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వివేకచూడామణి - 7 
I. జ్ఞాని యొక్క ప్రారబ్ధం 
  

శ్లో ||  నిధిధ్యాసనశీలసా బాహ్ాప్రత్ాయ ఈక్ష్యతే |  
    బ్రవీతి శ్రుతిరేత్సా ప్రారబ్ధం ఫలదరశనాత్ ||          446 
 

శ్లో || సుఖాదానుభవో యావత్తావత్ ప్రారబ్ధ  మిష్ాతే |  
       ఫలోదయః క్రియాపూర్వో నిష్క్కియో హి కుత్రచిత్ ||          447 
 

శ్లో || అహ్ం బ్రహ్మేతి విజ్ఞానాత్ క్లపకోటి శత్తర్జతి్మ్ |  
        సంచిత్ం విలయం యాతి ప్రభోదాత్ సోప్న క్రేవత్ ||     448 
 

శ్లో || యత్ క్ృత్ం సోప్న వేళాయాం పుణ్ాం వా పాప్ములబణ్మ్ | 
       సుప్తాతిిత్సా కంత్త్ స్యాత్ సోర్గాయ నరకాయ వా ||      449 
 

శ్లో || సోమ సంగముదాసీనం ప్ర్జజ్ఞాయ నభో యధ్య |         
న శ్లోష్ాతి చ యతికంచిత్ క్దాచిదాావి క్రేభః ||        450 

 

శ్లో || న నభో ఘటయోగేన సుర్గగంధేన లిప్ాతే |  
       త్థాత్మేపాధియోగేన త్దధ ర్మేర్  నైవలిప్ాతే ||            451 
 

శ్లో ||  జ్ఞానోదయాత్పపర్గరబ్ధం క్రేజ్ఞానానన నశాతి |  
       అదత్తా సోఫలం లక్ష్యముద్దిశ్లాత్   సృష్టబాణ్వత్ ||        452 

-  

శ్లో || వాాఘ్రబుదాధయ వినిర్మేకోా బాణ్ః ప్శ్చాత్పా గోమతౌ | 
       న తిష్ఠతి ఛినతేాయవ లక్ష్యం వేగేన నిరారమ్ ||              453 
 

శ్లో ||  ప్రారబ్ధం బ్లవత్ారం ఖలు విదాం భోగేన త్సా క్ష్యః 
       సమాగ్ జ్ఞాన హుత్తశనేన విలయః ప్రాక్ సంచిత్తగామినామ్ |  
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       బ్రహ్మేత్మే క్ామవేక్ష్య త్నేయత్యా యే సరోదా సంస్థిత్త  
       స్తాషం త్తిిత్యం నహి క్ోచిదపి బ్రహ్మేవ తే నిర్మాణ్మ్ ||   454 
  

శ్లో ||  ఉపాధి త్తదాత్ేయవిహీన కేవల  
       బ్రహ్మేత్ేనై వాత్ేని తిష్ఠత్మ మునేః |  
       ప్రారబ్ధసదాావ క్థా న యుకాా  
       సోపానర ిసంబ్ంధ క్థేవ జ్ఞగ్రత్ః ||                          455 
 

శ్లో || న హి ప్రబుదధః ప్రతిభాసదేహ్మ  
       దేహో ప్యోగినాపి చ ప్రప్ంచే |  
       క్ర్వత్ాహ్నాామ్ మమత్తమిదనాామ్ 
       కంత్ప సోయం తిష్ఠతి జ్ఞగరేణ్" ||                            456 
 

శ్లో || న త్సా మిథాారి సమరి నేచ్ఛా 
       న సంగ్రహ్సా జ్ిగత్మపి దృష్టః |  
       త్త్రానువృతిా రాద్ద చేన్ మృషరే ి
       న నిద్రయా ముక్ా ఇతీష్ాతే ధ్రువమ్" ||                        457 
 

శ్లో || త్దోత్ ప్రే బ్రహ్ేణి వరామానః  
       సదాత్ేనా తిష్ఠతి నానాదీక్ష్తే |  
        సేృ తి రాథా సోప్న విలోకత్తరేి   
       త్థా విదః ప్రాశనమోచనాదౌ" ||                                    458 
 

