియా మరుద్వృధ్య విత్స్ేయారీజకీయే శృణ్మహాయ స్తషోమయా || ౬౨ || 

ఋత్ం చ స్త్యం చాభీద్వధత్ేపసోఽధయజాయత్ | 
త్తో రాత్రిర్జాయత్ త్త్ిః స్ముద్రో అర్ువిః || ౬౩ || 

స్ముద్రాద్ర్ువాద్ధి స్ంవత్ూరో అజాయత్ | 
అహోరాత్రాణి విద్ధదివశవస్య మిషతో వశీ || ౬౪ || 

సూరాయచన్దరోమసౌ ధాత్వ యథాపూర్వమకల్పయత్ | 
దివం చ పృథివీం చానేరక్షమథో స్తవిః || ౬౫ || 

యత్పృథివాయగం ర్జిః స్వమానేరక్షే విరోద్సీ | 
ఇమాగంస్ేద్వప్త వరుణిః పునాత్వఘ్మర్షణిః || 
పుననుే వస్విః పునాతు వరుణిః పునాత్వఘ్మర్షణిః | 
ఏష భూత్స్య మధ్యయ భువనస్య గోపాే || 
ఏష పుణయకృత్వం లోక్తనేష మృతోయరిర్ణమయమ్ | 
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ద్వయవాపృథివ్యయరిర్ణమయగం స్గం శ్రిత్గం స్తవిః | 
స్ నిః స్తవిః స్గం శ్వశాధి || ౬౬ || 

ఆర్దరోం జవల్తజ్యయతర్హమసిమ | 
జ్యయతర్జవల్త బ్రహామహమసిమ | 
యోఽహమసిమ బ్రహామహమసిమ | 
అహమసిమ బ్రహామహమసిమ | 
అహమేవాహం మాం జుహోమి సావహా || ౬౭ || 

అక్తర్యక్తర్యవకీరీు స్తేనో భ్రూణహా గురుత్ల్పగిః | 
వరుణోఽపామఘ్మర్షణస్ేసామత్ పాపాత్ ప్రముచయతే || ౬౮ || 

ర్జ్యభూమిస్ేవ మాగం రోద్యస్వ ప్రవద్నిే ధీరాిః || ౬౯ || 

ఆక్రానేీముద్బిః ప్రథమే విధర్మఞ్జనయన్దపోజా భువనస్య రాజా | 
వృష్య పవిత్రే అధి సానో అవేయ బృహతోూమో వావృధ్య స్తవాన ఇనురిః || ౭౦ || 
దివతీయోఽవానుకిః | 

ఓం జాత్వేద్స్త స్తనవామ సోమ మరాతీయతో నిద్హాత వేద్ిః | 
స్ నిః పర్షద్త దరాగణి విశావ నావేవ సినుధం దరత్వఽత్యగ్నిిః || ౧ 

త్వమగ్నివరాుం త్పసా జవల్నీేం వైరోచనీం కర్మఫలేష్ణ జుష్యటమ్ | 
దరాగం దేవీగం శర్ణమహం ప్రపదేయ స్తత్ర్సి త్ర్స్త నమిః || ౨ 

అగ్ని త్వం పార్యా నవ్యయ అసామన్ స్వసిేభర్త దరాగణి విశావ | 
పూశచ పృథ్వవ బహులా న ఉరీవ భవా తోక్తయ త్నయాయ శంయోిః || ౩ 
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విశావని నో దర్గహా జాత్వేద్ిః సినుధం న నావా దరత్వఽతపరష | 
అగ్ని అత్రివనమనసా గృణానోఽసామకం బోధయవిత్వ త్నూనామ్ || ౪ 

పృత్నాజ్ఞత్గం స్హమానముగ్రమగ్నిగం హువేమ పర్మాథూధసాాత్ | 
స్ నిః పర్షద్త దరాగణి విశావ క్షామదేరవ్య అత దరత్వఽత్యగ్నిిః || ౫ 

ప్రతోిషి కమీడ్యయ అధవరేష్ణ స్నాచచ హోత్వ నవయశచ స్తూ | 
సావం చాఽగ్ని త్నువం పిప్రయసావస్మభయం చ సౌభగమాయజస్వ || ౬ 

గోభరుజషటమయుజ్య నిషికేం త్వేన్దరో విషోుర్నుస్ంచరేమ | 
నాకస్య పృషేమభ స్ంవసానో వైషువీం లోక ఇహ మాద్యనాేమ్ || ౭ 
త్ృతీయోఽనువాకిః | 

భూర్నిమగియే పృథివ్యయ సావహా 
భువ్యఽనిం వాయవేఽనేరక్షాయ సావహా 
స్తవర్నిమాదిత్వయయ దివే సావహా 
భూరుేవస్తూవర్నిం చన్దరోమస్త దిగేయిః సావహా 
నమో దేవేభయిః స్వధా పిత్ృభ్యయ భూరుేవిః స్తవర్నిమోమ్ || ౧ || 
చతురాోఽనువాకిః | 

భూర్గియే పృథివ్యయ సావహా 
భువ్య వాయవేఽనేరక్షాయ సావహా 
స్తవరాదిత్వయయ దివే సావహా 
భురుేవస్తూవశచన్దరోమస్త దిగేయిః సావహా 
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నమో దేవేభయిః స్వధా పిత్ృభ్యయ భూరుేవిఃస్తవర్గి ఓమ్ || ౧ || 
పఞ్చమోఽనువాకిః | 

భూర్గియే చ పృథివ్యయ చ మహతే చ సావహా 
భువ్య వాయవే చానేరక్షాయ చ మహతే చ సావహా 
స్తవరాదిత్వయయ చ దివే చ మహతే చ సావహా 
భూరుేవస్తూవశచన్దరోమస్త చ నక్షత్రేభయశచ దిగేయశచ మహతే చ సావహా 
నమో దేవేభయిః స్వధా పిత్ృభ్యయ భురుేవిః స్తవర్మహరోమ్ || ౧ || 
షషోేఽనువాకిః | 

పాహి నో అగి ఏనస్త సావహా 
పాహి నో విశవవేద్స్త సావహా 
యజిం పాహి విభావసో సావహా 
స్ర్వం పాహి శత్క్రతో సావహా || ౧ || 
స్పేమోఽనువాకిః | 

పాహి నో అగి ఏకయా 
పాహుయత్ దివతీయయా 
పాహూయర్జ త్ృతీయయా 
పాహి గీరేశచత్స్ృభర్వసో సావహా || ౧ || 
అషటమోఽనువాకిః | 

యశఛనరసామృషభ్య విశవరూపశఛనోరభయశచనారగంసాయవివేశ | 
స్త్వగంశ్వకయిః ప్రోవాచోపనిషదిన్ద్రో జ్యయషే ఇన్ద్రోయాయ ఋషిభ్యయ నమో 
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దేవేభయిః స్వధా పిత్ృభ్యయ భూరుేవస్తూవశఛనర ఓమ్ || ౧ || 
నవమోఽనువాకిః | 

నమో బ్రహమణే ధార్ణం మే అస్ేవనిరాకర్ణం ధార్యిత్వ భూయాస్ం 
కర్ుయోిః శ్రుత్ం మా చోయఢం మమాముషయ ఓమ్ || ౧ || 
ద్శమోఽనువాకిః | 

ఋత్ం త్పిః స్త్యం త్పిః శ్రుత్ం త్పిః శానేం త్ప్త ద్మస్ేపిః 
శమస్ేప్త ద్వనం త్ప్త యజిం త్ప్త భూరుేవిః 
స్తవర్ద్ోహ్యమత్దపాస్తయవత్త్ేపిః || ౧ || 
ఏక్తద్శోఽనువాకిః | 

యథా వృక్షస్య స్ంపుషిపత్స్య దూరాద్గనోధ వాతేయవం పుణయస్య 
కర్మణో దూరాద్గనోధ వాత యథాసిధారాం కరేేఽవహిత్మవక్రామే 
యదయవే యువే హవా విహవయిష్యయమి కర్ేం పతష్యయమీతేయవమమృత్వద్వత్వమనం 
జుగుపేూత్ || ౧ || 
ద్వవద్శోఽనువాకిః | 

అణోర్ణీయాన్ మహతో మహీయానాత్వమ గుహాయాం నిహితోఽస్య జనోేిః | 
త్మక్రతుం పశయత వీత్శోక్త ధాతుిః ప్రసాద్వనమహిమానమీశమ్ || ౧ || 

