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Katha Upanishad

கேடா²பநிஷth

ௐ
॥ அத² கேடா²பநிஷth³ ॥
ௐ ஸஹ நாவவ । ஸஹ ெநௗ ⁴நkh । ஸஹவீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவி நாவதீ⁴தமsh । மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥

Part I

Canto I

ௐ உஶnh ஹ ைவ வாஜரவஸ:ஸrhவேவத³ஸmh த³ெதௗ³ ।
தshய ஹ நசிேகதா நாம thர ஆஸ ॥ 1॥
த◌ँ ஹ மார◌ँ ஸnhதmh த³ஸு
நீயமாநாஸு ரth³தா⁴விேவஶ ேஸாऽமnhயத ॥ 2॥
பீேதாத³கா ஜkh³த⁴th’ ³kh³த⁴ேதா³ஹா நிnhth³யா: ।
அநnhதா³ நாம ேத ேலாகாshதாnh ஸ க³chச²தி தா த³த³th ॥ 3॥
ஸ ேஹாவாச பிதரmh தத கshைம மாmh தா³shயதி ।
th³விதீயmh th’தீயmh த◌ँ ேஹாவாச mh’thயேவ thவா த³தா³தி ॥ 4॥
ப³ஹூநாேம phரத²ேமா ப³ஹூநாேம மth◌⁴யம: ।
கி◌ँ shவிth³யமshய கrhதvhயmh யnhமயாऽth³ய கShயதி ॥ 5॥
அiνபய யதா² rhேவ phரதிபய ததா²ऽபேர ।
ஸshயவ மrhthய: பchயேத ஸshயவாஜாயேத ந: ॥ 6॥
ைவவாநர: phரவிஶthயதிதி²rhph³ராமே kh³’ஹாnh ।
தshையதா◌ँ ஶாnhதிmh rhவnhதி ஹர ைவவshவேதாத³கmh ॥ 7॥
ஆஶாphரதீே ஸŋhக³த◌ँ ஸூnh’தாmh
ேசShடாrhேத thரபஶூ◌ँச ஸrhவாnh ।
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கேடா²பநிஷth

ஏதth³vh’ŋhkhேத ஷshயாlhபேமத⁴ேஸா
யshயாநநnhவஸதி ph³ராமே kh³’ேஹ ॥ 8॥

திshேரா ராthrhயத³வாthrhkh³’ேஹ ேம-
ऽநநnh ph³ரமnhநதிதி²rhநமshய: ।

நமshேதऽsh ph³ரமnh shவshதி ேமऽsh
தshமாthphரதி thnhவராnhvh’ணீShவ ॥ 9॥

ஶாnhதஸŋhகlhப:ஸுமநா யதா²shயாth³
வீதமnhrhெகௗ³தேமா மாऽபி⁴ mh’thேயா ।

thவthphரsh’Shடmh மாऽபி⁴வேத³thphரதீத
ஏதth thரயாmh phரத²மmh வரmh vh’ேண ॥ 10॥

யதா² ரshதாth³ ப⁴விதா phரதீத
ஔth³தா³லகிராணிrhமthphரsh’Shட: ।

ஸுக²◌ँ ராth: ஶயிதா வீதமnh:
thவாmh த³th³’ஶிவாnhmh’thiµகா²th phரiµkhதmh ॥ 11॥

shவrhேக³ ேலாேக ந ப⁴யmh கிசநாshதி
ந தthர thவmh ந ஜரயா பி³ேப⁴தி ।

உேப⁴ தீrhthவாऽஶநாயாபிபாேஸ
ேஶாகாதிேகா³ ேமாத³ேத shவrhக³ேலாேக ॥ 12॥

ஸ thவமkh³நி◌ँ shவrhkh³யமth◌⁴ேய mh’thேயா
phரph³ thவ◌ँ ரth³த³தா⁴நாய மயmh ।

shவrhக³ேலாகா அmh’தthவmh ப⁴ஜnhத
ஏதth³ th³விதீேயந vh’ேண வேரண ॥ 13॥

phர ேத ph³ரவீ த³ ேம நிேபா³த⁴
shவrhkh³யமkh³நிmh நசிேகத: phரஜாநnh ।

அநnhதேலாகாphதிமேதா² phரதிShடா²mh
விth³தி⁴ thவேமதmh நிதmh ³ஹாயாmh ॥ 14॥

ேலாகாதி³மkh³நிmh தiµவாச தshைம
யா இShடகா யாவதீrhவா யதா² வா ।

ஸ சாபி தthphரthயவத³th³யேதா²khதmh
அதா²shய mh’th: நேரவாஹ Shட: ॥ 15॥
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தமph³ரவீth phயமாே மஹாthமா
வரmh தேவஹாth³ய த³தா³ ⁴ய: ।

