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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 :  
 రాజవద్ు రాజగుహు యోగిం అనే ఈ అధ్యుయిం భగవదీ్గతల్య 9వ 
అధ్యుయిం. భగవదీ్గత మొత్ిం 18 అధ్యుయములు. కనుక ఇది మధుల్యనున  ి
అధ్యుయిం అనిమాట. మహాభార్త మధుింల్య భగవదీ్గత అనే మణిపూస 
ఉింటే, భగవదీ్గత మధుల్య ఈ రాజవద్ురాజగుహుయోగిం అనే పతకిం 
ఉనిది. 
 అింకెలల్య చివరి అింకె 9. అది వచిత్రమైన అింకె. ద్నిక్త అనేక 
ప్రత్యుకతలు ఉనాియ. భగవింత్తని లాగే ఈ అింకె ఒకకటే అయనా అనేక 
రూపాలు ధరిస్్ింది. అనేక రూపాలు ధరిించినా ఒకకటిగానే ఉింటింది. ఈ 9 
అింకెను ఎింతతోనైనా హెచిచించిండి. అనేక రూపాలు ధరిస్్ింది. మళ్ళ  ీ ఆ 
వచిచన అని  ిఅింకెలను కలపిండి. ఆ 9 అనే అింకెయే వస్్ింది. ఉద్హర్ణకు 
9x4=36. 3+6=9, 9x15=135, 1+3+5=9 ఇలాగే 9ని ఏ 
అింకెతోనైనా, ఏ సింఖుతోనైనా హెచిచించినపుుడు అనేక ర్కాల సింఖులు 
వస్ాయ. తిరిగి ఆ సింఖులల్యని అింకెలనిిింటిని కలుపుతూ పోత్య చివర్కు ఆ 
తొమ్మమదే వస్్ింది. ఇదే ఏకతాింల్య పృథక్విం; పృథక్విం నుిండి ఏకతాిం. 
ఒకకటి అనేకిం. అనేకిం తిరిగి ఒకకటి కావటిం. ఈ వషయానే  ి "ఏకత్యాన 
పృథకే్వన - - -" అని అింటూ భగవానుడు ఈ అధ్యుయింల్య తన 
యోగమాయను గురిించి చెపుటిం జరిగిింది. ద్గని భావిం ఏమింటే 
భగవింత్తడు ఒకకడే. అయత్య అనేక రూపాలుగా వుక్మవుతూ ఉింటాడు. 
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అయనపుటికీ ఆ రూపాలు ఉనా ,ి తొలగినా నిజింగా ఉనిది మాత్రిం ఒకకడే 
అని. అని  ిరూపాలల్య ఉనిది ఒకకడే. 
 ఆకాశిం ఒకకటే. అయత్య ఇకకడ 10 కుిండలను ఉించాిం. 
అనిిింటిల్యనూ ఆకాశిం ఉింది. ద్గనిని ఘటాకాశిం అింటార్య. అింతటా ఉనిది 
మహాకాశిం. ఎని  ిఘటాలుింటే అని  ిఘటాకాశాలునిటి అనిపిస్్ింది. కాని 
అనిిింటిల్యనూ ఉనిది ఆ మహాకాశిం ఒకకటే. 
ఇింకా 9 అింకె ప్రత్యుకతలెనో  ిఉనాియ.  
 1 నుిండి 9 వర్కు గల అింకెలనిిింటిని కూడిండి. 45 వస్్ింది. ఈ 
45ల్యని 4, 5 కూడిత్య 9 వస్్ింది. అింటే 9 అింకె ఎని  ిరూపాలు ధరిించినా 
చివర్కు ఒకకటిగానే ఉింటనిది. 
 ఎని  ి అింకెల సింఖునైనా వేయిండి. తిర్గవేసిన సింఖును పై సింఖు 
నుిండి తీసివేయిండి. ఆ వచిచన సింఖుల్యని అింకెలను కూడిండి. చివర్కు 9 
వస్్ింది. ఉద్హర్ణకు 7362-2637=4725, ఈ సింఖుల్యని అింకెలను 
కూడిండి. 4+7+2+5=18, తిరిగి 1+8=9. 
భగవదీ్గతల్యని అధ్యుయాలు 18. 1+8=9. 
అింకెలనిిింటిల్యను పెద్ద అింకె 9 మాత్రమే. 
