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Kaivalya Upanishad

ைகவlhேயாபநிஷth

ைகவlhேயாபநிஷth³ேவth³யmh ைகவlhயாநnhத³nhதி³லmh ।
ைகவlhயகி³ஜாராமmh shவமாthரmh கலேயऽnhவஹmh ॥
ௐ ஸஹநாவவ ।ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ।ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவிநாவதீ⁴தமsh । மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
ௐ அதா²வலாயேநா ப⁴க³வnhதmh பரேமSh²நiµபஸேமthேயாவாச ।
அதீ⁴ ப⁴க³வnhph³ரமவிth³யாmh வShடா²mhஸதா³ஸth³பி: ◌⁴ ேஸvhயமாநாmh
நி³டா⁴mh ।
யதா²ऽசிராthஸrhவபாபmh vhயேபாய பராthபரmh ஷmh யாதி விth³வாnh ॥
1॥
தshைம ஸ ேஹாவாச பிதாமஹச ரth³தா⁴ப⁴khதிth◌⁴யாநேயாகா³த³ைவ
॥ 2॥
ந கrhம ந phரஜயா த⁴ேநந thயாேக³ைநேக அmh’தthவமாநஶு: ।
பேரண நாகmh நிதmh ³ஹாயாmh விph◌⁴ராஜேத யth³யதேயா விஶnhதி ॥ 3॥
ேவதா³nhதவிjhஞாநஸுநிrhசிதாrhதா:²ஸmhnhயாஸேயாகா³th³யதய:ஶுth³த⁴ஸththவா:
।
ேத ph³ரமேலாேகஷு பராnhதகாேல பராmh’தா: பiµchயnhதி ஸrhேவ ॥ 4॥
விவிkhதேத³ேஶ ச ஸுகா²ஸநshத:²ஶுசி:ஸமkh³வஶிர:ஶர: ।
அnhthயாரமshத:² ஸகேலnhth³யாணி நிth◌⁴ய ப⁴khthயா shவ³mh
phரணmhய ॥ 5॥
’thNhட³கmh விரஜmh விஶுth³த⁴mh விசிnhthய மth◌⁴ேய விஶத³mh விேஶாகmh
।
அசிnhthயமvhயkhதமநnhதபmh ஶிவmh phரஶாnhதமmh’தmh ph³ரமேயாநிmh ॥
6॥
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தமாதி³மth◌⁴யாnhதவிநேமகmh வி⁴mh சிதா³நnhத³மபமth³⁴தmh । var

