
శ్రీమద్భగవద్గీత :1 వ అధ్యాయం 

అర్జున విషాద్యోగం 

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస”,“జ్ఞానప్రపూర్ణ” 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థ పకులు 

ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన ప్ఠం :్చ్లకలక జరిపేట . 

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 

Email : care@srichalapathirao.com 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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మావద్ద లభించు గ్రింధములు 

1. కర్మసిద్దింతిం…………………………………….30/- 
2. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘భజగోవింద్ిం’……..……100/- 
3. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘తత్వబోధ’  …………   200/- 
4. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘ఆతమబోధ’  ……………200/- 
5. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘శ్రీ ద్క్షిణామూరి్స్త్త్రిం’…  100/- 
6. భగవాన్ శ్రీ ర్మణమహర్యులవారి ‘ఉపదేశసార్ిం’ ……..150/- 
7. సద్శివ బ్రహ్మింద్ర సాాములవారి ‘ఆతమవద్ువలాసిం’..   100/- 
8. శ్రీ నార్ద్భక్త్ సూత్రములు ……………………….  200/- 
9. శింకరాచార్యులవారి ‘వవేకచూడామణి’ (8 గ్రింధముల సెట్)   1200/- 
10. ఈశావాస్తుపనిషత్త్ ………………………….. 100/- 
11. కేనోపనిషత్త్ …………………………………..100/- 
12. కైవల్యుపనిషత్త్ ………………………………. 150/- 
13. కఠోపనిషత్త్ ……………………………….    350/- 
14. ముిండకోపనిషత్త్ …………………………….. 200/- 
15. మాండూకోుపనిషత్త్ …………………………   200/- 
16. ముక్త్కోపనిషత్త్ ……………………………… 300/- 
17. బ్రహమసూత్రములు – 1 ……………………….    200/- 
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………    300/- 
19. గీతమాలిక ……………………………………150/- 
20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) ……………  2000/-   
మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/- 
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మావద్ద లభించే అనిి పుస్కముల వవర్ముల కొర్కు ఈ క్రింది 
లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి :  
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 
PAYTM OR GOOGLEPAY us using : 9538858115 

OR   us Using 9538858115 
 
Pay us through Net Banking :  
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf 
 
మీకు మరేదైనా సిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com 
కు ఈమెయల్ పింపగలర్య లేద్ +91 80085 39770 OR +91 
95388 58115 నింబర్ కు ఫోన్ చేయగలర్య. 
 
అనిి పుస్కములను లేద్ కొనిి పుస్కములను లేద్ గుర్యముఖతా 
ప్రవచనములను (వీడియో ప్రవచనముల కొర్కు) శ్రవణిం చేయుటకు 
DVD, External Hard Disk లేద్ Audio CD, Pen Drive కొర్కు 
ఈ క్రింది లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
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గురుదేవుల పపేచయము 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిాంబర్ 12వ తేదీన 
గాంటూరు జిల్ల ా తుర్ాపాడు గ్రామాంలో జన్మాంచారు.  తాండ్రి 
వీర్రాఘవయ్య, తల్లా పులామమ.  వీరి న్వాసాం చిలకలూరిపేట.  
ప్రాధమికవిద్య తుర్ాపాడు గ్రామాంలోను, ఉననత విద్య 
చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసాంచి, బాపటా వయవాయయ్కాశాలల నుాంి   
B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుులయ్యయరు. 

పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీాంద్నే నానుి  ప్రకార్ాం 4 
సాంవతసరాల వయ్స్స నుాంి  8 సాంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి 
నోట్ట నుాంి  ఏ వాకుు వస్తీ అల్లగే జరిగేది.  పూర్వజనమ సాంాయుర్ాం 
వలా వీరు 12 సాంవతసరాల వయ్స్స నుాండే రామయ్ణ, భార్త, 
భాగవత గ్రాంధాలను, పురాణాలు - ప్రబాంధాలను అధయయ్నాం 
చేయ్టాం ప్రార్ాంభాంచారు.   ప్రతేయకాంగా మహాభార్తాంపై విశేషమైన 
ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సాంవతసరాలకుపైగా ఆాంధ్రమహాభార్తాం, 
సాంసుృతమహాభార్త గ్రాంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు గావిాంచి, 
చిలకలూరిపేటలో 1988 నుాంి  1992 వర్కు ధారావాహిక 
ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్తీ 
వారిక్త సాందేహన్వృతిీ గావిాంచారు. 

1990 నుాంి  చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా 
అనేక ఆధాయతిమక కార్యక్రమలను, హోమలను, పూజలను, 
గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను, సతసాంగాన్న న్ర్వహిాంచారు. 1994 లో 
“ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠాన్న” ాయాపాంచి, ప్రసనన బాండ్ామాంబ శ్రీ 
రాజమతాదేవి వారిచే ప్రార్ాంభాంపజేాలరు.  అపపట్ట నుాంి  

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 5 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

ప్రతిరోజూ సతసాంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు 
జనామషిమి, గీతాజయ్ాంతి, శ్ాంకరాచార్యజయ్ాంతి, ర్మణమహరిి 
జయ్ాంతి, ఆషాఢ - కార్తీక - మఘ - వైాలఖ పౌర్ుమిల య్ాందు 
ఆధాయతిమక సద్స్సలు, జనమదినోతసవాం, విజ్ఞానయ్యత్రలు, 
వనసమరాధనలు, ధాయనతర్గతులు, వారిికోతసవాం మొద్లగ 
అనేక కార్యక్రమలను జరుపుకొనుటలోను, న్ర్ాంతర్ జప, ధాయన, 
ఆతమవిచార్ణ, ాయక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న ాయధనలతో, పూరిీ 
ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మకు సదా మర్గద్ర్ికులుగా 
ఉాంి  మ వెనునతట్ట,ి చేయిపట్టి ముాందుకు ని పస్ీనన 
కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు  మ గరుదేవులు. 

భ్గవాంతుడు న్ర్దేశాంచినబాటలో పయ్న్స్తీ, తనలో 
న్క్షిపీమైయునన ఆధాయతిమకజ్ఞానాన్న పదిమాందికీ పాంచాలనే 
సాంకలపాంతో 1996 నుాంి  వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక 
జ్ఞానయ్జాముల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ గ్రాంధాలైన శ్రీ ఆది 
శ్ాంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిాంద్ాం, తతవబోధ, ఆతమబోధ, 
అద్వవతాయర్ాం, వివేకచూడామణి, శ్రీద్క్షిణామూరిీస్తీత్రాం, 
అపరోక్షానుభూతి, శ్రీ సదాశవబ్రహ్మాంద్ర ాయవములవారి 
ఆతమవిదాయవిల్లసాం,  శ్ాంభునటనాం, భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల 
వారి ఉపదేశ్ాయర్ాం, నార్ద్భ్క్తీస్తత్రములు, బ్రహమస్తత్రములు, 
ఇాంకా రామయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్, కేన, కఠ, 
ముాండ్క, మాిండూకు, కైవలయ, తైతిీర్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ 108 
ఉపన్షతుీలపైనను ప్రవచనములుచేస్తీ జ్ఞాన స్గాంధాలను 
నలువైపుల ప్రసరిాంపజేస్ీనానరు.  ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, 
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విజయ్వాడ్ ధర్మల్ పవర్ స్తిషన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెకి్ట, 
వినుకొాండ్, శ్రీశైలాం, కాశీ, తిరువణాుమలై, నెలాూరు, బాపట ా
మొద్లగచోటా 230 ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జాములను చేాలరు.  
1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ాందు 108 హోమకుాండాలతో 
వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిాంచారు. 

1993లో భ్గవదీగత ముగిాంపు సాంద్ర్భాంగా, 2001లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిాంపు సాంద్ర్భాంగా 
చిలకలూరిపేట లోను; 1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల 
ముగిాంపుసాంద్ర్భాంగా, 2002లో వివేకచూడామణి ప్రవచనముల 
ముగిాంపుసాంద్ర్భాంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను శష్యయలాంద్రూ 
గరుదేవులను ఘనాంగా సనామన్ాంచారు. 2006లో 100 
జ్ఞానయ్జ్ఞాలు పూరిీగావిాంచిన సాంద్ర్భాంగా శష్యయలాంద్రూ కలస 
'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో 
గరుదేవుల కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను 
సతురిాంచటాం జరిగిాంది. 

1994లో ాయమనుయలకు కూడా వేదాాంత విషయ్యలు 
స్లభ్ాంగా అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధాంతాం' అనే చినన 
గ్రాంధాన్న ర్చిాంచి ప్రచురిాంపజేాలరు.  తిరిగి 2002లోను, 
2008లోను, 2009లోను పునరుమద్రణ జరిగిాంది. 1998లో 
శుకయా్జుర్దవద్ము నాంద్ల్ల 'ఈాలవాస్తయపన్షతుీ' పై అాంద్రిక్త 
అర్ధమయ్యయ విధాంగా సర్ళమైన, వాడుకభాషలో విపులమైన 
వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిాంపజేాలరు.  1999లో శ్ాంకరాచారుయల వారి 
'భ్జగోవిాంద్ాం' పై అాంద్రికీ అతి స్లభ్ాంగా అర్ధమయ్యయ విధాంగా, 
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ఎాంతో వివర్ాంగా, వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిాంపజేాలరు.  తిరిగి 
2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిాంది. 

