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േഗാപാലതാപിന പനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

ൈവഷ്ണവ ഉപനിഷദ്

ീമത്പഞ്ചപദാഗാരം സവിേശഷതേയാജ്ജ്വലം .
തിേയാഗിവിനിർമുക്തം നിർവിേശഷം ഹരിം ഭേജ ..

ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ .. ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ ..
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .. വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ .. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ .. സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
േഗാപാലതാപനം കൃഷ്ണം യാജ്ഞവൽക്യം വരാഹകം .
ശാട്യായനീ ഹയ ീവം ദത്താേ യം ച ഗാരുഡം ..
ഹരിഃ ഓം സച്ചിദാനന്ദരൂപയ കൃഷ്ണായാ ിഷ്ടകർമേണ .
നേമാ േവദാന്തേവദ്യായ ഗുരേവ ബുദ്ധിസാക്ഷിേണ ..
മുനേയാ ഹ ൈവ ാഹ്മണമൂചുഃ . കഃ പരേമാ േദവഃ കുേതാ മൃത ർബിേഭതി .
കസ്യ വിജ്ഞാേനനാഖിലം വിജ്ഞാതം ഭവതി . േകേനദം വിശ്വം സംസരതീ 
തി .
തദുേഹാവാച ാഹ്മണഃ . കൃേഷ്ണാ ൈവ പരമം ൈദവതം .
േഗാവിന്ദാ ത ർബിേഭതി . േഗാപീജനവല്ലഭജ്ഞാേനൈനതദ്വിജ്ഞാതം
ഭവതി .
സ്വാേഹദം വിശ്വം സംസരതീതി . തദുേഹാചുഃ . കഃ കൃഷ്ണഃ . േഗാവിന്ദശ്ച
േകാഽസാവിതി . േഗാപീജനവല്ലഭശ്ച കഃ . കാ സ്വാേഹതി . താനുവാച

ാഹ്മണഃ .
പാപകർഷേണാ േഗാഭൂമിേവദേവദിേതാ േഗാപീജനവിദ്യാകലാപേ രകഃ .
തന്മായാ േചതി സകലം പരം ൈഹ്മവ തത് . േയാ ധ്യായതി രസതി ഭജതി
േസാഽമൃേതാ ഭവതീതി . േത േഹാചുഃ . കിം ത പം കിം രസനം കിമാേഹാ
തദ്ഭജനം തത്സർവം വിവിദിഷതാമാഖ്യാഹീതി . തദുേഹാവാച ൈഹരേണ്യാ
േഗാപേവഷമ ാമം കൽപ മാ ിതം . തദിഹ േ ാകാ ഭവന്തി ..
സത്പുണ്ഡരീകനയനം േമഘാഭം ൈവദ താംബരം .
ദ്വിഭുജം ജ്ഞാനമു ാഢ്യം വനമാലിനമീശ്വരം .. 1..
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േഗാപേഗാപീഗവാവീതം സുര മതലാ ിതം .
ദിവ്യാലങ്കരേണാേപതം രത്നപങ്കജമധ്യഗം .. 2..
കാലിന്ദീജലകേല്ലാലസംഗിമാരുതേസവിതം .
ചിന്തയേഞ്ചതസാ കൃഷ്ണം മുേക്താ ഭവതി സംസൃേതഃ .. 3.. ഇതി..
തസ്യ പുനാ രസനമിതിജലഭൂമിം തു സമ്പാതാഃ . കാമാദി കൃഷ്ണാേയേത്യകം
പദം . േഗാവിന്ദാേയതി ദ്വിതീയം . േഗാപീജേനതി തൃതീയം . വല്ലേഭതി
തുരീയം .
സ്വാേഹതി പഞ്ചമമിതി പഞ്ചപദം ജപൻപഞ്ചാംഗം ദ്യാവാഭൂമീ
സൂര്യാച മസൗ ത പതയാ ഹ്മ സമ്പദ്യത ഇതി . തേദഷ േ ാകഃ

ീമിേത്യതദാദാവാദായ കൃഷ്ണായ േഗാവിന്ദായ േഗാപീജനവല്ലഭാേയതി
ബൃഹന്മാനവ്യാസകൃദുച്ചേരേദ്യാഽസൗ ഗതിസ്തസ്യാസ്തി മങ്ക്ഷു നാന്യാ
ഗതിഃ സ്യാദിതി . ഭക്തിരസ്യ ഭജനം . ഏതദിഹാമുേ ാപാധിൈനരാേശ്യ-
നാമുഷ്മിന്മനഃകൽപനം . ഏതേദവ ച ൈനഷ്കർമ്യം .
കൃഷ്ണം തം വി ാ ബഹുധാ യജന്തി
േഗാവിന്ദം സന്തം ബഹുധാ ആരാധയന്തി .
േഗാപീജനവല്ലേഭാ ഭുവനാനി ദേ
സ്വാഹാ ിേതാ ജഗേദത േരതാഃ .. 1..
വായുര്യൈഥേകാ ഭുവനം വിേഷ്ടാ
ജേന്യജേന്യ പഞ്ചരൂേപാ ബഭൂവ .
കൃഷ്ണസ്തേദേകാഽപി ജഗദ്ധിതാർഥം
ശേബ്ദനാസൗ പഞ്ചപേദാ വിഭാതി .. 2.. ഇതി..
േത േഹാചുരുപാസനേമതസ്യ പരമാത്മേനാ േഗാവിന്ദസ്യാഖിലാധാരിേണാ

