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V. సత్యంలో అనేకత్వం లేదు (ఆత్మ అద్వయం) 
 

శ్లో|| స్వవత్మన్యయరోపితా శేషాభాసవస్తు నిరాసత్ః | 
సవయమేవ పరం బ్రహ్మ పూరణమద్వయ మక్రియం ||    398 

 

శ్లో||  సమాహితాయం సతి చిత్ు వృత్తు  
పరాత్మని బ్రహ్మణి నిర్వవకలేే | 
న ద్ృశ్యతే కశ్చిద్యం వికల్ేః 
ప్రజల్ేమాత్రః పర్వశ్చష్యతే త్త్ః ||           399 

 

శ్లో|| అసత్కలోే వికలోేఽయం విశ్వమితేయకవస్తుని | 
నిర్వవకారే నిరాకారే నిర్వవశేషే భిదా కుత్ః ||          400 

 

శ్లో||  ద్రష్టృ ద్రశన ద్ృశ్యయది భావశూన్యయక వస్తుని | 
నిర్వవకారే నిరాకారే నిర్వవశేషే భిదా కుత్ః ||        401 

 

శ్లో||   కల్పేరణవ ఇవాత్యంత్ పర్వపూర్యణక వస్తుని | 
నిర్వవకారే నిరాకారే నిర్వవశేషే భిదా కుత్ః ||        402 

 

శ్లో||  తేజసీవ త్మో యత్ర ప్రలీనం భ్రంతికారణం | 
అదివతీయే పరే త్తేుే నిర్వవశేషే భిదా కుత్ః ||         403 

 

శ్లో|| ఏకాత్మకే పరే త్తేుే భేద్వారాు కధం వసేత్ | 
స్తషుప్తు స్తఖ మాత్రాయం భేద్ః కేన్యవలోకిత్ః ||        404 

 

శ్లో||  న హ్యస్తు విశ్వం పరత్త్ుేబోధాత్ 
సదాత్మని బ్రహ్మణి నిర్వవకలేే | 
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కాల్త్రయేన్య పయహిరీక్షితా గుణే 
న హ్యంబుబందుర్ మృగత్ృష్ణణకాయం ||        405 

 

శ్లో|| మాయమాత్రమిద్ం ద్యవత్మద్యవత్ం పరమారధత్ః | 
ఇతి బ్రూతే శ్రుతిః స్వక్షాత్ స్తషుప్తు వనుభూయతే ||        406 

 

VI. ఆత్మవిచారం 
 

శ్లో|| అనయత్వమధిషాటన్యదారోపయసయ నిరీక్షిత్ం | 
పండితై రజ్జుసరాేదౌ వికలోే భ్రంతిజీవనః ||        407 

 

శ్లో|| చిత్ుమూలో వికలోేయం చితాుభావే న కశ్ని | 
అత్శ్చిత్ుం సమాధేహి ప్రత్యగ్రూపే పరాత్మని ||         408 

 

శ్లో|| కిమపి సత్త్బోధం కేవల్పనంద్ రూపం 
నిరుపమమతి వేల్ం నిత్యముకుం నిరీహ్ం | 
నిరవధిగగన్యభం నిష్కల్ం నిర్వవకల్ేం 
హ్ృది కల్యతి విదావన్ బ్రహ్మ పూరణం సమాధౌ ||         409 

 

శ్లో||  ప్రకృతి వికృతిశూనయం భావన్యతీత్భావం  
సమరస మసమానం మానసంబంధ దూరం | 
నిగమవచన స్తద్ధం నిత్యమసమత్రేరస్తద్ధం 
హ్ృది కల్యతి విదావన్ బ్రహ్మ పూరణం సమాధౌ ||        410 

 

శ్లో|| అజరమమరమస్వు భావ వస్తు సవరూపం 
స్తుమిత్ సలిల్ రాశ్చ ప్రఖయమాఖ్యయవిహీనం | 
శ్మిత్ గుణ వికారం శ్యశ్వత్ం శ్యంత్మేకం 
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హ్ృది కల్యతి విదావన్ బ్రహ్మ పూరణం సమాధౌ ||        411 
 