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లాంట్ట ాయమనుయలకు 
కాదు" అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇాంత తేల్లకగా అర్ధాం 
చేస్కోగలమ?" అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్ీనన గరుదేవులు 
2011లో 1, 2 అధాయయ్ములను ప్రచురిాంపచేాలరు. 2012లో 
భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల "ఉపదేశ్ాయర్ము" నకు, ాయమవేద్ాం 
నుాంి  గ్రహిాంచబి న ‘కేనోపన్షతుీ’కు విపులమైన వాయఖయను వ్రాస 
ప్రచురిాంపచేాలరు.  ఇవిగాక ‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తీస్తత్రాలు’, 
శ్ాంకరాచారుయల వారి ‘ఆతమబోధ’, ‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిీస్తీత్రాం’ పై ఎాంతో 
వివర్ణాతమకాంగా, స్తదాహర్ణాంగా, విపులమైన వాయఖయను వ్రాస 
ప్రచురిాంపచేాలరు.  2013లో శ్రీ సద్శివబ్రహ్మింద్రసర్సాతి సాామి 
వారి 'ఆతమవద్ువలాసిం', భ్గవదీగత 3, 4, 5 అధాయయ్ములను 
ప్రచురిాంపచేాలరు.  2015 లో ముిండకోపనిషత్త్, కఠోపనిషత్త్, 
మాిండూకోుపనిషత్త్, భగవద్గీత 6 నుిండి 18 అధాయయ్ములు 
ప్రచురిింపజేశార్య. 2017 ల్య బ్రహమసూత్రములపై వాుఖును 
ప్రచురిింపజేశార్య. 2019 ల్య వవేకచూడామణిపై 8 భాగాలుగాను, 
తత్వబోధను, ముక్త్కోపనిషత్త్ను ప్రచురిింపచేశార్య. 

ఇవిగాక విజయ్వాడ్ నుాంి  వెలువడే ధ్యునమల్లక 
మసపత్రికలో 2008 నుాంి  భ్గవదీగతను, 2009 నుాంి  
మహాభార్తమును ధారావాహికాంగా ప్రచురిస్ీనానరు.  ఇక 
దేశ్విదేాలలలోనునన తెలుగవారు ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిాంచటాన్క్త 
వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో ఒక వెబ్వసట్ ను 
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ప్రార్ాంభాంచటాం జరిగిాంది.  దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠాం 
కార్యక్రమలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ 
ర్చనలను, భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, ఇక 
వివిధ గ్రాంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపాంలోను, 
వీి యో DVD ల దావరా, Book రూపాంలోను, PEN Drive, 
External Hard Disk దావరా అాందిస్ీనానరు. 

ముాందుముాందు మ్మక్షమర్గాంలో పయ్న్ాంచే ఎాంద్రికో మర్గ 
న్ర్దేశ్నాం చేయ్గల ఎనోన గ్రాంధాలు ముముక్షుజనావళిన్ 
తరిాంపజేయుటకు అాందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అాందుకు 
తాయగధనులైన భ్కుీలు, ాయధకులు, మ్మక్షారుధలు ముాందుకు రాగలర్న్ 
భ్గవాంతున్ మనాయరా ప్రారిధస్ీనానను. 

జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్తీ, న్ాయవర్ధాంగా తన స్తవలను 
అాందిస్ీనన కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదికధరామన్న ప్రచార్ాంచేస్తీ, 
మకు మర్గద్ర్ికులైన భ్గవాంతున్ ముదుేబిడ్డ మ గరుదేవులను 
పరిచయ్ాం చేస్త భాగయాం నాకు కల్లగిాంచినాందులకు భ్గవాంతున్క్త 
శ్తసహస్రవాంద్నములు సమరిపాంచుకుాంటునానను.                                                                                                                                                                                                            

- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు,  
అధయక్షులు, 

ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాం, చిలకలూరిపేట. 
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: తొలిపలుకు : 
ఈ ల్యకింల్య ప్రతి మానవుడు సుఖాన్ని కోర్యకుింటాడు. ఎింత 

తెలివ తకుువ వాడు కూడా దుఃఖానిి కోర్యకోడు. కోర్కపోయనా 
పూర్ాజనమ కర్మల ఫలితింగా రావలసిన సమయింల్య దుఃఖాలు 
వసూ్న్న ఉింటాయ.  అలా వచి్చనపుుడు ఈ దుఃఖిం ఎపుుడు 
పోత్తింద్? తిరిగి ఎపుుడు సుఖిం వసు్ింద్? అని ఎదర్య 
చూసా్డు. ఎదర్య చూడటమే కాద. ఆ సుఖింకోసిం ఎనోి 
ప్రయతాిలు చేసా్డు. డబ్బు సింపాదిసా్డు, వసు్వులు తెచుికుింటాడు. 
ఇతర్యల సాయిం అరిిసా్డు. అన్నక వసు్వులు కనిపెడుత్తింటాడు, 
తన వృతి్ని మార్యసా్డు, వాుపారానిి మార్యసా్డు, ఉద్యుగానిి 
మార్యసా్డు, ఉని ఊరిని మార్యసా్డు, తన దేశానిి కూడా వదిలి 
వదేశాలకెళతాడు, పెద్దవాళళతో స్నిహిం చేసా్డు, శారీర్కింగా, 
మానసికింగా ఎింతో శ్రమిసా్డు - ఇలా ఎనోి, ఎన్నినోి చేసా్డు. 
వీటి ఫలితింగా దుఃఖాలు పోవచు,ి సుఖాలు రావచు.ి  కాని ఆ 
సుఖాలు శాశాతింగా ఉిండటిం లేద. ఎపుుడో ఒకపుుడు ఆ 
సుఖాలు దూర్మై, మళ్ళళ దుఃఖాలు ద్రిచేర్తాయ. అింటే ఎనిి 
ప్రయతాిలు చేసినా, ఎింత కషటపడా ా మానవుడు తాను కోర్యకుని 
సుఖానిి, ఆనింద్నిి పింద్లేకపోత్తనాిడు. ఎిందవలి ? తాను 
కోర్యకొన్నది శాశాత ఆనింద్మే గాని, తాతాులిక ఆనింద్ిం కాద. 
ఎపుుడూ ఉిండే సుఖిం - ఎపుుడూ ఉిండే ఆనింద్మే కావాలి.  
అపుుడే తపన తీరేది, అన్నాషణ ఆగేది. 
 అటిట శాశాత ఆనింద్ిం, నితుసుఖిం ఎనిి వసు్వులు 
సింపాదిించ్చనా, ఎింద్ర్య వుకు్లను ద్రిచేర్యకిునాి, ఎనిి 
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పరిసిిత్తలను, సిిత్తలను మార్యసు్నాి రావటిం లేద. అనితుమైన 
సుఖమే వసు్నిది ఎిందవల?ి 
 మనిం కోర్యకొన్నది నితుసుఖానిి, కాని పట్టటకొన్నది అనితు 
వసు్వులను.  అనితు వసు్వులు అనితుమైన సుఖాన్ని ఇసా్యగాని 
నితుసుఖానిి ఇవాలేవు. నితువసు్వు మాత్రమే నితుసుఖానిిసు్ింది. 
మరేమిటి ఆ నితువసు్వు ? "నితువస్న్వకిం బ్రహమ తద్ాయతిరిక్ిం 
సర్ామనితుిం"- నితువసు్వు ఏకమైన పర్మాతమ మాత్రమే. 
పర్మాతమకని వేరైన సమస్మూ అనితుమే - అని 
శింకరాచార్యులవార్య 'తత్వబోధ' అన్న ప్రకర్ణ గ్రింధింల్య 
తెలియజేశార్య. 
 కనుక ప్రతిమానవుడు నితుమైన పర్మాతమను మాత్రమే 
పట్టటకోవాలి. అలా పట్టటకోవాలింటే అనితు వసు్వులు, వషయాలు, 
భోగాలు మొద్లైన వాటి పట్టట నుిండి వడిపిించుకోవాలి. ఈ అనితు 
వసు్వుల పట్టట నుిండి వడిపిించుకొని శాశాతమైన పర్మాతమను 
ఆశ్రయించ్చ, పర్మాతమతో ఇకుమై పోవుటకే మనకు ఈ మానవజనమ 
వచి్చింది.  ఈ మానవ జనమల్యన్న ద్గనిని సాధించాలి. అలా సాధస్న్న్న 
ఈ జనమసార్ికిం. సాధించలేనిచో ఈ జనమ వుర్ిిం.   