స్పే ప్రాణా ప్రభవనిే త్సామత్ స్పాేరచషిః స్మిధిః స్పే జ్ఞహావిః | 
స్పే ఇమే లోక్త యేష్ణ చర్నిే ప్రాణా గుహాశయానిిహిత్విః స్పే స్పే || ౨ || 
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అత్ిః స్ముద్రా గ్నర్యశచ స్రేవఽసామత్ూయనరనేే సినధవిః స్ర్వరూపాిః | 
అత్శచ విశావ ఓషధయో ర్సాశచ యేనైష భూత్సిేషేత్యనేరాత్వమ || ౩ || 

బ్రహామ దేవానాం పద్వీిః కవీనామృషిరవప్రాణాం మహిషో మృగాణామ్ | 
శ్వయనో గృధ్రాణాగంస్వధితర్వనానాగంసోమిః పవిత్రమతేయతరేభన్ || ౪ || 

అజామేక్తం లోహిత్శుకలకృష్యుం బహీవం ప్రజాం జనయనీేగం స్రూపామ్ | 
అజ్య హేయక్త జుషమాణోఽనుశ్వతే జహాతేయనాం భుకేభ్యగామజ్యఽనయిః || ౫ || 

హంస్ిః శుచిషద్వస్తర్నేరక్షస్దోధత్వ వేదిషద్తథిరురరోణస్త్ | 
నృషద్వర్స్ద్ృత్స్దోవయమస్ద్బాజ గోజా ఋత్జా అద్రిజా ఋత్ం బృహత్ || ౬ || 

యసామజాజత్వ న పరా నైవ కించనాస్ య ఆవివేశ భువనాని విశావ | 
ప్రజాపతిః ప్రజయా స్ంవిద్వనస్త్రీణి జ్యయతీగంషి స్చతే స్ షోడశీ || ౬క || 

విధరాేర్గం హవామహే వసోిః క్తవిద్వనాత నిః | 
స్విత్వర్ం నృచక్షస్మ్ || ౬ఖ || 

ఘ్ృత్ం మిమిక్షిరే ఘ్ృత్మస్య యోనిర్ఘృతే శ్రితో ఘ్ృత్మువస్య ధామ | 
అనుషవధమావహ మాద్యస్వ సావహాకృత్ం వృషభ వక్షి హవయమ్ || ౭ || 

స్ముద్రాదూరమర్మధుమాగం ఉద్వర్దపాగంశునా స్మమృత్త్వమానట్ | 
ఘ్ృత్స్య నామ గుహయం యద్సిే జ్ఞహావ దేవానామమృత్స్య నాభిః || ౮ || 

వయం నామ ప్రబ్రవామా ఘ్ృతేనాసిమన్ యజ్యి ధార్యామా నమోభిః | 
ఉప బ్రహామ శృణవచఛస్యమాన చతుిఃశృఙ్గగఽవమీద్ౌ ర్ ఏత్త్ || ౯ || 



 
 

మహానారాయణోపనిషత్                                           www.HariOme.com                                                 Page 17 

 

చత్వవర శృఙ్గగ త్రయో అస్య పాద్వ దేవశీరేష స్పే హసాేసో అస్య | 
త్రిధా బదోధ వృషభ్య రోర్వీత మహో దేవ్య మరాేయగం ఆవివేశ || ౧౦ || 

త్రిధా హిత్ం పణిభరుగహయమానం గవి దేవాసో ఘ్ృత్మనవవినరన్ | 
ఇన్దరో ఏకగం సూర్య ఏకం జజాన వేనాదేకగం స్వధయా నిషటత్క్షుిః || ౧౧ || 

యో దేవానాం ప్రథమం పుర్సాేదివశావధిక్త రుద్రో మహరషిః | 
హిర్ణయగర్ేం పశయత్ జాయమానగం స్ నో దేవిః శుభయాస్మృత్వయ స్ంయునక్తే || ౧౨ || 

యసామత్పర్ం నాపర్మసిే కిఞ్చచత్ యసామనాిణీయో న జాయయోఽసిే కశ్వచత్ | 
వృక్ష ఇవ స్ేబోధ దివి తషేతేయకస్తేనేద్ం పూర్ుం పురుష్ఠణ స్ర్వమ్ || ౧౩ || 

న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్వయగ్ననైకే అమృత్త్వమానశుిః | 
పరేణ నాకం నిహిత్ం గుహాయాం బిభ్రాజతే యద్యత్యో విశనిే || ౧౪ || 

వేద్వనేవిజాినవినిశ్వచత్వరాాిః స్ంనాయస్యోగాద్యత్యిః శుద్ధస్త్వేవిః | 
తే బ్రహమలోకే తు పరానేక్తలే పరామృత్విః పరముచయనిే స్రేవ || ౧౫ || 

ద్హ్రం విపాపం వర్వేశమభూత్ యత్ పుణారీకం పుర్మధయస్గంస్ామ్ | 
త్త్రాపి ద్హ్రే గగనం విశోకం త్సిమన్ యద్నేస్ేదపాసిత్వయమ్ || ౧౬ || 

యో వేద్వద్య స్వర్ిః ప్రోక్తే వేద్వనేే చ ప్రతషిేత్ిః | 
త్స్య ప్రకృతలీనస్య యిః పర్ిః స్ మహేశవర్ిః || ౧౭ || 
త్రయోద్శోఽనువాకిః | 

స్హస్రశీర్షం దేవం విశావక్షం విశవశముేవమ్ | 
విశవం నారాయణం దేవమక్షర్ం పర్మం ప్రభుమ్ || ౧ 
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విశవత్ిః పర్మం నిత్య విశవం నారాయణగం హరమ్ | 
విశవమేవేద్ం పురుషస్ేదివశవముపజీవత || ౨ 

పతం విశవసాయతేమశవర్గం శాశవత్గం శ్వవమచ్యయత్మ్ | 
నారాయణం మహాజ్యియం విశావత్వమనం పరాయణమ్ || ౩ 

నారాయణిః పర్ం బ్రహమ త్త్ేవం నారాయణిః పర్ిః | 
నారాయణిః పరో జ్యయతరాత్వమ నారాయణిః పర్ిః || ౪ 
(నారాయణిః పరో ధాయత్వ ధాయనం నారాయణిః పర్ిః |) 

యచచ కిఞ్చచజజగత్యసిమన్ ద్ృశయతే శ్రూయతేఽపి వా | 
అనేర్్హిశచ త్త్ూర్వం వాయపయ నారాయణిః సిాత్ిః || ౫ 

అననేమవయయం కవిగం స్ముద్రేఽనేం విశవశముేవమ్ | 
పద్మక్తశప్రతీక్తశగం హృద్యం చాపయధోముఖమ్ || ౬ 

అధో నిష్యటయ విత్సాేయనేే నాభాయముపర తషేత | 
హృద్యం త్దివజానీయాదివశవసాయయత్నం మహత్ || ౭ 

స్నేత్గం సిరాభస్తే ల్మ్త్వయక్తశస్నిిభమ్ | 
త్సాయనేే స్తషిర్గం సూక్షమం త్సిమన్ స్ర్వం ప్రతషిేత్మ్ || ౮ 

త్స్య మధ్యయ మహానగ్నిరవశావరచరవశవతోముఖిః | 
సోఽగ్రభుగ్నవభజనిేషేనాిహార్మజర్ిః కవిిః || ౯ 
(తర్యగూర్ధవమధిఃశాయీ ర్శమయస్ేస్య స్నేత్వ |) 
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స్నాేపయత స్వం దేహమాపాద్త్ల్మస్ేకమ్ | 
త్స్య మధ్యయ వహిిశ్వఖా అణీయోరాధవ వయవసిాత్వ || ౧౦ 

నీల్తోయద్మధయసాా విదయలేలఖేవ భాస్వరా | 
నీవార్శూకవత్ేనీవ పీత్వ భాస్వత్యణూపమా || ౧౧ 

త్సాయిః శ్వఖాయా మధ్యయ పర్మాత్వమ వయవసిాత్ిః | 
స్ బ్రహమ స్ శ్వవిః (స్ హరిః) స్తన్దరోిః సోఽక్షర్ిః పర్మిః స్వరాట్ || ౧౨ 

 
చతుర్రశోఽనువాకిః | 

ఆదితోయ వా ఏష ఏత్నమణాల్ం త్పత త్త్ర త్వ ఋచస్ేద్ృచా మణాల్గం స్ ఋచాం 
లోక్తఽథ య ఏష ఏత్సిమనమణాలేఽరచరీరపయతే త్వని సామాని స్ సామాిం లోక్తఽథ య 
ఏష ఏత్సిమనమణాలేఽరచషి పురుషసాేని యజూగంషి స్ యజుష్య మణాల్గం స్ యజుష్యం 
లోకిః సైష్య త్రయేయవ విద్వయ త్పత య ఏషోఽనేరాదితేయ హిర్ణమయిః పురుషిః || ౧ | 
పఞ్చద్శోఽనువాకిః | 