 ఇలా గణితింల్య 9 అింకెకు ఎనోి ప్రత్యుకతలునాియ. ఇది ఒక 
చమతాకర్మైన అింకె. అలాగే ఈ 9వ అధ్యుయిం కూడా అనేక ప్రత్యుకతలతో 
కూడిన అధ్యుయిం. 
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 మహారాష్ట్రల్య ఒక జ్ఞానిన న భకా్గ్రగయుడుడునాిడు. ఆయనే 
జా్ఞనదేవుడు. ఆయన తన అవసానద్శల్య ఈ అధ్యుయాని  ి పఠిస్ూ 
మహాసమాధిని పింద్డు. కర్మను భక్్తతోను, భక్్తని జా్ఞనింతోను ముడిపెటిి 
ఈ మూడిింటిక్త ఒకే సూత్రాని  ిఘటిింపజేసిింద్గ అధ్యుయిం.  
 ఇిందుల్య చెపిున వద్ును రాజవద్ు అనాిర్య. రాజవద్ు అింటే 
వద్ులల్యకెలిా రాజు వింటిది, అింటే శ్రేషిమైన వద్ు - అని. రాజబజ్ఞర్య 
అింటార్య. అింటే ముఖుమైన బజ్ఞర్య అని. 
 ఈ అధ్యుయిం యొకక మరొక ప్రత్యుకత ఏమింటే ఇది భక్ులైన వారిక్త 
భక్్త సారూపింగాను, జా్ఞనులైన వారిక్త జా్ఞనసారూపింగాను ద్ర్శనమ్మస్్ింది. 
అింటే ఈ అధ్యుయింల్య భక్ులేమో భక్్త యొకక గొపుతనాని  ి ద్రిశస్ార్య. 
జా్ఞనులేమో జా్ఞన మహాతాుని  ిద్రిశస్ార్య. వారి వారి అింతస్్ను, అభర్యచిని 
బటిి వారివారి భావాలు, అనుభవాలు ఇిందుల్య ఫలిస్్ింటాయ.  
 తిర్యపతి క్షేత్రాని  ి పూర్ాకాలిం నుిండి చాలామింది వష్ణుక్షేత్రిం గానే 
ద్రిశస్్నాిర్య. అయత్య కొింద్ర్య శైవక్షేత్రింగాను, కొింద్ర్య శక్్తపీఠిం గాను 
పరిగణిస్్నాిర్య, ద్రిశస్్నాిర్య. ఇకకడి దేవుడు నిలువుబొటి గలవాడు గనుక 
వైషువులు వష్ణుక్షేత్రిం అింటార్య. చేత్తలపై నాగపడిగలుింటాయ గనుక శైవులు 
శైవక్షేత్రిం అింటింటార్య. ముిందు భాగింల్య వధుశిల ఉనిది గనుక 
శాకే్యులు ద్గనిని శక్త్క్షేత్రిం అింటార్య. ఏడుకొిండలవాడు అింద్రికీ 
అని  ిరూపాలై ద్ర్శనమ్మస్్నాిడు. అయనా తానుతానుగానే ఉనాిడు.  
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 కరాిటక రాష్ట్రింల్య 'శివగింగ' పర్ాతిం ఉనిది. ద్ని  ి'త్తింకూర్య' నుిండి 
చూస్్త శివలిింగాకార్ింగా కనిపిస్్ింది. 'బింగళూర్య’ నుిండి చూస్్త నింది 
ఆకార్ింగా ఉింటింది. మరొకవైపు నుిండి చూస్్త సరాుకార్ిం గాను, మరోవైపు 
నుిండి గణపతి ఆకార్ింల్యను ద్ర్శనమ్మస్్ింది. అలాగే ఈ అధ్యుయిం ఎవర్య ఏ 
వధమైన భావనతో చూస్్త వారిక్త ఆవధింగా కనిపిస్్ింది.  
 7వ అధ్యుయింల్య సృషి్టయొకక 'ఉతుత్ి' చెపుబడిింది. ఈ 9వ 
అధ్యుయింల్య సృషి్టయొకక 'సిితి' చెపుబడిింది. 8వ అధ్యుయిం ప్రార్ింభింల్య 
అర్యునుడు మర్ణానిి గురిించి అడగటింతో సృష్టియొకక లయానిి - 
ప్రళయాని  ిగురిించి 8వ అధ్యుయింల్య చెపుబడిింది. అర్యునుడు అలా ప్రశ  ి
వేయకపోయనట్లతి్య ఈ 9వ అధ్యుయింల్య చెపుబడిన వషయిం తర్యవాత 
8వ అధ్యుయానిక్త సింబింధిించిన వషయిం వచేచది. అింటే 7,9,8 ఒక 
వర్యసల్య ఉిండేవ. 
