
 

 

 

శ్రీమద్భగవద్గీత :9 వ అధ్యాయం 
రాజవిద్యారాజగుహ్ాయోగం  

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస“,“జ్ఞానప్రపూర్ణ“ 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 

Email : care@srichalapathirao.com 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 

 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 1 ~ 

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

 

 

 
 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 2 ~ 

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

ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ మ్ణేనమః  
శ్రీఃధ్భగవదీ్గత 

అధ్ మవమోధ్యాయ  
రాజవిద్యారాజగు్ాయోగ  

 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  ఇదంతు తే గు ా్తఃం ప్రవక్ష్యాఃామసూయవే।  

జా్ఞమం విజా్ఞమ సహితం యజా్ఞత్వ  ామోక్ష్యసేఽశుభాత్॥ (1) 
త్వ॥ భగవానుడంటున్నాడు: ఇదిగో అతాంత బ్సామైమ విజా్ఞమంతో కూడిమ 
జా్ఞన్నన్న  ా అసూయలేన్నవాడవు గనుక నీకు చెపరపబోతున్నాను. ద్గన్నన్న 
తెలుసుకుంటే అశుభం నుండి విడుదల పందుత్వవు.  
 

శో్ల॥  రాజవిద్య  ారాజగు ా్ం పరవిత్ర మిద ముతతఃం।  
ప్రతాక్ష్య వగఃం ధ్బమణయం సుసుఖం కర్తత ఃవాయం॥  (2) 

త్వ॥ ఇది రాజవిద ,ా రాజగు ా్ం, పరవిత్రమైమది, ఉతతఃమైమది. 
ప్రతాక్ష్ంగా తెలుసుకోవచ్చును, ధ్బమణమైమది, అభాసంచటం తేలిక. 
న్నలకడగా ఉంటుంది.  

 

శో్ల॥  అశ్రదద ధ్యన్న  పుర్తషా ధ్బమణస్యాస  ాపరబంతపర! ।  
అప్రాపరామం న్నవబతంతే ఃృతుాసంస్యబ వబతమన్న ॥  (3) 
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త్వ॥ పరర్తలను తపంపరజేసే ఓ అర్తున్న! ఈ ధ్బమణం(్రహ మ్ణజా్ఞమం)లో విశ్వాసం 
లేన్న మమవులు మనుాపందలేక ఈ జమమఃబణరూపర ఃృతుాసంస్యబం 
లోన్నకే తిరిగివస్యతర్త. 

శో్ల॥  ఃయాతత మిదం సబాం జగదవాకత మూరితన్న।  
ఃత్ సా్యన్న సబాభూత్వన్న మ చా్ం తేష్ావసాత ॥  (4) 

త్వ॥ ఈ సఃసత జగతుత అవాకతరూపరంలో ఉండే న్న చేత 
వాాపంచబడియుమాది. సఃసతభూత్వలు న్నయందు న్నలిచి ఉమావి. నేను 
వాటియందు లేను. 
 

శో్ల॥  మచ ఃత్ సా్యన్న భూత్వన్న పరశ్ామే యోగమైశ్ాబం।  
భూత భృమాచ భూతసా  ఃమత్వమణ భూత భావమ ॥  (5) 

త్వ॥ భూతములేవీ న్నయందు లేవు. న్న యోగఃహిఃను చూడు. న్న 
చైతమామే భూత్వలను సృషి్టసుతమాది, భూత్వలను బక్షిసుతమాది. అయిమపరపటికీ 
భూత్వలలో నేనులేను. 
 

శో్ల॥ యధ్యఽకాశ్సాతో న్నతాం వాయుససబాత్ర గోఃహాన్।  
తధ్య సరాాణి భూత్వన్న ఃత్ సా్యనీతుాపరధ్యబయ॥  (6) 

త్వ॥ ఏ ప్రకాబంగా సబాత్రా సంచరించే ప్రచండవాయువు న్నతామూ 
ఆకాశ్ంలోనే ఉంటుందో అలాగే అన్న  ా ప్రాణులు న్నలోనే ఉన్నాయన్న 
తెలుసుకో. 
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శో్ల॥  సబాభూత్వన్న కంతేయ! ప్రకృతిం యాంతి మమికాం।  
కలపక్ష్ యే పుమస్యతన్న కలాపదౌ విసృజ్ఞఃా్ ం॥  (7) 

త్వ॥ కుంతీ కుమరా! అర్తున్న! జీవుళ్ళందరూ కలపక్ష్యం 
అయిమపుపడు న్న స్యాధీమంలో ఉమ  ాప్రకృతిన్న (మయను) పందుత్వర్త. 
తిరిగి కలపప్రాబంభంలో వాళ్ళన్న నేను విసరి వేసుతంటాను (సృషి్టసుతంటాను). 
 

