
 

శ్రీమద్భగవద్గీత :6 వ అధ్యాయం 
ఆతమసంయమయోగం 

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస“,“జ్ఞానప్రపూర్ణ“ 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 

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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: ఉపోదా్తిం :  
ఈ సింసార్ిం ఒక నలిుల మించిం లాింటిది. నలిుల మించిం మీద్ 

పడుకుని వాడెవడైనా సుఖింగా నిద్రపోగలుగుతాడా  అలాే  ఈ 
సింసార్ింల్య పడినవాడెవాడూ సుఖింగా, ఆనింద్ింగా ఉిండలేడు. 
అపుుడపుుడూ తాతాాలికింగా కొని  ి సుఖాలు అనుభవించినా, నిర్ింతర్ిం 
దుఃఖాలు, బాధలు, అలజడులు, ఆిందోళనలు తపువు. ఈ దుఃఖాల నుిండి 
పూర్ిగా తొలగిపోవాలింటే ప్రాపించిక వషయాలకు, వాుమోహాలకు దూర్ిం 
కావాలి. పర్మాతమ వైపుకు తిర్గాలి. అింటే ప్రపించిం వైపుకు తిరిగావా  
దుఃఖిం. పర్మాతమ వైపుకు తిరిగావా  ఆనింద్ిం.  
 చేపలు పటటడానిక్త జాలరి వల వసుర్యతాడు. చేపలు వల వైపుకు 
పర్యగులు తీశాయా  అవ వలల్యపడిపోయ ప్రాణాల మీద్కు తెచుుకుింటాయ. 
అలాకాక వల వసిరిన వాడి పాద్ల వైపుకు వచాుయా  వలల్య పడవు, 
ప్రాణాలు పోవు. తిర్గలిల్య గిింజలు వేసి వసుర్యత్తింటే బొడుు ద్గీర్కు చేరిన 
గిింజలు అలాే  ఉింటాయ. కాని దూర్ింగా జరిగిపోయన గిింజలన్న  ిపిిండి 
పిిండి అయపోతాయ. అిందకే ఈ సింసార్ింల్యక్త వచిు పడిన మనిం 
ప్రపించిం వైపుకు తిరిగితే అనింతమైన దుఃఖిం. అదే పర్మాతమవైపుకు తిరిగితే 
అఖిండమైన ఆనింద్ిం.  
 మృత్తువు నుిండి తపిుించుకోవటానిక్త మార్ాిండేయుడు శివలిింగాని  ి
కౌగిలిించుకునాిడు. కాని మనిం ఈ శరీర్మనే శవాని  ి కౌగిలిించుకుిం 
టునాిిం. శవాని  ికౌగలిించుకుింటే దుఃఖిం, శివానిికౌగిలిించుకుింటే సుఖిం. 
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అింటే - దేహ్ింద్రియ మనోబుదులతో తాద్తమయిం దుఃఖిం, పర్మాతమతో 
తాద్తమయిం సుఖిం - అని. 
 సముద్రిం నుిండి వేర్యపడిన ఉపుుగలిు ఎనో  ిప్రదేశాలు తిర్యగుత్తింది. 
ఎింద్రి చేత్తలి్యనో పడుత్తింది. ఎనో  ి రూపాలు మార్యత్తింది. ఎింద్రో 
రోటిల్య వేసి నలగ పొడుస్ార్య. రోకలితో ద్ించుత్తింటే ఎగిరెగిరి పడుత్తింది. 