మరి ఎలా సాధించటిం? ఎలా ప్రాపించ్చకవషయ 
వాుమోహానిి వద్లటిం? ఎలా పర్మాతమను తెలుసుకొని, ఆశ్రయించ్చ, 
అిందకోవటిం? ఎలా సమస్ దుఃఖాల నుిండి శాశాతింగా నివృతి్ 
చింది అనింతమైన, అఖిండమైన, దుఃఖ ర్హితమైన శాశాత 
ఆనింద్నిి పింద్టిం? ఈ అనిి సిందేహాలకు ఖచి్చతమైన 
సమాధ్యనమే భగవద్గతీ. 
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భగవద్గీత సర్ా ఉపనిషత్త్ల సార్ిం, యోగ శాస్త్రిం, బ్రహమ 
వద్ు ప్రతిపాదిత గ్రింధిం. ఇది మోక్ష శాస్త్రిం. అనిి వేద్ల, 
ఉపనిషత్త్ల, సమనాయ శాస్త్రిం. అనిి శాసాాలను, సిద్ిింతాలను 
మధించ్చ వెలిక్త తీసిన సార్ సింగ్రహిం. ఒకు హిిందూమతానికేగాక, 
అనిి మత సాింప్రద్యాలకు సబింధించ్చన ప్రధ్యన సూత్రాలను, 
ధరామలను క్రోడీకరిించ్చన సర్ా ధర్మ సమనాయ క్షేత్రిం ఇది. అిందకే 
ద్గనిని వశామత గ్రింధిం అనాిర్య. ప్రపించింల్యని 42 భాషలల్యనిక్త 
అనువదిించబడి, 125 దేశాలల్య పరిచయముని అదభత గ్రింధిం 
భగవద్గీత. అనిి కాలాలల్యని, అనిి దేశాలల్యని మానవులింద్రి 
జీవత సాఫలాునిక్త కావలసిన సమస్ వషయాలను తెలియజేసిన 
సమగ్ర గ్రింధరాజిం భగవద్గీత. ఎింద్రో మహాత్తమలు, మహానుభావులు, 
ఆచార్యులు, పీఠాధపత్తలు, సాామీజీలు ఈ గీతాసాగర్ింల్య మునిగి, 
అనర్ఘమైన ర్తాిలను చేజిక్తుించుకొని వాటిని సామాను 
మానవులకు పించుతూన్న ఉనాిర్య. 

మానవుని మాధవునిగా, నర్యని నారాయణునిగా, జీవుని 
దేవునిగా తీరిిదిద్దటానిక్త కావలసిన కర్మయోగము, ధ్యున యోగము, 
భక్త్యోగము, జ్ఞానయోగము అన్న అనిి యోగాలను, అనిి 
ఉపాయాలను, మారాీలను తెలియజెపిున అదభత గ్రింధిం భగవద్గీత. 
వేద్లల్యని కర్మకాిండ, ఉపాసనాకాిండ, జ్ఞానకాిండలను - 
కర్మషటుిం, భక్త్షటుిం, జ్ఞానషటుిం - అన్న 3 షటాులుగా - 18 
అధ్యుయాలుగా భగవద్గీతల్య వవరిించటిం జరిగిింది. ఇది ఒక 
సమగ్ర ఆధ్యుతిమక గ్రింధిం అనుటల్య అతిశయోక్త్ ఏమాత్రిం లేద. 
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గీతకు ఇింతటి ప్రశసి్ రావటానిక్త కార్ణిం ఏమిటి ? మానవుని 
యొకు దుఃఖానిి - శోకానిి సింపూర్ణింగా నివృతి్ చేయటము గీత 
యొకు పర్మోదేదశిం కావటమే. 

"అశోచాుననా శోచస్విం"(2-11) అింటూ గీతా జ్ఞాన బోధను 
ప్రార్ింభించ్చన భగవానుడు "మోక్ష ఇష్యుమి మాశుచుః..." (18-66) 
అింటూ తన బోధను ముగిించాడు. 'అశోచాు' అన్న పద్ింతో 
ప్రార్ింభించ్చ 'మాశుచుః' అన్న పద్ింతో ముగిించాడు. అింటే శోకింతో 
ప్రార్ింభమై శోకింతో ముగిసిింది బోధ. ఇలా చేయటింల్య ఒక 
సాార్సుిం ఉింది. ఒక సూచన ఉింది. అదేమిటింటే - ఈ రిండు 
శోకాల మధునుని శోికాలు మానవుడిల్యని శోకానిి పూరి్గా 
నివృతి్చేసి, నిర్తిశయ ఆనింద్నిి ప్రాపి్ింపజేసా్య - అని. 
అింతేగాద అసలు భగవద్గతీల్యని మొద్టి అధ్యుయిం అర్యున 
వష్యద్యోగిం. అింటే దుఃఖింల్య ఉని మానవుని దుఃఖనివృతే్ 
గీతల్యని ప్రధ్యన వసు్వు. మరి దుఃఖింలేని, వష్యద్ింలేని 
మానవుడెవర్యింటార్య ? అిందకే గీతకు ఇింతటి ప్రశసి్. అిందకే 
మహాతామగాింధీ "నాకెపుుడు ఏ సింశయిం కలిగినా, ఏ సమసు 
ఎదరైనా భగవద్గతీల్యని ఏద్య ఒక పేజీ తెర్చ్చ చూసా్ను. అిందల్యని 
శిోకాలను అవగాహన చేసుకోవటింతో నా సమసుకు పరిష్యుర్ిం 
లభసు్ింది" అని తెలియజేశార్య. 

భగవనిిరిమతమై, బ్రహమవద్ు ప్రతిపాదితమై, సర్ా 
ఉపనిషత్త్లసార్మై, సర్ాయోగ సమనాయమై, సర్ాశాస్త్ర 
సార్భూతమై, సర్ామత సమనాయమై, సర్ాకాలాలకు తగినదై 
సర్ామానవాళి జీవత సార్ికాునిక్త మార్ీిం చూపగలిగినదైన 
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భగవద్గీతను ఎనిి సార్య ిచదివనా, ఎనిిసార్య ివనాి, అమృత పానిం 
వలే తనివ తీరేది కాద. 

అటిట భగవద్గతీను సవవర్ింగా, సర్ళమైన భాషల్య, సులభింగా 
అర్ిమయ్యురీతిల్య, ఆచర్ణకు అనువుగా తెలుసుకొని, ఇిందల్యని 18 
అధ్యుయాలను 18 మెట్టిగా చేసికొని వష్యద్యోగిం నుిండి 
ఒకొుకు మెట్టట ఎకుుతూ మోక్ష సనాుసయోగిం వర్కు ప్రయాణిించ్చ, 
మానవ జీవత పర్మ లక్షయమైన మోక్షసామ్రాజ్ఞునిి చేర్యకొని 
శాశాత ఆనింద్నిి, బ్రహామనింద్నిి పింది మానవ జీవతానిి 
సార్ికము చేసికొిందముగాక!  

 
 - వాుఖాుత 
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శ్రీమద్భగవద్గతీ : మొద్టి అధ్యుయిం 
అర్యున వష్యద్యోగిం 

 ఈ అధ్యుయమే భగవద్గీత అన్న 17 అింతసు్ల భవనానిక్త 
పునాది. పునాది గటిటగా ఉింటేన్న ద్నిపై నిరిమించ్చన భవనిం 10 
కాలాలపాట్ట నిలిచ్చ ఉింట్టింది. మరి ఈ భగవద్గీతా భవనిం ఇపుటిక్త 
5 వేల సింవతసరాల నుిండి చకుు చద్ర్కుిండా నిలిచ్చ ఉనిది. 
ఇింకా లక్షల, కోట ిసింవతసరాలైనా అలాగే నిలిచ్చ ఉింట్టింది. ద్నిక్త 
కార్ణిం పునాది గటిటతనమే.  
 భగవద్గీతల్య అన్నక యోగాలునాియ. సాింఖు, కర్మ, జ్ఞాన, కర్మ 
సనాుస, వజ్ఞాన, అక్షర్ పర్బ్రహమ, భక్త్, పుర్యషోత్మ ప్రాపి్ ... అింటూ 
ఎనోి యోగాలునాియ. అనిిటిక్త ముింద ప్రథమ సాానింల్య 
వష్యద్యోగిం ఉనిది. వష్యద్ిం అింటే ఏడుపు. యోగిం అింటే 
జీవుడిక్త దేవుడితో కలయక. ఇదేమిటిండీ! వష్యద్ిం కూడా ఒక 
యోగమేనా? అని చాలామిందిక్త సిందేహిం ఉిండవచు.ి  
 జీవుడు దేవుడు కావాలింటే వష్యద్ిం ఎింతో అవసర్ిం. ఎనోి 
సుతి్దెబులు తిని తరాాతన్న ఒక బిండరాయ వగ్రహింగా మారి 
పూజలిందకొింట్టనిది. ఎనోి ర్ింపపుకోతలను అనుభవించ్చన 
తరాాతన్న కొయు - మించింగా మారి, మనకు సుఖ నిద్రనిసు్నిది. 
ఎింతోస్నపు అగిి మీద్ కాలి, ఉడిక్తన తరాాతన్న బియుిం అనిమై 
మనకు ఆహార్ింగా ఆకలి తీర్యసు్నిది. అలాగే ఎింతో వష్యద్ిం 
అనుభవించ్చన తరాాతన్న, ఎనోి కఠిన పరీక్షలకు తట్టటకొని నిలిచ్చన 
తరాాతన్న ముడిసర్యకు వింటి మానవుడు మాధవుడయ్యుది. కనుక 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 15 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

