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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 :
భక్త్ అింటే మనస్సు, బుదిి రిండూ భగవింత్తనిల్య నిలిచిపోవటమేనని
12వ అధ్యుయిం భక్త్యోగింల్య తెలుస్సకునాిిం. శరీర్ిం ఎకకడునాి, ఎకకడ
తిరిగినా, ఏిం చేస్స్నాి ఫర్వాలేదు. మనోబుదుిలు మాత్రిం అన్ని ప్రాపించిక
వషయాలను వదిలి, పర్మాతమల్య నిలవాలి, పర్మాతమతో తాద్తమయిం
చింద్లి, పర్మాతమతో కలసిపోవాలి, ఒకకటైపోవాలి. అదే భక్త్, అననుభక్త్,
పరాభక్త్ - మోక్షసిితి.
అట్టి సిితి కలగాలింటే మనస్సు ప్రేమతో నిిండిపోవాలి, బుదిి వచార్ణా
శక్త్తో నిిండిపోవాలి. సాకార్మే అయనా - నిరాకార్మే అయనా మనస్సు
ప్రేమిసూ్ ఉిండాలి. బుదిి చీలిి, చిండాడి, వశ్లిషించి, వచార్ణ చేసి ల్యత్తను
తెలుస్సకోవాలి. మనస్సు ప్రేమతో, భక్త్తో ఎలా నిిండిపోవాల్య ప్రధ్యనింగా
భక్త్ యోగిం తెలియజేసిింది. మనస్సు అలా భక్త్తో నిిండిపోవాలింటే మనిం
ఏ ఏ లక్షణాలు అలవర్చుకోవాల్య కూడా వపులింగా తెలియజేసిింది.
అింతేకాదు పర్మాతమ యొకక శక్త్ సామరాియలేమిటో; ఆయన గొపపతనిం వశిషిత ఏమిటో; ఆయన జీవుళ్ళకు ఎలా మేలుచేస్స్ింటాడో; తనను
అనను భక్త్తో కొలిచినవారిని - శ్రద్ితో, వశాాసింతో నమిమనవారిని ఎలా
ఉద్ిరిసా్డో; ఆయన యొకక వభూత్తలు ఏమిటో; ఆయన సారూప
సాభావాలు ఎట్టివో కూడా భక్త్ షటకిం తెలియజేసిింది.
ఇపుపడు పర్మాతమను కేవలిం ఊహలతో, బుదిితో తెలుస్సకోవటమే
గాక పర్మాతమ అనుభూతిని పింది, పర్మాతమతో ఐకుత చింది, ‘నేను ఆ
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పర్మాతమనే’ ‘ఆ పర్మాతమను నేనే’ అని అనుభవపూర్ాకింగా ఎలా
గ్రహించాల్య జ్ఞానషటకిం (13-18 అధ్యుయాలు) తెలియజేయబోత్తనిది.
అనింత్తడైన పర్మాతమను అిందుకొనుటకు సాధకుడు అనింతసాియక్త
ఎద్గాలి. ‘నేను జీవుణిి ’ అనే జీవభావిం పూరి్ గా నశిించాలి. అది
సాధించటానికే ఈ జ్ఞానషటకిం.
భగవింత్తడు ఈ అధ్యుయిం నుిండి మొద్లు పెట్టి 18వ అధ్యుయిం
వర్కు ఏకధ్యట్టగా జ్ఞానామృతవరాునిి కురిపిించబోత్తనాిడు. ఆ జ్ఞానామృత
వర్ుింల్య తడిసి, ఆనింద్ింతో గింత్తలు వేశాడు అర్యునుడు. మరి మనమో?
జలుబు చేస్స్ింద్ని ఆగుద్మా? అహ వదుద. మనమూ ఈ జ్ఞానామృత
వర్ుింల్య తడిసి, అిందినింతవర్కు అమృతపానించేసి, ఆనింద్ తాిండవనృతుిం