శ్లో ||  క్రేణా నిర్జేత్మ దేహ్ః ప్రారబ్ధం త్సా క్లపయత్తం |  
       నానాదేర్గత్ేనో యుక్ాం నై వాత్తే క్రే నిర్జేత్ః ||             459 
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శ్లో ||  అజో ని త్ాః శ్చశోత్ ఇతి బ్రూతే శ్రుతిరమోఘవాక్ |  
        త్దాత్ేనా తిష్ఠత్మసా కుత్ః ప్రారబ్ధక్లపనా" ||          460 
 

శ్లో  || ప్రారబ్ధం స్థదధయతి త్దా యదా దేహ్మత్ేనా స్థితిః |  
         దేహ్మత్ేభావో నై వేష్టః ప్రారబ్ధం త్ాజ్ాత్తమత్ః ||         461 
 

శ్లో  ||  శరీరస్యాపి ప్రారబ్ధ క్లపనా భ్రంతిరేవ హి |   
         అధాసాసా కుత్ః సత్ావమసత్ావసా కుత్మ జ్నిః |  
         అజ్ఞత్సా కుత్మ నాశః ప్రారబ్ధమసత్ః కుత్ః ||          462 
 

శ్లో  ||  జ్ఞానే నాజ్ఞాన కారాసా సమూలసా లయో యద్ద |  
         తిష్ఠత్ాయం క్థం దేహ్ః ఇతి శంకావత్మ జ్డాన్ |  
          సమాధ్యత్పం బాహ్ాదృషటయ ప్రారబ్ధం వదతి శ్రుతిః" ||     463 
 

శ్లో  ||  "న త్ప దేహ్మద్దసత్ాత్ో బోధనాయ విప్శ్లాత్తం |  
          యత్ః శ్రుతేరభప్రాయః ప్రమార్మధక్ గోచరః" ||               464 
 

II. ఉననదొక్కటే బ్రహ్ేం - ఆత్ేలో నానాత్ోం లేదు.  
 

శ్లో  ||  "ప్ర్జపూరణ మనాదాసా మప్రమేయ మవిక్రియం |  
           ఏక్మేవాదోయం బ్రహ్ే నేహ్ నానాస్థాకంచన" ||         465 
 

శ్లో  ||  "సద్ ఘనం చిద్ ఘనం నిత్ామానంద ఘనమక్రియం |  
          ఏకామేవాఽదోయం బ్రహ్ే నేహ్ నానాస్థా కంచన " ||     466 
 

శ్లో  ||  ప్రత్ాగేక్రసం పూరణమననాం సరోత్మముఖం |  
         ఏక్మేవాదోయం బ్రహ్ే నేహ్ నానాస్థా కంచన" ||           467 
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శ్లో  ||   అహ్మయమనుపాదేయ మనాధేయమానాశ్రయం |  
          ఏక్మేవాఽదోయం బ్రహ్ే నేహ్ నానాస్థా కంచన" ||      468 
 

శ్లో  ||   నిర్మాణ్ం నిష్కలం సూక్ష్మం నిర్జోక్లపం నిరంజ్నం |  
          ఏక్మేవాఽదోయం బ్రహ్ే నేహ్ నానాస్థా కంచన" ||     469 
 

శ్లో  ||   అనిరూప్ాసోరూప్ం యనేనోవాచ్ఛమగోచరం |  
          ఏక్మేవాఽదోయం బ్రహ్ే నేహ్ నానాస్థా కంచన" ||     470 
 

శ్లో  ||  "సత్ సమృదధం సోత్ః స్థదధం శుదధం బుదధమనీదృశం |             
          ఏక్మేవాఽదోయం బ్రహ్ే నేహ్ నానాస్థా కంచన" ||     471 
 

III. ఆత్తేనుభవం అరహత్లు –  
 

శ్లో  ||  "నిరసా ర్గగా వినిరసా భోగాః 
           శ్చంత్తః సుదానాా యత్యో మహ్మంత్ః |   
           విజ్ఞాయ త్త్ావం ప్రమేత్దంతే   
           ప్రాపాాః ప్ర్గం నిరోృతిమాత్ేయోగాత్" ||             472 
 