వష్యద్ిం లేకుిండా యోగిం సిదిిించద. ఏ కషటిం లేకుిండా ఫలితిం 
సిదిిించద.  
 ఇది అర్యున వష్యద్యోగిం. సామానుింగా ల్యకింల్య అింద్రి 
ఏడుపూ రోగిం అవుత్తింది. కాని అర్యునుని ఏడుపు మాత్రిం యోగిం 
అయ కూర్యిింది. ఏమిటీ ఏడుపులి్య ఉని తేడా? 
 ల్యకింల్య ఎవరైనా సరే ఎిందకేడుసా్ర్య? భార్ుకోసమో, భర్్ 
కోసమో, బిడాలకోసమో, డబ్బుకోసమో, అధకార్ిం కోసమో, పద్వుల 
కోసమో, ఉద్యుగిం కోసమో, సుఖ సింతోష్యల కోసమో, భోగాల 
కోసమో, ఇళ్ళళవాక్తళళ కోసమో, పెళిళకోసమో, ఆరోగుిం కోసమో, 
మనశాశింతి కోసమో లేక ఇతర్యలు పచిగా ఉనాిరే అనో - ఇలా 
ఏద్య ఒక కార్ణింతో ఏడుసా్ర్య. ల్యకింల్య ప్రతివాడూ ఏద్య ఒకరోజు, 
ఎపుుడో ఒకపుుడు గటిటగానో, గుట్టటగానో ఏడుసూ్న్న ఉింటాడు. ఐతే 
ఈ ఏడుపులన్ని చ్చవరిక్త రోగాలై కూర్యిింటాయ. కాని అర్యునుని 
ఏడుపు ఇలాింటిది కాద. అతడు సిరిసింపద్ల కోసమో, 
భోగభాగాులకోసమో, రాజుింకోసమో, శతృవులు పచిగా ఉనాిర్నో 
ఏడవలేద. మరి దేనిక్త ఏడాిడు? కర్్వుిం తెలియక ఏడాిడు. జ్ఞానిం 
కోసిం ఏడాిడు. జనమ సార్ాకుిం కోసిం ఏడాిడు. పైగా భగవింత్తని 
ముింద పెట్టటకొని ఏడాిడు. అిందకే అర్యునుని ఏడుపు యోగమై 
కూర్యిింది.  
 శ్రీరామకృషణ పర్మహింస కాళ్ళమాత వగ్రహిం ముింద రోజూ 
ఏడేివాడు. తల్లి! రోజులకు రోజులు గడిచ్చపోత్తనాియ. నా గతేమిటి? 
ఎపుుడు న్న ద్ర్శన భాగుిం? - అని. అిందకే ఆయన పర్మహింస 
అయాుడు. అర్యునుడు జగదీర్యవైన శ్రీకృష్ణణని ముింద వలవలా 
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ఏడాిడు. సిగు ీ పడకుిండా ఏడాిడు. అింతటి మహావీర్యడు ఒక 
అబలలా ఏడాిడు. అిందకే పర్మాతమ కరిగిపోయాడు. వెనుి 
తటాటడు. సమస్ వేద్వేద్ింగ ర్హసాులను, యోగమారాీలను, 
బ్రహమవద్ునూ బోధించాడు. ద్నితో "నషటమోహుః సమృతిర్ిబ్ధ"ి - 'నా 
అజ్ఞానిం - ఏడుపు పోయింది. ద్రి తెలిసిింది' అనాిడు అర్యునుడు. 
కనుక ఎకుడ ఏడవాల్య, ఎవరి ద్గీర్ ఏడవాల్య తెలుసుకొని ఏడవాలి. 
అపుుడే కావలసినద్నిి పింద్గలుగుతార్య. అమమ ద్గీర్ ఏడిస్న్ 
ద్గీర్కు తీసుకొని ఆద్రిసు్ింది. తిిండి పెడుత్తింది. నాని ద్గీర్ ఏడిస్న్ 
కావలసిన పుస్కాలు, దసు్లు కొనిపెడతాడు. కాని ఎవరి ద్గీర్ 
పడితే వారి ద్గీర్ అడాదిడాింగా ఏడిస్న్ మొటిటకాయలే. కనుక 
ఏడవటింల్య కూడా తెలివ ఉిండాలి, ఉపాయిం ఉిండాలి. అర్యునుని 
లాగా తెలివగా, ఎవరి ద్గీర్, ఎలా ఏడవాల్య తెలుసుకొని ఏడవాలి. 
ఎిందకు ఏడవాల్య అిందకే ఏడవాలి. "అయోు! నాకసలు అలా 
ఏడవటిం చేతకాద్ిండీ!" అింటూ నవుాతూ, హొయలు పోతూ 
చపుకూడద. నిజింగా అలా ఏడవటిం ఒకవేళ చేతగాకపోతే 
"అర్యునుని లాగా ఏడవటిం చేతగాకపోయెన్న" అనైనా ఏడవాలి. 
శ్రీకృష్ణణని గుర్యవుగా జేసుకొని జ్ఞానబోధ వన్న ముింద అర్యునుని 
గుర్యవుగా జేసుకొని ఏడవటిం న్నర్యకిోవాలి. ఏడుపు గొపుయోగిం. 
వష్యద్ిం గొపుయోగిం గనుకన్న అర్యున వష్యద్యోగింతో భగవద్గీత 
ప్రార్ింభమైింది.  
 సామానుింగా ల్యకింల్య ఎవరైనా సుఖాన్ని కోర్యకుింటార్య. 
దుఃఖానిి, వష్యద్నిి ఎవరూ కోర్యకోర్య. పైగా దుఃఖానిి శతృవుగా 
భావసా్ర్య. కాని జ్ఞగ్రత్గా ఆల్యచ్చస్న్ మనిషిక్త మేలు చేస్నది, 
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ఉనితింగా నిలబెటేటది దుఃఖమే. సుఖిం వల ి మనిషి మత్త్ల్య 
పడిపోతాడు. భోగాలవైపు పర్యగుతీసి భగవింత్తనిక్త దూర్మవుతాడు. 
కాని దుఃఖమో! కష్యటలను సహిించటిం న్నర్యుత్తింది, కర్్వాునిి 
తెలియజేసు్ింది, భగవింత్తని గుర్య్చేసు్ింది, భగవింత్తని ద్గీర్కు 
చేర్యసు్ింది. గజేింద్రుడిక్త సుఖింల్య భగవింత్తడు గుర్య్కు రాలేద. 
దఖింల్యన్న గుర్య్ వచాిడు. అిందవల ి దుఃఖమే మించ్చద్ని, 
మానవునిక్త శ్రేయసుసను కలిగిసు్ింద్ని మహాత్తమలు 
తెలియజేసు్ింటార్య. శ్రీరాముడు తనకు కలిగిన దుఃఖానిి 
చ్చర్యనవుాతో స్వాకరిించాడు. ఎవారిన్న నిిందిించలేద. సిార్ చ్చత్ింతో 
ఆ దుఃఖానిి అనుభవించాడు. అిందకే ఆయన భగవింత్తడయాుడు. 
కాద్ని ఎదర్య తిరిగితే ఒక రాజుగా మిగిలిపోయ్యవాడు.  
 ధర్మరాజు మాయాజూద్ింల్య సర్ాిం కోల్యుయాడు. తముమలతో 
సహా కౌర్వులకు ద్సుడయాుడు. కళ్ళళదటే కట్టటకుని భార్ుకు 
ఘోర్ అవమానిం జర్యగుత్తనాి చలిించలేద. ధర్మిం తపులేద. 
అన్నక కేిశాలనుభవించాడు. అిందకే వజయానిి సాధించాడు. 