శ్లో||  సమాహితాంత్ఃకరణః సవరూపే 
విలోకయతామన మఖండవైభవం | 
విచిఛంధి బంధం భవగంధగంధిత్ం 
యతేేన పంసుేం సఫలీకురుష్వ ||          412 

 

శ్లో|| సరోవప్తధివినిరుమకుం సచిిదానంద్మద్వయం | 
భావయతామనమాత్మసధం న భూయః కల్ేసేధవనే ||        413 

 

VII బాహ్యద్ృష్ణనిి విడిచిపెట్టట. 
 
 

శ్లో|| ఛాయేవ పంసః పర్వద్ృశ్యమాన 
మాభాస రూపేణ ఫల్పనుభూతాయ | 
శ్రీరమారాచఛవ వనిేరసుం 
పనర్ న సంధత్ు ఇద్ం మహాతామ ||         414 

 

శ్లో|| సత్త్విమల్బోధానంద్రూపం సమేత్య 
త్యజ జడమల్ రూపోఽప్తధిమేత్ం స్తదూరే | 
అధ పనరపి నైష్ సమరయతాం వాంత్వస్తు  
సమరణవిష్యభూత్ం కల్ేతే కుత్సన్యయ ||         415 

 

శ్లో|| సమూల్మేత్త్ పర్వద్హ్య వహ్నే 
సదాత్మని బ్రహ్మణి నిర్వవకలేే | 
త్త్ః సవయం నిత్యవిశుద్ధబోధా 
నందాత్మన్య తిష్ితి విద్వర్వష్ఃి ||          416 
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శ్లో|| ప్రారబధసూత్ర గ్రధిత్ం శ్రీరం 
ప్రయతు వా తిష్తిు గోర్వవ స్రక్ | 
న త్త్ పనః పశ్యతి త్త్ుేవేతాు 
నందాత్మని బ్రహ్మణి లీనవృతిుః ||          417 

 

శ్లో|| అఖండానంద్మాతామనం విజ్ఞాయ సవసవరూపత్ః | 
కిమిచఛన్ కసయ వా హేతోర్ దేహ్ం పషాణతి త్త్ుేవిత్ ||    418 

 

VIII (ఆత్మజ్ఞానం) శ్యస్త్రము - ల్పభములు 
 

శ్లో|| సంస్తద్ధసయ ఫల్ం తేవత్జీువనుమకుసయ యోగినః | 
బహిరంత్ః సదానంద్రస్వ స్వవద్నమాత్మని ||        419 

 

శ్లో|| వైరాగయసయ ఫల్ం బోధో బోధస్యయపరతిః ఫల్ం | 
స్వవనందానుభవాచాఛంతి రేషైవోపరతేః ఫల్ం ||       420 

 

శ్లో|| యదుయత్ు రోత్ురాభావః పూరవపూరవం తు నిష్ఫల్ం | 
నివృతిుః పరమాత్ృపిురానందోఽనుపమససేత్ః ||       421 

 

శ్లో|| దుష్టదుఃఖేష్వనుదేవగో విదాయయః ప్రస్తుత్ం ఫల్ం | 
యత్కృత్ం భ్రంతి వేళాయ న్యన్య కరమ జ్జగుపిసత్ం | 
పశ్యినేరో వివేకేన త్త్ కధం కరుుమరహతి ||         422 

 

శ్లో|| విదాయఫల్ం స్వయద్సతో నివృతిుః  
ప్రవృతిు రజ్ఞానఫల్ం త్దీక్షిత్ం | 
త్ద్ జ్ఞాన యోరయన్ మృగత్ృష్ణణకాదౌ 
నోచేదివదాం ద్ృష్టఫల్ం కిమస్వమత్ ||           423 
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శ్లో|| అజ్ఞానహ్ృద్యగ్రం ధేర్వవన్యశ్ల యద్యశేష్త్ః | 
అనిచ్ఛఛర్వవష్యః కిం ను ప్రవృతేుః కారణం సవత్ః ||        424 

 

శ్లో|| వాసన్యనుద్యో భోగ్యయవైరాగయసయ త్దావధిః | 
అహ్ం భావోద్యభావో బోధసయ పరమావధిః | 
లీనవృతేురనుత్ేతిురమరాయదోప రతేస్తు స్వ ||         425 

 

IX జీవనుమకుుని - గుర్వుంచుట ఎల్ప? 
 

