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Kundika Upanishad

કુ ડકાપેિનષત્

કુ ડકાપેિનષ ખ્યાતપિરવ્રાજકસતં તઃ ।
યત્ર િવશ્રા તમગમત્તદ્રામપદમાશ્રયે॥
ૐઆ યાય તુ મમાઙ્ગાિન વાક્પ્રાણશ્ચ ઃ
શ્રાતે્રમથાે બલ મ દ્રયા ણ ચ॥ સવાર્ ણ સવ
બ્રહ્માપેિનષદં માહં બ્રહ્મ િનરાકુયા
મા મા બ્રહ્મ િનરાકરાેદિનરાકરણમ વિનરાકરણં
મે તુ તદાત્મિન િનરતે ય ઉપિનષ સુ ધમાર્ તે મિય
સ તુ તે મિય સ તુ॥ ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
હિરઃ ૐ
બ્રહ્મચયાર્શ્રમે ક્ષીણે ગુ શશુ્રષૂણે રતઃ ।
વેદાનધીત્યાનુજ્ઞાત ઉચ્યતે ગુ ણાશ્રમી॥ ૧॥
દારમાહૃત્ય સદશૃમ ગ્ માધાય શ ક્તતઃ ।
બ્રાહ્મી મ ષ્ટ યજેત્તાસામહાેરાત્રેણ િનવર્પેત્॥ ૨॥
સિંવભજ્ય સતુાનથ ગ્રા યકામા વ જ્ય ચ ।
સચંર વનમાગણ શચુાૈ દેશે પિરભ્રમન્॥ ૩॥
વાયુભક્ષાેઽ બુભક્ષાે વા િવિહતૈઃ ક દમૂલકૈઃ ।
વશર રે સમા યાથ થવ્યાં નાશ્રુ પાતયેત્॥ ૪॥
સહ તનેવૈ પુ ષઃ કથં સં ય ત ઉચ્યતે ।
સનામધેયાે ય મ તુ કથં સં ય ત ઉચ્યતે॥ ૫॥
ત મા ફલિવશદુ્ધાઙ્ગી સં યાસં સિંહતાત્મનામ્ ।
અ ગ્ વણ િવિન ક્ર ય વાનપ્રસ્થં પ્રપદ્યતે॥ ૬॥
લાેકવદ્ભાયર્યાસક્તાે વનં ગચ્છ ત સયંતઃ ।
સતં્ય વા સં તસખુમનુ તષ્ઠ ત િક મુધા॥ ૭॥
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િકવા દુઃખમનુ ત્ય ભાેગાં ત્યજ ત ચાે ચ્છ્ર તાન્ ।
ગભર્વાસભયાદ્ભીતઃ શીતાે ણા યાં તથવૈ ચ॥ ૮॥
ગુહ્યં પ્રવેષુ્ટ મચ્છા મ પરં પદમનામય મ ત ।
સં યસ્યા ગ્ મપનુરાવતર્નં ય ત્યુ ર્યમાવહ મ ત॥
અથા યાત્મમ ત્રા જપેત્ । દ ક્ષામપુેયા કાષાયવાસાઃ ।
કક્ષાપેસ્થલાેમાિન વજર્યેત્ । ઊ વર્બાહુિવમુક્તમાગા ભવ ત ।
અિનકેતશ્ચરે ભક્ષાશી । િનિદ યાસનં દ યાત્ । પિવતં્ર
ધારયે જ તુસરંક્ષણાથર્મ્ । તદિપ શ્લાેકા ભવ ત ।
કુ ડકાં ચમકં શક્યં િત્રિવષ્ટપમપુાનહાૈ ।
શીતાપેઘા તની ં ક થાં કાપૈીનાચ્છાદનં તથા॥ ૯॥
પિવતં્ર નાનશાટ ં ચ ઉત્તરાસઙ્ગમવે ચ ।
અતાેઽ તિરક્તં ય ક ચ સવ તદ્વજર્યેદ્ય તઃ॥ ૧૦॥
નદ પુ લનશાયી સ્યાદે્દવાગારેષુ બાહ્યતઃ ।
નાત્યથ સખુદુઃખા યાં શર રમપુતાપયેત્॥ ૧૧॥
નાનં પાનં તથા શાૈચમદ્ ભઃ પૂતા ભરા ચરેત્ ।
તૂયમાનાે ન તુ યેત િન દતાે ન શપે પરાન્॥ ૧૨॥
ભક્ષાિદવૈદલં પાતં્ર નાનદ્રવ્યમવાિરતમ્ ।
અેવં ત્તમપુાસીનાે યતે દ્રયાે જપે સદા॥ ૧૩॥
િવશ્વાયમનુસયંાેગં મનસા ભાવયે સધુીઃ ।
આકાશાદ્વાયવુાર્યાજે્યા તજ્યા તષઆપાેઽદ્ યઃ થવી ।
અેષાં ભૂતાનાં બ્રહ્મ પ્રપદે્ય । અજરમમરમક્ષરમવ્યયં પ્રપદે્ય ।
મ યખ ડસખુાંભાેધાૈ બહુધા િવશ્વવીચયઃ ।
ઉ પદ્ય તે િવલીય તે માયામા તિવભ્રમાત્॥ ૧૪॥
ન મે દેહેન સબં ધાે મેઘનેવે િવહાયસઃ ।
અતઃ કુતાે મે તદ્ધમાર્ ગ્ર વ સષુુ પ્તષુ॥ ૧૫॥
આકાશવ ક પિવદૂરગાેહ-

