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VI అధ్యాసను అంతం చేసే విధ్యనం

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

శ్లో|| స్వాత్మన్యేవ సదా స్థిత్వా ా ోనశ్యతే య గినః్

వాసనానాాం క్షయశ్చాత్ స్వాధ్యేస్వప్యాం కురు

శ్లో త్మోదాాభ్యాంేాం ః

సత్వా ా|  సత్ాాం ద్ధేన్ ్యతే య

త్స్వమ|  సత్్వ ోవష్టభ్ే స్వాధ్యేస్వప్యాం కురు

శ్లో ప్రాఃబ్ాం పుష్ే య వపు ఇ య నిశ్చాత్ే నియతాల

ధైఃే మాలాంబ్ే యత్నే్ స్వాధ్యేస్వ ప్యాం కురు

శ్లో నాహాం జీవ పఃాంబ్రహ్మమ య అత్|  వాేవృ య్ పూఃాకాం
వాసనా వేగత్ ప్రాప్ స్వాధ్యేస్వప్యాం కురు

277
278
279

280

శ్లో శ్రుత్వా ా యుక్త్్ా స్వానుభూత్వా ే జ్ఞాత్వా ా సర్వాత్మా మాత్మ్
కాచిదా భ్యాంసత్ ప్రాప్ స్వాధ్యేస్వప్యాం కురు

శ్లో అనాేదా్ విసర్వాభ్యాంేాం ఈష్నాేస్థ్ క్రియాము న్య |
త్ధేనక నిష్ఠయా నిత్ేాం స్వాధ్యేస్వప్యాం కురు

శ్లో త్త్్వోస్వేది వాక్యేత్ి బ్రహ్మమత్మమకత్ా బోధత్

బ్రహమణ్యేత్మత్ా దార్వయాయ స్వాధ్యేస్వప్యాం కురు

శ్లో అహాం భ్యాంవసే ధేనహ్మస్థమన్ నిశ్శేష్ విలయా వధి
-

స్వవధ్యన్య్ యుక్త్్త్వా మ, స్వాధ్యేస్వప్యాం కురు

శ్లో ప్రతీ యర్జీవ గత సాపే వదాా య యావత్వా 

త్వా వనిేఃాంత్ఃాం విద్ా న్ స్వాధ్యేస్వప్యాం కురు
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శ్లో నిద్రాయా లోకవార్వ్యా యతబ్దాధేన ఃపి విసమృత్న |

కాచినాేవసఃాం ద్త్వా ్వ చిాంత్యాత్వా మని మాత్మని

286

శ్లో మాత్వా పిత్రోర్ ోలోద్ భూత్ాం, ోలమాాంస ోయాం వపు |
త్ాక్త్్వ చాండాలవద్ దూఃాం బ్రహ్మమభూయకృతీ భ్వ ||

శ్లో ఘటాక్త్యతాం ోహ్మక్త్శ్శ ఇవాత్వా మ్ాం పర్వత్మని

విలాప్యేఖాండ భ్యాంవే్ తూష్ణాం భ్వ సదామున్య

శ్లో సాప్రక్త్యత ోధిష్ఠఠ్ాం సాయాం భూయ సదాత్మనా

బ్రహ్మమాండోపి పిాండాాండాం త్ే త్వా ేాం ోలభ్యాంాండవ| ||

శ్లో చిదాత్మని సదా్ాంధేన ధేనహ్మరూఢా ోహాం ధియాం
నివేయతే లాంగము|  సృ ే కేవలోభ్వ సఃాదా

శ్లో యత్రైష్ గదాభ్యాంసో ద్ఃపణ్యాం త్ పుఃాం యధ్య
త్|  బ్రహ్మమత్ామి య జ్ఞాత్వా ా కృత్కృతే భ్విష్ేస్థ

287

288
289

290
291

శ్లో య|  సత్ేభూత్ాం ని రూపమాద్ేాం
చిద్ద్ాయా్ాంద్ ోరూప ోక్రియాం
త్ధేనత్ే మిధ్యే వపురు|  సృజేత్

శైలూష్ వధేనాష్ ముప్యత్్ మాత్మ్

292

VII గుర్్ాంపబ్డే అహాంక్త్ఃము - మిధే.
శ్లో సర్వాత్మనా ద్ృయతేమిద్ాం ోృషైవ
నైవాహోః క్షణికత్ాద్ఃేనా| 
జ్ఞనాోేహాం సఃామి య ప్రతీ య
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కుతహమాధేన క్షణికసే స్థధేనాా| 

