
 

యాజ్ఞవల్క్యోపనిషత్తు 
 
1.  ఈశ్వరో జీవకలయా ప్రవిష్ణో భగవానితి 

ప్రణమే ద్దండవద్భూమా వాశ్వచండాలగోఖరం 
 

2.  మాంసపంచాలికాయాస్తు యంత్రలోకేఽజ్గపంజ్ర 
స్నాయవస్ధిగ్రంధిశాలిన్యః స్త్రియః కిమివ శోభన్ం 
 

3.  త్వజ్మంసరకుబాష్పంబు పృధ కకృత్వవ విలోచనే 
సమాలోకయ రమ్యం చేతికం ముధా పరిముహ్యస్ధ 
 

4.  శ్మశానేషు దిగంతేషు స ఏవ లలనాసున్ః 
శ్వభి రాస్నవద్యతే కాలే లఘుపండ ఇవాంధసః 
 

5.  అలభయమాన్ సున్యః పత్రౌ కేేశ్యే చ్చిరం 
లబ్ధి హి గరూ పతేన్ ప్రసవేన్ చ బాధతే 
 

6.  న్ పణి పద్బపలో న్ నేత్రచమ్లో యతిః 
న్ చ వాకిపలశ్చివ బ్రహ్మభూతో జితేంద్రియః 
 

7.  రిపౌ బది్ధ సవద్ధహే చ సమైకాత్మయం ప్రపశ్యత్ః 
వివేకిన్ః కుత్ః కోపః సవద్ధహావయవేష్వవవ 
 

8.  అపకారిణి కోపశ్చి తోకపే కోపః కధం న్ తే 
ధరామరికామ్మోక్షాణం ప్రసహ్య పరిపంధిని 
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9.  న్మోఽస్తు మ్మ్ కోపయ స్నవశ్రయజ్వలినే భృశ్ం 

కోపసయ మ్మ్ వైరాగయ దాయినే దోషబ్ధధినే 
 

10.  యత్ర స్తపు జ్నా నిత్యం ప్రబుద్ి సుత్ర న్మ్యమీ 
ప్రబుదాి యత్ర తే విదావ న్సుషుపుం యాతి యోగిరాట్ 
 

11.  చ్చదిహా స్తుతి చ్చనామత్ర మిద్ం చ్చన్మయమేవ చ 
చ్చత్ువం చ్చద్హ్ మేతే చ లోకా శ్చిదితి భావయ 
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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, వివేక చూడామణి,, శ్రీ దక్షిణామూర్తస్్్తత్రం, 
ఆతావిద్ోవిలాసం, ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, 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 అ ట్ోత తర్ శ్తనామావ -ి 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 
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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