ഹീതി . താനുവാച യത്തസ്യ പീഠം ൈഹരണ്യാഷ്ടപലാശമംബുജം
തദന്തരാധികാനലാ യുഗം തദന്തരാലാദ്യർണാഖിലബീജം കൃഷ്ണായ
നമ ഇതി ബീജാഢ്യം സ ഹ്മാ ാഹ്മണമാദായാനംഗഗായ ീം
യഥാവദാലിഖ്യ ഭൂമണ്ഡലം ശൂലേവഷ്ടിതം കൃത്വാംഗവാസുേദവാദി-
രുക്മിണ്യാദിസ്വശക്തിം നന്ദാദിവസുേദവാദിപാർഥാദിനിധ്യാദിവീതം
യേജത്സന്ധ്യാസു തിപത്തിഭിരുപചാൈരഃ . േതനാസ്യാഖിലം ഭവത്യഖിലം
ഭവതീതി .. 2.. തദിഹ േ ാകാ ഭവന്തി .
ഏേകാ വശീ സർവഗഃ കൃഷ്ണ ഈഡ്യ
ഏേകാഽപി സൻബഹുധാ േയാ വിഭാതി .
തം പീഠം േയഽനുഭജന്തി ധീരാ-
േസ്തഷാം സിദ്ധിഃ ശാശ്വതീ േനതേരഷാം .. 3..
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നിേത്യാ നിത്യാനാം േചതനേശ്ചതനാനാ-
േമേകാ ബഹൂനാം േയാ വിദധാതി കാമാൻ .
തം പീഠഗം േയഽനുഭജന്തി ധീരാ-
േസ്തഷാം സുഖം ശാശ്വതം േനതേരഷാം .. 4..
ഏതദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം േയ
നിേത്യാദ ക്താസ്തം യജന്തി ന കാമാത് .
േതഷാമസൗ േഗാപരൂപഃ യത്നാ-
ത് കാശേയദാത്മപദം തേദവ .. 5..
േയാ ഹ്മാണം വിദധാതി പൂർവം
േയാ വിദ്യാം തൈസ്മ േഗാപയതി സ്മ കൃഷ്ണഃ .
തം ഹ േദവമാത്മബുദ്ധി കാശം
മുമു ഃ ശരണം േജത് .. 6..
ഓങ്കാേരണാന്തരിതം േയ ജപന്തി
േഗാവിന്ദസ്യ പഞ്ചപദം മനും .
േതഷാമസൗ ദർശേയദാത്മരൂപം
തസ്മാ മു രഭ്യേസന്നിത്യശാന്തിഃ .. 7..
ഏതസ്മാ ഏവ പഞ്ചപദാദഭൂവ-
ൻേഗാവിന്ദസ്യ മനേവാ മാനവാനാം .
ദശാർണാദ്യാേസ്തഽപി സ്രങ്കന്ദനാൈദ്യ-
രഭ്യസ്യേന്ത ഭൂതികാൈമര്യഥാവത് .. 8..
പ സ്തദുേഹാവാച ഹ്മസദനം ചരേതാ േമ ധ്യാതഃ

തഃ പരേമശ്വരഃ പരാർധാേന്ത േസാഽബുധ്യത . േകാപേദഷ്ടാ
േമ പുരുഷഃ പുരസ്താദാവിർബഭൂവ . തതഃ ണേതാ മായാനുകൂേലന
ഹൃദാ മഹ്യമഷ്ടാദശാർണസ്വരൂപം സൃഷ്ടേയ ദത്ത്വാന്തർഹിതഃ .
പുനേസ്ത സിസൃക്ഷേതാ േമ ാദുരഭൂവൻ .
േതഷ്വക്ഷേരഷു വിഭജ്യ ഭവിഷ്യജ്ജഗ പം ാകാശയം .
തദിഹ കാദാകാലാത്പൃഥിവീേതാഽഗ്നിർബിേന്ദാരി സ്തത്സമ്പാതാത്തദർക
ഇതി .

