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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

Email : care@srichalapathirao.com

~ 3 ~ Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

: ఉపోద్ాతము :

'సనాుసిం' అింటే అనిిింటినీ వడిచిపెటటడిం. అనీి వడిచిన
సర్ాసింగ పరితాుగినే 'సనాుసి' అింటార్య. కర్మ సనాుసిం అింటే
కర్మలననిిింటినీ వడిచిపెటటటిం కద్! మరి అనిి కర్మలను వడిచి
స్తమరిగా

ఉిండేవాణిి

కర్మసనాుసి

అింటారా?

అసలు

కర్మలననిిింటినీ వడిచిపెటటడిం ఎవరికైనా సాధుమవుత్తింద్? కాదు.
అసలు కర్మలననిిింటినీ వడిచి పెటాటలిిన అవసర్మేమిటి? కర్మలు
చేస్త్ కర్మఫలాలు వసా్య. ఆ కర్మ ఫలాలను అనుభవించటానిక్త
జనమలొసా్య. ఆ జనమలల్య మళ్ళీ కర్మలు చేసా్ిం. వాటివలి మళ్ళీ
కర్మఫలాలు. వాటి అనుభవిం కొర్కు మళ్ళీ జనమలు. ఇలా జనమ కర్మ
వలయింల్య చికుుకుపోయ ఈ ల్యకానిక్త బింధించబడుత్తనాిిం.
అిందువలి బింధిం కాకుిండా ఉిండేిందుకే కర్మలను వడిచిపెటాటలి
అనటిం. మరి కర్మలను వడిచి ఒకుక్షణిం కూడా ఉిండలేిం కద్!
ఎలా? కర్మలు చేసూ్నే కర్మఫలాలు అింటకుిండా చూసుకోవాలి.
బింధిం కాకుిండా చూసుకోవాలి. ద్నికే నిష్కుమ కర్మయోగానిి
3వ అధ్యుయింల్య చెపపటిం జరిగిింది. నిష్కుమ కర్మయోగిం అింటే
కోరికలు లేకుిండా కర్మలు చేయటిం. "అసలు కోరికలు లేకుిండా
ఎలా ఉింటాయిండీ?" అింటే - సరే! కోరిక ఉింటే ఉింది. వచేే ఫలితిం
మీద్ ఆసక్త్ లేకుిండా ఏ ఫలితిం వచిేనా సరే, ద్నిని భగవింత్తని
ప్రసాద్ింగా భావించి స్వాకరిసా్ను - అనే ద్ృఢ నిశేయింతో కర్మలు
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చెయు. అది కూడా నిష్కుమ కర్మయోగమే అని తెలియజేశార్య.
ఇద్ింతా మూడవ అధ్యుయింల్య చెపపటిం జరిగిింది. స్తమరిలాగా
జీవతానిి

వుర్థిం

చేసుకునేవాడు

తమోగుణింల్య

ఉనివాడే.

అటిటవాడు తమోగుణానిి వదిలిించుకొనుటకే కర్మలు చేయాలి. ఆ
కర్మలు బింధిం కాకుిండా ఉిండటానికే కోరిక లేకుిండా, కర్మఫలింపై
ఆసక్త్ లేకుిండా కర్మలు చేయవలసిన అవసరానిి, వధ్యనానిి 3వ
అధ్యుయింల్య చెపపటిం జరిగిింది.
అయతే కోరికలు ఒక పటాటన వద్లవు. కోరికతో కర్మ
చేసు్నిపుపడు వచేే ఫలితింపై ఆసక్త్ కూడా తొలగిపోదు. మరి
ఏమిటి ద్గనిక్త పరిష్కుర్ిం? కోరికలు వద్లిపోవాలింటే మనసుి
ఎలిపుపడూ పర్మాతమపై నిలవాలి. చేస్త కర్మలను బ్రహమ భావనతో
చేయాలి. నిర్ింతర్ిం భగవింత్తని యిందు నిషఠ కలిగి ఉింటే
కోరికలకు మనసుిల్య చోటిండదు. అపుడే చేస్త కర్మ యావత్త్
కర్మయోగమే అవుత్తింది. భగవింత్తనిల్య మనసుి నిలిప, కర్మలను
భగవత్ కర్మలుగా, యజఞ కర్మలుగా, తాుగపూరిత కర్మలుగా ఎలా
చేయాల్య

4వ

అధ్యుయింల్య

తెలియజేశార్య.

