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ముక్తికోపనిషత్తి 
 

గురువందనం 

ఓం నమో బ్ర హ్మాదిభ్యో,  

బ్ర హ్ావిద్యో సంప్ర ద్యయ కర్త ృభ్యో, 

వంశరి్షభ్యో - నమో గురుభ్యో నమో మహ్ద్ోః 
 

శంతిపాఠం  

ఓం పూర్ణ  మదః పూర్ణ  మిదం 

పూర్ణణ త్ పూర్ణ ముదచ్ోతే 

పూర్ణ సో పూర్ణ మాద్యయ 

పూర్ణ మేవావ శిష్ోతే  

ఓం శంతిః శంతిః శంతిః || 
 

మంగళ పార ర్ధ న 

ఓం ఈశదోషో్ఠత్త ర్శత్ 

వేద్యంత్ ప్టలాశయం | 

ముక్తత కోప్నిష్ద్వేదోం 

ర్ణమచ్ందర  ప్దంభజే || 
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ప్ర ధమాధ్యోయం - ప్ర ధమ ఖండం 

1.  ఓం అయోధ్యోనగరే ర్మేో  

ర్త్న మంటప్మధోమే | 

సీతాభర్త్ సౌమితిర  

శత్ృఘ్ననద్ ోః సమనిేత్ం|| 

2.  సనకాద్ ోః మునిగణ్ ః  

వశిషో్ఠద్ ోః శుకాదిభః |  

అన్ ోః భాగవత్ శాపి  

స్తత యమానం అహ్ర్షనశం || 

3.    ధీవిక్తర యా సహ్స్రర ణం  

స్రక్షిణం నిర్షేకార్షణమ్ | 

సేరూప్ధ్యోన నిర్త్ం  

సమాధి విర్మే హ్ర్షమ్ || 

4.    భకాత ో శుశ్రూ ష్యా ర్ణమం  

స్తత వన్ ప్ప్ర చ్ా మారుతిః || 

మారుతిరువాచ్ః  

ర్ణమత్ేం ప్ర్మాతాా సి  

సచ్చాద్యనంద విగర హ్ః ||  

5.    ఇద్యనం తాేం ర్ఘుశ్రర షో్ 

ప్ర ణమామి ముహురుాహుః | 

త్ేద్రూ ప్ం జా్ఞతుమిచ్ఛామి 

త్త్త ేతోర్ణమముకత యే || 

6.    అనాయాసేన యేనాహ్ం  

ముకోత యం భవబ్ంధనాత్ | 
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       కృప్యా వదమే ర్ణమ 

యేన ముకోత  భవామోహ్మ్ || 

7.  శ్రర ర్ణమ ఉవాచ్ : 

 స్రధు ప్ృష్ట ం మహ్మబాహో 

వద్యమి శుూ ణుత్త్త ేత్ః | 

వేద్యంతే స్తప్ర తిషో్ఠ2హ్ం 

వేద్యంత్ం సముపాశర య || 

8.  మారుతిరువాచ్: 

వేద్యంతాఃకే ర్ఘుశ్రర షో్ 

వర్త ంతే కుత్ర తేవద | 

    శ్రర ర్ణమ ఉవాచ్ : 

హ్నుమాన్ శుూ ణువక్ష్యోమి  

వేద్యంత్సిధ తి మంజస్ర || 

9. నిశేసభూతామే విష్ఠణ ః 

వేద్యజ్ఞతాస్తువిసత ర్ణః |  

తిలేషుత్ లవత్ వేద్వ 

వేద్యంత్ః స్తప్ర తిషో్ఠత్ం || 

10.  మారుతిరువాచ్: 

ర్ణమవేద్యః కతివిధ్యః 

తేష్ఠంశఖాశా ర్ణఘవ | 

తాస్తప్నిష్దః కాస్తుోః  

కృప్యావద త్త్త ేత్ః || 

11.  శ్రర ర్ణమ ఉవాచ్ : 

ఋగ్వేద్యది విభాగ్వన 

వేద్యశాతాేర్ ఈర్షతాః | 
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తేష్ఠం శఖా హ్ోనే  కాస్తుోః  

తాస్తప్నిష్ద సత ధ్య || 

12.  ఋగ్వేదసోతు శఖాస్తుో  

ఏకవింశతి సంఖోయా |  

నవాదిక శత్ం శఖాః 

యజుష్ఠమారుతాత్ాజ || 

13.  సహ్సర  సంఖాోయాజ్ఞతాః  

శఖాః స్రమనః ప్ర్ంత్ప్  

అధర్ేణసో శఖాస్తుోః  

ప్ంచ్ఛశద్ భేదతో హ్రే ||  

14.  ఏక్ కస్రోస్తత  శఖాయాః 

ఏక్ కోప్నిష్నాతాః |  

తాస్రమేకాపి ఋక్ యేన  

ప్ఠోతే భక్తత తోమయి || 

15.  సమత్ స్రయుజో ప్దవం  

పార ప్ననతి మునిర్ దుర్ల భాం 

మారుతిరువాచ్ :  

ర్ణమకేచ్చనుానిశ్రర షో్ఠః  

ముక్తత రేకేతి చ్క్తారే || 

16.  కేచ్చత్ేం నామభజనాత్ 

కాశోంతారోప్ద్వశత్ః |  

అనే ోతు స్రంఖోయోగ్వన 

భక్తత  యోగ్వన చ్ఛప్రే || 

17.  అనే ో వేద్యంత్ వాకాోర్ధ  

విచ్ఛర్ణత్ ప్ర్మరి్యః 
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స్రలోకాోది విభాగ్వన 

చ్తుర్ణధ  ముక్తత రీర్షతా ||   

18.  సహోవాచ్ శ్రర ర్ణమ : 

