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వ్ావ్సా్థపకులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 
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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/- 
 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 4 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 
 

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 అధ్యుయానిక్త అనేక పేరి్యనాియ. 1. శ్రదా్ యోగము. 2. శ్రదా్ వవేక 

యోగము. 3. శ్రదా్ త్రివధ యోగము. 4. శ్రదా్ గుణనిరేదశ యోగము.  5. శ్రదా్ 
గుణబేధ యోగము. 6.గుణకర్మ శ్రదా్వవేక యోగము. 7. అనుషా్టన యోగము. 

ఇలా ఎని  ి ర్కాల పేరి్య ఉనా  ి 'అనుషా్టన యోగము' అనే పేర్య 
ఎింతో సమింజసింగా ఉింటింది. మొత్ిం 18 అధ్యుయాలల్యను సాధ్యర్ణ 
మానవులకు అనుషా్టనయోగుమైనది ఈ అధ్యుయిం. 
'శ్రదా్' – ఈ పద్ిం సాధనచత్తషాయసింపద్ల్య 3వదైన శమాదిషటకసింపత్్తల్య 
చెపపబడిింది. వేద్ింతజా్ఞనాని  ి శ్రవణిం చేయాలనా ,ి అింద్లి జా్ఞనాని  ి
అవగాహన చేసుకోవాలనా  ి అర్హత కావాలి. ఆ అర్హతే సాధనచత్తషాయ 
సింపద్. అిందుల్య మొద్టిది వవేకిం, రిండవది వైరాగుిం, మూడవది శమాది 
షటక సింపత్్త. అింటే ఏమిటి ఆ ఆర్య? శమము, ద్మము, ఉపర్మము, త్తత్తక్ష, 
శ్రదా్, సమాధ్యనిం. 

శ్రదా్ అింటే ఏమిటి? "గుర్య వేద్ింత వాకాుదిషు వశాాసః శ్రదా్!" అని 
తత్వబోధల్య శింకరాచార్యుల వార్య శ్రదా్కు నిర్ాచనిం ఇచాుర్య.  గుర్యవు పటి, 
వేద్ింత వాకాుల పటి వశాాసిం కలిగి యుిండటమే శ్రదా్.  

ఈ శ్రదా్ 3 వధ్యలు (1)సాత్్తవక శ్రదా్. (2) రాజసిక శ్రదా్. (3) తామసిక శ్రదా్. 
ఈ మూడు ర్కాల శ్రదా్ను వభాగిించి, వశి్లషించి, వవరిించే అధ్యుయమే ఇది 
గనుక ద్గనిక్త శ్రద్దత్రయవభాగయోగిం అని పేర్య వచిుింది. ఇది 
సప్ద్శోఽధ్యుయిం. అింటే 17 వ అధ్యుయిం. 
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సప్ అింటే 'సృప్్త సింఖు' - అని. అింటే జ్ఞలువారే సింఖు అని. సప్్తద్శ 
అింటే జ్ఞలువారేద్శ. అింటే సరైన శ్రదా్తో మోక్షిం వైపు జ్ఞలువారే ద్శ అని. 
ప్రత్త మానవుడు మోక్షిం వైపు ప్రయాణిం సాగిించాలిసిందే.  

నదిక్త గముసాానిం సముద్రిం. వద్ురాిక్త లక్షయిం పరీక్షల్య ప్తస్ కావటిం. 
అలాగే మానవుడై పుటాిన ప్రత్త వానికీ లక్షయిం - గముిం మోక్షప్రాప్ి. అయతే 
మోక్షాని  ిపింద్లింటే అర్హత కావాలి. - అధికారి కావాలి. దైవీసింపద్ కలిగి 
ఉిండటమే అధికార్ిం. 

పింద్వలసిన దైవీసింపద్ గురిించి, వదిలిించుకోవలసిన ఆసురీసింపద్ 
గురిించి వవరిస్ూ 16 వ అధ్యుయిం బయలు దేరిింది. పర్మగత్తని 
చేర్యకోవాలింటే ఆటింకిం కామక్రోద్లే గనుక వాటిని తుజించమని చెపపటిం 
జరిగిింది. ఆసురీసింపద్ను తొలగిించుకోలేకపతే ఆతమశ్రేయసుస కలగద్ని 
కూడా చెప్తపర్య. అయతే ఆసురీసింపద్ను ఎలా తొలగిించుకోవాల్య, 
దైవీసింపద్ను ఎలా పింద్ల్య అకకడ వవరిించలేదు. ఇకకడ 17 వ 
అధ్యుయింల్య ఆ ల్యటనుతీర్యస్ూ ఆసురీసింపద్ను దైవీసింపద్గా మార్యుకొనే 
ఉప్తయాలను, సాధనా పదా్త్తలను తెలియజేయబోత్తనాిర్య. అిందుకే ద్గనిని 
అనుషా్టనయోగిం అనటిం ఎింతో సమింజసింగా ఉింటింది.  

అసలు ఈ ఆసురీసింపద్ ఎకకడ ఉనిది? - కార్ణ శరీర్ింల్యనే 
బాహుద్ృషాని కలిగిించేవ, చెడడకారాులకు ప్రేరేపిించేవ సూక్షామత్త 

సూక్షమమైన వాసనలే. అవే కార్ణశరీర్ింల్య నిక్షిప్మై ఉింటాయ. వాటినే 
గుర్ిించి తొలగిించుకోవాలి. లేద్ మార్యుకోవాలి. 
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సాూలశరీర్ిం చేసే దుష్టకరాులకు మూలిం కార్ణశరీర్ింల్య ఉన  ికామ 
క్రోధ ల్యభాలేనని 16 వ అధ్యుయింల్య  వవరిించార్య. వాటిని వదిలిించుకోవ 
టానిక్త, చేయద్గిన సతకర్మలు చేయటానిక్త శాసాాని  ిప్రమాణింగా తీసుకొని, 
ప్తటిించమని ఆ అధ్యుయాని  ిముగిించార్య.  

