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I. బ్రహ్మం - స్వభావం 
 

శ్లో ||  అతః పరం బ్రహ్మ స్దద్వవతీయం  
విశుదధ విజ్ఞాన ఘనం నిరంజనం 
ప్రశంతమాదయంత విహీనమక్రియం 
నిరంతరానంద రస్స్వరూపం          237 

 

శ్లో ||  నిరస్త మాయాకృతస్రవభేదం 
నితయం సుఖం నిష్కలమ ప్రమేయం 
అరూపమవయకత మనాఖయమవయయం 
జ్యయతః స్వయం కంచిద్వదం చకాస్తత          238 

 

శ్లో||  జ్ఞాతృజ్ఞాయ జ్ఞానశూనయమనంతం నిర్వవకలపకం 
కేవలాఖండచినామత్రం పరం తతతవం విదుర్ బుధః         239 

 

శ్లో|| అహేయమనుపాదేయం మనోవాచామగోచరం 
అప్రమేయమనాదయంతం బ్రహ్మ పూరణమహ్ం మహ్ః        240 

 

II తతతవమస్త 
 

శ్లో||  తతతవం పదాభాయమభిధీయమానయో 
బ్రహ్మమతమనోః శ్లధితయోరయదీదదం 
శుత్ర్యయ తయోస్తతతవ మసీత స్మయ 
గేకతవమేవ ప్రతపాదయతే ముహు ?           241 

 

శ్లో||  ఐకయం తయోరోక్షితయోరన వాచయయో 
ర్వన గదయతేనోయనయ విరుదదధర్వమణః 
ఖద్యయతభానోవర్వవ రాజభృతయయోః 
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కూపాంబురాశ్లయః పరమాణుమేర్వః              242   
 

శ్లో||  తయోర్వవర్ధోయ ముపాధికల్పపతో 
న వాస్తవః కశ్చిదుపాధిరేష్ః  
ఈశస్య మాయా మహ్దాద్వకారణం 
జీవస్య కారయం శృణు పంచకోశం               243 

 

శ్లో||   ఏతావుపాధీ పరజీవయోస్తయోః 
స్మయక్ నిరాసే న పర్ న జీవః  
రాజయం నరేంద్రస్య భటస్య ఖేటక  
స్తయోరపోహే న భటో న రాజ్ఞ             244  

 

శ్లో||  అధత ఆదేశ ఇత శ్రుతః స్వయం  
నిషేధత బ్రహ్మణి కల్పపతం దవయం 
శ్రుత ప్రమాణాను గృహీతబోధ 
తతయోర్వనరాస్ః కరణీయ ఏవ              245 

 

శ్లో||  నేదం నేదం కల్పపతతావనన స్తయం 
రజ్జు దృష్టవాయళవత్ స్వపనవచి 
ఇదధం దృశయం సాధు యుకాతా వయపోహ్య 
జ్ఞాయః పశిదేక భావస్త యోరయః             246 

 

శ్లో||  తతసుత తౌ లక్షణయా సులఖ్యయ  
తయోరఖండై కరస్తవ స్తదధయే 
నాలం జహ్తాయ న తధజహ్తాయ 
కంతూ భయారాధతమకయైవ భావయం            247 
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శ్లో||  స్ దేవదతోతయమితీహ్ వై కతా 
విరుదధ ధరామంశమపాస్య కధయతే 
యధ తధ తతతవమసీత వాకేయ  
విరుదధ ధరామనుభయత్ర హితావ           248 

 

శ్లో|| స్ం లక్షా చిన్ మాత్రతయా స్దాతమనో 
ర ఖండ భావః పర్వచీయతే బుధః  
ఏవం మహ్మవాకయశతేన కధయతే 
బ్రహ్మతమనోరైకయమఖండ భావః             249 

 

III ధయనంలో దృకపధం ఎలా ఉండాల్ప? 
 

శ్లో|| అస్ధధల మితేయతదస్నినరస్య 
స్తదధం స్వతో యోమయమవదప్రతరకాం  
అతో మృషా మాత్రమిదం ప్రతీతం 
జహీహి యత్ సావతమతయా గృహీతం 
బ్రహ్మమహ్మితేయవ విశుదధబుదాధా  
విద్వధ స్వమాతామన మఖండబోధం             250 

 

శ్లో||  మృతాకరయం స్కలం ఘటాద్వ స్తతం మృణామత్రమేవాహితం 
తదవతసజునితం స్దాతమకమిదం స్నామత్రమేవాఖిలం  
యసామనానస్తతస్తః పరం కమపి తతసతయం స్ ఆతామస్వయం 

       తసామతతతవమస్త ప్రశంతమమలం బ్రహ్మమదవయం యతపరం 251 
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శ్లో||  నిద్రా కల్పపతదేశకాల విష్యజ్ఞాత్ర్యద్వ స్రవం యధ 
మిధయ తదవద్వహ్మపి జ్ఞగ్రత జగత్ సావజ్ఞాన కారయతవతః 
యసామదేవమిదం శరీర కరణప్రాణాహ్మాదయపయస్త్ 