శ్లో|| బ్రహామకారత్య సదా స్తధత్త్య నిరుమకు బాహాయరధదీ  
అన్యయవేదిత్ భోగయభోగ కల్నో నిద్రాళు  వద్ బాల్వత్ | 
సవప్తేలోకిత్ లోకవజుగదిద్ం పశ్యన్ కవచిల్ోబధధీ 
రాసేు కశ్చిద్నంత్ పణయఫల్భుగ్ ధనయః స మానోయభువి ||   426 

 

శ్లో|| స్తధత్ప్రజ్ఞా యతిరయం యః సదానంద్మశుేతే | 
బ్రహ్మణేయవ విలీన్యతామ నిర్వవకారో వినిష్క్కరయః ||       427 

 

శ్లో|| బ్రహామత్మనోః శ్లధిత్యోరేక భావావగాహీనీ | 
నిర్వవకల్పే చ చిన్యమత్రా వృతిుః ప్రజ్ఞాతి కధయతే | 
స్తస్తధతాఽసౌ భవేద్యసయ స్తధత్ప్రజాః స ఉచయతే ||        428 

 

శ్లో|| స్వ సరవదా భవేద్యసయ స జీవనుమకు ఇష్యతే | 
యసయ స్తధతా భవేత్రేరజ్ఞా త్స్వయనందో నిరంత్రః | 
ప్రపంచ్ఛ విసమృత్ ప్రాయః స జీవనుమకు ఇష్యతే ||       429 

 

శ్లో|| లీనధీరపి జ్ఞగర్వు యో జ్ఞగ్రద్ధరమ వర్వుత్ః | 
బోధో నిరావసనో యసయ స జీవనుమకు ఇష్యతే ||       430  
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శ్లో|| శ్యంత్ సంస్వరకల్నః కల్పవానపి నిష్కల్ః | 
యసయ చిత్ుం వినిశ్చింత్ం స జీవనుమకు ఇష్యతే ||       431 

 

శ్లో|| వరు మానేపి దేహేస్తమన్ ఛాయవద్నువర్వుని | 
అహ్ంతామమతాభావో జీవనుమకుసయ ల్క్షణం ||        432 

 

శ్లో|| అతీతాననుసంధానం భవిష్యద్ విచారణం | 
ఔదాసీనయమపి ప్రాపుం జీవనుమకుసయ ల్క్షణం ||        433  

 

శ్లో|| గుణదోష్ విశ్చషేటస్తమన్ సవభావేన విల్క్షణే | 
సరవత్ర సమద్ర్వశత్వం జీవనుమకుసయ ల్క్షణం ||         434 

 

శ్లో|| ఇషాటనిషాటరధ సంప్రాప్తు సమద్ర్వశత్యత్మని | 
ఉభయత్రావికార్వత్వం జీవనుమకుసయ ల్క్షణం ||         435 

 

శ్లో|| బ్రహామనంద్రస్వ స్వవదాసకుచి త్ుత్య యతేః | 
అంత్రబహి రవిజ్ఞానం జీవనుమకుసయ ల్క్షణం ||        436 

 

శ్లో|| దేహేంద్రియదౌ కరువేయ మమాహ్ంభావవర్వుత్ః |  
ఔదాసీనేయన యస్తుషేతి్ స జీవనుమకు ల్క్షణః ||        437 

 

శ్లో|| విజ్ఞాత్ ఆత్మనో యసయ బ్రహ్మభావః శ్రుతేరబల్పత్ | 
భవబంధ వినిరుమకుః స జీవనుమకు ల్క్షణః ||        438 