క్ వలోముక్తత  రేక్ వ  

పార్మార్షధ క రూపిణీ | 

దుర్ణచ్ఛర్ ర్తోవా2పి 

మనానమ భజనాత్ కపే || 

19.  స్రలోకోముక్తత  మాప్ననతి 

నతులోకాంత్ర్ణదికం | 

కాశోంతు బ్ర హ్ానాలేసిాన్ 

మృతోమతాత ర్ మాప్ననయాత్ ||  

20.  ప్ననర్ణవృతిత  ర్హితాం 

ముక్తత ం పార ప్ననతి మానవః | 

యత్ర  కుతార పి వాకాశోం  

మర్ణే సమహేశేర్ః || 

21.  జంతోర్ దక్షిణ కరేణ తు  

మతాత ర్ం సముపాదిశ్రత్ |  

నిరూధ తా శ్రష్ పాపౌఘుః   

మతాురూప్ోం భజత్ోయం ||  

22.  స్ వ స్రలోకో స్రరూప్ో  

ముక్తత ర్షత్ోభధీయతే |  

సద్యచ్ఛర్ ర్తోభూతాే 

దిేజోనిత్ో మననోధీ || 

23.  మయి సర్ణేత్ాకే భావః  

మతాుమీప్ోం భజత్ోయం | 
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స్ వ స్రలోకో స్రరూప్ో  

స్రమీపాో ముక్తత  ర్షచ్ోతే || 

24.  గురూప్దిషో్ మారేేణ 

ధ్యోయన్ మదేుణ మవోయం |  

మతాుయుజోం దిేజసుమోక్  

భజేద్ భర మర్ కీటవత్ || 

25.  స్ వ స్రయుజో ముక్తత  స్రోత్ 

బ్ర హ్మానంద కరీశివా | 

చ్తుర్షేధ్యతు యాముక్తత ః  

మదుపాసనాయాభవేత్ || 

26.  మారుతిరువాచ్ : 

ఇయం క్ వలోముక్తత స్తత   

కేనోపాయేన సిదధ ోతి |  

శ్రర ర్ణమ ఉవాచ్ : 

మాండూకోమేకమేవాలం 

ముముక్షూణం విముకత యే || 

27.  త్ధ్యప్ోసిదధ వత్ జా్ఞనం 

దశోప్నిష్దం ప్ఠ |  

జా్ఞనం లబాధ ే చ్చర్ణద్వవ 

మామకం ధ్యమమాసోసి || 

28.  త్ధ్యపి దృఢతానోచేద్  

విజా్ఞనస్రోం జనాస్తత్ | 

ద్యేతిర ంశఖ్యోప్నిష్దం 

సమభోసో నివర్త య ||  

29.  విద్వహ్మోచ్నే చ్ఛాచేత్  
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అషో్ఠత్త ర్ శత్ం ప్ఠ |  

తాస్రంకర మం స శంతిచ్ 

శుూ ణువక్ష్యోమి త్త్త ేత్ః || 

30.  ఈశ కేన కఠ ప్ర శన 

ముండక మాండూకో తితిత ర్షః |  

ఇత్రేయంచ్ ఛందోగోం  

బ్ృహ్ద్యర్ణోకం త్ధ్య || 

31.  బ్ర హ్ా క్ వలో జ్ఞబాలో 

శ్రేతాశోేహ్ంస ఆరుణః | 

గరో్ నార్ణయణో హ్ంసో  

బందునాద శిర్శిిఖా ||  

32.  మ్ తార యణీ కౌషీత్కీ  

బ్ృహ్ద్ జ్ఞబాలో తాపిని |  

కాలాగ్నన రుదర  మ్ తేర యీ 

స్తబాలక్షుర్ష మంతిర కా || 

33.  సర్ేస్రర్ం నిర్ణలంబ్ం 

ర్హ్సోం వజర స్తచ్చకం |  

తేజోనాద ధ్యోన విద్యో 

యోగత్తాత ేత్ా బోధకం || 

34.  ప్ర్షవార ట్ తిర శిఖీ సీతా  

చూడా నిర్ణేణ మండలం |  

దక్షిణ శర్భం సకందం 

మహ్మనార్ణయణదేయం ||  

35.  ర్హ్సోం ర్ణమ త్ప్సం  

వాస్తద్వవంచ్ ముదేలం |  
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శండిలోం ప్ ంగలం భక్షు  

మహ్చ్ఛారీర్కం శిఖా ||  

36.  తురీయాతీత్ సనాోస 

ప్ర్షవార జ్ఞక్ష మాలికా |  

అవోకై  కాక్షర్ం పూర్ణణ   

స్తర్ణోక్షో ధ్యోత్ాకుండికా || 

37.  స్రవితార ోతాా  పాశుప్త్ం 

ప్ర్ బ్ర హ్మావధూత్కం |  

తిర ప్నర్ణ త్ప్నం ద్వవ 

తిర ప్నర్ణ కఠ భావనా ||  

38.  హ్ృదయం కుండలీభసా 

రుద్యర క్ష గణదర్ినం |  

తార్స్రర్ మహ్మవాకో  

ప్ంచ్బ్ర హ్మాగ్నన హోత్ర కం ||  

39.  గోపాల త్ప్నం కృష్ణ ం 

యాజావలకోం వర్ణహ్కం  |  

శట్యోయన హ్యగ్రర వం 

దతాత తేర యంచ్ గారుడం ||  

40.  కలిజ్ఞబాలి సౌభాగో  

ర్హ్సో ఋచ్ ముక్తత కా| 

ఏవం అషో్ఠత్త ర్ శత్ం 

భావనాత్ర య నాశకం || 

40. a. జా్ఞన వ్ ర్ణగోదం ప్నంస్రం 

వాసనాత్ర యనాశనం || 

41.  పూరోేత్త రేషు విహిత్ 
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త్త్త చ్ఛాంతి ప్నర్సుర్ం |  