293

శ్లో అహాం పదాఃస్వ హమాదిస్వక్షీ

నిత్ేాం సుషుప్య్వపి భ్యాంవద్ఃేనా| 

బ్రూత్న హేజో నిత్ే ఇ య యతృ య సాయాం
త్|  ప్రత్ేగాత్వా మ సద్సదిాలక్షణ

294

శ్లో విక్త్ర్ణ్యాం సఃావిక్త్ఃవేత్వా ్

నిత్వా ేవిక్త్రో భ్వితాం సోఃహ య

ోనశఃధ సాపే సుషుపి్షు సుుటాం

పు్ పు్ ద్ృష్ట ోసత్్వమేత్గి

295

శ్లో అతఽభిమా్ాం త్ే మాాంసపిాండే
పిాండాభిమాని్ేపి బుది కలపత్న
క్త్లత్రయాబ్దధేోఖ డబోధాం

జ్ఞాత్వా ా సామాత్వా మ్ము హీహ్మ శ్చాం యాం

296

శ్లో త్ేజ్ఞభిమా్ాం కులగోత్రనాో
రూప్యశ్రమేష్ఠార్దారయతవాితేషత్నషు

లాంగసే ధర్వమ్పి క ః్ృత్వా దాం

స్ాక్త్్వ భ్వాఖాండ సుఖసారూప

297

VIII అహాంక్త్ఃమును నిఃస్థాంచుట.
శ్లో|| సాంత్ేన్యే ప్ర య బ్ాంధ్య పుాంస సాంస్వఃహ్మత్వో ద్ృష్ఠట
త్నష్ఠమేవాం మూలాం ప్రధోవిక్త్రో భ్వత్ేహాంక్త్ః
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శ్లో యావ|  స్వే|  సాసే సాంబ్ాంధోహాంక్త్రేణ దుర్వత్మనా
త్వా వ్ే లేసమాత్రాపి ముక్త్ వార్వ్ విలక్షణ్య

శ్లో అహాంక్త్ః గ్రహ్మనుమక్ స్వరూపముప పద్ేత్న

చాంద్రవదిాోల పూఃణ స్వ్ా్ాంద్ సాయాంప్రభ్

299
300

శ్లో గి వా పురే సోఽహమి య ప్రతీత్

బుదాా ప్రక్లో ప్స్ ోఽస్వ య మూఢయా
త్స్మ్వ నిశ్శేష్త్యా వినాశ్శ

బ్రహ్మమత్మభ్యాంవ ప్ర యబ్ాంధశూ్ే

301

శ్లో బ్రహ్మమ్ాంద్ని ధిఃమహ్మ బ్లవత్వా హాంక్త్ః ఘోర్వహినా
సాంవేష్ఠటాత్మని ఃక్షాత్న గుణోచంయతాాం స్త్రి భిఃమస్క

విజ్ఞానాఖేోహ్మస్థనా శ్రు యోత్వా  విచిిద్ే శీఃషత్రయాం

నిరూమలాేహిమిోాం నిధిాం సుఖకఃాం ధీరోనుభోకు్ాం క్షో

302

శ్లో యావదాా య|  క్తాంచిదిాష్దోష్స్ఫుర్్ఃస్థ్ చేధేనా హ్మ

కధమారోగాేయ భ్వేత్్ ద్ాహాంత్వా పి గినఃనశ ముక్తమ్ా 303

శ్లో అహమోత్ేాంత్ నివృత్వా ్ా త్త్కృత్నానా వికలప సాంహృత్వా ే
ప్రత్ేక్ల త్త్్వవివేక్త్ది ోహోస్థమ య విాంద్త్న త్త్్వాం

304

శ్లో అహాంక్త్రే కః్ఃేహమి య ో యాం ముాంచ సహస్వ
విక్త్ర్వత్మనాేత్మ ప్ర యఫలజుషి సాస్థ య ముషి

యద్ధ్యేస్వత్రాపరప్య్ నిోృ య ర్వదు ఖ బ్హళా
ప్రతీచశ్చాన్మమరే్స్వ సుఖత్నశ సాంసృ య ర్యాం
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శ్లో సదైక రూపసే చిదాత్మనశ విభో
ర్వ్ాంద్మూరే్ః్వద్ే కీరే్

నైవా్ేధ్య క్త్ాపే విక్త్ర్ణస్త్

వినాహోధ్యేసోముష్ే సాంసృ య

306

శ్లో త్స్వమద్హాంక్త్ఃమిోాం సాయతత్రాం
భోకు్ఃాళే కాంటకవ|  ప్రతీత్ాం

విచిిద్ే విజ్ఞా్ ోహ్మస్థనా సుుటాం

భాంక్ష్వాత్మ స్వమ్రా ేసుఖాం యధేష్టాం

307

శ్లో త్తహమాధేనర్ానివః్ా వృ య్ాం

సాంత్ేక్ర్వగ పఃమాఃలాభ్యాం| 

తూష్ణాం సమాస్వాత్మ సుఖానుభూత్వా ే
పూర్వణత్మనా బ్రహమణి నిర్ాకలప

308

శ్లో సమూలకృత్పి ోహ్మ్హాం పు్

రుాాలేోఖిత్ స్వేద్ేది చేత్స్వ క్షణాం
సాంజీవే విక్షేపయతత్ాం కరో య

సభ్సాత్వా  ప్రావృషి వార్దో యధ్య

309

IX కఃమలు - ఆలోచ్లు - వాస్లు త్ేజాంచు.
శ్లో ని గృహే యతత్రోఃహమోవక్త్యత

కాచి్ే ధేనగి విష్యానుచిాంత్యా
స ఏవ సాంజీవ్ హ్మతఃసే

ప్రక్షీణ ాం బీఃత్రోర్ వాాంబు
Email : care@srichalapathirao.com
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శ్లో ధేనహ్మత్మనా సాంస్థత్ ఏవ క్త్మీ

