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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః
శ్రీఃధ్భగవద్గీత
అధ్ తృతీయోధ్యాయ
కరమయోగ

అర్జుమ ఉవాచ:

శ్లో॥ జ్యాయసీ చేతకరమణస్తే ఃతాబుద్ధిరునారథమ! |

తత్కం కరమణి ఘోరేమం నియోజయసి కేశవ! ||

శ్లో॥ వాామిశ్రేణేనవ వాకేామ బుద్ధిం మోహ్యసీవమే |

1

తదేకం వద నిశ్చితా యేమశ్రేయోహ్ మప్నుయం || 2

తా॥ అర్జునుడంటునాుడు: జనారినా! నీ అభిప్రాయం ప్రకారం

కరమకము జ్యామమే ఎక్కకవైతే, ఓ కేశవా! మనీు ఘోర కరమలో ఎందుక్క
నియోగిస్తేనాువు? (1)

తా॥ గజిబిజి మటలతో నా బుద్ధికి మోహానిు కలిగిస్తేనాువు.

ఇదంతా కాదు. దేనివలో నాక్క శ్రేయస్తు కలుగుతందో ఆ
ఒకకదానిని నిశియింంి  ెపప్నపు.. ())
శ్రీ భగవానువాచ:

శ్లో॥ లోకేసిమన్ ద్ధివిధ్య నిష్ఠా ప్నరాప్రోకాే ఃయ మఘ! |

జ్యామ యోగేమ సంఖ్యానాం కరమయోగేమ యోగినాం|| 3

తా॥ భగవానుడంటునాుడు: ఓ పాపరహితడా! ఈ లోకంలో రండు

రకాలైమ సధ్నా మరాీలు మందే నాచేత ెపపపు.బడాాయిం.

సంఖ్యాలక్క జ్యామయోగమ, యోగులక్క కరమయోగమ అనేవే ఆ
రండు మరాీలు.
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శ్లో॥ మకరమణాఃనారంభాత్ నైష్కరమయం ప్నర్జషోశ్నుతే |
మచసమాసనాదేవ సిద్ధిం సఃధిగచఛత్ ||

4

తా॥ మమవుడు తాను చేయవలసిమ కరమలను చేయకపోవటం వలో

నిష్ఠకఃకరమల దాిరా పందవలసిమ శంతసిథత్ని పందలేడు.

అసలు కరమలే చేయక్కండా విడిి  పెడితే నైష్కరమయ సిద్ధిని ఎముటికీ
పందలేడు.

శ్లో॥ మహికశ్చిత్ క్షణఃపి జ్యత త్ష్ాతాకరమకృత్ |
కారాతేహ్ావశ కరమ సరిప్రకృత్ జైర్జీణ ||

5

తా॥ ఎవిరూ ఒకకక్షణం కూడా కరమలనాచరంచక్కండా ఉండలేర్జ.

ప్రత్వాడూ తమ సిభావం వలో కలిగిమ సతిరజసేమో గుణాల చేత
అవశ్నడై (అసితంత్రుడై) కరమలు చేస్తేనే వుంటాడు.

శ్లో॥ కరేమంద్రియణి సంయఃా య ఆస్తే ఃమససమరన్ |

ఇంద్రియరాథన్ విఢాత్తామ మిధ్యాచారసు ఉచాతే || 6

తా॥ ఎవరైతే కరేమంద్రియలను నిగ్రహింి  ఃమస్తులో ఇంద్రియ

విష్యలను సమరస్తేంటాడో అతడు పరః ఢార్జుడు, కపటాచార
అని పిలవబడతాడు.