శో్ల॥  ప్రకృతిం స్యాఃవషి్భ  ావిసృజ్ఞమి పుమ  పుమ ।  
భూతగ్రాః మిఃం కృతసనం అవశ్ం ప్రకృతేబాశ్వత్॥  (8) 

త్వ॥ ప్రకృతికి వశులైయుమా ఈ సఃసత ప్రాణికోటిన్న, న్న మయను 
అవలంబంచి ఃళ్ళళ ఃళ్ళళ నేను సృస్సూత ఉంటాను. 
 

శో్ల॥  మచమం త్వన్న కరామణణి న్నబధ్ాంతి ధ్మంజయ!।  
ఉద్యసీమ వద్యసీమం అసకతం తేషు కబమణసు॥   (9) 

త్వ॥ ధ్మంజయా! ఆ కబమణల యందు ఏమత్రం ఆసకిత లేకుండా ఉద్యసీమంగా 
(న్నరోిపరతంగా) ఉంటాను గనుక ఆ కబమణలు (జీవసృషి్ట) మను  ాబంంంచవు. 
 

శో్ల॥  ఃయాధ్ాక్షేణ ప్రకృతి  సూయతే సచరాచబం।  
హేతు న్నఽనేమ కంతేయ! జగదిాపరరి వబతతే॥   (10) 

త్వ॥ న్న అధ్ాక్ష్తమ ప్రకృతియే చరాచబ ప్రపరంచాన్న  ా సృషి్టసుతమాది. ఓ 
కంతేయా! ఈ కాబణం చేతనే జగతుత తిరిగి తిరిగి వసుతమాది.  
 

శో్ల॥  అవజ్ఞమంతి మం మూడా  మనుషీ తను మశ్రితం।  
పరబంభావ ఃజ్ఞమంత  ఃఃభూత ఃహేశ్ాబం॥  (11) 
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త్వ॥ సబాప్రాణికోటోకు న్నయాఃకుడనైమ న్న యొకక సర్వామాత తత్వతా న్న  ా
తెలుసుకోలేన్న మూఢులు మను  ా మమవదే్ం ధ్రించిమ వాన్నగా మత్రం 
తలంచి అలక్ష్యం చేసుతన్నార్త. 
 

శో్ల॥ మోఘాశ్వ మోఘ కరామణణ  మోఘజా్ఞన్న విచేతస ।  
రాక్ష్సీ మసురం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రిత్వ  ॥  (12) 

త్వ॥ వాబామైమ ఆశ్లుగలవార్త, దండగ మరి కబమణకాండ, ప్రవృతిత గలవార్త 
వాబామైమ జా్ఞమం గలవార్త, జా్ఞమహీనులైమ మూఢులు మోహాన్న  ా కలిగించే 
రాక్ష్స సంబంధ్మైమ, ఆసురిక సంబంధ్మైమ సాభావాన్న  ా ఆశ్రయించిమ 
వాబవుత్వర్త. 
 

శో్ల॥  ఃహాత్వమణ మసుత మం పాబా! దైవీం ప్రకృతి మశ్రిత్వ ।  
భజంత  ామమ  ాఃమస  జా్ఞత్వ  ాభూత్వది ఃవాయం॥  (13) 

త్వ॥ అర్తున్న! ఃహాతుమణలైతే దైవీ ప్రకృతిన్న ఆశ్రయించిమ వారై, జీవుళ్ళకు 
ఆదియై, న్నశ్మంలేన్న మను  ా తెలుసుకొన్న అమాచింతమలులేన్న ఃమసుసతో 
సేవిస్యతర్త. 
 

