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മുണ്ഡേകാപനിഷത്ത്
അഥർവ്വേവദം
മുഖ്യ ഉപനിഷദ്

ീഃ
മുണ്ഡേകാപനിഷത്
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ണുയാമ േദവാ ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ
ഓം ഹ്മേണ നമഃ

ഥമമുണ്ഡേക ഥമഃ ഖണ്ഡഃ
ഓം ഹ്മാ േദവാനാം ഥമഃ സംബഭൂവ വിശ്വസ്യ കർതാ
ഭുവനസ്യ േഗാപ്താ സ ഹ്മവിദ്യാം സർവവിദ്യാ തിഷ്ഠാമഥർവായ
േജ്യഷ്ഠപു ായ ാഹ 1

അഥർവേണ യാം വേദത ഹ്മാഽഥർവാ തം
പുേരാവാചാംഗിേര ഹ്മവിദ്യാം
സ ഭാരദ്വാജായ സത്യവാഹായ ാഹ
ഭാരദ്വാേജാഽംഗിരേസ പരാവരാം 2

ശൗനേകാ ഹ ൈവ മഹാശാേലാഽംഗിരസം വിധിവദുപസന്നഃ പ ച്ഛ
കസ്മി ഭഗേവാ വിജ്ഞാേത സർവമിദം വിജ്ഞാതം ഭവതീതി 3

തൈസ്മ സ േഹാവാച
േദ്വ വിേദ്യ േവദിതേവ്യ ഇതി ഹ സ്മ
യദ് ഹ്മവിേദാ വദന്തി പരാ ൈചവാപരാ ച 4

ത ാപരാ ഋേഗ്വേദാ യജുർേവദഃ സാമേവേദാഽഥർവേവദഃ
ശിക്ഷാ കൽേപാ വ്യാകരണം നിരുക്തം ഛേന്ദാ േജ്യാതിഷമിതി
അഥ പരാ യയാ തദക്ഷരമധിഗമ്യേത 5

യത്തദേ ശ്യമ ാഹ്യമേഗാ മവർണ-
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മച ഃേ ാ ം തദപാണിപാദം
നിത്യം വിഭും സർവഗതം സുസൂക്ഷ്മം
തദവ്യയം യദ്ഭൂതേയാനിം പരിപശ്യന്തി ധീരാഃ 6

യേഥാർണനാഭിഃ സൃജേത ഗൃഹ്ണേത ച
യഥാ പൃഥിവ്യാേമാഷധയഃ സംഭവന്തി
യഥാ സതഃ പുരുഷാത് േകശേലാമാനി
തഥാഽക്ഷരാത് സംഭവതീഹ വിശ്വം 7

തപസാ ചീയേത ഹ്മ തേതാഽന്നമഭിജായേത
അന്നാത് ാേണാ മനഃ സത്യം േലാകാഃ കർമസു ചാമൃതം 8

യഃ സർവജ്ഞഃ സർവവിദ്യസ്യ ജ്ഞാനമയം താപഃ
തസ്മാേദതദ് ഹ്മ നാമ രൂപമന്നം ച ജായാേത 9

ഇതി മുണ്ഡേകാപനിഷദി ഥമമുണ്ഡേക ഥമഃ ഖണ്ഡഃ

ഥമമുണ്ഡേക ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ

തേദതത് സത്യം മേ ഷു കർമാണി കവേയാ
യാന്യപശ്യംസ്താനി േ തായാം ബഹുധാ സന്തതാനി
താന്യാചരഥ നിയതം സത്യകാമാ ഏഷ വഃ
പന്ഥാഃ സുകൃതസ്യ േലാേക 1

യദാ േലലായേത ഹ്യർചിഃ സമിേദ്ധ ഹവ്യവാഹേന
തദാഽഽജ്യഭാഗാവന്തേരണാഽഽഹുതീഃ തിപാദേയത് 2

യസ്യാഗ്നിേഹാ മദർശമപൗർണമാസ-
മചാതുർമാസ്യമനാ യണമതിഥിവർജിതം ച
അഹുതമൈവശ്വേദവമവിധിനാ ഹുത-
മാസപ്തമാംസ്തസ്യ േലാകാൻ ഹിനസ്തി 3

കാലീ കരാലീ ച മേനാജവാ ച
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സുേലാഹിതാ യാ ച സുധൂ വർണാ
ലിംഗിനീ വിശ്വരുചീ ച േദവീ

