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Nadabindu Upanishad

નાદ બ દૂપિનષત્

(ઋગ્વેદ ય યાેગાપેિનષત્)

વૈરા ત્માપેાસનયા સ તજ્ઞાનવિહ્નના ।
દગ્ વા કમર્ત્રયં યાેગી ય પદં યા ત તદ્ભજે॥
ૐ વાઙ્મે મન સ પ્ર ત ષ્ઠતા । મનાે મે વા ચ પ્ર ત ષ્ટતમ્ ।
આિવરાવીમર્ અેિધ । વેદસ્ય મા આણીસ્થઃ । શ્રુતં મે મા પ્રહાસીઃ ।
અનનેાધીતનેાહાેરાત્રા સ દધા મ ।
ઋતં વિદ યા મ । સતં્ય વિદ યા મ ।
તન્મામવતુ । તદ્વક્તારમવતુ ।
અવતુ મામવતુ વક્તારમ્॥

ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
ૐઅકારાે દ ક્ષણઃ પક્ષ ઉકાર તૂત્તરઃ તઃ ।
મકારં પુચ્છ મત્યાહુરધર્માત્રા તુ મ તકમ્॥ ૧॥
પાદાિદકં ગુણા તસ્ય શર રં ત વમુચ્યતે ।
ધમાઽસ્ય દ ક્ષણશ્ચ રધમા યાેઽપરઃ તઃ॥ ૨॥
ભૂલાકઃ પાદયાે તસ્ય ભવુલાક તુ નુિન ।
સવુલાકઃ કટ દેશે ના ભદેશે મહજર્ગત્॥ ૩॥
જનાેલાેક તુ હૃદે્દશે ક ઠે લાેક તપ તતઃ ।
ભ્રવુાેલર્લાટમ યે તુ સત્યલાેકાે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૪॥
સહસ્રાણર્મતીવાત્ર મ ત્ર અેષ પ્રદ શતઃ ।
અેવમેતાં સમા ઢાે હંસયાેગિવચક્ષણઃ॥ ૫॥
ન ભદ્યતે કમર્ચારૈઃ પાપકાેિટશતૈરિપ ।
આગ્ ેયી પ્રથમા માત્રા વાયવ્યષેા તથાપરા॥ ૬॥
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ભાનુમ ડલસકંાશા ભવને્માત્રા તથાેત્તરા ।
પરમા ચાધર્માત્રા યા વા ણી ં તાં િવદુબુર્ધાઃ॥ ૭॥
કાલત્રયેઽિપ યત્રેમા માત્રા નનંૂ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ ।
અેષ આેઙ્કાર આખ્યાતાે ધારણા ભિનબાેધત॥ ૮॥
ઘાે ષણી પ્રથમા માત્રા િવદ્યનુ્માત્રા તથાઽપરા ।
પતઙ્ ગની તીયા સ્યાચ્ચતુથ વાયવુે ગની॥ ૯॥
પ ચમી નામધેયા તુ ષષ્ઠ ચૈ દ્ર્ય ભધીયતે ।
સપ્તમી વૈ ણવી નામ અષ્ટમી શાઙ્કર ત ચ॥ ૧૦॥
નવમી મહતી નામ ત તુ દશમી મતા ।
અેકાદશી ભવેન્નાર બ્રાહ્મી તુ દ્વાદશી પરા॥ ૧૧॥
પ્રથમાયાં તુ માત્રાયાં યિદ પ્રાણૈિવયજુ્યતે ।
ભરતે વષર્રા સાૈ સાવર્ભાૈમઃ પ્ર યતે॥ ૧૨॥
દ્વતીયાયાં સમુ ક્રા તાે ભવેદ્યક્ષાે મહાત્મવાન્ ।
િવદ્યાધર તીયાયાં ગા ધવર્ તુ ચતુ થકા॥ ૧૩॥
પ ચ યામથ માત્રાયાં યિદ પ્રાણૈિવયજુ્યતે ।
ઉ ષતઃ સહ દેવ વં સાેમલાેકે મહીયતે॥ ૧૪॥
ષ ઠ્યા મ દ્રસ્ય સાયજંુ્ય સપ્ત યાં વૈ ણવં પદમ્ ।
અષ્ટ યાં વ્રજતે દં્ર પશનૂાં ચ પ ત તથા॥ ૧૫॥
નવ યાં તુ મહલાકં દશ યાં તુ જનં વ્રજેત્ ।
અેકાદ યાં તપાેલાેકં દ્વાદ યાં બ્રહ્મ શાશ્વતમ્॥ ૧૬॥
