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కేనోపనిషత్తు 
 

శాంతిపాఠము 1 
 ఓాం సహనావవతు! సహనౌభునక్తు!  

సహవీర్యాం కర్వావహై! 
తేజస్వినావధీతమస్తు! మావిద్విషావహై!  
ఓాం శాంతిిః శాంతిిః శాంతిిః ||  

 

శాంతి పాఠాం 2 
 ఓాం ఆపాయయాంతు మమాాంగాని  

వాక్ ప్రాణిః చక్షిః శ్రోత్రాం  
అధోబలమాంద్రియాణిచ సర్విణి,  
సర్ిాం బ్రహ్మౌపనిషదాం,  
మాహాం బ్రహౌనిర్వక్తర్వయాం;  
మామా బ్రహౌనిర్వకరోత్,  
అనిర్వకర్ణమస్తు అనిర్వకర్ణాం మేఽస్తు,  
తదాతౌని నిర్తే, య ఉపనిషతుుధర్వౌిః  
తేమయిసాంతు తేమయిసాంతు||  

 ఓాం శాంతిిః శాంతిిః శాంతిిః ||   
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ప్రధమ ఖ్ండం 
 

ప్రధమ మాంత్రాం  
మాం||  కేనేషితాం పతతి ప్రేషితాం మనిః  

కేనప్రాణిః ప్రథమిః ప్రైతియుకుిః |  
కేనేషితాం వాచమమాాం వదాంతి  
చక్షిః శ్రోత్రాం క ఉ దేవోయునక్తు ||  

 

ద్వితీయ మాంత్రాం  
మాం||  శ్రోత్రసయ శ్రోత్రాం మనసో మనో యద్  

వాచో హ వాచాం స ఉ ప్రాణసయ ప్రాణిః |  
చక్షషశ్చక్ష ర్తిముచయ ధీర్విః  
ప్రేతయస్మౌల్లోకా దమృత భవాంతి ||  

 

తృతీయ మాంత్రాం 
మాం||  నతత్ర చక్షర్గచఛతి నవాగ్ గచఛతి నోమనిః |  

న విదౌిః న విజానీమిః యథైత దనుశిషాయత్ ||  
అనయదేవ తద్విద్వతత్ అధో అవిద్వతదధి  
ఇతి శుశ్రుమపూర్విషాాం యేనసుద్ వాయచచక్షిర్వ ||  

 

చతుర్ధ మాంత్రాం 
మాం||  యత్ వాచా నభుయద్వతాం యేన వాగభుయదయతే |  

తదేవ బ్రహౌతిాం విద్వధ నేదాం యద్వద ముపాసతే ||  
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పాంచమమాంత్రాం  
మాం||  యనౌనస్మన మనుతే యేనాహుర్ౌనో మతాం |  

తదేవ బ్రహౌతిాం విద్వధనేదాం యద్వద ముపాసతే ||  
 

షషఠ మాంత్రాం  
మాం||  యచచక్షషా న పశ్యతియే న చక్షాంషి పశ్యతి |  

తదేవ బ్రహౌతిాం విద్వధ నేదాం యద్వద ముపాసతే ||  
 

సపుమ మాంత్రాం  
మాం||  యచ్చ్చోత్రేణ న శ్ృణోతి యేన శ్రోత్రమదాం శ్రుతమ్ |  

 తదేవ బ్రహౌతిాం విద్వధ నేదాం యద్వద ముపాసతే ||  
 

అషటమ మాంత్రాం  
మాం||  యత్ప్రణోేన నప్రాణితి యేన ప్రాణిః ప్రణీయతే |  

తదేవ బ్రహౌతిాం విద్వధ నేదాం యద్వదముపాసతే ||  
 

ద్వితీయ ఖ్ండం 
 

ప్రథమ మాంత్రాం  
మాం||  యద్వ మనయసే స్తవేదేతి దభ్రమేవాపి  

నూనాం తిాం వేతథ బ్రహౌణో రూపాం |  
యదసయతిాం యదసయ దేవేషయథను 
మీ మాాంసయ మేవతే మనేయ విద్వతాం ||            
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ద్వితీయ మాంత్రాం  
మాం||  నాహాం మనేయ స్తవేదేతి నో న వేదేతి వేద చ |  

