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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ అషా్టదశోధ్యాయః 
మోక్షసన్యాస యోగః 

 

అర్జున ఉవాచ: 
 శో్ల|| సంన్యాసస  ామహాబాహో ! 
  తత్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్| 
  త్యాగస  ాచ హృషీకేశ ! 
  పృథకేేశినిషూదన||      (1)  
త్య:- అర్జునుడు అడుగుతున్యాడు : మహాబాహో!, హృషీకేశ!, కేశి సంహారా! 
సన్యాసం యెక్  ే తత్య్వని ,ా త్యాగం యొక్  ే తత్య్వని  ా వేర్జ వేర్జగా 
తెలుసుకోవాలనుకంటున్యాను. 

 

శ్రీభగవానువాచ:- 
 శో్ల|| కామ్యాన్యం క్ర్మణం న్యాసం 
  సన్యాసం క్వయో విదుః| 
  సర్వక్ర్మఫలత్యాగం 
  ప్రాహుస్త్్ాగం విచక్షణుః||    (2) 
త్య:- భగవానుడు చెబుతున్యాడు: కోరిక్లతోను, ఫలిత్యని  ా ఆశించి చేసే 
క్ర్మలను విడిచిపెట్టట్ం సన్యాసం అని మహర్జులు, జ్ఞానులు అంటార్జ. ఇక్ 
అని  ా క్ర్మ ఫలాలను విడిచిపెట్టట్ం త్యాగం అని వివేకలైన వార్జ 
అంటున్యార్జ. 

 

 శో్ల|| త్యాజ్ాం దోషవదిత్యాకే 
  క్ర్మ ప్రాహుర్మనీషిణుః| 
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  యజ్దాానతపుఃక్ర్మ  
  న త్యాజ్ామితి చ్ఛపరే||     (3) 
త్య:- క్ర్మను దోష పూరిత మైనదిగా భావించి వదిలి పెటాటలని కందర్జ బుదిి 
మంతులు అంటార్జ. యజ్,ా దాన, తపసుులను విడువకూడదని మరికందర్జ 
పండితుల అభిప్రాయం. 

  

శో్ల|| నిశచయం శృణు మే తత్ర  
  త్యాగే భర్తసత్మ ! | 
  త్యాగో హి పుర్జషవాాఘ్ర !  
  త్రివిధుః సంప్రకీరి్తుః||      (4) 
త్య:- భర్త శ్రేష్టటడా! ఆ త్యాగ విషయంలో న్య నిశచయాని  ా విను. పుర్జష 
వాాఘ్ర! త్యాగమనేది మూడు విధాలుగా కీరి్ంచబడుతునాది. 

 

 శో్ల|| యజ్దాానతపుఃక్ర్మ  
  న త్యాజ్ాం కార్ామేవ తత్| 
  యజ్ఞ ాదానం తపశ్చచవ  
  పావన్యని మనీషిణమ్||      (5) 
త్య:- యజ్,ా దాన, తపసుులనే క్ర్మలను విడిచి పెట్టరాద. వానిని చేత ్
ఉండవలసందే. యజ్ ా దాన తపసుులు వివేకలను పావనం చేస్త్్యి. 
(పవిత్రం చేస్త్్యి). 

 

 శో్ల|| ఏత్యనాపి తు క్రామణి  
  సంగం తాకా్వ ఫలాని చ| 
  క్ర్వ్ాానీతి మే పార్థ  
  నిశిచతం మతముత్మం||     (6) 
త్య:- పారాథ! ఈ క్ర్మలను కూడా సంగ భావాని ,ా ఫలాని  ావదిలి చెయాాలని 
న్య నిశిచతమైన ఉత్మమైన అభిప్రాయం. 
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 శో్ల|| నియతస  ాతు సంన్యాసుః  
  క్ర్మణో నోపపదాత్య| 
  మోహాత్స  ాపరిత్యాగుః 
  త్యమసుః పరికీరి్తుః||     (7) 
త్య:- శాస్త్ాలలో విధంచబడిన క్ర్మలను ఎనానికీ విడిచిపెట్టరాద. 
మోహంతో- అజ్ఞానంతో వానిని విడిచి పెట్టట్ం త్యమసక్ త్యాగం అని 
చెపపబడుతుంది. 

 

 శో్ల|| దుఃఖమిత్యావ యతేర్మ  
  కాయకేోశభయాత్ాజేత్| 
  స క్ృత్యవ రాజ్సం త్యాగం  
  నైవ త్యాగఫలం లభేత్||      (8) 
త్య:- ఏ క్ర్మను శరీరానికి క్షటం క్లుగుతుందనే భయంతోను, దుఃఖాని  ా
క్లిగిసు్ంది అనే భావంతోను విడిచిపెడత్యడో అది రాజ్సక్ త్యాగం 
అవుతుంది. త్యాగఫలం లభించద. 