તતઃ પરતરં શદંુ્ધ વ્યાપકં િનમર્લં શવમ્ ।
સદાેિદતં પરં બ્રહ્મજ્યાે તષામુદયાે યતઃ॥ ૧૭॥
અતી દ્રયં ગુણાતીતં મનાે લીનં યદા ભવેત્ ।
અનપૂમં શવં શા તં યાેગયુક્તં સદા િવશતે્॥ ૧૮॥
તદ્યુક્ત તન્મયાે જ તુઃ શનૈમુર્ ચે કલવેરમ્ ।
સં સ્થતાે યાેગચારેણ સવર્સઙ્ગિવવ જતઃ॥ ૧૯॥
તતાે િવલીનપાશાેઽસાૈ િવમલઃ કમલાપ્રભુઃ ।
તનેવૈ બ્રહ્મભાવને પરમાન દમશ્નુતે॥ ૨૦॥
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આત્માનં સતતં જ્ઞા વા કાલં નય મહામતે ।
પ્રાર ધમ ખલં ભુ જન્નાેદ્વગંે કતુર્મહર્ સ॥ ૨૧॥
ઉ પન્ને ત વિવજ્ઞાને પ્રાર ધં નવૈ મુ ચ ત ।
ત વજ્ઞાનાેદયાદૂ વ પ્રાર ધં નવૈ િવદ્યતે॥ ૨૨॥
દેહાદ નામસ વાત્તુ યથા વ ાે િવબાેધતઃ ।
કમર્ જન્મા તર યં ય પ્રાર ધ મ ત ક તતમ્॥ ૨૩॥
તત્તુ જન્મા તરાભાવા પુંસાે નવૈા ત કિહ ચત્ ।
વ દેહાે યથા ય ત તથવૈાયં િહ દેહકઃ॥ ૨૪॥
અ ય તસ્ય કુતાે જન્મ જન્માભાવે કુતઃ સ્થ તઃ ।
ઉપાદાનં પ્રપ ચસ્ય દ્ભા ડસ્યવે પ ય ત॥ ૨૫॥
અજ્ઞાનં ચે ત વેદા તૈ ત મન્નષે્ટ ક્વ િવશ્વતા ।
યથા ર જંુ પિરત્યજ્ય સપ ગ્ હ્ણા ત વૈ ભ્રમાત્॥ ૨૬॥
તદ્વ સત્યમિવજ્ઞાય જગ પ ય ત મૂઢધીઃ ।
ર જુખ ડે પિરજ્ઞાતે સપર્ પં ન તષ્ઠ ત॥ ૨૭॥
અિધષ્ઠાને તથા જ્ઞાતે પ્રપ ચે શૂ યતાં ગતે ।
દેહસ્યાિપ પ્રપ ચ વા પ્રાર ધાવ સ્થ તઃ કૃતઃ॥ ૨૮॥
અજ્ઞાનજનબાેધાથ પ્રાર ધ મ ત ચાેચ્યતે ।
તતઃ કાલવશાદેવ પ્રાર ધે તુ ક્ષયં ગતે॥ ૨૯॥
બ્રહ્મપ્રણવસ ધાનં નાદાે જ્યાે તમર્યઃ શવઃ ।
વયમાિવભર્વેદાત્મા મેઘાપાયઽશમુાિનવ॥ ૩૦॥
સદ્ધાસને સ્થતાે યાેગી મુદ્રાં સ ધાય વૈ ણવીમ્ ।
શ ◌ૃ યાદ્દ ક્ષણે કણ નાદમ તગર્તં સદા॥ ૩૧॥
અ યસ્યમાનાે નાદાેઽયં બાહ્યમા તે વિનમ્ ।
પક્ષા દ્વપક્ષમ ખલં જ વા તુયર્પદં વ્રજેત્॥ ૩૨॥
શ્રૂયતે પ્રથમા યાસે નાદાે નાનાિવધાે મહાન્ ।
વધર્માન તથા યાસે શ્રૂયતે સૂ મસૂ મતઃ॥ ૩૩॥
આદાૈ જલિધ મૂતભેર િનઝર્રસ ભવઃ ।
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મ યે મદર્લશ દાભાે ઘ ટાકાહલજ તથા॥ ૩૪॥
અ તે તુ િકિઙ્કણીવંશવીણાભ્રમરિનઃ વનઃ ।
ઇ ત નાનાિવધા નાદાઃ શ્રૂય તે સૂ મસૂ મતઃ॥ ૩૫॥
મહ ત શ્રૂયમાણે તુ મહાભેયાર્િદક વનાૈ ।
તત્ર સૂ મં સૂ મતરં નાદમવે પરા શતે્॥ ૩૬॥
ઘનમુ જ્ય વા સૂ મે સૂ મમુ જ્ય વા ઘને ।
રમમાણમિપ ક્ષપ્તં મનાે ના યત્ર ચાલયેત્॥ ૩૭॥
યત્ર કુત્રાિપ વા નાદે લગ ત પ્રથમં મનઃ ।
તત્ર તત્ર સ્થર ભૂ વા તને સાધ િવલીયતે॥ ૩૮॥
