
Mundaka Upanishad

iµNhட³ேகாபநிஷth

Document Information

Text title : muNDakopaniShat

File name : mundaka.itx

Category : upanishhat, svara

Location : doc_upanishhat

Author : Vedic Rishis

Transliterated by : Kim Paulsen

Proofread by : Avinash Sathaye, P.P.Narayanaswami. John Manetta, NA

Description-comments : 5/108; Atharva Veda, Mukhya upanishad

Latest update : July 20,1999, November 5, 2022

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.

November 5, 2022

sanskritdocuments.org



Mundaka Upanishad

iµNhட³ேகாபநிஷth

॥ : ॥
॥ iµNhட³ேகாபநிஷth ॥

ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி: ◌⁴ ஶ ◌்’iΝயாம ேத³வா ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாꣳஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³: ॥
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா:shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயா அShடேந:shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴ ॥
॥ ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
॥ ௐ ph³ரமேண நம: ॥
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॥ phரத²மiµNhட³ேக phரத²ம: க²Nhட:³ ॥
ௐ ph³ரமா ேத³வாநாmh phரத²ம:ஸmhப³⁴வ விவshய கrhதா
⁴வநshய ேகா³phதா । ஸ ph³ரமவிth³யாmh ஸrhவவிth³யாphரதிShடா²மத²rhவாய
jhேயShட²thராய phராஹ ॥ 1॥
அத²rhவேண யாmh phரவேத³த ph³ரமாऽத²rhவா தmh

ேராவாசாŋhகி³ேர ph³ரமவிth³யாmh ।
ஸ பா⁴ரth³வாஜாய ஸthயவாஹாய phராஹ

பா⁴ரth³வாேஜாऽŋhகி³ரேஸ பராவராmh ॥ 2॥
ெஶௗநேகா ஹ ைவ மஹாஶாேலாऽŋhகி³ரஸmh விதி⁴வ³பஸnhந: பphரchச² ।
கshnhiν ப⁴க³ேவா விjhஞாேத ஸrhவத³mh விjhஞாதmh ப⁴வதீதி ॥ 3॥

தshைம ஸ ேஹாவாச ।
th³ேவ விth³ேய ேவதி³தvhேய இதி ஹ shம

யth³ph³ரமவிேதா³ வத³nhதி பரா ைசவாபரா ச ॥ 4॥
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iµNhட³ேகாபநிஷth

தthராபரா ’kh³ேவேதா³ யஜுrhேவத:³ஸாமேவேதா³ऽத²rhவேவத:³
ஶிா கlhேபா vhயாகரணmh நிkhதmh ச²nhேதா³ jhேயாதிஷதி ।
அத² பரா யயா தத³ரமதி⁴க³mhயேத ॥ 5॥
யthதத³th³ேரயமkh³ராயமேகா³thரமவrhண-

மசு:ேராthரmh தத³பாணிபாத³mh ।
நிthயmh வி⁴mh ஸrhவக³தmh ஸுஸூமmh

தத³vhயயmh யth³⁴தேயாநிmh பபயnhதி தீ⁴ரா: ॥ 6॥
யேதா²rhணநாபி: ◌⁴ sh’ஜேத kh³’ணேத ச

யதா² ph’தி²vhயாேமாஷத⁴ய:ஸmhப⁴வnhதி ।
யதா²ஸத: ஷாthேகஶேலாமாநி

ததா²ऽராthஸmhப⁴வதீஹ விவmh ॥ 7॥
தபஸா சீயேத ph³ரம தேதாऽnhநமபி⁴ஜாயேத ।
அnhநாthphராே மந:ஸthயmh ேலாகா: கrhமஸு சாmh’தmh ॥ 8॥
ய:ஸrhவjhஞ:ஸrhவவிth³யshய jhஞாநமயmh தப: ।
தshமாேத³தth³ph³ரம நாம பமnhநmh ச ஜாயேத ॥ 9॥
॥ இதி iµNhட³ேகாபநிஷதி³ phரத²மiµNhட³ேக phரத²ம: க²Nhட:³ ॥
॥ phரத²மiµNhட³ேக th³விதீய: க²Nhட:³ ॥
தேத³தthஸthயmh மnhthேரஷு கrhமாணி கவேயா