యోనసుత్ వేద తదేిదనో న వేదేతి వేద చ ||  
 

తృతీయ మాంత్రాం  
మాం||  యస్మయమతాం తసయ మతాం మతాం యసయ న వేద సిః|  

అవిజాాతాం విజానతాం విజాాతమవిజానతమ్ ||  
 

చతుర్థ మాంత్రాం  
మాం||  ప్రతిబోధ విద్వతాం మతాం అమృతతిాం హి విాందతే |  

ఆతౌనా విాందతే వీర్యాం విదయయా విాందతేఽమృతాం ||  
 

పాంచమ మాంత్రాం  
మాం||  ఇహ చేద వేదీ దథ సతయమస్వు  

న చేద్వ హావేదీ నౌహతీ వినషిటిః |  
భూతేషు భూతేషు విచాంతయ ధీర్విః  
ప్రేతయస్మౌల్లోకా దమృత భవాంతి ||  

 
తృతీయఖ్ండం 

 

ప్రథమ మాంత్రాం  
మాం||  బ్రహౌ హ దేవేభ్యయ విజిగ్యయ, తసయ హ  

బ్రహౌణో విజయే దేవా అమహీయాంత |  
త ఐక్షాంతస్మౌకమేవాయాం  
విజయోఽస్మౌకమేవాఽయాం మహిమేతి ||  
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ద్వితీయ మాంత్రాం   
మాం||  తద్దైషాాం విజజ్ఞా తేభ్యయహ ప్రాదుర్బభూవ |  

తనన వయజానత క్తమదాం యక్షమతి ||  
 

తృతీయ మాంత్రాం  
మాం||  తేఽగ్నన మబ్రువన్, జాతవేద; ఏతద్  

విజానీహి క్తమేతద్ యక్షమతి; తథేతి ||  
 

చతుర్ధ మాంత్రాం  
మాం||  తదభయద్రవత్, తమభయవదత్ కోసీతీ, అగ్ననర్వి  

అహమసీౌతయ బ్రవీజాతావేదా వా అహమసీౌతి ||  
 

పాంచమ - షషఠ మాంత్రములు  
మాం||  తస్వౌాం సువయి క్తాంవీర్య మతయపీదాం సర్ిాం  

దహేయాం యద్వదాం పృథివాయమతి ||  
 

మాం||   తస్దౌతృణాం నిదధావేతద్ దహేతి |  
తదుపప్రేయాయ సర్ిజవేన తనన  
శ్శకదగ్దైమ్ స తత ఏవ నివవృతే నైత  
దశ్కాం విజాాతుాం యదేతద్ యక్షమతి ||  

 

7,8,9,10 మాంత్రములు  
మాం||  అథవాయు మబ్రువన్, వాయవేతద్  

విజానీహి క్తమేతద్ యక్షమతి తథేతి ||   7 
 

మాం||  తదభయద్రవత్ తమభయవదత్ కోఽసీతి వాయుర్వి |  
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    అహ మసీౌతయబ్రవీనాౌతరిశి వా అహమసీౌతి ||  8  
 

మాం||  తస్వౌాం సువయి క్తాం వీర్యమతయపీదాం  
సర్ిమాదదీయాం యద్వదాం పృథివాయమతి ||  9  

 

మాం||  తస్దౌతృణాం నిదధావే తదాదతేువతి 
   తదుపప్రేయాయ సర్ిజవేన,  

తనన శ్శకాదాతుాం, స తత ఏవ నివవృతే |  
నైతదశ్కాం విజాాతుాం యదేతద్ యక్షమతి ||  10  

 

11, 12 మాంత్రములు  
మాం||  అధాంద్రమబ్రువన్, మఘవనేన 

తద్విజానీహి, క్తమేతద్  
యక్షమతి; తథేతి; తదభయ  
ద్రవత్; తస్మౌత్ తిరోదధ ||     11  

 

మాం||  స తస్వౌనేన వాకేశే స్త్రియ  
మాజగామ బహుశోభమానాముమాాం  
హైమవతీాం; తాం హోవాచ  
క్తమేతద్ యక్షమతి ||      12  

 

 
చతుర్థఖ్ండం 

 

ప్రథమ మాంత్రాం  
మాం||  స్మ బ్రహేౌతి హోవాచ ||  

బ్రహౌణో వా ఏతద్ విజయే  
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మహీయధిమతి; తతో హైవ  
విదాాంచకార్ బ్రహేౌతి ||  

 

