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ముక్తికోపనిషత్తి 
: తొలిపలుకు : 

ఉపనిషత్తు లు వేదాలకు శిరస్సులనదగినవి.  అవి జా్ఞన 

భాండాగారాలు. భరతీయులకు పరమ పర మాణమై నవి. జా్ఞన 

అనుషా్టనానికి ఇవి మూల గ్ర ాంధములు. పరమాత్మ యొక్క యదారధ  

త్త్త్ు ానిి తెలియజెప్పేవే ఈ ఉపనిషత్తు లు. నాలుగు వేదాలలోను 

మొత్ు ాం 1180 ఉపనిషత్తు లునాియి. 21+109+1000+50=1180. 

అయితే 108  ఉపనిషత్తు లు ముఖ్యాంగా పర చారాంలో ఉనాియి. 108 

అనే సాంఖ్య బ్ర హ్మమనిి సూచాంచే సాంఖ్య అని చెబుత్త్రు. అాందుకే 

జపమాల 108 పూసలతో ఉాంటాంది.  

అసలు ఈ 108 ఉపనిషత్తు ల ప్పరుు  ఏ రక్మై న సాందేహాం 

లేకుాండా మనాం తెలుస్సకోగ్లగ్టానికి ఈ ముకిు కోపనిషతేు  మూల 

కారణాంగా చెపేవచ్చు. 

మానవచజ్ఞతికి ఆదరశమూర్తు యైన శ్రర రామచాందుు డు పరమ 

భకాు గ్రర సరుడై న ఆాంజనేయుని కొరకు చెపేబ్డిన ఈ ఉపనిషత్తు లో 

ఈ 108 ఉపనిషత్తు ల ప్పరుు , వాటి యొక్క శాంతి మాంత్ర ములు 

ఇవచాబ్డినవి.  

ఈ ఉపనిషత్తు ను ముకిు కోపనిషత్తు  అని ఎాందుక్నాిరు? కొనిి 

ఉపనిషత్తు లకు వాటిలోని మొదటి మాంత్ర ాంలోని మొదటి పదాం 

వచలు  ఆయా ప్పరుు  వచచచునవి. ఉదా: ఈశ, కేన.  

ఈ ఉపనిషత్తు  ముకిు  నాందుకొనుటకు స్సలభమై న రాజ 

మారాానిి పర సాదిాంచటాం కారణాంగా దీనికి ముకిు కోపనిషత్తు  అనే ప్పరు 

వచచచుాంది. ఇది సారధ క్ నామధేయాం అని చెపేవచ్చు. 
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ఎాందుక్ాంటే ఇాందులో ముకిు లోని రకాలు, సాయుజయముకిు  నాందుకొనే 

విధానము విపులాంగా వివచర్తాంచబ్డినాందున మోక్షారుధ లై న వార్తకి ఇది 

చాలా ముఖ్యమై న ఉపనిషత్తు  అని చెపేవచ్చు.  

108 ఉపనిషత్తు లను 7 విభగాలుగా చెపేవచ్చు. అవి.  

1. సనాయస ఉపనిషత్తు లు  

2. యోగ్ ఉపనిషత్తు లు  

3. సామానయ వేదాాంత్ ఉపనిషత్తు లు  

4. వై షణ వచ ఉపనిషత్తు లు  

5. శై వచ ఉపనిషత్తు లు  

6. శకిు  ఉపనిషత్తు లు  

7. దశోపనిషత్తు లు  

ఈశ, కేన, క్ఠ, పర శి, ముాండక్, మాాండూక్య, తెై తిు రీయ, 

ఐత్రేయ, ఛాందోగ్య, బ్ృహదారణయక్ అనేవి దశోపనిషత్తు లు. 

దశోపనిషత్తు లకు ముగాురు ఆచారుయలు శాంక్ర, రామానుజ, 

మధాాచారుయలు భష్టయలు వార యటాం జర్తగిాంది.    

