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Kaivalya Upanishad

કૈવલ્યાપેિનષત્

કૈવલ્યાપેિનષદ્વદે્યં કૈવલ્યાન દતુ દલમ્ ।
કૈવલ્ય ગિર રામં વમાતં્ર કલયેઽ વહમ્॥
ૐસહનાવવતુ । સહ નાૈ ભનુક્તુ । સહ વીય કરવાવહૈ ।
તજે વનાવધીતમ તુ । મા િવ દ્વષાવહૈ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
ૐઅથાશ્વલાયનાે ભગવ તં પરમે ષ્ઠનમપુસમેત્યાવેાચ ।
અધીિહ ભગવ બ્રહ્મિવદ્યાં વિરષ્ઠાં સદા સદ્ ભઃ સવે્યમાનાં િનગૂઢામ્ ।
યથાઽ ચરા સવર્પાપં વ્યપાેહ્ય પરા પરં પુ ષં યા ત િવદ્વાન્॥ ૧॥
ત મૈ સ હાવેાચ િપતામહશ્ચ શ્રદ્ધાભ ક્ત યાનયાેગાદવૈિહ॥ ૨॥
ન કમર્ણા ન પ્રજયા ધનને ત્યાગનેૈકે અ ત વમાનશઃુ ।
પરેણ નાકં િનિહતં ગુહાયાં િવભ્રાજતે યદ્યતયાે િવશ ત॥ ૩॥
વેદા તિવજ્ઞાનસિુનિ ચતાથાર્ઃ સં યાસયાેગાદ્યતયઃ શદુ્ધસ વાઃ ।
તે બ્રહ્મલાેકેષુ પરા તકાલે પરા તાઃ પિરમુચ્ય ત સવ॥ ૪॥
િવિવક્તદેશે ચ સખુાસનસ્થઃ શુ ચઃ સમગ્રીવ શરઃશર રઃ ।
અ ત્યાશ્રમસ્થઃ સકલે દ્રયા ણ િન ય ભ યા વગુ ં પ્રણ ય॥ ૫॥
હૃ પુ ડર કં િવરજં િવશદંુ્ધ િવ ચ ત્ય મ યે િવશદં િવશાેકમ્ ।
અ ચ ત્યમવ્યક્તમન ત પં શવં પ્રશા તમ તં બ્રહ્મયાેિનમ્॥ ૬॥
તમાિદમ યા તિવહીનમેકં િવભું ચદાન દમ પમદ્ભુતમ્ । var તથાિદ
ઉમાસહાયં પરમેશ્વરં પ્રભું િત્રલાેચનં નીલક ઠં પ્રશા તમ્ ।
યા વા મુિનગર્ચ્છ ત ભૂતયાેિન સમ તસા ક્ષ તમસઃ પર તાત્॥ ૭॥
સ બ્રહ્મા સ શવઃ સે દ્રઃ સાેઽક્ષરઃ પરમઃ વરાટ્ ।
સ અેવ િવ ઃ સ પ્રાણઃ સ કાલાેઽ ગ્ ઃ સ ચ દ્રમાઃ॥ ૮॥
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સ અેવ સવ યદ્ભૂતં યચ્ચ ભવં્ય સનાતનમ્ ।
જ્ઞા વા તં ત્યુમત્યે ત ના યઃ પ થા િવમુક્તયે॥ ૯॥
સવર્ભૂતસ્થમાત્માનં સવર્ભૂતાિન ચાત્મિન ।
સ પ ય બ્રહ્મ પરમં યા ત ના યને હેતનુા॥ ૧૦॥
આત્માનમર ણ કૃ વા પ્રણવં ચાેત્તરાર ણમ્ ।
જ્ઞાનિનમર્થના યાસા પાપં દહ ત પ ડતઃ॥ ૧૧॥ var પાશં
સ અેવ માયાપિરમાેિહતાત્મા શર રમાસ્થાય કરાે ત સવર્મ્ ।
યન્નપાનાિદિવ ચત્રભાેગૈઃ સ અેવ ગ્ર પિર પ્તમે ત॥ ૧૨॥
વ ે સ વઃ સખુદુઃખભાેક્તા વમાયયા ક પત વલાેકે ।
સષુુ પ્તકાલે સકલે િવલીને તમાેઽ ભભૂતઃ સખુ પમે ત॥ ૧૩॥
પનુશ્ચ જન્મા તરકમર્યાેગા સ અેવ વઃ વિપ ત પ્રબુદ્ધઃ ।
પુરત્રયે ક્ર ડ ત યશ્ચ વ તત તુ તં સકલં િવ ચત્રમ્ ।
આધારમાન દમખ ડબાેધં ય મ લયં યા ત પુરત્રયં ચ॥ ૧૪॥
અેત મા યતે પ્રાણાે મનઃ સવ દ્રયા ણ ચ ।
ખં વાયજુ્યા તરાપશ્ચ વી િવશ્વસ્ય ધાિરણી॥ ૧૫॥
ય પરં બ્રહ્મ સવાર્ત્મા િવશ્વસ્યાયતનં મહત્ ।
સૂ મા સૂ મતરં િનતં્ય ત વમવે વમવે તત્॥ ૧૬॥
ગ્ર વ સષુુ યાિદપ્રપ ચં ય પ્રકાશતે ।

