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ఈ ఉపనిషత్తు మంత్రములపై ప్రవచనములు వినడానికి, మంత్రములను చదివే విధానం 
తెలుసుకొనుటకు  http://www.srichalapathirao.com ను దర్శంచండి.  లేదా CD కొరకు 
సంప్రదించండి.  
 
D.చలపతిరావు. +91 80085 39770 or 08647 254716 
DNVS ప్రవీణ్ +91 98862 65225 
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మావదద లభంచు గ్రంధములు 

1. కరమసిదాదంతం…………………………………….30/- 
2. శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవార్ ‘భజగోవిందం’……..……100/- 
3. శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవార్ ‘తతువబోధ’  …………   200/- 
4. శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవార్ ‘ఆతమబోధ’  ……………200/- 
5. శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవార్ ‘శ్రీ దక్షిణామూర్ుస్తుత్రం’…  100/- 
6. భగవాన్ శ్రీ రమణమహర్యులవార్ ‘ఉపదేశసారం’ ……..150/- 
7. సదాశివ బ్రహ్మంద్ర సాాములవార్ ‘ఆతమవిదాువిలాసం’..   100/- 
8. శ్రీ నారదభకిు సూత్రములు ……………………….  200/- 
9. శంకరాచార్యులవార్ ‘వివేకచూడామణి’ (8 గ్రంధముల సెట్)   1200/- 
10. ఈశావాస్తుపనిషత్తు ………………………….. 100/- 
11. కేనోపనిషత్తు …………………………………..100/- 
12. కైవల్యుపనిషత్తు ………………………………. 150/- 
13. కఠోపనిషత్తు ……………………………….    350/- 
14. ముండకోపనిషత్తు …………………………….. 200/- 
15. మాండూకోుపనిషత్తు …………………………   200/- 
16. ముకిుకోపనిషత్తు ……………………………… 300/- 
17. బ్రహమసూత్రములు – 1 ……………………….    200/- 
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………    300/- 
19. గీతమాలిక ……………………………………150/- 
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20. శ్రీమదభగవద్గీత (18 గ్రంధముల సెట్) ……………  2000/-   
మొతుం 44 గ్రంధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/- 
 
 
 

మావదద లభంచే అనిి పుసుకముల వివరముల కొరకు ఈ క్రంది 
లింక్(URL) పై కిిక్ చేయండి :  
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 
PAYTM OR GOOGLEPAY us using : 9538858115 

OR   us Using 9538858115 
 
Pay us through Net Banking :  
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf 
 
మీకు మరేదైనా సందేహం ఉంటే care@srichalapathirao.com కు 
ఈమెయల్ పంపగలర్య లేదా +91 80085 39770 OR +91 95388 
58115 నంబర్ కు ఫోన్ చేయగలర్య. 
 
అనిి పుసుకములను లేదా కొనిి పుసుకములను లేదా గుర్యముఖతా 
ప్రవచనములను (వీడియో ప్రవచనముల కొరకు) శ్రవణం చేయుటకు DVD, 
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External Hard Disk లేదా Audio CD, Pen Drive కొరకు ఈ క్రంది 
లింక్(URL) పై కిిక్ చేయండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
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ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః 
కైవల్యోపనిషత్తు - అధర్వణ వేదం 

