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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/-
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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/-
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13. కఠోపనిషత్త్

……………………………….
350/-

14. ముిండకోపనిషత్త్

…………………………….. 200/15. మాండూకోుపనిషత్త్

………………………… 200/16. ముక్త్కోపనిషత్త్

………………………………
300/-

17. బ్రహమసూత్రములు – 1

……………………….

200/-

………………………

300/-

18. బ్రహమసూత్రములు – 2

4

19. గీతమాలిక

…………………………………
…150/-

20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్)
…………… 2000/-

మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal

charges) తో కలిపి – 6,950/మావద్ద

లభించే

అనిి

పుస్కముల

వవర్ముల కొర్కు ఈ క్రింది లిింక్(URL) పై
క్తిక్ చేయిండి :

http://www.srichalapathirao.com/cat
alog

PAYTM OR GOOGLEPAY us using :
9538858115

5

OR

us

Using 9538858115
Pay us through Net Banking :

http://srichalapathirao.com/PDFs/Ba
nk.pdf
మీకు

మరేదైనా

సిందేహిం

care@srichalapathirao.com

ఉింటే

కు

ఈమెయల్ పింపగలర్య లేద్ +91 80085
39770 OR +91 95388 58115
నింబర్ కు ఫోన్ చేయగలర్య.
అనిి

పుస్కములను

పుస్కములను

లేద్
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లేద్

కొనిి

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/cat
alog
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మోక్షసన్యాస యోగం
ఉపోద్ఘాతం :-

