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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/~3~
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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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: ఉపోద్ాతిం :
సరాాింతరాుమియైన పర్మాతమ అనుగ్రహింతో భగవద్గీతల్యని 12వ
అధ్యుయిం భక్త్యోగింల్య అడుగుపెడుత్తనాిిం. భగవింత్తని అనుగ్రహిం,
అనేక జనమల నుిండి ఆరిజించుకుని పుణుఫలిం ఉింటేనే భగవద్గీతను
తెలుసుకోగలిం. ఎనిి అవాింతరాలు కలిగినా వాటిని అధిగమిించి ముిందుకు
పోగలిం. అలాింటి పూర్ాజనమ సుకృతిం లేకపోతే - - ఇదిగో ఇలుి కట్టుకుింట్టనాిిం. ఇది కాసా్ పూర్్య, గృహప్రవేశిం ఐతే
ఇకనాకు ఏ ఆటింకిం ఉిండదు. మీ సతసింగానిక్త వచేేసా్ ఇదిగో అమామయ పెళ్ళి చేయాలనుకుింట్టనాిిం. మించి సింబింధిం దొరిక్త
అమామయ పెళ్ియపోతే నా భాద్ుతతీరిపోత్తింది. ఇక ఆటింకిం లేదు ఇదిగో మావాడిక్త ఉద్యుగమో, వాుపార్మో - ఏద్య ఒకద్రి చూపిస్త్ ఇక
ననుి కదిలిించే వాడుిండడు. అపుుడు భగవద్గీతను ప్రశాింతింగా వింటా ఇదిగో ఇింకింతిండీ రిండు సింవతసరాలు ఓపిక పడితే చాలు రిటైరమింటే.
అపుుడింతా తీరికే. అనిి వేద్ింతాలు అపుుడు తపుక నేర్యేకుింటా ఏద్ిండీ! ఈ సింసార్ింల్య తీరిచస్త్నా! పిలిల చదువులు, వింటపని, ఇింటిపనీ,
అబబబబ; కోడలు వస్త్గాని నా భాద్ుతలు తీర్వు. అపుుడు గాని తీరికగా
వనలేను. అపుుడు తపుక తెలుసుకుింటా.
అపుుడే ఏిం తింద్రొచిేింద్ిండీ! నాక్తింకా 50 ఏళ్ళి కూడా లేవు.
ఎపుుడో చివర్లి చూసుకోవాలిసన వాటిని ఇపుుడే ఎిందుకిండీ! ఏిం
తింద్రొచిేింది? ఈ వేద్ింతాలు వనటానిక్త ఇింకా చాలా టైముింది. అపుుడు
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వసా్. ఇింకింతిండీ! నాకు రిండే రిండు కోరికలునాియ. ఇవ తీర్గానే తపుక
వచేేసా.్ ఈ జనమల్య కాకపోయనా వచేే జనమల్య ఐనా సరే మీ ఆశ్రమింల్య
గోడమీద్ పాకే బలిిగానైనా పుటిు మీ సతసింగింల్య పాల్ీింటా ఇలా అింటూ భాద్ుతలనే ముసుగుల్య, కోరికలను వడిచిపెటులేక,
పూర్ావాసనలకు ల్ింగిపోయ ప్రవరి్సు్నిింత కాలిం కోరికలు తీర్వు!

అలవాట్టి మార్వు!!

భావాలు చెద్ర్వు!!!

వాసనలు మాడవు!

