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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 ……………………….
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………

200/-

300/-

19. గీతమాలిక ……………………………………150/20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) …………… 2000/మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/Email : care@srichalapathirao.com
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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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: ఉపోద్ాతము :

మూడవ అధ్యుయిం కర్మయోగిం. నాలుగవ అధ్యుయిం

జ్ఞానయోగిం. ఇలా వర్యసల్య ప్రకకప్రకకనే విండటానిి బట్టి

కర్మయోగానిి చకకగా ఆచరిించినా వారిక్త వింటనే జ్ఞానసిదిి

కలుగుత్తింద్నే సూచన ఇిందుల్య ఇమిడి వనిది. అింతేకాదు
కర్మయోగానిి జ్ఞానింతో ఆచరిించాలని కూడా తెలుస్త్నిది. ఈ

అధ్యుయింల్య ప్రధ్యనింగా చెపిినది జ్ఞానవషయిం. నిజింగా

పర్మాతమనిందుకొనే మార్ీిం జ్ఞానమార్ీమే. జ్ఞానింతో కర్మలాచరిించే
ఉపాయిం ఏదో ఈ అధ్యుయింల్య చకకగా తెలియజేయటిం
జరిగింది.

పర్మాతమనిందుకోవాలని కాింక్షిించే వారెవరైనా సరే ఈ

జ్ఞానమార్ీమనే సిింహద్ార్ిం గుిండా ప్రయాణిం చేయాలిసిందే. ఏ

ఇింట్టల్యక్త వళ్ళాలనాి సిింహద్ార్ిం గుిండా ల్యపలిక్త వళ్ళాలిసిందే
(దింగలు తపి). సిింహద్ార్ిం వర్కూ ఏ మార్ీింల్య వచిినా

ల్యపలిక్త వళ్ళాలింటే సిింహద్ార్మే గతి. అలాగే కర్మ. భక్త్, యోగ,
ధ్యున అని ఎనిి మారాీలునాి అవన్ని జ్ఞానయోగమనే సిింహద్ార్ిం

వర్కే. అకకడి నుిండి ఒకకటే ద్రి. అట్టి జ్ఞానానిి బోధించే యోగిం
గనుక ద్గనిని జ్ఞానయోగిం అనాిర్య.
జ్ఞానమే

మనిషిక్త

శోభనిస్త్ింది.

ఎవరికైనా

శోభనిచేిది

అింద్చింద్లు, వస్త్భూషణాలు, ఆసి్పాస్త్లు, అధకార్ిం, పద్వలు
కాదు. అవన్ని అనితుమైనవ. వసూ్పోతూ విండేవ. నితుమైనది,
న్నతోనే విండేది, నినుి ఉద్ిరిించేద్గ, న్న జనమ చరితార్థిం చేసేది
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జ్ఞానిం

ఒకకటే.

జ్ఞానమే

దిాపాద్పశువ అింటార్య.

మనిషిక్త

భూషణిం.

జ్ఞానహీనుని

 వదుర్యకర్రకు పొడవనుబట్టి, లావనుబట్టి వలువ!
 చెర్కు గడకు ర్సానిి బట్టి వలువ!
 పాలకు వనిను బట్టి వలువ!

అలాగే మనిషిక్త జ్ఞానానిి బటేి వలువ. జ్ఞానిం వింట్ట పవత్ర

వస్త్వ, అజ్ఞానిం వింట్ట అపవత్ర వస్త్వ ఈ సృషిిల్య లేదు.

"నహిజ్ఞానేన సద్ృశిం పవత్రమిహ వద్ుతే" అని ఈ అధ్యుయింల్యనే

చెపిబడిింది. అయతే ఇింతకూ జ్ఞానిం అింటే ఏమిట్ట? అింతటా
ఏకమైన ఆతమను ద్రిశించటమే జ్ఞానిం. అింద్రిల్య అనిిింట్టల్య వని
సతువస్త్వను ద్రిశించుటే జ్ఞానిం.

ఆతమ తానేనని తెలియుట జ్ఞానిం. ఆ ఆతమ పర్మాతేమనని

గ్రహిించుట వజ్ఞానిం. జ్ఞానవజ్ఞాన సిదిికే భగవద్గీత మార్ీిం
చూపుత్తింది.

ఈ అధ్యుయింల్య వషయాలనిిింట్టన్న నాలుగు ప్రకర్ణలుగా

వభజించవచుి.