శ్లో  || "భవానపీదం ప్రత్త్ావమాత్ేనః  
          సోరూప్మానందఘనం విచ్ఛరా |  
          విధూయ మోహ్ం సోమనః ప్రక్లిపత్ం  
          ముక్ాః క్ృత్తర్వధ భవత్ప ప్రబుదధః" ||                      473 
 

శ్లో   || "సమాధినా స్యధువినిశాలాత్ేనా  
          ప్శ్చాత్ేత్త్ావం సుుటబోధచక్షుష |  
          నిః సంశయం సమాగ వేక్షిత్శ్చాత్  
          శ్రుత్ః ప్దార్వి న పునర్జోక్లపతే" ||                            474 
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శ్లో  ||  సోస్యావిదాా బ్ంధ సంబ్ంధ మోక్షాత్ |  
         సత్ాజ్ఞానానంద రూపాత్ే లబ్ధధ |  
         శ్చస్త్రం యుకా ర్ దేశ్లకోకాః ప్రమాణ్ం  
         చ్ఛంత్ః స్థదాి స్యోనుభూతిః ప్రమాణ్ం ||       475 
 

శ్లో  ||  బ్ంధో మోక్ష్శ ాత్ృపిాశ్చ చింత్తర్వగాక్షుధ్యదయః |  
         స్తోనైవ వేదాా యద్ జ్ఞానం ప్రేషమాను మానిక్ం" || 476 
 

శ్లో ||   త్టస్థిత్త బోధయనిా గురవః శ్రుత్యో యథా |  
         ప్రజ్ాయైవ త్రేద్దోదాోన్ ఈశోర్గనుగృహీత్యా" ||    477 
 

శ్లో||  స్యోనుభూత్తా సోయం జ్ఞాత్తో సోమాత్తేన మఖండిత్ం |  
        సంస్థదధః సనుేఖం తిష్ఠఠనినర్జోక్లాపత్ేనాత్తేని" ||         478 
 

శ్లో  ||  "వేదాంత్ స్థదాధంత్ నిర్మకా రేష  
           బ్రహ్మేవ జీవః సక్లం జ్గచా |  
           అఖండరూప్స్థితి రేవ మోక్షో  
           బ్రహ్మేద్దోతీయే శ్రుత్యః ప్రమాణ్ం" ||          479 
 

IV. జ్ఞానాభాాసం - శ్లష్యాడు  
 

శ్లో  ||  "ఇతి గుర్మవచనాచ్ఛ్ాతిి ప్రమాణా |  
         ప్రమవగమా సత్త్ావమాత్ేయుకాాయ |  
         ప్రశమిత్ క్రణ్ః సమాహిత్తత్తే  
         క్ోచిదచలాక్ృతి ర్గత్ే ని ష్టటత్మభూత్" ||         480  
 

శ్లో  ||  కంచిత్తకలం సమాధ్యయ ప్రే బ్రహ్ేణి మానసం |  
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         ఉత్తయి ప్రమానందాద్దదం వచనమబ్రవీత్" ||              481 
 

శ్లో  ||  బుద్దధర్జోనషట గళిత్త ప్రవృతిాః  
         బ్రహ్మేత్ేనోరేక్ త్యాధిగత్ా |  
         ఇదం న జ్ఞనేప్ానిదం న జ్ఞనే   
         కం వా కయదాో సుఖమసాయపారం" ||                    482 
 

శ్లో ||  "వాచ్ఛ వకుామశక్ామేవ మనస్య మంత్పం న వా శక్ాతే  
         స్యోనందామృత్ పూరపూర్జత్ ప్రబ్రహ్మేంబుధేర్ వైభవం |  
         అంభోర్గశ్ల విశీరణ వార్జిక్ శ్లలాభావం భజ్నేే మనో  
   యస్యాంశ్చంశలవే విలీన మధునానందాత్ేనా నిర్ వృత్ం" || 483 
 

శ్లో  ||  "క్ో గత్ం కేన వా నీత్ం కుత్ర లీనమిదం జ్గత్ |  
         అధునైవ మయా దృష్టం నాస్థా కం మహ్దదుాత్ం" ||        484 
 