ീങ്കാരാദജ ം കൃഷ്ണാദാകാശം ഖാദ്വായുരുത്തരാ രഭിവിദ്യാഃ
ാദുരകാർഷമകാർഷമിതി . തദുത്തരാത്സ് ീപുംസാദിേഭദം

സകലമിദം സകലമിദമിതി .. 3..
ഏതൈസ്യവ യജേനന ച ധ്വേജാ ഗതേമാഹമാത്മാനം േവദയതി .
ഓങ്കാരാലികം മനുമാവർതേയത് . സംഗരഹിേതാഭ്യാനയത് . തദ്വിേഷ്ണാഃ

https://thalilakkam.in/



േഗാപാലതാപിന പനിഷദ് 7

പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ . ദിവീവ ച രാതതം .
തസ്മാേദനം നിത്യമാവർതേവന്നിത്യമാവർതേയദിതി . ..4..
തദാഹുേരേക യസ്യ ഥമപദാദ്ഭൂമിർദ്വിതീയപദാജ്ജലം
തൃതീയപദാേത്തജശ്ചതുർഥപദാദ്വായുശ്ചരമപദാേദ്വ്യാേമതി .
ൈവഷ്ണവം പഞ്ചവ്യാഹൃതിമഥം മ ം കൃഷ്ണാവഭാസകം
ൈകവല്യസ്യ സൃൈത്യ സതതമാവർതേയത്സതതമാവർതേയദിതി .. 5..
തദ ഗാഥാഃ
യസ്യ ചാദ്യപദാദ്ഭൂമിർദ്വിതീയാത്സലിേലാദ്ഭവഃ .
തൃതീയാേത്തജ ഉദ്ഭൂതം ചതുർഥാദ്ഗന്ധവാഹനഃ .. 1..
പഞ്ചമാദംബേരാത്പത്തിസ്തേമൈവകം സമഭ്യേസത് .
ച ധ്വേജാഽഗമദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദമവ്യയം .. 2..
തേതാ വിശുദ്ധം വിമലം വിേശാക-
മേശഷേലാഭാദിനിരസ്തസംഗം .
യത്തത്പദം പഞ്ചപദം തേദവ
സ വാസുേദേവാ ന യേതാഽന്യദസ്തി .. 3..
തേമകം േഗാവിന്ദം സച്ചിദാനന്ദവി ഹം പഞ്ചപദം
വൃന്ദാവനസുരഭൂരുഹതലാസീനം സതതം മരുദ്ഗേണാഽഹം
പരമയാ ത്യാ േസ്താഷ്യാമി ..
ഓം നേമാ വിശ്വസ്വരൂപായ വിശ്വസ്ഥിത്യന്തേഹതേവ .
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നിഷ്കലായ വിേമാഹായ ശുദ്ധായാശുദ്ധൈവരിേണ .
അദ്വിതീയായ മഹേത ീകൃഷ്ണായ നേമാനനമഃ .. 9..

സീദ പരമാനന്ദ സീദ പരേമശ്വര .
ആധിവ്യാധിഭുജംേഗന ദഷ്ടം മാമുദ്ധര േഭാ .. 10..

ീകൃഷ്ണ രുക്മിണീകാന്ത േഗാപീജനമേനാഹര .
സംസാരസാഗേര മഗ്നം മാമുദ്ധര ജഗദ്ഗുേരാ .. 11..
േകശവ േ ശഹരണ നാരായണ ജനാർദന .
േഗാവിന്ദ പരമാനന്ദ മാം സമുദ്ധര മാധവ .. 12..
അൈഥവം തിഭിരാരാധയാമി . തഥാ യൂയം പഞ്ചപദം ജപന്തഃ

ീകൃഷ്ണം ധ്യായന്തഃ സംസൃതിം തരിഷ്യേഥതി േഹാവാച
ൈഹരണ്യഗർഭഃ . അമും പഞ്ചപദം മനുമാർതേയേയദ്യഃ സ
യാത്യനായാസതഃ േകവലം തത്പദം തത് . അേനജേദകം മനേസാ ജവീേയാ
ൈനനേദ്ദവാ ആ വൻപൂർവമർഷദിതി . തസ്മാത്കൃഷ്ണ ഏവ പരമം
േദവസ്തം ധ്യാേയത് . തം രസേയത് . തം യേജത് . തം ഭേജത് .
ഓം തത്സദിത പനിഷത് ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ശൃണുയാമ േദവാഃ .. ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ ..
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിഃ .. വ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ .. സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ ..
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ .. സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി േഗാപാലപൂർവതാപിന പനിഷത്സമാപ്താ ..
ഓം ഏകദാ ഹി ജ ിയഃ സകാമാഃ ശർവരീമുഷിത്വാ
സർേവശ്വരം േഗാപാലം കൃഷ്ണമൂചിേര . ഉവാച താഃ
കൃഷ്ണ അമുകൈസ്മ ാഹ്മണായ ൈഭക്ഷ്യം ദാതവ്യമിതി
ദുർവാസസ ഇതി . കഥം യാസ്യാേമാ ജലം തീർത്വാ യമുനായാഃ .
യതഃ േ േയാ ഭവതി കൃേഷ്ണതി ഹ്മചാരീത ക്ത്വാ മാർഗം
േവാ ദാസ്യതി . യം മാം ത്വാഽഗാധാ ഗാധാ ഭവതി .
യം മാം ത്വാഽപൂതഃ പൂേതാ ഭവതി . യം മാം ത്വാഽ തീ

