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108 ఉపనిషత్తులు 
 

 
 

ఉపనిషత్తు పేరు వేదం 
1 ఈశావాస్ా ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
2 కేన ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
3 కఠ ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
4 ప్రశ్న ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
5 మండక ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
6 మండూకా ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
7 తైత్మురీయ  ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
8 ఐతర్వయ ఉపనిషత్తు  ఋగ్వేదం  
9 ఛందోగ్ా ఉపనిషత్తు  సామవేదం  

10 బృహదార్ణాక ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
11 బ్రహి ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
12 కైవల్ా ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
13 జ్ఞబాల్ా ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
14 శ్వేతాశ్ేతర్ ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
15 హంస్ ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
16 ఆరుణిక ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
17 గ్ర్భ ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
18 నారాయణ ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
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19 పర్మహంస్ ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
20 అమృతబందు ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
21 అమృతనాద ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
22 అధర్ేశిర్ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
23 అధర్ేశిఖ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
24 మైత్రాయణి ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
25 కౌషీతకీబ్రాహిణ ఉపనిషత్తు  ఋగ్వేదం  
26 బృహత్ జ్ఞబాల్ా ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
27 నృసంహతాపిని ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
28 కాలాగ్ననరుద్ర ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
29 మైత్రేయ ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
30 సుబాల్ ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
31 క్షురిక ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
32 మంత్రిక ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
33 స్ర్ేసార్ ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
34 నిరాల్ంబ ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
35 శుకర్హస్ా ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
36 వజ్రసూచిక ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
37 తెజోబందు ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
38 నాదబందు ఉపనిషత్తు  ఋగ్వేదం  
39 ధ్యానబందు ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
40 బ్రహివిదా ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
41 యోగ్తతువ ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
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42 ఆతిబోధ ఉపనిషత్తు  ఋగ్వేదం  
43 నార్దపరివ్రాజక ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
44 త్రిశిఖబ్రాహిణ ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
45 సీత ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
46 యోగ్చూడామణి ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
47 నిరాేణ ఉపనిషత్తు  ఋగ్వేదం  
48 మండల్బ్రాహిణ ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
49 దక్షిణామూరిు ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
50 శ్ర్భ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
51 స్కంద ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
52 త్రిపాద్వేభూత్మమహానారాయణ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
53 అదేయతార్క ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
54 రామర్హస్ా ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
55 రామతాపిని ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
56 వాసుదేవ ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
57 మదగల్ ఉపనిషత్తు  ఋగ్వేదం  
58 శాండిల్ా ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
59 పంగ్ల్ ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
60 భిక్షుక ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
61 మహా ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
62 శారీర్క ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
63 యోగ్శిఖ ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
64 త్తరీయాతీత ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
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65 స్నాాస్ ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
66 పర్మహంస్ పరివ్రాజక ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
67 అక్షమలిక ఉపనిషత్తు  ఋగ్వేదం  
68 అవాకు ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
69 ఏకాక్షర్ ఉపనిషత్తు కృషణయజుర్వేదం  
70 అననపూర్ణ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
71 సూర్ా ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
72 అక్షి ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
73 అధ్యాతి ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
74 కండిక ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
75 సావిత్రి ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
76 ఆతి ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
77 పాశుపతబ్రహి ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
78 పర్బ్రహి ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
79 అవధూత ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
80 త్రిపురాతాపిని ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
81 దేవి ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
82 త్రిపుర్ ఉపనిషత్తు  ఋగ్వేదం  
83 కఠరుద్ర ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
84 భావన ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
85 రుద్రహృదయ ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
86 యోగ్కండలి ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
87 బస్ిజ్ఞబాల్ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
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88 రుద్రాక్షజ్ఞబాల్ ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
89 గ్ణపత్మ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
90 దర్శన ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
91 తార్సార్ ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
92 మహావాకా ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
93 పంచబ్రహి ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
94 ప్రాణాగ్ననహోత్ర ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
95 గోపాల్తాపిని ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
96 కృషణ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
97 యాజావల్క ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
98 వరాహ ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
99 శాట్యాయనీయ ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  

100 హయగ్రీవ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
101 దతాుత్రేయ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
102 గారుడ ఉపనిషత్తు  అధర్ేణవేదం   
103 కలిస్ంతర్ణ ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
104 జ్ఞబాలి ఉపనిషత్తు  సామవేదం  
105 సౌభాగ్ాల్క్ష్మి ఉపనిషత్తు  ఋగ్వేదం  
106 స్ర్స్ేతీర్హస్ా ఉపనిషత్తు  కృషణయజుర్వేదం  
107 బహేృచ ఉపనిషత్తు ఋగ్వేదం  
108 మక్తుక ఉపనిషత్తు  శుకలయజుర్వేదం  
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