అింటే

పర్మాతమజ్ఞఞనింతో, అనిిింటిని - అింతటా - అనిివేళలా భగవత్
సారూపాలుగా భావించి చేయవలసిన 12 ర్కాలైన వవధ
యజ్ఞఞలను - వేద్లల్య వసా్ర్ింగా చెపపబడిన యజ్ఞఞలను
వవరిించటిం జరిగిింది. అింతేకాదు ఆ జ్ఞఞనానిి ఎవరివద్ద, ఎలా
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పింద్ల్య కూడా తెలియజేయటిం జరిగిింది. ఈ జ్ఞఞనిం యొకు
గొపపతనానిి కూడా అకుడ తెలియజేశార్య.
ఇలా జ్ఞఞనింతో - బ్రహమ భావనతో - యజఞ భావనతో కర్మలు
చేసు్నిపపటికీ కర్మఫలిం రాదు గానీ, ఇింకా కర్్ృతాిం ఉింటింది.
అింటే 'ఈ కర్మలను చేసు్నిది నేనే' అనే భావన ఉింటింది. ఈ
కర్్ృతా భావన వలి మనల్య వాసనలు పేర్యకుింటాయ. అవ తిరిగి
తిరిగి కర్మలకు ప్రేర్ణ కలిగిసా్య. ఆ ప్రేర్ణలతో కర్మలు చేయాలి.
ఇలా ఈ వాసనలు మనకు బింధిం అవుత్తనాియ. మరి ఈ
వాసనలు తొలగిపోయేది ఎలా? కర్మలను చేసు్నిపుపడు "ఈ
కర్మలను చేసు్ని కర్్ను నేనే" అనే కర్్ృతా భావన వదిలిపెటాటలి.
కర్్వు నీవే అయతే కర్మఫలాలు నీకే చేర్తాయ. కర్మఫలాలు నీకు
చేర్కుిండా ఉిండాలింటే నేను కర్్ను అనే భావన వడిచిపెటిట, 'నేను
నిమిత్ మాత్రుణిి' అని గాని, ఇది నా కర్్వుిం' అని గాని చేయాలి. కర్్
ఎవరో అజ్ఞఞత వుక్త్. అతడే పర్మాతమ. నీవు కేవలిం గుమసా్వ.
అింతే. ఇలా కర్్ృతాానిి వదిలి కర్మ చేయుటయే కర్మ సనాుసిం. కర్మ
చేస్వ చేయని వాడవు కావటమే కర్మసనాుసిం. ద్గనిని తెలియజెపేప
అధ్యుయమే కర్మసనాుస యోగమనే ఈ ఐద్వ అధ్యుయిం. ఇలా
కర్్ృతా భావిం లేకుిండా కర్మలు చేయటింల్య నైపుణుిం పిందితే
ఇక దేనికీ ప్రాకులాడనవసర్ిం లేదు. మనసుి శుద్ధమై, ఏకాగ్రమై,
ధ్యున వసు్వుపై నిలిచిపోత్తింది. ధ్యునిం చకుగా సాగుత్తింది.
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అిందుకే

వింటనే

ధ్యున

వషయాలతో

కూడిన

ఆతమ

సింయమయోగానిి (ధ్యునయోగానిి) 6వ అధ్యుయింగా చెపపటిం
జరిగిింది.
కర్మ సనాుసయోగమనే ఈ 5వ అధ్యుయిం నిజింగా
సాతింత్రమైన అధ్యుయిం కాదు. 3వ అధ్యుయిం పూరాార్థమైతే 5వ
అధ్యుయిం ఉత్రార్థిం. కర్మలను ప్రార్ింభించటానిి తెలిపేది 3వ
అధ్యుయిం. ఆ కర్మలను జ్ఞఞనింతో తెలివతో ఎలా చేయాల్య తెలిపేది
4వ అధ్యుయిం. ఆ కర్మల పర్మావధ ఏమిటో తెలియజెపేపది 5వ
అధ్యుయిం. కర్మలను ఆచరిసూ్, ఆచరిసూ్నే ఆ కర్మల పర్మావధ
అయన

సనాుసానిి

చేర్గలిగే

ప్రక్రయ

ఈ

అధ్యుయింల్య

చెపపబడడది.
ఈ అధ్యుయింల్య చెపిపన వధింగా కర్మలను సనుసిించగల
సిథతిని సాధించినవాడు ధ్యుననిషఠకు అర్యుడు. ధ్యుననిషఠల్య సిదిధని
పిందినవాడు ఇక పింద్వలసినది ముక్సిథతినే - మోక్షమునే జీవనుమక్త్నే. "ముక్త్ అింటే సద్చార్ జీవనిం కాదు, సరాాతమ భావిం"
అనాిర్య భార్తీయ తత్వశాస్త్రింల్య డా|| సరేాపలిి రాధ్యకృషిన్
పిండిత్తలు. అయతే సరాాతమ భావిం ఉింటే సద్చార్ జీవనిం
అకుర్లేద్? సద్చార్ిం వుర్థమా? అింటే కాదు. సద్చార్ిం
యొకు మూలతత్విం సరాాతమ భావిం. హిందూ ధర్మిం, వేద్లు,
ఉపనిషత్త్లు, భగవద్గీత - ఇవనీి ఈ సరాాతమ భావానేి
Email : care@srichalapathirao.com
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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

~ 8 ~ Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

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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