 
తొలి పలుకు 

సాధారణంగా మానవులను సామానుులు, ఉతుములు, మహాత్తమలు అని 3 
తరగత్తలుగా విభజంచవచుు.  
(1) సామానుులు:- ఈ జనమ బాగా గడిచిపోతే చాలు, తర్యవాత సంగతి ఎవర్య 
చూడొచాుర్య?  అని భావించి - శరీర పోషణ కొరకు, అవసరాల కొరకు, భోగాల 
కొరకు, తనయొకక - తన వార్యొకక సుఖ సంతోషాల కొరకు ఏవేవో పనులు 
చేసూు, ఎలాగో ఒకలాగా జీవితాని  ిగడిపివేసేవార్య సామానుులు. 
(2) ఉతుములు:- అలాగాకుండా, ఇపుుడు ఈ జనమల్య మనం అనుభవిసుున  ి
కషాాలకు, సుఖాలకు, సంపదలకు, భోగభాగాులకు కారణం మనం పూర  ాజనమలల్య 
చేసిన పాప పుణాులే  గనుక, మళ్ళ  ీ మనం రాబోయే జనమలల్య మర్ంత సుఖ 
సంతోషాలతో, హాయగా, ఆనందంగా, శ్రీమంత్తలుగా జీవించాలంటే ఇపుుడు ఈ 
జనమల్య సతాకరాులు, పుణుకారాులు, దాన ధరామలు, పర్యల 
శ్రేయసుుకుపయోగంచే పనులు చేయాలని భావిసూు, ఆవిధంగా జీవితాని  ి
గడిపేవార్య ఉతుములు.  
(3) మహాత్తమలు:- ఇక అర్యదుగా కొదిదమంది మాత్రం - ఎని  ి సతాకరాులు, 
పుణుకారాులు, దానధరామలు చేసినా, వాటి కారణంగా ఎంత మంచి జనమలు 
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లభంచినా, శ్రీమంత్తలుగా జనిమంచినా - ఆ జనమలల్య కూడా సుఖాలతో బాటు 
కొని  ి దుుఃఖాలు, బాధలు, కషాాలు తపువని, ముఖుంగా జనమ దుుఃఖం, మరణ 
దుుఃఖం, అనుభవించక తపుదని, ఏది తపిునా గరభ నరకం, మరణయాతన ఈ 
రండింటినీ ఎవారూ తపిుంచుకోలేరనిన కనుక వీటిని కూడా తపిుంచుకొని అసలు 
దుుఃఖమే లేని శాశాత ఆనందాని  ి పందాలంటే అసలు జనమలే రాకుండా 
చేసుకోవాలనిన అందుకు జనమ రాహితుం లేదా మోక్షాని  ిపందటం ఒకకటే ఏకైక 
ఉపాయం అని తెలుసుకొని మోక్షప్రాపిు కొరకే ప్రయతిం చేసేవార్య, దానికోసం 
ఎని  ితాుగాలకైనా సిదధపడి  పాటుబడేవార్య మహాత్తమలు. అనేక జనమల పుణు ఫలం 
ఉంటేగాని ఇటాి మోక్షాపేక్ష కలగదు, మోక్షం కొరకు ప్రయతిించటం జరగదు. 
ఇటువంటివార్య ల్యకంల్య చాలా అర్యదుగా కనిపిసాుర్య.  

మానవులుగా జనిమంచినవార్య సామానుులుగా జీవిసుుంటే వార్య 
ఉతుములుగా మారాలి. ఉతుములుగా జీవించేవార్య మహాత్తమలు కావాలి. అటాి 
మహాత్తమలే మాధవులౌతార్య.  
  ఇలా మానవుడు మాధవుడుగా, నర్యడు నారాయణుడుగా, జీవుడు 
దేవుడుగా తన సాసిధతిల్య నిలిచిపోవటానికి మారీం చూపేవే వేదాలు. మానవుడు 
తర్ంచటానికి కావలసిన సమసుమైన విషయాలను తెలియజెపిు, తర్ంచేందుకు 
మారీాని  ిచూపేవే చత్తరేాదాలు. 'వేద' అంటే తెలుసుకోవటం అని అరధం. ఏమి 
తెలుసుకోవాలి? దేనిని తెలుసుకున  ితరాాత ఇక తెలుసుకోవలసినది ఉండదో, 
దేనిని తెలుసుకుంటే సరామూ తెలిసినటి్ల అటాి జా్ఞనాని  ి - ఆతమజా్ఞనాని  ి
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తెలుసుకోవాలి. అటాి జా్ఞనాని  ిఅందించేదే 'వేదం'. కనుక మానవుడు తన జీవిత 
పరమారాధని  ి సాధంచాలంటే, తన జనమను సారధకం చేసుకోవాలంటే తపుక 
తెలుసుకోవలసినదే ' వేదవిజా్ఞనం'.  

