
Katha Upanishad

कठाेपिनषत्
Document Information

Text title : Kathopanishat

File name : katha.itx

Category : upanishhat, svara, upanishad

Location : doc_upanishhat

Author : Vedic Rishis

Transliterated by : NA

Proofread by : NA, John Manetta, adriano aprigliano <adrianodabril at mail.pt>, Sunder

Hattangadi

Description-comments : 3/108; Krishna YajurVeda, Mukhya upanishad

Latest update : August 16, 2002, April 29, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

April 29, 2021

sanskritdocuments.org



Katha Upanishad

कठाेपिनषत्

ॐ
॥ अथ कठाेपिनषद् ॥

ॐ सह नाववत । सह नाै भुनु । सहवीय करवावहै ।
तेजव नावधीतमत । मा वषावहै ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥

Part I

Canto I

ॐ उशन् ह वै वाजवसः सववेदसं ददाै ।
तय ह नचकेता नाम पु अास ॥ १॥
तँ ह कुमारँ सतं दणास
नीयमानास ाववेश साेऽमयत ॥ २॥
पीताेदका जधतृणा दुधदाेहा िनरयाः ।
अनदा नाम ते लाेकातान् स गछित ता ददत् ॥ ३॥
स हाेवाच पतरं तत कै मां दायसीित ।
तीयं तृतीयं तँ हाेवाच मृयवे वा ददामीित ॥ ४॥
बनामेम थमाे बनामेम मयमः ।
क वमय कतयं ययाऽ करयित ॥ ५॥
अनुपय यथा पूवे ितपय तथाऽपरे ।
सयमव मयः पयते सयमवाजायते पुनः ॥ ६॥
वैानरः वशयितथाणाे गृहान् ।
तयैताँ शातं कुवत हर वैववताेदकम् ॥ ७॥
अाशातीे संगतँ सूनृतां
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कठाेपिनषत्

चेापूते पुपशूँ सवान् ।
एतृे पुषयापमेधसाे

ययानवसित ाणाे गृहे ॥ ८॥
िताे राीयदवासीगृहे म-े
ऽनन् ितथनमयः ।

नमतेऽत न् वत मेऽत
ताित ीवरावृणीव ॥ ९॥

शातसंकपः समना यथा याद्
वीतमयुगाैतमाे माऽभ मृयाे ।

वसृं माऽभवदेतीत
एतत् याणां थमं वरं वृणे ॥ १०॥

यथा पुरताद् भवता तीत
अाैालकराणमसृः ।

सखँ राीः शयता वीतमयुः
वां दशवाृयुमुखात् मुम् ॥ ११॥

वगे लाेके न भयं कंचनात
न त वं न जरया बभेित ।

उभे तीवाऽशनायापपासे
शाेकाितगाे माेदते वगलाेके ॥ १२॥

स वम वयमयेष मृयाे
ूह वँ धानाय मम् ।

वगलाेका अमृतवं भजत
एतद् तीयेन वृणे वरेण ॥ १३॥

 ते वीम तदु मे िनबाेध
वयमं नचकेतः जानन् ।

अनतलाेकािमथाे ितां
व वमेतं िनहतं गुहायाम् ॥ १४॥

लाेकादमं तमुवाच तै
या इका यावतीवा यथा वा ।
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कठाेपिनषत्

स चाप तयवदथाें
अथाय मृयुः पुनरेवाह तः ॥ १५॥

तमवीत् ीयमाणाे महाा
वरं तवेहा ददाम भूयः ।

तवैव नाा भवताऽयमः
सृां चेमामनेकपां गृहाण ॥ १६॥

िणाचकेतभरेय सधं
िकमकृरित जमृयू ।

जं देवमीडं वदवा
िनचायेमाँ शातमयतमेित ॥ १७॥

िणाचकेतयमेतदवा
य एवं वाँनुते नाचकेतम् ।

स मृयुपाशान् पुरतः णाे
शाेकाितगाे माेदते वगलाेके ॥ १८॥

एष तेऽनचकेतः वयाे
यमवृणीथा तीयेन वरेण ।

एतमं तवैव वयत जनासः
तृतीयं वरं नचकेताे वृणीव ॥ १९॥

येयं ेते वचकसा मनुये-
ऽतीयेके नायमतीित चैके ।

एतामनुशवयाऽहं
वराणामेष वरतृतीयः ॥ २०॥

देवैराप वचकसतं पुरा
न ह सवेयमणुरेष धमः ।

अयं वरं नचकेताे वृणीव
मा माेपराेसीरित मा सृजैनम् ॥ २१॥

देवैराप वचकसतं कल
वं च मृयाे य सेयमाथ ।

वा चाय वागयाे न लयाे
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कठाेपिनषत्