  

శో్ల|| కార్ామిత్యావ యతేర్మ  
  నియతం క్రియత్యzర్జున| 
  సంగం తాకా్వ ఫలం చైవ  
  స త్యాగుః స్త్తి్వకో మతుః||    (9) 
త్య:- ఇది న్య క్ర్్వాం అనుకంటూ, సంగభావాని ,ా ఫలాపేక్షను వదిలి, ఏ 
నియత క్ర్మ చేయబడుతుందో అర్జున్య! అది స్త్తి్వక్ త్యాగం అని న్య 
అభిప్రాయం 

 

 
  శో్ల|| న దేవషటాకశలం క్ర్మ  
  కశలే న్యనుషజ్ుత్య| 
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  త్యాగీ సత్వసమ్యవిషటుః 
  మేధావీ ఛినాసంశయుః||      (10) 
త్య:- సత్వ గుణంతో కూడియున  ా మేధావి, క్ర్మఫల త్యాగి సంశయ 
ర్హితుడై ప్రతికూలమైన క్ర్మను దేవషించడు,  అనుకూలమైన క్ర్మక 
అతుకేపోడు. 

 

 శో్ల|| న హి దేహభృత్య శక్ాం  
  తాక్ం క్రామణాశేషతుః| 
  యసు్ క్ర్మఫలత్యాగీ  
  స త్యాగీతాభిధీయత్య||      (11) 
త్య:- ఎందక్నగా దేహధారియైన వానికి క్ర్మలను పూరి్గా విడిచిపెట్టట్ం 
స్త్ధాం కాద. ఎవరైత్య క్ర్మ ఫలాని  ా విడిచిపెనిట క్ర్మలను చేస్త్్డో అతడే 
త్యాగి అనిపించుకంటాడు. 

 

 శో్ల|| అనిషటమిషటం మిశ్రం చ  
  త్రివిధం క్ర్మణుః ఫలమ్| 
  భవతాత్యాగిన్యం ప్రేత  ా 
  న తు సన్యాసన్యం క్వచిత్||     (12) 
త్య:- పాపము, పుణాము, పుణ  ాపాప మిశ్రమం అని మూడు విధాలుగా క్ర్మల 
యొక్  ే ఫలాని  ా త్యాగులు కాని వార్జ మర్ణనంతర్ం పందత్యర్జ. 
త్యాగులైన వార్జ ఎపపనికీ పందర్జ. 

 

 శో్ల|| పంచైత్యని మహాబాహో! 
   కార్ణని నిబోధ మే| 
  స్త్ంఖ్య  ాక్ృత్యంత్య ప్రోకాన్ి  
  సదియే సర్వక్ర్మణమ్||      (13) 
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త్య:- ఓ మహాబాహుడా!  సమస ్క్ర్మలు సదిించటానికి క్ర్మ రాహిత్యాని  ా
తెలిపే స్త్ంఖ  ాశాస్త్రము నంద చెపపబడిన ఈ ఐద కార్ణలను న్య దావరా 
విను. 

 

 శో్ల|| అధష్ఠానం తథా క్రా్  
  క్ర్ణం చ పృథగివధమ్| 
  వివిధాశచ పృథకేచష్ఠట  
  దైవం చైవాత్ర పంచమమ్||     (14) 
త్య:- అధష్ఠటనమైన శరీర్ం, అలాగే క్ర్మ చేసే వాడు, వేర్జ వేర్జ ఇంద్రియాలు, 
న్యన్య విధాలైన వేర్జ వేర్జ క్రియలు, ఐదవదైన ప్రార్బిం ఈ క్రామచర్ణక 
కార్ణలు. 

 

 శో్ల|| శరీర్వాఙ్మనోభిర్ాత్  
  క్ర్మ ప్రార్భత్య నర్ుః| 
  న్యాయాం వా విపరీతం వా  
  పంచైత్య తస  ాహేతవుః||      (15) 
త్య:- న్యాయమైనది గాని, అన్యాయమైనది గాని - మంచిది గాని చెడడది గాని, 
మ్యనవుడు మనోవాకాేయములతో చేసే ఏ క్ర్మ అయిన్య ఈ అయిద ఆ 
క్ర్మక కార్ణం అవుత్యయి. 

 

 శో్ల|| తత్రైవం సతి క్రా్ర్ం  
  ఆత్యమనం కేవలం తు యుః| 
  పశాతాక్ృతబుదిిత్యవత్ 
  న స పశాతి దర్మతిుః||      (16) 
త్య:- క్ర్మ విషయంలో సంగతి ఇది అయి ఉండగా అపరిపక్వమైన బుదిితో 
ఎవడు కేవలం త్యనే క్ర్్ననుకంటాడో ఆ అవివేకి సరిగాా గ్రహించనివాడే. 
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 శో్ల|| యస  ాన్యహంక్ృతో భావుః  
  బుదిిర్ాస  ాన లిపాత్య| 
  హత్యవzపి స ఇమ్యన్ లోకాన్  
  న హంతి న నిబధాత్య||      (17) 
త్య:- ఎవరికి నేను క్ర్న్ు అనే భావన లేదో ఎవరి బుదిి విషయాలలో క్ర్మలలో 
తగులు కోదో అతడు ఈ లోకలను చంపిన్య చంపిన వాడు కాడు, క్ర్మ 
బంధంలో చికేకోడు. 