శ్లో॥ యసిేవంద్రియణి ఃమస నియమారభతేఽర్జుమ! |
కరేమంద్రియ కరమయోగం అసకేసు విశ్చష్ాతే ||

7

తా॥ అర్జునా! ఎవరైతే ఃమస్తు దాిరా జ్యానేంద్రియలను నిగ్రహింి ,
కరేమంద్రియల

దాిరా

సంగభావం

ఆరంభిసేడో అత శ శ్రేఠుడాడు.
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శ్లో॥ నియతం క్కర్జకరమతిం కరమజ్యాయోహ్ాకరమణ |
శరీర యత్రాపిచతే మప్రసిదేియ దకరమణ ||

8

తా॥ నీ కరేవా కరమను నీవు ెపయింా. కరమ చేయక్కండటం కము
చేయటమే ఃంి ద్ధ. పని చేయకపోతే శరీరయత్ర కూడా జరగదు.
శ్లో॥ యజ్యారాత్
థ కరమణో మాత్ర లోోయయం కరమబంధ్మ |
తదరథం కరమ కంతేయ! మకేసంగసు మచర ||

9

తా॥ యజాం ోయసం చేస్త కరమలకము వేరైమ కరమల వలోనే ఈ లోకం

బంధింపబడుతముద్ధ. క్కంతీక్కమరా! అందువలో సంగభావానిు
వద్ధలిపెటిి యజాకరమల నాచరంచు.

శ్లో॥ సహ్యజ్యా ప్రజ్యసృష్ఠివ ప్నరోవాచ ప్రజ్యపత్ |
అనేమ ప్రసవిష్ాధ్ిం ఏష్వోసిేవష్ికాఃధుక్ ||

10

పరసపు.రం భావయంత శ్రేయ పరఃవాపుయధ్ ||

11

శ్లో॥ దేవాన్ భావయతానేమ తేదేవా భావయంతవ |

తా॥ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేస్తటప్నపు.డు యజాంతో సహా ప్రజలను

సృష్టింి  మందే ఇలా ెపపాపు.డు. "ఈ యజాకరమల చేత మీర్జ వృద్ధి
పందండి, ఇద్ధ మీ ోయరమ ోయరకలు తీరేి కాఃధేనువు వంటిద్ధ" అని

ఆశీరిద్ధంచాడు. (10) "ఈ యజాకరమల చేత దేవతలను తృపిే
పరచండి. ఆ దేవతలు మిమమ అనుగ్రహింి  తృపిే పర్జసేర్జ. ఇలా

పరసపు.రం తృపిేనంద్ధంచుకొనుట దాిరా గొపపు. శ్రేయస్తును
పందుతార్జ" (11)

శ్లో॥ ఇష్ఠిన్ భోగాన్ హివోదేవా దాసాంతే యజాభావితా |
తైరథతాేమ ప్రదాయభా యో భంకేే స్తేమ ఏవస ||

Email : care@srichalapathirao.com

12

~ 4 ~ Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

తా॥ యజామ చేత సంతోష్పెటిబడిమ దేవతలు మీక్క ఇష్ిమైమ
భోగాలను ఇసేర్జ. ఆ దేవతల చేత ఇవిబడిమవాటిని వారకి
సఃరపు.ంచక్కండా ఎవడు అనుభవిసేడో అటిివాడు దంగయే.
శ్లో|| యజాశ్చష్ఠి శ్చమసుంత మచాంతే సరికిలిిష |

భంజతే తేతిఘంపాపా యేపచంతాాతమకారణాత్ || 13

తా॥ యజామ

చేయగా

మిగిలిమ

అఃృతానిు

(దేవతలక్క

సఃరపు.ంచగా మిగిలిమ దానిు) భజింి మ సతపు.ర్జఠుడలు సఃసే
పాపాల నుండి విడుదల పందుతార్జ. అలాగాక ఎవరైతే తః కొరకే
వండుక్కంటారో అటిివార్జ పాప్నలు. వార్జ పాపానేు త్ంటార్జ.
శ్లో॥ అనాుదభవంత్ భూతాని పరునాాదము సంభవ |

యజ్యాత్ భవత్ పరుమా యజా కరమసమదభవ ||

శ్లో॥ కరమబ్రహ్మమదభవం విద్ధి బ్రహామక్షర సమదభవం |

14

తసమత్ సరిగతం బ్రహ్మ నితాం యజ్ఞా ప్రత్ష్టితం || 15

తా॥ ప్రాణులనీు అముం వలో ప్నడుతనాుయిం. అముం మేఘం వలో
ప్నడుతముద్ధ. మేఘం యజాం వలో, యజాం కరమవలో ప్నడుతముద్ధ.