అర్యునునిక్త ఇపుపడొక సిందేహిం. శాసాాలా అనింతిం. అవ అన్న  ి
తెలుసుకోవాలింటే ఈ జనమ చాలదు. అసలు కొింద్రిక్త శాసాాలను 
తెలుసుకోవాలనే ఆల్యచన కూడా రాదు. ఒకవేళ వచిునా శాసాాలను చదివ 
అరా్ిం చేసుకొనే తెలివ గాని, ప్తిండితుిం గాని, అర్హత గాని అింద్రికీ ఉిండదు. 
ప్రత్త చిన  ిపనికీ శాసాాలను త్తర్గేస్ూ కూర్చువటిం ఆచర్ణల్య సాధుమయ్యు 
పని కాదు. మరి అలాింటపుపడు శ్రదా్తో మించి కారాులు చేయవచుు గద్! 
పెద్దలు నడిచిన బాటను అనుసరిస్ూ, వార్య చెపిపన మాటలకు తగినటిగా 
సతకర్మలను చేస్ే సరిపోద్? శాసాాలను తెలుసుకోకుిండా శ్రదా్తో 
పూజ్ఞదికాలను, సతాకరాులను, పుణుకారాులను చేస్ే ఆ అభాుసిం 
ఎలాింటిద్వుత్తింది? ఆ నిషా సాత్తాకిం కాద్? ద్నివలి ఫలసిదాి లబించద్? - 
ఇద్గ అర్యునుని సిందేహిం.  

ద్గనిక్త భగవానుడు సూటిగా సమాధ్యనిం చెపపకుిండా 3 వధ్యలైన 
శ్రదా్ను గూరిు వపులింగా తెలియజేస్ునాిడు. శ్రదా్ సాత్తాకమని, రాజసికమని, 
తామసికమని 3 వధ్యలుగా వభాగిించి తెలియజేశాడు. ఇక అధ్యుయిం 
చివరిల్య అశ్రదా్ వలి కలిగే అనరాాని  ి తెలియజెప్తపడు. ఈ వధింగా శ్రదా్తో 
ప్రార్ింభించి, అశ్రదా్ను నిర్శిస్ూ అధ్యుయాని  ిముగిించాడు.  
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భగవదీ్గతల్య శ్రదా్ గురిించి అనేక పరాుయాలు చెపపటిం జరిగిింది. శ్రదా్ 
లేకుిండా భగవింత్తనిపై భక్్త కుద్ర్దు. శ్రదా్ లేకుిండా జా్ఞనసాధన కూడా 
అసాధుిం. భక్్త జా్ఞనాలు రింటికీ శ్రదా్ అనేది ఎింతో అవసర్ిం.  

భక్త్యోగింల్య 'శ్రద్ాయాపర్యోపేతాః' అింటూ 2 వ శోికింతో 
ప్రార్ింభించి 'శ్రదా్ ద్నా మతపర్మా' అింటూ 20 వ శిోకింల్య శ్రదా్తోనే 
ముగిించార్య. అింటే భక్్త అనేది శ్రదా్ మీద్నే ఆధ్యర్పడి ఉనిది. ఇక జా్ఞనాని  ి
పింద్లింటే ఉపనిషత్్తలను (వేద్ింత శాసాాలను) అరా్ిం చేసుకోవాలి. 
అిందుకు సాధనచత్తషాయసింపద్ కావాలి. అిందుల్య ముఖుమైనది శ్రదా్. 
నిజింగా శ్రదా్ అనేది అనిిింటికీ కుదుర్య లాింటిది. వవేక వైరాగాులు, శమ ద్మ 
ఉపర్మ త్తత్తక్షలు - అన్న  ి కూడా శ్రదా్పై  ఆధ్యర్పడినవే. శ్రదా్ లేనిచో అన్న  ి
వురా్మయ్యు ప్రమాద్ిం ఉనిది. అడుగున గుిండ్రింగా ఉిండే కుిండలు, ప్తత్రలు 
ఉింటాయ. వాటినిిండా న్నర్య నిింపి ఉించాలింటే వాటి అడుగున ఒక కుదుర్య 
ఉిండాలి. అది లేకపోతే  అవ కాస్ా దోరిిపోతాయ. న్నర్ింతా వురా్మై 
పోత్తింది. అలాగే అని  ిసాధనలకు, లక్షణాలకు కుదుర్య లాింటిది శ్రదా్.  

ఆచార్ు వనోబాభావే అభప్రాయింల్య శ్రదా్ ప్తత్ర వింటిది. మిగతా 
సాధనలన్న  ిపద్రాాల వింటివ. అనిిం, కూర్, పపుప, పులుసు - అన్న  ితయార్య 
చేస్ాిం. అయతే వాటిని ఉించటానిక్త, మనిం ఉపయోగిించుకోవటానిక్త 
తగిన ప్తత్రలు కావాలి. ప్తత్రలు లేకపోతే వాటిని ఎకకడ ఉించుతాిం? అలాగే 
అని  ిసాధనలకు శ్రదా్ కావాలి. శ్రదా్ లేకపోతే  సిదాి లేదు.  
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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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