  

శో్ల|| జ్ఞానం జేాయం పరిజ్ఞాత్య  
  త్రివిధా క్ర్మచోదన్య| 
  క్ర్ణం క్ర్మ క్రే్తి  
  త్రివిధుః క్ర్మసంగ్రహుః||      (18) 
త్య:- తెలివి, తెలుసుకోబడే విషయం, తెలుసుకనేవాడు. ఈ మూడూ క్ర్మను 
ప్రేరేపించే కార్ణలు. ఇదే క్ర్మ చోదన. ఇంద్రియాలు, క్ర్మ, క్ర్మ చేసే క్ర్ ్- ఈ 
మూడూ క్ర్మను నిర్వహించేవి. ఇదే క్ర్మ సంగ్రహం.  

 

 శో్ల|| జ్ఞానం క్ర్మ చ క్రా్చ  
  త్రిధైవ గుణభేదతుః| 
  ప్రోచాత్య గుణసంఖాానే  
  యథావచాృణు త్యనాపి||      (19) 
త్య:- జ్ఞానం, క్ర్మ, క్ర్్ - ఈ మూడూ గుణ భేదాలను బనిట మూడు విధాలుగా 
ఉన్యాయి. గుణలను గూరిచ విచ్ఛర్ణ చేయబడిన స్త్ంఖ  ా శాస్త్రంలో ఈ 
విధంగా చెపపబడింది. దానిని కూడా శాస్త్రంలో చెపపబడిన విధంగా విను. 

 

 శో్ల|| సర్వభూత్యష్ట యేనైక్ం  
  భావమవాయమీక్షత్య| 
  అవిభక్్ం విభకే్ష్ట  
  తజ్ఞుానం విదిి స్త్తి్వక్మ్||     (20) 
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త్య:- ఏ జ్ఞానం చేత వేర్జ వేర్జగా క్నిపించే సమస్ ప్రాణులలోను ఒక్ేటే 
అయిన న్యశనం లేని సత్య్ను అభినామైన దానిగా - ఒక్ేనిగా చూసు్న్యాడో 
అనిట జ్ఞానం స్త్తి్వక్ జ్ఞానం అని తెలుసుకో. 

 

 శో్ల|| పృథకే్వన తు యజ్ఞుానం  
  న్యన్యభావాన్ పృథగివధాన్| 
  వేతి్ సరేవష్ట భూత్యష్ట  
  తజ్ఞుానం విదిి రాజ్సమ్||    (21) 
త్య:- ఏ జ్ఞానం చేత సమస్ ప్రాణికోట్ోలోను, వేర్జ వేర్జ విధాలుగా క్నపడే 
రూపాలలో వేర్జ వేర్జ జీవుళ్ళను వేర్జ వేర్జ విధాలుగా ఉనాటుో 
తెలుసుకంటున్యావో ఆ జ్ఞాన్యని  ారాజ్సక్ జ్ఞానం అని తెలుసుకో. 

 

 శో్ల|| యతు ్క్ృతునవదేక్సమన్  
  కారే  ాసక్్మహైతుక్మ్| 
  అతత్య్వర్థవదలపం చ  
  తత్య్మసముదాహృతమ్||    (22) 
త్య:- ఏ జ్ఞానం వలో ఏదో ఒక్ కార్ామునంద లేదా శరీర్ము నంద 
సమసమ్ు ఇదేనని పటుట బనిట ఉంటాడో, అనిట తగిన హేతువు లేననిట, సత  ా
వసువ్ును తెలుసుకోననిట, అలపమైననిట జ్ఞాన్యని  ాత్యమస జ్ఞానం అంటార్జ.  

 

 శో్ల|| నియతం సంగర్హితం  
  అరాగదేవషతుః క్ృతం| 
  అఫలప్రేపుున్య క్ర్మ  
  యత్త్ స్త్తి్వక్ముచాత్య||    (23) 
త్య:- శాస్త్ర విహితమైనది, సంగభావం లేనిది, రాగదేవష్ఠలు లేనిది, ఫలాసకి ్
లేకండా చేసేది ఏ క్ర్మగలదో అది స్త్తి్వక్ క్ర్మ అని చెపపబడుతునాది. 
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 శో్ల|| యతు ్కామేపుున్య క్ర్మ  
  స్త్హంకారేణ వా పునుః| 
  క్రియత్య బహుళాయాసం  
  తద్రాజ్సముదాహృతం||     (24) 
త్య:- కోరిక్తో -ఫలాపేక్షతో, అహంకార్ంతో, ఎకేవ ప్రయాస పడుతూ ఏ 
క్ర్మ అయిత్య చేయబడుతుందో దానిని రాజ్సక్ క్ర్మ అంటార్జ. 

