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I సమాధి - అభ్యాసం
శ్లో|| అజ్ఞాన హృదయ గ్రంధే ర్నిశ్శేష విలయసతదా|

సమాధినా వికల్పేన యదా ద్వైతాత్మ దర్ేనం||

354

శ్లో|| త్ైమహ మిద మితీయం, కలేనా బుద్ధిదోషాత్
ప్రభవతి పర్మాత్మని, అదైయే నిర్నైశ్శషే|
ప్రవిలసతి సమాధౌ, అసా సర్వై వికల్పే

విలయన ముపగచ్ఛేత్, వస్తతత్తాతా వధృతాా ||

355

శ్లో|| శంతో దాంత్ః పర్ము పర్త్ః క్షంతి యుకతం సమాధిం
కుర్ైనిిత్ాం కలయతి యతిః సైసా సర్వైత్మ భ్యవం|
తేనా విదాాతిమిర్ జనితాన్, సాధుదగ్ధి వికల్పేన్

బ్రహ్మమకృతాా నివసతి స్తఖం, నిష్క్రియో నిర్నైకలేః||

356

శ్లో|| సమాహితాయే ప్రవిల్పపా ాహహాం

శ్రోత్రాద్ధ చ్ఛత్ః సైమహం చిదాత్మని|
త్ ఏవ ముక్తత భవపాశ బంధః

నాన్యాతు పార్వక్ష్య కధాభిధాయినః ||

357

శ్లో|| ఉపాధి భేదాత్ సైయమేవ భిదాతే

చోపాధా పోహే సైయమేవ కేవలః|
త్సామదుపాధేర్ విలయాయ విదాైన్
వసేత్ సదాకలే సమాధి నిషటయా||

శ్లో|| సతి సక్తత నర్వయాతి సదాావం హేా కనిషఠయా|

కీటక్త భ్రమర్ం ధాాయన్ బ్రమర్తాైయ కలేతే||
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శ్లో|| క్రియాంత్ ర్వసక్తత మపాసా కీటక్త

ధాాననిలిత్ైం హాలిభ్యవ మృచ్ేతి|
త్థైవ యోగీ పర్మాత్మత్త్తాం

ధాాతాై సమాయాతి త్దేక నిషఠయా||

360

శ్లో|| అతీవ సూక్ష్మం పర్మాత్మత్త్తాం

న సూూల దృషాటయ ప్రతిపతుత మర్హతి|

సమాధి నాత్ాంత్ స్త సూక్ష్మ వృతాా
జ్ఞాత్వా మార్త్తయ ర్తి శుది బుద్ధిః||

361

శ్లో|| యధా స్తవర్ణం, పుటపాక శ్లధిత్ం

త్ాక్తతామలం, సాైత్మ గుణం సమృచ్ేతి|
త్ధా మనః సత్తా, ర్జసతమో మలం

ధాాన్యన సంత్ాజా, సమేతి త్త్తాం||

362

శ్లో|| నిర్ంత్ర్వభ్యాస, వశత్ త్ద్ధత్ిం

పకైం మనో బ్ర్హమణి లీయతే యదా|
త్దా సమాధిః సవికలే వర్నిత్ః

సతో దైయానంద, ర్సానుభ్యవకః||

363

శ్లో|| సమాధి నాన్యన, సమసత వాసనా
గ్రంధేర్ వినాశ్ల ఖిల కర్మనాశః|

అంత్ర్ాహిః సస ర్ైత్ ఏవ సర్ైదా

సైరూప విస్తుర్నత ర్యత్ిత్ః సాాత్||

364

శ్లో|| శ్రుతేః శత్గుణం విదాాత్, మననం మననాదపి
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నిధి ధాాసనం లక్ష్గుణం - అనంత్ం నిర్నైకలేకం||

365

శ్లో|| నిర్నైకలేక, సమాధినా స్తుటం

బ్రహమత్త్ై, మవ గమాతే ధ్రువం|

నానాధా చ్ల, త్యా మనోగతేః

ప్రత్ాయాంత్ర్, నిమిశ్రిత్ం భవేత్||

366

శ్లో|| అత్ః సమాధత్సా, యతేంద్రియః సన్
నిర్ంత్ర్ం శంత్, మనాః ప్రతీచి|

విధైంస యధాైంత్, మనాదా విదాయా
కృత్ం సదేకత్ై, విల్పకన్యన ||

శ్లో|| యోగసా ప్రధమం దాైర్ం, వాక్ నిర్వధోఽపర్నగ్రహః|
నిర్వశచ్ నిరీహ్మచ్ నిత్ామేక్తంత్ శీలతా||

367
368

శ్లో|| ఏక్తంత్ స్థూతి ర్నంద్రియో పర్మణే, హేతుర్దమ శ్శే త్సః

సంర్వధేకర్ణం శమేన విలయం, యాయాదహం వాసనా|
తేనానంద ర్సానుభూతి ర్చ్ల్ప, బ్రాహేమ సదా యోగినః