િવ ત્ય સકલં બાહ્યં નાદે દુગ્ધા બુવન્મનઃ ।
અેક ભૂયાથ સહસા ચદાકાશે િવલીયતે॥ ૩૯॥
ઉદાસીન તતાે ભૂ વા સદા યાસને સયંમી ।
ઉન્મનીકારકં સદ્યાે નાદમવેાવધારયેત્॥ ૪૦॥
સવર્ ચ તાં સમુ જ્ય સવર્ચેષ્ટાિવવ જતઃ ।
નાદમવેાનુસદં યાન્નાદે ચત્તં િવલીયતે॥ ૪૧॥
મકર દં િપબ ઙ્ગાે ગ ધાન્નાપેક્ષતે તથા ।
નાદાસક્તં સદા ચત્તં િવષયં ન િહ કાઙ્ક્ષ ત॥ ૪૨॥
બદ્ધઃ સનુાદગ ધને સદ્યઃ સતં્યક્તચાપલઃ ।
નાદગ્રહણત શ્ચત્તમ તરઙ્ગભજુઙ્ગમઃ॥ ૪૩॥
િવ ત્ય િવશ્વમેકાગ્રઃ કુત્ર ચન્ન િહ ધાવ ત ।
મનાેમત્તગજે દ્રસ્ય િવષયાેદ્યાનચાિરણઃ॥ ૪૪॥
િનયામનસમથાઽયં િનનાદાે િન શતાઙુ્કશઃ ।
નાદાેઽ તરઙ્ગસારઙ્ગબ ધને વાગુરાયતે॥ ૪૫॥
અ તરઙ્ગસમુદ્રસ્ય રાેધે વેલાયતેઽિપ ચ ।
બ્રહ્મપ્રણવસલંગ્ નાદાે જ્યાે તમર્યાત્મકઃ॥ ૪૬॥
મન તત્ર લયં યા ત ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્ ।
તાવદાકાશસઙ્ક પાે યાવચ્છ દઃ પ્રવતતે॥ ૪૭॥
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િનઃશ દં ત પરં બ્રહ્મ પરમાત્મા સમીયર્તે ।
નાદાે યાવન્મન તાવન્નાદા તેઽિપ મનાને્મની॥ ૪૮॥
સશ દશ્ચાક્ષરે ક્ષીણે િનઃશ દં પરમં પદમ્ ।
સદા નાદાનુસ ધાના સકં્ષીણા વાસના ભવેત્॥ ૪૯॥
િનર જને િવલીયેતે મનાવેાયૂ ન સશંયઃ ।
નાદકાેિટસહસ્રા ણ બ દુકાેિટશતાિન ચ॥ ૫૦॥
સવ તત્ર લયં યા ત બ્રહ્મપ્રણવનાદકે ।
સવાર્વસ્થાિવિનમુર્ક્તઃ સવર્ ચ તાિવવ જતઃ॥ ૫૧॥
તવ ત્તષ્ઠતે યાેગી સ મુક્તાે નાત્ર સશંયઃ ।
શઙ્ખદુ દુ ભનાદં ચ ન શ્રુણાે ત કદાચન॥ ૫૨॥
કાષ્ઠવજ્જ્ઞાયતે દેહ ઉન્મ યાવસ્થયા ધ્રવુમ્ ।
ન ના ત સ શીતાે ણં ન દુઃખં ન સખંુ તથા॥ ૫૩॥
ન માનં નાવમાનં ચ સતં્ય વા તુ સમાિધના ।
અવસ્થાત્રયમ વે ત ન ચત્તં યાે ગનઃ સદા॥ ૫૪॥
ગ્રિન્નદ્રાિવિનમુર્ક્તઃ વ પાવસ્થતા મયાત્॥ ૫૫॥

દૃ ષ્ટઃ સ્થરા યસ્ય િવના સદૃ યં
વાયુઃ સ્થરાે યસ્ય િવના પ્રયત્નમ્ ।

ચત્તં સ્થરં યસ્ય િવનાવલ બં
સ બ્રહ્મતારા તરનાદ પઃ॥ ૫૬॥

ઇત્યુપિનષત્॥
ૐ વાઙ્મે મન સ પ્ર ત ષ્ઠતા । મનાે મે વા ચ પ્ર ત ષ્ટતમ્ ।
આિવરાવીમર્ અેિધ । વેદસ્ય મા આણીસ્થઃ । શ્રુતં મે મા પ્રહાસીઃ ।
અનનેાધીતનેાહાેરાત્રા સ દધા મ ।
ઋતં વિદ યા મ । સતં્ય વિદ યા મ ।
તન્મામવતુ । તદ્વક્તારમવતુ ।
અવતુ મામવતુ વક્તારમ્॥

ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
ઇ ત નાદ બ દૂપિનષ સમાપ્તા॥
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