नायाे वरतय एतय कत् ॥ २२॥
शतायुषः पुपाैावृणीवा

बपशून् हतहरयमान् ।
भूमेमहदायतनं वृणीव

वयं च जीव शरदाे यावदछस ॥ २३॥
एतुयं यद मयसे वरं

वृणीव वं चरजीवकां च ।
महाभूमाै नचकेतवमेध

कामानां वा कामभाजं कराेम ॥ २४॥
ये ये कामा दलुभा मयलाेके

सवान् कामाँछदतः ाथयव ।
इमा रामाः सरथाः सतूया

न हीशा लनीया मनुयैः ।
अाभमाभः परचारयव

नचकेताे मरणं माऽनुाीः ॥ २५॥
ाेभावा मयय यदतकैतत्

सवेयाणां जरयत तेजः ।
अप सव जीवतमपमेव

तवैव वाहातव नृयगीते ॥ २६॥
न वेन तपणीयाे मनुयाे

लयामहे वमा चेवा ।
जीवयामाे यावदशयस वं

वरत मे वरणीयः स एव ॥ २७॥
अजीयताममृतानामुपेय

जीययः धःथः जानन् ।
अभयायन् वणरितमाेदान्

अितदघे जीवते काे रमेत ॥ २८॥
यदं वचकसत मृयाे

यसापराये महित ूह नतत् ।
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कठाेपिनषत्

याेऽयं वराे गूढमनुवाे
नायं ताचकेता वृणीते ॥ २९॥

॥ इित काठकाेपिनषद थमायाये थमा व ॥

Part I

Canto II

अय ेयाेऽयदतुैव ेय-
ते उभे नानाथे पुषँ सनीतः ।

तयाेः ेय अाददानय साधु
भवित हीयतेऽथा उ ेयाे वृणीते ॥ १॥

ेय ेय मनुयमेतः
ताै सपरय ववन धीरः ।

ेयाे ह धीराेऽभ ेयसाे वृणीते
ेयाे मदाे याेगेमाणृीते ॥ २॥

स वं यायपां कामान्
अभयायचकेताेऽयाीः ।

नैतां सृां वमयीमवााे
ययां मत बहवाे मनुयाः ॥ ३॥

दरूमेते वपरते वषूची
अवा या च वेित ाता ।

वाभीसनं नचकेतसं मये
न वा कामा बहवाेऽलाेलपत ॥ ४॥

अवायामतरे वतमानाः
वयं धीराः पडतंमयमानाः ।

दयमाणाः परयत मूढा
अधेनैव नीयमाना यथाधाः ॥ ५॥

न सापरायः ितभाित बालं
मातं वमाेहेन मूढम् ।

अयं लाेकाे नात पर इित मानी
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कठाेपिनषत्

पुनः पुनवशमापते मे ॥ ६॥
वणायाप बभयाे न लयः

श ृवताेऽप बहवाे यं न वुः ।
अायाे वा कुशलाेऽय लधा

अायाे ाता कुशलानुशः ॥ ७॥
न नरेणावरेण ाे एष

सवेयाे बधा चयमानः ।
अनयाेे गितर नात

अणीयान् तमणुमाणात् ॥ ८॥
नैषा तके ण मितरापनेया

ाेायेनैव सानाय े ।
यां वमापः सयधृितबतास

वााे भूयाचकेतः ा ॥ ९॥
जानायहं शेवधरयिनयं

न वैः ायते ह वं तत् ।
तताे मया नाचकेतताेऽः

अिनयैयैः ावान िनयम् ॥ १०॥
कामयािं जगतः ितां

ताेरानयमभयय पारम् ।
ताेममहदुगायं ितां ा

धृया धीराे नचकेताेऽयाीः ॥ ११॥
तं ददुश गूढमनुवं

गुहाहतं गरें पुराणम् ।
अयायाेगाधगमेन देवं

मवा धीराे हषशाेकाै जहाित ॥ १२॥
एत वा सपरगृ मयः

वृ धयमणुमेतमाय ।
स माेदते माेदनीयँ ह लवा

ववृतँ स नचकेतसं मये ॥ १३॥
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कठाेपिनषत्