 నిజింగా 7వ అధ్యుయానిక్త, 9వ అధ్యుయానిక్త చకకని సింబింధిం 
ఉనిది. 'జా్ఞనిం త్యహిం సవజా్ఞనిం ఇద్ిం వక్ష్యుము శేషతః' - వజా్ఞన సహిత 
జా్ఞనాని  ినేను నీకు సింపూర్ుింగా చెపుబోత్తనాిను అింటూ ప్రార్ింభించాడు 
భగవానుడు 7వ అధ్యుయింల్య. 'జా్ఞనిం వజా్ఞన సహితిం ప్రవక్ష్యుమ్మ' - 
వజా్ఞనసహితజా్ఞనాని  ి చెపుబోత్తనాిను అింటూ ఈ 9వ అధ్యుయాని  ి
ప్రార్ింభస్్నాిడు. అింటే 7వ అధ్యుయింల్య చెపిున వషయాల కొనసాగిింపే 
ఈ 9వ అధ్యుయిం అని అరి్మవుత్తనిది. ఇది శ్రేషఠమైన వద్ు, ర్హసుమైన 
వద్ు. మోక్షవద్ు. కనుక ఎింతో ప్రాధ్యనుత గల వద్ు. 
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 ఈ అధ్యుయింల్య భగవింత్తడు మానవులకు 3 గొపు హామీలను 
ఇవాటిం జరిగిింది. 1.ఎవరైత్య తనను అననుభక్త్తో స్తవసా్రో వారి 
అవసరాలనిిింటిని తానే తీర్యసా్నననాిడు. 2.తనను శర్యుడవేడినవాడు 
ఎింతటి పాపాత్తమడైనా సరే అతడు సాధువుగానే పరిగణిించబడతాడు. అటిి 
వానిని ర్క్షిస్ాననాిడు. 3.పాపాత్తమలు కూడా మోక్ష్యని  ి పింద్వచుచనని 
హామీ ఇచాచడు. ఐత్య వార్య పాపాచర్ణ మాని సతకరామచర్ణ ప్రార్ింభించాలి. 
 ఇని  ి ప్రత్యుకతలున  ి శ్రేషఠమైన వద్ు గనుక, ర్హసుమైన మోక్షవద్ు 
గనుక ద్గనికీ ప్రసిద్ధమైన పేర్య పెటిబడిింది, రాజవద్ురాజగుహుిం అని. 
ద్గనికే 'రాజమారీ్యోగిం' అనే పేర్య కూడా ఉనిది. 
 మహాభార్త మధుింల్య భగవదీ్గత శోభించినటి, భగవదీ్గత మధుల్య ఈ 
అధ్యుయిం శోభస్్ింది. ఈ అధ్యుయిం మధుల్య శోభించే అదుభతశిోకిం ఒకటి 
ఉనిది. అదే "అననాుశిచింత యింతో మాిం ఏజనాః పర్యుపాసత్య - - -" అని. 
ఈ శిోకిం సారాుభర్ణిం మధు తళతళ ప్రకాశిించే పచచల పతకిం లాింటిది. 
 ఈ అధ్యుయింల్యని వషయాల గురిించి చరిచించే ముిందు గడిచిన 
అధ్యుయింల్యని వషయాల గురిించి ఒకసారి సిింహావల్యకనిం చేద్దిం. 
ప్రపించింల్యని మొత్ిం మానవజ్ఞతిని 4 వరీాలుగా వభజించవచుచ. 
1.మొద్టివరీ్ిం కరామతీత్తలు :- వీర్య జీవనుమక్ులు, జా్ఞనభక్ులు. 
2.రిండవవర్ీింవార్య ఉపాసకులు :- వీర్య ముముక్షువులు. నిష్కకమ 
కర్మయోగులు. వీరిక్త ఫలాసక్త్ లేదుగాని కర్్ృతాబుదిధ ఉింటింది. అింటే 
"నేను చేస్్నాిను" అనే సుృహ ఉింటింది. నిష్కకమ కరామచర్ణతో చిత్శుదిధ  
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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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