തീ ഭവതി . യം മാം ത്വാ സകാേമാ നിഷ്കാേമാ ഭവതി .
യം മാം ത്വാഽേ ാ ിയഃ േ ാ ിേയാ ഭവതി . യം മാം

ത്വാഽഗാധതഃ ർശരഹിതാപി സർവാ സരിദ്ഗാധാ ഭവതി .
ത്വാ തദ്വാക്യം ഹി ൈവ രൗ ം ത്വാ തദ്വാേക്യന തീർത്വാ
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തത്സൗര്യാം ഹി ൈവ ഗത്വാ മം പുണ്യതമം ഹി ൈവ നത്വാ മുനിം
േ ഷ്ഠതമം ഹി ൈവ രൗ ം േചതി . ദത്ത്വാൈസ്മ ാഹ്മണായ
ക്ഷീരമയം ഘൃതമയമിഷ്ടതമം ഹി ൈവ മൃഷ്ടതമം
ഹി തുഷ്ടഃ സ്നാത്വാ ഭുക്ത്വാ ഹിത്വശിഷം യുജ്യാന്നം ജ്ഞാത്വാദാത് .
കഥം യാസ്യാേമാ തീർത്വാ സൗര്യാം . സ േഹാവാച മുനിർദുർവാസനം
മാം ത്വാ േവാ ദാസ്യതീതി മാർഗം . താസാം മേധ്യ ഹി േ ഷ്ഠാ
ഗാന്ധർവീ ഹ വാച തം തം ഹി ൈവ താമിഃ . ഏവം കഥം കൃേഷ്ണാ

ഹ്മചാരീ . കഥം ദുർവാസേനാ മുനിഃ . താം ഹി മുഖ്യാം വിധായ
പൂർവമനുകൃത്വാ തൂഷ്ണീമാസുഃ . ശബ്ദവാനാകാശഃ ശബ്ദാകാശാഭ്യാം
ഭിന്നഃ . തസ്മിന്നാകാശസ്തിഷ്ഠതി . ആകാേശ തിഷ്ഠതി
സ ഹ്യാകാശസ്തം ന േവദ . സ ഹ്യാത്മാ .
അഹം കഥം േഭാക്താ ഭവാമി . രൂപവദിദം േതേജാ രൂപാഗ്നിഭ്യാം
ഭിന്നം . തസ്മിന്നഗ്നിസ്തിഷ്ഠതി . അഗ്നൗ തിഷ്ഠതി അഗ്നിസ്തം
ന േവദ . സ ഹ്യാത്മാ . അഹം കഥം േഭാക്താ ഭവാമി . രസവത്യ
ആേപാ രസാദ്ഭ്യാം ഭിന്നാഃ . താസ്വാപസ്തിഷ്ഠന്തി . അ
ഭൂമിർഗന്ധഭൂമിഭ്യാം ഭിന്നാ . തസ്യാം ഭൂമിസ്തിഷ്ഠതി .
ഭൂമൗ തിഷ്ഠതി . ഭൂമിസ്തം ന േവദ . സ ഹ്യാത്മാ . അഹം കഥം
േഭാക്താ ഭവാമി . ഇദം ഹി മനൈസേവദം മനുേത . താനിദം ഹി ഗൃഹ്ണാതി .
യ സർവമാൈത്മവാഭൂത്ത കു വാ മനുേത . കഥം വാ ഗച്ഛതീതി .
സ ഹ്യാത്മാ . അഹം കഥം േഭാക്താ ഭവാമി . അയം ഹി കൃേഷ്ണാ േയാ ഹി
േ ഷ്ഠഃ ശരീരദ്വയകാരണം ഭവതി . ദ്വാ സുപർണാ ഭവേതാ