వేదవిద్యోవర త్స్రనత్ 

ద్వశికసోముఖాత్ సేయం ||  

42.  గృహీతాేషో్ఠత్త ర్ శత్ం  

యే ప్ఠంతి దిేజోత్త మా |  

పార ర్బ్ధ క్షయ ప్ర్ోంత్ం  

జీవనుాకాత భవంతితే || 

43.  త్త్ః కాలవశద్వవ 

పార ర్బే్ఢతు క్షయంగతే | 

వ్ ద్వహీం మామకీం ముక్తత ం 

యాంతి నాసత ోత్ర  సంశయః || 

44.  సరోేప్నిష్ద్యం మధ్యో 

స్రర్మషో్ఠత్త ర్ శత్ం | 

సకృచ్ారవణ మాతేర ణ 

సర్ణేమౌఘ నికృంత్నం || 

45. మయోప్దిషో్ం శిష్ఠోయ 

తుభోం ప్వన నందన | 

ఇదం శసర ం మయాదిషో్ం 

గుహ్ోమషో్ఠత్త ర్ శత్ం || 

46.  జా్ఞనతో2జా్ఞనతోవాపి 

ప్ఠతాం బ్ంధమోచ్కం | 

ర్ణజోం ద్వయం ధనం ద్వయం 

యాచ్త్ః కామపూర్ణం || 

47.  ఇదం అష్ఠట త్త ర్ శత్ం 
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నద్వయం యసో కసోచ్చత్ | 

నాసిత కాయ కృత్ఘ్ననయ 

దుర్ణచ్ఛర్ ర్తాయవ్  || 

48.  మద్క్తత  విముఖాయా సత్ 

శసర  గరేత షు ముహ్ోతే | 

గురుభక్తత  విహీనాయ 

ద్యత్వోం న కద్యచ్న || 

49.  సేవాప్ర్ణయ శిష్ఠోయ 

హిత్ప్నతార య మారుతే | 

మద్కాత య స్తశ్రలాయ 

కులీనాయ స్తమేధసే || 

50.  సమోక్ ప్రీక్షో ద్యత్వోం 

ఏవమషో్ఠత్త ర్ం శత్ం | 

యః ప్ఠేత్ శుూ ణుయాద్యేపి 

సమామేతి నసంశయః || 

51.  త్ద్వత్ద్ ఋచ్ఛభ్యోకత ం 

విద్యోహ్వ్  బార హ్ాణమాజగామ 

గోపాయమాంశ్రవధిష్ట్ట ో హ్మసిా | 

అస్తయ కాయాన్ రుజవే శఠాయ 

మామాబ్రూ యా వర్ోవతీ త్ధ్యస్రోం || 

52.  యమేవ విద్యో శుూ త్ మప్ర మత్త ం 

మేధ్యవినం బ్ర హ్ాచ్రోోప్ప్ననం | 

అస్రా ఇమాముప్ ప్నానయ సమోక్ 

ప్రీక్షోదద్యోత్ వ్ ష్ణ వమాత్ానిషో్ఠం || 
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ప్ర ధమాధ్యోయం - దిేతీయ ఖండం 

1.  అధహ్ నం శ్రర ర్ణమచ్ందర ం 

మారుతిః ప్ప్ర చ్ా   

ఋగ్వేద్యది విభాగ్వన 

ప్ృధక్ శంతిం మనుబ్రూ హీతి  

సహోవాచ్శ్రర ర్ణమః 

ఐత్రేయ కౌషీత్కీ  

నాదబంద్యోత్ాబోధ 

నిర్ణేణ ముదేలాక్షమాలికా  

తిర ప్నర్సౌభాగో బ్హ్ేృచ్ఛనాం  

ఋగ్వేదగతానాం దశ సంఖోకానాం  

ఉప్నిష్ద్యం వాజాేామనసీతి శంతిః || 

2.  ఈశవాసో బ్ృహ్ద్యర్ణో జ్ఞబాల 

హ్ంస ప్ర్మహ్ంస స్తబాల  

మంతిర కా నిర్ణలంబ్ 

తిర శిఖీ బార హ్ాణ మండల బార హ్ాణ  

అదేయ తార్కప్ ంగలభక్షుక  

తురీయాతీత్ అధ్యోత్ా  

తార్స్రర్ యాజావలకో  

శట్యోయన ముక్తత కానాం 

శుకల యజురేేద గతానాం  

ఏకోనవింశతి సంఖాోకానాం  

ఉప్నిష్ద్యం పూర్ణ మదః ఇతి శంతిః || 

3.  కఠ వలీల  త్ తిత రీయక 
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బ్ర హ్ా క్ వలో శ్రేతాశేత్ర్ 

గర్్ నార్ణయణ అమృత్బందు 

అమృత్నాద కాలాగ్ననరుదర  

క్షుర్షకా సర్ేస్రర్ శుకర్హ్సో 

తేజోబందు ధ్యోనబందు 

బ్ర హ్ావిద్యో యోగత్త్త  ే

దక్షిణమూర్షత  సకంద శరీర్క 

యోగశిఖా ఏకాక్షర్ అక్షి 

అవధూత్ కఠ రుదర  హ్ృదయ 

యోగకుండలిన ప్ంచ్బ్ర హ్ా 

పార ణగ్ననహోత్ర  వర్ణహ్ 

కలిసంత్ర్ణ సర్సేతీ ర్హ్స్రో నాం 

కృష్ణ  యజురేేద గతానాం 

ద్యేతిర ంశత్ సంఖాోకానాం 

ఉప్నిష్ద్యం సహ్నావవతిేతి శంతిః || 

4.  కేన ఛందోగో ఆరుణ 

మ్ తార యణీ మ్ తేర యీ వజర  స్తచ్చకా  

యోగచూడామణీ వాస్తద్వవ 

మహ్మసనాోస అవోకత   

కుండికా స్రవితీర  రుద్యర క్ష్  

జ్ఞబాల దర్ిన జ్ఞబాలీనాం  

స్రమవేదగతానాం ష్ఠడశ సంఖాోకానాం  

ఉప్నిష్దం ఆపాోయంతు ఇతి శంతిః || 

5.  ప్ర శన ముండక మాండూకో 
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అధర్ేశిర్ః అధర్ేశిఖ  