విలక్షణ క్త్ోయిత్వా  కధాంస్వే| 
అతఃసాంధ్య్ పఃత్ామేవ

భేద్ ప్రసక్త్్ా భ్వబ్ాంధ హ్మత
శ్లో క్త్ఃేప్రవః నాదీ ప్రవృది పర్ద్ృయతేత్న

క్త్ఃేనాశ్చదీ నాయత స్స్వమత్వా కఃేాం నిరోధయే| 

శ్లో వాసనావృదిత్ క్త్ఃేాం క్త్ఃే వృదాా చ వాసనా
వఃత్ సఃాదా పుాంస సాంస్వరో ్ నివః్త్న

శ్లో సాంస్వఃబ్ాంధ విచిిత్మ్ా త్ద్ావయాం ప్రద్హ్మద్ే య

వాసనావృదిరేత్వా భ్యాంేాం చిాంత్యా క్రియయా బ్హి

శ్లో త్వా భ్యాంేాం ప్రవఃమానా స్వ స్ఫత్న సాంసృ య మాత్మ్

త్రయాణ్యాం చ క్షగిప్యయ సర్వావస్విసు సఃాదా

శ్లో సఃాత్ర సఃాత్ సఃాాం బ్రహమమాత్రావలోకనై

సదాావవా సనాదార్వయాత్్ త్రయాం లయోద్ేత్న

శ్లో

క్రియానాశ్శ భ్వేచిాాంత్వా నాశ్లస్వమదాాసనాక్షయ

వాసనా ప్రక్షగి మోక్ష స్వ జీవనుమక్త్ర్ష్ేత్న
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317

శ్లో సదాాసనాస్ఫుర్్ వి ృాంభ్ణే సత్ే
సౌ విలీనాపేహమాదివాసనా

అ యప్రకృష్ఠటఽపేరుణ ప్రభ్యాంయాాం
విలీయత్న స్వధు యధ్య త్మిస్రా
Email : care@srichalapathirao.com
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Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం
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శ్లో త్ోస్ో క్త్ఃేో్ః జ్ఞలాం
్ద్ృయతేత్న సతేదిత్న దిన్యశ్శ

త్ధ్యద్ాయా్ాంద్ ఃస్వనుభూతౌ
నై వాస్థ్ బ్ాంఢో ్ చ దు ఖగాంధ
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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,
కర్ణ పర్వం,…..; జీవనసత్యోలు, ధరాాధరా విశ్లే షణ; ద్రౌపది, కర్ణుడు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; విశ్లషాలు :
II. ఆధాోత్మాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు,
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోత్మాక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు;…..;
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తత్వబోధ, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్త్స్త్త్రం, ఆతావిద్ోవిలాసం,
ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, వివేక చూడామణి, నిర్వవణష్ట్కం,……;
IV. శ్రీమదభగవద్గీత : 1-18 అధాోయములు
V. ఉపనిషత్త్ లు :- ఈశవాసో, కేన, కఠ, ముండక, మాండూకో, కైవలో, గరభ, సూరో, దరశన, త్యరసార,
మహావాకో, పంచబ్రహ్ా, గోపాలత్యపినో, వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్య్త్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ,
జాబాలి, సౌభాగ్యలక్ష్మీ., సర్సవతీర్హసయ, బహవృచ, ముకి ్క మొ||వి.
VI. భకి ్: శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారద భకి ్ సూత్రములు, శ్రీకృషు అష్టోత్ర శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం,
కుచేలోపాఖ్యోనం.
VII. బ్రహ్ాసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్ాసూత్రములు
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసరము, ఆషాడ / గర్ణ / వాోస పూర్తు మ ప్రాధానోత, గర్ణవును ఎలా
గర్త్ంచి సేవించాలి, ఎందుకు ?, గర్ణవు పటే శిష్యోని కర్వోం, గరూపదేశ్ం, గర్ణవు యొకక ఆవశ్ోకత,
గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధ ం
IX. సాధనలు : పరమారధ సాధనలు, సమాధి అభాోసం
X. ఇతర గ్రంధములు : మహాత్తాల సూకు్ లు, ఉత్మ జీవనవిధానం, పరమారధ సాధనలు , మోక్ష సాధనా
రహ్సోం , ధాోనం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం 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
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