தைவவ நாmhநா ப⁴விதாऽயமkh³நி:
sh’ŋhகாmh ேசமாமேநகபாmh kh³’ஹாண ॥ 16॥

thசிேகதshthபி⁴ேரthய ஸnhதி⁴mh
thகrhமkh’thதரதி ஜnhமmh’th ।

ph³ரமஜjhஞmh ேத³வTh³யmh விதி³thவா
நிசாyhேயமா◌ँ ஶாnhதிமthயnhதேமதி ॥ 17॥

thசிேகதshthரயேமதth³விதி³thவா
ய ஏவmh விth³வா◌ँசிiνேத நாசிேகதmh ।

ஸ mh’thபாஶாnh ரத: phரேth³ய
ேஶாகாதிேகா³ ேமாத³ேத shவrhக³ேலாேக ॥ 18॥

ஏஷ ேதऽkh³நிrhநசிேகத:shவrhkh³ேயா
யமvh’ணீதா² th³விதீேயந வேரண ।

ஏதமkh³நிmh தைவவ phரவயnhதி ஜநாஸ:

th’தீயmh வரmh நசிேகேதா vh’ணீShவ ॥ 19॥
ேயயmh phேரேத விசிகிthஸா மiνShேய-

ऽshதீthேயேக நாயமshதீதி ைசேக ।
ஏதth³விth³யாமiνஶிShடshthவயாऽஹmh
வராேமஷ வரshth’தீய: ॥ 20॥

ேத³ைவரthராபி விசிகிthதmh ரா
ந  ஸுவிjhேஞயமiΝேரஷ த⁴rhம: ।

அnhயmh வரmh நசிேகேதா vh’ணீShவ
மா ேமாபேராthரதி மா sh’ைஜநmh ॥ 21॥

ேத³ைவரthராபி விசிகிthதmh கில
thவmh ச mh’thேயா யnhந ஸுjhேஞயமாthத² ।

வkhதா சாshய thவாth³’க³nhேயா ந லph◌⁴ேயா
நாnhேயா வரshlhய ஏதshய கசிth ॥ 22॥

ஶதாஷ: thரெபௗthராnhvh’ணீShவா
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ப³ஹூnhபஶூnh ஹshதிரNhயமவாnh ।
⁴ேமrhமஹதா³யதநmh vh’ணீShவ
shவயmh ச வ ஶரேதா³ யாவதி³chச² ॥ 23॥

