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.. Rudrahridaya Upanishad ..

॥ िदयोपिनषत ॥्
य िदयमहािवाूकािशतम ।्
तमाऽावानपदवीमधनुा भजे ॥
ॐ सह नाववत ु ॥ सह नौ भनुु ॥ सह वीय करवावहै ॥
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
हिरः ॐ ॥
दयं कुडली भिागणदशनम ।्
तारसारं महावां पॄािहोऽकम ॥् १॥
ूण िशरसा पादौ शकुो ासमवुाच ह ।
को दवेः सव दवेषे ु किवेा सवशः ॥ २॥
क शौुषूणािं ूीता दवेा भवि मे ।
त तचनं ौुा ूवुाच िपता शकुम ॥् ३॥
सवदवेाको िः सव दवेाः िशवाकाः ।
ि दिणे पा रिवॄ ा ऽयोऽयः ॥ ४॥
वामपा उमा दवेी िवःु सोमोऽिप त े ऽयः ।
या उमा सा यं िवयु िवःु स िह चमाः ॥ ५॥
ये नमि गोिवं त े नमि शरम ।्
यऽेच यि हिरं भा तऽेच यि वषृजम ॥् ६॥
ये िषि िवपां त े िषि जनाद नम ।्
य े िं नािभजानि ते न जानि केशवम ॥् ७॥
िावत त े बीजं बीजयोिनज नाद नः ।
यो िः स यं ॄा यो ॄा स ताशनः ॥ ८॥
ॄिवमुयो ि अीषोमां जगत ।्
प ुिंलं सव मीशान ं ीिलं भगवमुा ॥ ९॥
उमािािकाः सवा ः मजाः ावरजमाः ।
ं सवममुापमं त ु महेरम ॥् १०॥
उमा शरयोगो यः स योगो िवुते ।
यु तै नमारं कुया िसमितः ॥ ११॥
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॥ िदयोपिनषत ॥्

आानं परमाानमराानमवे च ।
ाा िऽिवधमाानं परमाानमाौयते ॥् १२॥
अराा भवेा परमाा महेरः ।
सवषामवे भतूानां िवरुाा सनातनः ॥ १३॥
अ ऽलैोवृ भमूौ िवटपशािखनः ।
अमं मं तथा मलंू िवुॄ महेराः ॥ १४॥
काय िवःु िबया ॄा कारणं त ु महेरः ।
ूयोजनाथ िेण मिूत रकेा िऽधा कृता ॥ १५॥
धम िो जगिःु सवान ं िपतामहः ।
ौीि ि िेित यं ॄयूािचणः ॥ १६॥
कीत नावदवे सवपापःै ूमुते ।
िो नर उमा नारी तै तै नमो नमः ॥ १७॥
िो ॄा उमा वाणी तै तै नमो नमः ।
िो िवुमा लीै तै नमो नमः ॥ १८॥
िः सयू  उमा छाया तै तै नमो नमः ।
िः सोम उमा तारा तै तै नमो नमः ॥ १९॥
िो िदवा उमा रािऽै तै नमो नमः ।
िो य उमा विेदै तै नमो नमः ॥ २०॥
िो विमा ाहा तै तै नमो नमः ।
िो वदे उमा शां तै तै नमो नमः ॥ २१॥
िो वृ उमा वी तै तै नमो नमः ।
िो ग उमा पुं त ै तै नमो नमः ॥ २२॥
िोऽथ अरः सोमा तै तै नमो नमः ।
िो िलममुा पीठं तै तै नमो नमः ॥ २३॥
सवदवेाकं िं नमुया थृथृक ् ।
एिभम पदरैवे नमामीशपाव ती ॥ २४॥
यऽ यऽ भवेाध िममं ममदुीरयते ।्
ॄहा जलमे त ु सव पापःै ूमुते ॥ २५॥
सवा िधानमं परं ॄ सनातनम ।्
सिदानपं तदवानसगोचरम ॥् २६॥
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.. Rudrahridaya Upanishad ..