ഹ്മേണാഽഹം സംഭൂതസ്തേഥതേരാ േഭാക്താ ഭവതി . അേന്യാ ഹി സാക്ഷീ
ഭവതീതി . വൃക്ഷധർേമ തൗ തിഷ്ഠതഃ . അേതാഓ േഭാക്തേഭാക്താരൗ . പൂർേവാ
ഹി േഭാക്താ ഭവതി . തേഥതേരാഽേഭാക്താ കൃേഷ്ണാ ഭവതീതി . യ വിദ്യാവി 
േദ്യ
ന വിദാമ . വിദ്യാവിദ്യാഭ്യാം ഭിേന്നാ വിദ്യാമേയാ ഹി യഃ കഥം വിഷയീ
ഭവതീതി . േയാ ഹ ൈവ കാേമന കാമാൻകാമയേത സ കാമീ ഭവതി . േയാ
ഹ ൈവ
ത്വകാേമന കാമാൻകാമയേത േസാഽകാമീ ഭവതി . ജന്മജരാഭ്യാം
ഭിന്നഃ സ്ഥാണുരയമേച്ഛേദ്യാഽയം േയാഽസൗ സൂേര്യ തിഷ്ഠതി േയാഽസൗ
േഗാഷു തിഷ്ഠതി . േയാഽസൗ േഗാപാൻപാലയതി . േയാഽസൗ സർേവഷു
േദേവഷു
തിഷ്ഠതി . േയാഽസൗ സർൈവർേദൈവർഗീയേത . േയാഽസൗ സർേവഷു
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ഭൂേതഷ്വാവിശ്യ
ഭൂതാനി വിദധാതി സ േവാ ഹി സ്വാമീ ഭവതി . സാ േഹാവാച ഗാന്ധർവീ .
കഥം വാസ്മാസു ജാേതാ േഗാപാലഃ കഥം വാ ജ്ഞാേതാഽസൗ ത്വയാ മുേന കൃഷ്ണഃ
.
േകാ വാസ്യ മ ഃ കിം സ്ഥാനം . കഥം വാ േദവക്യാ ജാതഃ . േകാ വാസ്യ
ജായാ ാേമാ ഭവതി . കീദൃശീ പൂജാസ്യ േഗാപാലസ്യ ഭവതി . സാക്ഷാത് കൃ 
തി-
പേരാഽയമാത്മാ േഗാപാലഃ കഥം ത്വവതീർേണാ ഭൂമ്യാം ഹി ൈവ
സാ ഗാന്ധർവീ മുനിമുവാച . സ േഹാവാച താം ഹി ൈവ പൂർവം നാരായേണാ
യസ്മിംേല്ലാകാ ഓതാശ്ച േ ാതാശ്ച തസ്യ ഹൃത്പദ്മാജാേതാഽബ്ജേയാനിസ്തപ 
സ്തപസ്തപ്ത്വാ
തൈസ്മ ഹ വരം ദദൗ . സ കാമ ശ്നേമവ വേ . തം ഹാൈസ്മ ദദൗ .
സ േഹാവാചാബ്ജേയാനിഃ േയാ വാവതാരാണാം മേധ്യ േ േഷ്ഠാഽവതാരഃ
േകാ ഭവതി . േയന േലാകാ ഷ്ടാ ഭവന്തി . യം ത്വാ മുക്താ
അസ്മാത്സംസാരാദ്ഭവന്തി . കഥം വാസ്യാവതാരസ്യ ഹ്മതാ ഭവതി .
സ േഹാവാച തം ഹി ൈവ നാരായേണാ േദവഃ . സകാമ്യാ േമേരാഃ ശൃംേഗ
യഥാ സപ്തപുേര്യാ ഭവന്തി തഥാ നിഷ്കാമ്യാഃ സകാമ്യാ
ഭൂേഗാപാലചേ സപ്തപുേര്യാ ഭവന്തി . താസാം മേധ്യ സാക്ഷാദ് ഹ്മ
േഗാപാലപുരീ ഭവതി . സകാമ്യാ നിഷ്കാമ്യാ േദവാനാം സർേവഷാം
ഭൂതാനാം ഭവതി . അഥാസ്യ ഭജനം ഭവതി . യഥാ ഹി ൈവ സരസി
പദ്മം തിഷ്ഠതി തഥാ ഭൂമ്യാം തിഷ്ഠതി . ചേ ണ രക്ഷിതാ
