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ఓాం శ్రీ గురుభ్యోనమః 
మాండూక్యోపనిషత్తు - అధర్వణ వేదాం 

 
శాంతి పాఠాం 

ఓం భద్రాం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవిః 
భద్రాం పశ్యేమాక్షభ ర్ేజత్రిః 
స్థిరైర్ాంగైః త్తష్టువాం ససతనూభిః 
వ్ేశ్యమ దేవ్హితాం యదాయిః | 
సవస్థతన ఇాంద్రో వ్ృద్ధశ్రవిః 
సవస్థతనిః పూషా విశవవేదాిః 
సవస్థతనస్తతర్క్ష్యే అరిష్ునేమిః 
సవస్థతనో బృహసపతి ర్దధాతు || 
ఓాం శాంతిిః శాంతిిః శాంతిిః 

 
మం॥   హర్ైః ఓం  
  ఓమిత్యా తదక్షర మిదగం సరవం  

తస్యాప వ్యాఖ్యానం  
భూతం భవద్ భవిషాదిత్మ సరవమంకార ఏవ ।  
యచ్చానాత్ త్రికాలాతీతం తదప్ాంకార ఏవ ॥     (1) 

 
మం॥  సరవం హ్యాతద్ బ్రహ్మి అయమాత్మి బ్రహి  

స్య2 య మాత్మి చత్తష్పాద్        (2) 
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మం॥   జ్ఞగర్త స్ధనాో బహిష్పారజ్ాైః  
సప్ుంగ ఏకోనవింశత్మ ముఖైః  
స్ధాలభుక్ వైశ్వవనరైః ప్రధమైః ప్దైః      (3) 
 

మం॥  సవపసస్ధానో అంతైః ప్రజ్ాైః  
సప్ుంగ ఏకోన వింశత్మ ముఖైః  
ప్రవివికుభుక్ తైజ్స్య దివతీయైః ప్దైః      (4) 

        

మం॥  యత్ర సుప్ు న కంచన కామం కామయత్య  
న కంచన సవపసం పశాత్మ తత్ సుషుపుం 
సుషుపు స్ధాన ఏకీభూతైః ప్రజ్ఞానఘన ఏవ 
ఆనందమయో హ్మాననందభుక్ చేతోముఖైః  
ప్రాజ్ాైః తృతీయైః ప్దైః ॥        (5) 

  
మం॥  ఏష సర్వవశవర ఏష సరవజ్ ాఏషో2నురాామీ  

ఏష యోనిైః సరవసా ప్రభవ్యపా యౌహి భూత్మనం  ॥     (6) 
  

మం॥  నంతైః ప్రజ్ాం న బహిష్పారజ్ాం నోభయతైః ప్రజ్ాం 
న ప్రజ్ఞానఘనం న ప్రజ్ాం న ప్రజ్ాం ।  
అదృషటం అవావహ్మరాం అగ్రాహాం అలక్షణం  
అచంతాంఅవాపదేశాం ఏకాత్మి ప్రతాయస్ధరం  
ప్రపంచోపశమం శ్వంతం శివం అద్వవతం  
చత్తరాం మనాన్తు స ఆత్మి స విజ్ఞయాైః      (7) 
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మం॥   స్య2యమాత్మి అధాక్షరం ఓంకారో అధిమాత్రం  
ప్దామాత్రా మాత్రాశాప్దా అకార ఉకారోమకార ఇత్మ ।   (8) 

  
మం॥   జాగరితస్తధనో వైశవనర్క్ష్ అకార్ిః ప్రధమా మాత్ర 

ఆప్తతరాది మత్త్తాదావ ఆప్నోతి హవై సరావన్ కామానాదిశచ  
భవ్తి య ఏవ్ాం వేద్॥         (9) 

  
మం॥   సవపోస్తధనైః తైజస ఉకార్క్ష్ దివతీయామాత్రా 

ఉతకరాదా్ ఉభయత్త్వద్ వ్య ఉతకరా్తి హవై  
జాాన సాంతత్మం సమానశచ భవ్తి  
నాస్తే బ్రహమదిత్ కులేభవ్తి య ఏవ్ాం వేద్ ॥      (10) 

 
మం॥  సుష్టపత స్తధనిః ప్రాజ్ాైః మకారైః తృతీయ మాత్ర  

మతేర్పీ తేరావ మనోతి హవై ఇద్ాం సరవం  
అపీతిశచ భవ్తి య ఏవ్ాం వేద్॥        (11) 

  
మం॥   అమాత్రశచతుర్క్ష్ధ అవ్ేవ్హార్ేిః ప్రపాంచోపశమిః  

శివో2ద్వవత ఏవ్మాంకార్ ఆత్వమవ్  
సాంవిశత్త్ేతమనా22త్మినాం య ఏవ్ాం వేద్ ॥        (12) 

      ఇత్తాపనిషత్ 
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