తీరిక చికకదు

తత్విం అర్థిం కాదు

అింతిమకాలిం సమీపిసు్ింది. నేనునాినింటూ యమధర్మరాజు వసా్డు.
ద్నితో మానవజనమ వుర్థమైపోత్తింది. కనుక  కోరికలు తీరిన తరాాత  సింసార్ బాధుతలు నెర్వేరిేన తరాాత  ఒింట్లి ఆర్లగుిం బాగా ఉనిపుుడు  మనసుసల్య అశాింతి పూరి్గా పోతే - అనీి బాగుింటే ఎపుుడో ఇషుిం కలిగినపుుడు వేద్ింతశ్రవణిం చేసా్. సతసింగింల్య
పాల్ీింటా - అనే స్తమరితనానిి - పలాయన వాద్నిి పెించుకోరాదు.
ఎిందుకింటే - కోరికలు తీర్టింగాని, తీరికచికకటింగాని, భాద్ుతలు నెర్వేర్ేటిం
గాని, ఆర్లగుిం భేషుగాీ ఉిండటిం గాని, మనసుసల్య అశాింతి శాశాతింగా
తలగిపోవటిం గాని, అనీి బాగుిండటిం గాని, ఇషుిం కలగటిం గాని, - కొనిి
కోటి జనమలకైనా జర్గటిం కలి.
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ఇట్టవింటి అసింద్ర్భప్రలాపాలు కటిుపెటిు; వారాలు వరాజలు, రాహు
కాలాలు, మీనమేషాలు చూచుకోకుిండా ఇపుుడే, ఈ ర్లజే ఆధ్యుతిమకర్ింగిం
ల్యక్త దిగిపోవాలి. శాస్త్రశ్రవణిం చేయాలి. సాధనలు ప్రార్ింభించాలి. కాలిం
వృధ్య చేసుకోరాదు. ఈ ల్యకింల్య పోగొట్టుకుింటే తిరిగిరానిది కాలమే.
ప్రసు్తిం మనిం భగవద్గీత 12వ అధ్యుయిం భక్త్ యోగింల్య ఉనాిిం.
ఇది ద్ాద్శాధ్యుయిం. 'ద్ాద్శి' అనేది ప్రసిద్ధమైన సింఖు. ప్రశస్మైన సింఖు.
చాలామిందిక్త ఇషుమైన సింఖు.
ద్ాద్శ జ్యుతిరిిింగాలు - ద్ాద్శాదిత్తులు - ద్ాద్శ ఆళ్వార్యలు భాగవతింల్య ద్ాద్శసకింధ్యలు - కాలచక్రింల్య ద్ాద్శ (12) నెలలు వాసుదేవ మహామింత్రింల్య ద్ాద్శాక్షరాలు. ద్ాద్శి ప్రసిద్ధ సింఖు.
అలాగే భగవద్గీతల్యని ద్ాద్శాధ్యుయిం భక్త్యోగిం చాలా
ప్రశసథమైనది. భగవద్గీతా పారాయణానిి క్రొత్గా ప్రార్భించే వాళ్ళి ఈ
ద్ాద్శాధ్యుయిం నుిండే ప్రార్ింభించటిం ఒక సింప్రద్యిం కూడా. మహరిు
