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The following upanishads are traceable to 3 sources –
Vedic upanishads mentioned in Muktikopanishad and those commented
by Upanishad Brahma Yogin bhashyas (marked **),
Adyar Library (marked A), and
Sadhale’s upanishad mahAvAkya kosha (marked S). (Total 201 below)

અક્ષમા લકા **
અ ક્ષ **
અથવર્ શખા **
અથવર્ શરસ્ ** ( શવ૦, દ્ર૦)
અદ્વયતારક **
અદ્વતૈ A
અદ્વતૈભાવના S
અ યાત્મ **
અનુભવસાર S
અન્નપૂણાર્ **
અમનસ્ક S
અ તનાદ **
અ ત બ દુ ** (બ્રહ્મ બ દૂ)
અ લા A (અથવા લ મી)
અવધૂત **
અવ્યક્ત **
આચમન A
આત્મ **
આત્મપૂ A
આત્મબાેધ ** (આત્મપ્રબાેધ૦)
આથવર્ણ દ્વતીય A
આયવુદ S
આ ણક ** (આ ણેય૦)
આષય A
આશ્રમ S
ઇ તહાસ A
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ઈશાવાસ્ય **
ઊ વર્પુ ડ્ર A
અેકાક્ષર **
અૈતરેય **
કઠ દ્ર ** (ક ઠ૦)
કઠવ લી **
ક લસ તરણ ** (હિરનામ૦)
કાત્યાયની A
કામરાજક લતાેદ્ધાર A
કાલા ગ્ દ્ર **
કા લકા A
કાલીમેધાદ ષત A
કુ ડકા **
કૃ ણ **
કેન **
કૈવલ્ય **
કાૈલ S
કાષૈીતક બ્રાહ્મણ **

િરકા **
ગણપ ત **
ગણેશતાિપની S – પવૂાત્તર (વરદ૦)
ગભર્ **
ગા ધવર્ S
ગાયત્રી A
ગાયત્રીરહસ્ય A
ગા ડ **
ગુહ્યકાલી A
ગુહ્યષાેઢા યાસ A
ગાપેાલતાિપની ** પવૂાત્તર
ગાપેીચ દન A
ચતવુદ A
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ચા ષ A (ચ પ૦, -રાેગ૦, નતે્ર૦)
ચ ત્ત S
છાગલેય A
છા દાેગ્ય **

બાલ **
બાલદશર્ન S
બા લ **

તાર S
તારસાર **
તુર ય A
તુર યાતીત S
તુર યાતીતાવધૂત **
તુલસી A
તે ે બ દુ **
તૈ ત્તર ય **
િત્રપા દ્વભૂ તમહાનારાયણ ** ( હન્ના૦, ઉત્તરના૦)
િત્રપુરા **
િત્રપુરાતાિપની **
િત્રપુરામહા S
િત્ર શ ખબ્રાહ્મણ **
િત્રસપુણર્ S
દ ક્ષણામૂ ત **
દત્તાત્રેય **
દશર્ન **
દુવાર્સ S
દેવી **
દ્વય A
યાન બ દુ **

નાદ બ દુ **
નારદ A
નારદપિરવ્રાજક **
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નારાયણ ** (ના-અથવર્શીષર્૦)
નારાયણપવૂર્તાિપની A
નારાયણાેત્તરતાિપની A
િનરાલ બ **
િન ક્ત A
િનવાર્ણ **
નીલ દ્ર A

સહતાિપની ** –પવૂાત્તર
સહષટ્ચક્ર A

પ ચબ્રહ્મ **
પરબ્રહ્મ **
પરમહંસ **
પરમહંસપિરવ્રાજક **
પારમા ત્મક – સવ્યાખ્યા A
પારાયણ A
પાશપુતબ્રહ્મ **
િપ ડ A
પીતા બર A
પૈઙ્ગલ **
પ્રણવ A
પ્રશ્ન **
પ્રાણા ગ્ હાતે્ર **
બટુક A
બહ્વચૃ **
બા કલમ ત્ર A
બા કલમ ત્ર – સ ત્તકા A
બ વ A
હ બાલ **
હદાર યક **