ద్గనిని మొదట సృషా్టకరు బ్రహమదేవుడు 'దివువాణి' గా వినాిడు. అందుకే ద్గనిని 
'శృతి' అనాిర్య. శృతి అంటే వినిది అని అరధం. బ్రహమదేవుడు విని ఇతర్యలకు 
బోధంచటం వలన ద్గనిని బ్రహమవిదు అనాిర్య.  

మొదట వేదమంత్రాలనీ  ి కుపులు తెపులుగా ఒకకటిగానే ఉనాియ. 
కృతయుగంల్యను, త్రేతాయుగంల్యను మానవుల ఆయుుః ప్రమాణం వేల 
సంవతురాలుగా ఉండేది. అందువలి ఆ యుగాలల్యని మానవులు అసంఖాుకంగా 
ఉన  ి  వేదమంత్రాలను తెలుసుకొనేందుకు తగన సమయం వార్కి ఉంది. పైగా 
వార్య బుదిధ సూక్షమత గల మేధా సంపనుిలు కూడా. కాని దాాపర యుగం 
వచేుసర్కి మానవుల ఆయుుః ప్రమాణం 200 సంవతురాలకు పడిపోయంది. ఇక 
కలియుగంల్యనైతే మానవుని పూరాాయురాదయం వంద సంవతురాలే. 
అంతేకాకుండా ఈ రండు యుగాలల్యని మానవులు అలుజా్ఞనులు కూడా. కనుక 
ఈ వేద మంత్రాలను చదవటానికి గాని, అధుయనం చేయటానికి గాని, వార్కి 
తెలివితేటలు గాని, సమయం గాని లేవు. అందుకే దాాపర యుగంల్య జనిమంచిన 
వాుసమహర్ు ఒకకటిగా ఉన  ిఈ వేదమంత్రాలను నాలుగుగా విభజంచాడు. అవే 
1. ఋగ్వాదం, 2. యజురేాదం, 3. సామవేదం, 4. అధరాణ వేదం. అయతే ఎలా - ఏ 
ఆధారంగా విభాగంచటం జర్గందో తెలుసుకోవాలంటే ఒకొకకక వేదానికి ఉన  ి
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అధషాాన దేవతను బటాి గ్రహించవచుు. ఋగ్వాదానికి అధషాాన దేవత బ్రహమ, 
యజురేాదానికి విషా్ణవు, సామవేదానికి ఈశార్యడు, అధరాణ వేదానికి అధర్యాడు 
(నిరాకార, నిరీ్యణ పరమాతమ). ద్గనిని బటాి సృషా్టకి సంబంధంచిన విషయాలు 
అధకంగా ఉండేది ఋగ్వాదం అని, సిితికి (పోషణకు) సంబంధంచిన విషయాలు 
అధకంగా ఉండేది యజురేాదం అని, లయానికి సంబంధంచిన విషయాలు 
అధకంగా ఉండేది సామవేదం అనీ, అలాగ్వ సంపూరా జా్ఞన సంబంధ విషయాలు 
అధకంగా ఉండేది అధరాణ వేదం అనీ మనం గ్రహించవచుు. తిర్గ యజురేాదం 
కృషా యజురేాదం, శుకి యజురేాదం అని రండుగా విభజంచబడాాయ.  