బ్ృహ్త్ జ్ఞబాల నృసింహ్తాపిని  

నార్ద ప్ర్షవార జక సీతా శర్భ  

మహ్మనార్ణయణ ర్ణమర్హ్సో 

ర్ణమతాపిని శండిలో 

ప్ర్మహ్ంస ప్ర్షవార జక అననపూర్ణ   

స్తర్ో ఆత్ా పాశుప్త్బ్ర హ్ా 

ప్ర్బ్ర హ్ా తిర ప్నర్ణతాపిన 

ద్వవ భావనా భసాజ్ఞల 

గణప్తి మహ్మవాకో గోపాలతాపిన 

కృష్ణ  హ్యగ్రర వ దతాత తేర య  

గారుడానామ అధర్ేవేదగతానాం  

ఏక తిర ంశత్ సంఖాోకానాం  

ఉప్నిష్ద్యం భదర ంకరేణ భః ఇతి శంతిః || 

6.  ముముక్షువః ప్నరుష్ఠః 

స్రధన చ్తుషో్య సంప్నానః  

శర ద్యధ వంత్ం సతుకలభవం  

శోర తిర యం శసర  వాత్ులోం 

గుణవంత్ం అకుటిలం 

సర్ేభూత్హితేర్త్ం దయాసముదర ం  

సదేురుం విధివత్ ఉప్సంగమో  

ఉప్హ్మర్ పాణయః 

అష్ఠట త్త ర్ శత్ం ఊప్నిష్దం  

విధివత్ అధీత్ో  

శర వణ మనన నిధిధ్యోసనాని 
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న్ ర్ంత్రేోణ కృతాే పార ర్బ్ధ క్షయాత్  

ద్వహ్త్ర య భంగం పార ప్ో  

ఉపాధి వినిరుాకత  ఘట్యకాశవత్ 

ప్ర్షపూర్ణ తా విద్వహ్ముక్తత ః  

స్ వ క్ వలోముక్తత ర్షతిః జా్ఞత్వోః || 

7.   అత్ః ఏవ బ్ర హ్ాలోకస్రధ ః 

అపి బ్ర హ్ాముఖాత్  

వేద్యంత్ శర వణది కృతాే  

తేన సహ్క్ వలోం లభంతే | 

అత్ః సరేేష్ఠం క్ వలోముక్తత ః  

జా్ఞనమాతేర ణ ఉకాత  

న కర్ా స్రంఖో యోగ 

ఉపాసనా ఆదిభః - ఇతుోప్నిష్త్ || 
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దిేతీయాధ్యోయం 

I. జీవనుాక్తత  – విద్వహ్ముక్తత  : దీని చ్ర్ా 

1.  త్ధ్యహ్ నం శ్రర ర్ణమచ్ందర ం 

మారుతిః ప్ప్ర చ్ా 

మారుతిరువాచ్ :- 

కా ఇయం జీవనుాక్తత ః ? 

విద్వహ్ముక్తత ః కా ? 

క్తంవా త్త్ర  ప్ర మాణం ? 

కధంవా త్త్ సిదిధ ః ? 

సిద్యధ ోవా క్తం ప్ర యోజనం ? ఇతి 

2.  సహోవాచ్ శ్రర ర్ణమః 

శ్రర ర్ణమ ఉవాచ్ :- 

ప్నరుష్సో కర్త ృత్ే భ్యకత ృత్ే  

స్తఖ దుఃఖాది లక్షణః 

చ్చత్త ధర్ాః కేల శరూప్తాేత్ 

బ్ంధః భవతి  

త్నినరోధనం జీవనుాక్తత ః || 

3.  ఉపాధి వినిరుాకత  ఘట్యకాశవత్  

పార ర్బ్ధ క్షయాత్ విద్వహ్ముక్తత ః  | 

జీవనుాక్తత  విద్వహ్ముకోత ోః 

అష్ఠట త్త ర్ శతోప్నిష్దః ప్ర మాణం  | 

కర్త ృతాేది దుఃఖనివృతిత  ద్యేర్ణ 

నితాోనంద్యవాపిత ః ప్ర యోజనం భవతి | 

త్త్ ప్నరుష్ప్ర యత్న స్రధోం భవతి  
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యధ్య ప్నత్ర కామేషో్ఠనా ప్నత్ర ం 

వాణజ్ఞోదినా విత్త ం 

జోోతిషో్ఠమేన సేరే్ం 

త్ధ్యప్నరుష్ప్ర యత్న స్రధో  

వేద్యంత్ శర వణది జనిత్ సమాధినా  

జీవనుాకాత ోది లాభః భవతి  

సర్ేవాసనా క్షయాత్ త్లాల భః || 

 

