
 

ఈశావాస్యోపనిషత్తు 
 

శాాంతి పాఠాం : 
  ఓాం పూర్ణ మదః పూర్ణమిదాం  

పూర్ణణత్ పూర్ణ ముదచ్ోతే ।  
పూర్ణస్ో పూర్ణ మాదాయ  
పూర్ణమే వావ శిషోతే ॥  
ఓాం శాాంతిః శాాంతిః శాాంతిః  ॥  

 

ప్రధమ మాంత్రాం  
మాం॥  ఓాం ఈశావాస్ో మిదగాం స్ర్వాం  

యత్ కాంచ్ జగత్ోాం జగత్ ।  
తేన త్ోక్తున భాంజీధా  
మాగృధః కస్ోస్వవదధనాం ॥  

 

ద్వవతీయ మాంత్రాం  
మాం॥    కుర్వన్నే వేహ కర్ణాణి  

జిజీ విషేచ్ఛత్గాం స్మాః ।  
ఏవాంత్వయి నానోధే తోస్వు  
నకర్ా లిపోతే నరః ॥  

 

త్ృతీయ మాంత్రాం  
మాం॥    అసూర్ణో నామతే లోకః  

అాంధేన త్మ సా వృత్ః ।  
త్గాం స్తు ప్రే త్ోభి గచ్ఛాంతి 
యేక్త చాత్ా హనో జనాః ॥  
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చ్త్తర్ధ మాంత్రాం  
మాం॥    అన్నజదేకాం మనస్యజవీయో  

నైనదేేవా ఆప్నేవన్ పూర్వమర్షత్ ।  
త్దాధవతో నాోనతేోతి తిషఠత్   
త్స్వానేపో మాత్ రిశావ దధాతి ॥  

 

పాంచ్మ మాంత్రాం  
మాం॥    త్దేజతి త్న్నే జతి 

త్ద్దేర త్దవాం తిక్త ।  
త్దాంత్ర్స్ో స్ర్వస్ో  
త్దుస్ర్వసాోస్ో బాహోత్ః ॥  

    

షషఠ మాంత్రాం  
మాం॥    యస్తు స్ర్ణవణి భూత్ని  

ఆత్ాన్నో వాను పశ్ోతి ।  
స్ర్వ భూతేషు చాత్ానాం  
త్తో న విజుగుపసతే ॥  

 

స్పుమ మాంత్రాం  
మాం॥    యస్వాన్ స్ర్ణవణి భూత్ని  

ఆత్నావా భూ ద్వవజానత్ః ।  
త్త్రకో మోహః కః శోకః  
ఏకత్వమను పశ్ోత్ః ॥  
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అషటమ మాంత్రాం  
మాం॥    స్పర్ోగాచ్ఛఛక్ర మకయ మవ్రణాం 

అసాే విర్గాం శుదధ మపాప విదధాం ।  
కవిర్ా నీషీ పరిభూః స్వయాం భూః 
యాధా త్ధోతో ర్ణధన్ వోదధా చాఛశ్వతీభ్ోః స్మాభ్ోః ॥  

 

నవమ మాంత్రాం  
మాం॥    అాంధాం త్మః ప్రవిశ్ాంతి 

యేఽవిదాో ముపాస్తే ।  
త్తో భూయ ఇవతే త్మః  
య ఉ విదాో యాగాం ర్త్ః ॥  

 

దశ్మ మాంత్రాం  
మాం॥    అనోదేవాహురివదోయా  

అనో దాహు ర్విదోయా ।  
ఇతి శుశ్రుమ ధీర్ణణాం  
యేనస్ు ద్వవచ్ చ్క్షిర ॥  

 

ఏకదశ్ మాంత్రాం  
మాం॥    విదాోాంచా విదాోాంచ్ 

యస్ు దేవదో భ్యగాం స్హ ।  
అ విదో యా మృత్తోాం తీర్ణుా  
విదో యా మృత్ మశుేతే ॥  
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దావదశ్ మాంత్రాం  
మాం॥    అాంధాం త్మః ప్రవిశ్ాంతి  

యేఽస్ాంభూతి ముపాస్తే ।  
త్తో భూయ ఇవతే త్మః  
య ఉ స్ాంభూత్ోగాం ర్త్ః ॥  

 

త్రయోదశ్ మాంత్రాం  
మాం॥    అనోదేవాహుః స్ాంభ్వాత్  

అనోదాహుర్ స్ాంభ్వాత్  ।  
ఇతిశుశ్రుమ ధీర్ణణాం  
యేనస్ు ద్వవచ్చ్క్షిర ॥  

 

చ్త్తర్ధశ్ మాంత్రాం  
మాం॥    స్ాంభూతిాంచ్ వినాశ్ాంచ్  

యస్ుదేవదో భ్యగాం స్హ ।  
వినాశేన మృత్తోాం తీర్ణుా  
స్ాంభూత్ోఽమృత్ మశుేతే ॥  

 

పాంచ్దశ్ మాంత్రాం  
మాం॥    హిర్ణాయేన పాత్రేణ  

స్త్ో సాోపి హిత్ాం ముఖాం ।  
త్త్ుాాం పూషనే  పావృణు  
స్త్ో ధర్ణాయ దృషటయే ॥  
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షోడశ్ మాంత్రాం  
మాం॥    పూషన్నే కరష యమ సూర్ో  