யாnhயபயmhshதாநி thேரதாயாmh ப³ஹுதா⁴ ஸnhததாநி ।
தாnhயாசரத² நியதmh ஸthயகாமா ஏஷ வ:

பnhதா:²ஸுkh’தshய ேலாேக ॥ 1॥
யதா³ ேலலாயேத யrhசி:ஸth³ேத⁴ ஹvhயவாஹேந ।
ததா³ऽऽjhயபா⁴கா³வnhதேரऽऽஹுதீ:phரதிபாத³ேயth॥ 2॥ (phரதிபாத³ேயchch²ரth³த⁴யா
ஹுதmh)

யshயாkh³நிேஹாthரமத³rhஶமெபௗrhணமாஸ-

மசாrhமாshயமநாkh³ரயணமதிதி²வrhதmh ச ।
அஹுதமைவவேத³வமவிதி⁴நா ஹுத-
மாஸphதமாmhshதshய ேலாகாnh நshதி ॥ 3॥
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iµNhட³ேகாபநிஷth

கா கரா ச மேநாஜவா ச
ஸுேலாதா யா ச ஸு⁴mhரவrh ।

sh²ŋhகி³நீ விவசீ ச ேத³வீ
ேலலாயமாநா இதி ஸphத வா: ॥ 4॥

ஏேதஷு யசரேத ph◌⁴ராஜமாேநஷு யதா²காலmh
சாஹுதேயா யாத³தா³யnh ।

தmh நயnhthேயதா:ஸூrhயshய ரமேயா யthர (தnhநயnhthேயதா:)
ேத³வாநாmh பதிேரேகாऽதி⁴வாஸ: ॥ 5॥

ஏேயதி தமாஹுதய:ஸுவrhசஸ:

ஸூrhயshய ரபி⁴rhயஜமாநmh வஹnhதி ।
phயாmh வாசமபி⁴வத³nhthேயாऽrhசயnhthய

ஏஷ வ: Nhய:ஸுkh’ேதா ph³ரமேலாக: ॥ 6॥
phலவா ேயேத அth³’டா⁴ யjhஞபா

அShடாத³ேஶாkhதமவரmh ேயஷு கrhம ।
ஏதchch²ேரேயா ேயऽபி⁴நnhத³nhதி டா⁴

ஜராmh’thmh ேத நேரவாபி யnhதி ॥ 7॥
அவிth³யாயாமnhதேர வrhதமாநா:
shவயmh தீ⁴ரா: பNh³தmhமnhயமாநா: ।

ஜŋhக⁴nhயமாநா: பயnhதி டா⁴
அnhேத⁴ைநவ நீயமாநா யதா²nhதா: ◌⁴ ॥ 8॥

அவிth³யாயாmh ப³ஹுதா⁴ வrhதமாநா வயmh
kh’தாrhதா²இthயபி⁴மnhயnhதி பா³லா: ।

யthகrhே ந phரேவத³யnhதி ராகா³-
thேதநாரா:ணேலாகாchயவnhேத ॥ 9॥

இShடாrhதmh மnhயமாநா வShட²mh
நாnhயchch²ேரேயா ேவத³யnhேத phரடா: ◌⁴ ।

நாகshய ph’Shேட² ேத ஸுkh’ேதऽiν⁴thேவமmh
ேலாகmh நதரmh வா விஶnhதி ॥ 10॥

தப:ரth³ேத⁴ ேய பவஸnhthயரNhேய
ஶாnhதா விth³வாmhேஸா ைப⁴யசrhயாmh சரnhத: ।
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ஸூrhயth³வாேரண ேத விரஜா: phரயாnhதி
யthராmh’த:ஸ ேஷா யvhயயாthமா ॥ 11॥