II. ప్నరుష్ ప్ర యత్నం – వాసనాక్షయం 

1.  ఉచ్ఛాసర ం శసిర త్ం చేతి  

పౌరుష్ం దిేవిధం మత్ం  

త్తోర చ్ఛాసర  మనర్ణధ య 

ప్ర్మార్ణధ య శసిర త్ం ||      II.01 

2.  లోకవాసనాయాజంతోః 

శసర వాసనాయాపిచ్ 

ద్వహ్వాసనాయా జా్ఞనం 

యధ్యవన్ నవ జ్ఞయతే ||      II.02 

3.  దిేవిధో వాసనా వ్యోహ్ః  

శుభశ్్ ావా శుభశాసః  

వాసనౌఘేన శుద్వధ న  

త్త్ర చేదను నయసే ||       II.03 

4.  త్త్ కర మేణశు తేన్ వ  

మామకం ప్దమాప్ననహి  

అధచేదశుభ్యభావః  

తాేమోోజయతి సంకటే ||      II.04 
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5. పార కత నసత దసౌ యతానత్  

జేత్వ్యోభవతాకపే  

శుభా శుభాభాోం మారే్ణభాోం  

వహ్ంతీ వాసనా సర్షత్ ||      II.05 

6.  పౌరుష్ట్ణ ప్ర యతేనన  

యోజనయా శుభేప్ధి  

అశుభేషు సమావిష్ట ం  

శుభేష్ట్ేవావతార్యేత్ ||      II.06 

7.  అశుభాచ్ఛాలిత్ం యాతి 

శుభం త్స్రాదపీత్ర్త్  

పౌరుష్ట్ణ ప్ర యతేనన 

లాలయేత్ చ్చత్త  చ్ఛలకం ||      II.07 

8.  ద్యర గభాోస వశద్యోతి 

యద్యతే వాసనోదయం 

త్ద్యభాోససో స్రఫలోం  

విదిధ త్ే మర్ష మర్ద న ||        II.08 

9.  సందిగాధ యా మపిభృశం  

శుభామేవసమాచ్ర్  

శుభాయాం వాసనా వృద్ధధ  

నదోష్ఠయ మరుతుుత్ ||      II.09 

10.  వాసనాక్షయ విజా్ఞన  

మనోనాశః మహ్మమతే 

సమకాలం చ్చర్ణభోస్రత ః 

భవంతి ఫలద్యమతాః ||      II.10 

11.  త్ర యమేతే సమం యావత్  
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నాభోస్రత శా ప్ననఃప్ననః  

తావననప్ద సంపార పిత ః 

భవత్ోపి సమాశిత్ ః ||       II.11 

12.  ఏక్ కశో నిష్ట్వోంతే  

యద్వోతే చ్చర్మప్ోలం  

త్ననసిదిధ ం ప్ర యచ్ాంతి  

మంతార ః సంకీర్ణ తా ఇవ ||      II.12  

13. తిర భరేత్ ః చ్చర్ణభోసైర్  

హ్ృదయగర ంధయో దృఢః  

నిశింకమేవతుూ టోంతి  

బసచేాద్యదేుణఇవ ||        II.13 

14.  జనాాంత్ర్ శతాభోస్రత  

మిధ్యో సంస్రర్ వాసనా  

స్రచ్చర్ణభాోస యోగ్వన 

బనా నక్షీయతే కేచ్చత్ ||       II.14 

15.  త్స్రాత్ సోమో ప్ర యతేనన  

పౌరుష్ట్ణ వివేక్తనా  

భ్యగ్వచ్ఛాం ద్రర్త్సత ోకాత ే  

త్ర యమేవ సమాశర యః ||       II.15 

 

III. వాసనాక్షయ విధ్యనం - ప్ర యోజనం 

16.  త్స్రాద్ వాసనాయాయుకత ం  

మనోబ్దధ ం విదుర్ బుధ్యః  

సమోగ్ వాసనాయా త్ోకత ంే  

ముకత  మిత్ోభ ధీయతే ||      III.01 
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17.  మనోనిర్ణేసన భావం  

ఆచ్ర్ణశు మహ్మకపే 

సమోగాలోకనాత్ సతాోత్ 

వాసనా ప్ర విలీయతే ||       III.02 

 

IVసోహ్ం - న్ ష్కర్ాోత్  

18.  వాసనా విలయే చేత్ః  

శమమాయాతి దీప్వత్  

వాసనాం సంప్ర్షత్ోజో  

మయిచ్చనాాత్ర  విగర హే ||      IV.01 

19.  యసిత షో్తి గత్సేనహ్ః  

సో2హ్ం సచ్చాత్ స్తఖాత్ాకః  

సమాధి మధ కర్ణాణ  

మాకరోతు కరోతువా ||      IV.02 

20.  హ్ృదయేనాత్త  సరేేహ్ః  

ముకత  ఏయోత్త  మాశయః  

న్ ష్కరేాోణ న త్స్రోర్ధ ః  

త్స్రోరోధ సిత  న కర్ాభః ||      IV.03 

21.  న సమాధ్యన జ్ఞపాోభాోం  

యసో నిర్ణేసనం మనః  

సంత్ోకత  వాసనా నౌానాద్  

ఋతే నాస్తత ోత్త మంప్దం ||      IV.04 

22.  వాసనాహీన మపేోత్త్  

చ్క్షుర్ణదీందిర యం సేత్ః  

ప్ర వర్త తే బ్హిః స్రేరేధ   
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వాసనామాత్ర  కార్ణం ||      IV.05 

23.  అయతోనప్నతేష్ేక్షి  

దృగ్ దర వేోషు యధ్యప్ననః  

న ర్ణగమేవ ప్త్తి  

త్దేత్ కారేోషు ధీర్ధీః ||      IV.06 

 