अय धमादयाधमा-
दयााकृताकृतात् ।

अय भूता भया
यपयस तद ॥ १४॥

सवे वेदा यपदमामनत
तपाꣳस सवाण च यदत ।

यदछताे चय चरत
ते पदꣳ सहेण वीयाेमयेतत् ॥ १५॥

एतेवारं  एतेवारं परम् ।
एतेवारं ावा याे यदछित तय तत् ॥ १६॥
एतदालबनँ ेमेतदालबनं परम् ।
एतदालबनं ावा लाेके महीयते ॥ १७॥
न जायते यते वा वप-

ायं कुत बभूव कत् ।
अजाे िनयः शाताेऽयं पुराणाे

न हयते हयमाने शररे ॥ १८॥
हता चेयते हतँ हतेयते हतम् ।
उभाै ताै न वजानीताे नायँ हत न हयते ॥ १९॥
अणाेरणीयाहताे महीया-
नााऽय जताेिनहताे गुहायाम् ।

तमतः पयित वीतशाेकाे
धातसादाहमानमानः ॥ २०॥

अासीनाे दरंू जित शयानाे याित सवतः ।
कतं मदामदं देवं मदयाे ातमहित ॥ २१॥
अशररँ शररेवनवथेववथतम् ।
महातं वभुमाानं मवा धीराे न शाेचित ॥ २२॥
नायमाा वचनेन लयाे

न मेधया न बना ुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लयः
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कठाेपिनषत्

तयैष अाा ववृणुते तनꣳू वाम् ॥ २३॥
नावरताे दुरतााशाताे नासमाहतः ।
नाशातमानसाे वाऽप ानेनैनमायात् ॥ २४॥
यय  च ं च उभे भवत अाेदनः ।
मृयुययाेपसेचनं क इथा वेद य सः ॥ २५॥
इित काठकाेपिनषद थमायाये तीया व ॥

Part I

Canto III

ऋतं पबताै सकृतय लाेके
गुहां वाै परमे पराधे ।

छायातपाै वदाे वदत
पायाे ये च िणाचकेताः ॥ १॥

यः सेतरजानानामरं  यत् परम् ।
अभयं िततीषतां पारं नाचकेतँ शकेमह ॥ २॥
अाानँ रथतं व शररँ रथमेव त ।
बुं त सारथं व मनः हमेव च ॥ ३॥
इयाण हयानावषयाँ तेषु गाेचरान् ।
अाेयमनाेयुं भाेेयामनीषणः ॥ ४॥
यववानवावययुेन मनसा सदा ।
तयेयायवयािन दुाा इव सारथेः ॥ ५॥
यत वानवावित युेन मनसा सदा ।
तयेयाण वयािन सदा इव सारथेः ॥ ६॥
यववानवावयमनकः सदाऽशचः ।
न स तपदमााेित संसारं चाधगछित ॥ ७॥
यत वानवावित समनकः सदा शचः ।
स त तपदमााेित यायूाे न जायते ॥ ८॥
वानसारथयत मनः हवारः ।
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कठाेपिनषत्

साेऽवनः पारमााेित तणाेः परमं पदम् ॥ ९॥
इयेयः परा था अथेय परं मनः ।
मनसत परा बुबुेराा महापरः ॥ १०॥
महतः परमयमयापुषः परः ।
पुषा परं कंचसा काा सा परा गितः ॥ ११॥
एष सवेषु भूतेषु गूढाेऽऽा न काशते ।
यते वयया बुा सूया सूदशभः ॥ १२॥
यछेानसी ातछेान अािन ।
ानमािन महित िनयछेछेछात अािन ॥ १३॥
उत जात

ाय वराबाेधत ।
रय धारा िनशता दरुयया

दगु पथतकवयाे वदत ॥ १४॥
अशदमपशमपमययं

तथाऽरसं िनयमगधव यत् ।
अनानतं महतः परं वं

िनचाय तृयुमुखात् मुयते ॥ १५॥
नाचकेतमुपायानं मृयुाेँ सनातनम् ।
उा ुवा च मेधावी लाेके महीयते ॥ १६॥
य इमं परमं गुं ावयेद् संसद ।
यतः ाकाले वा तदानयाय कपते ।
तदानयाय कपत इित ॥ १७॥
इित काठकाेपिनषद थमायाये तृतीया व ॥