శో్ల॥  సతతం కీబతయంతో మం యతంతశ్ు దృఢవ్రత్వ ।  
మఃసాంతశ్ుమం భకాతయ న్నతాయుకాత ఉపాసతే॥  (14) 

త్వ॥ ఎలోపుపడూ మను  ాకీరితసూత, దృఢమైమ న్నష్ఠతో స్యధ్మచేసూత, భకితతో న్నకు 
మఃసకరిసూత, న్నతాయుకుతలై ఉపాససూత ఉంటార్త.  
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శో్ల॥  జా్ఞమయజాేమ చాపరానే  ాయజంతో మముపాసతే।  
ఏకతేామ పరృథకేతా మ బహుధ్యవిశ్ాతో ముఖం॥   (15) 

త్వ॥ ఃరి కొందర్త ఃహాతుమణలు సరాాంతరాామినైమ మను  ా అద్వా త 
భావముతోను, ద్వా త భావముతో వివిధ్ రూపాలతోను, జా్ఞమయజాము చేతను 
పూస్సూత ఉపాససుతన్నార్త. 
 

శో్ల॥  అ్ంక్రతు బ్ం యజా  సాధ్యఽ్ః  ్మౌష్ధ్ం।  
ఃంత్రోఽ  ్ః్మేవాజాం అ్ఃగిాబ్ం హుతం॥  (16) 

త్వ॥ నేను క్రతువును, నేను యజా్ఞన్న ,ా పతర్తల కరిపంచే అమాం నేను, హోఃం 
చేసే మూలికలు నేను, నేను ఃంత్రాన్న ,ా ఆజ్ఞాన్న  ాకూడా నేనే, నేను అగిాన్న, 
హోఃకబమణలో అరిపంచే ఆహుతులు నేనే.  
 

శో్ల॥  పత్వఽ  ్ఃస  ాజగత  మత్వధ్యత్వ పత్వః  ్।  
వేదాం పరవిత్ర మోంకాబ  ఋకాసః యజురేవచ॥  (17) 

త్వ॥ ఈ జగతుతకు నేను తండ్రిన్న, తలోిన్న, కబమణఫలద్యతను, త్వతను. 
తెలియబడవలసమ పరవిత్రమైమ ఓంకారాన్న ,ా ఋ, , స్యః, యజురేాద్యలు నేనే. 
 

శో్ల॥  గతిబభరాత ప్రభుస్యసక్షీ న్నవాసశ్శబణం సు్ృత్।  
ప్రభవ  ప్రలయ  సా్యమం న్నధ్యమం బీజ ఃవాయం॥  (18) 

త్వ॥ పరబఃలక్ష్యం, భరించేవాడు, ప్రభువు, జరిగే వాటిన్న చూచే స్యక్షి, 
సరాాన్నకీ న్నలయం, శ్బణం, ఆపుతడను, సృషి్ట సాతి లయాలు, ఆధ్యబం, 
అవాయబీజం నేనే.  
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శో్ల॥  తపాఃా్  ః్ం వబషం న్నగృహాణ ముాతసృ జ్ఞమిచ।  
అఃృతం చైవ ఃృతుాశ్ు సదస చాు  ్ఃర్తుమ!॥  (19) 

త్వ॥ అర్తున్న! ఎండకాయించేద్గ, వరాషన్న  ాన్నలుపు చేసేద్గ, కురిపంచేద్గ నేనే. 
అఃృత్వన్న  ాఃరియు ఃృతుావును అలాగే సతుత, అసతుతలు కూడా నేనే.  
 

శో్ల॥  త్రైవిద్యామం సోఃపా  పూతపాపా   
యజ్వారిషిా  ాసాబీతిం ప్రాబాయంతే। 
తే పుణ  ామస్యద  ాసురేంద్రలోకం 
అశ్ాంతి దివాాన్ దివిదేవభోగాన్॥     (20) 

త్వ॥ త్రివేదులు సోఃపామంతో పరవిత్రులై, మను  ాయజా్ఞల ద్యారా పూస్ంచి, 
సాబీ భోగాలను కోర్తకుంటార్త. వార్త పుణ్యాలకు ఫలితంగా సాబీలోకాన్న  ా
చేర్తకొన్న, అకకడ దివామైమ దేవభోగాలను అనుభవిస్యతర్త.  
 