േലലായമാനാ ഇതി സപ്ത ജിഹ്വാഃ 4

ഏേതഷു യശ്ചരേത ാജമാേനഷു യഥാകാലം
ചാഹുതേയാ ഹ്യാദദായൻ
തം നയേന്ത്യതാഃ സൂര്യസ്യ രശ്മേയാ യ
േദവാനാം പതിേരേകാഽധിവാസഃ 5

ഏേഹ്യഹീതി തമാഹുതയഃ സുവർചസഃ
സൂര്യസ്യ രശ്മിഭിര്യജമാനം വഹന്തി

ിയാം വാചമഭിവദേന്ത്യാഽർചയന്ത്യ
ഏഷ വഃ പുണ്യഃ സുകൃേതാ ഹ്മേലാകഃ 6

വാ േഹ്യേത അദൃഢാ യജ്ഞരൂപാ
അഷ്ടാദേശാക്തമവരം േയഷു കർമ
ഏതേ േയാ േയഽഭിനന്ദന്തി മൂഢാ
ജരാമൃത ം േത പുനേരവാപി യന്തി 7

അവിദ്യായാമന്തേര വർതമാനാഃ
സ്വയം ധീരാഃ പണ്ഡിതം മന്യമാനാഃ
ജംഘന്യമാനാഃ പരിയന്തി മൂഢാ
അേന്ധൈനവ നീയമാനാ യഥാന്ധാഃ 8

അവിദ്യായം ബഹുധാ വർതമാനാ വയം
കൃതാർഥാ ഇത്യഭിമന്യന്തി ബാലാഃ
യത് കർമിേണാ ന േവദയന്തി രാഗാത്
േതനാതുരാഃ ക്ഷീണേലാകാശ്ച്യവേന്ത 9

ഇഷ്ടാപൂർതം മന്യമാനാ വരിഷ്ഠം
നാന്യേ േയാ േവദയേന്ത മൂഢാഃ
നാകസ്യ പൃേഷ്ഠ േത സുകൃേതഽനുഭൂേത്വമം
േലാകം ഹീനതരം വാ വിശന്തി 10
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തപഃ േദ്ധ േയ ഹ പവസന്ത്യരേണ്യ
ശാന്താ വിദ്വാംേസാ ൈഭക്ഷ്യചര്യാം ചരന്തഃ
സൂര്യദ്വാേരണ േത വിരജാഃ യാന്തി
യ ാമൃതഃ സ പുരുേഷാ ഹ്യവ്യയാത്മാ 11

പരീക്ഷ്യ േലാകാൻ കർമചിതാൻ ഹ്മേണാ
നിർേവദമായാന്നാസ്ത്യകൃതഃ കൃേതന
തദ്വിജ്ഞാനാർഥം സ ഗുരുേമവാഭിഗേച്ഛത്
സമിത്പാണിഃ േ ാ ിയം ഹ്മനിഷ്ഠം 12

തൈസ്മ സ വിദ്വാനുപസന്നായ സമ്യക്
ശാന്തചിത്തായ ശമാന്വിതായ

േയനാക്ഷരം പുരുഷം േവദ സത്യം േ ാവാച
താം തത്ത്വേതാ ഹ്മവിദ്യാം 13

ഇതി മുണ്ഡേകാപനിഷദി ഥമമുണ്ഡേക ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ

ദ്വിതീയ മുണ്ഡേക ഥമഃ ഖണ്ഡഃ

തേദതത് സത്യം
യഥാ സുദീപ്താത് പാവകാദ്വി ലിംഗാഃ
സഹ ശഃ ഭവേന്ത സരൂപാഃ
തഥാഽക്ഷരാദ്വിവിധാഃ േസാമ്യ ഭാവാഃ

ജായേന്ത ത ൈചവാപി യന്തി 1

ദിേവ്യാ ഹ്യമൂർതഃ പുരുഷഃ സ ബാഹ്യാഭ്യന്തേരാ ഹ്യജഃ
അ ാേണാ ഹ്യമനാഃ ശുേ ാ ഹ്യക്ഷരാത് പരതഃ പരഃ 2

ഏതസ്മാജ്ജായേത േണാ മനഃ സർേവ ിയാണി ച
ഖം വായുർേജ്യാതിരാപഃ പൃഥിവീ വിശ്വസ്യ ധാരിണീ 3

അഗ്നീർമൂർധാ ച ഷീ ച സൂര്യൗ
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ദിശഃ േ ാേ വാഗ് വിവൃതാശ്ച േവദാഃ
വായുഃ േണാ ഹൃദയം വിശ്വമസ്യ പദ്ഭ്യാം
പൃഥിവീ േഹ്യഷ സർവഭൂതാന്തരാത്മാ 4