 

 శో్ల|| అనుబంధం క్షయం హింస్త్ం 
  అనపేక్ష  ాచ పౌర్జషం| 
  మోహాదార్భాత్య క్ర్మ  
  యత్త్య్మసముచాత్య||     (25) 
త్య:- బంధంలో ఇరికించేది (త్యను చేయబోయే క్ర్మ వలో ముంద ముంద 
క్లగ బోయే స్త్ధక్ బాధకాలను, దుఃఖాని  ాగురించి ఆలోచించనీయకండా 
చేసేది), న్యశన్యని ,ా-ధన నష్ఠటని  ా క్లిగించేది, తనక- ఇతర్జలక హింసను 
క్లిగించేది, తన శకి ్స్త్మరాిాలను గమనించకండా చేసేది, అజ్ఞానంతో-
అవివేక్ంతో భ్రమతో ప్రార్ంభించేది ఏ క్ర్మ గలదో అది త్యమసక్ము 
అనబడుతుంది. 

 

 శో్ల|| ముక్స్ంగోzనహంవాదీ  
  ధృతుాత్యుహసమనివతుః| 
  సదిాసదోిారిారివకార్ుః  
  క్రా్ స్త్తి్వక్ ఉచాత్య||     (26) 
త్య:- సంగభావం నుండి విడుదల పందినవాడు, అహంకార్ం లేని వాడు, 
పటుటదల- ఉత్యుహం తో కూడినవాడు, విజ్యం స్త్ధంచిన్య అపజ్యం 
పందిన్య వికార్ం చెందకండా ఉనావాడు స్త్తి్వక్ క్ర్్ అనబడత్యడు. 
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 శో్ల|| రాగీ క్ర్మఫలప్రేపుుుః  
  లుబోి హింస్త్తమకోzశుచిుః| 
  హర్ుశ్లకానివతుః క్రా్  
  రాజ్సుః పరికీరి్తుః||     (27) 
త్య:- రాగంతో కూడి, క్ర్మ ఫలాని  ా ఆశిత్, పిసనిగొటుట అయి, హింసతో 
కూడిన సవభావం క్లిగి, అశుచి అయి, సుఖ దుఃఖాలక లోనయే  ా క్ర్్ 
రాజ్సకడని చెపపబడత్యడు. 

 

 శో్ల|| అయుక్్ుః ప్రాక్ృతుః సబ్ిుః  
  శఠో నైషేృతికోऽలసుః| 
  విష్ఠదీ దీర్ఘతత్రీ చ  
  క్రా్ త్యమస ఉచాత్య||     (28) 
త్య:- మనోనిగ్రహం లేని వాడు, పామర్జడు, సంకచిత సవభావం గలవాడు, 
మోసగాడు, ఇతర్జల పనులు చెడగొటేట వాడు, సోమరిపోతు, ఎపుపడూ 
విష్ఠదంలో ఉండేవాడు, తవర్గా నిర్ణయాలు తీసుకోలేని వాడు త్యమసక్ క్ర్్ 
అనబడుత్యడు.  

 

 శో్ల|| బుదేిరేదేం ధృత్యశ్చచవ  
  గుణతస్త్రివిధం శృణు| 
  ప్రోచామ్యనమశేషేణ  
  పృథకే్వన ధనంజ్య||     (29) 
త్య:- గుణలను బనిట మూడేస విధాలుగా ఉండే బుదిి యెక్ ,ే ధృతి యెక్  ే
భేదాలను వేర్జ వేర్జగా చెబుత్యను. అర్జున్య! విను. 

 

 శో్ల|| ప్రవృతి్ం చ నివృతి్ం చ  
  కారాాకారే  ాభయాభయే| 
  బంధం మోక్షం చ యా వేతి్  
  బుదిిుః స్త్ పార్థ స్త్తి్వకీ||     (30) 
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త్య:- అర్జున్య! ప్రవృతి ్నివృతుల్ు, కార్  ాఅకారాాలు, భయ అభయాలు, బంధ 
మోక్షాలు- వీనిని విడమర్చి తెలుసుకనే బుదిి స్త్తివక్ బుదిి. 

 

 శో్ల|| యయా ధర్మమధర్మం చ  
  కార్ాం చ్ఛకార్ామేవ చ| 
  అయథావత్రపరజ్ఞన్యతి  
  బుదిిుః స్త్ పార్థ రాజ్సీ||     (31) 
త్య:- అర్జున్య! ఏ బుదిి ధరామధరామలను, కారాాకారాాలను ఉనాది ఉనాటుోగ  
నిర్ణయించలేదో అది రాజ్సక్మైనది. 