మోక్షారుు లకు ఇవి చాలా పర ధానమై నవి. ఈ దశోపనిషత్తు లు 

అవచగాహన కావాలాంటే సామానయ వేదాాంత్ ఉపనిషత్తు లకు చెాందిన 

ఈ ముకిు కోపనిషత్తు ను అధయయనాం చేయటాం ఎాంతో ముఖ్యాం. 

కొాందరు 108వచదై న ఈ ముకిు కోపనిషత్తు ను అధయయనాం 

చేసిన త్రువాత్నే దశోపనిషత్తు ల అధయయనానికి పూనుకుాంటారు. 

క్నుక్ ఇది చాలా ముఖ్యమై నది క్నుక్నే పూర్తు గా, విపులాంగా, 

వివచరాంగా అాందిాంచటానికి చేసే ఈ పర యత్త్ినిి పరమాత్మ 

ఆశ్రరాదిాంచ, అనుగ్ర హాం్ గాక్! 
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ఈ ఉపనిషత్తు  ప్పరును మనాం మాాండూకోయపనిషత్తు ను 

చెప్పుకొనేటప్పుడు పర ముఖ్ాంగా పర సాు విాంచటాం జర్తగిాంది. ఈ 

ఉపనిషత్తు లోని "మాాండూక్యమేక్మేవాలాం ముముక్షూణాం 

విముక్ు యే" - అని శ్రర రామ చాందుు డు ఆాంజనేయునితో పలికిన పలుకు 

దాారా మాాండూకోయపనిషత్తు  యొక్క ఆధిక్యత్ను తెలుస్సకోవచటాం 

జర్తగిాంది. ఇప్పుడు - గురువచాందనాంతో ఉపనిషత్తు ను ప్రర రాంభిదాద ాం.  
 

గురువచాందనాం 

ఓాం నమో బ్ర హ్మమదిభ్యయ,  

బ్ర హమవిదాయ సాంపర దాయ క్రు ృభ్యయ, 

వచాంశరి్తభ్యయ - నమో గురుభ్యయ నమో మహద్యః 

పర తిపదారధ ాం :  

ఓాం = నిరాకార నిరాుణ పరమాత్మ!  

ఈ జీవచ జగ్త్తు లకు ఆధార భూత్తడై న పరమాత్మ!  

నమః = (నీకు) నమసాకరము  

బ్ర హ్మమదిభయః = చత్తరుమఖ్ బ్ర హమ మొ || వార్తకి,  

బ్ర హమవిదాయ సాంపర దాయ క్రు ృభయః = ముముక్షువులకు బ్ర హమవిదయను 

(ఉపనిషత్తు ల జా్ఞనమును) అాందిాం్నటాి గురుపరాంపరకు,  

వచాంశరి్తభయః = ఋషికులమునకు చెాందిన మహ్మ పురుషులకు,  

నమో గురుభ్యయః = గురువులాందర్తకి - ( ఈ జా్ఞన మారాానికి 

రావచటానికి కారణ భూత్తలై న గురువులాందర్తకి)  

నమో మహద్యః = జీవచనుమకుు లు, భగ్వచత్ుారూపులు అయిన 

సనిిహత్ గురువులకు నమసాకరములు -    

వాయఖ్య:- ఏ శసాా న్ై ినా ప్రర రాంభిాంచేటప్పుడు భగ్వచాంత్తని సమర్తాంచటాం 

- గురువును సమర్తాంచటాం సాాంపర దాయాం. భగ్వచత్ సమరణ ఎాందుకు?  
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శసాా ధయయనాం నిరాటాంక్ాంగా సాగిపోవాలని, శసా  హృదయాం 

బాగా అవచగాహన కావాలని, శర వచణాం చేసేటప్పుడు అనయమై న 

ఆలోచనలు లేకుాండా మనస్సు శుదధ ాంగా ఉాండాలని, బుదిధ  సూక్ష్మాంగా 

ఉాండి శసా ాం యొక్క లోత్తలను చక్కగా గ్ర హాంచాలని కోరుకుాంటూ 

గురు శిషుయలు ఇలా భగ్వచాంత్తని సమర్తాంచటాం సాాంపర దాయాం. 