માિદત્યવદ્ભાસ્યિવલક્ષણાેઽહમ્ ।
અહાયર્વિન્નત્યિવિનશ્ચલાેઽહ-
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મ ભાેિધવ પારિવવ જતાેઽહમ્॥ ૧૬॥
નારાયણાેઽહં નરકા તકાેઽહં

પુરા તકાેઽહં પુ ષાેઽહમીશઃ ।
અખ ડબાેધાેઽહમશષેસાક્ષી

િનર શ્વરાેઽહં િનરહં ચ િનમર્મઃ॥ ૧૭॥
તદ યાસને પ્રાણાપાનાૈ સયં ય તત્ર શ્લાેકા ભવ ત॥
ષણાપાનયાેમર્ યે પાણી આસ્થાય સશં્રયેત્ ।
સદં ય શનકૈ જહ્વાં યવમાત્રે િવિનગર્તામ્॥ ૧૮॥
માષમાત્રાં તથા દૃ ષ્ટ શ્રાતે્રે સ્થા ય તથા ભુિવ ।
શ્રવણે ના સકે ગ ધા યતઃ વં ન ચ સશં્રયેત્॥ ૧૯॥
અથ શવૈપદં યત્ર તદ્બ્રહ્મ બ્રહ્મ ત પરમ્ ।
તદ યાસને લ યેત પવૂર્જન્મા જતાત્મનામ્॥ ૨૦॥
સભંૂતવૈાર્યુસશં્રાવૈહૃર્દયં તપ ઉચ્યતે ।
ઊ વ પ્રપદ્યતે દેહાદ્ ભ વા મૂધાર્નમવ્યયમ્॥ ૨૧॥
વદેહસ્ય તુ મૂધાર્નં યે પ્રા ય પરમાં ગ તમ્ ।
ભૂય તે ન િનવતર્ તે પરાવરિવદાે જનાઃ॥ ૨૨॥
ન સા ક્ષણં સાક્ષ્યધમાર્ઃ સં શ ત િવલક્ષણમ્ ।
અિવકારમુદાસીનં ગ્ હધમાર્ઃ પ્રદ પવત્॥ ૨૩॥
જલે વાિપ સ્થલે વાિપ લુઠ વષે જડાત્મકઃ ।
નાહં િવ લ યે તદ્ધમઘર્ટધમનર્ભાે યથા॥ ૨૪॥
િન ક્રયાેઽ યિવકારાેઽ મ િન કલાેઽ મ િનરાકૃ તઃ ।
િનિવક પાેઽ મ િનત્યાેઽ મ િનરાલ બાેઽ મ િનદ્વર્યઃ॥ ૨૫॥
સવાર્ત્મકાેઽહં સવાઽહં સવાર્તીતાેઽહમદ્વયઃ ।
કેવલાખ ડબાેધાેઽહં વાન દાેઽહં િનર તરઃ॥ ૨૬॥
વમવે સવર્તઃ પ યન્મ યમાનઃ વમદ્વયમ્ ।
વાન દમનુભુ નાે િનિવક પાે ભવા યહમ્॥ ૨૭॥
ગચ્છં તષ્ઠન્નપુિવશ છયાનાે વા યથાિપ વા ।
યથેચ્છયા વસે દ્વદ્વાનાત્મારામઃ સદા મુિનઃ॥ ૨૮॥ ઇત્યુપિનષત્॥
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ૐઆ યાય તુ મમાઙ્ગાિન વાક્પ્રાણશ્ચ ઃ
શ્રાતે્રમથાે બલ મ દ્રયા ણ ચ॥ સવાર્ ણ સવ
બ્રહ્માપેિનષદં માહં બ્રહ્મ િનરાકુયા
મા મા બ્રહ્મ િનરાકરાેદિનરાકરણમ વિનરાકરણં
મે તુ તદાત્મિન િનરતે ય ઉપિનષ સુ ધમાર્ તે મિય
સ તુ તે મિય સ તુ॥ ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
હિરઃ ૐ ત સત્॥
ઇ ત કુ ડકાપેિનષ સમાપ્તા॥
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