కరమ సృష్టికరే బ్రహ్మదేవుని నుండి ప్నటిిమద్ధ. ఆ బ్రహ్మదేవుడు

సరివాాపకమైమ అక్షర్జడైమ పరమతమ నుండి జనిమంచాడు. అందువలో

సరివాాపక్కడైమ పరమతమయే నితాఢా యజాంలో ప్రత్ష్టాతడై
యునాుడు.

శ్లో|| ఏవం ప్రవరేతం చక్రం నానువరేయతీహ్ య |

అఘాయురంద్రియరాః మోఘం పారథ! సజీవత్ || 16
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తా॥ అర్జునా! ఎవడైతే ఇలా పరభ్రమించే జగచఛక్రానిు అనుసరంచడో
వాడు పాపాతమ శ. అటిివాడు ఇంద్రియలక్క దాస్తడు. వాడి జీవితం
వారథం.

శ్లో॥ యసేవతమరత్ రేవసాత్ ఆతమతృపేశి మమవ |

ఆతమనేావచ సంతష్ి తసా కారాం మ విదాతే ||

17

మచాసా సరిభూతేఠుడ కశ్చిదరథవాపాశ్రయ ||

18

శ్లో॥ నైవతసాకృతే నారి నాకృతే నేహ్కశిమ |

తా॥ ఏ మమవుడు తమ (ఆతమ) లోనే రమిస్తే, తమలోనే

తృపిేెపందుతూ, తమలోనే సంతష్టి ెపందుతూ ఉంటాడో అటిివానికి
ఇక చేయదగిమ కారాం అంటూ ఏమీలేదు.

ఆతమలోనే ఆమంద్ధంచే అటిి ఆతమవిదుమక్క ఈ లోకంలో

కరమచేయటం వలో గాని, కరమ చేయక్కండా ఉండటం వలో గాని ఎటిి

ప్రయోజమమ లేదు. తమ ప్రయోజమం కొరక్క సఃసే ప్రాణులలో
దేనినీ ఆశ్రయింంచడు.

శ్లో॥ తసమత్ అసకే సుతతం కారాం కరమ సమచర |

అసోయే హాాచరన్ కరమ పరమపోుత్ పూర్జష్ ||

19

తా॥ అందుచేత సంగభావం లేక్కండా ఎలోప్నపు.డూ చేయవలసిమ

కరమను చేస్తే ఉండు. సంగభావానిు విడిి  (ఫలాసకిేని విడిి )
కరమను ఆచరంచటం వలోనే మమవుడు మోక్షానిు పందుతనాుడు.
శ్లో॥ కరమణవహి సంసిద్ధిం ఆసిథతా జమకాదయ |

లోక సంగ్రహ్మేవాఽపి సంపశాన్ కర్జే ఃరహసి || 20
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తా॥ జమక్కడు మొదలైమవార్జ నిష్ఠకః కరమల దాిరానే మోక్షమను

పందార్జ. లోక కళ్యాణానిు దృష్టిలో ఉంచుకొని అయింనా కరమ
చేయటమే నీక్క తగును.

శ్లో॥ యదాదాచరత్ శ్రేష్ా తతేదేవేతరోజమ |

సయత్ ప్రమణం క్కర్జతే లోకసేదను వరేతే ||

21

తా॥ శ్రేఠుడాడు దేనినైతే ఆచరస్తే ఉంటాడో ఇతర జనులు దానినే

ఆచరస్తే ఉంటార్జ. అతడు దేనిని ప్రమణంగా తీస్తక్కంటాడో
లోకం దానినే అనుసరస్తేంటుంద్ధ.