तििुविदत े सव िवातं ािददं शकु ।
तदाकाव तािं निह िचत ॥् २७॥
े िवे विेदते िह परा चवैापरा च ते ।
तऽापरा त ु िवषैा ऋवदेो यजरुवे च ॥ २८॥
सामवदेथाथव वदेः िशा मनुीर ।
को ाकरणं चवै िनं छ एव च ॥ २९॥
ोितषं च यथा नािवषया अिप बुयः ।
अथषैा परमा िवा ययाा परमारम ॥् ३०॥
यदिेँयममामगोऽं पविज तम ।्
अचःुौोऽमथ तदपािणपदं तथा ॥ ३१॥
िनं िवभ ुं सव गतं ससुूं च तदयम ।्
तूतयोिन ं पँयि धीरा आानमािन ॥ ३२॥
यः सवः सव िवो य ानमयं तपः ।
तादऽापणे जायते जगदाविलः ॥ ३३॥
सवाित तव रसुप वदाितम ।्
तदतेदरं सं तिाय िवमुते ॥ ३४॥
ाननेवै िह ससंारिवनाशो नवै कम णा ।
ौोिऽयं ॄिनं गंु गेथािविध ॥ ३५॥
गुै परां िवां दााबोिधनीम ।्
गहुायां िनिहतं साादरं वदे चेरः ॥ ३६॥
िछाऽिवामहामिं िशवं गेनातनम ।्
तदतेदमतृं सं तों ममुिुिभः ॥ ३७॥
धनुारं शरो ाा ॄ तमुते ।
अूमने वें शरवयो भवते ॥् ३८॥
लं सव गतं चवै शरः सव गतो मखुः ।
वेा सव गतवै िशवलं न सशंयः ॥ ३९॥
न तऽ चाकवपःु ूकाशते
न वाि वाताः सकला दवेता ।

स एष दवेः कृतभावभतूः
यं िवशुो िवरजः ूकाशते ॥ ४०॥

ौ सपुण शरीरऽेिीवशेाौ सह ितौ ।
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॥ िदयोपिनषत ॥्

तयोजवः फलं भेु कम णो न महेरः ॥ ४१॥
केवलं सािपणे िवना भोगं महेरः ।
ूकाशतेयं भदेः कितो मायया तयोः ॥ ४२॥
घटाकाशमठाकाशौ यथाकाशूभदेतः ।
कितौ परमौ जीविशवपणे कितौ ॥ ४३॥
तत िशवः साािीव तः सदा ।
िचिदाकारतो िभा न िभा िचहािनतः ॥ ४४॥
िचति िचदाकारिते जडपतः ।
िभते चेडो भदेिदकेा सव दा ख ॥ ४५॥
तकत ूमाणा िचदकेवितःे ।
िचदकेपिरान े न शोचित न मुित ॥ ४६॥
अतैं परमानं िशवं याित त ु कैवलम ॥् ४७॥
अिधान ं सम जगतः सिचनम ।्
अहमीित िनि वीतशोको भवेिुनः ॥ ४८॥
शरीरे यं ोितःपं सव सािणम ।्
ीणदोषाः ूपँयि नतेरे माययावतृाः ॥ ४९॥
एवं पपिरान ं याि परयोिगनः ।
कुऽिचमनं नाि त पणू िपणः ॥ ५०॥
आकाशमकंे सणू कुऽिचवै गित ।
तापिरानी कुऽिचवै गित ॥ ५१॥
स यो ह व ै तरमं ॄ यो वदे व ै मिुनः ।
ॄवै भवित ः सिदान मातकृः ॥ ५२॥
इपुिनषत ॥्
ॐ सह नाववत ु ॥ सह नौ भनुु ॥ सह वीय करवावहै ॥
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
इित िदयोपिनषमाा ॥
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