మళ్ళ  ీ చేతితో రోటిల్యక్త త్రోసి రోకలి దెబబ వేస్ార్య. నలిగి పొడిపొడి 
అయపోత్తింది. ద్నిక్త ఆ బాధ తొలగాలింటే అది తిరిగి తన సాసాానమైన 
సముద్రాని  ి (న్నటిని) చేరాలి. అింతే. అని  ి బాధల నుిండి వముక్్త. అలాే  
పర్మాతమ నుిండి వేర్యపడి ఈ ల్యకింల్యక్త జారిపడు మనిం ఎన్నినో  ి
జనమలెత్్తతూ, ఎన్నినో  ిప్రదేశాలల్య తిర్యగుతూ, ఎన్నినో  ికష్టటలను, బాధలను, 
దుఃఖాలను అనుభవస్ూ ఎగిరెగిరి పడుత్తింటాిం, ఏడుస్ుింటాిం తపిుించుకో 
వాలని ఎింత గిలగిలలాడినా ప్రకృతి (వాసనలు) మనను మళ్ళ  ీమళ్ళ  ీఈ 
సింసార్ జననమర్ణచక్రింల్య తిపుుత్తింది. ఈ బాధల నుిండి శాశాతింగా 
తపిుించుకోవాలింటే తిరిగి మన సాసాానమైన పర్మాతమను చేర్యకోవాలిసిందే. 
అపుుడిక ఆనింద్మే ఆనింద్ిం.  
 అయతే మనిం మనసాసాానమైన పర్మాతమను చేర్యకోవాలింటే ముింద 
పర్మాతమ వైపుకు తిర్గాలి. అలా తిర్గటమే భక్్తయోగిం. మరి మనిం 
పర్మాతమ వైపుకు తిరిగి ఉింటామా  లేద. ప్రపించిం వైపుకే తిరిగి ఉింటాిం. 
ధనిం, సింపద్లు, పద్వులు, కీర్ిప్రతిషఠలు, భోగాలు అనుభవించాలనే కోరికతో 
ఎపుుడూ ద్ృష్టట ప్రపించిం వైపుకే ఉింటుింది. లౌక్తక వషయాలకే మనసుస 
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ప్రాధానుత నిస్ుింది. అలాింటి మనసుసను లౌక్తక వషయాల నుిండి మర్లిు 
పర్మాతమవైపుకు త్రిపాులి. మనసుసను లౌక్తక వషయాల నుిండి మర్లిు శుదిు 
చేయాలింటే ద్నిక్త నిష్టామకర్మయోగమే చకాని ఉపాయిం. అిందకే 3వ 
అధాుయింల్య నిష్టామకర్మయోగాని  ి చెపిు, ద్నిని ఎలా తెలివతో 
ఆచరిించాల్య 4వ అధాుయింల్య చెపిు, ఆ కర్మల యొక  ాకర్్ృతాాని  ివడిచి 
కర్మసనాుసాని  ిసాధించటిం ఎలాగో 5వ అధాుయింల్య చెపుటిం జరిగిింది. 
ఇపుుడు మనసుస కర్మర్ింగిం నుిండి దూర్ింగా తొలగి నిర్మలము, నిశులము 
అవుత్తింది. అయతే అింత మాత్రింతో సరిపోద. ఈ నిర్మలమైన మనసుస 
తిరిగి కర్మర్ింగిం వైపుకు పర్యగులు తీయకుిండా భగవింత్తని వైపుకు త్రిప్పు 
ప్రయతిిం చేయాలి. అది ఎలాగో తెలియజెప్పు అధాుయమే ఈ ఆతమసింయ 
మయోగిం. అింటే ఈ యోగిం ఇింతకుముింద చెపిున కర్మయోగాని  ి - 
ఇకముింద చెపుబోయే భక్్తయోగానిక్త లిం ప డుడుత్తింద్నిమాట. 