శో్ల॥ తేతం భుకాతా  సాబీలోకం విశ్వలం 
  క్షీేన పుేన  ాఃబతయ లోకం విశ్ంతి।  

ఏవం త్రయీ ధ్బమణ ఃనుప్రపరన్న  ా 
గత్వగతం కాఃకామ లభంతే॥     (21) 

త్వ॥ వార్త ఆ విశ్వలమైమ సాబీలోకంలో దివాభోగాలు అనుభవించి, 
చేసుకుమ  ాపుణ  ాకబమణఫలం ఖర్వు పోవటంతో ఈ భూలోకంలోకి ప్రవేశిస్యతర్త. 
ఈ ప్రకాబంగా కాఃాఫలాలన్నచేు వేదోకత కబమణలను అనుషి్టంచే కాఃద్యసులు 
రాకపోకలతో కూడిమ జమమఃబణ్యలను పందుతూ ఉంటార్త.  
 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 8 ~ 

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

శో్ల॥  అమన్నాశిుంత యంతో మం యేజన్న  పరర్తాపాసతే।  
తేషాం న్నత్వాభియుకాతన్నం యోగక్షేఃం వహాఃా్ ం॥ (22) 

త్వ॥ అమమామైమ చితతంతో మను  ాచింతిసూత ఎవర్త పరరిపూబణంగా ఉపాసస్యతర్వ, 
న్నతాయుకుతలైమ అటిివారి యోగక్షేమలను నేనే భరిస్యతను (వహిస్యతను). 
 

శో్ల॥  యేపరామ  ాదేవత్వ భకాత  యజంతే శ్రదధయాఽన్నాత్వ ।  
తేఽప మమేవ కంతేయ! యజంత  ావిం పూబాకం॥ (23) 

త్వ॥ కంతేయా! అమాదేవతల భకుతలైన్న సరే ఎవరైతే శ్రదధతో కూడిమ వారై 
ఆరాంస్యతర్వ వార్త కూడా అసతవాసతంగానైన్న మనే  ా ఆరాంంచిమ 
వారౌతున్నార్త. 
 

శో్ల॥  అ్ం హి సబాయజా్ఞన్నం భోకాతచ ప్రభురేవచ।  
మతుమం అభిజ్ఞమంతి తతేతా  న్నతశ్ుయ వంతితే॥  (24) 

త్వ॥ నేనే అన్న  ాయజా్ఞలకు భోకతను, అంపరతిన్న. అయితే వార్త మను  ాతెలుసుకో 
మందుమ అసలు తతతా ం నుండి దిగజ్ఞరిపోతున్నార్త.  
 

శో్ల॥  యాంతి దేవవ్రత్వ దేవాన్  
పతృన్ యాంతి పతృవ్రత్వ ।  
భూత్వన్న యాంతి భూతేజ్ఞ  ా 
యాంతి ఃద్య  ాస్నోఽపమం॥     (25) 

త్వ॥ దేవతలను ఆరాంంచే వాళ్ళళ దేవతలను చేర్తకుంటార్త. పతర్తలను 
సేవించేవార్త పతర్తలను చేర్తకుంటార్త. భూత్వలను పూస్ంచే వార్త 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 9 ~ 

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

భూత్వలను చేర్తకుంటార్త. మను  ా ఆరాంంచేవార్త మత్రం మనే  ా
చేర్తకుంటార్త.  
 

శో్ల॥  పరత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భకాతయ ప్రయచఛతి।  
తద్ం భకుతయపర్ృతం అశ్వామి ప్రయత్వతమణమ ॥  (26) 

త్వ॥ ఆకునో, పువుానో, ఫలానో ,ా జలానో  ా ఎవరైతే న్నకు భకితతో 
సఃరిపస్యతర్వ, అటిి న్నబమణల చితుతడు భకితతో సఃరిపంచిమ వాటిన్న నేను 
ఆబగిస్యతను. (సీాకరిస్యతను).  
 

శో్ల॥  యతకర్వష్ట యదశ్వాస యజాుహోష్ట దద్యసయత్।  
యతతపరసాస కంతేయ! తతుకర్తష్  ాఃదబపణం॥   (27) 

త్వ॥ అర్తున్న! నీవు ఏమిచేస్యతవో, ఏది తింటావో, ఏయజాం చేస్యతవో, ఏద్యమం 
చేస్యతవో, ఏతపరసుసను చేస్యతవో వాటిన్న న్నకరిపంచ్చ.  
 