V. మనోనాశవిధ్యనం - ప్ర యోజనం 

24.  భావసంవిత్ ప్ర కటితాం  

అనురూపాంచ్ మారుతే  

చ్చత్త సోోత్పతుోప్ర్మాం  

వాసనాం మునయో విదుః ||      V-01 

25.  దృఢభోసత  ప్ద్యర్ధై క  

భావనాదతి చ్ంచ్లం 

చ్చత్త ం సంజ్ఞయతే జనా 

జర్ణమర్ణ కార్ణం ||       V-02 

26.  వాసనావేశత్ః పార ణ 

సపందసేత నచ్ వాసనా  

క్తర యతే చ్చత్త  బీజసో 

తేన బీజ్ఞంకుర్కర మః ||      V-03 

27.  ద్వేబీజే చ్చత్త  వృక్షసో  

పార ణసపందన వాసనే  

ఏకసిాంశా త్యోః క్షీణే  

క్షిప్ర ం ద్వే అపి నశోత్ః ||      V-04 

28.  అసంగ వోవహ్మర్తాేద్  

భవభావన వర్జ నాత్ 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 23 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

శరీర్నాశదర్షితాేద్ 

వాసనా న ప్ర వర్త తే || 

వాసనా సంప్ర్షతాోగాత్ 

చ్చత్త ం గచ్ాత్ోచ్చత్త తాం ||      V-05 

29.  అవాసనతాేత్ సత్త్ం 

యద్యన మనుతే మనః  

అమనస్రత త్దో ద్వతి 

ప్ర్మోప్ శమప్ర ద్య||       V-06 

30.  అవ్యోత్పనన మానా యావద్ 

భవా నజా్ఞత్ త్త్పదః  

గురుశసర  ప్ర మాణ్ స్తత   

నిరీణ త్ం తావద్య చ్ర్ ||       V-07 

31.  త్త్ః ప్కే కష్ఠయేణ  

నూనం విజా్ఞత్ వస్తత నా  

శుభ్యో2ప్ో సౌ త్ేయాతాోజోః  

వాసనౌఘో నిర్ణధినా ||      V-08 

 

VI జీవనుాక్తత  - విద్వహ్ముక్తత   

32.  దిేవిధశిాత్త  నాశోసిత   

సేరూప్న2రూప్ ఏవచ్  

జీవనుాకౌత  సరూప్ః స్రోద్  

అరూప్న ద్వహ్ముక్తత  గః ||      VI-01 

33.  అసోనాశమిద్యనం త్ేం  

పావనే  శుూ ణు స్రదర్ం  

చ్చత్త నాశభద్య నం హి 
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యద్యతే విదోతే ప్ననః ||      VI-02 

34.  మ్ తార ోదిభర్ గుణ్ ర్ యుకత ం  

శంతి మేతి న సంశయః  

భూ యోజనా వినిరుాకత ం  

జీవనుాకత సో త్నానః ||       VI-03 

35.  సరూప్న2సౌ మనోనాశః  

జీవనుాకత సో విదోతే  

అరూప్స్తత  మనోనాశః  

వ్ ద్వహీ ముక్తత గో భవేత్ ||      VI-04 

36.  సహ్స్రర ంకుర్ శఖాత్ా  

ఫలప్లల వ శలినః  

అసో సంస్రర్ వృక్షసో  

మనోమూలమిదం సిధ త్ం ||      VI-05 

37.  సంకలప ఏవ త్నానే ో  

సంకలోప ప్శమేవత్త్  

శోష్యాస్తయధ్య శోష్ం  

ఏతి సంస్రర్ పాద ప్ః ||      VI-06 

 

VII. మనోనిగర హ్ం (సంకలపనిగర హ్ం)  ఉపాయం  

38.  ఉపాయ ఏక ఏవాసిత   

మనసః సేసో నిగర హే  

మనసో2భ్యో దయోనాశః  

మనోనాశోమహోదయః ||      VII-01 

39.  తావనిన శ్రవవేతాలాః 

వలేంతి హ్ృది వాసనాః  
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ఏకత్త్ే దృఢభాోస్రత్  

యావనన విజితేమనః ||      VII-02 

40.  ప్ర క్షీణ చ్చత్త  దర్పస్య  

నిగృహీతేందిర య దిేష్ః  

ప్దిానోః ఇవ హేమంతే 

క్షీయంతే భ్యగవాసనాః ||      VII-03 

41.  హ్సత ం హ్సేత న సంపీడో 

దంత్ ః దంతాన్ విచూర్ణ ోచ్  

అంగానోంగ్ ోః సమాకర మో 

జయేద్యద్ధ సేకం మనః ||      VII-04 

42.  ఉప్విశోోప్ విశ్్ ోకాం  

చ్చంత్కేన ముహురుాహుః  

నశకోతే మనోజేతుం  

వినాయుక్తత  మనిందితాం ||      VII-05 

43.  అంకూశ్రన వినామత్త ః  

యధ్య దుష్ట  మత్ంగజః  

అధ్యోత్ా విద్యో2ధిగమః  

స్రధు సంగతి రేవచ్ ||        VII-06 

44.  వాసనా సంప్ర్షతాోగః  

పార ణసపంద నిరోధనం  

ఏతాస్రత యుకత  మః ప్నష్ఠట ః  

సంతి చ్చత్త  జయేక్తల ||       VII-07 

45.  సతీషు యుక్తత  ష్ట్ేతాను  

హ్ఠానినయమ యంతియే  

చేత్సోదీప్ ముత్ుృజో  
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విచ్చనేంతి త్మో20గన్ ః ||       VII-08 

46.  విమూఢః కరుత ముదుోకాత ః   

యేహ్ఠాత్ చేత్సోజయం  

తేనిబ్ధనంతి నాగ్వందర ం  

ఉనాత్త ం బసత్స్తత భః ||      VII-09 

 