సమసత ప్రాణికోట్ల
అంత:కరణమునందు సాక్షి
సవరూపుడై వెలసియునన పరమాతమ శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అనంత
కోటి ప్రణామాలను అర్పిస్త
త ప్రజ్ఞా సవరూపంలో ఉండి మనలను సన్యమరగ ం వెైపు
నడిపిస్తత నన గురుదేవుల పాదపద్ఘమలకు వినమ్రతతో శిరస్తు
వంచి నమసకర్పస్త
త ఈ అదుుతమైన, అపూరవమైన, అనంతమైన, ఆనంద
ప్రద్ఘయిని అయిన, అఖండ జ్ఞానసాగరమైన గీతామృతానిన
తనివిదీరా పానంచేయాలనే ఆకంక్షతో ఈ భగవదీగ తా
శాసాానిన శ్రవణం చేస్తత నన ఆతమ సవరూపులైన మీ అందర్పకీ మరీ
మరీ న్య హృదయపూరవకమైన కృతజ్ాతాభివందన్యలను
తెలియజేస్త
త
భగవదీగ తలోని చివర్ప ఘట్ట ం ఈ 18వ
అధ్యాయానిన ప్రారంభించటానికి అవకశం ఇచిిన అందర్పకీ
ధనావాద్ఘలు.
ఈ భగవదీగ తా శాసాానిన విననవారూ ప్రయోజ్నం
పందుతారు, అలాగే చెపిిన వారూ ప్రయోజ్నం పందుతారు.
చెపిిన వార్పకి కలిగే ప్రయోజ్నం ఏమిటో ఈ అధ్యాయంలోనే
68 వ శ్లలకంలో ఇలా భగవానుడు తెలియజేశాడు. “పరమ
రహసామైన ఈ జ్ఞాన్యనిన న్య భకుత లకు వినిపించిన వారు న్య
యందు పరమ భకి తని పంది, ననేన చేరుకుంటారు. ఇందులో
ఏ మాత్రం సందేహం లేదు" -అని; అలాగే 69 వ శ్లలకంలో
"మనుజులలో అటిట వాని కనన ప్రియుడైన వాడు, ఇష్టటడైన వాడు
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న్యకు ఈ భూలోకంలో మర్పయొకడు ఎవడూ లేడు". -అని
సవయంగా భగవానుడే తెలియజేశాడు.
ఇక వినే వార్పకి కలిగే ప్రయోజ్నం ఏమిటో 71 వ
శ్లలకంలో భగవానుడు తెలియజేశాడు. “ఎవరు శ్రదధ తోను,
అస్తయ లేకుండా ఈ గీతా శాసాానిన వింటారో అటిట వారు
పాప విముకుత లై పుణా లోకలను పందుతారు" అని. కనుక
ఈ గీతా శాసాానిన చెపిిన్య , విన్యన ఇదద ర్పకీ అతాంత
ప్రయోజ్నమే సిదిదస్తత ంది.
ఈ మోక్ష సన్యాస యోగానిన శ్రదధ తో ఆలకించండి,
అధాయనం
చేయండి.
ఆచరణ
విష్యం
తరావత
చూస్తకోవచ్చి. ఎందుకంటే మోక్షం అనేది సన్యాసం ద్ఘవరా తాాగం ద్ఘవరా మాత్రమే సిదిధ స్తతంది. అయితే ఏం తాాగం
చెయాాలి? ప్రాపంచిక వస్తత వులతో -విష్యాలతో- భోగాలతో
ఉనన సంగ భావానిన పూర్పతగా తాాగం చెయాాలి. అలాగే అన్యతమ
సంబంధమైన ఈ దేహంద్రియ ప్రాణ మనో బుదుదలతో గల
తాద్ఘతామానిన తాాగం చెయాాలి. ఇది అంత తేలికైన విష్యం
కదు. ముందుగా మన యొకక మనస్తులను ఈ
సంసారంలోనే - అంటే ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంచి సర్ప
చేస్తకోవాలి. శుదధ ం చేస్తకోవాలి. పవిత్రం చేస్తకోవాలి. అలా
మానసికంగా తయారైన తరువాతనే సరవసంగ పర్పతాాగం
చెయాాలి. అనినంటితోను గల సంగానిన - తాద్ఘతామానిన
పర్పతాాగం చెయాాలి. అలాగాక ఆవేశంతో తాాగాలు చేస్తత ఆ
తాాగం హాసాాసిదం అవుతంది. ప్రయోజ్నం లేకుండా
పోతంది.
క్రొతతగా వివాహం చేస్తకునన దంపతల జ్ంట్ ఉననది.
ఒకరంటే ఒకర్పకి ఎంతో ప్రేమ ఉననది. ఒకర్ప కోసం మరొకరు
ఎంతటి తాాగానికైన్య వెనుదీయని మనసతతవం వార్పది. అయితే
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వార్పది కటిక పేదర్పకం. వివాహం తరువాత మొదటి
సంవతురం మాారేజ్ డే వస్తత ననది. భారా కోసం ఏం బహుమతి
తెచిి ఇవావలా ? అని భరత ; భరత కోసం ఏ గొపి బహుమతి
నిద్ఘదమా? అని భారా ఒకటే ఆలోచన. గొపి గొపి
బహుమతలు తెచేిందుకు ఇదద ర్ప వద్ఘద ధనం లేదు. భరత వదద
ఒక వాచీ ఉంది. కనీ ద్ఘనికి సాాపు లేక ద్ఘచిపెటిట ఉంచాడు.
ఇపుిడు ద్ఘనిని అమిమ ఆ డబుుతో ఏదైన్య బహుమతి
కొన్యలనుకున్యనడు. ఆ వాచీని అమామడు. కని చాలా తకుకవ
డబుు వచిింది. ఏమి తీస్తకుంద్ఘమా ? అని ఆలోచించాడు.
భారాకు నలల ని పడవాటి జు్ట ఉంది. ద్ఘనికి తినన్ల మంచి
దువెవన లేదు. అందుకే షాపుకు వెళ్లల మంచి విలువెైన దువెవన
తెచిి రహసాంగా ద్ఘచ్చకున్యనడు. భారా కూడా ఆలోచిస్తత ననది.
భరతకు ఏ బహుమతి తీస్తకుంద్ఘమా? అని. చివరకు ఒక
నిరణ యానికి వచిింది, "ఆయనకు వాచీ ఉననది గాని
ఉపయోినంచటానికి సాాపు లేదు. కనుకు విలువెైన సాాపును
కొంద్ఘమనుకొని, డబుు లేదు గనుక తన అందమైన నలల ని
జు్టను అమేమసి సాాపును తెచిింది. మరున్యడే వార్ప marriage
day. భరత ఎంతో ఆనందంతో దువెవన ప్రెజంట్ చేశాడు. కని
బోడి గుండు చూచి అవాకకయాాడు. భారా వాచీ సాాపు
ఇచిింది. కని వాచీ లేదని తెలిసి బాధ పడింది. ఇదద ర్ప
తాాగాలు వారధమై పోయినవి. కనుక తాాగం ప్రయోజ్నకరంగా
ఉండాలి. ఎవర్పకీ ప్రయోజ్నం లేని తాాగం వారధమే కద్ఘ!
17 వ అధ్యాయం శ్రద్ఘధత్రయ విభాగయోగం. ఇందులో
చెపిిన విష్యాలనీన మనకు జీవితంలో ఎంతగానో
ఉపయోగపడతాయి. ఆధ్యాతిమక రంగంలో ముందుకు
వెళ్ళటానికి, మోక్ష ప్రాపితకి ఆ అధ్యాయంలో చెపిిన విష్యాల
ఆచరణ ఎంతో ప్రయోజ్నకరం.
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కరు నడిపేట్పుిడు డ్రైవరు ముందు ఒక PANEL
BOARD ఉం్ంది. ద్ఘనిలో వేగం, పెట్రోలు, ప్రయాణించిన
దూరం మొ||న వివరాలు ఉంటాయి. వాటిని చూస్త
త డ్రైవరు
వేగం పెంచ్చకోవట్మో, తినగ ంచ్చకోవట్మో చేసాతడు. అలాగే
పెట్రోలు అయిపోయేట్్లంటే ద్ఘర్పలోని పెట్రోలు బంకులో
నింపుకుంటాడు. ఈ జ్ఞగ్రతతలు పాటిస్తతనే ప్రయాణం సాఫీగా
సాగుతంది. లేకపోతే కరు ఎకకడో నిరజ న ప్రదేశంలో
ఆినపోయి ప్రయాణానికి ఆట్ంకం కలిగే ప్రమాదం ఉం్ంది.
అలాగే జీవితంలో మనం చేస్త పనులు, ఆలోచనలు
అనీన త్రిగుణాలపెై ఆధ్యరపడి ఉంటాయి. ఈ గుణాలే PANEL
BOARD. మనం చేస్త కరమలను బటిట , మనకు కలిగే
ఆలోచనలను బటిట , మన గుణం సాతితికమైతే జ్నమ సారధక
మౌతందని గ్రహంచి ముందుకు ప్రయాణిసాతం. అలాకక
రాజ్సికమైతే, శ్రదధ తో గమనించి, శాస్త్ర విి ని పాటించి,
భగవత్ సమరణతో మన గుణానిన సాతితికంగా మారుికోవాలి.
ఇక మన గుణం తామసికమని గుర్పతస్త త కొంచెం ఆిన -కరమలను
ఆపు చేసి అంతః కరణమనే ఇంజ్నను పారమార్పధ కం అనే
కరామగారంలో ర్పపేరు చేయించి రాజ్సికనికి, తరువాత
సాతితికనికి మారాలి. అపుిడే తినన అరహత.
ఇలా అనిన అరహతలు సంపాదించిన తరువాత
చేరవలసింది ఈ మోక్షమనే గమా సాధన్యనికే. ఇదే చివర్ప
మ్ట. 18 వ మ్ట. అయాపి సావమిని దర్పశంచాలంటే 18
మ్ల ఎకకలి. అలాగే పరమాతమ దరశన్యనికి భగవదీగ తలోని 18
అధ్యాయాలు 18 మ్లగా ఉపయోగపడతాయి. అనిన
అధ్యాయాలలోను ఇదే పెదద అధ్యాయం. దీనిలో 78
శ్లలకలున్యనయి. దీని తరావత పెదద అధ్యాయం 2 వ అధ్యాయం-
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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/-
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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

