
 

నారాయణోపనిషత్తు 
(కృషణయజుర్వేదం) 

 
 
 

 

 

ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పీఠం : : చిలకలూరిపేట 
Visit -  WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 

Contact : +91 80085 39770 /  +91 95388 58115 
 
 

Join eSatsang daily at 7:00 PM IST   

ZOOM : 3196189131 / 12345678 
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మహాభారత పరిశోధకులు  
“అభినవ వ్యాస”,“జ్ఞానప్రపూర్ణ” 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 

వ్యవ్సా్థపకులు 

ఆధ్యయత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 

Email : care@srichalapathirao.com 

Contact : +91 80085 39770 / +91 95388 58115 
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నారాయణోపనిషత్తు 
శాంతి మాంత్రాం:- ఓాం సహ నావవతు సహ నౌ భునక్తు   

సహ వీర్యాం కర్వావహై 
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై 
ఓాం శాంతిిః శాంతిిః శాంతిిః  

 

ప్రధమ ఖండం 
మాంత్రాం :-  
ఓాం అథ పురుషో హ వై నారాయణోఽకామయత ప్రజిః సృజేయేతి  
నారాయణాత్ప్రాణో జయతే  మనిః సర్ిాంద్రియాణి చ  
ఖాం వాయుర్జ్యో తిరాపిః పృథివీ విశ్ిసయ ధారిణీ  
నారాయణాద్ బ్రహ్మ  ోజయతే  నారాయణాద్ రుద్రో జయతే  
నారాయణాద్వాంద్రో జయతే  నారాయణాత్రరాజపతయిః ప్రజయాంతే  
నారాయణాద్ద్వా దశద్వత్యయ రుద్రా వసవిః సరాిణి చ ఛాంద్ద్గాంస్వ 
నారాయణాదేవ సముతరదయాంతే  
నారాయణే ప్రవర్ుాంతే నారాయణే ప్రలీయాంతే  
ఏతద్ ఋగ్విదో శిర్జ్యోఽధీతే    

 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 3 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

 
ద్వేతీయ ఖండం 

 

మాంత్రాం :-   
ఓాం అథ నిత్యయ నారాయణిః బ్రహ్మోచ నారాయణిః  
శివశ్చ నారాయణిః శ్క్రశ్చ నారాయణిః   
ద్ద్యవాపృథివ్యయ చ నారాయణిః కాలశ్చ నారాయణిః   
ద్వశ్శ్చ నారాయణిః  ఊర్్ాాంశ్చ నారాయణిః  
అధశ్చ నారాయణిః అాంతర్బహిశ్చ నారాయణిః   
నారాయణ ఏవేదగాం సర్ిాం  
యద్భూతాం యచచ భవయాం  
నిష్కలో నిర్ాంజనో నిరిికలోర నిరాఖ్యయతిః  
శుద్ో ఏవ ఏకో నారాయణిః   
న ద్వితీయోఽస్వు కశిచత్   
య ఏవాం వేద స విష్ణుర్వ భవతి  

   స విష్ణుర్వ భవతి  
ఏతద్ యజుర్ిదో శిర్జ్యోఽధీతే 
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తృతీయ ఖండం 
 

మాంత్రాం :-   
ఓమితయగ్రే వాయహర్త్  నమ ఇతి పశచత్   
నారాయణేతుయపరిషాాత్  
ఓమితేయకాక్షర్ాం  నమ ఇతి దే  ిఅక్షర్  
నారాయణాయేతి పాంచాక్షరాణి 
ఏతద్వి  నారాయణస్యయషాాక్షర్ాం  
పదాం యో హ వై నారాయణస్యయషాాక్షర్ాం పదమధ్యయతి  
అనపబ్రువససర్ిమాయుర్తి 
విాందతే ప్రజపతయగాం రాయస్పరష్ాం గౌపతయాం  
తత్యఽమృతతిమశుుతే తత్యఽమృతతిమశుుత ఇతి  
య ఏవాం వేద  
ఏతద్ స్యమవేదో శిర్జ్యోఽధీతే 
 