అాందుకే ఇక్కడ ఓాం అాంటూ పర ణవచ నాదాంతో నిరాకార నిరాుణ 

పరమాత్మకు నమసకర్తాంచటాం జర్తగిాంది. భగ్వచాంత్తని అనుగ్ర హాం 

అడుగ్డుగునా ఉాంటేనే ఆత్మజా్ఞనానిి గ్ర హాంచటాం సాధయమవు 

త్తాంది. ఇక్ గురుసమరణ ఎాందుకు? నిజాంగా ఈ శసాా లనీి ఎలా 

వచచచునవి? అసలు వేదమాంత్త్ర లనీి ఎలా వచచచునవి? వేద మాంత్త్ర లను 

శుు త్తలు అనాిరు. శృతి అాంటే వినిది అని అరధ ాం. ఎవచరు వినాిరు?  

మహరిులు, త్పశశకిు  సాంపనుిలు తీవచర మై న ఏకాగ్ర మై న 

త్పోధాయనాంలో మనస్సు నిరమలమై , నిశచులమై , విషయ శూనయమై  

ఉనిప్పుడు వార్తకి వినిపాంచనవే ఈ వేదమాంత్త్ర లు - ఈ ఉపనిషత్ 

మాంత్త్ర లు. అలా వినాలాంటే ఎవచరో చెప్రేలి గ్దా! ఎవచరు చెప్రేరు? 

బ్యటనుాండి ఎవచరూ   చెపేలేదు. త్మ హృదయాంలోనే ఉని 

పరమాత్మ నుాండి వినిపాంచనవి. అాందువచల్ల ఇవి అపౌరుషేయాలు - 

పరమాత్మ వాకుకలు.  

అవి మన దాకా ఎలా వచచచునవి?  

వాటిని విని మహరిులు, మహ్మత్తమలు వార్త శిషుయలకు బోధిసేు , 

వారు వార్త శిషుయలకు బోధిసేు  - ఇలా గురు శిషయ  పరాంపరాగ్త్ాంగా 

వచచచునవి. మసు క్ాం నుాండి మసు కానికి వచచచునవి. ఆ త్రువాత్ కాలాంలో 

మాంత్త్ర లను గ్ర ాంధసు ాం చేయటాం జర్తగిాంది. అయితే వాటి 

లక్షాయరాధ లను గ్ర హాంచటాం అాంత్ తేలిక్కాదు. క్నుక్  వాటిని 
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మహ్మత్తమలై న  గురువులు అవచగాహన చేస్సకొని, అనుభవానికి 

తె్చుకొని వార్త శిషుయలకు బోధిాంచటాం, ఆ శిషుయల సాందేహ్మలను 

తీరచుటాం జర్తగిాంది. ఆ శిషుయలు తిర్తగి గురువులై  వార్త శిషుయలకు 

బోధిసూు  ఇలా గురు శిషయపరాంపరాగ్త్ాంగా వచచచునవి. వాటిని మన 

దాకా మన గురువులు తీస్సకొచచు మనక్రధ మయేయ రీతిలో 

చెబుత్తనాిరు. క్నుక్ వీరాందర్తకి ఋణ పడి ఉనాిాం. అాందుకే గురు 

సమరణ -  

చత్తరుమఖ్ బ్ర హమ నుాండి శిషుయలకు, ముముక్షువులకు ఈ  బ్ర హమ 

విదయను - ఉపనిషత్తు లను అాందిాంచే గురువుల వచరకు గ్ల సమసు  

గురువులకు నమసకర్తసూు  ఆ ఋషి ఋణనిి తీరుచుకోవాలి.  