మహాత్తమలు వష్యద్నిక్త భయపడర్య. ఎనిి కష్యటలు కలిగినా 
హరిశిింద్రుడు మాట తపులేద. చ్చర్యశసుస నారిుించాడు.  
 కైక ద్శర్థుణిణ రిండు వరాలు కోరి శ్రీరాముని అడవుల పాలు 
చేసిింది. ఆమెను అింద్రూ తిటిటపోసా్ర్య. చ్చవర్కు కని కొడుకు 
కూడా కతి్న్నతా్డు. కాని ఆమె ఆ పని చేసి ఉిండకపోతే శబరి కోరిక 
న్నర్వేరేది కాద. ఆయన పాద్ సుర్శ ద్క్షిణ భార్తానిక్త తగిలేది కాద. 
అధర్మపర్యలైన రాక్షసులు అింతమయ్యువార్య కాద. ధర్మిం 
ర్క్షిించబడేది కాద. రామాయణమన్న మహాకావుిం ర్చ్చించబడేది 
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కాద. అిందకే అింద్రూ కైకను తిటిటనా శ్రీరాముడు మాత్రిం 
పల్లిత్త్మాట అనలేద. పైగా అయోధుకు తిరిగిరాగాన్న, ముిందగా 
కైక వద్దకే వెళిళ నమసురిించ్చ ఆశీసుసలు పింద్డు.   
 కుింతీదేవ శ్రీకృష్ణణని ఒక వర్మడిగిింది. అదేమిటింటే 'ఓ కృష్యణ! 
నాకెపుుడూ దుఃఖాలే ఉిండేట్టట వర్మివుా' అని. తెలిబోయాడు 
కృష్ణణడు. 'అదేమిటతా్! అలా అడిగావు?' అనాిడు. ద్నికామె 
'నాయనా! మేము కష్యటల్య ి - దుఃఖాల్యి ఉిండబటేటగద్! న్న అింతట 
న్నవు వచి్చ మా ద్గీర్ ఉింట్టనాివు. అదే మేము సుఖాలి్య ఉింటే 
వచేివాడివా? కనుక నినుి ద్గీర్చేస్న దుఃఖాలే కావాలి' అనిద్ట. 
దుఃఖాలు భగవింత్తనిక్త మనను ద్గరీ్ చేసా్య.  
 క్షీర్సాగర్మధనిం చేసు్ింటే అమృతమూ పుటిటింది; వషమూ 
పుటిటింది. అమృతిం కోసిం అింద్రూ ఎగబడాార్య. కాని వష్యనిి చూచ్చ 
అింద్రూ భయపడి తల్య దికుుగా పారిపోయార్య. మరి అమృతానిి 
త్రాగినవాళ్ళళ చ్చలిర్ దేవుళళయాుర్య; వష్యనిి మ్రింగినవాడు 
మహాదేవుడయాుడు.  
 ముళళ క్తరీటానిి తగిలిించుకునివాడు ల్యకానికింతటికీ 
ప్రభువయాుడు. వజ్ర క్తరీటాలు పెట్టటకుని వాళళను తలచుకొన్నది 
కొనిి దేశాలవారే.  
 కనుక దుఃఖాలకు, వష్యద్లకు భయపడరాద. లక్ష్యునిి 
సాధించుకొన్నిందకు అనువుగా దుఃఖాలను మలచుకోవాలి. 
భగవింత్తని తలచుకోవాలి. భగవింత్తని సమీపిించాలి. పుటిం పెటిటన 
బింగార్ింలాగా ప్రకాశిించాలి. ఇదే వష్యద్యోగిం సర్ా మానవులకు 
ఇచే ిసిందేశిం. 
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 మహాభార్తిం - భీషమ పర్ాింల్యని 25వ అధ్యుయిం నుిండి 
42వ అధ్యుయిం వర్కు గల 18 అధ్యుయాలే భగవద్గీత. 
భగవద్గీతల్యని మొద్టి అధ్యుయమే భీషమ పర్ాింల్యని 25వ 
అధ్యుయిం అర్యున వష్యద్యోగిం. ఇది భార్త కథతో అలుికుపోయ 
ఉింట్టింది.  
 కుర్యక్షేత్రింల్య మహాభార్త సింగ్రామిం ప్రార్ింభమయింది. 
అింద కౌర్వ సర్ాస్ననాధపతి, కుర్యవృదిడు భీష్యమచార్యుడు 10 
రోజులపాట్ట వీర్వహార్ిం చేసి, 10వ రోజు యుద్ిింల్య శిఖిండి 
కార్ణింగా, అర్యునుని బ్ధణధ్యటిక్త అింపశయుపై కూలిపోవటిం 
జరిగిింది.  
 ఈ పదిరోజులుగా కౌర్వ పక్షింల్య నిలిచ్చ యుద్ిిం చేసు్ని 
సింజయుడు, వాుసమహరిు ప్రసాదిించ్చన దివుద్ృషిట కార్ణింగా, 
యుద్ిర్ింగింల్య ఎకుడెకుడ, ఏమేమి జర్యగుత్తనిద్గ, ఎవరవర్య 
ఏమేమి మాటాిడుకుింట్టనిద్గ, ఎవరి ఆల్యచనలు ఏమిటీ అన్న 
వషయాలను గ్రహిించ్చనవాడై; కుర్యవృదిడు భీష్ణమడు 
కూలిపోవటానిి, యుద్ ివశేష్యలను ధృతరాష్ణునిక్త వనిపిించటానిక్త 
ఆ రాత్రి హసి్నాపుర్ిం చేరాడు.  
 అింతుఃపుర్ింల్యని ధృతరాష్ట్ర మిందిర్ింల్య ప్రవేశిించ్చ, ధృతరాష్ట్ర 
మహారాజుతో 'శిఖిండి చేతిల్య భీష్ణమడు కూలిపోవటిం జరిగిింద్ని' 
తెలియజేసా్డు. ఈ దరాార్త వనటింల్యన్న ధృతరాష్ణుడు హతాశుడై 
మూర్ఛపోయాడు. శీతల్యపచారాలు చేయగా కొింతస్నపటిక్త 
తేర్యకుని ధృతరాష్ణుడు ఎింతో దుఃఖించ్చ, యుద్రి్ింగింల్య ఏద్య 
అనాుయిం జరిగి ఉింట్టింద్ని, లేనిచో సిింహింలాింటి భీష్ణమడు 
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నకులాింటి శిఖిండి చేతిల్య పరాజిత్తడు కావటమేమిటని 
మనసుసల్య భావించ్చ, తీవ్ర ఆవేద్నతో పరిపరివధ్యల శోక్తించ్చ, అసలు 
యుద్ిిం ఎలా ప్రార్ింభమైనద్య; ఏమి జరిగిింద్య; అన్నక 
యుద్ిలల్య ఆరితేరినవాడు, ద్ాింద్ా యుద్ిింల్య పర్శురామున్న 
ఎదిరిించ్చ నిలచ్చనవాడు, సర్ాశసాాస్త్రసింపనుిడు, మహావీర్యడు ఐన 
భీష్ణమడు శిఖిండి చేతిక్త ఎలా చ్చకాుడో; యుద్ిిం ఏ వధింగా 
కొనసాగిింద్య, సవస్ర్ింగా తెలుసుకోవాలని సింజయుని 
ప్రశిిసు్నాిడు. ఇలా ధృతరాష్ణుని ప్రశితో భగవద్గతీ 
ప్రార్ింభమవుత్తనిది.   
 