శో్ల॥  శుభాశుభ ఫలై రేవం మోక్ష్యసే కబమణబంధ్నై ।  
సన్నాసయోగ యుకాతత్వమణ విముకోత మముపైష్ాస॥ (28) 

త్వ॥ ఈ ప్రకాబంగా సన్నాస యోగంతో కూడిమ ఃమసుస గలవాడవై, 
పుణాపాపరములే ఫలములుగా గల కబమణబంధ్న్నల నుండి విడుదల పంది 
మను  ాపందగలవు.  
 

శో్ల॥  సమోఽ్ం సబాభూతేషు మమేదేాష్యాఽసత మప్రియ ।  
యే భజంతి తుమం భకాతయ ఃయితే తేషు చాపరా్ ం॥ (29) 
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త్వ॥ సఃసత భూతములందు నేను సఃంగా ఉన్నాను. న్నకు దేాష్టంపరదగిమ 
వాడుగాన్న ప్రేమించవలసమ వాడుగాన్న లేడు. ఎవరైతే మను  ాభకితతో భస్స్యతర్వ 
వార్త న్నలో ఉంటార్త. నేను వాళ్ళలో ఉంటాను.  
 

శో్ల॥  అపచేతుస దురాచాబ  భజతే మ ఃమమ  ాభా, ।  
స్యధురేవస ఃంతవ  ా సఃాగాయవసతో హిస ॥   (30) 

త్వ॥ పరబః దురామణరీ్తడైమపరపటికి మను  ాఅమమాభకితతో సేవిసేత - భస్సేత అతడు 
స్యధువుగానే పరరిగణించబడత్వడు. ఎందుకంటే అతడు సాబమైమ ఃనో 
న్నశ్ుయం కలిగి ఉన్నాడు గనుక.  
 

శో్ల॥  క్షిప్రం భవతి ధ్రామణత్వమణ శ్శ్ాఛ్ుంతిం న్నగచఛతి।  
కంతేయ! ప్రతిజ్ఞనీహి మమే భకత  ప్రణశ్ాతి॥   (31) 

త్వ॥ కంతేయా! అతడు వంటనే ధ్రామణతుమణడై శ్వశ్ాత శ్వంతిన్న పందుత్వడు. 
న్న భకుతడు ఎమాటికీ మశించడన్న చాటించ్చ.  
 

శో్ల॥  మంహి పాబా! వాపాశ్రిత  ాయేఽపసు  ా పాపరయోమయ ।  
స్త్రియో వైశ్వాసతధ్య శూద్ర  తేఽప యాంతి పరరాంగతిం॥ (32) 

త్వ॥ అర్తున్న! పాపరయోనులందు జన్నమణంచిమ వార్తగాన్న, స్త్రీలు వైశుాలు 
శూద్రులు గాన్న ఎవరైన్న సరే మను  ాఆశ్రయించిమచో వార్త కూడా పరబఃగతిన్న 
పందుత్వర్త.  
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శో్ల॥  కింపుమర్బ్రా మ్ణణ్య  పుణ్య  ా భకాత రాజబషయ సతధ్య।  
అన్నత  ాఃసుఖం లోకం ఇఃం ప్రాపర  ాభజసామం॥ (33) 

త్వ॥ ఇక పుణ్యాతుమణలైమ బ్రా మ్ణణులు, భకుతలైమ రాజర్తషల గురించి ఃబల 
చెపరపవలసమ పరన్న ఏముమాది? అన్నతాము, దు ఖఃయము అయిమ ఈ 
లోకంలో పుటిావు. మను  ాసేవించ్చ.  
 

శో్ల॥ ఃమమణన్న భవ ఃదభకత  ఃద్యాజీ మం మఃసుకర్త।  
మమే వైష్ాస యుక్తవతా వం ఆత్వమణమం ఃతపరాయణ ॥ (34) 

త్వ॥ నీ ఃమసుస న్నకు అరిపంచ్చ; న్న భకుతడివికా; మను  ాఆరాంంచ్చ. న్నకు 
మఃసకరించ్చ. ఈ ప్రకాబంగా ఃమసుసను న్నయందే చేరిు మనే  ా
పరబఃలక్ష్యంగా పెటిుకో. మనే  ాచేర్తకుంటావు.  
 