చేద్దిం. జీవతాలను సార్ికిం చేస్సకుింద్ిం. సరేనా ? ఈ 6 అధ్యుయాలను జ్ఞానషటకిం అింటార్య. జ్ఞానిం అింటే తెలివ,
షటకిం అింటే ఆర్య. ఏమిటీ తెలివ? ఉనిద్నిని ఉనిట్లి చూచే తెలివ.
ఇపుపడు మన తెలివ తెలాిరినటేి ఉింది. ఉనిది లేనట్లి, లేనిది ఉనిట్లి చూచే
తెలివ మనది.
అదిగో లైట్ల. ఆ లైట్ల ఇపుపడు వెలుగుత్తనిది - అింటాిం. అింతవర్కే
మన తెలివ. నిజిం ఏమిట్ట? లైట్ల ఎపుపడూ అలాగే ఉింట్లింది. అయతే
అిందుల్యక్త కరింట్ల ప్రవేశిించి, తన శక్త్ని వుక్ిం చేస్స్నిది. కాని మనిం
చూచేది, భావించేది జడమైన లైట్లనే.
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అలాగే ఇది శరీర్ిం. మనిం ఈ శరీరానేి చూస్స్ింటాిం. ఇకకడ ఉనిది
ఒకకటే అని భావసా్ిం. కాని ఈ జడమైన శరీరానిి కదిలిించి, ఆడిించే
చైతనుిం ఒకట్ట ఉనిద్ని తెలుస్సకోలేము, చూడలేము. అదే ఆతమ. ఈ
జడశరీరానిి - ద్నిని ఆడిించే చైతను రూప ఆతమను వడగొట్టి చూచే
తెలివయే నిజమైన తెలివ. హింస పాలను న్నళ్ళను వేర్యచేసి పాలను త్రాగి
న్నట్టన వదిలేస్స్ింది. అలాగే మనిం జడమైన దేహానిి (క్షేత్రానిి) - చైతను రూప
ఆతమను (క్షేత్రజ్ఞాని) వడగొట్టి క్షేత్రానిి వదిలి క్షేత్రజ్ఞానితో ఐకుిం కావాలి. అదే ఈ
క్షేత్రక్షేత్రజా వభాగ యోగిం. ఈ షటకింల్య ఇలా వభాగిం చేసి చూచే తెలివని
ప్రసాదిించే అధ్యుయాలు నాలుగు ఉనాియ. అవే 1.క్షేత్రక్షేత్రజా వభాగయోగిం,
2. గుణత్రయ వభాగయోగిం, 3.దైవాస్సర్ సింపదిాభాగయోగిం, 4.శ్రద్ిత్రయ
వభాగయోగిం.
ఈ జ్ఞానషటకింల్యని మొద్ట్ట అధ్యుయమే క్షేత్రక్షేత్రజా వభాగయోగిం.
ఇది జ్ఞానప్రధ్యనమైన యోగిం. వషయిం ఎింతో క్తిషిిం - సింక్తిషిిం - కషిిం.
కనుక జ్ఞగ్రత్గా అవగాహన చేస్సకోవాలి. పాలు - న్నర్య కలిసి ఉనిపుపడు
అన్ని పాలే అింటాిం. కాని అిందుల్యని పాలను - న్నట్టని వేర్యచేసి, ఆ న్నట్టని
పార్బోస్త్ చికకని, చకకని పాలు మిగులుతాయ. అలాగే క్షేత్రము - క్షేత్రజ్ఞాడు
కలసి ఉనిపుపడు మొతా్నిి క్షేత్రమే అింటాిం. కాని అిందుల్యని క్షేత్రానిి క్షేత్రజ్ఞానిి వడద్గసి, ఆ క్షేత్రానిి నిర్సిస్త్ - వదిలేస్త్ క్షేత్రజ్ఞాడే మిగులుతాడు. ఆ
క్షేత్రజ్ఞాడే మన యద్ర్ి సారూపిం. 'ఆ క్షేత్రజ్ఞాడు నేనే' అనే అనుభూతిని
పింద్లింటే ఈ క్షేతానిి మన ద్ృషిపథిం నుిండి తొలగిించాలి. మనిం
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పర్మాతమను