ததா²தி³
உமாஸஹாயmh பரேமவரmh phர⁴mh thேலாசநmh நீலகNhட²mh phரஶாnhதmh ।
th◌⁴யாthவா iµநிrhக³chச²தி ⁴தேயாநிmh ஸமshதஸாmh தமஸ: பரshதாth ॥
7॥
ஸ ph³ரமா ஸ ஶிவ: ேஸnhth³ர: ேஸாऽர: பரம:shவராTh ।
ஸ ஏவ விShiΝ:ஸ phராண:ஸ காேலாऽkh³நி:ஸ சnhth³ரமா:॥ 8॥
ஸ ஏவ ஸrhவmh யth³⁴தmh யchச ப⁴vhயmh ஸநாதநmh ।
jhஞாthவா தmh mh’thமthேயதி நாnhய: பnhதா²விiµkhதேய ॥ 9॥
ஸrhவ⁴தshத²மாthமாநmh ஸrhவ⁴தாநி சாthமநி ।
ஸmhபயnhph³ரம பரமmh யாதி நாnhேயந ேஹநா ॥ 10॥
ஆthமாநமரணிmh kh’thவா phரணவmh ேசாthதராரணிmh ।
jhஞாநநிrhமத²நாph◌⁴யாஸாthபாபmh த³ஹதி பNh³த:॥ 11॥ var பாஶmh
ஸ ஏவ மாயாபேமாதாthமா ஶரமாshதா²ய கேராதி ஸrhவmh ।
shthrhயnhநபாநாதி³விசிthரேபா⁴ைக:³ஸ ஏவ ஜாkh³ரthபth’phதிேமதி ॥ 12॥
shவphேந ஸ வ:ஸுக²:³க²ேபா⁴khதா shவமாயயா கlhபிதவேலாேக ।
ஸுஷுphதிகாேல ஸகேல விேந தேமாऽபி⁴⁴த:ஸுக²பேமதி ॥ 13॥
நச ஜnhமாnhதரகrhமேயாகா³thஸ ஏவ வ:shவபிதி phர³th³த:◌⁴ ।
ரthரேய khட³தி யச வshததsh ஜாதmh ஸகலmh விசிthரmh ।
ஆதா⁴ரமாநnhத³மக²Nhட³ேபா³த⁴mh யsh◌ँlhலயmh யாதி ரthரயmh ச ॥ 14॥
ஏதshமாjhஜாயேத phராே மந:ஸrhேவnhth³யாணி ச ।
க²mh வாrhjhேயாதிராபச ph’th²வீ விவshய தா⁴ணீ ॥ 15॥
யthபரmh ph³ரம ஸrhவாthமா விவshயாயதநmh மஹth ।
ஸூமாthஸூமதரmh நிthயmh தththவேமவ thவேமவ தth ॥ 16॥
ஜாkh³ரthshவphநஸுஷுphthயாதி³phரபசmh யthphரகாஶேத ।
தth³ph³ரமாஹதி jhஞாthவா ஸrhவப³nhைத:◌⁴ phரiµchயேத ॥ 17॥
thஷு தா⁴மஸு யth³ேபா⁴kh³யmh ேபா⁴khதா ேபா⁴க³ச யth³ப⁴ேவth ।
ேதph◌⁴ேயா விலண:ஸா சிnhமாthேராऽஹmh ஸதா³ஶிவ:॥ 18॥
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மyhேயவ ஸகலmh ஜாதmh மயி ஸrhவmh phரதிSh²தmh ।
மயி ஸrhவmh லயmh யாதி தth³ph³ரமாth³வயமshmhயஹmh ॥ 19॥
॥ phரத²ம: க²Nhட:³॥ 1॥
அேரணீயாநஹேமவ தth³வnhமஹாநஹmh விவமஹmh விசிthரmh ।
ராதேநாऽஹmh ேஷாऽஹேஶா ரNhமேயாऽஹmh ஶிவபமsh ॥ 20॥
அபாணிபாேதா³ऽஹமசிnhthயஶkhதி: பயாmhயசு:ஸ ’ேmhயகrhண: ।
அஹmh விஜாநா விவிkhதேபா ந சாshதி ேவthதா மம சிthஸதா³ऽஹmh ॥
21

ேவைத³ரேநைகரஹேமவ ேவth³ேயா ேவதா³nhதkh’th³ேவத³விேத³வ சாஹmh ।
ந Nhயபாேப மம நாshதி நாேஶா ந ஜnhம ேத³ேஹnhth³ய³th³தி⁴ரshதி ॥ 22॥
ந ⁴ராேபா ந ச வநிரshதி ந சாநிேலா ேமऽshதி ந சாmhப³ரmh ச ।
ஏவmh விதி³thவா பரமாthமபmh ³ஹாஶயmh நிShகலமth³விதீயmh ॥ 23

ஸமshதஸாmh ஸத³ஸth³விநmh phரயாதி ஶுth³த⁴mh பரமாthமபmh ॥
ய:ஶதth³யமதீ⁴ேத ேஸாऽkh³நிேதா ப⁴வதி ஸுராபாநாthேதா ப⁴வதி
ஸ ph³ரமஹthயாயா: ேதா ப⁴வதி ஸ ஸுவrhணshேதயாthேதா ப⁴வதி
ஸ kh’thயாkh’thயாthேதா ப⁴வதி தshமாத³விiµkhதமாேதா
ப⁴வthயthயார ஸrhவதா³ஸkh’th³வா ஜேபth ॥
அேநந jhஞாநமாphேநாதி ஸmhஸாராrhணவநாஶநmh । தshமாேத³வmh
விதி³thைவநmh ைகவlhயmh பத³மiνேத ைகவlhயmh பத³மiνத இதி ॥ 24॥
th³விதீய: க²Nhட:³॥ 2॥
ௐ ஸஹநாவவ ।ஸஹ ெநௗ ⁴நkh ।ஸஹ வீrhயmh கரவாவைஹ ।
ேதஜshவிநாவதீ⁴தமsh । மா விth³விஷாவைஹ ॥
ௐ ஶாnhதி:ஶாnhதி:ஶாnhதி:॥
இthயத²rhவேவதீ³யா ைகவlhேயாபநிஷthஸமாphதா ॥
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