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ముక్తకిోపనిషతి్త 
ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో,  
బ్రహ్ావిద్యో సంప్రద్యయ కర్తృభ్యో, 
వంశరి్షభ్యో - నమో గురుభ్యో నమో మహ్ద్భ్యః 

  
ఓం పూర్తణ మద్భః పూర్తణ మిద్భం 
పూర్ణణ త్ పూర్తణముద్భచ్ోతే 
పూర్తణసో పూర్తణమాద్యయ 
పూర్తణమేవావ శిషోతే  
ఓం శంతః శంతః శంతః || 

 
మంగళ ప్రార్తధన 

ఓం ఈశద్భోషో్ఠత్రి్తశత్ 
వేద్యంత్ పటలాశయం | 
ముక్తకిోపనిషద్వేద్భోం 
ర్ణమచ్ంద్ర పద్భంభజే || 
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ప్రధమాధ్యోయం - ప్రధమ ఖండం 
1. ఓం  అయోధ్యోనగరే ర్తమేో  

ర్తత్న మంటపమధోమే | 
సీతాభర్తత్ సౌమిత్రి 

శత్ృఘ్ననదయ్ః సమనిేత్ం|| 
2.  సనకాదయ్ః మునిగణః్  

వశిషో్ఠదయ్ః శుకాదిభః |  
అనయ్ః భాగవతశ్ాపి  

సి్తయమానం అహ్ర్షనశం || 
3.    ధీవిక్రియా సహ్స్రాణం  

సాక్షిణం నిర్షేకార్షణమ్ | 
       సేరూపధ్యోన నిర్తత్ం  

సమాధి విర్తమే హ్ర్షమ్ || 
4.    భకిాయ శుశ్రూషయా ర్ణమం  

సి్తవన్ పప్రచ్ా మారుత || 
5.    ఇద్యనం తాేం ర్తఘుశ్రేషో 

ప్రణమామి ముహురుాహుః | 
త్ేద్రూపం జా్ఞత్తమిచ్ఛామి 

త్త్వితోర్ణమముకయిే || 
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6.    అనాయాసేన యేనాహ్ం  
ముకిోయం భవబంధనాత్ | 

       కృపయా వద్భమే ర్ణమ 
యేన ముకిో భవామోహ్మ్ || 

7. శ్రీర్ణమ ఉవాచ్ : 
సాధు పృషట ం మహ్మబాహో 

వద్యమి శ్రుణుత్త్విత్ః | 
వేద్యంతే స్తప్రతషో్ఠ2హ్ం 

వేద్యంత్ం సముపాశ్రయ || 
8. మారుతరువాచ్: 

వేద్యంతా2కే ర్తఘుశ్రేషో 
వర్తంితే కుత్రతేవద్భ | 

   శ్రీర్ణమ ఉవాచ్ : 
హ్నుమాన్ శ్రుణువక్ష్యామి  

వేద్యంత్స్ధధత మనసా || 
9. విశేసభూతామే విష్ఠణ ః 

వేద్యజ్ఞతాస్తువిసరి్ణః |  
తలేషుతల్వత్ వేద్వ 

వేద్యంత్ః స్తప్రతషో్ఠత్ం || 
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10. మారుతరువాచ్: 
ర్ణమవేద్యః కతవిధ్యః 

తేష్ఠంశఖాశా ర్ణఘవ | 
తాస్తపనిషద్భః కాస్తుయః  

కృపయావద్భ త్త్విత్ః || 
11. శ్రీర్ణమ ఉవాచ్ : 