 

 శో్ల|| అధర్మం ధర్మమితి యా  
  మనాత్య తమస్త్వృత్య| 
  సరావరాథనివపరీత్యంశచ  
  బుదిిుః స్త్ పార్థ త్యమసీ||      (32) 
త్య:- అధరామని  ాధర్మమని, అని  ావిషయాలను విర్జదింగా ఏ బుదిి అజ్ఞానం 
చేత క్పపబడి భావిసు్ందో అర్జున్య! ఆ బుదిి త్యమసక్మైనది. 

 

 శో్ల|| ధృత్య  ాయయా ధార్యత్య  
  మనుఃప్రాణంద్రియక్రియాుః| 
  యోగేన్యవాభిచ్ఛరిణ  ా 
  ధృతిుః స్త్ పార్థ స్త్తి్వకీ||     (33) 
త్య:- అర్జున్య! చలించని యోగంలో నిలిచి, మనసుు, ప్రాణలు, ఇంద్రియాల 
యెక్  ే వాాపారాలను ఏ పటుటదలతో తపుప మ్యర్ాంలోకి పోకండా 
నియమిసున్్యాడో అనిట ధృతి స్త్తి్వక్మైనది. 

 

 శో్ల|| యయా తు ధర్మకామ్యరాథన్  
  ధృత్య  ాధార్యత్యzర్జున| 
  ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షీ  
  ధృతిుః స్త్ పార్థ రాజ్సీ||     (34) 
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త్య:- అర్జున్య! ఏ పటుటదల ధరామర్థకామ్యలను మమకార్ంతో, ఫలాపేక్షతో 
నిలబెనిట ఉంచుతుందో పారాథ! ఆ పటుటదలనే రాజ్సక్ధృతి అంటార్జ.  

 

 శో్ల|| యయా సవపాం భయం శ్లక్ం  
  విష్ఠదం మదమేవ చ| 
  న విముంచతి దరేమధా  
  ధృతిుః స్త్ పార్థ త్యమసీ||     (35) 
త్య:- పారాథ! సవపాం, భయం, శ్లక్ం, విష్ఠదం, మదం మొ||న వానిని ఏ 
పటుటదలతో దర్జుదిి గలవాడు వదలకండా పటుటకంటాడో అదే త్యమసక్ 
ధృతి. 

 

 శో్ల|| సుఖం తివదానీం త్రివిధం  
  శృణు మే భర్తర్ుభ| 
  అభాాస్త్ద్రమత్య యత్ర  
  దుఃఖాంతం చ నిగచాతి||    (36) 
త్య:- భర్త శ్రేష్టటడా! ఇపుపడు 3 విధాలైన సుఖాని  ాగురించి న్య దావరా విను. 
అభాాసం వలోనే మ్యనవుడు దుఃఖాని  ా అంతమొందించుకని సుఖాని  ా
పందగలుగుత్యడు. 

 

 శో్ల|| యత్దగ్రే విషమివ  
  పరిణమేzమృతోపమమ్| 
  తతుుఖం స్త్తి్వక్ం ప్రోక్్ం 
  ఆతమబుదిిప్రస్త్దజ్మ్||      (37) 
త్య:- ఏది ముంద విషంగా తోచి చివర్క అమృతంలాగా ఉంటుందో అదే 
స్త్తి్వక్ సుఖం. ఆతమలో  నిలిచిన నిర్మల బుదిి వలో క్లిగేది ఈ సుఖం. 

 

 శో్ల|| విషయేంద్రియసంయోగాత్  
  యత్దగ్రేzమృతోపమమ్| 
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  పరిణమే విషమివ  
  తతుుఖం రాజ్సం సమృతమ్||     (38) 
త్య:- విషయాలతో ఇంద్రియాలు సంబంధం పెటుటకోవట్ం వలో మొదట్ 
అమృతంలాగా ఉండి చివర్క విషంలాగా తయార్యే  ాసుఖం ఏది గలదో 
అది రాజ్సక్ సుఖం అనబడుతుంది. 

 

 శో్ల|| యదగ్రే చ్ఛనుబంధే చ  
  సుఖం మోహనమ్యతమనుః| 
  నిద్రాలసాప్రమ్యదోతథం  
  తత్య్మసముదాహృతమ్||    (39) 
త్య:- నిద్ర, సోమరితనం, అజ్ఞగ్రత్ వలో పునిటన ఏ సుఖం ప్రార్ంభం నుండి 
చివరి వర్క తనను భ్రంతిలో పడ వేసు్ందో ఆ సుఖం త్యమసం అని 
చెపపబడుతుంది.  