ద్రిశించాలింటే

ఈ

ప్రపించానిి

ద్ృషిపథిం

నుిండి

తొలగిించుకోవాలి. సినిమా తెర్ను మనిం చూడాలింటే ఆ తెర్పై ఆడే బొమమల
నుిండి ద్ృషి తొలగిించుకోవాలి. ఇలా క్షేత్రానిి క్షేత్రజ్ఞాని నుిండి వడద్గసి
ఆ క్షేత్రానిి ద్ృషిపథిం నుిండి తొలగిించుకొని పర్మాతమ సాక్షాతాకరానిి
పింద్టానికే ఈ వభాగిించే తెలివ కావాలి.
మానవుడిక్త అన్ని తెలుస్స. కాని తానెవరో తెలియదు. అనిిింట్టని
తెలుస్సకొనేిందుకు ప్రయతిిసా్డు. కాని తననుతాను తెలుస్సకోవటానికే
తీరిక లేదు. ఇదే దౌరాభగుిం. తననుతాను తెలుస్సకోకుిండా తక్తకన అనిిింట్టన్న
తెలుస్సకోవాలని తపన పడటమే గొపప అజ్ఞానిం.
కనిపిించిన ప్రతివాణిి న్నవు ఎవర్య? ఏిం చేస్స్ింటావు? ఎకకడకు
వెళ్త్నాివు? ఏిం చదువుత్తనాివు? అని వచారిసూ్ ఉింటాిం. కాని నేనెవర్య?
ఎకకణ్ిించి వచాిను? ఎకకడకు వెళ్ళళలి? ఎలా వెళ్ళళలి? అని మాత్రిం ఎనిడూ
వచార్ణ చేయిం. వచార్ణ చేయాలిుింది వీట్ట గురిించే, నేనెవర్య? అనే.
నేను ఎవర్య? ప్రతి రోజూ ప్రతి క్షణమూ ఈ నేనును వాడుకుింటూనే
ఉింటాిం. కాని ద్ని సారూపిం ఏమిటో తెలియదు. తెలుస్సకోవాలని కూడా
అనుకోిం, ప్రయతిిం చయుిం. నేను చూస్స్నాిను, నేను వింట్లనాిను, నేను
చబుత్తనాిను, నేను ఆల్యచిస్స్నాిను, నేను నడుస్స్నాిను, నేను
కూర్యినాిను, నేను వ్రాస్స్నాిను- - - అింటూ ప్రతి వషయింల్యనూ ఈ 'నేను'ను
ఉపయోగిసూ్నే ఉనాిిం. ఈ నేనుతో కలసినపుపడే ప్రతి ఇింద్రియమూ పని
చేస్స్ింది. ‘నేను’ అనే కరింట్ల కింట్టతో కలిసినపుపడే కనుి చూడగలుగుత్త
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నిది. నేను చవల్యజేరితేనే చవ వనగలుగుత్తనిది. ఇలా నేను చేరినపుపడే ఏ
అవయవమైనా పని చేస్స్ింది, శరీర్ిం కదులుత్తనిది. అది చేర్కపోతే ఎకకడి
దింగలు అకకడే గప్ చుప్.
బ్రహమ ముహూర్్ింల్య నిద్రలేచి, నెమమదిగా కూర్చిని, అనిి ఆల్యచనలు
కట్టిపెట్టి, మనస్సుల్యనిక్త ఎట్లవింట్ట సింకలాపలను రాన్నయక, న్న హృద్యిం
వైపు ద్ృషి సారిించు. 'నేను', 'నేను' అనే స్సుర్ణ న్నట్టల్య బుడగలాగా
స్సురిస్స్ింది. అది ఎకకడ నుిండి వస్స్నిదో, ద్ని సారూపమేమో వచార్ణ
చయు. అదే ఈ అధ్యుయింల్య చపపబడడది.
మొద్ట్ట అధ్యుయింల్య అర్యునుడు ఏడాిడు, యుద్ిిం చయుననాిడు.
భీషమద్రోణాదులు తన తాత, గుర్యవులు కనుక వార్య చింపద్గినవార్య
కాద్నాిడు. వారిని చింపి పాపిం మూట కట్లికోలేననాిడు.
తానెవరో, భీషమద్రోణాదులెవరో నిజింగా తెలియకనే అర్యునుని ఈ
దుుఃఖిం - వషాద్ిం. కనిపిించే దేహాలను, కనిపిించని మనోబుదుిలను చూచి
ఇతడు భీష్మమడు, ఇతడు ద్రోణ్డు, నేను అర్యునుడు అని భావించాడు. ఈ
శరీర్మనోబుదుదలకు చైతనాునిి ప్రసాదిించి నడిపిించిన అసలు శక్త్ని
గురి్ించలేదు. అదే చైతనుిం. అదే ఆతమ. అదే నితుిం, సతుిం, శుద్ిిం, బుద్ిిం.
ద్నిని గాలి కదిలిించలేదు, అగిి మిండిించలేదు, న్నర్య తడపలేదు, కతి్
నర్కలేదు. అదే నేను. నా యధ్యర్ి సారూపిం అదే.
అపురూపమైన మానవజనమ మనకు లభించిింది. మర్ల ఎట్లవింట్ట జనమ
వస్స్ిందో తెలియదు. మనిం రోజూ భగవద్గీతను, వేద్ింతానిి తెలుస్సకుిం
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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/~ 10 ~
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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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