തസ്മാദഗ്നിഃ സമിേധാ യസ്യ സൂര്യഃ
േസാമാത് പർജന്യ ഓഷധയഃ പൃഥിവ്യാം
പുമാൻ േരതഃ സിഞ്ചതി േയാഷിതായാം
ബഹ്വീഃ ജാഃ പുരുഷാത് സ സൂതാഃ 5

തസ്മാദൃചഃ സാമ യജൂംഷി ദീക്ഷാ
യജ്ഞാശ്ച സർേവ തേവാ ദക്ഷിണാശ്ച
സംവത്സരശ്ച യജമാനശ്ച േലാകാഃ
േസാേമാ യ പവേത യ സൂര്യഃ 6

തസ്മാച്ച േദവാ ബഹുധാ സ സൂതാഃ
സാധ്യാ മനുഷ്യാഃ പശേവാ വയാംസി

ാണാപാനൗ ീഹിയവൗ തപശ്ച
ദ്ധ സത്യം ഹ്മചര്യം വിധിശ്ച 7

സപ്ത ാണാഃ ഭവന്തി തസ്മാത്
സപ്താർചിഷഃ സമിധഃ സപ്ത േഹാമാഃ
സപ്ത ഇേമ േലാകാ േയഷു ചരന്തി ാണാ
ഗുഹാശയാ നിഹിതാഃ സപ്ത സപ്ത 8

അതഃ സമു ാ ഗിരയശ്ച സർേവഽസ്മാത്
സ്യന്ദേന്ത സിന്ധവഃ സർവരൂപാഃ
അതശ്ച സർവാ ഓഷധേയാ രസശ്ച
േയൈനഷ ഭൂൈതസ്തിഷ്ഠേത ഹ്യന്തരാത്മാ 9

പുരുഷ ഏേവദം വിശ്വം കർമ തേപാ ഹ്മ പരാമൃതം
ഏതേദ്യാ േവദ നിഹിതം ഗുഹായാം
േസാഽവിദ്യാ ന്ഥിം വികിരതീഹ േസാമ്യ 10
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ഇതി മുണ്ഡേകാപനിഷദി ദ്വിതീയമുണ്ഡേക ഥമഃ ഖണ്ഡഃ

ദ്വിതീയ മുണ്ഡേക ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ

ആവിഃ സംനിഹിതം ഗുഹാചരം നാമ
മഹത്പദമൈ തത് സമർപിതം
ഏജത് ാണന്നിമിഷച്ച യേദതജ്ജാനഥ
സദസദ്വേരണ്യം പരം വിജ്ഞാനാദ്യദ്വരിഷ്ഠം ജാനാം 1

യദർചിമദ്യദണുേഭ്യാഽണു ച
യസ്മിം �േല്ലാകാ നിഹിതാ േലാകിനശ്ച
തേദതദക്ഷരം ഹ്മ സ ാണസ്തദു വാങ്മനഃ
തേദതത്സത്യം തദമൃതം തേദ്വദ്ധവ്യം േസാമ്യ വിദ്ധി 2

ധനുർ ഗൃഹീത്വൗപനിഷദം മഹാ ം
ശരം ഹ പാസാ നിശിതം സന്ധയീത
ആയമ്യ തദ്ഭാവഗേതന േചതസാ
ലക്ഷ്യം തേദവാക്ഷരം േസാമ്യ വിദ്ധി 3

ണേവാ ധനുഃ ശാേരാ ഹ്യാത്മാ ഹ്മ തല്ലക്ഷ്യമുച്യേത
അ മേത്തന േവദ്ധവ്യം ശരവത് തന്മേയാ ഭേവത് 4

യസ്മിൻ ദ്യൗഃ പൃഥിവീ ചാന്തരിക്ഷേമാതം
മനഃ സഹ ാൈണശ്ച സർൈവഃ
തേമൈവകം ജാനഥ ആത്മാനമന്യാ വാേചാ
വിമുഞ്ചഥാമൃതൈസ്യഷ േസതുഃ 5

അരാ ഇവ രഥനാഭൗ സംഹതാ യ നാഡ്യഃ
സ ഏേഷാഽന്തശ്ചരേത ബഹുധാ ജായമാനഃ
ഓമിേത്യവം ധ്യായഥ ആത്മാനം സ്വസ്തി വഃ
പാരായ തമസഃ പരസ്താത് 6

യഃ സർവജ്ഞഃ സർവവിദ് യൈസ്യഷ മഹിമാ ഭുവി
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ദിേവ്യ ഹ്മപുേര േഹ്യഷ േവ്യാമ്ന്യാത്മാ തിഷ്ഠിതഃ