 

 శో్ల|| న తదస్ పృథివాాం వా  
  దివి దేవేష్ట వా పునుః| 
  సత్వం ప్రక్ృతిజైర్జమక్్ం  
  యదేభిుః స్త్ాతిాభిర్జాణుః||     (40) 
త్య:- ప్రక్ృతి నుండి పునిటన ఈ మూడు గుణల నుండి విడిపోయిన ప్రాణి 
భూమి మీద కాని, సవర్ాంలో కాని, దేవతలలో గాని ఏదీ లేనేలేద. 

 

 శో్ల|| బ్రాహమణక్షత్రియవిశాం  
  శూద్రాణం చ పర్ంతప| 
  క్రామణి ప్రవిభకా్ని  
  సవభావప్రభవైర్జాణుః||     (41) 
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త్య:- పర్ంతపా! బ్రాహమణ, క్షత్రియ, వైశ ,ా శూద్రులనే వరాణలు వారి వారి 
క్ర్మలను బనిట, వారి వారి సవభావాల వలో పునిటన గుణలను బనిట 
విభాగించబడినవి. 

 

 శో్ల|| శమో దమసప్ుః శౌచం  
  క్షాంతిరార్ువమేవ చ| 
  జ్ఞానం విజ్ఞానమ్యసక్్ాం  
  బ్రహమక్ర్మ సవభావజ్మ్||      (42) 
త్య:- శమం, దమం, తపసుు, శౌచం, ఓర్జప, నిజ్ఞయితీ, జ్ఞాన విజ్ఞాన్యలు, 
ఆసక్్ాభావన- ఇవి బ్రాహమణుల సవభావ సది క్ర్మలు. 

 

 శో్ల|| శౌర్ాం త్యజ్ఞ ధృతిరాాక్షాం  
  యుదేి చ్ఛపాపలాయనమ్| 
  దానమీశవర్భావశచ  
  క్షాత్రం క్ర్మ సవభావజ్మ్||    (43) 
త్య:- శౌర్ాం, త్యజ్ం, పటుటదల, దక్షత(సమర్థత), యుదిం నుండి వెనుాచూపక్ 
పోవట్ం (పారిపోకండుట్) దానం, ఈశవర్ లక్షణం- ఇవి క్షత్రియునికి 
సవభావసది క్ర్మలు. 

 

 శో్ల|| క్ృషిగోర్క్షవాణిజ్ాం  
  వైశాక్ర్మ సవభావజ్మ్| 
  పరిచరాాతమక్ం క్ర్మ  
  శూద్రస్త్ాపి సవభావజ్మ్||     (44) 
త్య:- వావస్త్యం, గో ర్క్షణ, వాణిజ్ాం- ఇవి వైశుాని సవభావసది క్ర్మలు. 
పరిచరా  ాభావంతో కూడిన క్ర్మలు శూద్ర వరాణనికి సవభావ సదిమైన క్ర్మలు. 

 

 శో్ల|| సేవ సేవ క్ర్మణాభిర్తుః  
  సంసదిిం లభత్య నర్ుః| 
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  సవక్ర్మనిర్తుః సదిిం  
  యథా విందతి తచాృణు||     (45) 
త్య:- వారి వారి సవభావ సది క్ర్మల యంద ఆసక్లై మ్యనవులు సదిాని 
పందత్యర్జ. తన సవక్ర్మ యంద ఆసక్డై ఏ ప్రకార్ంగా సదిిని 
పందత్యడో దానిని విను. 

 

 శో్ల|| యతుః ప్రవృతిర్ూేత్యన్యం  
  యేన సర్వమిదం తతమ్| 
  సవక్ర్మణ తమభార్చ  ా 
  సదిిం విందతి మ్యనవుః||     (46) 
త్య:- ఎవరి నుండి జీవుళ్ళ ప్రవృతి్ క్లుగుతునాదో, ఎవరి చేత ఈ సర్వము 
వాాపించబడియునాదో, ఆయనను తన క్ర్మ చేత ఆరాధంచే మ్యనవుడు 
సదిిని పందత్యడు. 

 

 శో్ల|| శ్రేయాన్ సవధర్మమ విగుణుః 
   పర్ధరామత్ సవనుషిాత్యత్| 
  సవభావనియతం క్ర్మ 
   కర్వన్యాపోాతి కిలిుషమ్||     (47) 
త్య:- చక్ేగా అనుషిటంచిన పర్ ధర్మం క్న్య  ా హీనమైనదైన్య సవధర్మమే 
శ్రేయసుును క్లిగిసు్ంది. తన సవభావం చేత ప్రేరేపించబడిన క్ర్మను 
చేయట్ం వలో పాపాని  ాపందడు.  

