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സാമേവദം

ൈവഷ്ണവ ഉപനിഷദ്

യത്സർവഹൃദയാഗാരം യ സർവം തിഷ്ഠിതം .
വ േതാ യന്നിരാധാരം വാസുേദവപദം ഭേജ ..
ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച .. സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം
മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമ-
സ്ത്വനിരാകരണം േമ തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത
മയി സ േത മയി സ .. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഓം നമ ത്യ ഭഗവാന്നാരദഃ സർേവശ്വരം വാസുേദവം പ ച്ഛ
അധീഹി ഭഗവ ർധ്വപു വിധിം വ്യമ സ്ഥാനാദിസഹിതം േമ
ഹീതി . തം േഹാവാച ഭഗവാന്വാസുേദേവാ ൈവകുണ്ഠസ്ഥാനാദുത്പന്നം

മമ ീതികരം മദ്ഭൈക്തർ ഹ്മാദിഭിർധാരിതം വി ചന്ദനം
മമാംേഗ തിദിനമാലിപ്തം േഗാപീഭിഃ ക്ഷാലനാദ്േഗാപീചന്ദന-
മാഖ്യാതം മദംഗേലപനം പുണ്യം ച തീർഥാന്തഃസ്ഥിതം
ച സമായുക്തം പീതവർണം മുക്തിസാധനം ഭവതി .
അഥ േഗാപീചന്ദനം നമ േത്വാ ത്യ .
േഗാപീചന്ദന പാപഘ്ന വി േദഹസമുദ്ഭവ .
ച ാങ്കിത നമ ഭ്യം ധാരണാ ക്തിേദാ ഭവ .
ഇമം േമ ഗംേഗ ഇതി ജലമാദായ വിേഷ്ണാർനുകമിതി മർദേയത് .
അേതാ േദവാ അവ ന ഇേത്യതന്മൈ ർവി ഗായ ്യാ േകശവാദി-
നാമഭിർവാ ധാരേയത് . ഹ്മചാരീ വാന േസ്ഥാ വാ
ലലാടഹൃദയകണ്ഠബാഹൂമൂേലഷുൈവഷ്ണവഗായ ്യാ
കൃഷ്ണാദിനാമഭിർവാ ധാരേയത് . ഇതി ിവാരമഭിമ ്യ
ശംഖച ഗദാപാേണ ദ്വാരകാനിലയാച ത . േഗാവിന്ദ
പുണ്ഡരീകാക്ഷ രക്ഷ മാം ശരണാഗതം . ഇതി ധ്യാത്വാ
ഗൃഹേസ്ഥാ ലലാടാദിദ്വാദശസ്ഥേലഷ്വനാമികാംഗുല്യാ
ൈവഷ്ണവഗായ ്യാ േകശവാദിനാമഭിർവാ ധാരേയത് .
ഹ്മചാരീ ഗൃഹേസ്ഥാ വാ ലലാടഹൃദയകണ്ഠബാഹൂമൂേലഷു
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ൈവഷ്ണവഗായ ്യാ കൃഷ്ണാദിനാമഭിർവാ ധാരേയത് .
യതിസ്തർജന്യാ ശിേരാലലാടഹൃദേയഷു ണേവൈനവ ധാരേയത് .
ഹ്മാദയ േയാ മൂർതയസ്തിേ ാ വ്യാഹൃതയ ീണി ഛന്ദാംസി
േയാഽഗ്നയ ഇതി േജ്യാതിഷ്മന്ത യഃ കാലാസ്തിേ ാഽവസ്ഥാ യ

ആത്മാനഃ പു ാ യഊർധ്വാ അകാര ഉകാേരാ മകാര ഏേത
ണവമേയാർധ്വപു ാസ്തദാത്മാ സേദതേദാമിതി . താേനകധാ

സമഭവത് . ഊർധ്വമുന്നമയത ഇേത്യാങ്കാരാധികാരീ .
തസ്മാദൂർധ്വപു ം ധാരേയത് . പരമഹംേസാ ലലാേട
ണേവൈനകമൂർധ്വപു ം വാ ധാരേയത് .

