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X. తీసుకోవలసిన జాగ్ర త్త లు - మెలకువలు 
 

శ్లో||  దృశ్యం ప్రతీతం ప్రవిలాపయన్సన్  
సన్మాత్రమాన్ంద ఘన్ం విభావయన్  
సమాహితః సంబహీరంతరం వా  
కాలం న్యేధః సతి కరాబంధే ||            320 

 

శ్లో||  ప్రమాదో బ్రహ్ానిష్ఠాయం న్ కరతవయః కదాచన్  
ప్రమాదో మృత్యయరిత్యయహ్ భగవాన్ బ్రహ్ాణః సుతః    321 

 

శ్లో|| న్ ప్రమాదాదన్ర్ధనో్యయ జ్ఞానిన్ః సవసవరూపతః 
తతో మోహ్సతతోహ్ం ధీసతతో బంధసతతో వయధ     322 

 

శ్లో|| విషయభిముక్షం దృష్ఠవా విదావంసమపి విసాృతిః 
విక్షేపయతి ధీదోషైర్ధయష్ఠ జ్ఞరమివ ప్రియం         323 

 

శ్లో|| యధ ప్రకృషవం శైవాలం క్షణమాత్రం న్ తిషాతి  
ఆవృణోతి తధ మాయ ప్రాజ్ాం వాపి పరాజ్ఞాఖం         324 

 

శ్లో|| లక్షయచ్యయతం చేదయది చితత మీషద్ 
బహీర్మాఖం సనిి పతేతత తసతతః 
ప్రమాదతః ప్రచ్యయత కేలికందుకః 
సోపాన్పంకాత పతితో యధ తధ            325 

 

శ్లో|| విషయేష్ఠవవిశ్చేతేః సంకలపయతి తదుుణాన్ 
సమయక్ సంకలపన్మత్ కామః కామాత్యపంస ప్రవరతన్ం   326 

 

శ్లో||  తతః సవరూపవిభ్రంశ్ల విభ్రషవసుత పతతయధః  
పతితసయవిన్మ న్మశ్ం పున్ర్ న్మర్ధహ్ ఈక్షయతే          327 
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శ్లో||  సంకలపం వరజయేతతస్మాత్ సరావన్రోసయ కారణం 
అపధయనిహి వస్తతనివాయధిగ్రసోత యధోత్ సృజేత్          328 

 

శ్లో||  అతః ప్రమాదాన్ి పర్ధస్తత మృత్యయర్ 
వివేకిన్య బ్రహ్ావిదః సమాధౌ  
సమాహితః స్తదిమోుపైతి సమయక్ 
సమాహిత్యత్యా భవ స్మవధన్ః            329 

 

XI ఉన్ి కైకక సతయంో - అనేకతవం లేదు 
శ్లో||  జీవతో యసయ ైకవలయం విదేహే చ స కేవలః 
      యత్ కించిత్ పశ్యతో భేదం భయం బ్రూతే యజ్ఞః శ్ృతిః  330 
శ్లో||  యదా కదా వాపి విపశ్చేదేష 

బ్రహ్ాణయన్ంతేపయణు మాత్రభేదం 
పసయతయధముషయ భయం తదైవ 
యద్వవక్షితం భిన్ితయ ప్రమాదాత్           331 

 

శ్లో||  శ్ృతిస్మారృతి న్మయయశ్తైరిిషిదేో  
దృశ్యయత్ర యః స్మవతామతిం కర్ధతి 
ఉపైతి దుఃఖోపరి దుఃఖజ్ఞతం 
నిషిదోకరాత స మలింలుచో యధ           332 

 

శ్లో||  సత్యయభిసంధన్రతో విముక్తత 
మహ్తతామాతీాయముపై తి నితయం  
మిధయభిసంధన్రతసుత న్శ్యయత్  
దృషవం తదే తదయద చౌర చౌరయః            333  
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శ్లో||  యతిరసదనుసంధిం బంధహేత్యం విహాయ 
సవయమయమహ్మస్మా త్యయతాదృష్ట్వయవ తి ష్టవత్  
సుఖయతి న్ను నిష్ఠా బ్రహ్ాణి స్మవనుభూత్యయ 
హ్రతి పరమవిదాయ కారయదుఃఖం ప్రతీతం          334 

 

శ్లో||  బాహాయనుసంధిః పరివరోయేతఫలం 
దురావసన్మమేవ తతసతతోధికాం  
జ్ఞాత్యవ వివేైకః పరిహ్ృతయ బాహ్యం 
స్మవత్యానుసంధి విదధీతి నితయం            335  

 

శ్లో||  బాహేయ నిర్మదేో మన్సః ప్రసన్ిత్య 
మన్ః ప్రస్మధే పరమాతాదర్నం 
తస్తాన్ సుదృష్టవ భవబంధన్మశ్ల 
బహిర్ నిర్ధధః పదవీ విముకేతః             336 

 

శ్లో||  కః పండిత ససన్ సదసదివవేకీ  
శ్రుతిప్రమాణః పరమారో దర్శ్  
జ్ఞన్ణి కురాయదసతోవలంబం 
సవపాతహేతోః శ్చ్శువనుా ముక్షః           337 

 