       తసామతతతవమస్త ప్రశంతమమలం  బ్రహ్మమదవయం యతపరం 252 
 

శ్లో||  యత్ర బ్రంతాయ కల్పపతం తద్ వివేకే 
తతతనామత్రం నైవ తసామద్వవభిననం 
స్వప్నన నష్టం స్వపనవిశవం విచిత్రం 
స్వసామద్ భిననం కనున దృష్టం ప్రబోధే           253 

 

IV ధయనానిక స్హ్మయకారులు 
 

శ్లో|| జ్ఞత నీత కుల గోత్ర దూరగం 
నామరూప గుణ ద్యష్ వర్వుతం 
దేశకాల విష్యాత వర్వతయద్ 
బ్రహ్మ తతతవమస్త భావయాతమని           254 

 

శ్లో||  యతపరం స్కల వాగగోచరం 
గోచరం విమల బోధ చక్షుష్ః 
శుదధ చిద్ ఘనమనాద్వ వసుతయద్ 
బ్రహ్మ తతతవమస్త భావయాతమని            255 

 

శ్లో|| ష్డ్ భిరూర్వమ భిరయోగి యోగిహ్ృద్  
భావితం న కరణైర్వవభావితం 
బుదధా వేదయ మనవదయ మస్తతయద్ 
బ్రహ్మ తతతవమస్త భావయాతమని             256 
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శ్లో||  భ్రంత కల్పపత జగత్ కలాశ్రయం 
సావశ్రయం చ స్దస్ద్వవలక్షణం 
నిష్కలం నిరూపమానమృద్వధ మత్ 
బ్రహ్మ తతతవమస్త భావయాతమని             257 

 

శ్లో||  జనమవృద్వధ పర్వణతయపక్షయ 
వాయధినాశన విహీన మవయయం 
విశవ స్పష్టావన విఘాత కారణం 
బ్రహ్మ తతతవమస్త భావయాతమని             258 

 

శ్లో||  అస్తభేద మనపాస్త లక్షణం  
నిస్తరంగజల రాశ్చ నిశిలం 
నితయముకత మవిభకతమూర్వత యద్ 
బ్రహ్మ తతతవమస్త భావయాతమని            259 

 

శ్లో||  ఏకమేవ స్దనేక కారణం 
కారణాంతర నిరాస్ కారణం  
కారయకారణ విలక్షణం స్వయం 
బ్రహ్మ తతతవమస్త భావయాతమని           260 

 

శ్లో|| నిర్వవకలపక మనలప మక్షరం  
యత్ క్షరాక్షర విలక్షణం పరం 
నితయమవయయ సుఖం నిరంజనం 
హ్మ త తతవమస్త భావయాతమని            261 
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శ్లో||  యద్వవభాత స్దనేకధ భ్రమాత్ 
నామరూపగుణ విక్రియాతమనా 
హేమవత్ స్వయమవిక్రియం స్దా 
బ్రహ్మ తతతవమస్త భావయాతమని            262  

 

శ్లో||  యచి కాస్తానపరం పరాతపరం 
ప్రతయగేకరస్మాతమ లక్షణం 
స్తయచిత్ససఖమనంతమవయయం 
బ్రహ్మ తతతవమస్త భావయాతమని            263 

 

ఫలశ్రుత శ్లోకం  
శ్లో||  ఉకతమరధ మిమమాతమని స్వయం  

భావయేత్ ప్రధిత యుకత భిర్వధయా 
స్ంశయాద్వరహితం కరాంబువత్ 
తేన తతతవనిగమో భవిష్యత             264  

 

శ్లో|| స్వంబోధమాత్రం పర్వశుదధతతతవం 
విజ్ఞాయ స్ంఘే నృపవచి సైనేయ  
తదాశ్రయః సావతమని స్రవదా స్తధతో 
విలాపయ బ్రహ్మణి విశవజ్ఞతం              265 

 

శ్లో||  బుద్ధధ గుహ్మయాం స్దస్ద్వవలక్షణం 
బ్రహ్మమస్తత స్తయం పరమద్వవతీయం 
తదాతమనా యోత్ర వసేద్ గుహ్మయాం 
పునరన తసాయంగ గుహ్మప్రవేశః              266 
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V వాస్నాక్షయానిక మారగం 
 

శ్లో|| జ్ఞాతే వసుతనయపి బలవతీ వాస్నానాద్వరేషా 
కరాత భోకాతపయహ్మిత దృా  యాస్య స్ంసారహేత్సః 
ప్రతయగ్ దృషాటాతమని నివస్తా సామనేయా ప్రయతానత్ 
ముకత ప్రాహుస్తద్వహ్ మునయో వాస్నాతానవం యత్    267 