అవ: 1) దివుజనమప్రకర్ణిం (1 నుిండి 11 శోి||)

2) దివుకర్మ ప్రకర్ణిం (12 నుిండి 23 శోి||)
3) యజా ప్రకర్ణిం (24 నుిండి 33 శోి||)
4) జ్ఞాన ప్రకర్ణిం (34 నుిండి 42 శోి||)

1. దివుజనమ ప్రకర్ణిం:- ఇది భగవద్వతార్ సిద్ిింతిం. ఇది
ప్రసింగవశాత్త్ వచిినట్ిింట్ింది. కాని భగవానుడు చెపాిలనే ఈ

దివుజనమ ర్హసాునిి చెపాిడు. తానెవరో, తన యద్ర్థ సారూపపిం
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ఏమిటో వవరిించటిం జరిగింది. ఎిందుక్తలా భగవానుడు తన
గొపితనానిి తానే చెపుికోవటిం?
శిష్యునిక్త

గుర్యవపటి

భక్త్,

శ్రద్ి,

వశాాసిం,

గౌర్విం,

సేవాభావిం విండాలి. ఇవ లౌక్తక వద్ులకు సింబింధించినింత వర్కు

ముఖుిం కాకపోవచుి. కాని ఆధ్యుతిమక వద్ును - బ్రహమవద్ును
నేర్యికోవాలింటే ఇవ ఎింతో అవసర్ిం. గుర్యవ చెపే ి వషయిం
శిష్యుని హృద్యింల్య నాట్కోవాలింటే గుర్యవపటి శిష్యునిక్త గొపి
వశాాసిం - గౌర్విం తపిక విండాలి. ఇకకడ శ్రీకృష్యుడు అర్యునునిక్త

సార్ధ, మిత్రుడు, బింధువ, సమ వయస్తకడు. కనుక అర్యునునిక్త

శ్రీకృష్యునిపటి చనువ వింట్ింది గాని, భక్త్, శ్రద్ి, గౌర్విం అింతగా
లేకపోవచుి.

అవ

వింటేనే

తనపటి

అర్యునునిక్త

శ్రీకృష్యుడు

బోధించే

జ్ఞానానిి

అిందుకోగలుగుతాడు. అిందుకే జ్ఞానానిి బోధించేముిందే శ్రీకృష్యుడు
భయభకు్లు,

శ్రద్ివశాాసాలు

కలిగించాలనుకునాిడు. అిందుకే ప్రసింగిం ఇలా సాగింది. తాను

కేవలిం మానవమాత్రుణిు కాద్ని, భగవింత్తడనని తెలియజెపుిటకే
తన జనమప్రకర్ణానిి భగవానుడు తెలియజేయటిం జరిగింది.

నవీన వషయాలు ఎింత యుక్త్యుక్ింగా వనిపిట్టకీ

వాట్టపటి శిష్యుని మనస్తసల్య గాఢముద్ర పడదు. వాట్టక్త ప్రాచీనతను

జోడిించాలి. ఇవన్ని శ్రుత్తలల్య చెపిబడిన వషయాలేననే భావన
కలగాలి. అిందుకే తాను చెపే ి కర్మయోగిం - కర్మ సిద్ిింతిం ఎపుిడో
ఆదికాలింల్యనే సూర్యునిక్త బోధించాను - అనే వషయింతో
భగవానుడు ప్రసింగానిి ప్రార్ింభించి ఈ కర్మయోగిం ఇపిట్టది
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కాదు, పురాతనమైనది అని వవరిించి, అలా సూర్యునిక్త బోధించిన
తానెవరో తెలియజేశాడు భగవానుడు. ఇదే దివుజనమ ప్రకర్ణిం.

2) దివుకర్మ ప్రకర్ణిం:- రెిండవ అధ్యుయిం నుిండి చెపుికొస్త్ని
క్రమాగత వషయిం నిష్కకమకర్మయోగిం. కర్మను కర్మగా గాక

కర్మయోగింగా ఆచరిించాలి. యజాభావింతో చేయాలి. అపుిడే అవ
దివుకర్మలౌతాయ. ఆ సాథయల్య అవ జ్ఞానానిక్త సాధనాలౌతాయ.

నిసాార్థబుదిితో, తాుగభావింతో చేసే కర్మలే యజా కర్మలు. మన
పొటి నిింపుకోవటిం కోసిం, మన కుట్ింబానిి పోషిించుకోవటిం
కోసిం, మన కీరి్ ప్రతిషిల కోసిం, మన కోరికలు తీర్యికోవటిం కోసిం

చేసే కర్మలు దివుకర్మలు కాజ్ఞలవ. పైగా అవ మనను బింధసా్య.