13. కఠోపనిషత్త్

……………………………….
350/-

14. ముిండకోపనిషత్త్

…………………………….. 200/15. మాండూకోుపనిషత్త్

………………………… 200/16. ముక్త్కోపనిషత్త్

………………………………
300/-

17. బ్రహమసూత్రములు – 1

……………………….

200/-

………………………

300/-

18. బ్రహమసూత్రములు – 2
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19. గీతమాలిక

…………………………………
…150/-

20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్)
…………… 2000/-

మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal

charges) తో కలిపి – 6,950/మావద్ద

లభించే

అనిి

పుస్కముల

వవర్ముల కొర్కు ఈ క్రింది లిింక్(URL) పై
క్తిక్ చేయిండి :

http://www.srichalapathirao.com/cat
alog

PAYTM OR GOOGLEPAY us using :
9538858115
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OR

us

Using 9538858115
Pay us through Net Banking :

http://srichalapathirao.com/PDFs/Ba
nk.pdf
మీకు

మరేదైనా

సిందేహిం

care@srichalapathirao.com

ఉింటే

కు

ఈమెయల్ పింపగలర్య లేద్ +91 80085
39770 OR +91 95388 58115
నింబర్ కు ఫోన్ చేయగలర్య.
అనిి

పుస్కములను

పుస్కములను

లేద్
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లేద్

కొనిి

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/cat
alog
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