ద్వితీయ మాంత్రాం - తృతీయ మాంత్రాం  
మాం||  తస్మౌద్ వా ఏతే దేవా అతితర్వ  

మవానాయన్ దేవాన్, యదగ్నన ర్వి  
యురిాంద్రసేు హేయననేన ద్వషటాం పసరర్శుసేు 
హేయనత్ ప్రథమో విదాాంచకార్ బ్రహేౌతి ||   2  

 

మాం||  తస్మౌద్ వా ఇాంద్రోఽతితర్వ  
మవానాయన్ దేవాన్; సహేయననేన  
ద్వషటాం పసరర్ు స హేయన  
ప్రథమో విదాాంచకార్ బ్రహేౌతి ||    3  

 

చతుర్థ మాంత్రాం  
మాం||  తస్దయష ఆదేశ్ిః యదేతద్ విదుయతో వయదుయతదా  

ఇతీనయ మీ మషదా ఇతయధి దైవతమ్ ||  
 

పాంచమ మాంత్రాం  
మాం||  అథాధాయతౌాం యదేతద్ గచఛతీవ చ  

మనోఽనేన చైతదుపసౌర్తయభీక్షాం సాంకలరిః ||  
 

షషఠమాంత్రాం  
మాం||  తదధ తదినాం నామ 

తదినమతుయ పాస్వతవయాం;  
సయ ఏతదేవాం వేదాభిహైనాం  
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సర్విణి భూతని సాంవాాంజాంతి ||  
 

సపుమ మాంత్రాం  
మాం||  ఉపనిషదాం భ్య బ్రూహీతుయకాు త ఉపనిషద్  

బ్రాహీౌాం వావ త ఉపనిషదమబ్రూమేతి ||  
 

అషటమ మాంత్రాం  
మాం||  తస్దౌ తపోదమిః కర్వౌతి ప్రతిషాట  

వేదాిః సర్విాంగాని సతయ మాయతనాం ||  
 

నవమ మాంత్రాం  
ఫలశ్రుతి 

మాం||  యోవా ఏతమేవాం వేదాపహతయ పాపాౌనాం  
అనాంతే సిర్గల్లకే జ్యయయే ప్రతితిషఠతి ప్రతితిషఠతీతి ||  

 

 
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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Contact : +91 80085 39770 / +91 95388 58115 

 
 

మావద ైలభిాంచు గ్రాంధములు 
1. కర్ౌస్వదాధాంతాం, మాంత్రపుషరాం, మరి 4 ర్చనలు ……….150/- 
2. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకర్వచార్శయలవారి ‘భజగోవిాందాం’……..……150/- 
3. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకర్వచార్శయలవారి ‘తతువబోధ’  …………   200/- 
4. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకర్వచార్శయలవారి ‘ఆతౌబోధ’  …………… 250/- 
5. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకర్వచార్శయలవారి ‘శ్రీ దక్షిణామూరిుసోుత్రాం’…  100/- 
6. భగవాన్ శ్రీ ర్మణమహర్శులవారి ‘ఉపదేశ్స్మర్ాం’ ……..150/- 
7. సదాశివ బ్రహేౌాంద్ర స్మిములవారి ‘ఆతౌవిదాయవిలాసాం’..   150/- 
8. శ్రీ నార్దభక్తు సూత్రములు ……………………….  200/- 
9. శ్ాంకర్వచార్శయలవారి ‘వివేకచూడామణి’ (8 గ్రాంధముల స్ట్)   1200/- 
10. శ్రీమదభగవదీగత (18 గ్రాంధముల స్ట్) ……………  2500/-   
11. ఈశవాసోయపనిషతుు ………………………….. 150/- 
12. కేనోపనిషతుు ………………………………..   150/- 
13. కఠోపనిషతుు ……………………………….    350/- 
14. ముాండకోపనిషతుు …………………………….. 200/- 
15. మాండూకోయపనిషతుు …………………………   200/- 
16. కైవల్లయపనిషతుు …………………………….    200/- 
17. ముక్తుకోపనిషతుు ……………………………… 300/- 
18. బ్రహౌసూత్రములు (2 గ్రాంధముల స్ట్) ……….….    600/- 
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19. గీతమాలిక ……………………………………150/- 
20. శ్రీగ్దర్శగీత (3 గ్రాంధముల స్ట్)…… ……..……    700/- 
మొతుాం 47 గ్రాంధములు (postal charges) తో కలిపి – 8,800/- 
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