 

శ్లో||  అహ్ం మమేత యోభాయోమ దేహ్క్షాదావనాతమని  
అధయసోయం నిరస్తయోమయ విదుషా సావతమనిష్టయా         268 

 

శ్లో||  జ్ఞాతావ స్వం ప్రతయగాతామనం బుద్వధతద్ వృతతసాక్షిణం  
సోహ్మితేయవ స్ద్ వృతాతానాతమనాయతమ మతం జహి       269 

 

శ్లో|| లోకానువరతనం తయకాతవ తయకాతవ దేహ్మను వరతనం  
శసాాను వరతనం తయకాతవ సావధయసాపనయం కురు         270 

 

శ్లో|| లోకవాస్నయా జంతోః శస్త్రవాస్నయాపి చ 
దేహ్వాస్నయా జ్ఞానం యధవన్ననవ జ్ఞయతే         271 

 

శ్లో|| స్ంసార కారాగృహ్మోక్షమిచ్ఛో  
రయోమయం పాదనిబంధ శృంఖలం  
వదంత తద్ జ్ఞాః పటు వాస్నాత్రయం 
యోసామద్వవముకతః స్ముపైత ముకతం            272 

 

శ్లో||  జలాద్వ స్ంపరక వశత్ ప్రభూత  
దురగంధ ధూతాగరు ద్వవయవాస్నా 
స్ంధరషణేనైవ విభాత స్మయగ్ 
విధూయమానే స్త బాహ్యగంధే            273 
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శ్లో||  అంతః శ్రితానంత దురంత వాస్నా 
ధూళీ విల్పపాత పరమాతమ వాస్నా 
ప్రజ్ఞాత స్ంఘరషణతో విశుదాధ  
ప్రతీయతే చందనగంధవత్ సుుటా            274 

 

శ్లో||  అనాతమవాస్నాజ్ఞలైస్తతర్భూతాతమ వాస్నా 
నితాయతమనిషాయా తేషాం నాశే భాత స్వయం సుుటం       275 

 

శ్లో|| యధ యధ ప్రతయగవస్తధతం మన 
స్తధ తధ ముంచత బాహ్యవాస్నాః 
నిః శేష్ మోక్షే స్త వాస్నానా  
మాతామనుభూతః ప్రతబంధ శూనాయ          276 
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Audio CD, Video DVD, Book, E-Book, Pen Drive, External HDD రూపములలో అందుబాటులో గలవు 

I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, వనపరవం, విరాటపరవం, ఉద్యోగపరవం, భీష్మపరవం, ద్రోణపరవం, 
కరణపరవం,…..; జీవనసత్యోలు, ధరామధరమ విశే్లష్ణ; ద్రౌపది, కర్ణణ డు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; విశ్లషాలు : 
II. ఆధాోత్మమక గ్రంధములు : కరమసిద్ధ ంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, 
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోత్మమక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు;…..; 
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తత్వబోధ, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్్తస్్తత్రం, ఆతమవిద్ోవిలాసం, ఉపదేశ్సారం, 
ఆతమబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, వివేక చూడామణి, నిరావణష్ట ం,……; 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధాోయములు 
V. ఉపనిష్త్్తలు :- ఈశవాస,ో కేన, కఠ, ముండక, మాండూక,ో కైవల,ో గరభ, సూర,ో దరశన, త్యరసార, 
మహావాక,ో పంచబ్రహ్మ, గోపాలత్యపిన,ో వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్్యత్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ, 
జాబాలి, సౌభాగోలక్ష్మీ., సరసవతీరహ్స,ో బహ్వృచ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారద భకి ్ సూత్రములు, శ్రీకృష్ణ అషో్టత్ర శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, 
కుచేలోపాఖ్యోనం. 
VII. బ్రహ్మసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్మసూత్రములు 
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొక  అవసరము, ఆషాడ / గర్ణ / వాోస పూర్తణమ ప్రాధానోత, గర్ణవును ఎలా 
గర్్తంచి సేవించాలి, ఎందుకు ?, గర్ణవు పటే శిష్యోని కర్వోం, గరూపదేశ్ం,  గర్ణవు యొక  ఆవశ్ోకత, 
గర్ణవు యొక  అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధం 
IX. సాధనలు : పరమారధ సాధనలు, సమాధి అభాోసం 
X. ఇతర గ్రంధములు : మహాత్తమల సూక్ులు, ఉత్మ జీవనవిధానం, పరమారధ సాధనలు , మోక్ష సాధనా 
రహ్సోం , ధాోనం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం భావన ద్వరా ముకి,్ వినాయక చవిత్మ, విఘ్ననశ్వర గాధ వెనుక 
ఆధాోత్మమక రహ్సోం, దసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం. 
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు  
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