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.. Katharudra Upanishad ..

॥ कठिोपिनषत ॥्
पिरोाधम पगूालंकारा यदं ययःु ।
तदहं कठिवाथ रामचपदं भजे ॥
ॐ सहनाववत ु सह नौ भनुु सह वीय करवावहै ॥
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
हिरः ॐ ॥ दवेा ह व ै भगवमॄवुधीिह भगविवाम ।्
स ूजापितरॄवीिशखाेशािृ िवसृ योपवीतं
िनृ पऽुं ा ं ॄा ं यं वषार-
मोारं ाहा ं धा ं धाता ं िवधाता ं
ूिताऽसीित वदते ।् अथ पऽुो वदहं ॄाहं योऽहं
वषारोऽहमकारोऽहं ाहाहं धाहं धाताहं
िवधाताहं ाहं ूिताीित ।
तातेानोुजाौमुापातयते ।्
यदौमुापातयेजां िविात ।्
ूदिणमावृतैतैानवेमाणाः ूायि ।
स य भवित ॄचारी वदेमधी वदेोाचिरतॄचय
दाराना पऽुानुा ताननपुािदिभिव तेा च
शितो यःै । त संासो गुिभरनुात बावै ।
सोऽरयं परे ादशराऽं पयसािहोऽं जुयात ।्
ादशराऽं पयोभा ात ।् ादशराऽाे
अये वैानराय ूजापतये च ूाजापं चं
वैवं िऽकपालमिं सिंतािन पवूा िण दापाऽायाौ
जुयात ।् मृमयाुजुयात ।् तजैसािन गरुवे दात ।्
मा ं मामपहाय परागाः । नाहं ामपहाय परागािमित ।
गाहपदिणााहवनीयेरिणदशेामिुं
िपबिेदकेे । सिशखाेशािृ िवसृ योपवीतं
भःूाहेु जुयात ।् अत ऊमनशनमपां ूवशे-
मिूवशें वीराानं महाूानं वृाौमं वा
गते ।् पयसा यं ूाीयाोऽ सायहंोमः । यातः
सोऽयं ूातः । यश तशनम ।् यौण माे तौण माम ।्
यसे केशँमौलुोमनखािन वापयेोऽािोमः ।
संािं न पनुरावत येृजु यमावहिमा-
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॥ कठिोपिनषत ॥्

माठेत ।् ि सवजीवे इुाानमनंायन त्बािव म-ु
माग भवते ।्
अिनकेतरते ्। िभाशी यिंिचाात ्। लवकंै न धावयेसुरंणाथ
वष वज िमित । तदिप ोका भवि ।
कुिडकां चमसं िशं िऽिवमपुानहौ ।
शीतोपघाितन कां कौपीनाादनं तथा ॥ १॥
पिवऽं ानशाट च उरासमवे च ।
योपवीतं वदेां सव तज येितः ॥ २॥
ानं पान ं तथा शौचमिः पतूािभराचरते ।्
नदीपिुलनशायी ावेागारषे ु वा पते ॥् ३॥
नाथ सखुःखाां शरीरमपुतायते ।्
यूमानो न तषुते िनितो न शपेरान ॥् ४॥
ॄचयण सिंतदेूमादने मरी ।
दशन ं शन ं केिलः कीत न ं गुभाषणम ॥् ५॥
सकंोऽवसाय िबयािवृ िरवे च ।
एतथैनुमां ूवदि मनीिषणः ॥ ६॥
िवपरीतं ॄचय मनुयें ममुुिुभः ।
यगासकं भान ं िनं भाित तः ुरत ॥् ७॥
स एव जगतः साी सवा ा िवमलाकृितः ।
ूिता सव भतूानां ूानघनलणः ॥ ८॥
न कमणा न ूजया न चानेािप केिचत ।्
ॄवदेनमाऽणे ॄाोवे मानवः ॥ ९॥
तिा िवषयं ॄ सानसखुायम ।्
ससंारे च गहुावाे मायाानािदसंके ॥ १०॥
िनिहतं ॄ यो वदे परमे ोि सिंते ।
सोऽतु े सकलाामामणेवै िजोमः ॥ ११॥
ूगाानमानमायाशे सािणम ।्
एकं ॄाहमीित ॄवै भवित यम ॥् १२॥
ॄभतूानादतेाििमिौतात ।्
अपीकृत आकाशसभंतूो रसुप वत ॥् १३॥
आकाशाायसुं ुशऽपीकृतः पनुः ।
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.. Katharudra Upanishad ..