തത്ത്വ ദീപ കാശം സ്വാത്മാനം പശ്യേന്യാഗീ
മത്സായുജ്യമവാേപ്നാതി . അഥ വാ ന്യസ്തഹൃദയപു മേധ്യ
വാ ഹൃദയകമലമേധ്യ വാ .
തസ്യ മേധ്യ വഹ്നിശിഖാ അണീേയാർധ്വാ വ്യവസ്ഥിതാ .
നീലേതായദമധ്യസ്ഥാദ്വിദ േല്ലേഖവ ഭാസ്വരാ .
നീവാരശൂകവത്തന്വീ പരമാത്മാ വ്യവസ്ഥിത ഇതി .
അതഃ പു സ്ഥം ഹൃദയപുണ്ഡരീേകഷു തമഭ്യേസത് .
മാേദവം സ്വാത്മാനം ഭാവേയന്മാം പരം ഹരിം .

ഏകാ മനസാ േയാ മാം ധ്യായേത ഹരിമവ്യയം .
ഹൃത്പങ്കേജ ച സ്വാത്മാനം സ മുേക്താ നാ സംശയഃ .
മ പമദ്വയം ഹ്മആദിമധ്യാന്തവർജിതം .
സ്വ ഭം സച്ചിദാനന്ദം ഭക്ത്യാ ജാനാതി ചാവ്യയം .
ഏേകാ വി രേനേകഏഷു ജംഗമസ്ഥാവേരഷു ച .
അനുസ േതാ വസത്യാത്മാ ഭൂേതഷ്വഹമവസ്ഥിതഃ .
ൈതലം തിേലഷു കാേഷ്ഠഷു വഹ്നിഃ ക്ഷീേര ഘൃതം യഥാ .
ഗന്ധഃ പുേഷ്പഷു ഭൂേതഷു തഥാത്മാവസ്ഥിേതാ ഹ്യഹം .
ഹ്മരേ േവാർമേധ്യ ഹൃദേയ ചി വിം ഹരിം .

േഗാപീചന്ദനമാലിപ്യ ത ധ്യാത്വാ യാത്പരം .
ഊർധ്വദേണ്ഡാർധ്വേരതാശ്ചഊർധ്വപുേ ാർധ്വേയാഗവാൻ .
ഊർധ്വം പദമവാേപ്നാതി യതിരൂർധ്വചതുഷ്കവാൻ .
ഇേത്യതന്നിശ്ചിതംജ്ഞാനം മദ്ഭക്ത്യാ സിധ്യതി സ്വയം .
നിത്യേമകാ ഭക്തിഃ സ്യാദ്േഗാപീചന്ദനധാരണാത് .
ാഹ്മാണാനാം തു സർേവഷാം ൈവദികാനാമനുത്തമം .

േഗാപീചന്ദനവാരിഭ്യാമൂർധ്വപു ം വിധീയേത .
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േയാ േഗാപീചന്ദനാഭാേവ തുലസീമൂലമൃത്തികാം .
മുമു ർധാരേയന്നിത്യമപേരാക്ഷാത്മസിദ്ധേയ .
അതിരാ ാഗ്നിേഹാ ഭസ്മനാേഗ്നർഭസിതമിദംവി ീണി
പേദതി മൈ ർൈവഷ്ണവഗായ ്യാ ണേവേനാ ലനം കുര്യാത് .
ഏവം വിധിനാ േഗാപീചന്ദനം ച ധാരേയത് .
യസ്ത്വധീേത വാ സ സർവപാതേകഭ്യഃ പൂേതാ ഭവതി .
പാപബുദ്ധിസ്തസ്യ ന ജായേത . സ സർേവഷു തീർേഥഷു സ്നാേതാ ഭവതി .
സ സർൈവര്യൈജ്ഞര്യാജിേതാ ഭവതി . സ സർൈവർേദൈവഃ പൂേജ്യാ
ഭവതി .
ീമന്നാരായേണ മയ്യചഞ്ചലാ ഭക്തിശ്ച ഭവതി .

സ സമ്യഗ്ജ്ഞാനം ച ലബ്ധ്വാ വി സായുജ്യമവാേപ്നാതി .
ന ച പുനരാവർതേത ന ച പുനരാവർതേത ഇത്യാഹ ഭഗവാന്വാസുേദവഃ .
യേസ്ത്വതദ്വാധീേത േസാഽേപ്യവേമവ ഭവതീേത്യാം സത്യമിത പനിഷത് ..
ഓം ആപ്യായ മമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ േ ാ മേഥാ
ബലമി ിയാണി ച .. സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം മാഹം ഹ്മ
നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണമസ്ത്വനിരാകണം േമ
തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത മയി സ േത മയി സ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി വാസുേദേവാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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