శ్లో  ||  "కం హ్మయం కముపాదేయం కమనాతికం విలక్ష్ణ్ం |  
          అఖండానంద పీయూష్ పూరేణ బ్రహ్ే మహ్మరణవే" ||          485 
 

శ్లో  ||  న "కంచిదత్ర ప్శ్చామి న శృణోమి న వేదేయహ్ం |  
         స్యోత్ేనైవ సదానందరూపేణాస్థే విలక్ష్ణ్ః ||                   486 
 

శ్లో  || "నమో నమస్తా గురవే మహ్మత్ేనే  
         విముక్ా సంగాయ సదుత్ా మాయ |  
         నిత్తాదోయానంద రససోరూపిణే  
         భూమేన సదాపారదయాంబుధ్యమేన" ||                          487 
 

శ్లో  || "యత్ క్టాక్ష్ శశ్ల స్యంద్ర చంద్రికాపాత్ దూత్భవత్తప్జ్శ్రమః  
ప్రాప్ా వానహ్మఖండవై భావానందమాత్ేప్దమక్ష్యం క్ష్ణాత్"488 
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శ్లో  ||  "ధనోాహ్ం క్ృత్క్ృత్మాహ్ం విముకోాహ్ం భవగ్రహ్మత్ |  
నిత్తానంద సోరూప్తహ్ం పూర్వణహ్ం త్ోదనుగ్రహ్మత్ " ||          489 
 

శ్లో  || "అసంగోహ్మనంగోహ్మలింగోహ్మభంగురః |  
         ప్రశ్చంత్మహ్ మనంత్మహ్మమలోహ్ం చిరం త్నః" ||      490 
 

శ్లో ||  "అక్ర్గాహ్ మభోకాాహ్ మవికార్వహ్ మక్రియః |  
         శుదధ బోధ సోరూప్తహ్ం కేవలోహ్ం సదాశ్లవః" ||          491 
 

శ్లో ||  "ద్రష్యటః శ్రోత్ృః వకుాః క్ర్మార్ భోకుార్జోభనన ఏవాహ్మ్ |   
 నిత్ా నిరంత్ర నిష్క్కియనిః సీమాసంగపూరణ బోధ్యత్తే" ||         492 
 

శ్లో ||  "నాహ్మిదం నాహ్మదోపుాభయోరవభాసక్ం ప్రం శుదధం |  
      బాహ్మాభాంత్రశూనాం పూరణం బ్రహ్మేద్దోతీయమేవాహ్ం" || 493 
 

శ్లో|| నిర్మప్మమనాద్దత్త్ోం త్ోమహ్మిదమద ఇతి క్లపనాదూరమ్ | 
     నిత్తానందైక్రసం సత్ాం బ్రహ్మేద్దోతీయమేవాహ్మ్" ||       494 
 

శ్లో  ||  నార్గయణోహ్ం నరకానా కోహ్ం  
         పుర్గనా కోహ్ం పుర్మషోహ్మీశః |  
         అఖండబోధోహ్మశ్చష్స్యక్షీ  
         నిరీశోర్వహ్ం నిరహ్ం చ నిరేమః" ||                       495 
 

శ్లో  ||  "సరేోష్య భూతేష్ోహ్మేవ సంస్థిత్ః   
          జ్ఞానాత్ేనానా రబహిర్గశ్రయః సన్ |   
          భోకాా చ భోగాం సోయమేవ సరోం  
          యదాత్ ప్ృథగ్ దృష్టమిదనాయా పుర్గ" ||                    496 
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శ్లో  ||  "మయాఖండసుఖాంబోధౌ బ్హుధ్య విశోవీచయః |  
       ఉత్తపదాంతే విలీయంతే మాయామార్మత్విభ్రమాత్" ||     497 
 

శ్లో  ||  "సూిలాద్దభావా మయి క్లిపత్త భ్రమాత్  
          ఆర్వపిత్తసుురణేన లోకః |  
          కాలే యథా క్లపక్వత్సర్గయ  
          నర్గాయదయో నిష్కలనిర్జోక్లేప" ||                       498 
 