చత్తరధ ఖండం 
మాంత్రాం :-   
ప్రతయగానాందాం బ్రహోపురుష్ాం ప్రణవసిరూపాం  
అకార్ ఉకార్ మకార్ ఇతి  
త్యనేకధా సమభర్తుదేతదోమితి 
యముకాుా  ముచయతే యోగీ జనోసాంస్యర్బాంధనాత్  
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ఓాం నమో నారాయణాయేతి మాంత్రోపాసకిః  
వైక్తాంఠభువనలోకాం గమిష్యతి  
తద్వదాం పర్ాం పుాండరీకాం విజానఘనాం   
తస్యోతుద్వద్ద్వనాోత్రాం 
బ్రహోణోయ దేవకీపుత్రో బ్రహోణోయ మధుసూదనాం 
సర్ిభూతసథమేకాం నారాయణాం  
కార్ణరూపమకార్ పర్బ్రహ  ోఓాం  
ఏతద్ అథర్  ిశిర్జ్యోఽధీతే  
 

ప్రాతర్ధీయానో రాత్రికృతాం పాపాం నాశ్యతి  
స్యయమధీయానో ద్వవసకృతాం పాపాం నాశ్యతి  
మాధయాంద్వనమాద్వత్యయభిముఖోఽధీయానిః  
పాంచపాతకోపపాతకాత్ ప్రముచయతే  
సర్  ివేద పారాయణ పుణయాం లభతే  
నారాయణస్యయుజయమవాప్నుతి  
నారాయణ స్యయుజయమవాప్నుతి  
య ఏవాం వేద  ఇతుయపనిష్త్  
 

ఓాం నారాయణాయ విదోహే వాస్తదేవాయ ధీమహి 
తనోు విష్ణుిః ప్రచోదయాత్ (నార్యణ గాయత్రి మాంత్రాం) 
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ఓాం  సహ నావవతు సహ నౌ భునక్తు   
సహ వీర్యాం కర్వావహై 
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై 
ఓాం శాంతిిః శాంతిిః శాంతిిః  

 
 
 

 
 
 
 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 7 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

మావదవ లభిాంచు గ్రాంధములు 
1. కర్ోస్వద్ద్్ాంతాం, మాంత్రపుష్రాం, మరి 4 ర్చనలు............................150/- 
2. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకరాచారుయలవారి ‘భజగోవిాందాం’.................................150/- 
3. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకరాచారుయలవారి ‘తతుాబోధ’......................................200/- 
4. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకరాచారుయలవారి ‘ఆతోబోధ’........................................300/- 
5. శ్రీ ఆద్వ శ్ాంకరాచారుయలవారి ‘శ్రీ దక్షిణామూరిుస్పుత్రాం’................150/- 
6. భగవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుులవారి ‘ఉపదేశ్స్యర్ాం’......................200/- 
7. సద్ద్శివ బ్రహేోాంద్ర స్యిములవారి ‘ఆతోవిద్ద్యవిలాసాం’...............150/- 
8. శ్రీ నార్దభక్తు సూత్రములు.................................................................250/- 
9. శ్ాంకరాచారుయలవారి ‘వివేకచూడామణి’ (8 గ్రాంధముల సెట్) 1200/- 
10. శ్రీమదూగవద్గీత (18 గ్రాంధముల సెట్) .......................................3000/-   
11. ఈశవాస్పయపనిష్తుు......................................................................150/- 
12. కేనోపనిష్తుు.....................................................................................150/- 
13. కఠోపనిష్తుు.....................................................................................350/- 
14. ముాండకోపనిష్తుు............................................................................250/- 
15. మాండూకోయపనిష్తుు......................................................................200/- 
16. కైవలోయపనిష్తుు...............................................................................200/- 
17. సూర్జ్యపనిష్తుు...............................................................................200/- 
18. ముక్తుకోపనిష్తుు...............................................................................300/- 
19. బ్రహోసూత్రములు (2 గ్రాంధముల సెట్) ......................................600/- 
20. గీతమాలిక (2 గ్రాంధముల సెట్) ..................................................500/- 
21. శ్రీగురుగీత (3 గ్రాంధముల సెట్) ..................................................700/- 
22. మహ్మభార్తాం (3 గ్రాంధముల సెట్) .............................................800/- 
మొతుాం 52 గ్రాంధములు (postal charges) త్య కలిపి – 11,000/- 
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