ఋగ్వేద్యది విభాగ్వన 
వేద్యశాతాేర్త ఈర్షతాః | 

తేష్ఠం శఖా హ్ోనే కాస్తుయః  
తాస్తపనిషద్భ సధి్య || 

12.  ఋగ్వేద్భసోత్త శఖాస్తుయ  
ఏకవిశత సంఖోయా |  

నవాదిక శత్ం శఖాః 
యజుష్ఠమారుతాత్ాజ || 

13.  సహ్స్ర సంఖాోయాజ్ఞతాః  
శఖాః సామనః పర్తంత్ప  

అధర్తేణసో శఖాస్తుయః  
పంచ్ఛశద్ భేద్భతో హ్రే ||  

14.  ఏకైకసాోసి్త శఖాయాః 
ఏకైకోపనిషనాతాః |  
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మేకాపి ఋక్ యేన  
పఠ్ోతే భక్తతిోమయి || 

15.  సమత్ సాయుజో పద్భవం  
ప్రాప్ననత మునిర్ దుర్తలభాం 

    మారుతరువాచ్ :  
ర్ణమకేచినుానిశ్రేషో్ఠః  

ముక్తరిేకేత చ్క్తారే || 
16.  కేచిత్ేం నామభజనత్ 

కాశోంతారోపద్వశత్ః |  
అనేోత్త సాంఖోయోగ్వన 

భక్త ియోగ్వన చ్ఛపరే || 
17.  అనేో వేద్యంత్ వాకాోర్తధ  

విచ్ఛర్ణత్ పర్తమరి్తయః 
సాలోకాోది విభాగ్వన 

చ్త్తర్ణధ  ముక్తరిీర్షతా ||   
 18. సహోవాచ్ శ్రీర్ణమ : 

కైవలోముక్త ిరేకైవ  
పార్తమార్షధక రూపిణీ | 

దుర్ణచ్ఛర్త ర్తతోవా2పి 
మనానమ భజనాత్ కపే || 
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19.  సాలోకోముక్త ిమాప్ననత 
నత్తలోకాంత్ర్ణదికం | 

కాశోంత్త బ్రహ్ానాలేస్ధాన్ 
మృతోమతిార్త మాప్ననయాత్ ||  

20.  ప్ననర్ణవృత ిర్తహితాం 
ముక్తంి ప్రాప్ననత మానవః | 

యత్ర కుత్రాపి వాకాశోం  
మర్తణే సమహేశేర్తః || 

21.  జంతోర్ ద్భక్షిణ కరేణత్త  
మతిార్తం సముపాదిశేత్ |  

నిరూధ తా శేష పాపాషుః  
మతాురూపోం భజత్ోయం ||  

22.  సవ్ సాలోకో సారూపో  
ముక్తరి్షత్ోభధీయతే |  

సద్యచ్ఛర్త ర్తతోభూతాే 
దిేజోనిత్ో మననోధీ || 

23.  మయి సర్ణేత్ాకే భావః  
మతాుమీప్పోం భజత్ోయం | 

సవ్ సాలోకో సారూపో  
సామీప్పాో ముక్త ిర్షచ్ోతే || 
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24.  గురూపదిషో మారేేణ 
ధ్యోయన్ మదేుణ మవోయం |  

మతాుయుజోం దిేజసుమోక్  
భజేద్ భ్రమర్త కీటవత్ || 

25.  సవ్ సాయుజో ముక్త ిసాోత్ 
బ్రహ్మానంద్భ కరీశివా | 

చ్త్తర్షేధ్యత్త యాముక్తఃి  
మదుపాసనాయాభవేత్ || 

26.  మారుతరువాచ్ : 
ఇయం కైవలోముక్తసిి్త  

కేనోపాయేన స్ధద్భధ యత |  
శ్రీర్ణమ ఉవాచ్ : 
మాండూకోమేకమేవాలం 

ముముక్షూణం విముకయిే || 
27.  త్ధ్యపోస్ధద్భధవత్ జా్ఞనం 

ద్భశోపనిషద్భం పఠ్ |  
జా్ఞనం లబాధ వ చిర్ణద్వవ 

మామకం ధ్యమమాసోస్ధ || 
28.  త్ధ్యపి ద్భృఢతానోచేద్  

విజా్ఞనసాోం జనాస్తత్ | 
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ద్యేత్రిశఖ్యోపనిషద్భం 
సమభోసో నివర్తయి ||  

