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కైవల్యోపనిషత్తు 
శాంతి మాంత్రము 

 
మాంత్రాం:- ఓాం భద్రాం కరే్ణభిః శృణుయామ దేవిః ।  
           భద్రాం పశ్యేమాక్ష భర్  ేజత్రిః ।  
                సి్థరై ర్ాంగైస్తుష్టువాంససునూభిః వ్ేశ్యమ దేవ్హితాం యదాయిః। 
           సవస్థున ఇాంద్రో వ్ృద్ధశ్రవిః । సవస్థునిః పూషా విశవవేదాిః ।  
           సవస్థు నస్తుర్ క్ష్య  ేఅరిష్ునేమిః । సవస్థునో బృహసపతిర్దధాతు 
           ఓాం శాంతిిః శాంతిిః శాంతిిః ॥ 
 

ప్రధమ ఖండం 
మాంత్రాం :- అథాశవలాయనో  భగవ్ాంతాం పర్మేషి్ఠనముపసమేత్యేవచ । 

అధీహి భగవ్న్ బ్రహమవిదాేాం వ్రిషిాాం  
              సదా సద్భిః సేవ్ేమానాం నిగూఢాం ।  
              యయాఽచిరాత్ సర్వపాపాం వ్ేపోహ  ే 
              పరాతపర్ాం పురుష్ాం యాతి విదావన్ ॥    1 
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మాంత్రాం :-  తస్మమ సహోవచ పితామహశచ  
             శ్రదాధభక్తు ధాేనయోగాద్వైహి ॥     2   
 
మాంత్రాం :- న కర్మణా నప్రజయా ధనేన 
                  తాేగే నైకేన అమృతతవ మానశిః ।  
                  పర్ణణ నకాం నిహితాం గుహాయాాం  
                  విభ్రాజతే యద్ేతయో విశాంతి ॥     3 
 
మాంత్రాం :-  వేదాాంత విజా్ఞన స్తనిశ్చచతారాధిః  
            సనేస యోగాద్ేతయిః శద్ధ సతాువిః ।  
            తే బ్రహమ లోకేష్ట పరాాంతకాలే 
            పరామృతాత్ పరిముచేాంతి సర్ణవ ॥     4 
 
మాంత్రాం :- వివికుదేశ్య చ స్తఖాసనసిిః  

శచిిః సమగ్రీవ్ శ్చర్ిః శరీర్ిః ।  
                  అతాేశ్రమసిిః సకలేాంద్రియాణి  

నిరుధ  ేభకాుా  సవగురుాం ప్రణమ  ే 
                  హృత్ పుాండరీకాం విర్జాం విశద్ధాం  
                  విచిాంత  ేమధ్య  ేవిశద్ాం విశోకాం ॥     5 
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మాంత్రాం :- అచిాంత  ేమవ్ేకు మనాంతరూపాం   
                 శ్చవ్ాం ప్రశాంత మమృతాం బ్రహమయోనిాం ।  
               తధాద్  మధాేాంత విహీన మేకాం  
               విభాం చిదానాంద్ మరూప మద్భభతాం ॥    6 
 
మాంత్రాం :-  ఉమాసహాయాం పర్మేశవర్ాం ప్రభాం  
                  త్రిలోచనాం నీలకాంఠాం ప్రశాంతాం ।  
                  ధాేతావ మునిర్గచఛతి భూతయోనిాం  
                  సమసు స్తక్షాం తమసిః పర్స్తుత్ ॥     7 
 
మాంత్రాం :- స బ్రహమ స శ్చవ్ిః సేాంద్రిః సోఽక్షర్ిః పర్మిః సవరాట్ ।  

          స ఏవ్ విషే్టిః స ప్రాణిః స కాలోఽగ్నిః స చాంద్రమాిః ॥  8 
 

మాంత్రాం :-  స ఏవ్ సర్వాం యద్ భూతాం యచచభవ్ేాం సనతనాం ।  
                 జా్ఞతావతాం మృతుేమతేేతి నన ిేః పాంథా విముకుయే ॥ 9  
 
