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ఓాం శ్రీ గురుభ్యోనమః 
మాండూక్యోపనిషత్తు - అధర్వణ వేదాం 

 
శాంతి పాఠాం 

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

 
మాం॥   హరిిః ఓాం  
  ఓమత్యే తద్క్షర్ మద్గాం సర్వాం  

తస్యేప వేఖ్యేనాం  
భూతాం భవద్ భవిష్ేదితి సర్వమాంకార్ ఏవ ।  
యచ్చానేత్ త్రికాలాతీతాం తద్ప్ేాంకార్ ఏవ ॥     (1) 

 
మాం॥  సర్వాం హ్యేతద్ బ్రహ్మా అయమాత్మా బ్రహా  

స్య2 య మాత్మా చతుషాపద్        (2) 
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మాం॥   జాగరిత స్తధనో బహిష్పపరజఞిః  
సపాతాంగ ఏకోనవిాంశతి ముఖిః  
స్ధధలభుక్ వైశవనర్ిః ప్రధమిః పాద్ిః      (3) 
 

మాం॥  సవపసస్తధనో అాంతిః ప్రజఞిః  
సపాతాంగ ఏకోన విాంశతి ముఖిః  
ప్రవివికతభుక్ తైజస్య దివతీయిః పాద్ిః      (4) 

        

మాం॥  యత్ర సుప్త న కాంచన కామాం కామయత్య  
న కాంచన సవపసాం పశేతి తత్ సుష్టపతాం 
సుష్టపత స్తధన ఏకీభూతిః ప్రజాఞనఘన ఏవ 
ఆనాంద్మయో హ్మేననాంద్భుక్ చేతోముఖిః  
ప్రాజఞిః తృతీయిః పాద్ిః ॥        (5) 

  
మాం॥  ఏష సర్ణవశవర్ ఏష సర్వజఞ ఏషో2నతర్యేమీ  

ఏష యోనిః సర్వసే ప్రభవపే యౌహి భూత్మనాం  ॥      (6)
   
శ్లో॥  బహిష్ప్రజ్ఞ ావిభుర్ిశ్లి హ్ానుః ప్రజ్ాసుు తైజ్సః ।  

ఘనప్రజ్ ాసుధ్య ప్రాజ్ ాఏక ఏవ త్రిధ్యసిృతః  ॥                       (1) 
  
శ్లో॥   దక్షిణాగ్నిముఖే విశ్లి మనసానుసుు తైజ్సః ।  

ఆకాశేచ హ్ృది ప్రాజ్ ాస్త్రిధ్య దేహే వావస్ధితః ॥                     (2) 
  
శ్లో॥   విశ్లి హి స్ధిలభుక్ నితాం తైజ్సః ప్రవివికుభుక్ ।  

ఆనంద భుకుధ్య ప్రాజ్ాః త్రివిధ్య భోగం నిబోధత ॥                   (3) 
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శ్లో॥   స్ధిలం తర్యతే విశ్ిం ప్రవివికుంత్త తైజ్సమ్ ।  
ఆనందశ్చ తధ్య ప్రాజ్ాం త్రిధ్యతృప్ుం నిబోధత ॥                (4) 

  
శ్లో॥   త్రిషు ధ్యమసు యద్భోజ్ాం భోకాుయశ్చ ప్రకీర్ుతః ।  

వేదైత దుభయం యసుు స భుంజ్ఞనో న లిపాతే ॥                 (5) 
  
శ్లో॥   ప్రభవః సరిభావానం సతామిత్మ వినిశ్చయః ।  

సరింజ్నయత్మ ప్రాణశేచతం2 శూను్రుషః పృధక్ ॥     (6) 
  
శ్లో॥   విభూత్మం ప్రసవం తిన్యా మనాంతే సృష్టిచంతకాః ।  

సిపిమాయాసరూపేత్మ సృష్టిరన్యా ర్ికలి్తా ॥                   (7) 
  
శ్లో॥   ఇచ్ఛామాత్రం ప్రభోః సృష్టిర్త్మ సృష్టి వినిశ్చచతాః ।  

కాలాత్ర్రస్ధత్మం భూతానం మనాంతే కాలచంతకాః ॥        (8) 
  