બ્રહ્મ **
બ્રહ્મ જજ્ઞાસા S
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બ્રહ્મિવદ્યા **
ભવસ તરણ S
ભ મ બાલ **
ભાવના ** (કાિપલ)
ભ ક **
મઠા ાય A
મ ડલબ્રાહ્મણ **
મિ ત્રકા **/ચૂ લકા
મહત્ **
મહાવાક્ય **
મા ડુક્ય **
મુ ક્તકા **
મુ ડક **
મુદ્ગલ **

ત્યૂલાઙ્ગૂલ A
મતૈ્રાયણી **
મતૈ્રેયી **
યજ્ઞાપેવીત A
યાજ્ઞવ ક્ય **
યાેગકુ ડલી **
યાેગચૂડામ ણ **
યાેગત વ **
યાેગરાજ A
યાેગ શખા **
રાજ યામલારહસ્ય A
રાધા A
રાિધકા S
રામતાિપની ** પવૂાત્તર
રામરહસ્ય **

દ્ર A
દ્રહૃદય **
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દ્રાક્ષ બાલ **
લાઙ્ગૂલ A
લઙ્ગ A
વજ્રપ જર A
વજ્રસચૂી **
વનદુગાર્ A
વરાહ **
વાસદેુવ **
િવશ્રામ A
િવ હૃદય S
શરભ **
શાટ ાયની **
શા ડલ્ય **
શાર રક **
શવ A
શવસઙ્ક પ A
શકુરહસ્ય **
શાનૈક A
યામ A

શ્રીકૃ ણપુ ષાેત્તમ સદ્ધાત A
શ્રીચક્ર A
શ્રીિવદ્યા ાય A
શ્વેત ત્તકા S
શ્વેતાશ્વતર **
ષાેઢ A
સં યાસ **
સઙ્કષર્ણ A
સદાન દ A
સ યા S
સર વતીરહસ્ય **
સવર્સાર ** (સવર્૦)
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સહવા S
સામરહસ્ય A
સાિવત્રી **
સદ્ધા તિવઠ્ઠલ S
સદ્ધા ત શખા S
સદ્ધા તસાર A
સીતા **
સદુશર્ન A
સબુાલ **
સમુખુી A
સયૂર્ **
સયૂર્તાિપની A
સાૈભાગ્યલ મી **
સ્ક દ **
વ પ S
વસવંેદ્ય A

હંસ **
હંસષાેઢ A
હયગ્રીવ **
હેર બ A

The following are not in the 3 sources above, some may be duplicates
with different names, some are ‘modern’, they are scattered in many
different books and not easily traceable for confirmation. (56 below)

અ ગ્ રહસ્ય
અિધ(?આિદ?)
અર ય
અરિવ દાપેિનષત્
આત્મષટ્ક
કઠશીક્ષા
કાઠક શખા
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કામકલા
કૃ ણાૈત્તરતાપની
ગાગર્
ગાલવ
ગાેરક્ષ
ચૈત યાપેિનષત્
જૈ મનીયબ્રાહ્મણ
જ્ઞાન
તદેવ
તા ડ્ય રહસ્ય
તજે બ દુ
િત્રપુરસુ દર
દ્ર મડાપેિનષ સારઃ
યાન

પરમ
િપઙ્ગલા(?)
િપ ડબ્રહ્મા ડ
પ્રાણ(?)

