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Mundaka Upanishad

मुडकाेपिनषत्

॥ ीः॥
॥ मुडकाेपिनषत् ॥

ॐ भं कणेभः ुणुयाम देवा भं पयेमाभयजाः ।
थरैरै तुवाꣳसतनूभयशेम देवहतं यदायुः ।
वत न इाे वृवाः वत नः पूषा ववेदाः ।
वत नतायाे अरनेमः वत नाे बृहपितदधात।
॥ ॐ शातः शातः शातः ॥
॥ ॐ णे नमः ॥
॥ थममुडके थमः खडः ॥
ॐ ा देवानां थमः सबभूव वय कता
भुवनय गाेा । स वां सववाितामथवाय
येपुाय ाह ॥ १॥
अथवणे यां वदेत ाऽथवा तं
पुराेवाचारे वाम् ।
स भाराजाय सयवाहाय ाह
भाराजाेऽरसे परावराम् ॥ २॥
शाैनकाे ह वै महाशालाेऽरसं वधवदपुसः पछ ।
क भगवाे वाते सवमदं वातं भवतीित ॥ ३॥
तै स हाेवाच ।
े वे वेदतये इित ह 
यवदाे वदत परा चैवापरा च ॥ ४॥
तापरा ऋवेदाे यजुवेदः सामवेदाेऽथववेदः
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मुडकाेपिनषत्

शा कपाे याकरणं िनं छदाे याेितषमित ।
अथ परा यया तदरमधगयते ॥ ५॥
यदेयमामगाेमवण-

मचःाें तदपाणपादम् ।
िनयं वभुं सवगतं ससूं

तदययं यतूयाेिनं परपयत धीराः ॥ ६॥
यथाेणनाभः सृजते गृते च
यथा पृथयामाेषधयः सवत ।
यथा सतः पुषात् केशलाेमािन
तथाऽरात् सवतीह वम् ॥ ७॥
तपसा चीयते  तताेऽमभजायते ।
अात् ाणाे मनः सयं लाेकाः कमस चामृतम् ॥ ८॥
यः सवः सववय ानमयं तापः ।
तादेत नाम पमं च जायाते ॥ ९॥
॥ इित मुडकाेपिनषद थममुडके थमः खडः ॥
॥ थममुडके तीयः खडः ॥
तदेतत् सयं मेषु कमाण कवयाे
यायपयंतािन ेतायां बधा सततािन ।
तायाचरथ िनयतं सयकामा एष वः
पथाः सकृतय लाेके ॥ १॥
यदा लेलायते चः समे हयवाहने ।
तदाऽऽयभागावतरेणाऽऽतीः ितपादयेत् ॥ २॥
ययाहाेमदशमपाैणमास-

मचातमायमनायणमितथवजतं च ।
अतमवैदेवमवधना त-

मासमांतय लाेकान् हनत ॥ ३॥
काल कराल च मनाेजवा च
सलाेहता या च सधूवणा ।
फुलनी वची च देवी
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मुडकाेपिनषत्

लेलायमाना इित स जाः ॥ ४॥
एतेषु यरते ाजमानेषु यथाकालं
चातयाे ाददायन् ।
तं नययेताः सूयय रमयाे य
देवानां पितरेकाेऽधवासः ॥ ५॥
एेहीित तमातयः सवचसः
सूयय रमभयजमानं वहत ।
यां वाचमभवदयाेऽचयय
एष वः पुयः सकृताे लाेकः ॥ ६॥
वा ेते अढा यपा
अादशाेमवरं येषु कम ।
एत ेयाे येऽभनदत मूढा
जरामृयुं ते पुनरेवाप यत ॥ ७॥
अवायामतरे वतमानाः
वयं धीराः पडतं मयमानाः ।
जयमानाः परयत मूढा
अधेनैव नीयमाना यथाधाः ॥ ८॥
अवायं बधा वतमाना वयं
कृताथा इयभमयत बालाः ।
यत् कमणाे न वेदयत रागात्
तेनातराः ीणलाेकावते ॥ ९॥
इापूत मयमाना वरं
नाय ेयाे वेदयते मूढाः ।
नाकय पृे ते सकृतेऽनुभूवेमं
लाेकं हीनतरं वा वशत ॥ १०॥
तपःे ये ुपवसयरये
शाता वांसाे भैयचया चरतः ।
सूयारेण ते वरजाः यात
यामृतः स पुषाे ययाा ॥ ११॥
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मुडकाेपिनषत्