ఆదితోయ వై తేజ ఓజ్య బల్ం యశశచక్షుిః శ్రోత్రమాత్వమ మనో మనుయర్మనుర్మృతుయిః 
స్తోయ మిత్రో వాయురాక్తశిః ప్రాణో లోకపాల్ిః కిః కిం కం త్త్ూత్యమనిమమృతో 
జీవ్య విశవిః కత్మిః స్వయముే బ్రహ్యమత్ద్మృత్ ఏష పురుష ఏష భూత్వనామధిపతర్ద్ోహమణిః 
సాయుజయగం స్లోకత్వమాప్తితేయత్వసామేవ 
దేవత్వనాగం సాయుజయగం సారషిత్వగం స్మానలోకత్వమాప్తిత య ఏవం 
వేదేతుయపనిషత్ || ౧ || 
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ఘ్ృణిిః సూర్య ఆదితోయమర్చయనిే త్పిః స్త్యం మధు క్షర్నిే త్ద్బ్ోహమ త్ద్వప ఆప్త జ్యయతీ 
ర్సోఽమృత్ం బ్రహమ భూరుేవిః స్తవరోమ్ || ౨ || 

 
షోడశోఽనువాకిః | 

నిధనపత్యే నమిః | నిధనపత్వనిేక్తయ నమిః | 
ఊరాధవయ నమిః | ఊర్ధవల్బఙ్గగయ నమిః | 
హిర్ణాయయ నమిః | హిర్ణయల్బఙ్గగయ నమిః | 
స్తవరాుయ నమిః | స్తవర్ుల్బఙ్గగయ నమిః | 
దివాయయ నమిః | దివయల్బఙ్గగయ నమిః | 
భవాయ నమిః | భవల్బఙ్గగయ నమిః | 
శరావయ నమిః | శర్వల్బఙ్గగయ నమిః | 
శ్వవాయ నమిః | శ్వవల్బఙ్గగయ నమిః | 
జవలాయ నమిః | జవల్ల్బఙ్గగయ నమిః | 
ఆత్వమయ నమిః | ఆత్మల్బఙ్గగయ నమిః | 
పర్మాయ నమిః | పర్మల్బఙ్గగయ నమిః | 
ఏత్తోూమస్య సూర్యస్య స్ర్వల్బఙ్గగం సాాపయత పాణిమనిం పవిత్రమ్ || ౧ || 

 
స్పేద్శోఽనువాకిః | 

స్దోయజాత్ం ప్రపద్వయమి స్దోయజాత్వయ వై నమో నమిః | 
భవే భవే నాతభవే భవస్వ మాం | భవ్యద్ేవాయ నమిః || ౧ || 
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అషటద్శోఽనువాకిః | 

వామదేవాయ నమో జ్యయష్యేయ నమిః శ్రేష్యేయ నమో రుద్రాయ నమిః క్తలాయ నమిః 
కల్వికర్ణాయ నమో బల్వికర్ణాయ నమో బలాయ నమో బల్ప్రమథనాయ నమిః 
స్ర్వభూత్ద్మనాయ నమో మనోనమనాయ నమిః || ౧ || 

 
ఏక్తనవింశోఽనువాకిః | 

అఘోరేభ్యయఽథ ఘోరేభ్యయ ఘోర్ఘోర్త్రేభయిః | 
స్ర్వత్ిః శర్వ స్రేవభ్యయ నమస్తే అస్తే రుద్బరూపేభయిః || ౧ || 

 
వింశోఽనువాకిః | 

త్తుపరుష్యయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి | 
త్నోి రుద్బిః ప్రచోద్యాత్ || ౧ || 

 
ఏకవింశోఽనువాకిః | 

ఈశానిః స్ర్వవిద్వయనామీశవర్ిః స్ర్వభూత్వనాం బ్రహామఽధిపతర్ద్ోహమణోఽధిపతర్ద్ోహామ శ్వవ్య 
మే అస్తే స్ద్వశ్వవ్యమ్ || ౧ || 

 
ద్వవవింశోఽనువాకిః | 
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నమో హిర్ణయబాహవే హిర్ణయవరాుయ హిర్ణయరూపాయ 
హిర్ణయపత్యేఽంంబిక్తపత్య ఉమాపత్యే పశుపత్యే నమో నమిః || ౧ || 

 
త్రయోవింశోఽనువాకిః | 

ఋత్గం స్త్యం పర్ం బ్రహమ పురుషం కృషుపిఙ్గల్మ్ | 
ఊర్ధవరేత్ం విరూపాక్షం విశవరూపాయ వై నమో నమిః || ౧ || 

 
చతురవంశోఽనువాకిః | 

స్రోవ వై రుద్బస్ేస్తయమ రుద్రాయ నమో అస్తే | 
పురుషో వై రుద్బిః స్నమహో నమో నమిః | 
విశవం భూత్ం భువనం చిత్రం బహుధా జాత్ం జాయమానం చ యత్ | 
స్రోవ హేయష రుద్బస్ేస్తయమ రుద్రాయ నమో అస్తే || ౧ || 

 
పఞ్చవింశోఽనువాకిః | 

కద్రుద్రాయ ప్రచేత్స్త మీఢుషటమాయ త్వయస్త| 
వ్యచేమ శంత్మగం హృదే || 
స్రోవహేయష రుద్బస్ేస్తయమ రుద్రాయ నమో అస్తే || ౧ || 

 
షడ్వంశోఽనువాకిః | 
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యస్య వైకఙ్కత్యగ్నిహోత్రహవణీ భవత (ప్రతషిేత్విః) ప్రతేయవాసాయహుత్యసిేషేనేయథో 
ప్రతషిేత్యయ || ౧ || 

 
స్పేవింశోఽనువాకిః | 

కృణ్మషవ పాజ ఇత పఞ్చ | 
కృణ్మషవ పాజిః ప్రసితం న పృథ్వవం యాహి రాజ్యవామవాాఁ ఇభేన | 
త్ృషీవమను ప్రసితం ద్రూణానోఽసాేసి విధయ ర్క్షస్స్ేపిషయేిః || ౧ || 

త్వ భ్రమాస్ ఆశుయా పత్నేయను స్పృశ ధృషత్వ శోశుచానిః | 
త్పూంషయగ్ని జుహావ పత్ఙ్గగనస్నిరతో వి స్ృజ విషవగులాకిః || ౨ || 

ప్రత స్పశో విస్ృజ త్సరుత్మో భవా పాయురవశీ అసాయ అద్బధిః | 
యో నో దూరే అఘ్శం సో యో అనేయగ్ని మాకిష్ఠట వయథిరాద్ధరీషత్ || ౩ || 

ఉద్గ్ని తషే ప్రత్వయ త్నుషవ నయమిత్రాాఁ ఓషత్వతేగమహేతే | 
యో నో అరాతం స్మిధాన చక్రే నీచాత్ం ధక్షయత్స్ం న శుషకమ్ || ౪ || 

ఊరోధవ భవ ప్రతం విధాయధయస్మద్వవిషకృణ్మషవ దైవాయనయగ్ని | 
అవసిారా త్నుహి యాతుజూనాం జామిమజామిం ప్రమృణీహి శత్రూన్ || ౫ || 

 
అష్యటవింశోఽనువాకిః | 
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అదితరేరవా గనధరావ మనుష్యయిః పిత్రోఽస్తరాస్తేష్యగం స్ర్వభూత్వనాం మాత్వ మేదినీ 
మహతీ మహీ సావిత్రీ గాయత్రీ జగతుయరీవ పృథ్వవ బహులా విశావ భూత్వ కత్మా క్తయా 
సా స్తేయత్యమృతేత వాసిషేిః || ౧ || 

 
ఏక్తనత్రింశోఽనువాకిః | 

ఆప్త వా ఇద్గం స్ర్వం విశావ భూత్వనాయపిః 
ప్రాణా వా ఆపిః పశవ ఆప్తఽనిమాప్తఽమృత్మాపిః 
స్మ్రాడాప్త విరాడాపిః స్వరాడాపశఛంద్వగసాయప్త 
జ్యయతీగష్యయప్త యజూగష్యయపిః స్త్యమాపిః 
స్రావ దేవత్వ ఆప్త భూరుేవిః స్తవరాప ఓం || ౧ || 

 
త్రింశోఽనువాకిః | 

ఆపిః పుననుే పృథివీం పృథివీ పూత్వ పునాతు మామ్ | 
పుననుే బ్రహమణస్పతర్ద్ోహమపూత్వ పునాతు మామ్ || ౧ || 
యదచిఛషటమభ్యజయం యద్వవ దశచరత్ం మమ | 
స్ర్వం పుననుే మామాప్తఽస్త్వం చ ప్రతగ్రహగం సావహా || ౨ || 

