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കുണ്ഡിേകാപനിഷദ്

സാമേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

കുണ്ഡിേകാപനിഷത്ഖ്യാതപരി ാജകസന്തതിഃ |
യ വി ാന്തിമഗമത്ത ാമപദമാ േയ ||
ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച || സർവാണി സർവം
േഹ്മാപനിഷദം മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം

മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം
േമ തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി
സ േത മയി സ || ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
ഹരിഃ ഓം
ഹ്മചര്യാ േമ ക്ഷീേണ ഗുരുശു ഷേണ രതഃ |

േവദാനധീത്യാനുജ്ഞാത ഉച്യേത ഗുരുണാ മീ || 1||
ദാരമാഹൃത്യ സദൃശമഗ്നിമാധായ ശക്തിതഃ |
ാഹ്മീമിഷ്ടിം യേജത്താസാമേഹാരാേ ണ നിർവേപത് || 2||

സംവിഭജ്യ സുതാനർേഥ ാമ്യകാമാന്വിസൃജ്യ ച |
സഞ്ചരന്വനമാർേഗണ ശുചൗ േദേശ പരി മൻ || 3||
വായുഭേക്ഷാഽംബുഭേക്ഷാ വാ വിഹിൈതഃ കന്ദമൂലൈകഃ |
സ്വശരീേര സമാപ്യാഥ പൃഥിവ്യാം നാ പാതേയത് || 4||
സഹ േതൈനവ പുരുഷഃ കഥം സംന്യസ്ത ഉച്യേത |
സനാമേധേയാ യസ്മിം കഥം സംന്യസ്ത ഉച്യേത || 5||
തസ്മാത്ഫലവിശുദ്ധാംഗീ സംന്യാസം സംഹിതാത്മനാം |
അഗ്നിവർണം വിനി മ്യ വാന സ്ഥം പദ്യേത || 6||
േലാകവദ്ഭാര്യയാസേക്താ വനം ഗച്ഛതി സംയതഃ |
സന്ത്യക്ത്വാ സംസൃതിസുഖമനുതിഷ്ഠതി കിം മുധാ || 7||
കിംവാ ദുഃഖമനു ത്യ േഭാഗാംസ്ത്യജതി േചാ ിതാൻ |
ഗർഭവാസഭയാദ്ഭീതഃ ശീേതാഷ്ണാഭ്യാം തൈഥവ ച || 8||
ഗുഹ്യം േവ മിച്ഛാമി പരം പദമനാമയമിതി |
സംന്യസ്യാഗ്നിമപുനരാവർതനം യ ത ർജായമാവഹമിതി ||
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അഥാധ്യാത്മമ ാഞ്ജേപത് | ദീക്ഷാമുേപയാത്കാഷായവാസാഃ |
കേക്ഷാപസ്ഥേലാമാനി വർജേയത് | ഊർധ്വബാഹുർവിമുക്തമാർേഗാ ഭവതി |
അനിേകതശ്ചേരഭിക്ഷാശീ | നിദിധ്യാസനം ദധ്യാത് | പവി ം
ധാരേയജ്ജ സംരക്ഷണാർഥം | തദപി േ ാകാ ഭവന്തി |
കുണ്ഡികാം ചമകം ശിക്യം ിവിഷ്ടപമുപാനഹൗ |
ശീേതാപഘാതിനീം കന്യാം കൗപീനാച്ഛാദനം തഥാ || 9||
പവി ം സ്നാനശാടീം ച ഉത്തരാസംഗേമവ ച |
അേതാഽതിരിക്തം യത്കിഞ്ചിത്സർവം തദ്വർജേയദ്യതിഃ || 10||
നദീപുലിനശായീ സ്യാേദ്ദവാഗാേരഷു ബാഹ്യതഃ |
നാത്യർഥം സുഖദുഃഖാഭ്യാം ശരീരമുപതാപേയത് || 11||
സ്നാനം പാനം തഥാ ശൗചമദ്ഭിഃ പൂതാഭിരാചിേരത് |
യമാേനാ ന തുേഷ്യത നിന്ദിേതാ ന ശേപത്പരാൻ || 12||