परय लाेकान् कमचतान् ाणाे
िनवेदमायाायकृतः कृतेन ।
तानाथ स गुमेवाभगछेत्
समपाणः ाेियं िनम् ॥ १२॥
तै स वानुपसाय सयक्
शातचाय शमावताय ।
येनारं पुषं वेद सयं ाेवाच
तां तवताे वाम् ॥ १३॥
॥ इित मुडकाेपिनषद थममुडके तीयः खडः ॥
॥ तीय मुडके थमः खडः ॥
तदेतत् सयं
यथा सदात् पावकाफुलाः

सहशः भवते सपाः ।
तथाऽरावधाः साेय भावाः

जायते त चैवाप यत ॥ १॥
दयाे मूतः पुषः स बाायतराे जः ।
अाणाे मनाः शाे रात् परतः परः ॥ २॥
एताायते ाणाे मनः सवेयाण च ।
खं वायुयाेितरापः पृथवी वय धारणी ॥ ३॥
अीमूधा चषी चसूयाै
दशः ाेे वाग् ववृता वेदाः ।
वायुः ाणाे दयं वमय पां
पृथवी ेष सवभूतातराा ॥ ४॥
तादः समधाे यय सूयः
साेमात् पजय अाेषधयः पृथयाम् ।
पुमान् रेतः सित याेषतायां
बः जाः पुषात् ससूताः ॥ ५॥
ताचः साम यजूंष दा
या सवे तवाे दणा ।
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संवसर यजमान लाेकाः
साेमाे य पवते य सूयः ॥ ६॥
ता देवा बधा ससूताः
साया मनुयाः पशवाे वयांस ।
ाणापानाै ीहयवाै तप
ा सयं चय वध ॥ ७॥
स ाणाः भवत तात्
साचषः समधः स हाेमाः ।
स इमे लाेका येषु चरत ाणा
गुहाशया िनहताः स स ॥ ८॥
अतः समुा गरय सवेऽात्
यदते सधवः सवपाः ।
अत सवा अाेषधयाे रस
येनैष भूतैतते तराा ॥ ९॥
पुष एवेदं वं कम तपाे  परामृतम् ।
एताे वेद िनहतं गुहायां
साेऽवाथं वकरतीह साेय ॥ १०॥
॥ इित मुडकाेपिनषद तीयमुडके थमः खडः ॥
॥ तीय मुडके तीयः खडः ॥
अावः संिनहतं गुहाचरं नाम
महपदमैतत् समपतम् ।
एजाणमष यदेतानथ
सदसरेयं परं वानारं जानाम् ॥ १॥
यदचमदणुयाेऽणु च

याेका िनहता लाेकन ।
तदेतदरं  स ाणतदु वानः

तदेतसयं तदमृतं तेयं साेय व ॥ २॥
धनुर् गृहीवाैपिनषदं महां
शरं ुपासा िनशतं सधयीत ।
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अायय तावगतेन चेतसा
लयं तदेवारं साेय व ॥ ३॥
णवाे धनुः शाराे ाा  तयमुयते ।
अमेन वेयं शरवत् तयाे भवेत् ॥ ४॥
यन् ाैः पृथवी चातरमाेतं
मनः सह ाणै सवैः ।
तमेवैकं जानथ अाानमया वाचाे
वमुथामृतयैष सेतः ॥ ५॥
अरा इव रथनाभाै संहता य नाडः ।
स एषाेऽतरते बधा जायमानः ।
अाेमयेवं यायथ अाानं वत वः
पाराय तमसः परतात् ॥ ६॥
यः सवः सववद् ययैष महमा भुव ।
दये पुरे ेष याेयाा िततः ॥
मनाेमयः ाणशररनेता
ितताेऽे दयं सधाय ।
तद् वानेन परपयत धीरा
अानदपममृतं यद् वभाित ॥ ७॥
भते दयथछते सवसंशयाः ।
ीयते चाय कमाण तन् े परावरे ॥ ८॥
हरमये परे काेशे वरजं  िनकलम् ।
तं याेितषं याेिततद् यदावदाे वदःु ॥ ९॥
न त सूयाे भाित न चतारकं
नेमा वुताे भात कुताेऽयमः ।
तमेव भातमनुभाित सव
तय भासा सवमदं वभाित ॥ १०॥
ैवेदममृतं पुरताद्  पाद्  दणताेरेण ।
अधाेव च सृतं ैवेदं वमदं वरम् ॥ ११॥
॥ इित मुडकाेपिनषद तीयमुडके तीयः खडः ॥