 
ఏకత్రింశోఽనువాకిః | 
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అగ్నిశచ మా మనుయశచ మనుయపత్యశచ మనుయకృతేభయిః | 
పాపేభ్యయ ర్క్షనాేమ్ | యద్హాి పాపమక్తర్షమ్ | 
మనసా వాచా హసాేభాయమ్ | పద్వేయముద్రేణ శ్వశాి | 
అహస్ేద్వలుమపతు | యతకఞ్చ దరత్ం మయి | 
ఇద్మహం మామమృత్యోనౌ | 
స్తేయ జ్యయతషి జుహోమి సావహా || ౧ || 

 
ద్వవత్రింశోఽనువాకిః | 

సూర్యశచ మా మనుయశచ మనుయపత్యశచ మనుయకృతేభయిః | 
పాపేభ్యయ ర్క్షనాేమ్ | యద్రాత్రియా పాపమక్తర్షమ్ | 
మనసా వాచా హసాేభాయమ్ | పద్వేయముద్రేణ శ్వశాి | 
రాత్రిస్ేద్వలుమపతు | యతకఞ్చ దరత్ం మయి | 
ఇద్మహం మామమృత్యోనౌ | 
సూరేయ జ్యయతషి జుహోమి సావహా || ౧ || 

 
త్రయస్త్రంశోఽనువాకిః | 

ఓమితేయక్తక్షర్ం బ్రహమ | అగ్నిరేరవత్వ బ్రహమ ఇత్వయర్షమ్ | 
గాయత్రం ఛంద్ం | పర్మాత్మం స్రూపం | 
సాయుజయం వినియోగమ్ || ౧ || 
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చతుస్త్రంశోఽనువాకిః | 

ఆయాతు వర్ద్వ దేవీ అక్షర్ం బ్రహమ స్ంమిత్మ్ | 
గాయత్రీం ఛనరసాం మాతేద్ం బ్రహమ జుషస్వ నిః || ౧ 

యద్హాితుకరుతే పాపం త్ద్హాిత్రపోతముచయతే | 
యద్రాత్రియాతుకరుతే పాపం త్ద్రాత్రియాత్రపోతముచయతే | 
స్ర్వవరేు మహాదేవి స్నాధయవిదేయ స్ర్స్వత || ౨ 

 
పఞ్చత్రింశోఽనువాకిః | 

ఓజ్యఽసి స్హోఽసి బల్మసి భ్రాజ్యఽసి దేవానాం ధామనామాసి విశవమసి విశావయుిః 
స్ర్వమసి స్రావయుర్భభూరోం | 
గాయత్రీమావాహయామి | సావిత్రీమావాహయామి | స్ర్స్వతీమావాహయామి | 
ఛనరరీషనావాహయామి | శ్రియమావాహయామి || 
గాయత్రియా గాయత్రీ ఛందో విశావమిత్ర ఋషిిః స్విత్వ దేవత్వ అగ్నిరుమఖం బ్రహామశ్వరో 
విష్ణుర్ిృద్యగం రుద్బిః శ్వఖా పృథివీ యోనిిః ప్రాణాపానవాయనోద్వన స్మానా స్ప్రాణా 
శ్వవత్వరాు సాంఖాయయన స్గోత్రా గాయత్రీ చతురవంశత్యక్షరా త్రిపద్వ షట్కకక్షిిః 
పంచశీరోషపనయనే వినియోగిః || 

ఓం భూిః | ఓం భువిః | ఓగం స్తవిః | ఓం మహిః | ఓం జనిః | ఓం త్పిః | ఓగం స్త్యమ్ | 
ఓం త్త్ూవితుర్వరేణయం | భరోగ దేవస్య ధీమహి | 



 
 

మహానారాయణోపనిషత్                                           www.HariOme.com                                                 Page 27 

 

ధియో యో నిః ప్రచోద్యాత్ | 
ఓమాప్త జ్యయతీ ర్సోఽమృత్ం బ్రహమ భూరుేవిః స్తవరోమ్ || ౨ || 

 
షట్త్ింశోఽనువాకిః | 

ఉత్ేమే శ్వఖరే జాతే భూమాయం పర్వత్మూర్ధని 
బ్రాహమణేభ్యయఽభయనుజాిత్వ గచఛ దేవి యథాస్తఖమ్ || ౧ 

స్తేతో మయా వర్ద్వ వేద్మాత్వ ప్రచోద్యనీే పవనే దివజాత్వ | 
ఆయుిః పృథివాయం ద్బవిణం బ్రహమవర్చస్ం 
మహయం ద్త్వవ ప్రజాతుం బ్రహమలోకమ్ || ౨ 

స్తేత్వ మయా వర్ద్వ వేద్మాత్వ 
ప్రచోద్యనాేం పావమానీ దివజానామ్ | 
ఆయుిః ప్రాణం ప్రజాం పశుం కీరేం ద్బవిణం 
బ్రహమవర్చస్ం మహయం ద్త్వవ వ్రజత్ బ్రహమలోకమ్ || 

 
స్పేత్రింశోఽనువాకిః | 

ఘ్ృణిిః సూర్య ఆదితోయ న ప్రభా వాత్యక్షర్మ్ | మధు క్షర్నిే త్ద్బస్మ్ | 
స్త్యం వై త్ద్బస్మాప్త జ్యయతీ ర్సోఽమృత్ం బ్రహమ భూరుేవిః స్తవరోమ్ || ౧ || 

 
అషటత్రింశోఽనువాకిః | 
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బ్రహమమేతు మామ్ | మధుమేతు మామ్ | బ్రహమమేవ మధుమేతు మామ్ | 
యాస్తే సోమ ప్రజా వతోూఽభ సో అహమ్ | దిఃషవపిహన్ దరుషషహ | 
యాస్తే సోమ ప్రాణాగం సాేఞ్జజహోమి || ౧ || 

త్రిస్తపర్ుమయాచిత్ం బ్రాహమణాయ ద్ద్వయత్ | బ్రహమహత్వయం వా ఏతే ఘ్ినిే | 
యే బ్రాహమణాస్త్రస్తపర్ుం పఠనిే | తే సోమం ప్రాపుివనిే | 
ఆ స్హస్రాత్ పఙ్కకతం పుననిే | ఓం || ౨ || 

 
ఏక్తనచత్వవరంశోఽనువాకిః | 

బ్రహమ మేధయా | మధు మేధయా | బ్రహమమేవ మధు మేధయా || ౧ || 

అద్వయనో దేవ స్విత్ిః ప్రజావత్వూవీిః సౌభగమ్ | 
పరా దిఃషవపిియగం స్తవ || ౨ || 

విశావని దేవ స్విత్రురరత్వని పరాస్తవ | 
యద్ేద్బం త్నమ ఆస్తవ || 
మధువాత్వ ఋత్వయతే మధుక్షర్నిే సింధవిః | 
మాధీవర్ిిః స్నౌేవషధీిః || 
మధు నకేముతోషసి మధుమత్వపరావగం ర్జిః | 
మధుద్యయర్స్తే నిః పిత్వ || 
మధుమానోి వనస్పతర్మధుమాగం అస్తే సూర్యిః | 
మాధీవరాగవ్య భవనుే నిః || 
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యాం మేధాం దేవగణాిః పిత్ర్శోచపాస్తే | 
త్యా మామద్య మేధయాగ్ని మేధావినం క్తరు సావహా || ౧ 
మేధాం మే వరుణో ద్ద్వతు మేధామగ్నిిః ప్రజాపతిః | 
మేధామిన్దరోశచ వాయుశచ మేధాం ధాత్వ ద్ద్వతు మే సావహా || ౨ 
త్వం నో మేధ్య ప్రథమా గోభర్శ్వవభరాగహి | 
త్వం సూర్యస్య ర్షిమభస్ేవం నో అసి యజ్ఞియా || ౩ 
మేధామహం ప్రథమం బ్రహమణవతీం బ్రహమజూత్వమృషిష్ణటత్వమ్ | 
ప్రపీత్వం బ్రహమచారభరేరవానామవస్త హువే || ౪ 
యాం మేధామృభవ్య విదరాయ మేధామస్తరా విదిః | 
ఋషయో భద్రాం మేధాం యాం విదసాేం మయాయవేశయామసి || ౫ 
యామృషయో భూత్కృతో మేధాం మేధావినోవిదిః | 
త్యా మామద్య మేధయాగ్ని మేధావినం కృణ్మ || ౬ 
మేధాం సాయం మేధాం ప్రాత్రేమధాం మధయనిరనం పర | 
మేధాం సూర్యస్య ర్శ్వమభర్వచసావేశయామహే || ౭ 