ஏதthlhயmh யதி³ மnhயேஸ வரmh
vh’ணீShவ விthதmh சிரவிகாmh ச ।

மஹா⁴ெமௗ நசிேகதshthவேமதி⁴
காமாநாmh thவா காமபா⁴ஜmh கேரா ॥ 24॥

ேய ேய காமா ³rhலபா⁴ மrhthயேலாேக
ஸrhவாnh காமா◌ँச²nhத³த: phராrhத²யshவ ।

இமா ராமா:ஸரதா:²ஸrhயா
ந th³’ஶா லmhப⁴நீயா மiνShைய: ।

ஆபி⁴rhமthphரthதாபி: ◌⁴ பசாரயshவ
நசிேகேதா மரணmh மாऽiνphரா: ॥ 25॥

ேவாபா⁴வா மrhthயshய யத³nhதைகதth
ஸrhேவnhth³யாmh ஜரயnhதி ேதஜ: ।

அபி ஸrhவmh விதமlhபேமவ
தைவவ வாஹாshதவ nh’thயகீ³ேத ॥ 26॥

ந விthேதந தrhபணீேயா மiνShேயா
லphshயாமேஹ விthதமth³ராம ேசththவா ।

விShயாேமா யாவதீ³ஶிShய thவmh
வரsh ேம வரணீய:ஸ ஏவ ॥ 27॥

அrhயதாமmh’தாநாiµேபthய
rhயnhமrhthய: khவத: ◌⁴shத:² phரஜாநnh ।

அபி⁴th◌⁴யாயnh வrhணரதிphரேமாதா³nh
அதிதீ³rhேக⁴ விேத ேகா ரேமத ॥ 28॥

யshnhநித³mh விசிகிthஸnhதி mh’thேயா
யthஸாmhபராேய மஹதி ph³ நshதth ।

ேயாऽயmh வேரா ³ட⁴மiνphரவிShேடா
நாnhயmh தshமாnhநசிேகதா vh’ணீேத ॥ 29॥

॥ இதி காட²ேகாபநிஷதி³ phரத²மாth◌⁴யாேய phரத²மா வlh ॥

4 sanskritdocuments.org



கேடா²பநிஷth

Part I

Canto II

அnhயchch²ேரேயாऽnhய³ைதவ phேரய-
shேத உேப⁴ நாநாrhேத² ஷ◌ँ நீத: ।

தேயா: ேரய ஆத³தா³நshய ஸா⁴
ப⁴வதி யேதऽrhதா²th³ய உ phேரேயா vh’ணீேத ॥ 1॥

ேரயச phேரயச மiνShயேமத:
ெதௗ ஸmhபthய விவிநkhதி தீ⁴ர: ।

ேரேயா  தீ⁴ேராऽபி⁴ phேரயேஸா vh’ணீேத
phேரேயா மnhேதா³ ேயாக³ேமாth³vh’ணீேத ॥ 2॥

ஸ thவmh phயாnhphயபாmhச காமாnh
அபி⁴th◌⁴யாயnhநசிேகேதாऽthயshரா: ।

ைநதாmh sh’ŋhகாmh விthதமயீமவாphேதா
யshயாmh மjhஜnhதி ப³ஹேவா மiνShயா: ॥ 3॥

³ரேமேத விபேத விஷூசீ
அவிth³யா யா ச விth³ேயதி jhஞாதா ।

விth³யாபீ⁴phநmh நசிேகதஸmh மnhேய
ந thவா காமா ப³ஹேவாऽேலாபnhத ॥ 4॥

அவிth³யாயாமnhதேர வrhதமாநா:
shவயmh தீ⁴ரா: பNh³தmhமnhயமாநா: ।

த³nhth³ரmhயமா: பயnhதி டா⁴
அnhேத⁴ைநவ நீயமாநா யதா²nhதா: ◌⁴ ॥ 5॥

ந ஸாmhபராய: phரதிபா⁴தி பா³லmh
phரமாth³யnhதmh விthதேமாேஹந ட⁴mh ।

அயmh ேலாேகா நாshதி பர இதி மாநீ
ந: நrhவஶமாபth³யேத ேம ॥ 6॥

ரவயாபி ப³ஹுபி⁴rhேயா ந லph◌⁴ய:
ஶ ◌்’Nhவnhேதாऽபி ப³ஹேவா யmh ந விth³: ।
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ஆசrhேயா வkhதா ஶேலாऽshய லph³தா⁴
ஆசrhேயா jhஞாதா ஶலாiνஶிShட: ॥ 7॥