பய ேலாகாnh கrhமசிதாnh ph³ராமே
நிrhேவத³மாயாnhநாshthயkh’த: kh’ேதந ।

தth³விjhஞாநாrhத²mh ஸ ³ேமவாபி⁴க³chேச²th
ஸthபாணி: ேராthயmh ph³ரமநிShட²mh ॥ 12॥

தshைம ஸ விth³வாiνபஸnhநாய ஸmhயkh
phரஶாnhதசிthதாய ஶமாnhவிதாய ।

ேயநாரmh ஷmh ேவத³ஸthயmh phேராவாச
தாmh தththவேதா ph³ரமவிth³யாmh ॥ 13॥

॥ இதி iµNhட³ேகாபநிஷதி³ phரத²மiµNhட³ேக th³விதீய: க²Nhட:³ ॥

2

॥ th³விதீய iµNhட³ேக phரத²ம: க²Nhட:³ ॥
தேத³தthஸthயmh
யதா²ஸுதீ³phதாthபாவகாth³விsh²ŋhகா:³
ஸஹshரஶ: phரப⁴வnhேத ஸபா: ।

ததா²ऽராth³விவிதா: ◌⁴ ேஸாmhய பா⁴வா:
phரஜாயnhேத தthர ைசவாபியnhதி ॥ 1॥

தி³vhேயா யrhத: ஷ:ஸபா³யாph◌⁴யnhதேரா யஜ: ।
அphராே யமநா: ஶுph◌⁴ேரா யராthபரத: பர: ॥ 2॥
ஏதshமாjhஜாயேத phராே மந:ஸrhேவnhth³யாணி ச ।
க²mh வாrhjhேயாதிராப: ph’தி²வீ விவshய தா⁴ணீ ॥ 3॥
அkh³நிrhrhதா⁴ சு சnhth³ரஸூrhெயௗ

தி³ஶ: ேராthேர வாkh³விvh’தாச ேவதா:³ ।
வா: phராே ’த³யmh விவமshய பth³ph◌⁴யாmh

ph’தி²வீ ேயஷ ஸrhவ⁴தாnhதராthமா ॥ 4॥
தshமாத³kh³நி:ஸேதா⁴ யshய ஸூrhய:
ேஸாமாthபrhஜnhய ஓஷத⁴ய: ph’தி²vhயாmh ।
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மாnh ேரத:சதி ேயாதாயாmh
ப³வீ: phரஜா: ஷாthஸmhphரஸூதா: ॥ 5॥

தshமாth³’ச:ஸாம யஜூꣳ தீ³ா
யjhஞாச ஸrhேவ khரதேவா த³ச ।

ஸmhவthஸரச யஜமாநச ேலாகா:
ேஸாேமா யthர பவேத யthர ஸூrhய: ॥ 6॥

தshமாchச ேத³வா ப³ஹுதா⁴ ஸmhphரஸூதா:
ஸாth◌⁴யா மiνShயா: பஶேவா வயாꣳ ।

phராபாெநௗ vhயெவௗ தபச
ரth³தா⁴ ஸthயmh ph³ரமசrhயmh விதி⁴ச ॥ 7॥

ஸphத phரா: phரப⁴வnhதி தshமா-
thஸphதாrhசிஷ:ஸத: ◌⁴ ஸphத ேஹாமா: ।

ஸphத இேம ேலாகா ேயஷு சரnhதி phரா
³ஹாஶயா நிதா:ஸphத ஸphத ॥ 8॥

அத:ஸiµth³ரா கி³ரயச ஸrhேவऽshமா-
thshயnhத³nhேத nhத⁴வ:ஸrhவபா: ।

அதச ஸrhவா ஓஷத⁴ேயா ரஸச
ேயைநஷ ⁴ைதshதிShட²ேத யnhதராthமா ॥ 9॥
ஷ ஏேவத³mh விவmh கrhம தேபா ph³ரம பராmh’தmh ।

ஏதth³ேயா ேவத³ நிதmh ³ஹாயாmh
ேஸாऽவிth³யாkh³ரnhதி²mh விகிரதீஹ ேஸாmhய ॥ 10॥

॥ இதி iµNhட³ேகாபநிஷதி³ th³விதீயiµNhட³ேக phரத²ம: க²Nhட:³ ॥
॥ th³விதீய iµNhட³ேக th³விதீய: க²Nhட:³ ॥
ஆவி:ஸmhநிதmh ³ஹாசரmh நாம