മഥുരാ . തസ്മാദ്േഗാപാലപുരീ ഭവതി ബൃഹദ്ബൃഹദ്വനം മേധാർമധുവനം
താലസ്താലവനം കാമ്യം കാമ്യവനം ബഹുലാ ബഹുലവനം കുമുദഃ
കുമുദവനം ഖദിരഃ ഖദിരവനം ഭേ ാ ഭ വനം ഭാണ്ഡീര ഇതി
ഭാണ്ഡീരവനം ീവനം േലാഹവനം വൃന്ദാവനേമൈതരാവൃതാ പുരീ
ഭവതി . ത േതേഷ്വവ ഗഗേനേശ്വവം േദവാ മനുഷ്യാ ഗന്ധർവാ നാഗാഃ
കിംനരാ ഗായന്തി നൃത്യന്തീതി . ത ദ്വാദശാദിത്യാ ഏകാദശ രു ാ
അഷ്ടൗ വസവഃ സപ്ത മുനേയാ ഹ്മാ നാരദശ്ച പഞ്ച വിനായകാ
വീേരശ്വേരാ രുേ ശ്വേരാഽംബിേകശ്വേരാ ഗേണശ്വേരാ നീലകേണ്ഠശ്വേരാ
വിേശ്വശ്വേരാ
േഗാപാേലശ്വേരാ ഭേ ശ്വര ഇത്യഷ്ടാവന്യാനി ലിംഗാനി ചതുർവിംശതിർഭവ 
ന്തി .
േദ്വ വേന സ്തഃ കൃഷ്ണവനം ഭ വനം . തേയാരന്തർദ്വാദശ വനാനി
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പുണ്യാനി പുണ്യതമാനി . േതേശ്വവ േദവാസ്തിഷ്ഠന്തി . സിദ്ധാഃ സിദ്ധിം ാപ്താഃ
.
ത ഹി രാമസ്യ രാമമൂർതിഃ ദ മ്നസ്യ ദ മ്നമൂർതിരനിരുദ്ധസ്യ-
അനിരുദ്ധമൂർതിഃ കൃഷ്ണസ്യ കൃഷ്ണമൂർതിഃ . വേനേശ്വവം മഥുരാേസ്വവം
ദ്വാദശ മൂർതേയാ ഭവന്തി . ഏകാം ഹി രു ാ യജന്തി . ദ്വിതീയാം ഹി ഹ്മാ
യജതി .
തൃതീയാം ഹ്മജാ യജന്തി . ചതുർഥീം മരുേതാ യജന്തി . പഞ്ചമീം വിനായകാ
യജന്തി . ഷഷ്ഠീം ച വസേവാ യജന്തി . സപ്തമീമൃഷേയാ യജന്തി .
നവമീമപ്സരേസാ യജന്തി . ദശമീ ൈവ ഹ്യന്തർധാേന തിഷ്ഠതി . ഏകാദശീതി-
സ്വപദാനുഗാ . ദ്വാദശീതി ഭൂമ്യാം തിഷ്ഠതി . താം ഹി േയ യജന്തി േത
മൃത ം തരന്തി . മുക്തിം ലഭേന്ത . ഗർഭജന്മജരാമരണതാപ യാത്മകദുഃഖം
തരന്തി . തദേപ്യേത േ ാകാ ഭവന്തി .
സ ാപ്യ മഥുരാ രമ്യാം സദാ ഹ്മാദിവന്ദിതാം .
ശംഖച ഗദാശാർമ്ഗരക്ഷിതാം മുസലാദിഭിഃ .. 1..
യ ാസൗ സംസ്ഥിതഃ കൃഷ്ണഃ ീഭിഃ ശക്ത്യാ സമാഹിതഃ .
രമാനിരുദ്ധ ദ ൈമ്ന രുക്മിണ്യാ സഹിേതാ വിഭുഃ .. 2..
ചതുഃശേബ്ദാ ഭേവേദേകാ േഹ്യാങ്കാരശ്ച ഉദാഹൃതഃ . തസ്മാേദവ
പേരാ രജേസതി േസാഽഹമിത്യവധാര്യാത്മാനം േഗാപാേലാഽഹമിതി ഭാവേയ 
ത് .
സ േമാക്ഷമ േത . സ ഹ്മത്വമധിഗച്ഛതി . സ ഹ്മവിദ്ഭവതി .