శ్లో  ||  "అర్వపిత్ం నాశ్రయదూష్క్ం భవేత్  
          క్దాపి మూఢైరేతిదోష్దూష్టతః |  
          నార్ద్ిిక్ర్వత్యాష్ర భూమి భాగం  
          మరీచికా వార్జ మహ్మప్రవాహ్ః" ||                        499 
 

శ్లో  || "ఆకాశవలేోప్విదూరగోహ్  
         మాద్దత్ావదాాసావిలక్ష్ణోహ్మ్ |   
         అహ్మరావనిన త్ా వినిశాలోహ్  
         మంబోధివత్ పారవివర్జతి్మహ్మ్" ||                      500 
 

శ్లో  ||  "న మే దేహ్మన సంబ్ంధో మేఘేనేవ విహ్మయసః |  
          అత్ః కుత్మ మే త్దధర్గేః జ్ఞగ్రత్ సోప్నసుష్యప్ాయః ||       501 
 

శ్లో  ||  "ఉపాధిర్గయాతి స ఏవ గచతాి  
          స ఏవ క్ర్గేణి క్ర్వతి భంకేా |          
          స ఏవ జీరాన్ మ్రియతే సదాహ్ం  
          కులాద్రివనినశాల ఏవ సంస్థిత్ః" ||                           502 
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శ్లో  ||  "న మే ప్రవృతిా రన చ మే నివృతిాః 
          సదైక్ రూప్సా నిరంశక్సా |  
           ఏకాత్ేకో యో నిబిడో నిరంత్ర్వ  
           వోామేవ పూరణః స క్థ నున చేష్టతే" ||                     503 
 

శ్లో  ||  " పుణాాని పాపాని నిర్జంద్రియసా  
           నిశ్చాత్సో నిర్జోక్ృతేర్జనర్గక్ృతేః |  
           కుత్మ మమాఖండ సుఖానుభూతే  
           బ్రూతే హ్ాననాోగత్ మిత్ాపి శ్రుతిః" ||                  504 
 

శ్లో  ||  "ఛాయయా సపృష్టముష్ణం వా శీత్ం వా సుష్యఠదుష్యట వా |   
          న సపృశతేావ యతికంచత్పపర్మష్ం త్ద్దో లక్ష్ణ్ం" ||       505 
 

శ్లో  || "న స్యక్షిణ్ం స్యక్ష్యధర్గేః సంసపృశనిా విలక్ష్ణ్ం |  
         అవికారముదాసీనం గృహ్ధర్గేః ప్రదీప్వత్" ||               506 
 

శ్లో  || "రవేరాథా క్రేణి స్యక్షిభావో  
         వహ్మనరాథా దాహ్నియామక్త్ోం |  
         రజోిరాథా ర్వపిత్వసుా సంగ  
         సాథైవ కూటసిచిదాత్ేనో మే" ||                               507 
 

శ్లో  || "క్ర్గాపి వా కారయిత్తపి నాహ్ం  
         భోకాాపి వా భోజ్యిత్తపి నాహ్ం |  
         ద్రషటపి వా దరశయిత్తపి నాహ్ం  
          సోఽహ్ం సోయంజోాతి రనీదృగాత్తే" ||                    508 
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శ్లో  ||  "చలత్పాపాధౌ ప్రతిబింబ్లౌలాం  
         ఔపాధిక్ం మూఢధియో నయనిా |  
          సోబింబ్భూత్ం రవివద్ వినిష్క్కియం  
         క్ర్గాస్థే భోకాాస్థే హ్త్మస్థే హ్మతి" ||                         509 
 

శ్లో  || "జ్లే వాపి సిలే వాపి లుఠతేోష్ జ్డాత్ేక్ః |  
        నాహ్ం విలిపేా త్దధర్మేః ఘటధర్మేర్ నభో యథా" ||          510 
 

శ్లో  ||  "క్రాృత్ో భోక్ాృత్ో ఖలత్ోమత్ాత్త  
         జ్డత్ోబ్దధత్ో విముక్ా త్తదయః |  
         బుదేధర్జోక్లాప న త్ప సనిా వసుాత్ః  
         సోస్థేన్ ప్రే బ్రహ్ేణి కేవలేదోయే" ||                       511 
 