VIII. విజా్ఞనయోగ ర్హ్స్రోలు -  ధ్యోనసమాధి విష్యాలు  

47.  ద్వేబీజే చ్చత్త  వృక్షసో  

నివృతిత  వర త్ ధ్యర్షణః |  

ఏకం పార ణ ప్ర్షసపంధః  

దిేతీయం దృఢ భావనా ||       VIII-01 

48.  స్రహి సర్ేగతా సంవిత్  

పార ణ సపంద్వన చ్ఛలోతే |  

చ్చతై  కాగార ోద్ యత్ః జా్ఞన  

ముకత ం సముప్జ్ఞయతే ||       VIII-02 

49.  త్త్ స్రధన మధోధ్యోనం  

యధ్య వదుప్దిశోతే |  

విలాప్ో వికృతిం కృతాునమ్  

సంభవ వోత్ోయ కర మాత్ |  

ప్ర్షశిష్ట ం చ్ చ్చనాాత్ర ం  

చ్చద్యనందం విచ్చంత్య ||      VIII-03 

 

IX. సహ్జ కుంభకము – సమాధిసోపానములు 

50.  అపానే 2సత ంగతే పార ణః  
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యావనానభ్యో దితో హ్ృది |  

తావత్ స్ర కుంభ కావసధ   

యోగభ ర్ణోను భూయతే ||      IX-01 

51.  బ్హిర్సత ంగతే పార ణే  

యావనానపాన ఉదేత్ః |  

తావత్ పూర్ణణ ం సమావసథ ం  

బ్హిష్ట ం కుంభకం విదుః ||       IX-02 

52.  బ్ర హ్మాకార్ మనోవృతిత   

ప్ర వాహో2హ్ం కృతిం వినా |  

సంప్ర జా్ఞత్ సమాధి స్రోత్  

ధ్యోనాభాోస ప్ర కరి్త్ః ||       IX-03 

53.  ప్ర శంత్ వృతిత కం చ్చత్త ం  

ప్ర్మానంద ద్యయకం |  

అసంప్ర జా్ఞత్ నామా2యం  

సమాధిర్ యోగ్ననాం పిర యః ||      IX-04 

54.  ప్ర భాశ్రనోం మనశ్రినోం  

బుదిధ  శ్రనోం చ్చద్యత్ాకం |  

అత్ద్ వాోవృతిత  రూప్న2సౌ  

సమాధిర్ మునిభావిత్ః ||       IX-05 

55.  ఊర్ధ ే పూర్ణ మధః పూర్ణ ం  

మధో పూర్ణ ం శివాత్ాకం |  

స్రక్ష్యద్ విధి ముఖ్య హేోష్ః  

సమాధి పార్మార్షథ క ||        IX-06 
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X. అజా్ఞన వాసనా మేఘములు 

56.  దృఢ భావన యాత్ోకత   

పూర్ణేప్ర్ విచ్ఛర్ణం |  

యధ్య ద్యనం ప్ద్యర్థ సో  

వాసనా స్ర ప్ర కీర్షత తా ||       X-01 

57.  భావిత్ం తీవర సంవేగాత్  

ఆత్ానా యత్త  ద్వవసః |  

భవతాోస్త కపిశ్రర షో్!  

విగతే త్ర్ వాసనః ||       X-02 

58.  తాదృగ్ రూప్న హి ప్నరుష్ః  

వాసనా వివశ్రకృత్ః |  

సంప్శోతి యద్ వ్  త్త్  

సదేసిత ేతి విముహ్ోతి ||       X-03 

59.  వాసనా వేగ వ్ చ్చతార ోత్  

సేరూప్ం న జహ్మతి త్త్ |  

భార ంత్ం ప్శోతి దుర్ దృష్ఠట   

సర్ేం మదవశదివ ||       X-04 

 

Xi. జీవనుాక్తత  ర్హ్సోము 

60.  వాసనా దిేవిధ్య ప్నర కాత   

శుద్యధ  చ్ మలినా త్ద్య |  

మలినా జనా హేతు స్రోత్  

శుద్యధ  జనా వినాశిన ||       XI-01 

61.  అజా్ఞనను ఘనాకార్ణ 
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ఘనాహ్ంకార్ శలిన |  

ప్ననర్జ నా కరీప్నర కాత  

మలినా వాసనా బుధ్  ||      XI-02 

62. ప్ననర్జ నాాం కుర్ం త్ోకాత ే 

సిథ తిః సంభృష్ట  బీజవత్ |  

బ్హుశసర  కధ్యకంధ్య  

రోమంధ్యన వృధ్ వక్తం |        

అనే ోష్ట వోం ప్ర యతేనన 

మారుతే జోోతిర్ణత్ర్ం ||      XI-03 

63.  దర్ినా దర్ినే  హితాే  

సేయం కేవల రూప్త్ః |  

య ఆసేత  కపి శరూద ల  

బ్ర హ్మాస బ్ర హ్ావిత్ సేయం ||      XI-04 

64.  అధీత్ో చ్తురో వేద్యన్  

సర్ే శస్రర ణోనే కశః |  

బ్ర హ్ాత్త్ేం నజ్ఞనాతి  

దరీేపాక ర్సం యధ్య ||       XI-05 

65.  సేద్వహ్మ శుచ్చ గంధ్యన 

న విర్జోతే యః ప్నమాన్ |  

విర్ణగ కార్ణం త్సో  

క్తమనో దుప్దిశోతే ||        XI-06 

66.  అత్ోంత్ మలినోద్వహ్ః  

ద్వహీ చ్ఛత్ోంత్ నిర్ాలః |  

ఉభయోర్ంత్ర్ం జా్ఞతాే  
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కసో శౌచ్ం విధీయతే ||       XI-07 