ഭിക്ഷാദിൈവദലം പാ ം സ്നാന വ്യമവാരിതം |
ഏവം വൃത്തിമുപാസീേനാ യേത ിേയാ ജേപത്സദാ || 13||
വിശ്വായ മനുസംേയാഗം മനസാ ഭാവേയ ധീഃ |
ആകാശാദ്വായുർവാേയാർേജ്യാതിർേജ്യാതിഷആേപാഽദ്ഭ്യഃ പൃഥിവീ |
ഏഷാം ഭൂതാനാം ഹ്മ പേദ്യ | അജരമമരമക്ഷരമവ്യയം പേദ്യ |
മയ്യഖണ്ഡസുഖാംേഭാധൗ ബഹുധാ വിശ്വവീചയഃ |
ഉത്പദ്യേന്ത വിലീയേന്ത മായാമാരുതവി മാത് || 14||
ന േമ േദേഹന സംബേന്ധാ േമേഘേനവ വിഹായസഃ |
അതഃ കുേതാ േമ തദ്ധർമാ ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിഷു || 15||
ആകാശവത്കൽപവിദൂരേഗാഹ-
മാദിത്യവദ്ഭാസ്യവിലക്ഷേണാഽഹം |
അഹാര്യവന്നിത്യവിനിശ്ചേലാഽഹ-
മംേബാധിവത്പാരവിവർജിേതാഽഹം || 16||
നാരായേണാഽഹം നരകാന്തേകാഽഹം
പുരാന്തേകാഽഹം പുരുേഷാഽഹമീശഃ |
അഖണ്ഡേബാേധാഽഹമേശഷസാക്ഷീ
നിരീശ്വേരാഽഹം നിരഹം ച നിർമമഃ || 17||
തദഭ്യാേസന ാണാപാനൗ സംയമ്യ ത േ ാകാ ഭവന്തി ||
വൃഷണാപാനേയാർമേധ്യ പാണീ ആസ്ഥായ സം േയത് |
സന്ദശ്യ ശനൈകർജിഹ്വാം യവമാേ വിനിർഗതാം || 18||
മാഷമാ ാം തഥാ ദൃഷ്ടിം േ ാേ സ്ഥാപ്യ തഥാ ഭുവി |
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വേണ നാസിേക ഗന്ധാ യതഃ സ്വം ന ച സം േയത് || 19||
അഥ ൈശവപദം യ തദ് ഹ്മ ഹ്മ തത്പരം |
തദഭ്യാേസന ലേഭ്യത പൂർവജന്മാർജിതാത്മനാം || 20||
സംഭൂൈതർവായുസം ാൈവർഹൃദയം തപ ഉച്യേത |
ഊർധ്വം പദ്യേത േദഹാദ്ഭിത്ത്വാ മൂർധാനമവ്യയം || 21||
സ്വേദഹസ്യ തു മൂർധാനം േയ ാപ്യ പരമാം ഗതിം |
ഭൂയേസ്ത ന നിവർതേന്ത പരാവരവിേദാ ജനാഃ || 22||
ന സാക്ഷിണം സാക്ഷ്യധർമാഃ സം ശന്തി വിലക്ഷണം |
അവികാരമുദാസീനം ഗൃഹധർമാഃ ദീപവത് || 23||
ജേല വാപിസ്ഥേല വാപി ലുഠേത്വഷ ജഡാത്മകഃ |
നാഹം വിലിേപ്യ തദ്ധർൈമർഘടധർൈമർനേഭാ യഥാ || 24||
നി ിേയാഽസ്മ്യവികാേരാഽസ്മി നിഷ്കേലാഽസ്മി നിരാകൃതിഃ |
നിർവികൽേപാഽസ്മി നിേത്യാഽസ്മി നിരാലംേബാഽസ്മി നിർദ്വയഃ || 25||
സർവാത്മേകാഽഹം സർേവാഽഹം സർവാതീേതാഽഹമദ്വയഃ |
േകവലാഖണ്ഡേബാേധാഽഹം സ്വാനേന്ദാഽഹം നിരന്തരഃ || 26||
സ്വേമവ സർവതഃ പശ്യന്മന്യമാനഃ സ്വമദ്വയം |
സ്വാനന്ദമനുഭുഞ്ജാേനാ നിർവികൽേപാ ഭവാമ്യഹം || 27||
ഗച്ഛംസ്തിഷ്ഠ പവിശഞ്ഛയാേനാ വാന്യഥാപി വാ |
യേഥച്ഛയാ വേസദ്വിദ്വാനാത്മാരാമഃ സദാ മുനിഃ || 28|| ഇത പനിഷത് ||
ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച || സർവാണി സർവം
േഹ്മാപനിഷദം മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം

മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകരണം
േമ തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി
സ േത മയി സ || ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
ഹരിഃ ഓം തത്സത് ||
ഇതി കുണ്ഡിേകാപനിഷത്സമാപ്താ ||
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