య ఇమం త్రిస్తపర్ుమయాచిత్ం బ్రాహమణాయ ద్ద్వయత్ | 
భ్రూణహత్వయం వా ఏతే ఘ్ినిే | 
యే బ్రాహమణాస్త్రస్తపర్ుం పఠనిే | 
తే సోమం ప్రాపుివనిే | ఆ స్హస్రాత్పఙ్కకతం పుననిే | ఓం || ౭ || 

 
చత్వవరంశోఽనువాకిః | 
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బ్రహమ మేధవా | మధు మేధవా | బ్రహమమేవ మధు మేధవా || ౧ || 
బ్రహామ దేవానాం పద్వీిః కవీనామృషిరవప్రాణాం మహిషో మృగాణామ్ | 
శ్వయనో గృద్రాధోణాగం స్వధితర్వనానాగం సోమిః పవిత్రమతేయత రేభన్ || ౨ || 
హగంస్ిః శుచిషద్వస్తర్నేరక్షస్దోధత్వ వేదిషద్తథిరురరోణస్త్ | 
నృషద్వర్స్ద్ృత్స్దోవయమస్ద్బాజ గోజా ఋత్జా అద్రిజా ఋత్ం బృహత్ || ౩ || 

ఋచే త్వవ రుచే త్వవ స్మిత్రూోవనిే స్రతో న ధ్యనాిః | 
అనేర్ిృద్వ మనసా పూయమానాిః | ఘ్ృత్స్య ధారా అభచాకశీమి || ౪ || 

హిర్ణయయో వేత్సో మధయ ఆసామ్ | 
త్సిమనుేీపరోు మధుకృత్ క్తలాయీ భజనాిస్తే మధు దేవత్వభయిః | 
త్సాయస్తే హర్యిః స్పే తీరే స్వధాం దహానా అమృత్స్య ధారామ్ || ౫ || 

య ఇద్ం త్రిస్తపర్ుమయాచిత్ం బ్రాహమణాయ ద్ద్వయత్ | 
వీర్హత్వయం వా ఏతే ఘ్ినిే | 
యే బ్రాహమణాస్త్రస్తపర్ుం పఠనిే | తే సోమం ప్రాపుివనిే | 
ఆస్హస్రాత్ పఙ్కకతం పుననిే | ఓం || ౬ || 

 
ఏకచత్వవరంశోఽనువాకిః | 

మేధాదేవీ జుషమాణా న ఆగాదివశావచీ భద్రా స్తమనస్యమానా | 
త్వయా జుష్యట నుద్మాణా దరుక్తేన్ృహద్వదేమ విద్థే స్తవీరాిః || ౧ 
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త్వయా జుషట ఋషిర్ేవత దేవి త్వయా బ్రహామఽఽగత్శ్రీరుత్ త్వయా | 
త్వయా జుషటశ్వచత్రం వినరతే వస్త సా నో జుషస్వ ద్బవిణో న మేధ్య || ౨ 

 
దివచత్వవరంశోఽనువాకిః | 

మేధాం మ ఇన్ద్ర ోద్ద్వతు మేధాం దేవీ స్ర్స్వతీ | 
మేధాం మే అశ్వవనావుభావాధత్వేం పుషకర్స్రజౌ || ౧ 

అపూరాస్త చ యా మేధా గనధరేవష్ణ చ యనమనిః | 
దైవీ మేధా స్ర్స్వతీ సా మాం మేధా స్తర్భరుజషత్వగ సావహా || ౨ 

 
త్రిచత్వవరంశోఽనువాకిః | 

ఆ మాం మేధా స్తర్భరవశవరూపా హిర్ణయవరాు జగతీ జగమాయ | 
ఊర్జస్వతీ పయసా పినవమానా సా మాం మేధా స్తప్రతీక్త జుషనాేమ్ || ౧ 

 
చతుశచత్వవరంశోఽనువాకిః | 

మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయయగ్నిస్తేజ్య ద్ధాతు 
మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయీన్దరో ఇన్ద్రోయం ద్ధాతు 
మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి సూరోయ భ్రాజ్య ద్ధాతు || ౧ || 

 
పఞ్చచత్వవరంశోఽనువాకిః | 
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అపైతు మృతుయర్మృత్ం న ఆగన్యవవస్వతో నో అభయం కృణోతు | 
పర్ుం వనస్పతేరవాభ నిః శీయత్వగంర్యిిః స్చత్వం నిః శచీపతిః || ౧ || 

 
షట్చత్వవరంశోఽనువాకిః | 

పర్ం మృతోయ అనుపరేహి పనాాం యస్తే స్వ ఇత్రో దేవయానాత్ | 
చక్షుషమతే శృణవతే తే బ్రవీమి మా నిః ప్రజాగం రీరషో మోత్ వీరాన్ || ౧ || 

 
స్పేచత్వవరంశోఽనువాకిః | 

వాత్ం ప్రాణం మనసానావర్భామహే ప్రజాపతం యో భువనస్య గోపాిః | 
స్ నో మృతోయసాియత్వం పాత్వగంహసో జ్యయగీజవా జరామ శీమహి || ౧ || 

 
అషటచత్వవరంశోఽనువాకిః | 

అముత్రభూయాద్ధ యద్యమస్య బృహస్పతే అభశస్తేర్ముఞ్చిః | 
ప్రత్న్యహత్వమశ్వవనా మృతుయమస్మదేరవానామగ్ని భషజా శచీభిః || ౧ || 

 
ఏక్తనపఞ్చచశోఽనువాకిః | 

హరగం హర్నేమనుయనిే దేవా విశవస్తయశానం వృషభం మతీనామ్ | 
బ్రహమస్రూపమను మేద్మాగాద్యనం మా వివధీరవక్రమస్వ || ౧ || 
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పఞ్చచశోఽనువాకిః | 

శల్యకర్గ్నిమినాధన ఉభౌ లోకౌ స్నేమహమ్ | 
ఉభయోరోలకయోర్ృధావత మృతుయం త్రామయహమ్ || ౧ || 

 
ఏకపఞ్చచశోఽనువాకిః | 

మా ఛిదో మృతోయ మా వధీరామ మే బల్ం వివృహో మా ప్రమోషీిః | 
ప్రజాం మా మే రీరష ఆయురుగ్ర నృచక్షస్ం త్వవ హవిష్య విధ్యమ || ౧ || 

 
దివపఞ్చచశోఽనువాకిః | 

మా నో మహానేముత్ మా నో అర్ేకం 
మా న ఉక్షనేముత్ మా న ఉక్షిత్మ్ | 
మా నోఽవధీిః పిత్ర్ం మోత్ మాత్ర్ం 
ప్రియా మా నస్ేనువ్య రుద్బ రీరషిః || ౧ || 

 
త్రిపఞ్చచశోఽనువాకిః | 

మా నసోేకే త్నయే మా న ఆయుషి 
మా నో గోష్ణ మా నో అశ్వవష్ణ రీరషిః | 
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వీరానామ నో రుద్బ భామితోఽవధీర్ివిషమనోే 
నమసా విధ్యమ తే || ౧ || 

 
చతుషపఞ్చచశోఽనువాకిః | 

ప్రజాపతే న త్వదేత్వనయనోయ విశావ జాత్వని పర త్వ బభూవ | 
యత్వకమస్తే జుహుమస్ేనోి అస్తే వయగం సాయమ పత్యో ర్యీణామ్ || ౧ || 

 
పఞ్చపఞ్చచశోఽనువాకిః | 

స్వసిేద్వ విశస్పతర్వృత్రహా విమృధో వశీ | 
వృష్ఠన్దరోిః పుర్ ఏతు నిః స్వసిేద్వ అభయఙ్కర్ిః || ౧ || 

షట్పఞ్చచశోఽనువాకిః | 

త్రయంబకం యజామహే స్తగనిధం పుషిటవర్ధనమ్ | 
ఉరావరుకమివ బనధనానమృతోయరుమక్షీయ మాఽమృత్వత్ || ౧ || 

 
స్పేపఞ్చచశోఽనువాకిః | 

యే తే స్హస్రమయుత్ం పాశా మృతోయ మరాేయయ హనేవే | 
త్వన్ యజిస్య మాయయా స్రావనవయజామహే || ౧ || 
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అషటపఞ్చచశోఽనువాకిః | 

