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.. Shuka-Rahasya Upanishad ..

॥ शकुरहोपिनषत ॥्
ूानािदमहावारहािदकलेवरम ।्
िवकलेवरकैवं िऽपािाममहं भजे ॥
ॐ सह नाववत ु ॥ सह नौ भनुु ॥ सह वीय करवावहै ॥
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
अथातो रहोपिनषदं ााामो दवेष यो
ॄाणं सू ूिणप पूभगवाकं
रहोपिनषदं ॄहूीित । सोऽॄवीत ।्
परुा ासो महातजेाः सव वदेतपोिनिधः ।
ूिणप िशवं सां कृतािलवाच ह ॥ १॥
ौीवदेास उवाच ।
दवेदवे महाूा पाशदेढोत ।
शकु मम पऽु वदेसंारकम िण ॥ २॥
ॄोपदशेकालोऽयिमदान समपुितः ।
ॄोपदशेः कत ो भवता जगरुो ॥ ३॥
ईर उवाच ।
मयोपिद े कैवे साािण शाते ।
िवहाय पऽुो िनवदाकाशं याित यम ॥् ४॥
ौीवदेास उवाच ।
यथा तथा वा भवत ु पुनायनकमिण ।
उपिद े मम सतु े ॄिण सादतः ॥ ५॥
सवो भवत ु िूं मम पऽुो महेर ।
तव ूसादसो लभेिुं चतिुव धाम ॥् ६॥
ता ासवचनं सव दवेिष ससंिद ।
उपदेु ं ितः शःु साो िदासन े मदुा ॥ ७॥
कृतकृः शकुऽ समाग सभुिमान ।्
ता ूणवं ला पनुिरॄवीिवम ॥् ८॥
ौीशकु उवाच ।
दवेािददवे सव  सिदान लण ।
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॥ शकुरहोपिनषत ॥्

उमारमण भतूशे ूसीद कणािनध े ॥ ९॥
उपिदं परॄ ूणवाग तं परम ।्
तमािदवाानां ूादीनां िवशषेतः ॥ १०॥
ौोतिुमािम तने षडािन यथाबमम ।्
वािन रहािन कृपया सदािशव ॥ ११॥
ौीसदािशव उवाच ।
साध ु साध ु महाूा शकु ानिनध े मनु े ।
ूं त ु या पृं रहं वदेगिभ तम ॥् १२॥
रहोपिनषाा सषडिमहोते ।
य िवानमाऽणे मोः साा सशंयः ॥ १३॥
अहीनािन वाािन गुनपिदशेनुः ।
सषडापुिदशेहावाािन कृशः ॥ १४॥
चतणुा मिप वदेानां यथोपिनषदः िशरः ।
इयं रहोपिनषथोपिनषदां िशरः ॥ १५॥
रहोपिनष ातं यने िवपिता ।
तीथम ःै ौतुजै ै िकं पुयहतेिुभः ॥ १६॥
वााथ  िवचारणे यदाोित शरतम ।्
एकवारजपनेवै ऋािदानत यत ॥् १७॥
ॐ अ ौीमहावामहाम हंस ऋिषः ।
अगायऽी छः । परमहंसो दवेता ।
हं बीजम ।् सः शिः । सोऽहं कीलकम ।्
मम परमहंसूीथ महावाजप े िविनयोगः ।
सं ानमनं ॄ अुाां नमः ।
िनानो ॄ तज नीां ाहा ।
िनानमयं ॄ ममाां वषट ्।
यो व ै भमूा अनािमकाां म ।्
यो व ै भमूािदपितः किनिकाां वौषट ्।
एकमवेाितीयं ॄ करतलकरपृाां फट ्॥
सं ानमनं ॄ दयाय नमः ।
िनानो ॄ िशरस ेाहा ।
िनानमयं ॄ िशखाय ै वषट ्।
यो व ै भमूा कवचाय म ।्
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.. Shuka-Rahasya Upanishad ..

यो व ै भमूािधपितः नऽेऽयाय वौषट ्।
एकमवेाितीयं ॄ अाय फट ्।
भभू ुवःसवुरोिमित िदबः ।
ानम ।्
िनानं परमसखुदं केवलं ानमिूत
िवातीतं गगनसशं तमािदलम ॥्
एकं िनं िवमलमचलं सवधीसािभतूं
भावातीतं िऽगणुरिहतं संु तं नमािम ॥ १॥
अथ महावाािन चािर । यथा ।
ॐ ूानं ॄ ॥ १॥
ॐ अहं ॄाि ॥ २॥
ॐ तमिस ॥ ३॥
ॐ अयमाा ॄ ॥ ४॥
तमसीभदेवाचकिमदं य े जपि
ते िशवायुमिुभाजो भवि ॥
तदमहाम । परमहंसः ऋिषः ।
अगायऽी छः । परमहंसो दवेता ।
हं बीजम ।् सः शिः । सोऽहं कीलकम ।्
मम सायुमुथ जप े िविनयोगः ।
तुषाय अुाां नमः ।
ईशानाय तज नीां ाहा ।
अघोराय ममाां वषट ्
सोजाताय अनािमकाां म ।्
वामदवेाय किनिकाां वौषट ्।
तुषशेानाघोरसोजातवामदवेेो
नमः करतलकरपृाां फट ्।
एवं दयािदासः ।
भभू ुवःसवुरोिमित िदबः ॥
ानम ।्
ान ं यें ानगािदतीतं