శ్లో॥ మమే పారాథసిే కరేవాం త్రిఠుడలోకేఠుడకించమ |
నామ వాపేఃవాపేవాం వరేఏవచకరమణి ||

22

ఃఃవరాేానువరేంతే ఃనుష్ఠా పారథ! సరిశ ||

23

శ్లో॥ యద్ధహ్ాహ్ంమవరేేయం జ్యతకరమణా తంద్రిత |
శ్లో॥ ఉతీుదేయు రమేలోకా మక్కరాాం కరమచేదహ్ం |

సంకరసాచ కరాేసాం ఉపహ్నాా మిమ ప్రజ్య || 24

తా॥ పారాథ! మలోోకాలోోనూ నాక్క చేయవలసిమ కరేవాం అంటూ
ఏమీలేదు. ఇంతవరక్క నేను పందక్కండా ఉముద్ధ గాని, ఇక మందు

పందవలసిమద్ధ గాని ఏమీలేదు. అయింనా సరే నేను కరమలు చేస్తేనే
ఉనాును

())).

జ్యగరూకతతో

(ఎందుకంటావా?)

కరమలను

ఒకవేళ

చేయక్కండా

నేను

సోఃరగా

గనుక

ఉంటే

ఃనుఠుడాలందరూ అనిు విధ్యలా మనేు అనుసరసేర్జ ()3). నేను
కరమను చేయకపోతే జనులంతా ెపడిపోతార్జ. కరమసంకరానికి
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కారక్కణణవుతాను. ఈ జనులను నాశమం చేసిమ వాడమవుతాను
(24).

శ్లో॥ సకాే కరమణా విదాింస యధ్యక్కరింత్ భారత! |

క్కరాాద్ధిదాింసేధ్యసకే ి కీర్జుర్ లోకసంగ్రహ్ం|| 25

శ్లో॥ మబుద్ధిభేదం జమయేత్ అజ్యానాం కరమసంగినాం |

జోష్యేత్ సరికరామణి విదాిన్ యుకే సమచరన్ || 26

తా॥ అర్జునా! కరమఫలమ మందు ఆసకిే గల అజ్యానులు ఏ విధ్ంగా
కరమలను శ్రదితో చేసేరో అలాగే కరమఫలమ మందు ఆసకిేలేని

జ్యానులు లోకక్షేమనిు ోయర శ్రదితో పనులు చేయలి. ()5)
కరమఫలాసకిేతో కరమలలో ఇర్జక్కకపోయింమ అజ్యానుల బుద్ధిని వివేకి
(జ్యాని) ెపదరగొటికూడదు. తాను యోగంలో నిలిి  కరమలు చేస్తేనే
వారని సఃసే కరమలను ఆచరంచుటక్క ప్రోతుహించాలి.

శ్లో॥ ప్రకృతే క్రియమణాని గుణ కరామణి సరిశ |

అహ్ంకార విఢాత్తామకరాే)హ్మిత్ ఃమాతే ||

27

గుణాగుణేనఠుడవరేంత ఇత్ఃతాిమసజుతే ||

28

శ్లో॥ తతివితే ఃహాబాహ్మ! గుణకరమవిభాగయో |

తా॥ ప్రకృత్ గుణాలవలోనే అనిు విధ్యలుగా కరమలు చేయబడు
తనాుయిం. అయింతే అహ్ంకారం చేత వివేకం ోయలోపు.యింమ ఢార్జుడు
జరగే కరమలక్క నేనే కరేను అని భావిస్తేంటాడు. ()7)

ఓ ఃహాబాహుడా! గుణకరమ విభాగాల తతిం తెలిసిమవాడు

గుణాలు గుణాలలో ప్రవరేస్తేనాుయని గ్రహింి  ఆ కరమలలో
తగుల్కకమడు.(28)
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శ్లో|| ప్రకృతేర్జీణ సంఢాత్ సజుంతే గుణకరమస్త |

తామకృతున విదోఃందాన్ కృతున విము విచాలయేత్ ||29

తా॥ ప్రకృత్ యొకక గుణాల చేత మికికలి ఢాఢులైమ వార్జ
గుణకరమల యందు ఆసక్కేలౌతనాుర్జ. సరగాీ తెలియని అటిి
ఃందబుదుిలైమ వారని సరిమ తెలిసిమ జ్యాని చలింపజ్ఞయరాదు.
శ్లో॥ ఃయింసరాిణి కరామణి సముయసాధ్యాతమచేతస|

నిరాశీరురమమోభూతాి యుధ్ాసావిగత జిర ||

30

తా॥ సరికరమలను నాయందే సఃరపు.ంి , ఃమస్తును ఆతమలో నిలిపి,
ఆశలను, ఃఃకారాలను విడిి పెటిి, ఆరాటానిు విసరుంి  నీ కరేవా
కరమయమ యుదాినిు ెపయింా.