శ్లో॥   భోగారిం సృష్టిర్తాన్యా క్రీడారిమిత్మచ్ఛపరే ।  

దేవస్యాష సిభావో2 యమాపు కామసాకా స్ృహా ॥              (9) 
  
మాం॥  నాంతిః ప్రజఞాం న బహిష్పపరజఞాం నోభయతిః ప్రజఞాం 

న ప్రజాఞనఘనాం న ప్రజఞాం న ప్రజఞాం ।  
అద్ృష్ుాం అవ్ేవ్హ్మర్ేాం అగ్రాహేాం అలక్షణాం  
అచాంతేాంఅవ్ేపదేశేాం ఏకాత్మా ప్రతేయస్తర్ాం  
ప్రపాంచోపశమాం శాంతాం శివ్ాం అద్వవతాం  
చతుర్ధాం మనేనేత స ఆత్మా స  విజ్ఞఞయిః      (7)
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శ్లో॥   నివృతేు సరిదుఃఖానమీశానః ప్రభురవాయః ।  
అద్యితః సరిభావానం దేవసుుర్యా విభుః సిృతః ॥        (10) 

  
శ్లో॥   కారాకారణ బద్ధ ితా విష్యాతే విశ్ి తైజ్సౌ ।  

ప్రాజ్ాః కారణబదిసుు ద్ధి తౌత్తరేా న స్ధధాతః ॥                     (11) 
  
శ్లో॥   నతాినం న పరాంశ్యచవ న సతాం నప్ చ్ఛనృతం ।  

ప్రాజ్ాః కించన సంవేత్ము త్తరాం సతసరి దృకసదా ॥                        (12) 
  
శ్లో॥   ద్యితస్యాగ్రహ్ణం త్తలాముభయః ప్రాజ్ ాత్తరాయః ।  

బీజ్నిద్రాయుతః ప్రాజ్ాః స్య చ త్తరేా న విదాతే ॥                          (13) 
  
శ్లో॥  సిపినిద్రాయుతా వాద్ధా ప్రాజ్ాసువసిపినిద్రయా ।  

న నిద్రాం నైవ చ సిపిం త్తరేా పశ్ానిు నిశ్చచతాః ॥                   (14) 
  
శ్లో॥   అనాధ్య గృహ్ణతః సిప్ని నిద్రా తతువ మజ్ఞనతః ।  

విపరాాసే తయః క్షీణే త్తరీయం పదమశ్నితే ॥                           (15) 
  
శ్లో॥   అనది మాయయా సుప్ను యదాజీవః ప్రబుధాతే ।  

అజ్మనిద్ర మసిపి మద్యితం బుధాతే తదా ॥                            (16) 
  
శ్లో॥   ప్రపంచో యది విదేాత నివరేుత న సంశ్యః ।  

మాయామాత్రమిదం ద్యితమద్యితం పరమారితః ॥                       (17) 
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శ్లో॥   వికల్ప్ వినివరేుత కలి్త యదికేనచత్ ।  
ఉపదేశాదయం వాద్భ జ్ఞాతే ద్యితం న విదాతే ॥                            (18) 

 
మాం॥   స్య2యమాత్మా అధేక్షర్ాం ఓాంకార్క్ష్ అధిమాత్రాం  

పాదామాత్ర మాత్రశాపాదా అకార్ ఉకార్క్ష్మకార్ ఇతి ।   (8) 
  
మాం॥   జాగరితస్తధనో వైశవనర్క్ష్ అకార్ిః ప్రధమా మాత్ర 

ఆప్తతర్యది మత్మతాదావ ఆప్సతి హవై సర్యవన్ కామానదిశా  
భవ్తి య ఏవ్ాం వేద్॥         (9) 

  
మాం॥   సవపసస్తధనిః తైజస ఉకార్క్ష్ దివతీయామాత్ర 

ఉతకర్యదా్ ఉభయత్మవద్ వ ఉతకరా్తి హవై  
జాఞన సాంతతిాం సమానశా భవ్తి  
నస్తే బ్రహాదిత్ కులేభవ్తి య ఏవ్ాం వేద్ ॥      (10) 