હ સ યાસ
હદવધૂત

ભાવ(?)
મદન્માયા
મ લાય
મહાચક્રાવરણ
મહાવાક્યિવવરણ
યા જ્ઞક
યાેગ
યાેગકુ ડ લ
યાેિન
રમણપરિવદ્યાપેિનષત્
રસ
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રામકૃ ણ પરમહંસાપેિનષત્
દ્રાક્ષ વાલા

લઘુ અવધૂત
લઘુ બાલ
લઘુ સં યાસ
વૈરાગ્ય
શકટ
શઙ્ખ
શાક્તાયન
શકુ
શ્રીલ લતામહાિત્રપુરસુ દર
સહંાર
સિંહતા
સર વતી(ઋગ્વેદ ય)(?)
સદ્ધા ત
સરુ ભ
સવુણર્ધમર્
હનુમદાેક્તરામ

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com

Total 201+56 (references undecided).

Those marked with question mark are of doubtful status as they appear to
be constructed/composed.

Following books were used to get the list.
http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/326692
Vol. 1 (Sadhale - Upanishad Vakya Kosha)
http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/407750
Vol. 2 (Sadhale - Upanishad Vakya Kosha)

http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/383598
Unpublished Upanishads (Adyar Libray)
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Jacob’s Concordance to Upanishads and Gita
http://www.dharmicscriptures.org/scriptures/

English translation of the 120 upanishads (? Bhattacharya).

Some like purva and uttaratApanI have been counted as same with purvottara.

A list of Upanishads in Translations (prepared by Kurt Keutzer)

The following are available English translations of various
upanishads in print, including some yoga upanishads:

Aiyar, K. N., translator, 1914. Thirty minor Upanishads,
including the Yoga Upanishads . Madras, 280 pages.

Deussen, Paul. 1980. Sixty Upanishads of the Veda - Part I.
Translated by V. M. Bedekar , G. B. Palsule.
First ed. 2 vols. Vol. 1.
Delhi: Motilal Banarsidas,543 pages.

Deussen, Paul. 1980. Sixty Upanishads of the Veda - Part 2.
Translated by V. M. Bedekar , G. B. Palsule.
First ed. 2 vols. Vol. 2.
Delhi: Motilal Banarsidas,544-1095 pages.

Kriyananda, Goswami. 1993. The Kriya Yoga Upanishad and
the Mystical Upanishads. Fourth ed. Chicago:
The Temple of Kriya Yoga,99 pages.

Varenne, Jean. 1989. Yoga and the Hindu Tradition.
Translated from French by Derek Coltman.
Delhi: Motilal Banarsidas,253 pages.
(Contains translation of the Darshana Upanishad)

The following list indicates which yoga upanishads
are translated in which references.
Some of these are available at archive.org

K.N. Aiyar refers to Aiyar 1914
Deussen refers to Deussen 1980
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Kriyananda refers to Kriyananda 1993
Sivananda refers to Sivananda 1994
Varenne refers to Varenne 1989

Advayataraka Upanishad
Amritabindu Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda)
Amritanada Upanishad (Deussen)
Brahmabindu Upanishad (Deussen)
Brahmavidya Upanishad (Deussen, Kriyananda)
Chulika Upanishad (Deussen, Kriyananda)
Darshana Upanishad (Varenne)
Dhyanabindu Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda)
Hamsa Upanishad (K. N. Aiyar)
Ksurika Upanishad (Deussen, Kriyananda)
Mahavakya Upanishad
Mandalabrahma Upanishad (K. N. Aiyar)
Nadabindu Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda)
Pashupatabrahma Upanishad
Shandilya Upanishad (K. N. Aiyar)
Tejobindu Upanishad (Deussen, Kriyananda)
Trishikhibrahma Upanishad
Varaha Upanishad (K. N. Aiyar)
Yogachudamani Upanishad
Yogakundali Upanishad (K. N. Aiyar, Sivananda)
Yogashikha Upanishad (Kriyananda)
Yogatattva Upanishad (K. N. Aiyar, Deussen, Kriyananda)

.. A Consolidated List of Upanishads..
Searchable pdf was typeset using generateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996
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on September 11, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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