మృత్యవే సావహా మృత్యవే సావహా || ౧ || 

ఏక్తనషషిటత్మోఽనువాకిః | 

దేవకృత్స్తయయనసోఽవయజనమసి సావహా | 
మనుషయకృత్స్తయయనసోఽవయజనమసి సావహా | 
పిత్ృకృత్స్తయయనసోఽవయజనమసి సావహా | 
ఆత్మకృత్స్తయయనసోఽవయజనమసి సావహా | 
అనయకృత్స్తయయనసోఽవయజనమసి సావహా | 
అస్మత్కృత్స్తయయనసోఽవయజనమసి సావహా | 
యదిరవా చ నకేం చైనశచకృమ త్సాయవయజనమసి సావహా | 
యత్ూవపనేశచ జాగ్రత్శ్యచనశచకృమ త్సాయవయజనమసి సావహా | 
యతుూష్ణపేశచ జాగ్రత్శ్యచనశచకృమ త్సాయవయజనమసి సావహా | 
యదివద్వవగంస్శాచవిద్వవగంస్శ్యచనశచకృమ త్సాయవయజనమసి సావహా | 
ఏనస్ ఏనసోఽవయజనమసి సావహా || ౧ || 

షషిటత్మోఽనువాకిః | 

యదోవ దేవాశచకృమ జ్ఞహవయా గురు 
మనసో వా ప్రయుతీ దేవహేడనమ్ | 
అరావా యో నో అభ దచ్యఛనాయతే 
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త్సిమన్ త్దేనో వస్వ్య నిధ్యత్న సావహా || ౧ || 
ఏకషషిటత్మోఽనువాకిః | 

క్తమోఽక్తరీషనిమో నమిః | క్తమోఽక్తరీషత్వకమిః కరోత నాహం కరోమి క్తమిః కరాే 
నాహం కరాే క్తమిః క్తర్యిత్వ నాహం క్తర్యిత్వ ఏష తే క్తమ క్తమాయ సావహా || ౧ || 
దివషషిటత్మోఽనువాకిః | 

మనుయర్క్తరీషనిమో నమిః | మనుయర్క్తరీషనమనుయిః కరోత నాహం కరోమి మనుయిః కరాే 
నాహం కరాే మనుయిః క్తర్యిత్వ నాహం క్తర్యిత్వ ఏష తే మనోయ మనయవే సావహా || ౧ || 
త్రిషషిటత్మోఽనువాకిః | 

తలాఞ్జజహోమి స్ర్సాన్ స్పిష్యటన్ గనాధర్ మమ చితేే ర్మనుే సావహా || ౧ || 
గావ్య హిర్ణయం ధనమనిపానగం స్రేవష్యగం శ్రియై సావహా || ౨ || 
శ్రియం చ ల్క్ష్మం చ పుషిటం చ కీరేం చానృణయత్వమ్ | 
బ్రాహమణయం బహుపుత్రత్వమ్ | శ్రద్వధమేధ్య ప్రజాిః స్ంద్ద్వతు సావహా || ౩ || 
చతుిఃషషిటత్మోఽనువాకిః | 

తలాిః కృష్యుసిేలాిః శ్వవత్వసిేలాిః సౌమాయ వశానుగాిః | 
తలాిః పుననుే మే పాపం యతకంచిద్ దరత్ం మయి సావహా || ౧ || 

చోర్సాయనిం నవశ్రాద్ధం బ్రహమహా గురుత్ల్పగిః | 
గోస్తేయగం స్తరాపానం భ్రూణహత్వయ తలా శానిేగం శమయనుే సావహా || ౨ || 

శ్రీశచ ల్క్ష్మీశచ పుషీటశచ కీరేం చానృణయత్వమ్ | 
బ్రహమణయం బహుపుత్రత్వమ్ | 



 
 

మహానారాయణోపనిషత్                                           www.HariOme.com                                                 Page 37 

 

శ్రద్వధమేధ్య ప్రజాి తు జాత్వేద్ిః స్ంద్ద్వతు సావహా || ౩ || 
పఞ్చషషిటత్మోఽనువాకిః | 

ప్రాణాపానవాయనోద్వనస్మానా మే శుధయనాేం 
జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౧ || 

వాఙ్మనశచక్షుిఃశ్రోత్రజ్ఞహావఘ్రాణరేతోబుద్వధయకూతిఃస్ంకలాప 
మే శుధయనాేం జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౨ || 

త్వకచర్మమాంస్రుధిర్మేదోమజాజసాియవ్యఽసీాని 
మే శుధయనాేం జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౩ || 

శ్వర్ిఃపాణిపాద్పార్వవపృషోేరూధర్జఙ్గఘశ్వశోిపస్ాపాయవ్య 
మే శుధయనాేం జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౪ || 

ఉతేషే పురుష హరత్ పింగల్ లోహిత్వక్షి దేహి దేహి ద్ద్వపయిత్వ 
మే శుధయనాేం జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౫ || 
షట్షషిటత్మోఽనువాకిః | 

పృథివయపేేజ్యవాయురాక్తశా మే శుధయనాేం 
జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౧ || 

శబరస్పర్వరూపర్స్గనాధ మే శుధయనాేం 
జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౨ || 

మనోవాక్తకయకరామణి మే శుధయనాేం 
జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౩ || 
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అవయకేభావైర్హఙ్గకరై- 
రోజయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౪ || 

ఆత్వమ మే శుధయనాేం 
జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౫ || 

అనేరాత్వమ మే శుధయనాేం 
జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౬ || 

పర్మాత్వమ మే శుధయనాేం 
జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౭ || 

క్షుధ్య సావహా | క్షుతపపాసాయ సావహా | వివిట్యయ సావహా | 
ఋగ్నవధానాయ సావహా | కషోత్వకయ సావహా | ఓం సావహా || ౮ || 

క్షుతపపాసామలాం జ్యయష్యేమల్క్ష్మీరాిశయామయహమ్ | 
అభూతమస్మృదిధం చ స్రావనిిరుుద్ మే పాపామనగం సావహా || ౯ || 

అనిమయప్రాణమయమనోమయవిజాినమయమాననరమయమాత్వమ మే 
శుధయనాేం జ్యయతర్హం విర్జా విపాపామ భూయాస్గం సావహా || ౧౦ || 
స్పేషషిటత్మోఽనువాకిః | 

అగియే సావహా | విశ్వవభ్యయ దేవేభయిః సావహా | 
ధ్రువాయ భూమాయ సావహా | ధ్రువక్షిత్యే సావహా | 
అచ్యయత్క్షిత్యే సావహా | అగియే సివషటకృతే సావహా || 
ధరామయ సావహా | అధరామయ సావహా | అద్ేయిః సావహా | 
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ఓషధివనస్పతభయిః సావహా | ర్క్షోదేవజనేభయిః సావహా | 
గృహాయభయిః సావహా | అవసానేభయిః సావహా | అవసానపతభయిః సావహా | 
స్ర్వభూతేభయిః సావహా | క్తమాయ సావహా | అనేరక్షాయ సావహా | 
యదేజత జగత యచచ చేషటత నామోి భాగోఽయం నామేి సావహా | 
పృథివ్యయ సావహా | అనేరక్షాయ సావహా | దివే సావహా | 
సూరాయయ సావహా | చన్దరోమస్త సావహా | నక్షత్రేభయిః సావహా | 
ఇన్ద్రోయ సావహా | బృహస్పత్యే సావహా | ప్రజాపత్యే సావహా | 
బ్రహమణే సావహా | స్వధా పిత్ృభయిః సావహా | 
నమో రుద్రాయ పశుపత్యే సావహా | దేవేభయిః సావహా | 
పిత్ృభయిః స్వధాస్తే | భూతేభ్యయ నమిః | 
మనుష్ఠయభ్యయ హనాే | ప్రజాపత్యే సావహా | పర్మేషిేనే సావహా || ౧ || 

యథా కూపిః శత్ధార్ిః స్హస్రధారో అక్షిత్ిః | 
ఏవా మే అస్తే ధానయగం స్హస్రధార్మక్షిత్మ్ || 
ధనధాన్యయ సావహా || ౨ || 

యే భూత్విః ప్రచర్నిే దివానకేం బల్బమిచఛనోే వితుద్స్య ప్రేష్యయిః | 
తేభ్యయ బల్బం పుషిటక్తమో హరామి మయి పుషిటం పుషిటపతర్రధాతు సావహా || ౩ || 
అషటషషిటత్మోఽనువాకిః | 

ఓం త్ద్బ్ోహమ ఓం త్ద్వవయుిః ఓం త్ద్వత్వమ 
ఓం త్త్ూత్యం ఓం త్త్ూర్వమ్ ఓం త్తుపరోర్ిమిః || ౧ 
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ఓం అంత్శచర్త భూతేష్ణ గుహాయాం విశవమూరేష్ణ | 
త్వం యజిస్ేవం వషట్కకర్స్ేవమిన్దరోస్ేవగం రుద్బస్ేవం 
విష్ణుస్ేవం బ్రహమ త్వం ప్రజాపతిః | 
త్వం త్ద్వప ఆప్త జ్యయతీ ర్సోఽమృత్ం బ్రహమ భూరుేవస్తూవరోమ్ || ౨ 
ఏక్తనస్పేతత్మోఽనువాకిః | 