త్సామత్ చిత్త నిర్వధ ఏవ సత్త్ం, క్తర్ాః ప్రయతాినుమన్యః|| 369
శ్లో|| వాచ్ం నియచ్ఛేత్మని త్ం నియచ్ే

బుద్దద ధియం యచ్ే, చ్ బుద్ధి సాక్షిణి|
త్ం చ్ఛపి పూర్వణ, త్మని నిర్నైకల్పే

విల్పపాశంతిం, పర్మాం భజసై||
శ్లో|| దేహ ప్రాణేంద్రియ మనో బుదాియద్ధభిరుపాధిభిః|

యైర్తవతయర్ైృతేత సమాయోగః త్త్తద్ భ్యవోసా యోగినః ||
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శ్లో|| త్నిి వృతాా మున్యః సమాక్ సర్వైపర్మణం స్తఖం|
సందృశాతే సదానంద ర్సానుభవ విపోవః||

372

II నిర్మమత్ైం - (వైర్వగాం)
శ్లో|| అంత్సాతయగో బహిసాతయగో, విర్కతస్వా వ యుజాతే |

త్ాజత్ాంత్ర్ బహిససంగం, విర్కతస్తత ముముక్ష్యా ||

శ్లో|| బహిస్తత విషయైః సంగం త్ధాం త్ర్హ మాద్ధభిః |
విర్కత ఏవశక్తితి త్ాకుతం బ్రహమణి నిష్టటత్ః ||

373
374

శ్లో|| వైర్వగాబోధౌ, పురుషసా పక్షివత్
పక్షౌ విజ్ఞనీహి, విచ్క్ష్ణత్ైం |

విముక్తత సౌధాగ్ర, లతాధి ర్వహణం

తాభ్యాం వినానానా, త్ర్త్ణ స్థదియతి ||

375

శ్లో|| అత్ాంత్ వైర్వగా, వత్ః సమాధిః
సమాహిత్స్వావ, దృఢ ప్రబోధః |

ప్రబుది త్త్తాసా, హి బంధముక్తత

ముక్తతత్మనో నిత్ా, స్తఖానుభూతిః ||

376

శ్లో|| వైర్వగ్ధానిపర్ం స్తఖసాజనకం, పశామి వశాత్మనః

త్చ్ఛేత్ శుది త్ర్వత్మ బోధ సహిత్ం, సాైర్వజా సామ్రాజా ధుక్ |
ఏత్త్ దాైర్ మజస్ర ముక్తత యువతేః, యసామత్ై మసామత్ేర్ం
సర్ైత్రా సేృహయా సదాత్మని సదా, ప్రజ్ఞాం కురు శ్రేయసే ||

377

శ్లో|| ఆశంఛంద్ధ విషోపమేషు విషయేషు, ఏషైవ మృతోాః కృతిః

త్ాక్తతా జ్ఞతికుల్పశ్రమేషైభి మతిం,ముంచ్ఛతి దూర్వత్ క్రియాః
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దేహ్మదావసతి త్ాజ్ఞత్మ ధిషణం, ప్రజ్ఞాం కురుషాైత్మని

త్ైం ద్రషాటసామనోస్థ నిర్దాయపర్ం, బ్రహ్మమస్థ యదైస్తతత్ః || 378
III ధాానము - విధానము
శ్లో|| లక్ష్యా బ్రహమణి మానసం దృఢత్ర్ం సంసాూపా ాహహేాంద్రియం
సైసాూన్య వినివేశా నిశేల త్ను, చోపేక్ష్య దేహ స్థూతిం|

బ్రహ్మమత్వమకా ముపేత్ా త్నమయత్యా, ఛాఖండ వతాానిశం

బ్రహ్మమనందర్సం పిాహత్మని ముదా, శూనవాః క్తమనవా ర్ాృశం ||379
శ్లో|| అనాత్మ చింత్నం త్ాక్తతా కశమలం దుఃఖ క్తర్ణం |

చింత్యాతామన మానందరూపం యనుమక్తత క్తర్ణం ||

380

శ్లో|| ఏష సైయంజ్యాతి ర్శ్శష సాక్షి
విజ్ఞానక్తశ్శ విలసత్ాజస్రం |

లక్ష్యం విధాయై నమ సద్ధైలక్ష్ణం

అఖండ వృతాాత్మ త్యానుభ్యవయ ||

381

శ్లో|| ఏత్మచిేనియా వృతాతయ ప్రత్ాయాంత్ర్ శూనాయా |

ఉల్పోఖయనిై జ్ఞనీయాత్, సైసైరూప త్యా స్తుటం || 382

శ్లో|| అత్రాత్మత్ైం దృఢీకుర్ైన్ అహమాద్ధషు సంత్ాజన్ |
ఉదాసీన త్యాతేషు తిషేటత్ స్తేట ఘటాద్ధవత్ ||