 

 శో్ల|| సహజ్ం క్ర్మ ౌ ంత్యయ! 
  సదోషమపి న తాజేత్| 
  సరావర్ంభా హి దోషేణ  
  ధూమేన్యగిారివావృత్యుః||     (48) 
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త్య:- ౌంత్యయా! సహజ్మైన క్ర్మ దోషంతో కూడినదైన్య వదలకూడద. 
ఎందక్ంటే పగచేత అగి  ాక్పపబడినటుో అని  ాక్ర్మలు దోషంతో కూడినవే. 

 

 శో్ల|| అసక్బ్ుదిిుః సర్వత్ర  
  జిత్యత్యమ విగతసపృహుః| 
  నైషేర్మాసదిిం పర్మ్యం  
  సన్యాసేన్యధగచాతి||     (49) 
త్య:- ఏ విషయంలోను తగులుకోని బుదిితో, మనసుుని స్త్వధీనంలో 
ఉంచుకని, ఆశలు -కోరిక్లు లేకండా, క్ర్మఫల త్యాగంతో క్ర్మలు చేసే్ 
ఉత్మోత్మమైన నైషేర్మ  ాసదిిని పందత్యడు. 

 

 శో్ల|| సదిిం ప్రాపో ్యథా బ్రహమ  
  తథాపోాతి నిబోధ మే| 
  సమ్యసేనైవ ౌ ంత్యయ!  
  నిష్ఠా జ్ఞానస  ాయా పరా||    (50) 
త్య:- నైషేర్మ  ా సదిిని పందినవాడు బ్రహామని  ా ఎలా చేర్జకంటాడో 
సంక్షిప్ంగా న్య వలో తెలుసుకో. అర్జున్య! ఇది జ్ఞానం యొక్  ే శ్రేషటమైన 
నిషట(అభాాసం). 

 

 శో్ల|| బుదాి  ావిశుదియా యుక్్ుః  
  ధృత్యాత్యమనం నియమ  ాచ| 
  శబాాదీనివషయాంస్ాకా్వ  
  రాగదేవషౌ వుాదస  ాచ||     (51) 
త్య:- అతి నిర్మలమైన బుదిితో కూడిన వాడై, పటుటదలతో, మనసుును 
నిగ్రహించిన వాడు, శబాాది విషయాలను విడిచి పెనిట, రాగదేవష్ఠలను 
వదలిపెనిట.... 
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 శో్ల|| వివిక్స్ేవీ లఘ్వవశీ  
  యతవాకాేయమ్యనసుః| 
  ధాానయోగపర్మ నితాం  
  వైరాగాం సముపాశ్రితుః||     (52) 
త్య:- ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసత్, మిత్యహారాని  ా తీసుకంటూ, 
మనోవాకాేయములను స్త్వధీనంలో ఉంచుకంటూ, నితాం 
ధాానయోగంలో ఉంటూ, వైరాగాాని  ాఆశ్రయించి- 

 

 శో్ల|| అహంకార్ం బలం దర్పం  
  కామం క్రోధం పరిగ్రహమ్| 
  విముచ  ానిర్మముః శాంతుః  
  బ్రహమభూయాయ క్లపత్య||    (53) 
త్య:- అహంకారాని ,ా బల దరాపలను, కోరిక్లను, క్రోధాని ,ా వసు ్పరిగ్రహాని  ా
వదిలి, మమకారాని  ా పరితాజించి, శాంతుడై బ్రహమసవరూపుడయేాందక 
అర్హతను పందత్యడు. 

 

 శో్ల|| బ్రహమభూతుః ప్రసన్యాత్యమ  
  న శ్లచతి న కాంక్షతి| 
  సముః సరేవష్ట భూత్యష్ట  
  మదేకి్ం లభత్య పరామ్||     (54) 
త్య:- పర్మ్యతమతో ఐక్ాత స్త్ధంచిన జీవనుమక్డు ప్రశాంత చితుడ్ై; దేనినీ 
కోర్డు, దేని కర్క శ్లకించడు. సమస ్ భూతములంద సమబుదిి క్లిగి 
ఉంటాడు. న్య యంద పర్మ భకిన్ి క్లిగి ఉంటాడు.  

 

 శో్ల|| భకా్  ామ్యమభిజ్ఞన్యతి  
  యావానాశాచసమ తత్వతుః| 
  తతో మ్యం తత్వతో జ్ఞాత్యవ  
  విశత్య తదనంతర్ం||     (55) 
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త్య:- ఇనిట భకి్ దావరా నేనెవరినో, ఎంతని వాడనో యదార్థంగా 
తెలుసుకోగలుగుత్యడు. దాని వలో న్య వాసవ్ తత్య్వని  ా తెలుసుకని ఆ 
తర్జవాత న్యలో ప్రవేశిస్త్్డు. 

 

 శో్ల|| సర్వక్రామణాపి సదా  
  కరావణో మదవాపాశ్రయుః| 
  మత్రపరస్త్దాదవాపోాతి  
  శాశవతం పదమవాయమ్||    (56) 
త్య:- ఎలోపుపడూ అని  ా క్ర్మలను చేత ్ కూడా ననే  ా ఆశ్రయించి, న్య 
అనుగ్రహంతో శాశవతము, అవాయము అయిన స్త్థన్యని  ాపందత్యర్జ. 