Part II

Canto I

परा खािन यतृणत् वय-ू
तापरायित नातरान् ।

करः यगाानमै-
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कठाेपिनषत्

दावृचरमृतवमछन् ॥ १॥
पराचः कामाननुयत बाला-
ते मृयाेयत वततय पाशम् ।

अथ धीरा अमृतवं वदवा
वमवेवह न ाथयते ॥ २॥

येन पं रसं गधं शदान् पशाꣳ मैथुनान् ।
एतेनैव वजानाित कम परशयते । एतै तत् ॥ ३॥
वातं जागरतातं चाेभाै येनानुपयित ।
महातं वभुमाानं मवा धीराे न शाेचित ॥ ४॥
य इमं मवदं वेद अाानं जीवमतकात् ।
ईशानं भूतभयय न तताे वजुगुसते । एतै तत् ॥ ५॥
यः पूव तपसाे जातमः पूवमजायत ।
गुहां वय िततं याे भूतेभयपयत । एतै तत् ॥ ६॥
या ाणेन संभवयदितदेवतामयी ।
गुहां वय िततीं या भूतेभयजायत । एतै तत् ॥ ७॥
अरयाेिनहताे जातवेदा गभ इव सभृताे गभणीभः ।
दवे दवे ईडाे जागृवहवमनुयेभरः । एतै तत् ॥ ८॥
यताेदेित सूयाेऽतं य च गछित ।
तं देवाः सवेऽपतातदु नायेित कन । एतै तत् ॥ ९॥
यदेवेह तदमु यदमु तदवह ।
मृयाेः स मृयुमााेित य इह नानेव पयित ॥ १०॥
मनसैवेदमायं नेह नानाऽत कंचन ।
मृयाेः स मृयुं गछित य इह नानेव पयित ॥ ११॥
अु माः पुषाे मय अािन ितित ।
ईशानं भूतभयय न तताे वजुगुसते । एतै तत् ॥ १२॥
अु माः पुषाे याेितरवाधूमकः ।
ईशानाे भूतभयय स एवा स उ ः । एतै तत् ॥ १३॥
यथाेदकं दगुे वृं पवतेषु वधावित ।
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एवं धमान् पृथक् पयंतानेवानुवधावित ॥ १४॥
यथाेदकं शे शमासं तागेव भवित ।
एवं मुनेवजानत अाा भवित गाैतम ॥ १५॥
इित काठकाेपिनषद तीयायाये थमा व ॥

Part II

Canto II

पुरमेकादशारमजयावचेतसः ।
अनुाय न शाेचित वमु वमुयते । एतै तत् ॥ १॥
हँसः शचषसरतरसद्-
हाेता वेदषदितथदुराेणसत् ।

नृषरसतसाेमसद्
अा गाेजा ऋतजा अजा ऋतं बृहत् ॥ २॥

ऊव ाणमुययपानं यगयित ।
मये वामनमासीनं वे देवा उपासते ॥ ३॥
अय वंसमानय शररथय देहनः ।
देहामुयमानय कम परशयते । एतै तत् ॥ ४॥
न ाणेन नापानेन मयाे जीवित कन ।
इतरेण त जीवत येतावुपाताै ॥ ५॥
हत त इदं वयाम गुं  सनातनम् ।
यथा च मरणं ाय अाा भवित गाैतम ॥ ६॥
याेिनमये पते शररवाय देहनः ।
थाणुमयेऽनुसंयत यथाकम यथाुतम् ॥ ७॥
य एष सेषु जागित कामं कामं पुषाे िनममाणः ।
तदेव शं त तदेवामृतमुयते ।
ताेकाः ताः सवे तदु नायेित कन । एतै तत् ॥ ८॥
अयथैकाे भुवनं वाे

पं पं ितपाे बभूव ।
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एकतथा सवभूतातराा
पं पं ितपाे बह ॥ ९॥