 ఈ అధాుయిం ప్పర్య ఆతమ సింయమ యోగమే అయనా ద్గనిక్త ఇింకా 
చాలా ప్పరి్య వాడుకల్య ఉనాియ. ధాునయోగిం, అభ్యుసయోగిం, ఆధాుతమ 
యోగిం, ఆతమయోగిం, సింయమయోగిం, సారూపయోగిం - అని. భగవదీ్గతల్య 
ఇది చాలా ముఖుమైన అధాుయిం. గింగానది పుటిటనచోటి నుిండి 
సముద్రింల్య కలిసింతవర్కు అింతా పవత్రమైనదే. అయనా కాశీ, అలహాబాద్ 
వింటి కొని  ి కొని  ి ప్రదేశాలల్య ప్రతేుకమైన తీరా్క్షేత్రింగా, పవత్రమైనదిగా 
భ్యవస్ుింటాిం. అలాే  భగవదీ్గత మొత్ిం గొపు వశిషఠత కలిగినదే అయనా 
కొని  ి కొని  ి అధాుయాలల్య మరిింత వశిషఠతను సింతరిించుకునిది. అటిట 
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వశిషఠమైన అధాుయాలల్య ఈ ఆర్వ అధాుయిం ఆతమసింయమయోగిం 
ఒకటి. 
 వర్ుింల్య ప్రయాణిించేవాడిక్త గొడుగు ఎింతఅవసర్మో మోక్షమారీ్ింల్య 
ప్రయాణిించేవాడిక్త ఈ గీతాశాస్త్రిం అింత అవసర్ిం. అయతే ఎకాడకు 
ప్రయాణించేయాల్య గముసాానిం తెలియాలి. గముిం తెలియకుిండా 
ప్రయాణిించేవాణిి పిచిువాడింటార్య.  
 ఒకడు డుటేట బేడా సర్యదకొని రైలేాసటషన్ కు వచిు రైలుల్య కూర్యునాిడు. 
ఇతడి హడావడి చూసి ప్రకానున  ిప్రయాణీకుడు టి పటుట తీసుకునాివా  అని 
అడిగాడు. 'మర్చిపోయానిండీ' అనాిడు. 'పోన్న ఇపుుడైనా తెచుుకో, 
టైముిందిలే' అనాిడు ప్రక  ాప్రయాణీకుడు. 'ఎకాడకు వెళ్ళీల్య తెలియద్ిండీ' 
అనాిడు మనవాడు. ఇక అతడి ప్రయాణిం ఎలా సాగుత్తింది  ఇదే గముిం 
తెలియని ప్రయాణిం, పిచిువాడి ప్రయాణిం. కనుక మన జీవతానిక్త గముిం 
ఏమిటో ముిందగా తెలుసుకోవాలి. ప్రయాణిం ప్రార్ింభించిన తరాాత కాద, 
ప్రయాణానిక్త ముిందే నిరి్యించుకోవాలి. 
 ఒకవేళ న్న ప్రయాణిం ఎకాడికో న్నకు తెలియకపోతే తెలుసుకో. 
జాానులనడుగు, శాసాాలనడుగు, ఉపనిషత్్తలనడుగు లేద్ భగవదీ్గతనడుగు. 
వార్య చెబుతార్య న్న గముసాానిం ఏమిటో, ఆ గమాుని  ిచేరే మారీ్ిం ఏమిటో! 
మరి మన గముసాానిం ఏమిటి  ఉపనిషత్్తల నడుగుద్ిం. 
 నదలకు గముసాానిం ఏది  గింగానది ఎకాడకు చేరాలని పర్యగులు 
తీసు్నిది  యమునానది, కృష్టినది, గోద్వరి, కావేరి, డునాి - ఇవన్ని 
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ఎకాడకు వెళ్ళీలని అనేక వింపులు తిర్యగుతూ, వయాుర్ింగా పర్యగులు 
డుడుత్తనాియ  అడుగుద్మావాటిని  ఓ నద్గమతలి్ల! ఎకాడిక్త న్న ప్రయాణిం? 