மஹthபத³மthைரதthஸமrhபிதmh ।
ஏஜthphராணnhநிஷchச யேத³தjhஜாநத²
ஸத³ஸth³வேரNhயmh பரmh விjhஞாநாth³யth³வShட²mh phரஜாநாmh ॥ 1॥

யத³rhசிமth³யத³iΝph◌⁴ேயாऽiΝ ச
யsh◌ँlhேலாகா நிதா ேலாகிநச ।
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தேத³தத³ரmh ph³ரம ஸ phராணshத³ வாŋhமந:
தேத³தthஸthயmh தத³mh’தmh தth³ேவth³த⁴vhயmh ேஸாmhய விth³தி⁴ ॥ 2॥

த⁴iνrhkh³’thெவௗபநிஷத³mh மஹாshthரmh
ஶரmh பாஸாநிஶிதmh ஸnhத⁴யீத । (ஸnhத³தீ⁴த)

ஆயmhய தth³பா⁴வக³ேதந ேசதஸா
லயmh தேத³வாரmh ேஸாmhய விth³தி⁴ ॥ 3॥

phரணேவா த⁴iν: ஶேரா யாthமா ph³ரம தlhலயiµchயேத ।
அphரமthேதந ேவth³த⁴vhயmh ஶரவthதnhமேயா ப⁴ேவth ॥ 4॥
யshnh th³ெயௗ: ph’தி²வீ சாnhதேமாதmh

மந:ஸஹ phராணச ஸrhைவ: ।
தேமைவகmh ஜாநத²ஆthமாநமnhயா வாேசா

விiµசதா²mh’தshையஷ ேஸ: ॥ 5॥
அரா இவ ரத²நாெபௗ⁴ ஸmhஹதா யthர நாTh³ய: ।

ஸ ஏேஷாऽnhதசரேத ப³ஹுதா⁴ ஜாயமாந: ।
ஓthேயவmh th◌⁴யாயத²ஆthமாநmh shவshதி வ:

பாராய தமஸ: பரshதாth ॥ 6॥ (பராய)

ய:ஸrhவjhஞ:ஸrhவவிth³யshையஷ மமா ⁴வி ।
தி³vhேய ph³ரமேர ேயஷ vhேயாmhnhயாthமா phரதிSh²த: ॥ (ஸmhphரதிSh²த:)

மேநாமய: phராணஶரேநதா
phரதிSh²ேதாऽnhேந ’த³யmh ஸmhநிதா⁴ய ।

தth³விjhஞாேநந பபயnhதி தீ⁴ரா
ஆநnhத³பமmh’தmh யth³விபா⁴தி ॥ 7॥

பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி²சி²th³யnhேத ஸrhவஸmhஶயா: ।
யnhேத சாshய கrhமாணி தshnhth³’Shேட பராவேர ॥ 8॥
ரNhமேய பேர ேகாேஶ விரஜmh ph³ரம நிShகலmh ।
தch²ph◌⁴ரmh jhேயாதிஷாmh jhேயாதிshதth³யதா³thமவிேதா³ வி:³ ॥ 9॥
ந தthர ஸூrhேயா பா⁴தி ந சnhth³ரதாரகmh

ேநமா விth³ேதா பா⁴nhதி ேதாऽயமkh³நி: ।
தேமவ பா⁴nhதமiνபா⁴தி ஸrhவmh
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iµNhட³ேகாபநிஷth

தshய பா⁴ஸா ஸrhவத³mh விபா⁴தி ॥ 10॥
ph³ரைமேவத³மmh’தmh ரshதாth³ph³ரம பசாth³ph³ரம த³ணதேசாthதேரண
।
அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh ச phரsh’தmh ph³ரைமேவத³mh விவத³mh வShட²mh ॥ 11॥
॥ இதி iµNhட³ேகாபநிஷதி³ th³விதீயiµNhட³ேக th³விதீய: க²Nhட:³ ॥