ఈ ఉపనిషత్తు ల జా్ఞనానిి అనుభవానికి తె్చుకొని 

జీవచనుమకుు లై న వారు మనకు ఆదరశ పురుషులు గ్నుక్ వార్తకి 

నమసాకరాం చెయాయలి. ఇలా బ్ర హమ - మహరిులు - త్పోనిధులు - 

జీవచనుమకుు లు - చవచరకు ఈ జా్ఞనానిి మనకు అాందిాంచే గురువులకు 

నమసాకరాలను తెలియజేసూు  మన క్ృత్జాత్ను తెలుపుకోవాలి. 

అాందుకే ఈ గురుసమరణ - ఈ గురువచాందనాం.  
 

శాంతిప్రఠాం  

పర తి ఉపనిషత్తు  శాంతి మాంత్ర ాంతో ప్రర రాంభమవుత్తాంది. ఈ 

ఉపనిషత్తు  శుక్ు  యజురేాదానికి చెాందినది. శుక్ు  యజురేాదానికి 

శాంతి మాంత్ర ాం 'ఓాం పూరణ  మదః పూరణ మిదాం' - అనేదే. ఇప్పుడా శాంతి 

మాంత్త్ర నిి పఠిదాద ాం.  
 

ఓాం పూరణ  మదః పూరణ  మిదాం 

పూరాణ త్ పూరణ ముదచయతే 

పూరణ సయ పూరణ మాదాయ 
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పూరణ మేవావచ శిషయతే  

ఓాం శాంతిః శాంతిః శాంతిః || 

పర తిపదారధ ాం :  

ఓాం = పరమాత్త్మ!  

అదః పూరణ ాం = అది పూరణ మై నది,  

ఇదాం పూరణ ాం = ఇది పూరణ మై నది,  

పూరాణ త్ = పూరణ ాం నుాండి,  

పూరణ ాం = పూరణ ాం,  

ఉదచయతే = ఉద్విస్సు ాంది,  

పూరణ సయ = పూరణ మై నదాని నుాండి,  

పూరణ ాం = పూరణ మును,  

ఆదాయ = తీసివేసినచో,  

పూరణ ాం ఏవచ = పూరణ ాం మాత్ర మే,  

అవచశిషయతే = మిగులుత్తాంది 

భవచాం : అది పూరణ మై నది, ఇది పూరణ మై నది, పూరణ ాం నుాండియే పూరణ ాం 

ఉద్విస్సు ాంది.  పూరణ మై నదాని నుాండి పూరాణ నిి తీసివేసేు  పూరణ మే 

మిగులుత్తాంది. 

      ఆధిదై విక్, ఆధిభౌతిక్, ఆధాయతిమక్ త్త్పములు శాంచాం్గాక్!  

వాయఖ్య : ఇదీ ఈ ఉపనిషత్తు  యొక్క విచత్ర మై న శాంతిమాంత్ర ాం.  

సాధారణాంగా శాంతి మాంత్త్ర లలో శరీర అవచయవాలు పుషాిని, 

త్తషాిని క్లిగి ఉాండాలని, మనస్సు నిరమలాంగా ఉాండాలని, బుదిధ  

పర సనిాంగా ఉాండాలని, ఈ ఉపనిషత్తు ను అధయయనాం చేయడానికి 

కూరుచుని గురుశిషుయల మధయ చక్కని అవచగాహన, సామరసయమూ 

ఉాండాలని, అధయయన కాలాంలో ఎలాాంటి విఘ్నిలు క్లుగ్కుాండా 

ఉాండాలని భగ్వచాంత్తని ప్రర ర్తధ ాంచటాం ఉాంటాంది.  కానీ ఇక్కడ 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 9 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

అలాాంటి ప్రర రధ న లేదు, వేడికోలు లేదు, శుభకామన లేదు.  అాందుకే 

ఇది ఒక్ విచత్ర మై న శాంతిమాంత్ర ాం. 

మర్త ఏముాంది ఇాందులో ? 

