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Kena Upanishad

ேகேநாபநிஷth

॥ அத² ேகேநாபநிஷth ॥
ௐ ஆphயாயnh மமாŋhகா³நி வாkhphராணசு:
ேராthரமேதா² ப³லnhth³யாணி ச ஸrhவாணி ।
ஸrhவmh ph³ரெமௗபநிஷத³mh
மாऽஹmh ph³ரம நிராrhயாmh மா மா ph³ரம
நிராகேராத³நிராகரணமshthவநிராகரணmh ேமऽsh ।
ததா³thமநி நிரேத ய
உபநிஷthஸு த⁴rhமாshேத மயி ஸnh ேத மயி ஸnh ।

ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥

ௐ ேகேநதmh பததி phேரதmh மந:
ேகந phராண: phரத²ம: phைரதி khத: ।

ேகேநதாmh வாசமாmh வத³nhதி
சு: ேராthரmh க உ ேத³ேவா நkhதி ॥ 1॥

ேராthரshய ேராthரmh மநேஸா மேநா யth³
வாேசா ஹ வாசmh ஸ உ phராணshய phராண: ।

சுஷசுரதிiµchய தீ⁴ரா:
phேரthயாshமாlhேலாகாத³mh’தா ப⁴வnhதி ॥ 2॥

ந தthர சுrhக³chச²தி ந வாkh³க³chச²தி ேநா மந: ।
ந விth³ேமா ந விஜாநீேமா யைத²தத³iνஶிShயாth ॥ 3॥
அnhயேத³வ தth³விதி³தாத³ேதா²அவிதி³தாத³தி⁴ ।
இதி ஶும rhேவஷாmh ேய நshதth³vhயாசசேர ॥ 4॥
யth³வாசாऽநph◌⁴தி³தmh ேயந வாக³ph◌⁴th³யேத ।
தேத³வ ph³ரம thவmh விth³தி⁴ ேநத³mh யதி³த³iµபாஸேத ॥ 5॥
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ேகேநாபநிஷth

யnhமநஸா ந மiνேத ேயநாஹுrhமேநா மதmh ।
தேத³வ ph³ரம thவmh விth³தி⁴ ேநத³mh யதி³த³iµபாஸேத ॥ 6॥
யchசுஷா ந பயதி ேயந சூ◌ँ பயதி ।
தேத³வ ph³ரம thவmh விth³தி⁴ ேநத³mh யதி³த³iµபாஸேத ॥ 7॥
யchch²ேராthேரண ந ஶ ◌்’ேதி ேயந ேராthரத³mh தmh ।
தேத³வ ph³ரம thவmh விth³தி⁴ ேநத³mh யதி³த³iµபாஸேத ॥ 8॥
யthphராேணந ந phராணிதி ேயந phராண: phரணீயேத ।
தேத³வ ph³ரம thவmh விth³தி⁴ ேநத³mh யதி³த³iµபாஸேத ॥ 9॥

॥ இதி ேகேநாபநிஷதி³ phரத²ம: க²Nhட:³ ॥

யதி³ மnhயேஸ ஸுேவேத³தி த³ஹரேமவாபி var த³ph◌⁴ரேமவாபி
நmh thவmh ேவthத² ph³ரமே பmh ।

யத³shய thவmh யத³shய ேத³ேவShவத² iν
மா◌ँshயேமவ ேத மnhேய விதி³தmh ॥ 1॥

நாஹmh மnhேய ஸுேவேத³தி ேநா ந ேவேத³தி ேவத³ ச ।
ேயா நshதth³ேவத³ தth³ேவத³ ேநா ந ேவேத³தி ேவத³ ச ॥ 2॥
யshயாமதmh தshய மதmh மதmh யshய ந ேவத³ஸ: ।
அவிjhஞாதmh விஜாநதாmh விjhஞாதமவிஜாநதாmh ॥ 3॥
phரதிேபா³த⁴விதி³தmh மதமmh’தthவmh  விnhத³ேத ।
ஆthமநா விnhத³ேத வீrhயmh விth³யயா விnhத³ேதऽmh’தmh ॥ 4॥
இஹ ேசத³ேவதீ³த³த²ஸthயமshதி
ந ேசதி³ஹாேவதீ³nhமஹதீ விநSh: ।

⁴ேதஷு ⁴ேதஷு விசிthய தீ⁴ரா:
phேரthயாshமாlhேலாகாத³mh’தா ப⁴வnhதி ॥ 5॥

॥ இதி ேகேநாபநிஷதி³ th³விதீய: க²Nhட:³ ॥

ph³ரம ஹ ேத³ேவph◌⁴ேயா விkh³ேய தshய ஹ ph³ரமே
விஜேய ேத³வா அமயnhத ॥ 1॥
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ேகேநாபநிஷth