സ േഗാപാഞ്ജീവാനാത്മേത്വന സൃഷ്ടിപര്യന്തമാലാതി . സ േഗാപാേലാ
േഹ്യാം ഭവതി . തത്സേത്സാഽഹം . പരം ഹ്മ കൃഷ്ണാത്മേകാ
നിത്യാനൈന്ദക്യസ്വരൂപഃ േസാഽഹം . തത്സദ്േഗാപാേലാഽഹേമവ . പരം
സത്യമബാധിതം േസാഽഹമിത്യത്മാനമാദായ മനൈസക്യം കുര്യാത് .
ആത്മാനം േഗാപാേലാഽഹമിതി ഭാവേയത് . സ ഏവാവ്യേക്താഽനേന്താ
നിേത്യാ േഗാപാലഃ .
മഥുരായാം സ്ഥിതിർ ഹ്മൻസർവദാ േമ ഭവിഷ്യതി .
ശംഖച ഗദാപദ്മവനമാലാധരസ്യ ൈവ .. 1..
വിശ്വരൂപം പരേഞ്ജ്യാതിഃ സ്വരൂപം രൂപവർജിതം .
മഥുരാമണ്ഡേല യ ജംബൂദ്വീേപ സ്ഥിേതാഽപി വാ .. 2..
േയാഽർചേയത് തിമാം മാം ച സ േമ ിയതേരാ ഭുവി .
തസ്യാമധിഷ്ഠിതഃ കൃഷ്ണരൂപീ പൂജ്യസ്ത്വയാ സദാ .. 3..
ചതുർധാ ചാസ്യാവതാരേഭദേത്വന യജന്തി മാം .
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യുഗാനുവർതിേനാ േലാകാ യജന്തീഹ സുേമധസഃ .. 4..
േഗാപാലം സാനുജം കൃഷ്ണം രുക്മിണ്യാ സഹ തത്പരം .
േഗാപാേലാഽഹമേജാ നിത്യഃ ദ േമ്നാഽഹം സനാതനഃ .. 5..
രാേമാഽഹമനിരുേദ്ധാഽഹമാത്മാനം ചാർചേയദ്ബുധഃ .
മേയാേക്തന സ ധർേമണ നിഷ്കാേമന വിഭാഗശഃ .. 6..
ൈതരഹം പൂജനീേയാ ഹി ഭ കൃഷ്ണനിവാസിഭിഃ .
തദ്ധർമഗതിഹീനാ േയ തസ്യാം മയി പരായണാഃ .. 7..
കലിനാ സിതാ േയ ൈവ േതഷാം തസ്യാമവസ്ഥിതിഃ .
യഥാ ത്വം സഹ പുൈ യഥാ രുേ ാ ഗൈണഃ സഹ .. 8..
യഥാ ിയാഭിയുേക്താഽഹം തഥാ ഭേക്താ മമ ിയഃ .
സ േഹാവാചാബ്ജേയാനിശ്ചതുർഭിർേദൈവഃ കഥേമേകാ േദവഃ സ്യാത് .
ഏകമക്ഷരം യദ്വി തമേനകാക്ഷരം കഥം സംഭൂതം .
സ േഹാവാച ഹി തം പൂർവേമകേമവാദ്വിതീയം ഹ്മാസീത് .
തസ്മാദവ്യക്തേമകാക്ഷരം . തസ്മദക്ഷരാന്മഹത് .
മഹേതാഽഹങ്കാരഃ . തസ്മാദഹങ്കാരാത്പഞ്ച തന്മാ ാണി .
േതേഭ്യാ ഭൂതാനി . ൈതരാവൃതമക്ഷരം .
അക്ഷേരാഽഹേമാങ്കാേരാഽയമജേരാഽമേരാഽഭേയാഽമൃേതാ ഹ്മാഭയം ഹി ൈവ
.
സ മുേക്താഽഹമസ്മി . അക്ഷേരാഽഹമസ്മി .
സത്താമാ ം ചിത്സ്വരൂപം കാശം വ്യാപകം തഥാ .. 9..
ഏകേമവാദ്വയം ഹ്മ മായയാ ച ചതുഷ്ടയം .
േരാഹിണീതനേയാ വിശ്വ അകാരാക്ഷരസംഭവഃ .. 10..
ൈതജസാത്മകഃ ദ മ്ന ഉകാരാക്ഷരസംഭവഃ .