అింటే "నా గముసాానిం సముద్రిం. అకాడికే నేను తార్గా చేరాలి" అింటునిది 
మౌనభ్యషల్య. గింగ, కృషి్ట, గోద్వరి, కావేరి, డున ,ి యమున - దేనినడిగినా 
అింతే. మౌనింగా చెప్పుది ఇదే సమాధానాని .ి ఎిందకని  
 ఎిందకింటే ప్రపించింల్యని ఏ నదైనా సరే అకాడకు చేరితేనే శాింతి - 
వశ్రింతి. 
 అకాడకు చేరితేనే ద్ని ప్రయాణిం పూర్్వుత్తింది. అలా సముద్రుని 
వద్దకు చేర్కపోతే మురిగి కింపు కొడుత్తింది. సముద్రాని  ిచేరేద్కా వాటిక్త 
ప్రతేుకమైన ప్పర్య - రూపిం ఉింటుింది. సముద్రుణిి చేరి అిందల్య కలిసి 
పోయింద్ ఇక నామ (ప్పర్య) రూపాలుిండవు. సముద్రాని  ిచేరిన తరాాత 
గింగ గింగ కాద, కృషి కృషి కాద, గోద్వరి గోద్వరి కాద. అన్న  ిఒకాటే. 
సముద్రిం. నదలన్న  ి తమ అసాితాాని  ి కోల్యుయ సముద్రాకార్ింగా మారి 
పోతాయ. తిరిగి సముద్రిం నుిండి ఆ నదలేవీ బయటకు వచేు వీలులేద. 
అపుుడే నదలు పర్యగులు ఆగి ప్రశాింతమయేుది. 
 మరి జీవుల గముసాానిం ఏది  ఓ మానవుడా  న్న ప్పరేమి  ఊరేది  న్నవు 
ఎకాడినుిండి వచాువు  కుత ఆయాతుః  “నేను గుింటూర్య నుిండి వచాును. 
తెనాలి నుిండి వచాును. వజయవాడ నుిండి వచాును. చెన్నని  నుిండి వచాును.” 
అబేబ ఇవన్న  ి దేహానిక్త సింబింధించినవ. నేనడిే ది దేహాని  ి గురిించి కాద. 
దేహాని  ిధరిించిన జీవుడి గురిించి, జీవుడి యొక  ాసాసాానిం ఏది  ఈ దేహిం 
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మధుల్య వచిుింది. మధుల్యనే పోత్తింది. కాని జీవుడో! అది నా సారూపమే. నా 
అింశయే - "మమైవాింశో జీవల్యకే జీవభూతుః సనాతనుః" - సనాతనమైన 
నా అింశయే జీవల్యకింల్య జీవుడిగా మారిింది - అని భగవదీ్గతల్య భగవానుడు 
చెబుత్తనాిడు. కనుక జీవుని యొక  ా సాసాానిం పర్మాతమయే. పర్మాతమ 
నుిండే జీవుడు ప్రయాణిం సాగిించి అనేక జనమలెత్్తతూ ఈ భూమిపైక్త వస్ూ 
పోతూ ఉనాిడు. అయతే చివర్కు చేర్యకోవలసిన సాానిం ఆ పర్మాతమ 
సాానమే. అకాడకు చేర్యతేనే శాింతి. ప్రశాింతి. అపుటిద్కా ఈ ఉర్యకులు, 
పర్యగులు తపువు. మరి ఆ పర్మాతమను చేర్యకోవటిం ఎటిా  
 "నేన్నవరిని" అని ప్రశిిించుకొని, "ఈ నామరూపాలతో కూడిన దేహాని  ి
నేను కాద; సతుమై, జాానసారూపమై, ఆనింద్సారూపమైన ఆతమను నేను" అని 
ఎవరైతే తెలుసుకొని అటిట ఆతమగాఉిండిపోతారో అతడే పర్మాతమను చేర్యకొనే 
వద్ాింసుడు. 