ந நேரவேரண phேராkhத ஏஷ
ஸுவிjhேஞேயா ப³ஹுதா⁴ சிnhthயமாந: ।

அநnhயphேராkhேத க³திரthர நாshதி
அணீயாnh யதrhkhயமiΝphரமாth ॥ 8॥

ைநஷா தrhேகண மதிராபேநயா
phேராkhதாnhேயைநவ ஸுjhஞாநாய phேரShட² ।

யாmh thவமாப:ஸthயth◌⁴’திrhப³தா
thவாth³’ŋhேநா ⁴யாnhநசிேகத: phரShடா ॥ 9॥

ஜாநாmhயஹmh ேஶவதி⁴thயநிthயmh
ந யth◌⁴ைவ: phராphயேத  th◌⁴வmh தth ।

தேதா மயா நாசிேகதசிேதாऽkh³நி:
அநிthையrhth³ரvhைய: phராphதவாநsh நிthயmh ॥ 10॥

காமshயாphதிmh ஜக³த: phரதிShடா²mh
khரேதாராநnhthயமப⁴யshய பாரmh ।

shேதாமமஹ³கா³யmh phரதிShடா²mh th³’ShThவா
th◌⁴’thயா தீ⁴ேரா நசிேகேதாऽthயshரா: ॥ 11॥

தmh ³rhத³rhஶmh ³ட⁴மiνphரவிShடmh
³ஹாதmh க³வேரShட²mh ராணmh ।

அth◌⁴யாthமேயாகா³தி⁴க³ேமந ேத³வmh
மthவா தீ⁴ேரா ஹrhஷேஶாெகௗ ஜஹாதி ॥ 12॥

ஏதchch²thவா ஸmhபkh³’ய மrhthய:
phரvh’ய த⁴rhmhயமiΝேமதமாphய ।

ஸ ேமாத³ேத ேமாத³நீய◌ँ  லph³th◌⁴வா
விvh’த◌ँ ஸth³ம நசிேகதஸmh மnhேய ॥ 13॥

அnhயthர த⁴rhமாத³nhயthராத⁴rhமா-
த³nhயthராshமாthkh’தாkh’தாth ।

அnhயthர ⁴தாchச ப⁴vhயாchச
யthதthபய தth³வத³ ॥ 14॥
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ஸrhேவ ேவதா³ யthபத³மாமநnhதி
தபாꣳஸrhவாணி ச யth³வத³nhதி ।

யதி³chச²nhேதா ph³ரமசrhயmh சரnhதி
தthேத பத³ꣳஸŋhkh³ரேஹண ph³ரவீmhேயாthேயதth ॥ 15॥

ஏதth³th◌⁴ேயவாரmh ph³ரம ஏதth³th◌⁴ேயவாரmh பரmh ।
ஏதth³th◌⁴ேயவாரmh jhஞாthவா ேயா யதி³chச²தி தshய தth ॥ 16॥
ஏததா³லmhப³ந◌ँ ேரShட²ேமததா³லmhப³நmh பரmh ।
ஏததா³லmhப³நmh jhஞாthவா ph³ரமேலாேக மயேத ॥ 17॥
ந ஜாயேத mhயேத வா விபசி-
nhநாயmh தசிnhந ப³⁴வ கசிth ।

அேஜா நிthய: ஶாவேதாऽயmh ராே
ந ஹnhயேத ஹnhயமாேந ஶேர ॥ 18॥

ஹnhதா ேசnhமnhயேத ஹnh◌ँ ஹதேசnhமnhயேத ஹதmh ।
உெபௗ⁴ ெதௗ ந விஜாநீேதா நாய◌ँ ஹnhதி ந ஹnhயேத ॥ 19॥
அேரணீயாnhமஹேதா மயா-
நாthமாऽshய ஜnhேதாrhநிேதா ³ஹாயாmh ।

தமkhர: பயதி வீதேஶாேகா
தா⁴phரஸாதா³nhமமாநமாthமந: ॥ 20॥

ஆேநா ³ரmh vhரஜதி ஶயாேநா யாதி ஸrhவத: ।
கshதmh மதா³மத³mh ேத³வmh மத³nhேயா jhஞாமrhஹதி ॥ 21॥
அஶர◌ँ ஶேரShவநவshேத²Shவவshதி²தmh ।
மஹாnhதmh வி⁴மாthமாநmh மthவா தீ⁴ேரா ந ேஶாசதி ॥ 22॥
நாயமாthமா phரவசேநந லph◌⁴ேயா
ந ேமத⁴யா ந ப³ஹுநா ேதந ।

யேமைவஷ vh’iΝேத ேதந லph◌⁴ய:
தshையஷ ஆthமா விvh’iΝேத தꣳ shவாmh ॥ 23॥

நாவிரேதா ³சதாnhநாஶாnhேதா நாஸமாத: ।
நாஶாnhதமாநேஸா வாऽபி phரjhஞாேநைநநமாphiνயாth ॥ 24॥
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யshய ph³ரம ச thரmh ச உேப⁴ ப⁴வத ஓத³ந: ।
mh’thrhயshேயாபேஸசநmh க இthதா² ேவத³ யthர ஸ: ॥ 25॥
இதி காட²ேகாபநிஷதி³ phரத²மாth◌⁴யாேய th³விதீயா வlh ॥