సదుీర్య మళ్యాళ్సాాముల వార్య అలా జరిపిించేవార్య.
ఈ అధ్యుయింతో భక్త్షటకిం ముగుసు్ింది. ఈ భక్త్షటకిం భగవద్గీతల్య
ఇట్ట కర్మషటాకనిక్త, అట్ట జ్ఞానషటాకనిక్త మధున ఉనిది. గడపమీద్ ద్గపిం
లాగా భక్త్ అనేది అట్ట కర్మకు, ఇట్ట జ్ఞానానిక్త రిండిింటికీ ప్రకాశానిి ఇసు్ింది.
భక్త్లేని కర్మ జడిం!
భక్త్లేని జ్ఞానిం శుషకిం!!
భక్త్తో కూడినపుుడే కర్మకు, జ్ఞానానిక్త రిండిింటికీ సాఫలుత. అటిు
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భక్త్యోగిం ఈ భక్త్షటాకనిక్త కలశింలాింటిది. భగవద్గీతల్యని 18
అధ్యుయలల్యను ఇది చినిది. కేవలిం 20 శ్లికాలు మాత్రమే ఉనిది. ఐతే
ఎింతో ప్రశసథమైనది, ప్రసిద్ధమైనది.
ఈ అధ్యుయింల్య ప్రధ్యనింగా 4 వషయాలు చెపుబడాాయ. అవ.
(i) భగవింత్తని సారూప సాభావాలు.
(ii) భక్త్యొకక పద్ధత్తలు.
(iii) భగవింత్తని చేర్యకొనేిందుకు ఉపాయాలు.
(iv) భకు్ల లక్షణాలు.
సాయింగా భగవింత్తడే తనగురిించి, తన భకు్ని గురిించి, తనపై
ఉిండవలసిన భక్త్ గురిించి చెపుటిం వలి మరొక మానవమాత్రునితో
పనిలేకుిండా - మార్యులు, చేర్యులు, తీర్యులు లేకుిండా సాయింసిద్ధమై
నిలిచిింద్గ అధ్యుయిం.
ఈ అధ్యుయానిి ప్రార్ింభించే ముిందు భగవద్గీతను గురిించి కూడా
ఒకకసారి ఆల్యచిద్దిం. అసలు ఏమిటీ భగవద్గీత? భగవద్గీతకు మనకు
సింబింధిం ఏమిటి? అిందుల్యని వషయాలను తెలుసుకోవటిం వలి మనకు
ఏిం ప్రయోజనిం కలుగుత్తింది? మానవజనమను సార్థకిం చేసుకొనుటకు
భగవద్గీత ఎలా సాయపడుత్తింది?
మీర్య సర్ద్గా మీ బింధువులిింటిక్త వెళ్విలని హైద్రాబాదు వెళ్విర్య.
ఒకర్లజు బిరాిమిందిరానికని, ఒకర్లజు పార్యకకు, జూకు వెళ్ళివసు్నాిర్య.
ఒకర్లజున ఎవర్ల సాామీజీ భగవద్గీతపై ప్రవచనములు చేసునాిర్ని అకకడిక్త
~8~