67.  బ్దోధ హి వాసనా బ్దధ ః  

మోక్షస్రుోత్ వాసనాక్షయః |  

వాసనాసత ంే ప్ర్షత్ోజో  

మోక్ష్యర్షథ త్ే మపిత్ోజ ||       XI-08 

68.  మానసీర్ణే సనాః పూర్ేం  

త్ోకాత ే విష్యవాసనా |  

మ్ తార ోది వాసనానామిన  

గృహ్మణ అమల వాసనా ||       XI-09 

69. తా అప్ోత్ః ప్ర్షత్ోజో  

తాభర్ వోవహ్ర్ననపి |  

అంత్శింత్ సమసేత హ్ః 

భవ చ్చనాాత్ర  వాసనః ||       XI-10 

70.  తామప్ోధ ప్ర్షత్ోజో  

మనోబుదిధ  సమనిేతాం |  

శ్రష్ సిథ ర్ సమాధ్యనః  

మయిత్ేం భవ మారుతే ||      XI-11 

 

XII ఉప్సంహ్మర్ము  

71.  ఆశబ్ద  మసపర్ి మరూప్ మవోయం  

త్ధ్యర్సం నిత్ోమగంధ వచ్ాయత్ |  

అనామ గోత్ర ం మమరూప్ మీ దృశోం  

భజసేనిత్ోం ప్వనాత్ా జ్ఞర్షత హ్ం ||     XII-01 

72.  దృశి సేరూప్ం, గగనోప్మం ప్ర్ం  
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సకృదిేభాత్ం, త్ేజమేక మక్షర్ం |  

అలేప్కం సర్ే, గత్ం యదదేయం  

త్ద్వవ చ్ఛహ్ం, సకలం విముకత  ఓం ||       XII-02 

73.  దృశిస్తత  శుదోధ 2హ్ మవిక్తర యాత్ాకః  

నమే2సిత  కశిాత్ విష్య సేభావత్ః |  

ప్నర్సిత ర్ శోార్ధ ే, మధశా సర్ేత్ః  

నుపూర్ణ  భూమా2హ్ మితీహ్ భావయ ||   XII-03 

74. అజో2మర్శ్్ ావ, త్ధ్య2జరో2 మృత్ః  

సేయం ప్ర భః సర్ేగతో2హ్ మవోయః |  

న కార్ణం కార్ో, మతీత్ో నిర్ాలః  

సద్ వ త్ృప్నత 2హ్ మితీ హ్ భావయ ||     XII-04 

75. జీవనుాక్తత  ప్దం త్ోకాత ే  

సేద్వహేకాల స్రత్కృతే |  

విశత్ో ద్వహ్ ముకత త్ేం  

ప్వనో సపంద తామివ ||       XII-05 

76. త్ద్వత్ద్ ఋచ్ఛ భ్యోకత ం - త్దిేష్ఠణ  ప్ర్మం ప్దం  

సద్య ప్శోంతి స్తర్యః దివవచ్క్షు ర్ణత్త్ం ||  

త్దిేపార సో విప్నోవ్య జ్ఞగృ వాంస సమింధతే ||  

విష్ఠణ ర్ోత్ ప్ర్మం ప్దం  

ఓం సత్ోం ఇతుో ప్నిష్త్ ||       XII-06 
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మావదద  లభంచే అనిన ప్నసత కముల వివర్ముల కొర్కు ఈ క్తర ంది లింక్ 

(Link) ప్  క్తల క్ చేయండి : 

 http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 

"ముక్తత కోప్నిష్తుత "గర ంధంప్  పూజో గురుద్వవ్యలు "శ్రర  ద్వవిశ్టిట  

చ్లప్తిర్ణవ్యగారు" చేసిన వాోఖో 260 పేజీలకు ప్ గా ఉనన 

ప్నసత కములు మా వదద  లభంచును. 
 

EBOOK మీరు DOWNLOAD చేస్తకొనుటకు రూ.250/- లేద్య 

ప్నసత కమును మేము మీ ఇంటిక్త ప్ంపాలంటే (courier ఖరుాలు  

అదనం కలిపి) ONLINE లో చెలిల ంచుటకు -  
 

Click and  Pay through Paytm :  

http://srichalapathirao.com/images/paytm_QR_WWWSRICHALA

PATHIRAOCOM.png 

లేద్య 

మీకు మరేద్ నా సంద్వహ్ం ఉంటే care@srichalapathirao.com కు 

ఈమయిల్ ప్ంప్గలరు లేద్య +91 80085 39770 OR +91 95388 

58115 నంబ్ర్ల కు ఫోన్ చేయగలరు 
 

అనిన ప్నసత కములను లేద్య కొనిన ప్నసత కములను లేద్య గురుముఖతా 

ప్ర వచ్నములను (వడియో ప్ర వచ్నముల కొర్కు) శర వణం చేయుటకు 

DVD, External Hard Disk లేద్య Audio CD , Pen Drive కొర్కు ఈ క్తర ంది 

లింక్ (URL) ప్  క్తల క్ చేయండి : 

http://www.srichalapathirao.com/catalog 
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http://srichalapathirao.com/images/paytm_QR_WWWSRICHALAPATHIRAOCOM.png
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 Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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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, ....; 
జీవనసత్యోలు, ధరాాధర  ావిశే్లషణ; ద్రౌపది, కర్ణు డు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; శంతిపరవం విశ్లషాలు : 
II. ఆధాోతిాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధ ంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, మరణానిన 
మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోతిాక 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, స్త2హ్ం భావన ద్వరా ముకి,్ వినాయక చవితి, విఘ్ననశ్వర గాధ వెనుక 
ఆధాోతిాక రహ్సోం, దసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం. 
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు  
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