 
మాం॥  సుష్టపత స్తధనిః ప్రాజఞిః మకార్ిః తృతీయ మాత్ర  

మత్యర్పీ త్యర్యవ మనోతి హవై ఇద్ాం సర్వాం  
అపీతిశా భవ్తి య ఏవ్ాం వేద్॥        (11)  

 
శ్లో॥   విశవస్తేతవవివ్క్షాయా మాది స్తమానే ముతకటాం ।  

మాత్ర సాంప్రతిపత్తత స్తేదాప్తత స్తమానేమేవ్ చ  ॥                   (19) 
  
శ్లో॥   తైజస స్యేతవ విజాఞన ఉతకర్క్ష్ా ద్ృశేత్య సుుటమ్ ।  

మాత్రసాంప్రతిపత్తత స్తేదుభయతవాం తదావిధాం ॥                      (20) 
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శ్లో॥   మకార్భావే ప్రాజఞసే మానస్తమానే ముతకటమ్ ।  
మాత్రసాంప్రతిపత్తత తు లయస్తమానేమేవ్ చ ॥                (21) 

  
శ్లో॥   త్రిష్టధామసు యసుతలేాం స్తమానేాంవేతిత నశిాతిః ।  

సపూజేిః సర్వభూత్మనాం వ్ాంద్ేశ్వావ్ మహ్మమునిః ॥              (22) 
  
శ్లో॥   అకార్క్ష్నయత్య విశవ ముకార్శాప్త తైజసాం ।  

మకార్శాపునిః ప్రాజఞాం నమాత్రే విద్ేత్యగతిిః ॥                       (23) 
  
మాం॥   అమాత్రశాతుర్క్ష్ధ అవ్ేవ్హ్మర్ేిః ప్రపాంచోపశమిః  

శివో2ద్వవత ఏవ్మాంకార్ ఆత్వా వ్  
సాంవిశత్మేతాన22త్మానాం య ఏవ్ాం వేద్ ॥        (12) 

      ఇతుేపనష్త్ 

   
శ్లో॥   ఓాంకార్ాం పాద్శో విదాేత్మపదా మాత్ర న సాంశయిః ।  

ఓాంకార్ాం పాద్శోజాఞత్మవ న కాంచద్ప్త చనతయేత్ ॥                    (24) 
  
శ్లో॥   యాంజీత ప్రణవే చేతిః ప్రణవో బ్రహా నర్భయాం ।  

ప్రణవే నతేయకతసే న భయాం విద్ేత్య కవచత్ ॥                     (25) 
  
శ్లో॥   ప్రణవో హేపర్ాంబ్రహా ప్రణవ్శా పర్ిః సాృతిః ।  

అపూర్క్ష్వ2ననతర్క్ష్ 2బాహ్యే2నపర్ిః ప్రణవో2 వ్ేయిః ॥                  (26) 
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శ్లో॥   సర్వసే ప్రణవో హ్మేది మధేమనత సత ధైవ్ చ ।  
ఏవ్ాం హి ప్రణవ్ాం జాఞత్మవ వ్ేశ్నసత్య తద్ననతర్మ్॥     (27) 

  
శ్లో॥   ప్రణవ్ాం హీశవర్ాం విదాేతసర్వసే హృది సాంస్థధతమ్ ।  

సర్వవేప్తనమాంకార్ాం మత్మవధీర్క్ష్న శోచతి ॥                       (28) 
  
శ్లో॥   అమాత్రో2 ననత మాత్రశా ద్వవతస్యేపశమిః శివ్ిః ।  

ఓాంకార్క్ష్ విదితోయేన స  మునర్ణసతర్క్ష్ జనిః ॥                           (29) 
  

 
 

ఈ ఉపనిషత్తు మంత్రములపై ప్రవచనములు వినడానికి, మంత్రములను చదివే విధ్యనం 
తెలుసుకొనుటకు  http://www.srichalapathirao.com ను దర్శంచండి.  లేదా 
CD కొరకు సంప్రదించండి.  
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