29.  విద్వహ్మోచ్నేచ్ఛాచేత్  
అషో్ఠత్రి్త శత్ం పఠ్ |  

తాసాంక్రమం స శంతచ్ 
శ్రుణువక్ష్యామి త్త్విత్ః || 

30.  ఈశ కేన కఠ్ ప్రశన 
ముండక మాండూకో తతరి్షః |  

ఇత్రేయంచ్ ఛందోగోం  
బృహ్ద్యర్తణోకం త్ధ్య || 

31.  బ్రహ్ా కైవలో జ్ఞబాలో 
శేేతాశోేహ్ంస ఆరుణః | 

గరో్ నార్ణయణో హ్ంసా  
బందునాద్భ శిర్తశిిఖా ||  

32.  మ్త్రీయణీ కౌషీత్కీ  
బృహ్ద్ జ్ఞబాలో తాపిని |  

కాలాగ్నన రుద్ర మ్త్రేయా  
స్తబాలక్షుర్ష మంత్రికా || 

33.  సర్తేసార్తం నిర్ణలంబం 
ర్తహ్సోం వజ్రస్తచికం |  
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తేజోనాద్భ ధ్యోన విద్యో 
యోగత్తిావత్ బోధకం || 

34.  పర్షవ్రాట్ త్రిశిఖి సీతా  
చూడా నిర్ణేణ మండలం |  

ద్భక్షిణ శర్తభం సకంద్భం 
మహ్మనార్ణయణద్భేయం ||  

35.  ర్తహ్సోం ర్ణమ త్పసం  
వాస్తద్వవంచ్ ముదే్భలం |  

శండిలోం పగ్లం భక్షు  
మహ్చ్ఛారీర్తకం శిఖా ||  

36.  త్తరీయాతీత్ సనాోస 
పర్షవ్రాజ్ఞక్ష మాలికా |  

అవోక్రై కాక్షర్తం పూర్ణణ   
స్తర్ణోక్ష్య ధ్యోత్ాకుండికా || 

37.  సావిత్రాోతాా  పాశుపత్ం 
పర్తం బ్రహ్మావధూత్కం |  

త్రిప్నర్ణ త్పనం ద్వవ 
త్రిప్నర్ణ కఠ్ భావనా ||  
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38.  హ్ృద్భయం కుండలీభసా 
రుద్రాక్ష గణద్భర్తినం |  

తార్తసార్త మహ్మవాకో  
పంచ్బ్రహ్మాగ్నన హోత్రకం ||  

39.  గోపాల త్పనం కృషణం 
యాజావలకయం వర్ణహ్కం  |  

శట్యోయన హ్యగ్రీవం 
ద్భతిాత్రేయంచ్ గారుడం ||  

40.  కలిజ్ఞబాలి సౌభాగో  
ర్తహ్సో ఋచ్ ముక్తకిా| 

ఏవం అషో్ఠత్రి్త శత్ం 
భావనాత్రయ నాశకం || 

40. a. జా్ఞన వర్్ణగోద్భం ప్నంసాం 
వాసనాత్రయనాశనం || 

41.  పూరోేత్రిేషు విహిత్ 
త్త్చి్ఛాంత ప్నర్తసుర్తం |  

వేద్భవిద్యోవ్రత్సానత్ 
ద్వశికసోముఖాత్ సేయం ||  
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42.  గృహీతాేషో్ఠత్రి్త శత్ం  
యే పఠ్ంత దిేజోత్మిా |  