Part I

Canto III

’தmh பிப³nhெதௗ ஸுkh’தshய ேலாேக
³ஹாmh phரவிShெடௗ பரேம பராrhேத⁴ ।

சா²யாதெபௗ ph³ரமவிேதா³ வத³nhதி
பசாkh³நேயா ேய ச thசிேகதா: ॥ 1॥

ய: ேஸஜாநாநாமரmh ph³ரம யth பரmh ।
அப⁴யmh திதீrhஷதாmh பாரmh நாசிேகத◌ँ ஶேகம ॥ 2॥
ஆthமாந◌ँ ரதி²தmh விth³தி⁴ ஶர◌ँ ரத²ேமவ  ।
³th³தி⁴mh  ஸாரதி²mh விth³தி⁴ மந: phரkh³ரஹேமவ ச ॥ 3॥
இnhth³யாணி ஹயாநாஹுrhவிஷயா◌ँ shேதஷு ேகா³சராnh ।
ஆthேமnhth³யமேநாkhதmh ேபா⁴khேதthயாஹுrhமநீண: ॥ 4॥
யshthவவிjhஞாநவாnhப⁴வthயkhேதந மநஸா ஸதா³ ।
தshேயnhth³யாNhயவயாநி ³Shடாவா இவ ஸாரேத:² ॥ 5॥
யsh விjhஞாநவாnhப⁴வதி khேதந மநஸா ஸதா³ ।
தshேயnhth³யாணி வயாநி ஸத³வா இவ ஸாரேத:² ॥ 6॥
யshthவவிjhஞாநவாnhப⁴வthயமநshக:ஸதா³ऽஶுசி: ।
ந ஸ தthபத³மாphேநாதி ஸmhஸாரmh சாதி⁴க³chச²தி ॥ 7॥
யsh விjhஞாநவாnhப⁴வதி ஸமநshக:ஸதா³ ஶுசி: ।
ஸ  தthபத³மாphேநாதி யshமாth³⁴ேயா ந ஜாயேத ॥ 8॥
விjhஞாநஸாரதி²rhயsh மந: phரkh³ரஹவாnhநர: ।
ேஸாऽth◌⁴வந: பாரமாphேநாதி தth³விShே: பரமmh பத³mh ॥ 9॥
இnhth³ேயph◌⁴ய: பரா யrhதா²அrhேத²ph◌⁴யச பரmh மந: ।
மநஸsh பரா ³th³தி⁴rh³th³ேத⁴ராthமா மஹாnhபர: ॥ 10॥
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மஹத: பரமvhயkhதமvhயkhதாthஷ: பர: ।
ஷாnhந பரmh கிசிthஸா காShடா²ஸா பரா க³தி: ॥ 11॥
ஏஷ ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ³ேடா⁴ऽऽthமா ந phரகாஶேத ।
th³’யேத thவkh³rhயயா ³th³th◌⁴யா ஸூமயா ஸூமத³rhஶிபி: ◌⁴ ॥ 12॥
யchேச²th³வாŋhமந phராjhஞshதth³யchேச²jhjhஞாந ஆthமநி ।
jhஞாநமாthமநி மஹதி நியchேச²thதth³யchேச²chசா²nhத ஆthமநி ॥ 13॥
உthதிShட²த ஜாkh³ரத
phராphய வராnhநிேபா³த⁴த ।

ுரshய தா⁴ரா நிஶிதா ³ரthயயா
³rhக³mh பத²shதthகவேயா வத³nhதி ॥ 14॥

அஶph³த³மshபrhஶமபமvhயயmh
ததா²ऽரஸmh நிthயமக³nhத⁴வchச யth ।

அநாth³யநnhதmh மஹத: பரmh th◌⁴வmh
நிசாyhய தnhmh’thiµகா²th phரiµchயேத ॥ 15॥

நாசிேகதiµபாkh²யாநmh mh’thphேராkhத◌ँ ஸநாதநmh ।
உkhthவா thவா ச ேமதா⁴வீ ph³ரமேலாேக மயேத ॥ 16॥
ய இமmh பரமmh ³யmh ராவேயth³ ph³ரமஸmhஸதி³ ।
phரயத: ராth³த⁴காேல வா ததா³நnhthயாய கlhபேத ।
ததா³நnhthயாய கlhபத இதி ॥ 17॥
இதி காட²ேகாபநிஷதி³ phரத²மாth◌⁴யாேய th’தீயா வlh ॥

Part II

Canto I

பராசி கா²நி vhயth’ணth shவயmh⁴-
shதshமாthபராŋhபயதி நாnhதராthமnh ।

கசிth³தீ⁴ர: phரthயகா³thமாநைம-

தா³vh’thதசுரmh’தthவchச²nh ॥ 1॥
பராச: காமாநiνயnhதி பா³லா-
shேத mh’thேயாrhயnhதி விததshய பாஶmh ।
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அத² தீ⁴ரா அmh’தthவmh விதி³thவா
th◌⁴வமth◌⁴ேவShவிஹ ந phராrhத²யnhேத ॥ 2॥