శ్లో॥ యేమే ఃతమిదం నితాం అనుత్ష్ింత్మమవా |

శ్రదాివంతోఽమ స్తయంత మచాంతే తేఽపి కరమభి || 31

శ్లో॥ యేతేి తదభాస్తయంత నాను త్ష్ాంత్ మే ః త |
సరిజ్యామవిఢాత్న్ సేన్ విద్ధిమష్ఠిమచేతస ||

32

తా॥ ఏ మమవులు నాచే ెపపపు.బడా ఈ ఃతానిు శ్రది గలవారై,

అస్తయలేనివారై నితామ అనుసరస్తేంటారో అటిివార్జ కూడా
కరమల నుండి విడువబడుతనాుర్జ (31). ఎవరైతే నాచే ెపపపు.బడిమ

ఈ ఃతానిు అస్తయగ్రస్తథలై అనుసరంచరో వార్జ బుద్ధిహీనులై,
ఏమత్రం జ్యామం లేని వారై ెపడిపోతారని తెలుస్తోయ (3)).
శ్లో॥ సదృశం చేష్ాతే సిసా ప్రకృతేర్ జ్యామవామపి |

ప్రకృత్ం యంత్ భూతాని నిగ్రహ్ కింకరష్ాత్ ||

Email : care@srichalapathirao.com
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తా॥ జ్యామవంతడైమపపు.టికీ తమయొకక ప్రకృత్ని అనుసరంి యే

ప్రవరేస్తే ఉంటాడు. ప్రాణులనీు తః తః ప్రకృత్ని అనుసరస్తే
ఉంటాయిం. నిగ్రహ్ం ఏం చేస్తేంద్ధ?

శ్లో॥ ఇంద్రియస్తాంద్రియ సారేథ రాగదేిషౌ వావసిథతౌ |

తయోరు వశమగచేఛత్ తౌహ్ాసా పరపంధినౌ || 34

తా॥ ప్రత్ ఇంద్రియమ యొకక విష్యమమందు రాగదేిష్ఠలు

(ఇష్ఠినిష్ిమలు) ఉమువి. ఆ రాగదేిష్ఠలక్క వశ్నడవు కావదుు.
ఎందుకంటే అవే ఃనిష్టకి శతృవులు.

శ్లో॥ శ్రేయన్ సిధ్రోమవిగుణ పరధ్రామత్ సినుష్టాతాత్ |
సిధ్రేమ నిధ్మం శ్రేయ పరధ్రోమ భయవహ్ ||

35

తా॥ చకకగా ఆచరంి మ పరధ్రమం కము గుణమలేనిదైనా సిధ్రమమే

మిము. సిధ్రామచరణలో ఃరణింి నా శ్రేయసకరమే. పరధ్రమం
భయమకమైమద్ధ.

అర్జుమ ఉవాచ:

శ్లో॥ అధ్కేమ ప్రయుోయేఽయం పాపంచరత్ పూర్జష్ |
అనిచఛముపి వారేుేయ! బలాద్ధవ నియోజిత ||

36

తా॥ ఓ వారేుేయ! (వృష్టిే వంశంలో జనిమంి మవాడా!) అయింతే ఈ
ప్నర్జఠుడడు దేనిచేత ప్రేరేపింపబడి, ఇష్ిం లేక్కండానే, బలవంతంగా
ఇతర్జలచే

చేస్తేనాుడు?

నియోగించబడిమ

వానివలె

పాపకారాాలను

శ్రీ భగవానువాచ:

శ్లో॥ కాః ఏష్క్రోధ్ ఏష్ రజోగుణ సమదభవ |
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ఃహాశనో ఃహాపాపామ విదేియమమిహ్వైరణం ||

37

తా॥ భగవానుడంటునాుడు. 'ఆ బలవతేరమైమ శకిే కాఃమ,

క్రోధ్మ. ఇవి రజోగుణం నుండి ప్నడుతనాుయిం. ఈ కామనికి ఆకలి
ఎక్కకవ, పైగా ఃహాపాపానికి కారణఃవుతంద్ధ. ఈ కాఃక్రోధ్యలే
ఇకకడ నీ శతృవులు అని తెలుస్తోయ.