ఇతర్యల మేలుకోసిం, ల్యకకళ్ళుణిం కోసిం చేసే నిసాార్థకర్మలే
దివుకర్మలు. ఇట్టి కర్మలను ఎలా చేయాల్య తెలియజేసే ప్రకర్ణమే
దివుకర్మ ప్రకర్ణిం.

3) యజా ప్రకర్ణిం:- యజ్ఞాలింటే హోమకుిండాలు, సమిధలు,

నెయు, ఋతిాజులు, మింత్రాలు, సమారాధనలు కాదు. భావనా
వశేషింతో చేసే ప్రతి పన్న యజామే. ఈ ప్రకర్ణింల్య ర్కర్కాల

యజ్ఞాలు చెపిబడాాయ. అనిిింట్టల్యను ేష్టషిమైనది. జ్ఞానయజామని
భగవానుడు తెలియజేశాడు. ఈ యజ్ఞాలన్ని కర్మలవలి జనిించినవని,
వేద్లల్య

వసా్ర్ింగా

తెలియజేశాడు.

చెపిబడినవేనని

కూడా

భగవానుడు

4) జ్ఞాన ప్రకర్ణిం:- యజ్ఞాచర్ణ చేసిన వానిక్త భగవింత్తనితో

సింబింధిం ఏర్ిడుత్తింది. ఆ సింబింధిం ఏర్ిడటానిక్త కావలసిన
జ్ఞానిం లభించేది ఈ యజా కరామచర్ణ వలినే. కర్మ ర్హసాునిి
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గురె్రిగనవాడు పర్మాతమ, జ్ఞానానిి పొింద్గలుగుతాడు. ఈ సిథతిల్య

కర్మ వేర్య - బ్రహమము వేర్య అనే తేడా లేదు. కర్మయే బ్రహమము.
బ్రహమమే కర్మ. అదే బ్రహమకర్మ సమాధ. ఇలా నాలుగు ప్రకార్ణాలతో
నాలుగవ అధ్యుయిం ప్రకాశిసూ్ వనిది.

నిష్కకమ కర్మయోగిం ద్ారా ల్యపలి వాసనలు క్షయిం

చేస్తకొనే పధితి మూడవ అధ్యుయింల్య చెపిబడిింది. కాన్న ఆ
నిష్కకమకర్మయోగ ఆచర్ణకు ఏదో అడుాపడుత్తనిది. అదేమిట్ట? అది

కామిం. మరి ఆ కామానిి జయించటిం ఎటాి? ల్యపలే వని

భగవింత్తని తెలుస్తకొని కామానిి జయించాలి - అని కూడా 3వ
అధ్యుయిం చివర్ల్య చెపాిడు.

అయతే భగవింత్తణిు తెలుస్తకోవటిం ఎలాగ? తెలుస్తకొని

కామానిి

జయించటిం

ఎలాగ?

ఈ

వషయాలను

ఈ

జ్ఞానయోగింల్య చెపిబోత్తనాిర్య. ఈ అధ్యుయానిక్త ఇింకా చాలా

పే ర్యినాియ. 1. అవతార్ యోగిం. 2. అవతార్ జ్ఞానయోగిం. 3.

జ్ఞాన వభాగయోగిం. 4. కర్మబ్రహ్మమర్ిణ యోగిం. 5. జనమ, కర్మ,

యజా, జ్ఞానయోగిం. 6. జ్ఞానకర్మ సనాుస యోగిం - అని. ఈ పే ర్యి
ఎలా వచిినవ?

భగవింత్తని

అవతార్

వశేష్కల

గురిించి

చెపిినిందున

అవతార్యోగిం, అవతార్ జ్ఞానయోగిం అన్న, జ్ఞానమే ప్రధ్యనింగా
చెపిినిందున జ్ఞాన వభాగయోగిం అన్న, కర్మలను భగవద్ర్ిణిం
చేసే వధ్యనానిి చెపిినిందున కర్మబ్రహ్మమర్ిణ యోగిం అన్న, 4.

ప్రకర్ణాలను చెపిినిందున జనమకర్మ యజా జ్ఞాన యోగిం అన్న;
సకామింగా కర్మలు చేసే్ కర్మఫలిం బింధమై కూర్యిింట్ింది.
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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 ……………………….
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………

200/-

300/-

19. గీతమాలిక ……………………………………150/20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) …………… 2000/మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/Email : care@srichalapathirao.com
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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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