శ్లో  || "సనుావికార్గః ప్రక్ృతేరిశధ్య శత్ధ్య సహ్స్రధ్య వాపి |  
         కం మేసంగచితేస్మార్ న ఘనః క్ోచిదంబ్రం సపృశతి" ||   512 
 

శ్లో  || "అవాకాాద్ద సూిలప్రాంత్ మేత్ద్   
         విశోం యత్రా భాసమాత్రం ప్రతీత్ం |  
         వోామ ప్రఖాం సూక్ష్మమాదాంత్హీనం  
         బ్రహ్మేద్మోత్ం యత్ా దేవాహ్మస్థే" ||                   513 
 

శ్లో  ||  "సర్గోధ్యరం సరోవసుా ప్రకాశం  
          సర్గోకారం సరోగం సరోశూనామ్ |  
          నిత్ాం శుదధం నిశాలం నిర్జోక్లపం  
          బ్రహ్మేద్మోత్ం యత్ా దేవాహ్మస్థే" ||                       514 
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శ్లో  ||  "యత్ ప్రత్ాస్యా శ్చష్ మాయావిశ్చష్ం  
           ప్రత్ాగ్రూప్ం ప్రత్ాయాగమామానమ్ |   
           సత్ాజ్ఞానానంత్ మానందరూప్ం  
           బ్రహ్మేద్మోత్ం యత్ా దేవాహ్మస్థే" ||                        515 
 

శ్లో  ||  "నిష్క్కియోసేయవికార్వస్థే  
          నిష్కలోస్థే నిర్గక్ృతిః |  
          నిర్జోక్లోపస్థే నిత్మాస్థే  
          నిర్గలంబోస్థే నిర్ దోయః" ||                         516 
 

శ్లో  ||  "సర్గోత్ేకోహ్ం సర్వోహ్ం సర్గోతీత్మహ్మదోయః |   
          కేవలాఖండబో ధోహ్మానందోహ్ం నిరంత్రః" ||         517 
 

శ్లో  || "స్యోర్గజ్ాస్యమ్రాజ్ా విభూతిరేష  
         భవత్కృపా శ్రీమహిమ ప్రస్యదాత్ |  
         ప్రాపాా మయా శ్రీగురవే మహ్మత్ేనే  
         నమో నమస్తాసుా పునర్ నమోసుా" ||                       518 
 

శ్లో  ||  "మహ్మసోపేన మాయాక్ృత్ జ్నిజ్ర్గమృత్పాగహ్నే   
          భ్రమనాం కశోానాం బ్హుళ త్ రత్త పైరనుద్దనమ్ |   
          అహ్ంకారవాాఘ్రవాథిత్మిమమత్ానా క్ృప్యా     
          ప్రబోధా ప్రస్యోపాత్ ప్రమవిత్వానాేమపి గుర్వ" ||        519 
 

శ్లో  || "నమసాస్మే సదైక్స్మే క్స్మే చినేహ్స్త నమః |  
        యదేత్ద్దోశో రూపేణ్ ర్గజ్తే గుర్మర్గజ్ తే" ||                  520 
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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 మంగళప్రదంంేససు ,ో ఆధాోత్మాక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు;…..; 
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తతవ్బోధ, భజగోవిందంం, శ్రీ దంక్షిణామూర్తస్్్తత్రం, ఆతావిద్ోవిలాసం, 
ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, వివేక చూడామణి, నిర్వవణష్ట్కం,……; 
IV. శ్రీమదంభగవదీ్గత : 1-18 అధాోయములు 
V. ఉపనిషత్్తలు :- ఈశవాస ,ో కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ో కైవల ,ో గరభ, సూర ,ో దంరశన, త్యరసార, 
మహావాక ,ో పంచబ్రహ్ ,ా గోపాలత్యపిన ,ో వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దంత్్యత్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ, 
జాబాలి, సౌభాగ్యలక్ష్మీ., సర్సవతీర్హసయ, బహవృచ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారదం భకి ్సూత్రములు, శ్రీకృషు అషో్టతర్ శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, 
కుేసలోపాఖ్యోనం. 
VII. బ్రహ్ాసూత్రములు : శ్రీ బాదంరాయణ 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 పాదంతీరధం 
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, దంసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం. 
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు  
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