 

శ్లో|| దేహేంద్రియేష్వహ్ం భావః ఇద్ం భావసుద్నయకే | 
యసయ నో భవత్ః కావపి స జీవనుమకు ఇష్యతే ||        439 

 

శ్లో|| న ప్రత్యగ్ బ్రహ్మణోరేేద్ం కదాపి బ్రహ్మసరగయోః | 
ప్రజాయ యో విజ్ఞన్యతి స జీవనుమకు ల్క్షణః ||        440  
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శ్లో|| స్వధుభిః పూజయమానేస్తమన్ పీడయమానేపి దురునైః | 
సమభావో భవేద్యసయ స జీవనుమకు ల్క్షణః ||        441 

 

శ్లో|| యత్ర ప్రవిషాట విష్యః పరేర్వతా 
నదీ ప్రవాహా ఇవ వార్వరాశౌ | 
లీయంతి సన్యమత్రత్య న విక్రియ 
ముతాేద్యన్ తేయష్ యతిర్వవముకుః ||         442 

 

శ్లో|| విజ్ఞాత్ బ్రహ్మత్త్ుేసయ యధాపూరవం న సంసృతిః | 
అస్తుచేనే స విజ్ఞాత్ బ్రహ్మభావో బహిరుమఖః ||        443 

 

శ్లో|| ప్రాచీనవాసన్యవే గాద్సౌ సంసరతీతి చేత్ | 
న సదేకత్వ విజ్ఞాన్యనమందీ భవతి వాసన్య ||         444  

 

శ్లో|| అత్యంత్ కాముకస్వయపి వృతిుః కుంఠతి మాత్ర్వ | 
త్ధైవ బ్రహ్మణి జ్ఞాతే పూరాణనందే మనీష్ణణః ||        445 

  

 
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
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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, భీష్మపర్వం, ద్రోణపర్వం, 
కర్ణపర్వం,…..; జీవనసత్యోలు, ధరాాధర  ావిశే్లషణ; ద్రౌపది, కర్ణు డు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; విశ్లషాలు : 
II. ఆధాోత్మాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధ ంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, 
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోత్మాక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు;…..; 
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తతవ్బోధ, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్తస్్్తత్రం, ఆతావిద్ోవిలాసం, 
ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, వివేక చూడామణి, నిర్వవణష్ట్కం,……; 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధాోయములు 
V. ఉపనిషత్్తలు :- ఈశవాస ,ో కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ో కైవల ,ో గరభ, సూర ,ో దరశన, త్యరసార, 
మహావాక ,ో పంచబ్రహ్ ,ా గోపాలత్యపిన ,ో వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్్యత్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ, 
జాబాలి, సౌభాగ్యలక్ష్మీ., సర్సవతీర్హసయ, బహవృచ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారద భకి ్సూత్రములు, శ్రీకృషు అషో్టతర్ శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, 
కుచేలోపాఖ్యోనం. 
VII. బ్రహ్ాసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్ాసూత్రములు 
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసరము, ఆషాడ / గర్ణ / వాోస పూర్తుమ ప్రాధానోత, గర్ణవును ఎలా 
గర్తం్చి సేవించాలి, ఎందుకు ?, గర్ణవు పటే శిష్యోని కరవ్ోం, గరూపదేశ్ం,  గర్ణవు యొకక ఆవశ్ోకత, 
గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధం 
IX. సాధనలు : పరమారధ సాధనలు, సమాధి అభాోసం 
X. ఇతర గ్రంధములు : మహాత్తాల సూక్ులు, ఉతమ్ జీవనవిధానం, పరమారధ సాధనలు , మోక్ష సాధనా 
రహ్సోం , ధాోనం - ప్రయోజనములు, స్తఽహ్ం భావన ద్వరా ముకి,్ వినాయక చవిత్మ, విఘ్ననశ్వర గాధ 
వెనుక ఆధాోత్మాక రహ్సోం, దసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం. 
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు  

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 

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