ேயந பmh ரஸmh க³nhத⁴mh ஶph³தா³nh shபrhஶாꣳச ைம²நாnh ।
ஏேதைநவ விஜாநாதி கிமthர பஶிShயேத । ஏதth³ைவ தth ॥ 3॥
shவphநாnhதmh ஜாக³தாnhதmh ேசாெபௗ⁴ ேயநாiνபயதி ।
மஹாnhதmh வி⁴மாthமாநmh மthவா தீ⁴ேரா ந ேஶாசதி ॥ 4॥
ய இமmh மth◌⁴வத³mh ேவத³ஆthமாநmh வமnhதிகாth ।
ஈஶாநmh ⁴தப⁴vhயshய ந தேதா விஜு³phஸேத । ஏதth³ைவ தth ॥ 5॥
ய: rhவmh தபேஸா ஜாதமth³ph◌⁴ய: rhவமஜாயத ।
³ஹாmh phரவிய திShட²nhதmh ேயா ⁴ேதபி⁴rhvhயபயத । ஏதth³ைவ தth ॥ 6॥
யா phராேணந ஸmhப⁴வthயதி³திrhேத³வதாமயீ ।
³ஹாmh phரவிய திShட²nhதீmh யா ⁴ேதபி⁴rhvhயஜாயத । ஏதth³ைவ தth ॥ 7॥
அரNhேயாrhநிேதா ஜாதேவதா³ க³rhப⁴ இவ ஸுph◌⁴’ேதா க³rhபி⁴ணீபி: ◌⁴ ।
தி³ேவ தி³ேவ ஈTh³ேயா ஜாkh³’வth³பி⁴rhஹவிShமth³பி⁴rhமiνShேயபி⁴ரkh³நி: । ஏதth³ைவ
தth ॥ 8॥
யதேசாேத³தி ஸூrhேயாऽshதmh யthர ச க³chச²தி ।
தmh ேத³வா:ஸrhேவऽrhபிதாshத³ நாthேயதி கசந । ஏதth³ைவ தth ॥ 9॥
யேத³ேவஹ தத³iµthர யத³iµthர தத³nhவிஹ ।
mh’thேயா:ஸ mh’thமாphேநாதி ய இஹ நாேநவ பயதி ॥ 10॥
மநைஸேவத³மாphதvhயmh ேநஹ நாநாऽshதி கிசந ।
mh’thேயா:ஸ mh’thmh க³chச²தி ய இஹ நாேநவ பயதி ॥ 11॥
அŋh³Shட²மாthர: ேஷா மth◌⁴ய ஆthமநி திShட²தி ।
ஈஶாநmh ⁴தப⁴vhயshய ந தேதா விஜு³phஸேத । ஏதth³ைவ தth ॥ 12॥
அŋh³Shட²மாthர: ேஷா jhேயாதிவா⁴மக: ।
ஈஶாேநா ⁴தப⁴vhயshய ஸ ஏவாth³ய ஸ உ வ: । ஏதth³ைவ தth ॥ 13॥
யேதா²த³கmh ³rhேக³ vh’Shடmh பrhவேதஷு விதா⁴வதி ।
ஏவmh த⁴rhமாnh ph’த²kh பயmhshதாேநவாiνவிதா⁴வதி ॥ 14॥
யேதா²த³கmh ஶுth³ேத⁴ ஶுth³த⁴மாkhதmh தாth³’ேக³வ ப⁴வதி ।
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ஏவmh iµேநrhவிஜாநத ஆthமா ப⁴வதி ெகௗ³தம ॥ 15॥
இதி காட²ேகாபநிஷதி³ th³விதீயாth◌⁴யாேய phரத²மா வlh ॥

Part II

Canto II

ரேமகாத³ஶth³வாரமஜshயாவkhரேசதஸ: ।
அiνShடா²ய ந ேஶாசதி விiµkhதச விiµchயேத । ஏதth³ைவ தth ॥ 1॥
ஹ◌ँஸ: ஶுசிஷth³வஸுரnhதஸth³-
ேஹாதா ேவதி³ஷத³திதி²rh³ேராணஸth ।