ఇలా విభజంచబడిన ప్రతి వేదము అందలి విషయాలను బటాి తిర్గ నాలుగు 
భాగాలుగా విభజంచబడినది.  
1. సంహిత :- ద్గనినే మంత్రభాగం అని కూడా అంటార్య. ఇందుల్య ప్రకృతి శకుులను 
ఆరాధసూు అనేక స్తుత్ర పాఠాలు ప్రధానంగా ఉంటాయ.  
2. బ్రాహమణాలు :- దేవతలను కొలిచే, ప్రసనుిలను చేసుకొనే  అనేక విధాలైన 
పూజ్ఞదికాలు, యజాయాగాదులు, కరమకాండ ఇందుల్య ప్రధానంగా ఉనాియ.  
3. ఆరణుకాలు :- ఇందుల్య భగవంత్తని ఉపాసించే అనేక ఉపాసనా విధానాలు 
ప్రధానంగా చెపుబడాాయ. 
4. ఉపనిషత్తులు :- జీవుని  యదారధ తతువం పరమాతమయేనని చెపిు, 
జీవబ్రహ్మమకుసిితిని కలిగంచేందుకు కావలసిన సమసు విషయాలను ఇందుల్య 
చెపుటం జర్గంది. ఈ ఉపనిషత్తులను వేదాలకు శిరసుులు అంటార్య. 
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సంపూరామైన ఆతమజా్ఞనం, పరమాతమతతువం ఈ ఉపనిషత్తులల్యని ప్రధాన 
విషయం. ఈ ఉపనిషత్తులు వేదాలకు అంతంల్య ఉండటం వలి వీటిని 'వేదాంతం' 
అని కూడా అంటార్య. కనుక వేదాంతం అంటే ఉపనిషత్తులల్య భద్రపరచబడినటాి 
“ముకిుని - మోక్షాని -ి కైవలాుని  ి ప్రసాదించే అదుభత జా్ఞన భాండాగారం” అని 
భావం.  

మానవ జీవితాని  ి తర్ంపజేసుకొనుటకు, మోక్షాని  ి అందుకొనుటకు 
కావలసిన అదుభత జా్ఞనాని  ి ప్రసాదించే ఉపనిషత్తులు నాలుగు వేదాలల్యను 
మొతుం 1180 ఉనాియని పెదదలు చెబుత్తంటార్య. అయతే వాటి పేరి్య 
కూడా అనీ  ి ఇపుుడు లభంచటం లేదు. మొతుం మీద పండిత్తలు పర్శోధనలు 
చేసి దాదాపు 350 ఉపనిషత్తుల పేరిను కనుగొనాిర్య. ఇవనీ  ితాళ పత్రాలల్య 
ఉండటం వలి చాలా వరకు శిధలమై పోయాయ. ఇందుల్య 108 ఉపనిషత్తులు 
మాత్రము సనాతనమైనవని, ముఖుమైనవని అందరూ అంగీకర్సుునాిర్య. ఇలా 
చెపుటానికొక ఆధారం కూడా ఉనిది. ముకిుకోపనిషత్తుల్య శ్రీరాముడు , 
"కైవలుముకిుని ఏ ఉపాయం దాారా పందగలను." అని ప్రశిించిన, 
ఆంజనేయునితో, "ఆంజనేయా!  
           "మాండూకు మేకమేవాలం ముముక్షూణాం విముకుయే"-      

ఒకక మాండుకోుపనిషత్తును బాగుగా అధుయనం చేసినచో సదోుముకిు - 
జీవనుమకిు కలుగుత్తంది - అని చెపిు, అపుటికీ సరైన ఆతమజా్ఞనం కలగనిచో 
దశోపనిషత్తులను చదివి ఆచరణల్య పెటాుకో. అలా కూడా ఆతమజా్ఞనము 
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యొకక గటాితనం కుదరకపతే 32  ఉపనిషత్తులను బాగుగా అధుయనం చేసి 
ఆచరణల్యనికి తెచుుకో. ఒకవేళ ఇంకా దేహాభమానం పోక, నిదిధాుసనం 
నిలువకపోతే, కైవలుముకిు కొరకు 'ఇదిగో ఈ 108 ఉపనిషత్తులను అదుయనం 
చేసి తెలుసుకో' అంటూ 108 ఉపనిషత్తుల పేరిను, వాటి శాంతి మంత్రాలను 
తెలియజేయటం జర్గంది. ఆవిధంగా 108 ఉపనిషత్తులు ల్యకంల్య ప్రచారానికి 
వచిునవి. ఐతే ఈ 108 ఉపనిషత్తులల్యను దశోపనిషత్తులనే 10 ఉపనిషత్తులు 
అతుంత ముఖుమైనవని మహాత్తమలందరూ అంగీకర్సుునాిర్య. అందుకు కారణం 
అని  ిఉపనిషత్తులల్యను చెపుబడా జా్ఞనం అంతా ఈ దశోపనిషత్తులల్య నిక్షిపుం 
చేయబడి ఉండటమే. అవే ఈశ, కేన, కఠ, ప్రశ ,ి ముండక, మాండూకు, తైతిురీయ, 
ఐతరేయ, ఛందోగు, బృహదారణుక అనేవి. ఈ పది ఉపనిషత్తులు ఏంతో 
ప్రాధానుత కలిగనవి కనుకనే శంకరాచార్యుల వార్య   ఈ పది ఉపనిషత్తులకు 
భాషుం వ్రాశార్య. అంతేగాదు, శంకరాచార్యుల వార్లాగానే ఆ తరాాత వచిున 
రామానుజ్ఞచార్యుల వార్య, మధాాచార్యుల వార్య కూడా ఈ దశోపనిషత్తులకు 
వార్ వార్ సిదాధంతాని  ిఅనుసర్ంచి భాషుం వ్రాయటం జర్గంది. ద్గనిని బటాి ఈ 
దశోపనిషత్తులు ఎంత ముఖుమైనవో మనం గ్రహించవచుు.  