Email : care@srichalapathirao.com

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

వెళ్విర్య. ఒక గింటస్తపు ఆ ప్రవచనాలు వని ఆనిందిించార్య. అకకడి నుిండి
తిరిగి ఇింటిక్త వచిే భోజనిం చేసి పడుకుింటే హాయగా ఉిండేది. కాని మధుల్య
స్తిహిత్తడు కనిపిించి ద్గీర్ల్య సర్కస్ ఉింది. వెళ్వదిం అింటే వెళ్విర్య. జనింల్య
త్రోసుకొని టికట్టు కొనుకొకని ల్యపలికళ్విర్య. స్తిహిత్తడు కనిపిించలేదు. 2
గింటలు సర్కస్ చూశార్య. తిరిగి ఇింటిక్త బయలుదేరార్య. ద్రి తెలియలేదు.
కరింట్ట పోయింది. అయనా ముిందు కళ్విర్య. అకకడ చిమమచీకటి. కీచురాళ్ి
ధానులు, భయిం వేసిింది. వడివడిగా అడుగులు వేసు్నాిర్య. వెనుక కుకక
మొర్యగుతూ వెింటబడుత్తనిట్టి అనుమానిం వచిే పర్యగులింక్తించుకునాిర్య.
ఒక ముళ్ికింపపై పడాార్య. ఒళ్ిింతా చీర్యకుపోయింది. బాధ, దుుఃఖిం, ఆకలి,
అలసట. దికుక తెలియక అలా వెళ్ళత్తనాిర్య. అలా ఎింతదూర్ిం వెళ్ళినా మీ
బింధువుల బజ్ఞర్య రాలేదు. కనిపిించిన వారినలాి అడ్రసు అడుగుత్తనాిర్య.
ఎవరూ తెలియద్ింట్టనాిర్య. చివర్కు ఒకాయన - ఆ ప్రాింతాలనీి
పరిచయముని వుక్త్ తటసథపడి "ఇదిగో ఇట్ట వెళ్ళి. ఒక ఫరాిింగు వెళ్ళిన
తర్యవాత ద్రి చీలుత్తింది. ఎడమవైపు తిరిగి సరాసరి వెళ్ళిపో. మీ బజ్ఞర్య
వసు్ింది" అని చెపాుడు. ఆ ద్రివెింట వెళ్ళి ఇలుి చేర్యకునాిర్య. నీ బాధలు,
భయాలు తలగిపోయ హాయగా ఉనాివు.
ఇదే వధింగా మనిం కూడా మన సాసాథనానిి - పర్మాతమ సాథనానిి
వడిచి ఈ మానవల్యకింల్యక్త వచిేపడాాిం. ఇకకడ ఏవోవో పనులు చేసూ్ వాటి
ఫలితింగా సుఖాలు, దుుఃఖాలు అనుభవసు్నాిిం. ఈ జనమను వడిచిపెటిు మనిం
చేసిన పుణుకర్మల ఫలితింగా సార్ీల్యకానిక్త వెళ్ళి అకకడ అనేకమైన భోగాలు
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అనుభవసా్ిం. అలాగే పాపకర్మల ఫలితింగా నర్కయాతనలు, భయింకర్మైన
దుుఃఖాలు అనుభవసా్ిం. ఆ పుణు, పాప కర్మలఫలితాలు అనుభవించిన
తర్యవాత తిరిగి ఈ ల్యకింల్య కుకకగా, నకకగా, పిలిిగా, బలిిగా, పక్షిగా,
పిందిగా, పులిగా, ఏనుగుగా, చెట్టుగా, పుటుగా, లేక మానవుడిగా అనేక ర్కాల
జనమలు ఎత్త్తూ ఉింటాిం. అనేక సుఖాలు, భోగాలు, దుుఃఖాలు, కషాులు
అనుభవసూ్ ఉింటాిం. ఇలా అనింత కోటిజనమలు. ఈ ప్రయాణిం ఇలా
సాగుతూనే ఉింట్టింది. మనిం ర్లజుకొక డ్రసుస వేసుకునిట్టి ఒకొకకక జనమల్య
ఒకొకకక దేహానిి తగిలిించుకొని ఈ అింత్తలేని ప్రయాణానిి కొనసాగిసూ్
ఉింటాిం. అయతే మనిం ఎకకడిక్త వెళ్విల్య, ఎట్ట వెళ్విల్య, ఎలా వెళ్విల్య
తెలియకుిండానే ఈ ప్రయాణిం సాగిసు్ింటాిం. "కస్విం కో2హిం కుత
ఆయుతుః" - నీవెవర్య? నేనెవర్య? ఎకకణ్ణించి వచాేిం? (భజగోవింద్ిం) అని
పెద్దలు, శాసాాలు మనను అడుగుతూనే ఉనాిర్య. "స్తద్రా! ఎకకడి నుిండి
ఎకకడకు నీ ప్రయాణిం? అని. ఏమో! ఎకకణిణించి వసు్నాిమో తెలియదు.
ఎకకడిక్త వెళ్విల్య తెలియదు. గ్రుడిా ఎదుద చేల్య పడాట్టగా
ు , గాలి ఎట్టవీస్త్ అట్ట
ఎగిరిపోయే ఎిండుటాకులా ఎలాగో జీవయాత్ర సాగిసు్నాిిం. కాని మన
ప్రయాణానిక్త ఒక గముింలేదు. ధ్యుయిం లేదు. లక్షయిం లేదు." అచేపు
చీకటిింబడి" అనిట్టి చీకట్లి ప్రయాణిం చేసు్నాిిం. మన ప్రయాణానిక్త పుట్టు
పూర్లాత్రాలు తెలియవు. పెద్దలు చెబుత్తనాి, శాసాాలు ఘోషిసు్నాి మనిం
మాత్రిం కుింభకర్ణ నిద్ర నుించి మేల్యకవటిం లేదు.
ఇలా దికుకలు మర్చి, దికుకతోచక, చీకటిల్య ప్రయాణిసు్ని మనకు
~ 10 ~