మాంత్రాం :-   సర్వ భూతసి మాతామనాం సర్వభూతాని చాతమని। 
                 సాంపశేన్ బ్రహమ పర్మాం యాతి ననేేన హేతున॥  10 
 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 5 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

 
మాంత్రాం :-   ఆతామనాం అర్ణిాం కృతావ ప్రణవ్ాం చోతురార్ణిాం ।  

జా్ఞన నిర్మధ నభ్యేస్తత్ పాశాం ద్హతి పాండితిః ॥   11 
 
మాంత్రాం :- స ఏవ్ మాయా పరిమోహితాతామ  
                 శరీర్మాసి్తయ కరోతి సర్వాం  
                 స్త్రియనన పానద్ విచిత్ర భోగైిః 
                 స ఏవ్ జ్ఞగ్రత్ పరితృపిు మేతి ॥     12 
 
మాంత్రాం :-    సవప్నన స జీవ్ిః స్తఖ ద్భిఃఖభోకాు 

సవమాయయా కల్పపత జీవ్లోకే ।  
                   స్తష్టపిుకాలే సకలే విలీనే  
                  తమోఽభభూతిః స్తఖరూపమేతి ॥     13 
 
మాంత్రాం :-   పునశచ జనమాంతర్ కర్మయోగాత్  
                 స ఏవ్ జీవ్ిః సవపితి ప్రబుద్ధిః ।  
                 పుర్త్రయే క్రీడతి యశచ జీవ్ిః  
                 తతస్తు జ్ఞతాం సకలాం విచిత్రాం ॥  
                 ఆధార్మానాంద్ మఖాండబోధాం  
                 యస్థమన్ లయాం యాతి పుర్త్రయాం చ ||   14 
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మాంత్రాం :-  ఏ తస్తమత్ జ్ఞయతే ప్రాణో మనిః సర్ణవాంద్రియాణి చ ।   
                 ఖాం వయర్ జ్యేతిరాపిః పృధీవ విశవస  ేధారిణీ ॥  15 
 
మాంత్రాం :-  యతపర్ాం బ్రహమ సరావతామ విశవస్తేయ తనాం మహత్ ।  
                 సూక్ష్మమత్ సూక్షమతర్ాం నితేాం తతువమేవ్ తవమేవ్ తత్॥  16 
 
మాంత్రాం :-  జ్ఞగ్రత్ సవపన స్తష్టపాుా ద్ ప్రపాంచాం యత్ ప్రకాశతే ।  
                  తద్ బ్రహామహమతి జా్ఞతావ సర్వబాంధిః ప్రముచేతే ॥  17 
 
మాంత్రాం :-  త్రిష్టధామస్త యద్ భోగేాం భోకాు భోగశచ యద్భవేత్ ।      
                  తేభో  ేవిలక్షణిః స్తక్షీ చినమత్రోఽహాం సదాశ్చవ్ిః ॥   18 
 
మాంత్రాం :-  మయేేవ్ సకలాం జ్ఞతాం మయి సర్వాం ప్రతిషి్ఠతాం 
                మయి సర్వాం లయాం యాతి తద్ బ్రహామద్వయమసమా హాం॥ 19 
 
మాంత్రాం :- అణోర్ణీయా నహమేవ్ తద్వత్  
                మహానహాం విశవమహాం విచిత్రాం ।  
                పురాతనోహాం పురుషోహమీశో   
                హిర్ణమయోహాం శ్చవ్రూపమస్థమ ॥      20 
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మాంత్రాం :-  అపాణిపాదోహమచిాంత  ేశక్తుిః  
                 పశేమ  ేచక్షిః స శృణోమ  ేకరే్ిః ।  
                 అహాం విజ్ఞనమ వివికురూపిః 
                 న చాస్థు వేతాు మమ చిత్ సదాహాం ॥     21 
 
మాంత్రాం :- వేదైర్నేకై ర్హమేవ్ వేద్ ిేః 
                వేదాాంతకృదేవద్ విదేవ్చాహాం । 
                నపుణ  ేపాప్న మమ నస్థు నశిః   
                న జనమ దేహేాంద్రియ బుద్ధర్స్థు ॥      22 
 