nh’ஷth³வரஸth³’தஸth³vhேயாமஸth³
அph³ஜா ேகா³ஜா ’தஜா அth³ஜா ’தmh ph³’ஹth ॥ 2॥

ஊrhth◌⁴வmh phராணiµnhநயthயபாநmh phரthயக³shயதி ।
மth◌⁴ேய வாமநமாநmh விேவ ேத³வா உபாஸேத ॥ 3॥
அshய விshரmhஸமாநshய ஶரshத²shய ேத³ந: ।
ேத³ஹாth³விiµchயமாநshய கிமthர பஶிShயேத । ஏதth³ைவ தth ॥ 4॥
ந phராேணந நாபாேநந மrhthேயா வதி கசந ।
இதேரண  வnhதி யshnhேநதாபாெதௗ ॥ 5॥
ஹnhத த இத³mh phரவயா ³யmh ph³ரம ஸநாதநmh ।
யதா² ச மரணmh phராphய ஆthமா ப⁴வதி ெகௗ³தம ॥ 6॥
ேயாநிமnhேய phரபth³யnhேத ஶரthவாய ேத³ந: ।
shதா²iΝமnhேயऽiνஸmhயnhதி யதா²கrhம யதா²தmh ॥ 7॥
ய ஏஷ ஸுphேதஷு ஜாக³rhதி காமmh காமmh ேஷா நிrhமாண: ।
தேத³வ ஶுkhரmh தth³ph³ரம தேத³வாmh’தiµchயேத ।
தsh◌ँlhேலாகா: தா:ஸrhேவ த³ நாthேயதி கசந । ஏதth³ைவ தth ॥ 8॥
அkh³நிrhயைத²ேகா ⁴வநmh phரவிShேடா
பmh பmh phரதிேபா ப³⁴வ ।

ஏகshததா²ஸrhவ⁴தாnhதராthமா
பmh பmh phரதிேபா ப³ச ॥ 9॥
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வாrhயைத²ேகா ⁴வநmh phரவிShேடா
பmh பmh phரதிேபா ப³⁴வ ।

ஏகshததா²ஸrhவ⁴தாnhதராthமா
பmh பmh phரதிேபா ப³ச ॥ 10॥

ஸூrhேயா யதா²ஸrhவேலாகshய சு:
ந phயேத சாுைஷrhபா³யேதா³ைஷ: ।

ஏகshததா²ஸrhவ⁴தாnhதராthமா
ந phயேத ேலாக:³ேக²ந பா³ய: ॥ 11॥

ஏேகா வஶீ ஸrhவ⁴தாnhதராthமா
ஏகmh பmh ப³ஹுதா⁴ ய: கேராதி ।

தமாthமshத²mh ேயऽiνபயnhதி தீ⁴ரா:
ேதஷாmh ஸுக²mh ஶாவதmh ேநதேரஷாmh ॥ 12॥

நிthேயாऽநிthயாநாmh ேசதநேசதநாநாmh
ஏேகா ப³ஹூநாmh ேயா வித³தா⁴தி காமாnh ।

தமாthமshத²mh ேயऽiνபயnhதி தீ⁴ரா:
ேதஷாmh ஶாnhதி: ஶாவதீ ேநதேரஷாmh ॥ 13॥

தேத³ததி³தி மnhயnhேதऽநிrhேத³யmh பரமmh ஸுக²mh ।
கத²mh iν தth³விஜாநீயாmh கிiµ பா⁴தி விபா⁴தி வா ॥ 14॥
ந தthர ஸூrhேயா பா⁴தி ந சnhth³ரதாரகmh
ேநமா விth³ேதா பா⁴nhதி ேதாऽயமkh³நி: ।

தேமவ பா⁴nhதமiνபா⁴தி ஸrhவmh
தshய பா⁴ஸா ஸrhவத³mh விபா⁴தி ॥ 15॥
இதி காட²ேகாபநிஷதி³ th³விதீயாth◌⁴யாேய th³விதீயா வlh ॥