Email : care@srichalapathirao.com

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

అనిి మారాీలు తెలిసిన స్తిహిత్తనిలాగా 'భగవద్గీత' మనిం ఎకకడి నుిండి
బయలుదేరామో, ఎకకడిక్త వెళ్విల్య, ఎలా వెళ్విల్య అనిి వషయాలను చెపిు,
మనలను చేయపట్టుకొని మన సాసాథనానిక్త నడిపిసు్ింది. సమస్ దుుఃఖాలను
అింతిం చేసుకొని, దుుఃఖింలేని ఆనింద్ సామ్రాజుింల్య మనలను ఓలలాడేటట్టి
చేసు్ింది. అయతే మనిం ఈ భగవద్గీత అనే స్తిహిత్తని చేయపట్టుకొని
వద్లకూడదు. ఎట్టనడిపిస్త్ అట్ట నడవాలి.
ఈ వధింగా మానవుడిక్త తన గముసాథనిం ఏమిట్ల తెలియజెపిు
అకకడకు చేరేే స్తిహిత్తడు గనుక భగవద్గీత మానవుడిక్త సింబింధిించినది.
మనకు సింబింధిించినది. మానవజనమను సార్థకిం చేసుకొనుటకు
ఉపయోగపడేది భగవద్గీత.
కనుక భగవద్గీత చెప్పు వషయాలను గ్రహిించాలి. ఈ ల్యకిం మనది
కాదు. ఇకకడి వసు్వులు మనవ కావు. ఇకకడి దుుఃఖాలు, బాధలు కూడా మనవ
కావు. “ఆబ్రహమభువనాల్యికాుః పునరావరి్నోఽర్యజన” అనిట్టి ఈ పదునాలుగు
ల్యకాలు కూడా మన మజిలీలే. ఆ ల్యకిం నుించి ఈ ల్యకానిక్త, ఈ ల్యకిం
నుించి ఆ ల్యకానిక్త ఏతిం బానలాగా పైకీ క్రిందికీ తిర్యగుతూ ఉిండాలిసిందే .
ఎిందుకీ గ్రహచార్ిం మనకు? "యద్ీతాాన నివర్్ింతే తద్ధమ పర్మిం మమ"
అనిట్టి తిరిగిరాని ఆ పర్ింధ్యమానిి - శాశాతసాథనానిి - సాసాథనానిి
చేర్యకోవాలి. అదే సచిేద్నింద్ పర్బ్రహమప్రాపి్. అదే మోక్షిం. కైవలుిం, జీవనుమక్త్.
ఇపుుడు మనిం ప్రయాణిం మధుల్య ఉనాిిం. అటూఇటూ దికుకలు
చూడకూడదు; ఉనిచోటనే ఆగిపోకూడదు, నిరాశతో వెనుదిరిగిపోకూడదు,
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ముిందుకే వెళ్విలి. తార్తార్గా వెళ్విలి. ఎపుుడో ఒకపుుడు చేర్వచుే లెమమని
నీర్సింగా అడుగులు వెయుకూడదు. ఆ! మనకా అద్ృషుిం ఉింటే వెళ్తాిం
లేకపోతే లేదు అని స్తమర్యలమై పోకూడదు. ప్రయతిిం చెయాులి.
పుర్యషార్థిం చెయాులి. సాధన చెయాులి. మానవజనమ పుర్యషార్థిం
చెయుటానిక్త అనువైన జనమ. అలా పుర్యషార్థిం చెయుని జనమకు - పశుజనమకు
తేడా ఉిండదు. పశువులు పుర్యషారాథనిి చెయులేవు.
మానవుడుగా జనిమించిన మనిం అనిి లౌక్తక వషయాలల్యను
పుర్యషారాథనిి - ప్రయతాినిి చేసూ్నే ఉింటాిం. స్తిహిత్తని ఇింటిక్త వెళ్వివు.
కాఫీ ఇచాేర్య. బాగా వేడిగా ఉింది. అదే చలాిర్యత్తిందిలే! అని కాస్తపు అలా
ప్రకకనబెటిు ఊర్యకుింటావా? అహ! కపుుల్య నుిండి సాసర్యల్య పోసుకొని
ఉఫ్, ఉఫ్ అని ఊదుకొని త్రాగుతావు. అలాగే భగవింత్తని వషయింల్య కూడా
ప్రయతిింతో సాధిించాలి.
ప్రయతిిం చేసి ప్రయాణిించాలి అనుకునాిిం. సరే. మన గమాునిి
మనిం ఎపుుడు చేర్యకుింటాిం? ఎింతకాలింల్య చేర్యకుింటాిం? - అది మన
ప్రయాణసాధనానిి బటిు ఉింట్టింది. మనిం బాింబే వెళ్విలనుకునాిిం.
బసుసల్య వెళ్ళతే 2 ర్లజులు పడుత్తింది. ట్రైన్ ల్య అయతే ఒకకర్లజు,
వమానింల్యనో! 2 గింటలు. దూర్మెింత? అనే ద్నితో సింబింధిం లేకుిండా
మనిం ఎించుకొనే ప్రయాణసాధనానిి బటిు గముసాథనిం చేర్యకుింటాిం.
ముక్త్ని పింద్లనుకొనే జీవుడిక్త భగవద్గీత కొనిి మారాీలను
తెలియజేసిింది. అవే కర్మమార్ీిం, భక్త్మార్ీిం, జ్ఞానమార్ీిం అని 3 మారాీలు.
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కర్మమార్ీిం బసుస ప్రయాణిం వింటిది. భక్త్మార్ీిం రైలు ప్రయాణిం వింటిది.