పరమాత్మ ఎటాివాడు ? ఈ పర పాంచాం ఎటవచాంటిది ? ఈ 

పర పాంచాం ఎలా వచచచుాంది ? ఆ పరమాత్మకు, ఈ పర పాంచానికి 

మధయ సాంబ్ాంధాం ఏమిటి ? అనే విషయాలను తెలియజేస్సు నిది.  

త్దాారా మనాం అాందుకోవచలసిన లక్షాయనిి నిరేద శిస్సు నిది 

అది పూరణ ాం : అది అాంటె అక్కడక్కడో ఉనిది, మనకు దూరాంగా 

ఉనిది అని.  అదే పరమాత్మ.అజా్ఞనాంలో ఉని మానవులాందర్తకీ అది 

ఎక్కడునిదో తెలియదు.  ఎలా ఉనిదో తెలియదు.  ఆ పరమాత్మనే 

ఇక్కడ పూరణ మై నది, నిాండై నది, ఏ లోప్రలు లేనిది, ఏ కొరత్లు లేనిదీ 

అాంటనాిరు.    

పరమాత్మ నిత్తయడు, శశాత్తడు.  అాంటే ఎలు ప్పుడూ ఉాండేవాడు. 

ఆయన అజుడు, అవచయయుడు - పుటాక్లేని వాడు, నాశనాం లేనివాదు.  

ఆయనకు లేని సాంపదలేదు.  మనకు ఏది కావచలసి వచచచునా ఆయననే 

అర్తధ సాు ాం, ప్రర ర్తధ సాు ాం.  ఆయన నుాంచే పాందుత్త్ాం.  పై గా ఆయన ఎనిి 

సాంపదలు ఇస్సు నాి ఆయనకు త్రుగ్ర ఉాండదు.  కామదేనువే. 

క్లేత్రువే.  ప్రర ణులను ఈ లోక్ాంలోకి పాంప్పముాందే వార్త         

అవచసరాలు ఏముాంటాయో అనీి ఏరాేట చేశడు.  మనకు 

కావచలసిన గాలిని, నీటిని, వలుగుని, అనాినిి, ఆధారాంగా 

భూమిని…. ఇలా అనీి ఇచాచుడు.  ఎాంత్మాందిని ఇక్కడకు పాంపనా 

ఎనిి రకాల ప్రర ణులను ఇక్కడకు పాంపనా అాందర్తకీ అనీి 

సమకూరేలా చూస్సు నాిడు.  ఎప్పుడూ నోసాాక్ బోర్్డ పటాలేదు, 

పటాడు.  గాలి అయిపోయిాంది, కొాంచెాం సేపు సరుధ కోాండి, 

త్యారుచేసి పాంపసాు ను, నీరు అయిపోయిాంది, కొనిి రోజులు 
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సరుద కోాండి త్యారుచేసి పాంపసాు ను, అని అనాిడా ఎప్పుడై నా ? 

అాంటాడా అలాగ్ ? అనడు, అనలేడు, అనాలిున అవచసరాం లేదు.  

ఆయన దగా్రుని సరుకేదీ అయిపోయేదికాదు. అసలు త్యారు 

చేయాలిున అవచసరాం కూడా లేదు.  నిరాంత్రాం త్యారవుతూ 

సపు యి అవుత్తాంది.  అాందుకే ఆయన పూరుణ డు, పర్తపూరుణ డు. 

ఇది పూరణ ాం : ఇది అాంటే మనకు దగా్రగా, అాందుబాటలో ఉనిది, 

మనకు బాగా క్నిపసూు  ఉనిది, ఏమిటది ? ఈ జగ్తేు , ఈ పర పాంచమే.  

ఈ పర పాంచాం కూడా పూరణ మై నదే అాంటనాిడు.  అదేమిటి ? 