ప్రార్తబధక్షయ పర్తోంత్ం  
జీవనుాకిాభవంతతే || 

43.  త్త్ః కాలవశద్వవ 
ప్రాబే్ఢత్త క్షయంగతే | 

వద్్వహీం మామకీం యుక్తంి 
యాంత నాసియత్ర సంశయః || 

44.  సరోేపనిషద్యం మధ్యో 
సార్తమషో్ఠత్రి్త శత్ం | 

సకృచ్ార వణ మాత్రేణ 
సర్ణేమౌఘ నికృంత్నం || 

45. మయోపదిషోం శిష్ఠోయ 
త్తభోం పవన నంద్భన | 

ఇద్భం శస్త్రం మయాదిషోం 
గుహ్ోమషో్ఠత్రి్త శత్ం || 

46.  జా్ఞనతో2జా్ఞనతోవాపి 
పఠ్తాం బంధమోచ్కం | 

ర్ణజోం ద్వయం ధనం ద్వయం 
యాచ్త్ః కామపూర్తణం || 
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47.  ఇద్భం అష్ఠట త్రి్త శత్ం 
నద్వయం యసో కసోచిత్ | 

నాస్ధకిాయ కృత్ఘ్ననయ 
దుర్ణచ్ఛర్త ర్తతాయవ ్|| 

48.  మద్భ్క్త ివిముఖాయా సత్ 
శస్త్ర గరేషిు ముహ్ోతే | 

గురుభక్త ివిహీనాయ 
ద్యత్వోం న కద్యచ్న || 

49.  సేవాపర్ణయ శిష్ఠోయ 
హిత్ప్నత్రాయ మారుతే | 

మద్భ్కిాయ స్తశీలాయ 
కులీనాయ స్తమేధసే || 

50.  సమోక్ పరీక్ష్య ద్యత్వోం 
ఏవమషో్ఠత్రి్తం శత్ం | 

యః పఠేత్ శ్రుణుయాద్యేపి 
సమామేత నసంశయః || 
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51.  త్ద్వత్ద్ ఋచ్ఛభ్యోకంి 
విద్యోహ్వ ్బ్రాహ్ాణమాజగామ 

గోపాయమాంశేవధిష్ట్టయ హ్మస్ధా | 
అస్తయ కాయాన్ రుజవే శఠాయ 

మామాబ్రూయా వర్తోవతీ త్ధ్యసాోం || 
52.  యమేవ విద్యో శ్రుత్ మప్రమత్ంి 

మేధ్యవినం బ్రహ్ాచ్రోోపపననం | 
అసాా ఇమాముప పననయ సమోక్ 

పరీక్ష్యద్భద్యేత్ వష్ణవమాత్ానిషో్ఠం || 
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ప్రధమాధ్యోయం - దిేతీయ ఖండం 
  
1.  అధహ్నం శ్రీర్ణమచ్ంద్రం 

మారుతః పప్రచ్ా   
ఋగ్వేద్యది విభాగ్వన 
పృధక్ శంతం మనుబ్రూహీత  

  సహోవాచ్శ్రీర్ణమః 
ఐత్రేయ కౌషీత్కీ  
నాద్భబంద్యోత్ాబోధ 
నిర్ణేణ ముదే్భలాక్షమాలికా  
త్రిప్నర్తసౌభాగో బహ్ేృచ్ఛనాం  
ఋగ్వేద్భగతానాం ద్భశ సంఖోకానాం  
ఉపనిషద్యం వాజాేేమనసీత శంతః || 

2.  ఈశవాసో బృహ్ద్యర్తణో జ్ఞబాల 
హ్ంస పర్తమహ్ంస స్తబాల  
మంత్రికా నిర్ణలంబ 
త్రిశిఖీ బ్రాహ్ాణ మండల బ్రాహ్ాణ  
అద్భేయ తార్తకపం్గలభక్షుక  
త్తరీయాతీత్ అధ్యోత్ా  
తార్తసార్త యాజావలకయ  
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శట్యోయన ముక్తకిానాం 
శుకలయజురేేద్భ గతానాం  
ఏకోనవింశత సంఖాోకానాం  
ఉపనిషద్యం పూర్తణమద్భః ఇత శంతః || 