3

॥ th’தீய iµNhட³ேக phரத²ம: க²Nhட:³ ॥
th³வா ஸுபrh ஸஜா ஸகா²யா ஸமாநmh vh’mh பஷshவஜாேத ।
தேயாரnhய: பிphபலmh shவாth³வththயநநnhநnhேயா அபி⁴சாகஶீதி ॥ 1॥
ஸமாேந vh’ே ேஷா நிமkh³ேநா-

ऽநீஶயா ேஶாசதி iµயமாந: ।
ஜுShடmh யதா³ பயthயnhயஶ-

மshய மமாநதி வீதேஶாக: ॥ 2॥
யதா³ பய: பயேத khமவrhணmh

கrhதாரஶmh ஷmh ph³ரமேயாநிmh ।
ததா³ விth³வாnh Nhயபாேப வி⁴ய

நிரஜந: பரமmh ஸாmhயiµைபதி ॥ 3॥
phராே ேயஷ ய:ஸrhவ⁴ைதrhவிபா⁴தி

விஜாநnh விth³வாnh ப⁴வேத நாதிவாதீ³ ।
ஆthமkhட³ஆthமரதி: khயாவா-
ேநஷ ph³ரமவிதா³mh வShட:² ॥ 4॥

ஸthேயந லph◌⁴யshதபஸா ேயஷ ஆthமா
ஸmhயkh³jhஞாேநந ph³ரமசrhேயண நிthயmh ।

அnhத:ஶேர jhேயாதிrhமேயா  ஶுph◌⁴ேரா
யmh பயnhதி யதய:ணேதா³ஷா: ॥ 5॥

ஸthயேமவ ஜயேத நாnh’தmh (ஜயதி)
ஸthேயந பnhதா² விதேதா ேத³வயாந: ।

ேயநாkhரமnhthyh’ஷேயா யாphதகாமா
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யthர தthஸthயshய பரமmh நிதா⁴நmh ॥ 6॥
ph³’ஹchச தth³தி³vhயமசிnhthயபmh

ஸூமாchச தthஸூமதரmh விபா⁴தி ।
³ராthஸு³ேர ததி³ஹாnhதிேக ச

பயthshவிைஹவ நிதmh ³ஹாயாmh ॥ 7॥
ந சுஷா kh³’யேத நாபி வாசா

நாnhையrhேத³ைவshதபஸா கrhம வா ।
jhஞாநphரஸாேத³ந விஶுth³த⁴ஸththவ-

shததsh தmh பயேத நிShகலmh th◌⁴யாயமாந: ॥ 8॥
ஏேஷாऽiΝராthமா ேசதஸா ேவதி³தvhேயா

யshnhphராண: பசதா⁴ ஸmhவிேவஶ ।
phராணசிthதmh ஸrhவேமாதmh phரஜாநாmh

யshnhவிஶுth³ேத⁴ விப⁴வthேயஷ ஆthமா ॥ 9॥
யmh யmh ேலாகmh மநஸா ஸmhவிபா⁴தி

விஶுth³த⁴ஸththவ: காமயேத யாmhச காமாnh ।
தmh தmh ேலாகmh ஜயேத தாmhச காமாmh-
shதshமாதா³thமjhஞmh யrhசேயth³⁴திகாம: ॥ 10॥

॥ இதி iµNhட³ேகாபநிஷதி³ th’தீயiµNhட³ேக phரத²ம: க²Nhட:³ ॥
॥ th’தீயiµNhட³ேக th³விதீய: க²Nhட:³ ॥
ஸ ேவைத³தthபரமmh ph³ரம தா⁴ம

யthர விவmh நிதmh பா⁴தி ஶுph◌⁴ரmh ।
உபாஸேத ஷmh ேய யகாமாshேத

ஶுkhரேமதத³திவrhதnhதி தீ⁴ரா: ॥ 1॥
காமாnh ய: காமயேத மnhயமாந:
ஸ காமபி⁴rhஜாயேத தthர தthர ।