శ్రద్వధయాం ప్రాణే నివిషోటఽమృత్ం జుహోమి | 
శ్రద్వధయామపానే నివిషోటఽమృత్ం జుహోమి | 
శ్రద్వధయాం వాయనే నివిషోటఽమృత్ం జుహోమి | 
శ్రద్వధయాముద్వనే నివిషోటఽమృత్ం జుహోమి | 
శ్రద్వధయాగం స్మానే నివిషోటఽమృత్ం జుహోమి | 
బ్రహమణి మ ఆత్వమమృత్త్వవయ || ౧ || 

అమృతోపస్ేర్ణమసి || ౨ || 

శ్రద్వధయాం ప్రాణే నివిషోటఽమృత్ం జుహోమి | 
శ్వవ్య మా విశాప్రద్వహాయ | ప్రాణాయ సావహా || 
శ్రద్వధయామపానే నివిషోటఽమృత్ం జుహోమి | 
శ్వవ్య మా విశాప్రద్వహాయ | అపానాయ సావహా || 
శ్రద్వధయాం వాయనే నివిషోటఽమృత్ం జుహోమి | 
శ్వవ్య మా విశాప్రద్వహాయ | వాయనాయ సావహా || 
శ్రద్వధయాముద్వనే నివిషోటఽమృత్ం జుహోమి | 
శ్వవ్య మా విశాప్రద్వహాయ | ఉద్వనాయ సావహా || 
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శ్రద్వధయాగం స్మానే నివిషోటఽమృత్ం జుహోమి | 
శ్వవ్య మా విశాప్రద్వహాయ | స్మానాయ సావహా || 
బ్రహమణి మ ఆత్వమమృత్త్వవయ || ౩ || 

అమృత్వపిధానమసి || ౪ || 
స్పేతత్మోఽనువాకిః | 

శ్రద్వధయాం ప్రాణే నివిశాయమృత్గం హుత్మ్ | 
ప్రాణమనేినాపాయయస్వ || 
శ్రద్వధయామపానే నివిశాయమృత్గం హుత్మ్ | 
అపానమనేినాపాయయస్వ || 
శ్రద్వధయాం వాయనే నివిశాయమృత్గం హుత్మ్ | 
వాయనమనేినాపాయయస్వ || 
శ్రద్వధయాముద్వనే నివిశాయమృత్గం హుత్మ్ | 
ఉద్వనమనేినాపాయయస్వ || 
శ్రద్వధయాగం స్మానే నివిశాయమృత్గం హుత్మ్ | 
స్మానమనేినాపాయయస్వ || 
ఏకస్పేతత్మోఽనువాకిః | 

అఙ్మగషేమాత్రిః పురుషోఽఙ్మగషేం చ స్మాశ్రిత్ిః | 
ఈశిః స్ర్వస్య జగత్ిః ప్రభుిః ప్రీణాతు విశవభుక్ || ౧ || 
దివస్పేతత్మోఽనువాకిః | 
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వాఙ్ మ ఆస్న్ | నసోిః ప్రాణిః | అక్షోయశచక్షుిః | 
కర్ుయోిః శ్రోత్రమ్ | బాహువ్యర్్ల్మ్ | ఉరువ్యరోజిః | 
అరష్యట విశావనయఙ్గగని త్నూిః | 
త్నువా మే స్హ నమస్తే అస్తే మా మా హిగంసీిః || ౧ || 
త్రిస్పేతత్మోఽనువాకిః | 

వయిః స్తపరాు ఉపస్తదరన్దరోం ప్రియమేధా ఋషయో నాధమానాిః | 
అప ధావనేమూరుుహి పూరధ చక్షురుమముగధయసామనిిధయేవ బద్వధన్ || ౧ || 
చతుిఃస్పేతత్మోఽనువాకిః | 

ప్రాణానాం గ్రనాిర్సి రుద్రో మా విశానేకిః | 
తేనానేినాపాయయస్వ || ౧ || 
పఞ్చస్పేతత్మోఽనువాకిః | 

నమో రుద్రాయ విషువే మృతుయరేమ పాహి || ౧ || 
షట్ూపేతత్మోఽనువాకిః | 

త్వమగ్ని దయభస్ేవమాశుశుక్షణిస్ేవమద్ేయస్ేవమశమనస్పర | 
త్వం వనేభయస్ేవమోషధీభయస్ేవం నృణాం నృపతే జాయస్త శుచిిః || ౧ || 
స్పేస్పేతత్మోఽనువాకిః | 

శ్వవేన మే స్ంతషేస్వ సోయనేన మే స్ంతషేస్వ 
స్తభూతేన మే స్ంతషేస్వ బ్రహమవర్చస్తన మే 
స్ంతషేస్వ యజిస్యరరిమనుస్ంతషేసోవప 
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తే యజి నమ ఉప తే నమ ఉప తే నమిః || ౧ || 
అషటస్పేతత్మోఽనువాకిః | 

స్త్యం పర్ం పర్గం స్త్యగం స్తేయన న 
స్తవరాగలోలక్తచచయవనేే కద్వచన 
స్త్వగం హి స్త్యం త్సామత్ూతేయ ర్మనేే || ౧ || 

త్ప ఇత త్ప్త నానశనాత్పర్ం యదిధ పర్ం త్పస్ేద్ 
దర్ధర్షం త్ద్ దరాధష త్సామత్ేపసి ర్మనేే || ౨ || 

ద్మ ఇత నియత్ం బ్రహమచారణస్ేసామద్రమే ర్మనేే || ౩ || 

శమ ఇత్యర్ణేయ మునయస్ేమాచఛమే ర్మనేే || ౪ || 

ద్వనమిత స్రావణి భూత్వని ప్రశగంస్నిే 
ద్వనానాితదషకర్ం త్సామద్వరనే ర్మనేే || ౫ || 

ధర్మ ఇత ధరేమణ స్ర్వమిద్ం పరగృహీత్ం 
ధరామనాితదశచర్ం త్సామద్ధరేమ ర్మనేే || ౬ || 

ప్రజన ఇత భూయాగంస్స్ేసామత్ భూయిష్యేిః ప్రజాయనేే 
త్సామత్ భూయిష్యేిః ప్రజననే ర్మనేే || ౭ || 

అగియ ఇత్వయహ త్సామద్గియ ఆధాత్వాయిః || ౮ || 

అగ్నిహోత్రమిత్వయహ త్సామద్గ్నిహోత్రే ర్మనేే || ౯ || 

యజి ఇత యజ్యిన హి దేవా దివం గత్వస్ేసామద్యజ్యి ర్మనేే || ౧౦ || 
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మానస్మిత విద్వవగంస్స్ేసామదివద్వవగంస్ ఏవ మానస్త ర్మనేే || ౧౧ || 

నాయస్ ఇత బ్రహామ బ్రహామ హి పర్ిః పరో హి బ్రహామ త్వని వా 
ఏత్వనయవరాణి త్పాగంసి నాయస్ ఏవాత్యరేచయత్ 
య ఏవం వేదేతుయపనిషత్ || ౧౨ || 
ఏక్తనాశీతత్మోఽనువాకిః | 

ప్రాజాపతోయ హారుణిిః స్తపరేుయిః ప్రజాపతం పిత్ర్ముపస్సార్ 
కిం భగవనేిః పర్మం వద్నీేత త్స్తయమ ప్రోవాచ || ౧ || 

స్తేయన వాయురావాత స్తేయనాదితోయ రోచతే దివి స్త్యం వాచిః 
ప్రతషే్య స్తేయ స్ర్వం ప్రతషిేత్ం త్సామత్ూత్యం పర్మం వద్నిే || ౨ || 

త్పసా దేవా దేవత్వమగ్ర ఆయన్ త్పసార్షయిః స్తవర్నవవినరన్ 
త్పసా స్పత్విన్దపోణ్మద్వమారాతీస్ేపసి స్ర్వం ప్రతషిేత్ం 
త్సామత్ేపిః పర్మం వద్నిే || ౩ || 

ద్మేన ద్వనాేిః కిల్బ్షమవధూనవనిే ద్మేన బ్రహమచారణిః 
స్తవర్గచఛన్ ద్మో భూత్వనాం దరాధర్షం ద్మే స్ర్వం 
ప్రతషిేత్ం త్సామద్రమిః పర్మం వద్నిే || ౪ || 

శమేన శానాేిః శ్వవమాచర్నిే శమేన నాకం మునయోఽనవవినరన్ 
శమో భూత్వనాం దరాధర్షం శమే స్ర్వం ప్రతషిేత్ం 
త్సామచఛమిః పర్మం వద్నిే || ౫ || 
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ద్వనం యజాినాం వరూథం ద్క్షిణా లోకే ద్వత్వర్గం 
స్ర్వభూత్వనుయపజీవనిే ద్వనేనారాతీర్పానుద్నే ద్వనేన 
దివషనోే మిత్రా భవనిే ద్వనే స్ర్వం ప్రతషిేత్ం త్సామద్వరనం 
పర్మం వద్నిే || ౬ || 