శ్లో||  దేహాది సంసకిత మతో న్ ముకిత  
ర్మాకతసయ దేహాదయభిమతయభావః 
సుపతసయ న్య జ్ఞగరణం న్ జ్ఞగ్రతః  
సవపిసత యర్ భిన్ిగుణా శ్రయత్యవత్           338 
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XII ఆధయతిాక ప్రగతి - రహ్సయం 
 
 

శ్లో||  అంతరబహీః సవం స్తోరజ్ంగమేషు 
జ్ఞాత్యవతాన్మధరతయ విోకయ 
తయకాతఖిోపాధిర ఖండరూపః  
పూరాతాాన్మ యః స్తోత కష ముకతః            339 

 

శ్లో||  సరావతాన్మ బంధ విముకిత హేత్యః 
సరావతాభావాన్ి పర్ధస్తత కశ్చేత్ 
దృశ్యయగ్రహే సత్యయపపదయతేసౌ   
సరావతా భావోసయ సదాతానిషాయ          340   

 

శ్లో||  దృశ్యస్మయగ్రహ్ణం కధ నుి ఘటతే దేహాతాన్మ తిషతాో  
బాహాయరానోుభవ ప్రసకత మన్ససతతతత్ ్రియయం కురవతః 
సన్ియస్మతఖిలధరా కరా విషయైర్ నిత్యయతానిష్ఠా పరః  
తతతాజ్ాః కరణీయమాతాని సదాన్ందేచ్యే భిరయతితః  341 

 

శ్లో||  సరావతాస్తదోయే భిక్షః కృతశ్రవణ కరాణః  
సమాధిం విదధతేయష్ఠ శ్యంతో దాంత ఇతి శ్రుతిః         342 

 

శ్లో||  ఆరూఢశ్కేత రహ్మో విన్మశ్ః 
కర్మతమి శ్కయః సహ్స్మపి పండితైః  
యే నిరివకలాపఖయసమాధినిశ్ేలా 
స్మతన్ంతరాన్ంతభవా హీ వాసన్మః            343  

 

శ్లో||  అహ్ంబుద్ధ్ోయవ మోహిన్మయ యజ్యిత్యవవృతేర్ బలాత్ 
విక్షేపశ్కితః పుర్మషం విక్షేపయతి తద్ గుణః          344 
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శ్లో||  విక్షేపశ్కిత విజ్య విషమో విధత్యం  
నిః శ్యషమావరణశ్కిత నివృతతయభావే 
దృగ్ దృశ్యయః సుఫటపయజ్ల వదివభాగే 
న్శ్యయతత దావరణమాతాని చ సవభావాత్ 
నిః సంశ్యేన్ భవతి ప్రతిబంధశూన్యయ 
విక్షేపణం న్హి తదా యది చేన్ మృష్ఠర్ధ ో        345  

 

శ్లో||  సమయగ్ వివేకః సుఫటబోధజ్న్యయ  
విభజ్య దృగ్ దృశ్యపదారో తతతాం  
భిన్తిత మాయకృత మోహ్బంధం 
యస్మాదివముకత సయ పున్రి సంసృతిః           346 

 

శ్లో||  పరావరకతవ వివేకవహిి 
రోహ్తయవిదాయగహ్న్ం హ్యశ్యషం 
కిం స్మయత్యపన్ః సంసరణసయ బీజ్ 
మద్ధ్వతభావం సముపేయుషోసయ            347 

 

శ్లో||  ఆవరణసయ నివృతితరభవతి చ సమయకపదారో దర్న్తః  
మిధయజ్ఞాన్విన్మశ్సత దవదివక్షేపజ్నిత దుఃఖనివృతితః    348 

 

XIII కారణం, కారయం, మిధయ 
 

శ్లో||   కతతిితయం దృషవం సమయగ్రజ్ఞజసవరూపవిజ్ఞాన్మత్ 
తస్మాదవసుతసతతతాం జ్ఞాతవయం బంధముకతయే విదుష్ఠ   349 

 

శ్లో||  అయగ్నియగాదివ సత్ సమన్వయ 
న్మాత్రాది రూపేణ విజ్ృంభతే ధీః  
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తత్యారయమేత తిితయం యతో మృష్ఠ 
దృషవం భ్రమసవపి మన్యరధేషు           350 

 

శ్లో||  తతో వికారాః ప్రకృతేరహ్ముాఖా  
దేహావస్మన్మ విషయశ్ే సర్ధవ 
క్షణేన్యధభావితయ హ్యమీష్ఠ 
మసతతామాత్యా త్య కదాపి న్మన్యధ           351 

 

శ్లో||  నిత్యయదవయఖండ చిదేకరూపో  
బుదాోయదిస్మక్షిఈ సదసదివ లక్షణః 
అహ్ంపదప్రతయయ లక్షిత్యరోః  
ప్రతయక్ సదాన్ంద ఘన్ః పరాత్యా                  352 
 

శ్లో||  ఇతోం విపశ్చేత్ సదసదివభజ్య 
నిశ్చేతయ తతతాం నిజ్బోధ దృష్ఠవయ  
జ్ఞాత్యవ సవమాత్యాన్మఖండబోధం 
తేభ్యయ విముకతః సవయమేవ శ్యమయతి            353 
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