మాంత్రాం :-   న భూమరాపో న చ వ్హినర్స్థు  
                 న చాఽనిలో మేఽస్థు న చాాంబర్ాం చ ।  
                 ఏవ్ాం విద్తావ పర్మాతమ రూపాం  
                 గుహాశయాం నిష్కల మద్వతీయాం ॥          23 
 
మాంత్రాం :-   సమసు స్తక్షాం సద్సద్వహీనాం       
                 ప్రయాతి శద్ధాం పర్మాతమ రూపాం ॥         24  
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ద్వవతీయ ఖండం 
 

మాంత్రాం :-  యిః శతరుద్రీయ మధీతే  
           సోఽగ్న పూత్య భవ్తి ।   
           స్తరా పానత్ పూత్య భవ్తి ।  
           బ్రహమ హతాేత్ పూత్య భవ్తి ।  
           కృతా  ేకృతాేత్ పూత్య భవ్తి ।  
           తస్తమద్ అవిముకుమాశ్రిత్య భవ్తి ।  
           అతాేశ్రమీ సర్వదా సకృతావ జప్నత్ ॥      1 
 

ఫలశ్రుతి మంత్రం 
 

మాంత్రాం :-  అనేన జా్ఞన మాపోనతి  
          సాంస్తరారే్వ్ నశనాం 
          తస్తమదేవ్ాం విద్త్మవనాం  
          కైవ్లేాం ఫల మశనతే ।  
          కైవ్లేాం ఫల మశనతిః ఇతి ॥ 
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మావ్ద్ద లభాంచు గ్రాంధములు 
1. కర్మస్థదాధాంతాం, మాంత్రపుష్పాం, మరి 4 ర్చనలు............................150/- 
2. శ్రీ ఆద్ శాంకరాచారుేలవరి ‘భజగోవిాంద్ాం’.................................150/- 
3. శ్రీ ఆద్ శాంకరాచారుేలవరి ‘తతువబోధ’......................................200/- 
4. శ్రీ ఆద్ శాంకరాచారుేలవరి ‘ఆతమబోధ’........................................300/- 
5. శ్రీ ఆద్ శాంకరాచారుేలవరి ‘శ్రీ ద్క్షణామూరిుసోుత్రాం’................150/- 
6. భగవన్ శ్రీ ర్మణమహరుులవరి ‘ఉపదేశస్తర్ాం’......................200/- 
7. సదాశ్చవ్ బ్రహేమాంద్ర స్తవములవరి ‘ఆతమవిదాేవిలాసాం’...............150/- 
8. శ్రీ నర్ద్భక్తు సూత్రములు.................................................................250/- 
9. శాంకరాచారుేలవరి ‘వివేకచూడామణి’ (8 గ్రాంధముల స్ట్) 1200/- 
10. శ్రీమద్భగవ్ద్గగత (18 గ్రాంధముల స్ట్) .......................................3000/-   
11. ఈశవసోేపనిష్తుు......................................................................150/- 
12. కేనోపనిష్తుు.....................................................................................150/- 
13. కఠోపనిష్తుు.....................................................................................350/- 
14. ముాండకోపనిష్తుు............................................................................250/- 
15. మాండూకోేపనిష్తుు......................................................................200/- 
16. కైవ్లోేపనిష్తుు...............................................................................200/- 
17. సూరోేపనిష్తుు...............................................................................200/- 
18. ముక్తుకోపనిష్తుు...............................................................................300/- 
19. బ్రహమసూత్రములు (2 గ్రాంధముల స్ట్) ......................................600/- 
20. గీతమాల్పక (2 గ్రాంధముల స్ట్) ..................................................500/- 
21. శ్రీగురుగీత (3 గ్రాంధముల స్ట్) ..................................................700/- 
22. మహాభ్యర్తాం (3 గ్రాంధముల స్ట్) .............................................800/- 
మొతుాం 52 గ్రాంధములు (postal charges) త్య కల్పపి – 10,800/- 

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