3.  కఠ్ వలీల  తత్రిీయక 
బ్రహ్ా కైవలో శేేతాశేత్ర్త 
గర్త్ నార్ణయణ అమృత్బందు 
అమృత్నాద్భ కాలాగ్ననరుద్ర 
క్షుర్షకా సర్తేసార్త శుకర్తహ్సో 
తేజోబందు ధ్యోనబందు 
బ్రహ్ావిద్యో యోగత్త్వి 
ద్భక్షిణమూర్ష ిసకంద్భ శరీర్తక 
యోగశిఖా ఏకాక్షర్త అక్షి 
అవధూత్ కఠ్ రుద్ర హ్ృద్భయ 
యోగకుండలిన పంచ్బ్రహ్ా 
ప్రాణగ్ననహోత్ర వర్ణహ్ 
కలిసంత్ర్తణ సర్తసేతీ ర్తహ్సాో నాం 
కృషణ యజురేేద్భ గతానాం 
ద్యేత్రింశత్ సంఖాోకానాం 
ఉపనిషద్యం సహ్నావవతేత శంతః || 

mailto:care@srichalapathirao.com


Adhyatmika Jnana Peetham                                                                                                                          ఆధ్యాత్మిక జ్ఞా నపఠీం 

care@srichalapathirao.com                     17      Contact : +91 88855 39770 / +91 98862 65225 
 

4.  కేన ఛందోగో ఆరుణ 
మ్త్రాయణీ మ్త్రేయీ వజ్ర స్తచికా  
యోగచూడామణీ వాస్తద్వవ 
మహ్మసనాోస అవోక ి 
కుండికా సావిత్రీ రుద్రాక్ష  
జ్ఞబాల ద్భర్తిన జ్ఞబాలీనాం  
సామవేద్భగతానాం ష్ఠడశ సంఖాోకానాం  
ఉపనిషద్భం ఆపాోయంత్త ఇత శంతః || 

5.  ప్రశన ముండక మాండూకో 
అధర్తేశిర్తః అధర్తేశిఖ  
బృహ్త్ జ్ఞబాల నృస్ధంహ్తాపిని  
నార్తద్భ పర్షవ్రాజక సీతా శర్తభ  
మహ్మనార్ణయణ ర్ణమర్తహ్సో 
ర్ణమతాపిని శండిలో 
పర్తమహ్ంస పర్షవ్రాజక అననపూర్తణ  
స్తర్తో ఆత్ా పాశుపత్బ్రహ్ా 
పర్తబ్రహ్ా త్రిప్నర్ణతాపిన 
ద్వవ భావనా భసాజ్ఞల 
గణపత మహ్మవాకో గోపాలతాపిన 
కృషణ హ్యగ్రీవ ద్భతిాత్రేయ  
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గారుడానామ అధర్తేవేద్భగతానాం  
ఏక త్రింశత్ సంఖాోకానాం  
ఉపనిషద్యం భద్రంకరేణభః ఇత శంతః || 

6.  ముముక్షువః ప్నరుష్ఠః 
సాధన చ్త్తషోయ సంపనానః  
శ్రద్యధ వంత్ం సత్తకలభవం  
శ్రోత్రియం శస్త్ర వాత్ులోం 
గుణవంత్ం అకుటిలం 
సర్తేభూత్హితేర్తత్ం ద్భయాసముద్రం  
సదేురుం విధివత్ ఉపసంగమో  
ఉపహ్మర్త పాణయః 
అష్ఠట త్రి్త శత్ం ఊపనిషద్భం  
విధివత్ అధీత్ో  
శ్రవణ మనన నిధిధ్యోననాని 
నర్్తంత్రేోణ కృతాే ప్రార్తబధక్షయాత్  
ద్వహ్త్రయ భంగం ప్రాపో  
ఉపాధి వినిరుాక ిఘట్యకాశవత్ 
పర్షపూర్తణతా విద్వహ్ముక్తఃి  
సవ్ కైవలోముక్తరి్షతః జా్ఞత్వోః || 
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7.   అత్ః ఏవ బ్రహ్ాలోకసాధ ః 
అపి బ్రహ్ాముఖాత్  
వేద్భంత్ శ్రవణది కృతాే  
తేన సహ్కైవలోం లభంతే | 
అత్ః సరేేష్ఠం కైవలోముక్తఃి  
జా్ఞనమాత్రేణ ఉకిా 
న కర్తా సాంఖో యోగ 
ఉపాసనా ఆదిభః - ఇత్తోపనిషత్ || 
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దిేతీయాధ్యోయం 
 