పరమాత్మ పూరణ ాం అాంటే బాగానే ఉాందిగాని ఈ పర పాంచాం పూరణ ాం 

ఎటాు  అవుత్తాంది ? ఇక్కడప్పుడూ అసాంత్ృపు , కొరత్, కోర్తక్లు 

బాధలు, క్షా్టలు ఉాంటూ ఉాంటాయిగ్దా! మర్త పూరణ ాం ఎటాు  

అవుత్తాంది ? 

నిజాంగా మన సాారాధ నిి పర క్కన బెటాి నిషేక్ష్ప్రత్ాంగా ఈ 

పర పాంచానిి గ్నుక్ పర్తశ్రలిాంచనటు యితే ఈ పర పాంచాం కూడా పూరణ మే.  

ఈ లోక్ాంలోని ప్రర ణులనిిాంటికి కావచలసిన సమసు  అవచసరాలూ 

కూడా ఇక్కడే పూర్తు గా ఉనాియి.  శిశువు జనిమాంచేటపేటికే త్లిు లో 

ప్రలు త్యారవుత్తనాియి.  అాందర్తకీ కావచలసిన వలుత్తరు, గాలి, 

నీరు, భూమి అనీి సమిషాిగా అనుభవిాంచటానికి వీలుగా ఇక్కడే 

ఏరాేట చేయబ్డి ఉనాియి.  అయితే మనాం సాారధ ాంతో ఎకుకవచగా 

తీస్సకుాంటే మిగిలినవార్తకి అాంత్మేరకు త్గాిపోత్తాంది.  మార్కకట్ లో 

సరుకు త్కుకవచగా ఉనిప్పుడు మన అవచసరాలను వీలై నాంత్ వచరకు 

త్గాిాం్కుాంటే అాందర్తకీ త్గినాంత్ అాందుబాటలోకి వచస్సు ాంది.  కాని 

కొాందరు సాారధ ాంతో, త్మకు ఎపేటికీ కొరత్ లేకుాండా ఉాండాలని, 

అవచసరానికి మిాంచ నిలాచేస్సకుాంటారు. అప్పుడు ఇత్రులు కొాందర్తకి 

బాధ అవుత్తాంది.  క్నుక్ మన క్షా్టలకు, బాధలకు కారణాం మన  
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మావచదద  లభిాంచే అనిి పుసు క్ముల వివచరముల కొరకు ఈ కిర ాంది లిాంక్ 

(Link) పై  కిు క్ చేయాండి : 

 http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 

"ముకిు కోపనిషత్తు "గ్ర ాంధాంపై  పూజయ గురుదేవులు "శ్రర  దేవిశటాి 

చలపతిరావుగారు" చేసిన వాయఖ్య 260 ప్పజీలకు పై గా ఉని 

పుసు క్ములు మా వచదద  లభిాం్ను. 
 

EBOOK మీరు DOWNLOAD చేస్సకొనుటకు రూ.250/- లేదా 

పుసు క్మును మేము మీ ఇాంటికి పాంప్రలాంటే (courier ఖ్రుచులు  

అదనాం క్లిప) ONLINE లో చెలిు ాం్టకు -  
 

Click and  Pay through Paytm :  

http://srichalapathirao.com/images/paytm_QR_WWWSRICHALA

PATHIRAOCOM.png 

లేదా 

మీకు మరేదై నా సాందేహాం ఉాంటే care@srichalapathirao.com కు 

ఈమయిల్ పాంపగ్లరు లేదా +91 80085 39770 OR +91 95388 

58115 నాంబ్రు కు ఫోన్ చేయగ్లరు 
 

అనిి పుసు క్ములను లేదా కొనిి పుసు క్ములను లేదా గురుముఖ్త్త్ 

పర వచచనములను (వీడియో పర వచచనముల కొరకు) శర వచణాం చేయుటకు 

DVD, External Hard Disk లేదా Audio CD , Pen Drive కొరకు ఈ కిర ాంది 

లిాంక్ (URL) పై  కిు క్ చేయాండి : 

http://www.srichalapathirao.com/catalog 

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