മേനാമയഃ ാണശരീരേനതാ
തിഷ്ഠിേതാഽേന്ന ഹൃദയം സന്നിധായ

തദ് വിജ്ഞാേനന പരിപശ്യന്തി ധീരാ
ആനന്ദരൂപമമൃതം യദ് വിഭാതി 7

ഭിദ്യേത ഹൃദയ ന്ഥിശ്ഛിദ്യേന്ത സർവസംശയാഃ
ക്ഷീയേന്ത ചാസ്യ കർമാണി തസ്മിൻ ദൃേഷ്ട പരാവേര 8

ഹിരണ്മേയ പേര േകാേശ വിരജം ഹ്മ നിഷ്കലം
ത ം േജ്യാതിഷം േജ്യാതിസ്തദ് യദാത്മവിേദാ വിദുഃ 9

ന ത സൂേര്യാ ഭാതി ന ച താരകം
േനമാ വിദ േതാ ഭാന്തി കുേതാഽയമഗ്നിഃ
തേമവ ഭാന്തമനുഭാതി സർവം
തസ്യ ഭാസാ സർവമിദം വിഭാതി 10

ൈഹ്മേവദമമൃതം പുരസ്താദ് ഹ്മ പശ്ചാദ് ഹ്മ ദക്ഷിണതേശ്ചാത്ത 
േരണ
അധേശ്ചാർധ്വം ച സൃതം ൈഹ്മേവദം വിശ്വമിദം വരിഷ്ഠം 11

ഇതി മുണ്ഡേകാപനിഷദി ദ്വിതീയമുണ്ഡേക ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ

തൃതീയ മുണ്ഡേക ഥമഃ ഖണ്ഡഃ

ദ്വാ സുപർണാ സയുജാ സഖായാ സമാനം വൃക്ഷം പരിഷസ്വജാേത
തേയാരന്യഃ പിപ്പലം സ്വാദ്വത്ത്യനശ്നന്നേന്യാ അഭിചാകശീതി 1

സമാേന വൃേക്ഷ പുരുേഷാ നിമേഗ്നാഽനിശയാ േശാചതി മുഹ്യമാനഃ
ജുഷ്ടം യദാ പശ്യത്യന്യമീശമസ്യ
മഹിമാനമിതി വീതേശാകഃ 2

https://thalilakkam.in/



മുണ്ഡേകാപനിഷത്ത് 11

യദാ പശ്യഃ പശ്യേത രുക്മവർണം
കർതാരമീശം പുരുഷം ഹ്മേയാനിം
തദാ വിദ്വാൻ പുണ്യപാേപ വിധൂയ
നിരഞ്ജനഃ പരമം സാമ്യമുൈപതി 3

േണാ േഹ്യഷ യഃ സർവഭൂൈതർവിഭാതി
വിജാനൻ വിദ്വാൻ ഭവേത നാതിവാദീ
ആത്മ ീഡ ആത്മരതിഃ ിയാവാ-
േനഷ ഹ്മവിദാം വരിഷ്ഠഃ 4

സേത്യന ലഭ്യസ്തപസാ േഹ്യഷ ആത്മാ
സമ്യഗ്ജ്ഞാേനന ഹ്മചേര്യണ നിത്യം
അന്തഃശരീേര േജ്യാതിർമേയാ ഹി ശുേ ാ
യം പശ്യന്തി യതയഃ ക്ഷീണേദാഷാഃ 5

സത്യേമവ ജയേത നാനൃതം
സേത്യന പന്ഥാ വിതേതാ േദവയാനഃ
േയനാഽഽ മന്ത്യൃഷേയാ ഹ്യാപ്തകാമാ
യ തത് സത്യസ്യ പരമം നിധാനം 6

ബൃഹച്ച തദ് ദിവ്യമചിന്ത്യരൂപം
സൂക്ഷ്മാച്ച തത് സൂക്ഷ്മതരം വിഭാതി
ദൂരാത് സുദൂേര തദിഹാന്തിേക ച
പശ്യന്ത്വിൈഹവ നിഹിതം ഗുഹായാം 7

ന ച ഷാ ഗൃഹ്യേത നാപി വാചാ
നാൈന്യർേദൈവസ്തപസാ കർമണ വാ
ജ്ഞാന സാേദന വിശുദ്ധസത്ത്വ-
സ്തത തം പശ്യേത നിഷ്കലം
ധ്യായമാനഃ 8

ഏേഷാഽണുരാത്മാ േചതസാ േവദിതേവ്യാ
യസ്മിൻ ാണഃ പഞ്ചധാ സംവിേവശ
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ാൈണശ്ചിത്തം സർവേമാതം ജാനാം
യസ്മിൻ വിശുേദ്ധ വിഭവേത്യഷ ആത്മാ 9