శ్లో॥ ధూమేనా వ్రియతే వహిు యధ్యదరోో ఃలేమచ |
యధోలేినావృతో గరభ తధ్య తేనేద మవృతం ||

38

తా॥ ఏ విధ్ంగా పగచేత అగిు కపపు.బడుచుముదో, దుమమ చేత

అదుం కపపు.బడుచుముదో, మవిచేత గరభంలో ఉము శ్చశ్నవు
కపపు.బడుచుముదో, అలాగే కాఃం చేత జ్యామం కపపు.బడుచుముద్ధ.
శ్లో॥ ఆవృతం జ్యామమేతేమ జ్యానినో నితావైరణా |

కాఃరూపేణ కంతేయ! దుష్పపు.రేణామలేమచ ||

39

తా॥ ఎంత నిండించాలనుక్కనాు నిండని సగరం వంటిద్ధ; తృపిే

పరచటానికి వీలులేని అగిు వంటిద్ధ; ోయరకయే సిరూపమగా గలద్ధ;
జ్యానికి

నితాశతృవు

కపపు.బడియుముద్ధ.

అయింమ

ఈ

కాఃంచేత

జ్యామం

శ్లో॥ ఇంద్రియణి ఃనోబుద్ధి అసాధిష్ఠిమ మచాతే |

ఏతైరిమోహ్ యతేాష్ జ్యామ మవృతాదేహిమం || 40

తా॥ ఇంద్రియలు, ఃమస్తు, బుద్ధి ఈ కామనికి ఆశ్రయ సథమమలని

ెపపపు.బడుచుమువి. ఈ కాఃం జ్యానానిు కపిపు.వేసి ఇంద్రియల చేత
ఃనుఠుడాని వాామోహ్ పర్జస్తేముద్ధ.

శ్లో॥ తసమతేవమింద్రియణాాదౌ నియఃా భరతరుభ! |
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పాపామమంప్రజహి హ్యామం జ్యామవిజ్యామ నాశమం ||

41

తా॥ భరతశ్రేఠుడాడా! అందువలో మందుగా నీవు ఇంద్రియలను

నిగ్రహింి , జ్యామవిజ్యానాలను నాశమం చేస్త పాపసిరూపమైమ ఈ
కామనిు ప్రయతు పూరికంగా విడిి పెటుి.

శ్లో॥ ఇంద్రియణి పరాణాాహు ఇంద్రియేభా పరంఃమ |
ఃమసస్తే పరాబుద్ధి యోబుదేి పరతస్తేస ||

శ్లో॥ ఏవంబుదేి పరంబుదాివ సంసేభాాతామమమతమనా |

42

జహిశత్రుం ఃహాబాహ్మ! కాఃరూపం దురాసదం|| 43

తా॥ ఇంద్రియలు దేహ్ం కము గొపపు.వని ెపబుతార్జ. ఆ

ఇంద్రియలకము ఃమస్తు అధికమైమద్ధ. ఃమస్తు కము బుద్ధి ఎంతో
శ్రేష్ామైమద్ధ. అటిి బుద్ధికము సరిశ్రేష్ామైమద్ధ ఆతమ.