शुं बुं मुमयं च ।
सं ान ं सिदानपं

ायदेवें तहोॅाजमानम ॥्
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॥ शकुरहोपिनषत ॥्

पंद महाम िवुिषः ।
गायऽी छः । परमाा दवेता ।
ऐ ं बीजम ।्  शिः । सौः कीलकम ।्
मम मुथ जप े िविनयोगः ।
वासदुवेाय अुाां नमः ।
सष णाय तज नीां ाहा ।
ूुाय ममाां वषट ्।
अिनाय अनािमकाां म ।्
वासदुवेाय किनिकाां वौषट ्।
वासदुवेसष णूुािनेः
करतलकरपृाां फट ्।
एवं दयािदासः ।
भभू ुवःसवुरोिमित िदबः ॥
ानम ॥्
जीवं सव भतूानां सव ऽाखडिवमहम ।्
िचाहारयारं जीवां पंदं भज े ।
अिसपदमहाम मन ऋिषः ।
गायऽी छः । अध नारीरो दवेता ।
अािदबजम ।् निृसहंः शिः ।
परमाा कीलकम ।् जीवॄैाथ जप े िविनयोगः ।
पृीणकुाय अुाां नमः ।
अणकुाय तज नीां ाहा ।
तजेोणकुाय ममाां वषट ्।
वायुणकुाय अनािमकां म ।्
आकाशणकुाय किनिकाां वौषट ्।
पिृथजेोवााकाशणकेुः
करतलकरपृाां फट ्।
भभू ुवःसवुरोिमित िदबः ॥
ानम ॥्
जीवो ॄिेत वााथ यावदि मनःिितः ।
ऐं तं लये कुव ायदेिसपदं सदा ॥
एवं महावाषडाुािन ॥
अथ रहोपिनषिभागशो वााथ ोकाः ूोे ॥
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यनेेत े णोतीदं िजयित ाकरोित च ।
ाा िवजानाित तानमदुीिरतम ॥् १॥
चतमु ुखेदवेषे ु मनुागवािदष ु ।
चतैमकंे ॄातः ूान ं ॄ मिप ॥ २॥
पिरपणू ः पराािहेे िवािधकािरिण ।
बुःे साितया िा ुरहिमतीय त े ॥ ३॥
तः पणू ः परााऽ ॄशने विण तः ।
अीैपरामशने ॄ भवाहम ॥् ४॥
एकमवेाितीयं सामपिवविज तम ।्
सृःे परुाधनुा तां तिदतीय त े ॥ ५॥
ौोतदुहिेयातीतं वऽ पंदिेरतम ।्
एकता मातऽेसीित तदैमनभुयूताम ॥् ६॥
ूकाशापरोमयिमिुतो मतम ।्
अहारािददहेां ूगािेत गीयते ॥ ७॥
ँयमान सव जगतमीय त े ।
ॄशने त ूकाशापकम ॥् ८॥
अनारेिववकेिनिा-
महं मम गितं गतोऽहम ।्

पसयूऽिुदत े ुटोे-
ग ुरोम हावापदःै ूबुः ॥ ९॥

वां लिमित िधाथ सरणीवा िह पंदे
वां भौितकिमियािदरिप यं मथ  सः ।

वां तदमीशताकृतमितलं त ु सिखुा-
नॄतदथ  एष च तयोरैं सीदं पदम ॥् १०॥

िमित तिदित काय कारणे सपुाधौ
ितयिमतरथकंै सिदानपम ।्

उभयवचनहते ु दशेकालौ च िहा
जगित भवित सोयं दवेदो यथकैः ॥ ११॥

कायपािधरयं जीवः कारणोपािधरीरः ।
काय कारणतां िहा पणू बोधोऽविशते ॥ १२॥
ौवणं त ु गरुोः पवू मननं तदनरम ।्
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॥ शकुरहोपिनषत ॥्

िनिदासनिमतेणू बोध कारणम ॥् १३॥
अिवापिरानमवँयं नरं भवते ।्
ॄिवापिरान ं ॄूािकरं ितम ॥् १४॥
महावाापुिदशेषडािन दिेशकः ।
केवलं न िह वाािन ॄणो वचनं यथा „ १५॥
ईर उवाच ।
एवमुा मिुनौे रहोपिनषक ।
मया िपऽाननुीतने ासने ॄवािदना ॥ १६॥
ततो ॄोपिदं व ै सिदानलणम ।्
जीवुः सदा ायिं िवहिरिस ॥ १७॥
यो वदेादौ रः ूोो वदेाे च ूितितः ।
त ूकृितलीन यः परः स महेरः ॥ १८॥
उपिदः िशवनेिेत जगयतां गतः ।
उाय ूिणपशें ाशषेिरमहः ॥ १९॥
परॄपयोराशौ विव ययौ तदा ।
ूोजं तमालो कृपैायनो मिुनः ॥ २०॥
अनोुजाजहुाव पऽुिवषेकातरः ।
ूितनेदा सव जगावरजमाः ॥ २१॥
ता सकलाकारं ासः सवतीसतुः ।
पऽुणे सिहतः ूीा परानमपुिेयवान ॥् २२॥
यो रहोपिनषदमधीत े गवु नमुहात ।्
सव पापिविनम ुः सााैवमतु े
सााैवमतु इपुिनषत ॥्
ॐ सह नाववत ु ॥ सह नौ भनुु ॥ सह वीय करवावहै ॥
तजेिनाधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
॥ इित शकुरहोपिनषमाा ॥

Encoded by Sunder Hattangadi (sunderh@hotmail.com)
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