 జీవుడియొక  ాగముసాానిం తెలిసిింది. ఇక ఆ గమాుని  ిచేర్యకొనే మారీ్ిం 
తెలియాలి. సరైన సాధనిం కావాలి. ఆ మారీాని  ి - ప్రయాణ సాధనాని  ి
తెలియజేసదే ఈ 6వ అధాుయిం. మారీ్ిం చకాగాఉింటే గమాుని  ిసులభింగా 
చేర్వచుు. రోడుు చకాగా గత్తకులు లేకుిండా ఉింటే బసుసను ఎింత స్పుడ్ 
గానైనా నడపవచుు. త్తపాను తాక్తడిక్త దెబబతిన  ి గత్తకుల రోడుుమీద్నైతే 
ప్రయాణిం చాలాకషటిం. ఒళ్ళ  ీహూనమైపోత్తింది. మరి మన గముసాానాని  ి
మనిం ఎపుుడు చేర్యకోవాలి  ఎపుుడో ఒకపుుడు చేర్యకుింద్ింలే! అనే 
నిర్ిక్షయిం పనిక్తరాద. 'ఈ జనమల్య మనకు కుద్ర్దలే! వచేుజనమల్య 
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చూసుకుింద్ిం అనే అలసతాిం పనిక్తరాద. 'ఆలసుిం అమృతిం వషిం' 
అనాిర్య. 'శుభసు శీఘ్రిం' అనుకుింటూ తార్పడాలి. తరాాత తరాాత అింటే 
ఎని  ిఆటింకాలు వస్ాయో! అసలు మానవజనమ వస్ుిందో రాదో! వర్్మానిం 
మన చేత్తలి్య ఉింది గాని, భవషుత్్త మన చేత్తలి్య ఉిండద కద్! కనుక 
ద్గపిం ఉిండగానే ఇలిు చకాబెటుటకోవాలి. శరీర్ింల్య ఓపిక, ఆయుష్టాలిం 
ఉనిపుుడే మోక్షమారీ్ింల్య ప్రయాణిించాలి. మనుషు జనమ మోక్షానిక్త ద్ార్ిం 
వింటిది. మాటిమాటిక్త ర్మమింటే రాద ఈ మానవజనమ. వచిునపుుడే సదిాని 
యోగిం చేసుకోవాలి. స్తమరిపోత్తకు ఇహమూ లేద, పర్మూ ఉిండద. 
 ఎడమచేయ స్తమరి. ఏ పనిచేయాలనా  ిఅదిగో కుడిచేయ ఉిందిగద్! 
అని అనిిింటికీ ద్నే  ిముిందకున్నటిట అది తపుుకుింటుింది. వెనకుాపోత్తింది. 
అిందకే భగవింత్తడు ద్నికొక ప్రతేుకమైన పనిని అపుగిించాడు. ఆ పని పాకీ 
పని. ఆ పాకీ పనిని అదే చెయాులి. ఈ గుణపాఠాని  ిప్రతివాడూ గుర్్యించు 
కోవాలి. స్తమరితనానిక్త బద్ుకానికీ సాసాి చెపిు, పర్మారాాని  ిసాధించటానిక్త 
ముిందకు ఉర్కాలి. 
 అయతే ఎపుటిక్త మన గముిం చేర్తాిం  అనే నిరాశకూడద. ఢిలి్ల 
వెళ్ళీలి. ఎదదల బిండిల్య అయతే 4 న్నలలు పడుత్తింది. గుర్రపుబిండిల్య 2 
న్నలలకు చేర్తావు. కార్యల్య బయలుదేరితే వార్ింల్య చేర్వచుు. రైలి్య అయతే 
రెిండు రోజులి్య వెళీవచుు. అదే వమానమైతే 2 గింటలు చాలు. కనుక మన 
గముసాానిం ఎింతదూర్ింల్య ఉనిది అనేది ముఖుిం కాద. ఆ దూరాని  ిఅధగ 
మిించటానిక్త మనిం ఏ ప్రయాణసాధనాని  ిఎనుికోవాలి  అనేదే ముఖుిం. 
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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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