గదాం : ఓం తతసత్ ఇతి శ్రీఃదభగవదీ్గత్వసు ఉపరన్నష్తుస ్రహ మ్ణవిద్యాయాం, 
యోగశ్వసేే శ్రీకృషాణర్తుమ సంవాదే రాజవిద్య  ా రాజగు ా్ యోగోన్నః 
మవమోఽధ్యాయ ॥  
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపరములలో క్రంద వివరించిమ గ్రంధ్ములు (సంపూబణ వాాఖ  ాసహితంగా) 

మవదద అందుబాటులో గలవు 
I. ఃహాభాబతం : ఆదిపరబాం, సభాపరబాం, అబణాపరబాం, విరాటపరబాం, 
ఉదోాగపరబాం, భీష్మణపరబాం.... శ్వంతిపరబాం; జీవమసత్వాలు; ధ్రామణధ్బమణ విశో్లష్ణ; 
ద్రౌపరది; కర్తణడు; ప్రశ్ాలు – సమధ్యమములు ; ఃహాభాబతంలోన్న 
రామయణం; 
II. ఆధ్యాతిమణక గ్రంధ్ములు : కబమణసద్యధంతం, జీవుల సుడిగుండాలు, ప్రశ్వంత 
జీవన్నన్నకి 18 సూత్రములు, ఃబణ్యన్న  ా ఃంగళ్ప్రదంచేసుకో, ఆధ్యాతిమణక 
జీవమం, శ్రీ శ్ంకరాద్వా త వాాసమల, ప్రశ్ాలు - సమధ్యమములు; 
III. ప్రకబణ గ్రంధ్ములు : తతతా బోధ్, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణ్యమూరితసోతత్రం, 
ఆతమణవిద్యావిలాసం, ఉపరదేశ్స్యబం, ఆతమణబోధ్, అద్వా తస్యబం, స్యధ్మపరంచకం, 
వివేక చూడాఃణి, న్నరాాణష్టకం 
IV. శ్రీఃదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. ఉపరన్నష్తుతలు :- ఈశ్వవాస ,ా కేమ, కఠ, ముండక, మండూక ,ా కైవల ,ా గబభ, 
సూబ ,ా దబశమ, త్వబస్యబ, ఃహావాక ,ా పరంచ్రహ మ్ణ, గోపాలత్వపమ ,ా వరా ,్ 
శ్వటాాయనీ, ్యగ్రీవ, దత్వతత్రేయ, గార్తడ, కలిసంతబణ, జ్ఞబాలి, 
సౌభాగాలక్ష్మీ, సబసాతీబ్స ,ా బ ా్ృచ, ముకితక 
VI.భకిత: శ్రీఃద్యభగవతం,శ్రీన్నబదభకితసూత్రములు,శ్రీకృష్ణఅషి్యతతబశ్తన్నమవళి 
VII. ్రహ మ్ణసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విబచిత ్రహ మ్ణసూత్రములు 
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VIII. గుర్తవు : శ్రీ గుర్తగీత, గుర్తవు యొ, క అవసబము, ఆషాడ / గుర్త / 
వాాస పూరిణః ప్రాధ్యమాత, గుర్తవును ఎలా గురితంచి సేవించాలి, ఎందుకు ?, 
గుర్తవు పరటో శిషుాన్న కబతవాం, గురూపరదేశ్ం,  గుర్తవు యొకక ఆవశ్ాకత, 
గుర్తవు యొకక అనుగ్ర్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్యలి ?, గుర్త పాదతీబధం 
IX. స్యధ్మలు : పరబమబధ స్యధ్మలు, సమం అభాాసం 
X. ఇతబ గ్రంధ్ములు : ఃహాతుమణల సూకుతలు, ఉతతః జీవమవిధ్యమం, పరబమబధ 
స్యధ్మలు , మోక్ష్ స్యధ్న్న బ్సాం , ధ్యామం - ప్రయోజమములు, సో2్ం 
భావమ ద్యారా ముకిత 
XI. ఃర్నో  ాఇతబ గ్రంధ్ములు  
  

 
Please Contact :    
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 80085 39770 / +91 9538858115 
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