తా॥ ఓ ఃహాబాహుడా! ఇలా బుద్ధి కము ఎక్కకవైమ దానిని

తెలుస్తకొని, బుద్ధిచేత ఃమస్తును నిగ్రహింి , జయింంచుటక్క

కష్ిమైమ ఈ కాఃరూప శతృవును జయింంచు - విడిి పెటుి సంహ్రంచు.
గదాం:-

ఓంతతుత్ ఇత్ శ్రీఃద్ భగవద్గీతాస్త, ఉపనిష్తు

బ్రహ్మవిదాాయం, యోగశస్తే శ్రీకృష్ఠణర్జుమ సంవాదే
కరమయోగోనాః తృతీయధ్యాయ
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Audio CD, Video DVD, Book, E-Book, Pen Drive, External HDD రూపములలో అందుబాటులో గలవు
I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, వనపరవం, విరాటపరవం, ఉద్యోగపరవం, భీష్మపర్వం, ద్రోణపర్వం, ..;
జీవనసత్యోలు, ధరాాధరా విశ్లే షణ; ద్రౌపది, కర్ణుడు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; శంతిపరవం విశ్లషాలు :
II. ఆధాోతిాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు,
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోతిాక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు;
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తత్వబోధ, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్త్స్త్త్రం, ఆతావిద్ోవిలాసం,
ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, వివేక చూడామణి, నిర్వవణష్ట్కం
IV. శ్రీమదభగవద్గీత : 1-18 అధాోయములు
V. ఉపనిషత్త్ లు :- ఈశవాసో, కేన, కఠ, ముండక, మాండూకో, కైవలో, గరభ, సూరో, దరశన, త్యరసార,
మహావాకో, పంచబ్రహ్ా, గోపాలత్యపినో, వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్య్త్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ,
జాబాలి, సౌభాగ్యలక్ష్మీ., సర్సవతీర్హసయ, బహవృచ, ముకి ్క మొ||వి.
VI. భకి ్: శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారద భకి ్ సూత్రములు, శ్రీకృషు అష్టోత్ర శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం,
కుచేలోపాఖ్యోనం.
VII. బ్రహ్ాసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్ాసూత్రములు
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసరము, ఆషాడ / గర్ణ / వాోస పూర్తు మ ప్రాధానోత, గర్ణవును ఎలా
గర్త్ంచి సేవించాలి, ఎందుకు ?, గర్ణవు పటే శిష్యోని కర్వోం, గరూపదేశ్ం, గర్ణవు యొకక ఆవశ్ోకత,
గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధ ం, గురుగీత
IX. సాధనలు : పరమారధ సాధనలు, సమాధి అభాోసం
X. ఇతర గ్రంధములు : మహాత్తాల సూకు్ లు, ఉత్మ జీవనవిధానం, పరమారధ సాధనలు , మోక్ష సాధనా
రహ్సోం , ధాోనం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం భావన ద్వరా ముకి ్, వినాయక చవితి, విఘ్ననశ్వర గాధ
వెనుక ఆధాోతిాక రహ్సోం, దసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం.
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు
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1. కరమసిదాుంతం…………………………………….30/2. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార ‘భజగోవిందం’……..……100/-

3. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార ‘తతేవబోధ్’ ………… )00/4. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార ‘ఆతమబోధ్’ ……………)00/-

5. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార ‘శ్రీ దక్షిణాఢారేసోేత్రం’… 100/6. భగవాన్ శ్రీ రఃణఃహ్ర్జులవార ‘ఉపదేశసరం’ ……..150/7. సదాశ్చవ బ్రహ్యమంద్ర సిమలవార ‘ఆతమవిదాావిలాసం’.. 100/-

8. శ్రీ నారదభకిే స్తత్రమలు ………………………. )00/9. శంకరాచార్జాలవార ‘వివేకచూడాఃణి’ (8 గ్రంధ్మల సెట్) 1200/-

10. ఈశవాసోాపనిష్తే ………………………….. 100/-

11. కేనోపనిష్తే …………………………………..100/12. కైవలోాపనిష్తే ………………………………. 150/13. కఠోపనిష్తే ……………………………….

350/-

14. మండోయపనిష్తే …………………………….. )00/-

15. మాండూోయాపనిష్తే ………………………… )00/16. మకిేోయపనిష్తే ……………………………… 300/17. బ్రహ్మస్తత్రమలు – 1 ……………………….
18. బ్రహ్మస్తత్రమలు – 2 ………………………

)00/-

300/-

19. గీతమలిక ……………………………………150/-

20. శ్రీఃదభగవద్గీత (18 గ్రంధ్మల సెట్) …………… )000/మొతేం 44 గ్రంధ్మలు (postal charges) తో కలిపి – 6,900/-
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