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ: 
శిో॥  ధర్మక్షేత్రే కుర్యక్షేత్రే సమవేతా యుయుతసవుః |  

మామకాుః పాిండవాశ్చివ క్తమకుర్ాత సింజయ! ||  (1) 
తా॥ ధృతరాష్ణుడనాిడు: సింజయా! ధర్మక్షేత్రమైన కుర్యక్షేత్రింల్య 
యుద్ిిం చేయుటకు సమావేశమైన నావాళ్ళళ, పాిండవులు ఏమి 
చేశార్య? 
వాుఖు:- 'ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ': శుభమా అని గీతాధుయనిం 
ప్రార్ింభసూ్, దష్ణటడైన గ్రుడిారాజు ధృతరాష్ణుని తలచుకోవటమా? 
ఇదేమిటి? ఎిందక్తలా జరిగిింది? మహామేధ్యవ, మహాజ్ఞాని ఐన 
వాుసుడు ఎిందక్తలా ధృతరాష్ట్ర ప్రసక్త్ తెచాిడు ప్రార్ింభింల్యన్న? 
ఏమిటి ఇిందల్యని ఆింతర్ుిం?  
 వాుసమహరిు ఎింతో న్నర్యుతో, కావాలన్న ధృతరాష్ట్ర ప్రసక్త్ 
తెచ్చ ిఉిండాలి. ద్గనిల్య ఎింతో ల్యతైన భావిం ఉింది.  
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 అసలు ధృతరాష్ణునిక్త ఆ పేర్య పెటిటనవాడు వాుసమహరేు. ఒకు 
ధృతరాష్ణునికే గాద, మహాభార్తింల్య చాలామిందిక్త నామకర్ణిం 
చేసిింది ఆయన్న. నామకర్ణిం చేయటింల్య ఆయన సిద్ిహసు్డు. 
పేర్య వనగాన్న వాడి గుణగణాలు, బ్బదిలు అన్ని తెలిసిపోతాయ. 
మనమూ పెడుత్తింటాిం పేర్య ి బ్ధలసార రోజున. 'సతునారాయణ' 
అని పెడతాిం. వాడు చచి్చనా నిజిం చపుడు. 'ఆనింద్రావు' అింటాిం. 
ఎపుుడూ ఆముద్ిం త్రాగిన ముఖిం పెట్టటకొని ఏడుసూ్ ఉింటాడు. 
'సుింద్ర్మమ' అని పెడతాిం పేర్య. పగలు చూస్న్ రాత్రి కల్యిక్త వసు్ింది. 
'అనిపూర్ణ' అింటాిం. ఎింగిలిచేతో్ కాక్తని తోలద, పిలిిక్త బిచిిం 
పెటటద. 'శాింతాదేవ' అని పెడతాిం. ఎపుుడూ అశాింతే. సనాుసిం 
పుచుికుని తరాాత 'సాామి ఆతామనింద్' అని పేర్య పెట్టటకుింటార్య. 
ఆతామనింద్ిం మాట దేవుడెర్యగు, ఎపుుడూ చ్చటపటలే, నిపుుమీది 
మిర్పకాయలే.  
 కాని వాుసుడు చేస్న నామకర్ణిం అలా ఉిండద. చకుగా 
అతిక్తనట్టట సరిపోత్తింది. 'ధృతరాష్ణుడు' అింటే తనది కాని రాజ్ఞునిి 
గటిటగా పట్టటక కూర్యినివాడు అని. నిజింగా ధృతరాష్ణుడు చేసిింది 
అదే. చేతిక్త చ్చక్తుింది గద్ అని పాిండవుల రాజ్ఞునిి గటిటగా పట్టటక 
కూర్యినాిడు. ఆఖర్యకు శ్రీకృష్ణణడే వచి్చ చపిునా ఏవో సాకులు చపిు 
తపిుించుకునాిడు. ఈ ధృతరాష్ణునిక్త గీతను బోధించ్చనవాడు 
సింజయుడు. 'సింజయుడు' అింటే సముక్ జయిం పిందినవాడు. 
అింటే ఇింద్రియాలను చకుగా జయించ్చనవాడు అని. అటిటవాడు 
గనుకన్న వాుసులవారి అనుగ్రహింతో దివున్నత్రానిి పింది శ్రీకృష్ణణని 
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గీతాబోధను సాక్ష్యత్త్గా వనాిడు. ఆయన వశారూపానిి 
దివున్నత్రింతో తిలక్తించ్చ పులక్తించ్చపోయాడు.  
 అటిట సింజయుని ద్ారా గీతా బోధను వనాి, ధృతరాష్ణునిక్త 
ఏమీ ప్రయోజనిం కలగలేద. కాని అర్యునునిక్త మాత్రిం గీతా బోధతో 
మోహిం తొలగిింది, సమృతి కలిగిింది. ఇద్దరూ వనిది ఒకే వషయిం. 
అయనా ఎిందకీ తేడా? అర్హతల్యన్న తేడా. కనుక ధృతరాష్ణుని 
లాగా వనవదద - వనాి ప్రయోజనిం ఉిండద అని చపుటమే 
ధృతరాష్ట్ర ప్రసక్త్ల్యని ఆింతర్ుిం.  
 అింతేకాద, మనింద్ర్ిం ధృతరాష్ణులమే. కనుకన్న ఈ హెచిరిక. 
ఎలా? తనది కాని రాజ్ఞునిి గటిటగా పట్టటక కూర్యినివాడు గద్ 
ధృతరాష్ణుడు అింటే - మరి మనిం చేసు్నిదేమిటి? ఎనోి హీన 
జనమల్లతి్న తరాాత, ఆ జనమలన్ని వుర్ాిం గనుక, మోక్ష్యనిి 
పింద్టానిక్త తగిన మానవజనమ నివామని భగవింత్తని ప్రారిాించ్చ, 
ఈ జనమను తెచుకిునాిిం. ఈ శరీర్మన్న రాజ్ఞునిక్త ప్రభువయాుిం. 
అింతే. ఇక భగవింత్తని మర్చ్చపోయ, మనిం ఎిందకు ఈ దేహానిి 
తెచుకిునాిమో మర్చ్చపోయ, ఇది ఒక అదెద కొింప లాింటిద్ని, 
జ్ఞగ్రత్గా వాడుకుింటూ, సమయిం రాగాన్న ఆయన ఇచ్చినద్నిి 
ఆయనకు అపుగిించ్చ వెళ్ళళలన్న జ్ఞానిం లేకుిండా, ఇది నాదేనని, 
అసలు న్నన్ననని గటిటగా పట్టటకు కూర్యినాిిం. శాసాాలు, పెద్దలు "ఈ 
దేహాతమ బ్బదిి' ని వద్లరా బ్ధబూ, న్నవు దేహానివ కాద, న్నవు ఆతమవు; 
ఈ దేహానిి న్నవు వాడుకోవటానిక్త భగవింత్తడిచి్చన పరికర్ిం 
మాత్రమే" అని ఎింత చపిునా వనిపిించుకోిం. సింపాదిించుకోవటిం, 
తినటిం, తిర్గటిం, ద్చుకోవటిం, ద్యచుకోవటిం - ఇదే మన పవత్ర 
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కర్్వుిం అనుకుింటూ, వుర్ామైన పనులకు మాత్రమే ద్గనిని 
వనియోగిించుకుింట్టనాిిం. ఒకవేళ భగవింత్తడు 'న్ననిచ్చిన దేహానిి 
నాక్తవామని' బలవింతింగా లాగివేస్న్ తిరిగి మళ్ళళ మళ్ళళ ఈ దేహాలను 
తెచుికొన్నిందకు వీలుగా కర్మలు చేసూ్, జనమ కర్మ వలయింల్య 
పడిపోయ, తిరిగి తిరిగి ఈ దేహాలను తెచుకిుింట్టనాిిం. మరి ఇలా 
గటిటగా ఈ దేహమన్న రాజ్ఞునిి పట్టటక కూర్యనిి మనిం 
ధృతరాష్ణులిం కాద్? 
 అిందకే ఓ ధృతరాష్ణులారా! మీర్య కూడా ఆ ధృతరాష్ణుని 
లాగాన్న ఈ అదభత జ్ఞానానిి వింటే, ఆయన కెలాగైతే వని జ్ఞానిం 
వింటబటటక వృధ్య అయింద్య, మీకూ అింతే. కనుక అర్యునునిలాగా 
మారి వనిండి. భగవింత్తని చేర్యకోవాలన్న తపనతో; నావాళ్ళళ, నా 
రాజుిం అింటూ మమకార్ిం పెట్టటకోకుిండా; మనసుసను నిర్మలిం 
చేసుకొని, బ్బదిిని సూక్షమిం చేసుకొని వనిండి అని చపుటానికే 
'ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ' అని గ్రుడిారాజును గుర్య్ చేయటిం.  
ధర్మక్షేత్రే కుర్యక్షేత్రే:- కుర్యక్షేత్రిం ఢిలి్లక్త ఉత్ర్ింగా, హరాునా 
రాష్ట్రింల్యని అింబ్ధలాకు ద్క్షిణింగా ఉనిది. కుర్యరాజు బింగార్య 
నాగలితో ఈ ప్రదేశానిి దనిి యజ్ఞాలు చేశాడు. అిందకే ఇది 
కుర్యక్షేత్రిం అయింది. అన్నకమింది మహర్యులు, రాజర్యులు, 
మహాత్తమలేగాక బ్రహమ, ఇింద్రుడు, అగిి మొద్లైన దేవతలు కూడా 
ఇకుడ తపసుసలు చేసినట్టి ప్రతీతి. కనుక ఇది ధర్మక్షేత్రిం కూడా. 
అిందవలిన్న ద్గనిని ధర్మక్షేత్రమైన కుర్యక్షేత్రిం అనాిర్య.  
 ఐతే ధృతరాష్ణుడు అలా అనటానిక్త వేరే అభప్రాయిం ఉింది. 
ఏమిటది? తమోగుణింతో అింధుడైనవాడు ధృతరాష్ణుడు. అతడిక్త 
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రాజుిం మీద్ చపులేనింత వాుమోహిం. అలాగే కొడుకుల మీద్ 
మమకార్ిం. తన చేత జిక్తున రాజ్ఞునిి అింత తేలికగా వదలుకోడు. 
అలాగని పాిండవులతో యుధిమూ ఇషటిం లేద. అిందకే సింజయుని 
చేత ధర్మరాజుకు వర్్మానిం పింపాడు. ఏమని? "నా కొడుకు 
దరామర్యీడు, నా మాట వనటిం లేద. రాజు ల్యభింతో వాడు 
చడిపోతే చడిపోన్న. న్నవు ధరామత్తమడవు, ఉత్ముడవు, 
సనామర్ీవర్్నుడవు, హిింసకు వుతిరేక్తవ, పెద్దలను గౌర్వించేవాడివ. 
అటిట న్నవు రాజుిం కోసిం మార్ణహోమిం చేసా్వా? ఈ ర్క్పు కూడు 
తిన్నకనాి భక్ష్యటన మేలు గద్?" అని. ఇదే సింజయ రాయబ్ధర్ 
సారాింశిం.  
 ఐతే తన పథకిం పార్లేద. శ్రీకృష్ణణడే సాయింగా వచాిడు 
రాయబ్ధరిగా. మించ్చగా చపాుడు. ఐనా ధృతరాష్ణుడు మెత్గా 
మాటాిడి వగలుపోయాడేగాని, రాజుిం ఇవాటానిక్త గాని, చ్చవర్కు 