ാജ്ഞാത്മേകാഽനിരുേദ്ധാഽസൗ മകാരാക്ഷരസംഭവഃ .. 11..
അർധമാ ാത്മകഃ കൃേഷ്ണാ യസ്മിന്വിശ്വം തിഷ്ഠിതം .
കൃഷ്ണാത്മികാ ജഗത്കർ ീ മൂല കൃതീ രുക്മിണീ .. 12..

ജ ീജനസംഭൂതഃ തിേഭ്യാ ജ്ഞാനസംഗതഃ .
ണവേത്വന കൃതിത്വം വദന്തി ഹ്മവാദിനഃ .. 13..

തസ്മാേദാങ്കാരസംഭൂേതാ േഗാപാേലാ വിശ്വസംസ്ഥിതഃ .
ീേമാങ്കാരൈസ്യകതത്വം വദന്തി ഹ്മവാദിനഃ .. 14..

മഥുരായാം വിേശേഷണ മാം ധ്യായേന്മാക്ഷമ േത .
അഷ്ടപ ം വികസിതം ഹൃത്പദ്മം ത സംസ്ഥിതം .. 15..
ദിവ്യധ്വജാതപൈ ചിഹ്നിതം ചരണദ്വയം .
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ീവത്സലാഞ്ഛനം ഹൃത്സ്ഥം കൗ ഭം ഭയാ യുതം .. 16..
ചതുർഭുജം ശംഖച ശാർമ്ഗപദ്മഗദാന്വിതം .
സുേകയൂരാന്വിതം ബാഹും കണ്ഠമാലസുേശാഭിതം .. 17..
ദ മത്കിരീടമഭയം രന്മകരകുണ്ഡലം .
ഹിരണ്മയം സൗമ്യതനും സ്വഭക്തായാഭയ ദം .. 18..
ധ്യാേയന്മനസി മാം നിത്യം േവണുശൃംഗധരം തു വാ .
മഥ്യേത തു ജഗത്സർവം ഹ്മജ്ഞാേനന േയന വാ .. 19..
മത്സാരഭൂതം യദ്യത്സ്യാന്മഥുരാ സാ നിഗദ്യേത .
അഷ്ടദിക്പാലൈകർഭൂമിപദ്മം വികസിതം ജഗത് .. 20..
സംസാരാർണവസഞ്ജാതം േസവിതം മമ മാനേസ .
ച സൂര്യത്വിേഷാ ദിവ്യാ ധ്വജാ േമരുർഹിരണ്മയഃ .. 21..
ആതപ ം ഹ്മേലാകമേഥാർധ്വം ചരണം തം .

ീവത്സസ്യ സ്വരൂപം തു വർതേത ലാഞ്ഛൈനഃ സഹ .. 22..
ീവത്സലക്ഷണം തസ്മാത്കഥ്യേത ഹ്മവാദിഭിഃ .

േയന സൂര്യാഗ്നിവാക്ച േതജസാ സ്വസ്വരൂപിണാ .. 23..
വർതേത കൗ ഭാഖ്യമണിം വദന്തീശമാനിനഃ .
സത്ത്വം രജസ്തമ ഇതി അഹങ്കാരശ്ചതുർഭുജഃ .. 24..
പഞ്ചഭൂതാത്മകം ശംഖം കേര രജസി സംസ്ഥിതം .
ബാലസ്വരൂപമിത്യന്തം മനശ്ച ം നിഗദ്യേത .. 25..
ആദ്യാ മായാ ഭേവച്ഛാർമ്ഗം പദ്മം വിശ്വം കേര സ്ഥിതം .
ആദ്യാ വിദ്യാ ഗദാ േവദ്യാ സർവദാ േമ കേര സ്ഥിതാ .. 26..
ധർമാർഥകാമേകയൂൈരർദിൈവ്യർദിവ്യമേയരിൈതഃ .
കണ്ഠം തു നിർഗുണം േ ാക്തം മാല്യേത ആദ്യയാഽജയാ .. 27..
മാലാ നിഗദ്യേത ഹ്മംസ്തവ പുൈ മാനൈസഃ .
കൂടസ്ഥം സത്ത്വരൂപം ച കിരീടം വദന്തി മാം .. 28..
ക്ഷീേരാത്തരം രന്തം കുണ്ഡലം യുഗലം തം .
ധ്യാേയന്മമ ിയം നിത്യം സ േമാക്ഷമധിഗച്ഛതി .. 29..
സ മുേക്താ ഭവതി തൈസ്മ സ്വാത്മാനം തു ദദാമി ൈവ .
ഏതത്സർവം മയാ േ ാക്തം ഭവിഷ്യൈദ്വ വിേധ തവ .. 30..
സ്വരൂപം ദ്വിവിധം ൈചവ സഗുണം നിർഗുണാത്മകം .. 31..
സ േഹാവാചാബ്ജേയാനിഃ . വ്യക്തീനാം മൂർതീനാം േ ാക്താനാം കഥം
ചാഭരണാനി ഭവന്തി . കഥം വാ േദവാ യജന്തി . രു ാ യജന്തി .

ഹ്മാ യജതി . ഹ്മജാ യജന്തി . വിനായകാ യജന്തി . ദ്വാദശാദിത്യാ
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യജന്തി . വസേവാ യജന്തി . ഗന്ധർവാ യജന്തി . സപദാനുഗാ അന്തർധാേന
തിഷ്ഠന്തി . കാം മനുഷ്യാ യജന്തി . സേഹാവാച തം ഹി ൈവ നാരായേണാ
േദവ ആദ്യാ വ്യക്താ ദ്വാദശ മൂർതയഃ സർേവഷു േലാേകഷു സർേവഷു
േദേവഷു സർേവഷു മനുേഷ്യഷു തിഷ്ഠന്തീതി . രുേ ഷു രൗ ീ

ഹ്മാണീഷു ാഹ്മീ േദേവഷു ൈദവീ മനുേഷ്യഷു മാനവീ വിനായേകഷു
വിഘ്നവിനാശിനീ ആദിേത്യഷു േജ്യാതിർഗന്ധർേവഷു ഗാന്ധർവീ അപ്സരഃേസ്വ 
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