 1 to 76 mantras of chapter 2…. will be added 
soon ….. 
            
 
 
 

 

 
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 88855 39770 / +91 98862 65225 
  

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


Adhyatmika Jnana Peetham                                                                                                                          ఆధ్యాత్మిక జ్ఞా నపఠీం 

care@srichalapathirao.com                     21      Contact : +91 88855 39770 / +91 98862 65225 
 

Audio CD, Video DVD, Book రూపములలో అందుబాటులో గలవు 
 
I. మహాభార్తం : ఆదిపర్వం, సభాపర్వం, వనపర్వం, విరాటపర్వం, 
ఉద్యాగపర్వం, ....; జీవనసత్యాలు, ధరాిధర్  ివిశే్లషణ; ద్రౌపది, కర్ణణ డు, 
ప్రశ్నలు - సమాధ్యనములు; శంతిపర్వం విశ్లషాలు : 
II. ఆధ్యాతిిక గ్రంధములు : కర్ిసిద్ధ ంతం, జీవుల సుడిగండాలు, 
ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, మర్ణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, 
ఆధ్యాతిిక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధ్యనములు; 
III. ప్రకర్ణ గ్రంధములు : తతవ్బోధ, భజగోవిందం, శ్రీ 
దక్షిణామూరిస్్్తత్రం, ఆతివిద్ావిలాసం, ఉపదేశ్స్థర్ం, ఆతిబోధ, 
అద్వవతస్థర్ం, స్థధనపంచకం, వివేక చూడామణి 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్యాయములు 
V. ఉపనిషత్్తలు :- ఈశవ్యస ,ా కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా 
గర్భ, సూర్ ,ా దర్శన, త్యర్స్థర్, మహావ్యక ,ా పంచబ్రహ్ ,ి 
గోపాలత్యపిన ,ా వరాహ్, శట్యాయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్్యత్రేయ, గార్ణడ, 
కలిసంతర్ణ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనార్ద భకి ్సూత్రములు, శ్రీకృషణ అషి్టతర్్ 
శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, కుచేలోపాఖ్యానం. 
VII. బ్రహ్ిసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విర్చిత బ్రహ్ిసూత్రములు 
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసర్ము, ఆషాడ / గర్ణ / వ్యాస 
పూరిణమ ప్రాధ్యనాత, గర్ణవును ఎలా గరిం్చి సేవించాలి, ఎందుకు ?, 
గర్ణవు పటే శిష్యాని కర్వ్ాం, గరూపదేశ్ం,  గర్ణవు యొకక 
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ఆవశ్ాకత, గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, 
గర్ణ పాదతీర్ధం 
IX. స్థధనలు : పర్మార్ధ  స్థధనలు, సమాధి అభాాసం 
X. ఇతర్ గ్రంధములు : మహాత్తిల సూక్ులు, ఉతమ్ జీవనవిధ్యనం, 
పర్మార్ధ స్థధనలు , మోక్ష స్థధనా ర్హ్సాం , ధ్యానం - 
ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం భావన ద్వరా ముకి,్ వినాయక చవితి, 
విఘ్ననశ్వర్ గాధ వెనుక ఆధ్యాతిిక ర్హ్సాం, దసరా పండుగ వెనుక 
ఆంతర్ాం. 
XI. మరెన్నన ఇతర్ గ్రంధములు  
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