वायुयथैकाे भुवनं वाे
पं पं ितपाे बभूव ।

एकतथा सवभूतातराा
पं पं ितपाे बह ॥ १०॥

सूयाे यथा सवलाेकय चः
न लयते चाषैबादाेषैः ।

एकतथा सवभूतातराा
न लयते लाेकदःुखेन बाः ॥ ११॥

एकाे वशी सवभूतातराा
एकं पं बधा यः कराेित ।

तमाथं येऽनुपयत धीराः
तेषां सखं शातं नेतरेषाम् ॥ १२॥

िनयाेऽिनयानां चेतनेतनानाम्
एकाे बनां याे वदधाित कामान् ।

तमाथं येऽनुपयत धीराः
तेषां शातः शाती नेतरेषाम् ॥ १३॥

तदेतदित मयतेऽिनदेयं परमं सखम् ।
कथं नु तजानीयां कमु भाित वभाित वा ॥ १४॥
न त सूयाे भाित न चतारकं

नेमा वुताे भात कुताेऽयमः ।
तमेव भातमनुभाित सव

तय भासा सवमदं वभाित ॥ १५॥
इित काठकाेपिनषद तीयायाये तीया व ॥

Part II

Canto III

ऊवमूलाेऽवाशाख एषाेऽथः सनातनः ।
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तदेव शं त तदेवामृतमुयते ।
ताेकाः ताः सवे तदु नायेित कन । एतै तत् ॥ १॥
यददं कं च जगत् सव ाण एजित िनःसृतम् ।
महयं वमुतं य एतदरुमृताते भवत ॥ २॥
भयादयातपित भयापित सूयः ।
भयाद वायु मृयुधावित पमः ॥ ३॥
इह चेदशकाेुं ाररय वसः ।
ततः सगेषु लाेकेषु शररवाय कपते ॥ ४॥
यथाऽऽदशे तथाऽऽिन यथा वे तथा पतृलाेके ।
यथाऽस परव दशे तथा गधवलाेके
छायातपयाेरव लाेके ॥ ५॥

इयाणां पृथभावमुदयातमयाै च यत् ।
पृथगुपमानानां मवा धीराे न शाेचित ॥ ६॥
इयेयः परं मनाे मनसः सवमुमम् ।
सवादध महानाा महताेऽयमुमम् ॥ ७॥
अयाु परः पुषाे यापकाेऽल एव च ।
यं ावा मुयते जतरमृतवं च गछित ॥ ८॥
न संशे ितित पमय

न चषा पयित कनैनम् ।
दा मनीषा मनसाऽभृाे

य एतदरुमृताते भवत ॥ ९॥
यदा पावितते ानािन मनसा सह ।
बु न वचेते तामाः परमां गितम् ॥ १०॥
तां याेगमित मयते थरामयधारणाम् ।
अमतदा भवित याेगाे ह भवाययाै ॥ ११॥
नैव वाचा न मनसा ाुं शाे न चषा ।
अतीित वताेऽय कथं तदपुलयते ॥ १२॥
अतीयेवाेपलधयतवभावेन चाेभयाेः ।
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अतीयेवाेपलधय तवभावः सीदित ॥ १३॥
यदा सवे मुयते कामा येऽय द ताः ।
अथ मयाेऽमृताे भवय  समते ॥ १४॥
यदा सवे भते दययेह थयः ।
अथ मयाेऽमृताे भवयेतावनुशासनम् ॥ १५॥
शतं चैका च दयय नाड-
तासां मूधानमभिनःसृतैका ।

तयाेवमायमृतवमेित
ववया उमणे भवत ॥ १६॥

अु माः पुषाेऽतराा
सदा जनानां दये संिनवः ।

तं वाछररावृहेुादवेषीकां धैयेण ।
तं वाममृतं तं वाममृतमित ॥ १७॥
मृयुाेां नचकेताेऽथ लवा

वामेतां याेगवधं च कृम् ।
ााे वरजाेऽभूमृय-ु
रयाेऽयेवं याे वदयामेव ॥ १८॥

सह नाववत । सह नाै भुनु । सह वीय करवावहै ।
तेजवनावधीतमत मा वषावहै ॥ १९॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
इित काठकाेपिनषद तीयायाये तृतीया व ॥

ॐ सह नाववत । सह नाै भुनु । सहवीय करवावहै ।
तेजव नावधीतमत । मा वषावहै ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥

ॐ तत् सत् ॥
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