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.. Gopichandana Upanishad ..

॥ गोपीचनोपिनषत ॥्
गोिपकाासलंीन ं ौीकृां परं महः ।
ॄानपं तमाऽिमित िचये ॥ १॥
ॐ भिं कणिभः ौणुयुाम दवेाः ।
भिं पँयमेािभय जऽाः ।
िररैैुवुासंनिूभ शमे दवेिहतं यदायःु ।
ि न इो वृौवाः । ि नः पषूा िववदेाः ।
ि ना अिरनिेमः । ि नो बहृितदधात ु ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
हिरः ॐ ॥ गोपी का नाम । सरंणी ।
कुतः सरंणी । लोक नरकाृोभ या
सरंणी । चनं तिुकारणं च । िकं तिुकारणम ।्
ॄानकारणम ।् य एविंवानतेदाापये एत
धारयेोपीचनमिृकाया िना धारणमाऽणे च
ॄलोके महीयत े ॄलोके महीयत इित ॥ १॥
गोो नाम िवपुः ुासां चनमाादनम ।्
काादः । एष ॄानपः । का िवपुो
गोो नाम । या आना ॄानकैपं कृां
परं धामाजयंा जगिृिकािरयः
ूकृितमहदहमाा महामायाः । क िवःु ।
परं ॄवै िवःु । काादः । गोपीचनससं-
मानषुाणां पापसहंरणााकरणानां
ॄानूाि । य एवं वदेेपुिनषत ॥् २॥
गोपीम उतां चनं त ु ततः पात ।् गोपीरयं
चनं त ु िऽयरं तादरपकम ।् य एविंवान ्
गोपीचनं धारयदेयं पदमाोित पं न स पँयित
ततोऽमतृमतु े ततोऽमतृमतु इित ॥ ३॥
अथ मायाशबिलतं ॄासीत महदाा ॄणो
महामायासििलतात ।् पभतूषे ु गवतीयं पिृथासीत ।्
पिृथा वभैवाण भदेाः । पीतवणा  मदृो जाये
लोकानमुहाथ म ।् मायासिहतॄसोगवशाद चन
वभैवम ।् य एविंवाितहे दादनपुवः सवमायरुिेत ।
ततः ूाजापं रायोषं गौं च । य एतिहं
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॥ गोपीचनोपिनषत ॥्

सायं ूाता यदेहोराऽकृतं पाप ं नाशयित मतृो
मोमतु इित ॥ ४॥
गोपीचनपेन ललाटं यु लेपयते ।्
एकदडी िऽदडी वा स व ै मों समतु े ॥ १॥
गोपीचनिलाो यं यं पँयित चषुा ।
तं तं पतू ं िवजानीयािाजिभः सृतो भवते ॥् २॥
ॄहा कृत गो गु तगः ।
तषेां पापािन नँयि गोपीचनधारणात ॥् ३॥
गोपीचनिलाो िॆयते यऽ कुऽिचत ।्
अिभाायतो भूा दवेेपदमतु े ॥ ४॥
गोपीचनिलां पुषं य उपासते ।
एवं ॄादयो दवेाखुाानपुासत े ॥ ५॥
गोपीचनिलाः पुषो यने पूत े ।
िवपुिूजतभिूतािलुोके महीयत े ॥ ६॥
सदाचारः शभुाको िमताहारो िजतिेयः ।
गोपीचनिलाः साािमुयो भवते ॥् ७॥
गोपीचनिलाो ोतं यु समाचरते ।्
ततः कोिटगणुं पुयिमवें मिुनरॄवीत ॥् ८॥
गोपीचनिलाजै पदानािद यृतम ।्
नू ं सणू तां याित िवधानने िवशषेतः ॥ ९॥
गोपीचनमायुं बलारोयिववध नम ।्
कामदं मोदं चवै इवें मनुयोऽॄवुन ॥् १०॥
अिोमसहॐािण वाजपये शतािन च ।
तषेां पुयमवाोित गोपीचनधारणात ॥् ११॥
गोपीचनदान नामधेकृतः फलम ।्
न गया समं तीथ न शिुगिपचनात ॥् १२॥
बमाऽऽ िकमेुन गोपीचनमडनम ।्
न तुं भवेोके नाऽ काया  िवचारणा ॥ १३॥
चनं चािप गोपीनां केिलकुमसवम ।्
मडनाावनं नणॄां भिुमिुफलूदम ॥् १४॥
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कृगोपीरतोूतं पापं गोिपचनदनम ।्
तसादावदवै चतवु ग फलूदम ।्
ितलमाऽूदानने कानाििसमं फलम ॥् १५॥
कुमं कृगोपीनां जलबीडास ु सतृम ।्
गोपीचनिमंु ारवां सरुेरःै ॥ १६॥
कृगोपीजलबीडाकुमं चनयै ुतम ।्
ितलमाऽं ूदायदें पनुाा दशमं कुलम ॥् १७॥
गोपीचनखडं त ु चबाकारं सलुणम ।्
िवुपिमदं पुयं पावन ं पातवण कः ॥ १८॥
आपो वा अम आसन ।् तऽ ूजापितवा यभुू ाऽौातदें सजृयेिमित ।
स तपोऽतत । तत ओारमपँयत ।् ततो ातीतो गायऽीम ।्
गाया वदेािैरदमसजृत । धमूमाग िवतृं िह
वदेाथ मिभसाय चतदु श लोकानसजृत । तत उपिनषदः
ौतुय आिवब भवूःु । अिच माग िवतृं वदेाथ मिभसाय
सवा देासरहोपिनषदालोके ापयामास ।
ताोपािदशवैतऽेरे सगणुं ॄ िचनानकैपं
पुषोमपणे मथरुायां वसदुवेसािवभ िवित ।
तऽ भवः सवलोकोृसौय बीडाभोगा गोिपकापःै
परॄानकैपं कृं भिजथ ।
तऽ ोकाः—इित ॄवरं ला ौतुयो ॄोकगाः ।
कृमाराधयामासगुकुले धम सले ॥ १९॥
ौीकृां परं ॄ गोिपकाः ौतुयोऽभवन ।्
एतोगसतूं चनं गोपीचनं चनं गोपीचनिमपुिनषत ् ॥
२०॥
ॐ भिं कणिभः ौणुयुाम दवेाः ।
भिं पँयमेािभय जऽाः ।
िररैैुवुासंनिूभ शमे दवेिहतं यदायःु ।
ि न इो वृौवाः । ि नः पषूा िववदेाः ।
ि ना अिरनिेमः । ि नो बहृितदधात ु ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
इाथवणीया गोपीचनोपिनषमाा ॥
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