- ఇక - 
'ఉపనిషత్తు' అనే పదం మన చెవిన పడగానే ఒక సుందరమైన, మనోహర 

దృశుం మన మనోఫలకంపై కదలాడుత్తంది.  
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మావదద లభంచు గ్రంధములు 

1. కరమసిదాదంతం…………………………………….30/- 
2. శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవార్ ‘భజగోవిందం’……..……100/- 
3. శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవార్ ‘తతువబోధ’  …………   200/- 
4. శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవార్ ‘ఆతమబోధ’  ……………200/- 
5. శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులవార్ ‘శ్రీ దక్షిణామూర్ుస్తుత్రం’…  100/- 
6. భగవాన్ శ్రీ రమణమహర్యులవార్ ‘ఉపదేశసారం’ ……..150/- 
7. సదాశివ బ్రహ్మంద్ర సాాములవార్ ‘ఆతమవిదాువిలాసం’..   100/- 
8. శ్రీ నారదభకిు సూత్రములు ……………………….  200/- 
9. శంకరాచార్యులవార్ ‘వివేకచూడామణి’ (8 గ్రంధముల సెట్)   1200/- 
10. ఈశావాస్తుపనిషత్తు ………………………….. 100/- 
11. కేనోపనిషత్తు …………………………………..100/- 
12. కైవల్యుపనిషత్తు ………………………………. 150/- 
13. కఠోపనిషత్తు ……………………………….    350/- 
14. ముండకోపనిషత్తు …………………………….. 200/- 
15. మాండూకోుపనిషత్తు …………………………   200/- 
16. ముకిుకోపనిషత్తు ……………………………… 300/- 
17. బ్రహమసూత్రములు – 1 ……………………….    200/- 
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………    300/- 
19. గీతమాలిక ……………………………………150/- 
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20. శ్రీమదభగవద్గీత (18 గ్రంధముల సెట్) ……………  2000/-   
మొతుం 44 గ్రంధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/- 
 
 

మావదద లభంచే అనిి పుసుకముల వివరముల కొరకు ఈ క్రంది 
లింక్(URL) పై కిిక్ చేయండి :  
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 
PAYTM OR GOOGLEPAY us using : 9538858115 

OR   us Using 9538858115 
 
Pay us through Net Banking :  
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf 
 
మీకు మరేదైనా సందేహం ఉంటే care@srichalapathirao.com కు 
ఈమెయల్ పంపగలర్య లేదా +91 80085 39770 OR +91 95388 
58115 నంబర్ కు ఫోన్ చేయగలర్య. 
 
అనిి పుసుకములను లేదా కొనిి పుసుకములను లేదా గుర్యముఖతా 
ప్రవచనములను (వీడియో ప్రవచనముల కొరకు) శ్రవణం చేయుటకు DVD, 
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External Hard Disk లేదా Audio CD, Pen Drive కొరకు ఈ క్రంది 
లింక్(URL) పై కిిక్ చేయండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
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