பrhயாphதகாமshய kh’தாthமநsh
இைஹவ ஸrhேவ phரவியnhதி காமா: ॥ 2॥

நாயமாthமா phரவசேநந லph◌⁴ேயா
ந ேமத⁴யா ந ப³ஹுநா ேதந ।
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யேமைவஷ vh’iΝேத ேதந லph◌⁴ய-
shதshையஷ ஆthமா விvh’iΝேத தmh shவாmh ॥ 3॥ (ஆthமா vh’iΝேத)

நாயமாthமா ப³லேநந லph◌⁴ேயா
ந ச phரமாதா³thதபேஸா வாphயŋhகா³th ।

ஏைதபாையrhயதேத யsh விth³வாmh-
shதshையஷ ஆthமா விஶேத ph³ரமதா⁴ம ॥ 4॥

ஸmhphராphையநmh’ஷேயா jhஞாநth’phதா:
kh’தாthமாேநா வீதராகா:³ phரஶாnhதா: ।

ேத ஸrhவக³mh ஸrhவத: phராphய தீ⁴ரா
khதாthமாந:ஸrhவேமவாவிஶnhதி ॥ 5॥

ேவதா³nhதவிjhஞாநஸுநிசிதாrhதா:²
ஸmhnhயாஸேயாகா³th³யதய: ஶுth³த⁴ஸththவா: ।

ேத ph³ரமேலாேகஷு பராnhதகாேல
பராmh’தா: பiµchயnhதி ஸrhேவ ॥ 6॥

க³தா: கலா: பசத³ஶ phரதிShடா²
ேத³வாச ஸrhேவ phரதிேத³வதாஸு ।

கrhமாணி விjhஞாநமயச ஆthமா
பேரऽvhயேய ஸrhேவ ஏகீப⁴வnhதி ॥ 7॥

யதா² நth³ய:shயnhத³மாநா:ஸiµth³ேர-
ऽshதmh க³chச²nhதி நாமேப விஹாய ।

ததா² விth³வாnh நாமபாth³விiµkhத:
பராthபரmh ஷiµைபதி தி³vhயmh ॥ 8॥

ஸ ேயா ஹ ைவ தthபரமmh ph³ரம ேவத³
ph³ரைமவ ப⁴வதி நாshயாph³ரமவிthேல ப⁴வதி ।

தரதி ேஶாகmh தரதி பாphமாநmh ³ஹாkh³ரnhதி²ph◌⁴ேயா
விiµkhேதாऽmh’ேதா ப⁴வதி ॥ 9॥

தேத³தth³’சாऽph◌⁴khதmh ।
khயாவnhத: ேராthயா ph³ரமநிShடா:²
shவயmh ஜுவத ஏகrhmh ரth³த⁴யnhத: ।

ேதஷாேமைவதாmh ph³ரமவிth³யாmh வேத³த
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ஶிேராvhரதmh விதி⁴வth³ையsh சீrhணmh ॥ 10॥
தேத³தthஸthயmh’ரŋhகி³ரா:
ேராவாச ைநதத³சீrhணvhரேதாऽதீ⁴ேத ।
நம: பரம’ph◌⁴ேயா நம: பரம’ph◌⁴ய: ॥ 11॥
॥ இதி iµNhட³ேகாபநிஷதி³ th’தீயiµNhட³ேக th³விதீய: க²Nhட:³ ॥
ௐ ப⁴th³ரmh கrhேணபி: ◌⁴ ஶ ◌்’iΝயாம ேத³வா ப⁴th³ரmh பேயமாபி⁴rhயஜthரா: ।
shதி²ைரரŋhைக³shShவாꣳஸshதபி⁴rhvhயேஶம ேத³வதmh யதா³: ॥
shவshதி ந இnhth³ேரா vh’th³த⁴ரவா:shவshதி ந: ஷா விவேவதா:³ ।
shவshதி நshதாrhேயா அShடேந:shவshதி ேநா ph³’ஹshபதிrhத³தா⁴ ॥
॥ ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி: ॥
॥ இthயத²rhவேவதீ³ய iµNhட³ேகாபநிஷthஸமாphதா ॥
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