ఐదగురిక్త ఐదూళ్ళళ ఇవాటానిక్త గాన్న అింగీకరిించలేద. తన 
కొడుకు తన మాట వనటింలేద్ని న్నపానిి దరోుధనుని పైక్త న్నటిట 
తపుుకునాిడు. ఇద్ింతా ఎిందకింటే "యుద్ిింల్య తామే 
జయసా్మ"ని కుమార్యడు గటిటగా చబ్బత్తనాిడు. పైగా తమ 
పక్షింల్యని సర్ాస్ననాని భీష్ణమడు అజేయ పరాక్రమశాలియ్య గాక 
సాచఛింద్ మర్ణిం వర్ింగా గలవాడు. కనుక ఎవారూ ఆయనను 
వధించలేర్య. ఇక ద్రోణ, కృపులు రిండు పక్ష్యలల్య నుని వీర్యలింద్రిక్త 
గుర్యవులు, గౌర్వన్నయులు, పైగా బ్రహమణులు, పాిండవులకు ఎింతో 
ప్రియులు. అలాగే అశాతాిమ గుర్యపుత్రుడు. వీర్ింతా పాిండవ 
శ్రేయసుసను కోరే ధర్మపక్ష పాత్తలు. కనుక వధ్యర్యహలు కార్య. పైగా 
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వీరిని చింపితే బ్రహమహతాుపాతకిం. ఇక 11 అక్షౌహిణుల స్నన 
తమది. పాిండవులకు 7 అక్షౌహిణులే. కనుక ఎలా చూచ్చనా 
వజయిం తమదేనన్న ధీమా ల్యల్యపల ఉనిది.  
 ఐతే 10 రోజుల యుద్ిిం తరాాత యుద్ ిభూమినుిండి తిరిగి 
వచి్చన సింజయుడు, శిఖిండి చేతిల్య భీష్ణమడు పడిపోయన వషయిం 
చపుటింతోన్న ధృతరాష్ణుని ఆశాసౌధిం న్నల కూలిపోయింది. 
ఆశిర్ుింతో నిర్యత్ర్యడైనాడు. తన పాద్ల క్రింది భూమి 
కింపిించ్చనటియింది. నమమలేని నిజిం వనటింతో హతాశుడయాుడు. 
అవధుుడైన భీష్ణమడు పడిపోవటిం - అద్గ శిఖిండి చేతిల్యనని 
వనటింతో, ఏద్య అధర్మిం జరిగిపోయింద్నుకునాిడు. ఐతే 
పాిండుపుత్రులు ఏమి అధర్మిం చేసి భీష్ణమని పడగొటాటర్య? అని 
అడిగితే సింజయుని ముింద పలచనై పోతాడు. పాిండవులకెనోి 
అనాుయాలు చేసి, ఎింతో అధర్మింగా నడుచుకుని తాను, 'ధర్మరాజు 
ఏిం అధర్మిం చేశాడు' అని సింజయుని ఏ ముఖిం పెట్టటకొని 
అడుగుతాడు? కాని ఎలాగో అడగాలి తపుద. అిందకే తన భావానిి 
ప్రతుక్షింగా వుక్ిం చేయకుిండా పరోక్షింగా 'ధర్మక్షేత్రమైన కుర్యక్షేత్రిం' 
ల్య అని ప్రతేుకింగా పేర్కునాిడు. అది 'ధర్మక్షేత్రిం' గద్! ఏ అధర్మిం 
జర్గకుిండాన్న భీష్ణమలవార్య పడిపోయారా? అన్న ఉదేదశింతో 
అడిగాడు. తాను పాిండవుల పట ి ఎింత అధర్మింగా ప్రవరి్ించ్చనా 
వార్య మాత్రిం తన కుమార్యల పటి ధర్మింగాన్న నడుచుకోవాలన్న 
కోరిక ధృతరాష్ణునిది. అిందకే కుర్యక్షేత్రానిి ధర్మక్షేత్రమని 
ధృతరాష్ణుడు పేర్కునిది.  
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 ఐతే అనుకోకుిండాన్న భగవద్గీత "ధర్మ" అన్న మింగళ 
వాచకింతో ప్రార్ింభిం కావటిం ఇకుడ వశేషిం. ఏ గ్రింథాన్నచినా 
ప్రార్ింభించేటపుుడు మింగళ్ళచర్ణిం చేయటిం శాస్త్ర 
సాింప్రద్యిం. 'ధర్మ' శబదిం పర్మాతమ వాచకిం. కనుక 
మింగళ్ళచర్ణిం చేసినటే ిఅయింది.  
మామకాుః:- కౌర్వులను మామకాుః - నావార్య అింట్టనాిడు 
ధృతరాష్ణుడు. అింటే పాిండవులు తనవార్య కాద, తన 
శతృవులనిమాట! తన మాటలను త్త.చ. తపుక పాటిించేవార్య 
ధర్మజ్ఞదలు. ధర్మజ యౌవరాజ్ఞుభషేకానింతర్ిం 'వార్ణావతానిక్త 
తలిితో సహా వెళిళ కొనాిళ్ళళిండిండి' అని చపుగాన్న సరేనని 
వెళిళనవాడు; ద్రౌపద్గ వవాహానింతర్ిం తిరిగి ర్మమని కబ్బర్ింపితే 
వచి్చనవాడు; 5 సిం|| ల తరాాత 'ఖాిండవ ప్రసాిం' మీకు అర్ిరాజుింగా 
ఇసు్నాిను, అకుడిక్త వెళళిండి - అింటే మార్యమాటాిడక వెళిళనవాడు; 
రాజసూయయాగింతో చక్రవరి్ కాగా వారి రాజ్ఞునిి 
అపహరిించాలన్న దరాల్యచనలతో, 'జూద్నిక్త రావలసినది' అని 
కబ్బర్యపెడితే వచి్చనవాడు; ప్రథమ జూద్ింల్య ధర్మరాజు సర్ాిం 
కోల్యుయ, ద్రౌపదిక్త నిిండు సభల్య ఘోర్ అవమానిం జరిగినపుుడు 
ఉతాుతాలకు భయపడిన ధృతరాష్ణుడు ద్రౌపదిక్త వరాల రూపింల్య 
పాిండవులను ద్సు వముకు్లను జేసి, వారి రాజుిం వారిక్తచ్చ,ి 
'కోపిం పెట్టటకోకుిండా తిరిగి మీ రాజ్ఞునిక్త మీర్య వెళళిండి' అింటే 
వెళిళనవాడు; మార్ ీ మధుింల్య ఉిండగాన్న తిరిగి 'అనుదూుతానిక్త 
ర్మమని ప్రాతిగామిచేత కబ్బర్ింపితే మార్య మాటాిడకుిండా తిరిగి 
వచి్చనవాడు ధర్మరాజు. తన మాటను ఎనిడూ మీర్నివాడు, ఎదర్య 
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ప్రశిిించనివాడు ధర్మరాజు. కాని తన కుమార్యడో - ఎపుుడూ తన 
మాట వని పాపాన పోలేద. తనను ఎనిడూ గౌర్వించలేద. అటిట 
తన కుమార్యలను "మామకాుః:-' నావార్య - అని, ధర్మజ్ఞదలను 
పాిండవా: పాిండవులు అని పిలవటింల్య ధృతరాష్ణుని సింకుచ్చత 
మనస్తాిం, మమకార్ బ్బదిి అర్ామవుత్తింది. మూరీ్భవించ్చన 
మమకార్ిం, సాార్ా బ్బదిియ్య ధృతరాష్ణుడు.  
క్తిం అకుర్ాత:- అింటే ఏమి చేశార్య? అని. యుద్భిూమిల్య యుద్ిిం 
చేయటానిక్త సమావేశమైనవార్య ఏించేసా్ర్య? వింద భోజనాలు 
చేసా్రా? జూద్ిం ఆడతారా? ఎింతోకాలిం నుిండి ఎదర్య చూచ్చన 
యుద్ిిం సింభవమైనపుుడు, యుద్ిర్ింగింల్య నిలిచ్చనపుడు యుద్ిమే 
చేసా్ర్య. ఈ వషయిం ధృతరాష్రునిక్త తెలియద్? తెలిస్వ ఎిందకు 
'ఏమి చేశార్య?' అని ప్రశిిసు్నాిడు.  
 ఏమి చేశార్య? అని అడగడింల్య ఉదేదశిం ఎలా యుద్ిిం 
చేశార్య? ధర్మింగాన్న యుద్ిిం చేశారా? అధర్మమేమీ జగగలేద్? అన్న. 
తనది అధర్మమైనా తనకే జయిం కలగాలి. భీష్ణమని పతనవార్్ 
వనటింతోన్న మతి చలిించ్చింది. మనసుస అలికలి్యలమైింది. అిందకే 
తనకు తెలియకుిండాన్న 'ధర్మ' శబదిం తన నోటి నుిండి వచి్చింది. తన 
వాళళకు జయిం కలుగుత్తింద్? లేద్? అన్న ఆదరాదతో సింజయుని 
ప్రశిిించాడు. వజయిం ఎవరిక్త కలుగుత్తింద్య తెలుసుకోవాలని 
ఉనిపుటికీ డైర్కుటగా ప్రశి వేయకుిండా తెలివగా 
ప్రశిిించాననుకునాిడు ధృతరాష్ణుడు. ద్నిక్త తగీట్టటగాన్న 
సింజయుడు డైర్కుటగా సమాధ్యనిం చపుకుిండా, అింతకని తెలివగా 
తన సమాధ్యనానిి కొనసాగిించ్చ, చ్చవర్కు చపుకన్న చపాుడు. 
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"యత్ర యోగీశార్ుః కృషణుః యత్ర పారో ా ధనుర్ిర్ుః తత్రశ్రీ వజయుః" 
అని.  
 అయతే సింజయుడు చ్చవరిద్కా చపులేద గాని, 
ధృతరాష్ణుడు తన నోటితోన్న అడిగిన, తన ప్రశిల్యన్న సమాధ్యనిం 
ఉని సింగతిని బహుశా గమనిించ్చ ఉిండడు. ఆయన అడిగిన 
శోికింల్య మొద్టి రిండక్షరాలు 'ధర్మ'. ఆ శోికింల్యని చ్చటటచ్చవరి 
రిండక్షరాలు 'జయ'. అింటే ధర్మమే జయసు్ింది - అని నిగూఢింగా 
సమాధ్యనిం ద్గివుింది.  
 మన దేహమే కుర్యక్షేత్రిం. ఇిందల్య ధరామనిక్త - అధరామనిక్త, 
మించ్చ గుణాలకు - చడా గుణాలకు పోరాటిం జర్యగుతూన్న ఉింట్టింది. 
మనిం ధరామన్ని అనుసరిించాలి. మించ్చక్త సాానిం ఇవాాలి. హోలాుర్ 
మహారాణి అహలాుబ్ధయ ఒక పిండిత్తని పిలిచ్చ గీతాబోధ 
చేయమనిద్ట. ఆయన మొద్టి శోికిం మొద్టిపాద్ిం చద్వగాన్న 
ఇక చాలు శాసుాలుగారూ అనిద్ట. ఆయన ఆశిర్ుపోగా, ఆమె 
మహాతామ! 'ధర్మక్షేత్రే కుర్యక్షేత్రే' అని చదివార్యగద్! ఆ పద్లను 
కొదిదగా మారిస్న్ 'క్షేత్రే క్షేత్రే ధర్మిం కుర్య' ఏ క్షేత్రింల్య ఉనాి ధరామన్ని 
ఆచరిించు అని కద్! అర్ాిం. ఇింతకని ఇింకా 
న్నర్యికోవలసినదేమునిది? అనిద్ట. కనుక ధరామచర్ణమే 
మానవుడిక్త ప్రధ్యనిం.  