ధరోమ విశవస్య జగత్ిః ప్రతషే్య లోకే ధరమషే ప్రజా 
ఉపస్ర్పనిే ధరేమణ పాపమపనుద్త ధరేమ స్ర్వం ప్రతషిేత్ం 
త్సామద్ధర్మం పర్మం వద్నిే || ౭ || 

ప్రజననం వై ప్రతషే్య లోకే సాధు ప్రజాయాస్ేనుేం త్నావనిః 
పిత్ృణామనుణో భవత త్దేవ త్సాయనృణం 
త్సామత్ ప్రజననం పర్మం వద్నిే || ౮ || 

అగియో వై త్రయీ విద్వయ దేవయానిః పనాా గార్ిపత్య ఋక్ 
పృథివీ ర్థనేర్మనావహార్యపచనిః యజుర్నేరక్షం 
వామదేవయమాహవనీయిః సామ స్తవరోగ లోక్త బృహత్ేసామద్గీిన్ 
పర్మం వద్నిే || ౯ || 

అగ్నిహోత్రగం సాయం ప్రాత్ర్గృహాణాం నిషకృతిః సివషటగం 
స్తహుత్ం యజిక్రత్సనాం ప్రాయణగం స్తవర్గస్య లోకస్య 
జ్యయతస్ేసామద్గ్నిహోత్రం పర్మం వద్నిే || ౧౦ || 
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యజి ఇత యజ్యి హి దేవానాం యజ్యిన హి దేవా దివం గత్వ 
యజ్యినాస్తరానపానుద్నే యజ్యిన దివషనోే మిత్రా భవనిే యజ్యి 
స్ర్వం ప్రతషిేత్ం త్సామద్యజిం పర్మం వద్నిే || ౧౧ || 

మానస్ం వై ప్రాజాపత్యం పవిత్రం మానస్తన మనసా సాధు 
పశయత మనసా ఋషయిః ప్రజా అస్ృజనే మానస్త స్ర్వం ప్రతషిేత్ం 
త్సామనామనస్ం పర్మం వద్నిే || ౧౨ || 

నాయస్ ఇత్వయహుర్మనీషిణో బ్రహామణం బ్రహామ విశవిః 
కత్మిః స్వయమూేిః ప్రజాపతిః స్ంవత్ూర్ ఇత || ౧౩ || 

స్ంవత్ూరోఽసావాదితోయ య ఏష ఆదితేయ 
పురుషిః స్ పర్మేషీే బ్రహామత్వమ || ౧౪ || 

యాభరాదిత్యస్ేపత ర్శ్వమభసాేభిః పర్జనోయ వర్షత 
పర్జనేయనౌషధివనస్పత్యిః ప్రజాయనే ఓషధివనస్పతభర్నిం 
భవత్యనేిన ప్రాణాిః ప్రాణైర్్ల్ం బలేన త్పస్ేపసా శ్రద్వధ 
శ్రద్ధయా మేధా మేధయా మనీష్య మనీషయా మనో మనసా 
శానిేిః శానాేయ చిత్ేం చితేేన స్మృతిః స్మృత్వయ సామర్గం 
సామరేణ విజాినం విజాినేనాత్వమనం వేద్యత త్సామద్నిం 
ద్ద్నూరావణేయత్వని ద్ద్వత్యనాిత్రాపోణా భవనిే భూత్వనాం 
ప్రాణైర్మనో మనస్శచ విజాినం విజాినాద్వననోర బ్రహమ యోనిిః || ౧౫ || 
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స్ వా ఏష పురుషిః పఞ్చధా పఞ్చచత్వమ యేన స్ర్వమిద్ం 
ప్రోత్ం పృథివీ చానేరక్షం చ ద్యయశచ 
దిశశాచవానేర్దిశాశచ స్ వై స్ర్వమిద్ం జగత్ూ 
స్భూత్గం స్ భవయం జ్ఞజాిస్కలృపే ఋత్జా ర్యిష్యేిః 
శ్రద్వధ స్తోయ పహసావనేమసోపరష్యటత్ | 
జాిత్వవ త్మేవం మనసా హృద్వ చ భూయో న మృతుయముపయాహి విద్వవన్ | 
త్సామనాియస్మేష్యం త్పసామతరకేమాహుిః || ౧౬ || 

వస్తర్ణోవ విభూర్సి ప్రాణే త్వమసి స్నాధత్వ బ్రహమన్ త్వమసి 
విశవస్ృతేేజ్యద్వస్ేవమస్యగ్నిర్సి వరోచద్వస్ేవమసి సూర్యస్య 
దయమోిద్వస్ేవమసి చన్దరోమస్ ఉపయామగృహీతోఽసి బ్రహమణే త్వవ మహస్త || ౧౭ || 

ఓమిత్వయత్వమనం యుఞ్జజత్ | ఏత్ద్యవ మహోపనిషద్ం దేవానాం గుహయమ్ | 
య ఏవం వేద్ బ్రహమణో మహిమానమాప్తిత 
త్సామద్బ్ోహమణో మహిమానమితుయపనిషత్ || ౧౮ || 
అశీతత్మోఽనువాకిః | 

త్స్తయయవం విదషో యజిసాయత్వమ యజమానిః శ్రద్వధ పతీి 
శరీర్మిధమమురో వేదిరోలమాని బరిరేవద్ిః శ్వఖా హృద్యం యూపిః 
క్తమ ఆజయం మనుయిః పశుస్ేప్తఽగ్నిర్రమిః శమయిత్వ ద్వనం 
ద్క్షిణా వాగోఘత్వ ప్రాణ ఉద్వగత్వ చక్షుర్ధవరుయర్మనో బ్రహామ 
శ్రోత్రమగీిత్ యావద్రిధోయతే సా ద్దక్షా యద్శాిత 
త్ద్ధవిర్యతపబత త్ద్స్య సోమపానం యద్బమతే త్దపస్దో 
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యత్ూఞ్చర్తుయపవిశతుయతేషేతే చ స్ ప్రవరోగయ యనుమఖం 
త్ద్వహవనీయో యా వాయహృతర్హుతర్యద్స్య విజాినం త్జుజహోత 
యత్వూయం ప్రాత్ర్తే త్త్ూమిధం యత్రాపోత్ర్మధయనిరనగం సాయం 
చ త్వని స్వనాని యే అహోరాత్రే తే ద్ర్వపూర్ుమాసౌ 
యేఽర్ధమాసాశచ మాసాశచ తే చాతురామసాయని య ఋత్వస్తే 
పశుబనాధ యే స్ంవత్ూరాశచ పరవత్ూరాశచ తేఽహర్గణాిః 
స్ర్వవేద్స్ం వా ఏత్త్ూత్రం యనమర్ణం త్ద్వభృథ ఏత్ద్యవ 
జరామర్యమగ్నిహోత్రగంస్త్రం య ఏవం విద్వవనుద్గయనే ప్రమీయతే 
దేవానామేవ మహిమానం గత్వవదిత్యస్య సాయుజయం గచఛత్యథ యో 
ద్క్షిణే ప్రమీయతే పిత్ృణామేవ మహిమానం గత్వవ చన్దరోమస్ిః 
సాయుజయం గచఛతేయత్న్ వై సూరాయచన్దరోమసోర్మహిమానౌ బ్రాహమణో 
విద్వవనభజయత త్సామద్ బ్రహమణో మహిమానమాప్తిత 
త్సామద్ బ్రహమణో మహిమానమితుయపనిషత్ || ౧ || 

ఓం శం నో మిత్రిః శం వరుణిః | 
శం నో భవత్యర్యమా | 
శం న ఇన్ద్రో బృహస్పతిః | 
శం నో విష్ణురురుక్రమిః | 
నమో బ్రహమణే | నమస్తే వాయో | 
త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహామసి | 
త్వవమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహామవాదిషమ్ | 



 
 

మహానారాయణోపనిషత్                                           www.HariOme.com                                                 Page 49 

 

ఋత్మవాదిషమ్ | స్త్యమవాదిషమ్ | త్నామమావీత్ | 
త్ద్వక్తేర్మావీత్ | ఆవీనామమ్ | ఆవీద్వక్తేర్మ్ || 

ఓం స్హ నావవతు | స్హ నౌ భునక్తే | 
స్హ వీర్యం కర్వావహై | 
తేజసివ నావధీత్మస్తే | మా విదివష్యవహై | 

ఓం శానిేిః శానిేిః శానిేిః || 

 