383

IV ఆత్మపై నిర్ంత్ర్ దృష్టఠ
శ్లో|| విశుది మంత్ః, కర్ణం సైరూపే

నివేశా సాక్షిణ్, యవబోధ మాత్రే |
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శనః శనర్నిశేల తాము పానయన్

పూర్ణం సైమేవాను, విల్పకయేత్తత్ః ||

384

శ్లో|| దేహేంద్రియ ప్రాణ మనోహ మాద్ధభిః
సాై జ్ఞానక్ో ప్వత, ర్ఖిలై రుపాధిభిః |

విముకత మాతామన, మఖండ రూపం

పూర్ణం మహ్మక్తశ, మివావల్పకయేత్ ||

385

శ్లో|| ఘట కలశకు సూల, సూచి ముఖవాః
గగన ముపాధి శతైర్నైముకత మేకం |
భవతిన వివిధం, త్ధవ శుదిం

పర్మహమాద్ధవి, ముకత మేకమేవ ||
శ్లో|| బ్రహ్మమద్ధ సతంభ పర్ాంతా మృషా మాత్రా ఉపాధయః |
త్త్ః పూర్ణం సైమాతామనం పశ్శాదే క్తత్మ నాస్థూత్ం ||

386
387

శ్లో|| యత్ర భ్రంతాా కలిేత్ం త్ద్ధైవేకే

త్త్తనామత్రం నవ త్సామద్ధై భినిం |

భ్రంతే ర్విశ్శ భ్యతిదృషాట హిత్త్తాం
ర్జ్జిసతదైద్ధైశైమాత్మ సైరూపం ||

388

శ్లో|| సైయం బ్రహ్మమ సైయం విషుణః సైయమింద్ర సైయం శివః |
సైయం విశైమిదం సర్ైం, సైసామదననాని క్తంచ్న ||

389

శ్లో|| అంత్ః సైయం చ్ఛపి బహిః సైయంచ్

సైయం పుర్సాతత్, సైయమేవ పశేత్ |

సైయం హావాచ్ఛాం, సైయ మపుాదీచ్ఛాం
Email : care@srichalapathirao.com
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త్ధో పర్నషాటత్, సైయమపాధసాతత్ ||

390

శ్లో|| త్ర్ంగ ఫేన, భ్రమ బుద్ బుదాద్ధ

సర్ైం సైరూపేణ, జలం యధాత్ధా |
చిదేవ దేహ్మద్, యహ మంత్ మేత్త్
సర్ైంచిదే వైక, ర్సం విశుదిం ||

391

శ్లో|| సదేవేదం సర్ైం జగద, వగత్ం వాజామనసయో
సతోనానాి సేతవ ప్రకృతి, పర్సీమిి స్థూత్ వత్ః |

పృధక్ క్తం మృత్ సాియాః కలశ ఘట కుంభ్యదావ గత్ం

వదతేాష భ్రంత్సతాం, అహమితి మాయా మద్ధర్యా || 392
శ్లో|| క్రియాసమభి హ్మర్త్ణ, యత్రనానాద్ధతి శ్రుతిః |

బ్రవీతి ద్వైత్ ర్వహిత్ాం, మిధాా ధాాస నివృత్తయే ||

393

శ్లో|| ఆక్తశవనిి,ర్మల నిర్నైకలే

నిః సీమ నిషేం, దన నిర్నైక్తర్ం

అంత్ర్ బహిః శూనా, మనంత్ మదైయం
సైయం పర్బ్రహమ, క్తమస్థత బోధాం ||

394

ముగింపు
శ్లో|| వకతవాం క్త ము విదా తేత్ర బహుధా బ్రహ్వమవ జీవసైయం

బ్రహ్వమ త్జి గదాత్త్ం ను సకలం బ్రహ్మమ ద్ధైతీయం శ్రుతిః |

బ్రహ్వమవాహ మితి ప్రబుది మత్యః సంత్ాకత ాహహ్మా స్తుటం

బ్రహ్మమ భూయ వసంతి సంత్త్ చిదానందాత్మ నత్ద్ ధృవం||
శ్లో|| జహిమలమయక్తశ్శ, అహం ధియో తాిపి తాశం
Email : care@srichalapathirao.com
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ప్రసభ మనిలకల్పే, లింగ దేహేపి పశేత్ |

నిగమ గద్ధత్ కీర్నతం, నిత్ామానంద మూర్నతం
సైయమితి పర్నచీయ, బ్రహమరూపేణ తిషట ||

396

శ్లో|| శవాక్తర్ం యావదాజతి మనుజసాత వదశుచిః |

పర్త్భాసాాత్ కేోశ్ల జనన మర్ణ వాాధి నిలయః |

యదాతామనం శుదిం కలయతి శివాక్తర్ం అచ్లం |
త్దాతేభ్యా ముక్తత భవతి హిత్దాహ శ్రుతి ర్స్థ ||

397

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM
Email : care@srichalapathirao.com
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,
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
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