वायोरिथा चारेाप अो वसुरा ॥ १४॥
तािन भतूािन सूािण पीकृेरदा ।
ते एव िवसृं ताडािद िशवने ह ॥ १५॥
ॄाडोदरे दवेा दानवा यिकराः ।
मनुाः पशपुाामा नसुारतः ॥ १६॥
अिाािदपोऽयं शरीरं भाित दिेहनाम ।्
योऽयममयो ाा भाित सवशरीिरणः ॥ १७॥
ततः ूाणमयो ाा िविभारः ितः ।
ततो िवान आा त ु ततोऽारः तः ॥ १८॥
आनमय आा त ु ततोऽारितः ।
योऽयममयः सोऽयं पणू ः ूाणमयने त ु ॥ १९॥
मनोमयने ूाणोऽिप तथा पणू ः भावतः ।
तथा मनोमयो ाा पणू ानमयने त ु ॥ २०॥
आनने सदा पणू ः सदा ानमयः सखुम ।्
तथानमयािप ॄणोऽने सािणा ॥ २१॥
सवा रणे पणू  ॄ नाने केनिचत ।्
यिददं ॄपुां सानयाकम ॥् २२॥
सारमवे रसं ला सााहेी सनातनम ।्
सखुी भवित सवऽ अथा सखुता कुतः ॥ २३॥
असिराने ाभतूऽेिखलानाम ।्
को जीवित नरो जःु को वा िनं िवचेत े ॥ २४॥
तावा ना िचे भासमानो सौ नरः ।
आनयित ःखां जीवाानं सदा जनः ॥ २५॥
यदा वेषै एतिँयािदलणे ।
िनभदं परमातैं िवते च महायितः ॥ २६॥
तदवेाभयमकाणं परमामतृम ।्
सिूपं परमं ॄ िऽपिरदेविज तम ॥् २७॥
यदा वेषै एतिमरं नरः ।
िवजानाित तदा त भयं ााऽ सशंयः ॥ २८॥
अवैानकोशने ाा िवपुवू काः ।
भवि सिुखनो िनं तारतबमणे त ु ॥ २९॥
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॥ कठिोपिनषत ॥्

तदिवर ौोिऽय ूसािदनः ।
पभतू आनः यं भाित परे यथा ॥ ३०॥
िनिमं िकंिचदािौ ख शः ूवत त े ।
यतो वाचो िनवत े िनिमानामभवतः ॥ ३१॥
िनिव शषे े पराने कथं शः ूवत त े ।
तादतेनः सूं ावतृं सव गोचरम ॥् ३२॥
याोऽगािदखािदकमियािण च ।
ावृािन परं ूा ुं न समथा िन तािन त ु ॥ ३३॥
तानमं िनग ुणं सिचनम ।्
िविदा ापणे न िबभिेत कुतन ॥ ३४॥
एवं यु िवजानाित गरुोपदशेतः ।
स साासाधकुम ां सदा न तपित ूभःु ॥ ३५॥
तातापकपणे िवभातमिखलं जगत ।्
ूगातया भाित ानादेावाजात ॥् ३६॥
शुमीरचतैं जीवचतैमवे च ।
ूमाता च ूमाणं च ूमयें च फलं तथा ॥ ३७॥
इित सिवधं ूों िभते वहारतः ।
मायोपािधिविनम ुं शुिमिभधीयते ॥ ३८॥
मायासबंतशेो जीवोऽिवावशथा ।
अःकरणसबंामातेिभधीयते ॥ ३९॥
तथा तिृसबंामाणिमित कते ।
अातमिप चतैं ूमयेिमित कते ॥ ४०॥
तथा ातं च चतैं फलिमिभधीयते ।
सवपािधिविनम ुं ाानं भावयेधुीः ॥ ४१॥
एवं यो वदे तने ॄभयूाय कते ।
सव वदेािसासारं वि यथाथ तः ॥ ४२॥
यं मृा यं भूा यमवेाविशते ॥ इपुिनषत ॥्
ॐ सहनाववत ु सह नौ भनुु सह वीय करवावहै ॥
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
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ॐ शािः शािः शािः ॥ हिरः ॐ तत ॥्
इित कठिोपिनषमाा ॥
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