జ్ఞానమార్ీిం వమానప్రయాణిం వింటిది. మూడు మారాీలూ మించివే. మన
సిథతిని బటిు, మన అవసరానిి బటిు మనిం ప్రయాణిం చేయాలిస ఉింట్టింది.
ఈ 3 మారాీలల్యను కర్మమార్ీిం శారీర్కింగా కషుిం చేయాలిస
ఉింట్టింది. జ్ఞానమార్ీిం బుదిధ బాగా వకసిించిన మేధ్యవులకు బాగా
ఉింట్టింది. కాని భక్త్మార్ీిం మాత్రిం అింద్రికీ సులువైనది; నిర్పాయమైనది.
కనుక అింద్రికీ అనుకూలింగా ఉిండేది భక్త్మార్ీమే. ద్నినే ఈ 12వ
అధ్యుయింల్య చెపుటిం జరిగిింది. అిందుకే ఈ 12వ అధ్యుయిం
భగవద్గీతల్యని అధ్యుయాలనిిింటికనాి వశిషుమైనది.
గింగానది గింగోత్రిల్య పుటిుింది. అకకడి నుిండి ఎనోి మలుపులు తిరిగి,
ఎింతోదూర్ిం ప్రయాణిించి చివర్కు కలకతా్ వద్ద సముద్రింల్య కలుసు్ింది.
అది ప్రయాణిించే దూర్ిం ద్ద్పు 2500 మైళ్ళి ఉింట్టింది. గింగానదిల్యని
గింగాజలిం ఈ 2500 మైళ్ిల్య ఎకకడైనా, ఎపుుడైనా పవత్రమైనదే. ఈ
గింగానదిల్యని జలిం పాపాలను తలగిించేద్ని, పవత్రమైనద్ని భావసా్ర్య
చాలామింది. భౌతికింగా కూడా ఈ జలానికొక ప్రతేుకత ఉనిది. ఒకసారి
జర్మనీ నుించి ఒక శాస్త్రవేత్ కాశీవచిే, గింగాజలనిి పరీక్షిించాలని, ఒక
సీసాల్యనిక్త ఆ జలానిి తీసుకునాిడు. మరొక సీసాల్యనిక్త మామూలు
భావనీర్య తీసుకునాిడు. రిండు సీసాల్యిక్త కలరా క్రములను వదిలాడు.
భావనీటిల్య ఆ కలరాక్రములు తిండోపతిండాలుగా వృదిధ చెింద్య. కాని
గింగాజలింల్య ఆ క్రములనీి చచిే ఊర్యకునాియ. అింటే గింగాజలానిక్త
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క్రమినాశకశక్త్ ఉనిద్నిమాట.
అటిు గింగానది ఆద్ుింతమూ ఎకకడైనా పవత్రమైనదే. అయనా
కొనిిచోటి ద్ని పవత్రత మరిింత హెచుేగా ఉింట్టింది. కాశి, ప్రయాగ,
హరిద్ార్ మొ॥న చోటి ద్ని వశిషుత ఎింతో హెచుేగా ఉింట్టింది. ఆ
తీర్థప్రదేశాలనీి పుణుక్షేత్రాలై వలసిలిినాయ.
అలాగే భగవద్గీత కూడా గింగానదివలెనే పవత్రమైనదే. పర్మపావనము,
ముక్త్ద్యకము అయన జ్ఞానామృతానిి ప్రవహిింపజేస్తది. ఇిందుల్యని 18
అధ్యుయాలూ 18 గింగా ఘటుములే. అనిి ఘటాులూ పవత్రమైనవే అయనా
కొనిిింటిక్త మరిింత ప్రశసి్ ఉింది. అలాింటి ప్రశసథమైన అధ్యుయాలల్య
ఈ 12వ అధ్యుయిం భక్త్యోగిం ఒకటి. ఈ మాటను ఆచార్ు వనోబాభావే
గార్య చెపాుర్య. వనోబా ఏమిటి? సాక్షాత్త్ భగవానుడైన శ్రీకృషుణడే సాయింగా
ఈ అధ్యుయింల్యనే చెపాుర్య.
"యేత్త ధరామయమృత మిద్ిం" - అని.
ఇది ధరామయమృతిం. ధర్మసారూపమైన అమృతిం. అమృత సారూపమైన
ధర్మిం. భక్త్యోగిం అమృతిం వింటి ధర్మిం. ఈ అమృతిం సార్ీింల్యని అమృతిం
వింటిదికాదు.
సార్ీల్యకింల్యని అమృతానిి ఈ ల్యకింల్య పుణుకర్మలు చేసిన
వారవరైనా దేహానిి వదిలిన తరాాత అకకడకు వెళ్ళి పానిం చేయవచుే. కాని
ఈ అమృతానిి - భక్త్ అనే అమృతానిి ఇకకడే, ఈ ల్యకింల్యనే, ఈ శరీర్ింతో
ఉిండగానే పానిం చేయవచుే. అిందువలి ఇది అపుుసపుుల బేర్ిం కాదు.
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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/~ 15 ~
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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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