તદ્બ્રહ્માહ મ ત જ્ઞા વા સવર્બ ધૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૭॥
િત્રષુ ધામસુ યદ્ભાેગ્યં ભાેક્તા ભાેગશ્ચ યદ્ભવેત્ ।
તે યાે િવલક્ષણઃ સાક્ષી ચન્માત્રાેઽહં સદા શવઃ॥ ૧૮॥
મ યવે સકલં તં મિય સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
મિય સવ લયં યા ત તદ્બ્રહ્માદ્વયમ યહમ્॥ ૧૯॥
॥ પ્રથમઃ ખ ડઃ॥ ૧॥
અણાેરણીયાનહમવે તદ્વન્મહાનહં િવશ્વમહં િવ ચત્રમ્ ।
પુરાતનાેઽહં પુ ષાેઽહમીશાે િહર મયાેઽહં શવ પમ મ॥ ૨૦॥
અપા ણપાદાેઽહમ ચ ત્યશ ક્તઃ પ યા યચ ઃ સ ણાે યકણર્ઃ ।
અહં િવ ના મ િવિવક્ત પાે ન ચા ત વેત્તા મમ ચ સદાઽહમ્॥ ૨૧

2 sanskritdocuments.org



કૈવલ્યાપેિનષત્

વેદૈરનેકૈરહમવે વેદ્યાે વેદા તકૃદ્વદેિવદેવ ચાહમ્ ।
ન પુ યપાપે મમ ના ત નાશાે ન જન્મ દેહે દ્રયબુ દ્ધર ત॥ ૨૨॥
ન ભૂ મરાપાે ન ચ વિહ્નર ત ન ચાિનલાે મેઽ ત ન ચા બરં ચ ।
અેવં િવિદ વા પરમાત્મ પં ગુહાશયં િન કલમ દ્વતીયમ્॥ ૨૩
સમ તસા ક્ષ સદસ દ્વહીનં પ્રયા ત શદંુ્ધ પરમાત્મ પમ્॥
યઃ શત િદ્રયમધીતે સાેઽ ગ્ પૂતાે ભવ ત સરુાપાના પૂતાે ભવ ત
સ બ્રહ્મહત્યાયાઃ પૂતાે ભવ ત સ સવુણર્ તેયા પૂતાે ભવ ત
સ કૃત્યાકૃત્યા પૂતાે ભવ ત ત માદિવમુક્તમા શ્રતાે
ભવત્યત્યાશ્રમી સવર્દા સકૃદ્વા જપેત્॥
અનને જ્ઞાનમા ાે ત સસંારાણર્વનાશનમ્ । ત માદેવં
િવિદ વનૈં કૈવલ્યં પદમશ્નુતે કૈવલ્યં પદમશ્નુત ઇ ત॥ ૨૪॥
દ્વતીયઃ ખ ડઃ॥ ૨॥
ૐસહનાવવતુ । સહ નાૈ ભનુક્તુ । સહ વીય કરવાવહૈ ।
તજે વનાવધીતમ તુ । મા િવ દ્વષાવહૈ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
ઇત્યથવર્વેદ યા કૈવલ્યાપેિનષ સમાપ્તા॥
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