- ధృతరాష్ట్ర ప్రశికు సింజయుడేమని సమాధ్యనమిసు్నాిడు? 
 

సింజయ ఉవాచ: 
శిో॥  ద్ృష్యటవత్త పాిండవాన్నకిం వ్యుఢిం దరోుధనస్ద్ |  
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ఆచార్ు ముపసింగము రాజ్ఞ వచన మబ్రవీత్ ||  (2) 
తా॥ సింజయుడనాిడు: అపుుడు దరోుధనుడు పాిండవస్ననా 
వ్యుహానిి చూచ్చ, ఆచార్యుని సమీపిించ్చ ఇలా అింట్టనాిడు.  
వాుఖు:- ధృతరాష్ణుని ప్రశికు సింజయుడు సమాధ్యనిం ఇవాటిం 
ప్రార్ింభించాడు. ధర్మక్షేత్రమైన కుర్యక్షేత్రింల్య మావార్య, పాిండవులు 
ఏించేశార్య? అని అడిగిన ప్రశికు యుద్ిర్ింగ వశేష్యలను 
వనిపిసు్నాిడు సింజయుడు.  
పాిండవాన్నకిం వ్యుఢిం ద్ృష్యటవత్త :- యుద్భిూమిల్య పాిండవ స్ననా 
వ్యుహానిి చూచాడు దరోుధనుడు. అది దరేభద్ుమైన వజ్ర 
వ్యుహింగా పనిబడి ఉింది. 11 అక్షౌహిణుల తన స్ననకనాి 7 
అక్షౌహిణుల పాిండవస్నన చ్చనిదే. అయనా ఆ వ్యుహానిి, వ్యుహ 
ముఖింల్య గద్ద్ిండిం ధరిించ్చ నిలిచ్చయుని భీమస్ననుని చూడగాన్న 
దరోుధనుని ఆతమవశాాసిం సడలిపోయింది. అిందకే ఆచార్యుడైన 
ద్రోణుని వద్దకు చేరాడు. న్నర్ిం చేసినవాడు, పాపిం చేసినవాడు, 
అధరామనిక్త ఒడిగటిటనవాడు ఎపుుడూ భయిం భయింగాన్న ఉింటాడు. 
ధరామత్తమలైన పాిండవులను చూడగాన్న ఇపుుడు దరోుధనునిల్య 
అలాింటి భయమే కలిగిింది. వారి స్ననను చూడగాన్న తత్ర్పాట్ట 
కలిగిింది. తనకు వజయిం లభసు్ింద్? లేద్? అన్న ఆదరాద 
ఎకుువైింది. తనల్యని భయానిి, తత్ర్పాట్టని, ఆదరాదని 
ద్చుకోవడానిక్త ద్రోణుని వద్దకు చేరాడు.   
ఆచార్ుిం ఉపసింగము:- తాను రాజు గద్! ద్రోణుడు ఒక అక్షౌహిణీ 
స్ననాధపతి మాత్రమే. అయనపుుడు ఆయన్ని తన వద్దకు 
పిలిపిించుకోవాలి. అలా చేయలేద. ద్నిక్త కార్ణిం ఆయన తన  
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మావద్ద లభించు గ్రింధములు 

1. కర్మసిద్దింతిం…………………………………….30/- 
2. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘భజగోవింద్ిం’……..……100/- 
3. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘తత్వబోధ’  …………   200/- 
4. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘ఆతమబోధ’  ……………200/- 
5. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘శ్రీ ద్క్షిణామూరి్స్త్త్రిం’…  100/- 
6. భగవాన్ శ్రీ ర్మణమహర్యులవారి ‘ఉపదేశసార్ిం’ ……..150/- 
7. సద్శివ బ్రహ్మింద్ర సాాములవారి ‘ఆతమవద్ువలాసిం’..   100/- 
8. శ్రీ నార్ద్భక్త్ సూత్రములు ……………………….  200/- 
9. శింకరాచార్యులవారి ‘వవేకచూడామణి’ (8 గ్రింధముల సెట్)   1200/- 
10. ఈశావాస్తుపనిషత్త్ ………………………….. 100/- 
11. కేనోపనిషత్త్ …………………………………..100/- 
12. కైవల్యుపనిషత్త్ ………………………………. 150/- 
13. కఠోపనిషత్త్ ……………………………….    350/- 
14. ముిండకోపనిషత్త్ …………………………….. 200/- 
15. మాండూకోుపనిషత్త్ …………………………   200/- 
16. ముక్త్కోపనిషత్త్ ……………………………… 300/- 
17. బ్రహమసూత్రములు – 1 ……………………….    200/- 
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………    300/- 
19. గీతమాలిక ……………………………………150/- 
20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) ……………  2000/-   
మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/- 
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మావద్ద లభించే అనిి పుస్కముల వవర్ముల కొర్కు ఈ క్రింది 
లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి :  
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 
PAYTM OR GOOGLEPAY us using : 9538858115 

OR   us Using 9538858115 
 
Pay us through Net Banking :  
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf 
 
మీకు మరేదైనా సిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com 
కు ఈమెయల్ పింపగలర్య లేద్ +91 80085 39770 OR +91 
95388 58115 నింబర్ కు ఫోన్ చేయగలర్య. 
 
అనిి పుస్కములను లేద్ కొనిి పుస్కములను లేద్ గుర్యముఖతా 
ప్రవచనములను (వీడియో ప్రవచనముల కొర్కు) శ్రవణిం చేయుటకు 
DVD, External Hard Disk లేద్ Audio CD, Pen Drive కొర్కు 
ఈ క్రింది లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com
http://www.srichalapathirao.com/catalog
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf
mailto:care@srichalapathirao.com
http://www.srichalapathirao.com/catalog