ప్రాజా పత్ో వ్యోహ ర్శ్మాన్ స్మూహ ।  
తేజో యతేు రూపాం కళ్యోణ త్మాం  
త్తేు పశాోమియోసావసౌ ప్నరుషః స్యఽహమస్వా ॥  

 

స్పుదశ్ మాంత్రాం   
మాం॥    వాయు ర్నిల మమృత్ాం  

అధే దాం భ్సాాాంత్గాం శ్రీర్ాం ।  
ఓాంక్రతో స్ార్ కృత్ాం స్ార్  
క్రతో స్ార్ కృత్ాం స్ార్ ॥  

 

అష్ఠఠదశ్ మాంత్రాం  
మాం॥    అగ్నే నయ స్తపధా ర్ణయే అసాాన్  

విశావని దేవ వయునాని విదావన్ ।  
యుయోధోస్ా జుుహుర్ణణ మేనః  
భూ యిష్ఠటాం తేనమ ఉకుాం విధేమ ॥  

నమ ఉకుాం విధేమ ॥  
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Audio CD, Video DVD, Book, E-Book, Pen Drive, External HDD రూపములలో అందుబాటులో గలవు 

I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, వనపరవం, విరాటపరవం, ఉద్యోగపరవం, భీష్మపర్వం, ద్రోణపర్వం, ....; 
జీవనసత్యోలు, ధరాాధర  ావిశే్లషణ; ద్రౌపది, కర్ణు డు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; శంతిపరవం విశ్లషాలు : 
II. ఆధాోతిాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధ ంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, 
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోతిాక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తతవ్బోధ, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్తస్్్తత్రం, ఆతావిద్ోవిలాసం, 
ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, వివేక చూడామణి, నిర్వవణష్ట్కం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధాోయములు 
V. ఉపనిషత్్తలు :- ఈశవాస ,ో కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ో కైవల ,ో గరభ, సూర ,ో దరశన, త్యరసార, 
మహావాక ,ో పంచబ్రహ్ ,ా గోపాలత్యపిన ,ో వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్్యత్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ, 
జాబాలి, సౌభాగ్యలక్ష్మీ., సర్సవతీర్హసయ, బహవృచ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారద భకి ్సూత్రములు, శ్రీకృషు అషో్టతర్ శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, 
కుచేలోపాఖ్యోనం. 
VII. బ్రహ్ాసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్ాసూత్రములు 
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసరము, ఆషాడ / గర్ణ / వాోస పూర్తుమ ప్రాధానోత, గర్ణవును ఎలా 
గర్తం్చి సేవించాలి, ఎందుకు ?, గర్ణవు పటే శిష్యోని కరవ్ోం, గరూపదేశ్ం,  గర్ణవు యొకక ఆవశ్ోకత, 
గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధం, గురుగీత 
IX. సాధనలు : పరమారధ సాధనలు, సమాధి అభాోసం 
X. ఇతర గ్రంధములు : మహాత్తాల సూక్ులు, ఉతమ్ జీవనవిధానం, పరమారధ సాధనలు , మోక్ష సాధనా 
రహ్సోం , ధాోనం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం భావన ద్వరా ముకి,్ వినాయక చవితి, విఘ్ననశ్వర గాధ 
వెనుక ఆధాోతిాక రహ్సోం, దసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం. 
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు  
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మావద ేలభిాంచ్ఛ గ్రాంధములు 
1. కర్ాస్వదాధాంత్ాం, మాంత్రప్నషపాం, మరి 4 ర్చ్నలు ……….150/- 
2. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకర్ణచారుోలవారి ‘భ్జగోవిాందాం’……..……150/- 
3. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకర్ణచారుోలవారి ‘త్త్ుాబోధ’  …………   200/- 
4. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకర్ణచారుోలవారి ‘ఆత్ాబోధ’  …………… 250/- 
5. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకర్ణచారుోలవారి ‘శ్రీ దక్షిణమూరిుస్యుత్రాం’…  100/- 
6. భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుషలవారి ‘ఉపదేశ్సార్ాం’ ……..150/- 
7. స్దాశివ బ్రహ్ాాంద్ర సావములవారి ‘ఆత్ావిదాోవిలాస్ాం’..   150/- 
8. శ్రీ నార్దభ్కు సూత్రములు ……………………….  200/- 
9. శ్ాంకర్ణచారుోలవారి ‘వివేకచూడామణి’ (8 గ్రాంధముల సెట్)   1200/- 
10. శ్రీమదభగవద్గీత్ (18 గ్రాంధముల సెట్) ……………  2500/-   
11. ఈశావాస్యోపనిషత్తు ………………………….. 150/- 
12. క్తనోపనిషత్తు ………………………………..   150/- 
13. కఠోపనిషత్తు ……………………………….    350/- 
14. ముాండకోపనిషత్తు …………………………….. 200/- 
15. మాండూకోోపనిషత్తు …………………………   200/- 
16. కైవలోోపనిషత్తు …………………………….    200/- 
17. ముకుకోపనిషత్తు ……………………………… 300/- 
18. బ్రహాసూత్రములు (2 గ్రాంధముల సెట్) ……….….    600/- 
19. గీత్మాలిక ……………………………………150/- 
20. శ్రీగురుగీత్ (3 గ్రాంధముల సెట్)…… ……..……    700/- 
మొత్ుాం 47 గ్రాంధములు (postal charges) తో కలిపి – 8,800/- 
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