6 sanskritdocuments.org



मुडकाेपिनषत्

॥ तृतीय मुडके थमः खडः ॥
ा सपणा सयुजा सखाया समानं वृं परषवजाते ।
तयाेरयः पपलं वायनयाे अभचाकशीित ॥ १॥
समाने वृे पुषाे िनमाेऽिनशया शाेचित मुमानः ।
जुं यदा पयययमीशमय
महमानमित वीतशाेकः ॥ २॥
यदा पयः पयते वण
कतारमीशं पुषं याेिनम् ।
तदा वान् पुयपापे वधूय
िनरनः परमं सायमुपैित ॥ ३॥
णाे ेष यः सवभूतैवभाित
वजानन् वान् भवते नाितवाद ।
अाड अारितः यावा-
नेष वदां वरः ॥ ४॥
सयेन लयतपसा ेष अाा
सयानेन चयेण िनयम् ।
अतःशररे याेितमयाे ह शाे
यं पयत यतयः ीणदाेषाः ॥ ५॥
सयमेव जयते नानृतं

सयेन पथा वतताे देवयानः ।
येनाऽऽमयृषयाे ाकामा

य तत् सयय परमं िनधानम् ॥ ६॥
बृह तद् दयमचयपं
सूा तत् सूतरं वभाित ।
दरूात् सदरेू तदहातके च
पयवहैव िनहतं गुहायाम् ॥ ७॥
न चषा गृते नाप वाचा
नायैदेवैतपसा कमण वा ।
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ानसादेन वशसव-
ततत तं पयते िनकलं
यायमानः ॥ ८॥
एषाेऽणुराा चेतसा वेदतयाे
यन् ाणः पधा संववेश ।
ाणैं सवमाेतं जानां
यन् वशे वभवयेष अाा ॥ ९॥
यं यं लाेकं मनसा संवभाित
वशसवः कामयते यां कामान् ।
तं तं लाेकं जयते तां कामा-ं
तादां चयेत् भूितकामः ॥ १०॥
॥ इित मुडकाेपिनषद तृतीयमुडके थमः खडः ॥
॥ तृतीयमुडके तीयः खडः ॥
स वेदैतत् परमं  धाम
य वं िनहतं भाित शम् ।
उपासते पुषं ये कामाते
शमेतदितवतत धीराः ॥ १॥
कामान् यः कामयते मयमानः
स कामभजायते त त ।
पयाकामय कृतानत
इहैव सवे वलयत कामाः ॥ २॥
नायमाा वचनेन लयाे
न मेधया न बना ुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लय-
तयैष अाा ववृणुते तनूं वाम् ॥ ३॥
नायमाा बलहीनेन लयाे
न च मादात् तपसाे वायलात् ।
एतैपायैयतते यत वा-ं
तयैष अाा वशते धाम ॥ ४॥
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सायैनमृषयाे ानतृाः
कृताानाे वीतरागाः शाताः
ते सवगं सवतः ाय धीरा
युाानः सवमेवावशत ॥ ५॥
वेदातवानसिनताथाः
संयासयाेगाद् यतयः शसवाः ।
ते लाेकेषु परातकाले
परामृताः परमुयत सवे ॥ ६॥
गताः कलाः पदश िता
देवा सवे ितदेवतास ।
कमाण वानमय अाा
परेऽयये सवे एकभवत ॥ ७॥
यथा नः यदमानाः समुेऽ
तं गछत नामपे वहाय ।
तथा वान् नामपामुः
परापरं पुषमुपैित दयम् ॥ ८॥
स याे ह वै तत् परमं  वेद
ैव भवित नायावकुले भवित ।
तरित शाेकं तरित पाानं गुहाथयाे
वमुाेऽमृताे भवित ॥ ९॥
तदेतचाऽयुम् ।
यावतः ाेिया िनाः
वयं जुत एकष यतः ।
तेषामेवैतां वां वदेत
शराेतं वधवद् यैत चीणम् ॥ १०॥
तदेतत् सयमृषरराः
पुराेवाच नैतदचीणताेऽधीते ।
नमः परमऋषयाे नमः परमऋषयः ॥ ११॥
॥ इित मुडकाेपिनषद तृतीयमुडके तीयः खडः ॥
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॥ इयथववेदय मुडकाेपिनषसमाा ॥
ॐ भं कणेभः.. .. शातः ॥
॥ ॐ शातः शातः शातः ॥

Encoded by Kim Paulsen

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

Mundaka Upanishad

pdf was typeset on June 24, 2018

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

10 sanskritdocuments.org


	 Mundaka Upanishad 
	 मुण्डकोपनिषत् 
	Sanskrit Document Information
	Sanskrit Document Text
	Document Credits