യം യം േലാകം മനസാ സംവിഭാതി
വിശുദ്ധസത്ത്വഃ കാമയേത യാംശ്ച കാമാൻ
തം തം േലാകം ജയേത താംശ്ച കാമാം-
സ്തസ്മാദാത്മജ്ഞം ഹ്യർചേയത് ഭൂതികാമഃ 10

ഇതി മുണ്ഡേകാപനിഷദി തൃതീയമുണ്ഡേക ഥമഃ ഖണ്ഡഃ

തൃതീയമുണ്ഡേക ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ

സ േവൈദതത് പരമം ഹ്മ ധാമ
യ വിശ്വം നിഹിതം ഭാതി ശു ം
ഉപാസേത പുരുഷം േയ ഹ്യകാമാേസ്ത
ശു േമതദതിവർതന്തി ധീരാഃ 1

കാമാൻ യഃ കാമയേത മന്യമാനഃ
സ കാമഭിർജായേത ത ത
പര്യാപ്തകാമസ്യ കൃതാത്മന
ഇൈഹവ സർേവ വിലീയന്തി കാമാഃ 2

നായമാത്മാ വചേനന ലേഭ്യാ
ന േമധയാ ന ബഹുനാ േതന
യേമൈവഷ വൃണുേത േതന ലഭ്യ-
സ്തൈസ്യഷ ആത്മാ വിവൃണുേത തനൂം സ്വാം 3

നായമാത്മാ ബലഹീേനന ലേഭ്യാ
ന ച മാദാത് തപേസാ വാപ്യലിംഗാത്
ഏൈതരുപാൈയര്യതേത യ വിദ്വാം-
സ്തൈസ്യഷ ആത്മാ വിശേത ഹ്മധാമ 4

സ ാൈപ്യനമൃഷേയാ ജ്ഞാനതൃപ്താഃ
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കൃതാത്മാേനാ വീതരാഗാഃ ശാന്താഃ
േത സർവഗം സർവതഃ ാപ്യ ധീരാ
യുക്താത്മാനഃ സർവേമവാവിശന്തി 5

േവദാന്തവിജ്ഞാനസുനിശ്ചിതാർഥാഃ
സംന്യാസേയാഗാദ് യതയഃ ശുദ്ധസത്ത്വാഃ
േത ഹ്മേലാേകഷു പരാന്തകാേല
പരാമൃതാഃ പരിമുച്യന്തി സർേവ 6

ഗതാഃ കലാഃ പഞ്ചദശ തിഷ്ഠാ
േദവാശ്ച സർേവ തിേദവതാസു
കർമാണി വിജ്ഞാനമയശ്ച ആത്മാ
പേരഽവ്യേയ സർേവ ഏകീഭവന്തി 7

യഥാ നദ്യഃ സ്യന്ദമാനാഃ സമുേ ഽ
സ്തം ഗച്ഛന്തി നാമരൂേപ വിഹായ
തഥാ വിദ്വാൻ നാമരൂപാദ്വിമുക്തഃ
പരാത്പരം പുരുഷമുൈപതി ദിവ്യം 8

സ േയാ ഹ ൈവ തത് പരമം ഹ്മ േവദ
ൈഹ്മവ ഭവതി നാസ്യാ ഹ്മവിത്കുേല ഭവതി

തരതി േശാകം തരതി പാപ്മാനം ഗുഹാ ന്ഥിേഭ്യാ
വിമുേക്താഽമൃേതാ ഭവതി 9

തേദതദൃചാഽഭ ക്തം
ിയാവന്തഃ േ ാ ിയാ ഹ്മനിഷ്ഠാഃ

സ്വയം ജുഹ്വത ഏകർഷിം ദ്ധയന്തഃ
േതഷാേമൈവതാം ഹ്മവിദ്യാം വേദത
ശിേരാ തം വിധിവദ് ൈയ ചീർണം 10

തേദതത് സത്യമൃഷിരംഗിരാഃ
പുേരാവാച ൈനതദചീർണ േതാഽധീേത
നമഃ പരമഋഷിേഭ്യാ നമഃ പരമഋഷിഭ്യഃ 11
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ഇതി മുണ്ഡേകാപനിഷദി തൃതീയമുണ്ഡേക ദ്വിതീയഃ ഖണ്ഡഃ

ഇത്യഥർവേവദീയ മുണ്ഡേകാപനിഷത്സമാപ്താ

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശാന്തിഃ
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ

https://thalilakkam.in/