த ஐnhதாshமாகேமவாயmh விஜேயாऽshமாகேமவாயmh மேமதி ।
தth³ைத⁴ஷாmh விஜjhெஞௗ ேதph◌⁴ேயா ஹ phரா³rhப³⁴வ தnhந vhயஜாநத
கித³mh யதி ॥ 2॥
ேதऽkh³நிமph³வஜாதேவத³ ஏதth³விஜாநீ
கித³mh யதி தேத²தி ॥ 3॥
தத³ph◌⁴யth³ரவthதமph◌⁴யவத³thேகாऽthயkh³நிrhவா
அஹமshthயph³ரவீjhஜாதேவதா³ வா அஹமshதி ॥ 4॥
தshꣳshthவயி கிmh வீrhயthயபீத³ꣳஸrhவmh
த³ேஹயmh யதி³த³mh ph’தி²vhயாதி ॥ 5॥
தshைம th’ணmh நித³தா⁴ேவதth³த³ேஹதி ।
த³பphேரயாய ஸrhவஜேவந தnhந ஶஶாக த³kh³⁴mh ஸ தத ஏவ
நிவvh’ேத ைநதத³ஶகmh விjhஞாmh யேத³தth³யதி ॥ 6॥
அத² வாமph³வnhவாயேவதth³விஜாநீ
கிேமதth³யதி தேத²தி ॥ 7॥
தத³ph◌⁴யth³ரவthதமph◌⁴யவத³thேகாऽதி வாrhவா
அஹமshthயph³ரவீnhமாதவா வா அஹமshதி ॥ 8॥
தsh◌ँshthவயி கிmh வீrhயthயபீத³◌ँ
ஸrhவமாத³தீ³ய யதி³த³mh ph’தி²vhயாதி ॥ 9॥
தshைம th’ணmh நித³தா⁴ேவததா³த³thshேவதி
த³பphேரயாய ஸrhவஜேவந தnhந ஶஶாகாதா³mh ஸ தத ஏவ
நிவvh’ேத ைநதத³ஶகmh விjhஞாmh யேத³தth³யதி ॥ 10॥
அேத²nhth³ரமph³வnhமக⁴வnhேநதth³விஜாநீ கிேமதth³யதி தேத²தி
தத³ph◌⁴யth³ரவthதshமாthதிேராத³ேத⁴ ॥ 11॥
ஸ தshnhேநவாகாேஶ shthயமாஜகா³ம ப³ஹுேஶாப⁴மாநாiµமா◌ँ
ைஹமவதீmh தா◌ँேஹாவாச கிேமதth³யதி ॥ 12॥

॥ இதி ேகேநாபநிஷதி³ th’தீய: க²Nhட:³ ॥

ஸா ph³ரேமதி ேஹாவாச ph³ரமே வா ஏதth³விஜேய மயth◌⁴வதி
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ேகேநாபநிஷth

தேதா ைஹவ விதா³சகார ph³ரேமதி ॥ 1॥
தshமாth³வா ஏேத ேத³வா அதிதராவாnhயாnhேத³வாnhயத³kh³நிrhவாnhth³ரshேத
ேயநnhேநதி³Shட²mh பshபrhஶுshேத ேயநthphரத²ேமா விதா³சகார ph³ரேமதி ॥
2॥
தshமாth³வா இnhth³ேராऽதிதராவாnhயாnhேத³வாnhஸ
ேயநnhேநதி³Shட²mh பshபrhஶஸேயநthphரத²ேமா விதா³சகார ph³ரேமதி॥ 3॥
தshையஷ ஆேத³ேஶா யேத³தth³விth³ேதா vhயth³ததா³3
Extra ‘A’kAr is used in the sense of comparison

இதீnh nhயஷதா³3இthயதி⁴ைத³வதmh ॥ 4॥
அதா²th◌⁴யாthமmh யth³ேத³தth³க³chச²தீவ ச மேநாऽேநந
ைசத³பshமரthயபீ⁴ண◌ँ ஸŋhகlhப: ॥ 5॥
தth³த⁴ தth³வநmh நாம தth³வநthபாதvhயmh ஸ ய ஏதேத³வmh ேவதா³பி⁴
ைஹநꣳ ஸrhவாணி ⁴தாநி ஸmhவாச²nhதி ॥ 6॥
உபநிஷத³mh ேபா⁴ ph³thkhதா த உபநிஷth³ph³ராmh வாவ த
உபநிஷத³மph³ேமதி ॥ 7॥
தshைய தேபா த³ம: கrhேமதி phரதிShடா² ேவதா:³ஸrhவாŋhகா³நி
ஸthயமாயதநmh ॥ 8॥
ேயா வா ஏதாேமவmh ேவதா³பஹthய பாphமாநமநnhேத shவrhேக³
ேலாேக jhேயேய phரதிதிShட²தி phரதிதிShட²தி ॥ 9॥

॥ இதி ேகேநாபநிஷதி³ சrhத:² க²Nhட:³ ॥

ௐ ஆphயாயnh மமாŋhகா³நி வாkhphராணசு:
ேராthரமேதா² ப³லnhth³யாணி ச ஸrhவாணி ।
ஸrhவmh ph³ரெமௗபநிஷத³mh
மாऽஹmh ph³ரம நிராrhயாmh மா மா ph³ரம
நிராகேராத³நிராகரணமshthவநிராகரணmh ேமऽsh ।
ததா³thமநி நிரேத ய
உபநிஷthஸு த⁴rhமாshேத மயி ஸnh ேத மயி ஸnh ।

ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
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॥ இதி ேகேநாபநிஷth ॥
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