Part II

Canto III

ஊrhth◌⁴வேலாऽவாkhஶாக² ஏேஷாऽவthத:²ஸநாதந: ।
தேத³வ ஶுkhரmh தth³ph³ரம தேத³வாmh’தiµchயேத ।
தsh◌ँlhேலாகா: தா:ஸrhேவ த³ நாthேயதி கசந । ஏதth³ைவ தth ॥ 1॥
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யதி³த³mh கிmh ச ஜக³th ஸrhவmh phராண ஏஜதி நி:sh’தmh ।
மஹth³ப⁴யmh வjhரiµth³யதmh ய ஏதth³வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhதி ॥ 2॥
ப⁴யாத³shயாkh³நிshதபதி ப⁴யாthதபதி ஸூrhய: ।
ப⁴யாதி³nhth³ரச வாச mh’thrhதா⁴வதி பசம: ॥ 3॥
இஹ ேசத³ஶகth³ேபா³th³⁴mh phராரshய விshரஸ: ।
தத:ஸrhேக³ஷு ேலாேகஷு ஶரthவாய கlhபேத ॥ 4॥
யதா²ऽऽத³rhேஶ ததா²ऽऽthமநி யதா²shவphேந ததா² பிth’ேலாேக ।
யதா²ऽphஸு பவ த³th³’ேஶ ததா² க³nhத⁴rhவேலாேக
சா²யாதபேயாவ ph³ரமேலாேக ॥ 5॥
இnhth³யாmh ph’த²kh³பா⁴வiµத³யாshதமெயௗ ச யth ।
ph’த²³thபth³யமாநாநாmh மthவா தீ⁴ேரா ந ேஶாசதி ॥ 6॥
இnhth³ேயph◌⁴ய: பரmh மேநா மநஸ:ஸththவiµthதமmh ।
ஸththவாத³தி⁴ மஹாநாthமா மஹேதாऽvhயkhதiµthதமmh ॥ 7॥
அvhயkhதாth பர: ேஷா vhயாபேகாऽŋhக³ ஏவ ச ।
யmh jhஞாthவா iµchயேத ஜnhரmh’தthவmh ச க³chச²தி ॥ 8॥
ந ஸnhth³’ேஶ திShட²தி பமshய
ந சுஷா பயதி கசைநநmh ।

’தா³ மநீஷா மநஸாऽபி⁴khlh’phேதா
ய ஏதth³வி³ரmh’தாshேத ப⁴வnhதி ॥ 9॥

யதா³ பசாவதிShட²nhேத jhஞாநாநி மநஸா ஸஹ ।
³th³தி⁴ச ந விேசShடேத தாமாஹு: பரமாmh க³திmh ॥ 10॥
தாmh ேயாக³தி மnhயnhேத shதி²ராnhth³யதா⁴ரmh ।
அphரமthதshததா³ ப⁴வதி ேயாேகா³ phரப⁴வாphயெயௗ ॥ 11॥
ைநவ வாசா ந மநஸா phராphmh ஶkhேயா ந சுஷா ।
அshதீதி ph³வேதாऽnhயthர கத²mh த³பலph◌⁴யேத ॥ 12॥
அshதீthேயேவாபலph³த⁴vhயshதththவபா⁴ேவந ேசாப⁴ேயா: ।
அshதீthேயேவாபலph³த⁴shய தththவபா⁴வ: phரத³தி ॥ 13॥
யதா³ஸrhேவ phரiµchயnhேத காமா ேயऽshய ’தி³ தா: ।
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அத² மrhthேயாऽmh’ேதா ப⁴வthயthர ph³ரம ஸமiνேத ॥ 14॥
யதா³ஸrhேவ phரபி⁴th³யnhேத ’த³யshேயஹ kh³ரnhத²ய: ।
அத² மrhthேயாऽmh’ேதா ப⁴வthேயதாவth³th◌⁴யiνஶாஸநmh ॥ 15॥
ஶதmh ைசகா ச ’த³யshய நாTh³ய-
shதாஸாmh rhதா⁴நமபி⁴நி:sh’ைதகா ।

தேயாrhth◌⁴வமாயnhநmh’தthவேமதி
விShவŋhஙnhயா உthkhரமேண ப⁴வnhதி ॥ 16॥

அŋh³Shட²மாthர: ேஷாऽnhதராthமா
ஸதா³ ஜநாநாmh ’த³ேய ஸmhநிவிShட: ।

தmh shவாchச²ராthphரvh’ேஹnhiµஜாதி³ேவகாmh ைத⁴rhேயண ।
தmh விth³யாch²khரமmh’தmh தmh விth³யாch²khரமmh’ததி ॥ 17॥
mh’thphேராkhதாmh நசிேகேதாऽத²லph³th◌⁴வா
விth³யாேமதாmh ேயாக³விதி⁴mh ச kh’thshநmh ।

ph³ரமphராphேதா விரேஜாऽ⁴th³விmh’th-
ரnhேயாऽphேயவmh ேயா வித³th◌⁴யாthமேமவ ॥ 18॥

ஸஹ நாவவ । ஸஹ ெநௗ ⁴நkh । ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவிநாவதீ⁴தமsh மா விth³விஷாவைஹ ॥ 19॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
இதி காட²ேகாபநிஷதி³ th³விதீயாth◌⁴யாேய th’தீயா வlh ॥
ௐ ஸஹ நாவவ । ஸஹ ெநௗ ⁴நkh । ஸஹவீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவி நாவதீ⁴தமsh । மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
ௐ தth ஸth ॥
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