 

 శో్ల|| చేతస్త్ సర్వక్రామణి  
  మయి సనాస  ామతపర్ుః| 
  బుదిియోగముపాశ్రిత  ా 
  మచిచత్ుః సతతం భవ||     (57) 
త్య:- అర్జున్య! అని  ా క్ర్మలను వివేక్ంతో కూడిన బుదిితో న్యయందే 
సమరిపంచి, ననే  ా పర్మ గతిగా పెటుటకని, జ్ఞాన యోగాని  ా ఆశ్రయించి, 
ఎలోపుపడూ న్యయందే చిత్య్ని  ానిలిపిన వాడవు క్ముమ. 

 

 శో్ల|| మచిచత్ుః సర్వదరాాణి  
  మత్రపరస్త్దాత్రిషాస| 
  అథ చేత్వమహంకారాత్  
  న శ్రోషాస వినంక్షాస||     (58) 
త్య:- నీ మనసుును న్యయందే ఉంచిత్య దాట్టానికి వీలు లేని అని  ాక్ష్ఠటలను 
- ప్రతి బంధకాలను న్య అనుగ్రహంతో దాట్గలుగుత్యవు. అలా కాకండ నీవు 
అహంకార్ంతో వినక్ పోయావా? నశించిపోత్యవు. 
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 శో్ల|| యదహంకార్మ్యశ్రిత  ా 
  న యోతు  ాఇతి మనాసే| 
  మిథ్చాష వావస్త్యసే్  
  ప్రక్ృతిస్త్్వం నియోక్షాతి||    (59) 
త్య:- ఒక్ వేళ్ అహంకార్ంతో యుదిం చేయను అని నీవు అనుకన్య  ానీ ఈ 
ప్రయతాం వార్ిమే అవుతుంది. నీ సవభావమే నిను  ానియోగిసు్ంది.  

 

 శో్ల|| సవభావజేన ౌ ంత్యయ!  
  నిబదిుః సేవన క్ర్మణ| 
  క్ర్జ్ం నేచాస యనోమహాత్  
  క్రిషాసావశ్లzపి తత్||     (60) 
త్య:- ౌంత్యయా! నీ పూర్వ జ్నమ సంస్త్ేరాల వలో క్లిగిన నీ సవభావం వలో 
జ్రిగే క్ర్మలక నీవు బదిడవు. మోహంతో దేనిని చేయటానికి నీవు 
ఇషటపడవో దానినే అవశుడవై తపపక్ చేస్త్్వు. 

 

 శో్ల|| ఈశవర్ుః సర్వభూత్యన్యం  
  హృదేాశేzర్జున తిషాతి| 
  భ్రమయన్ సర్వభూత్యని  
  యంత్రారూఢాని మ్యయయా||    (61) 
త్య:- అర్జున్య! పర్మ్యతమ సమస్ భూత్యల యొక్  ేహృదయాలలో నివశించి 
ఉన్యాడు. యంత్రాని  ా అధర్మహించిన సర్వ జీవుళ్ళను తన మ్యయ చేత 
త్రిపుపచున్యాడు. 

 

 శో్ల|| తమేవ శర్ణం గచా  
  సర్వభావేన భార్త| 
  తత్రపరస్త్దాతపరాం శాంతిం  
  స్త్థనం ప్రాపుాస శాశవతమ్||    (62) 
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త్య:- భార్త! అని  ావిధాల ఆ ఈశవర్జనే శర్ణు బంద. ఆయన అనుగ్రహంతో 
సర్మవతేృషటమైన శాంతిని, శాశవత స్త్థన్యని  ాపందగలవు.  

 

 శో్ల|| ఇతి త్య జ్ఞానమ్యఖాాతం  
  గుహాాద్ గుహాతర్ం మయా| 
  విమృశ్చాత దశేషేణ  
  యథేచాస తథా కర్జ||     (63) 
త్య:- ఈ ప్రకార్ంగా నీక ర్హస్త్ాలలోకెలాో ర్హసామైన జ్ఞానం న్య చేత 
చెపపబడింది. దీనిని సంపూర్ణంగా విమరిశంచి తెలుసుకని నీ ఇషటం వచిచనటుో 
చెయి .ా 

 

 శో్ల|| సర్వగుహాతమం భూయుః  
  శృణు మే పర్మం వచుః| 
  ఇష్టటzస మే దృఢమితి  
  తతో వక్షాామి త్య హితమ్||    (64) 
త్య:- అనిాంని క్న  ాఎకేవైన ర్హస్త్ాని  ాన్య శ్రేషట వాక  ేదావరా మర్ల విను. 
నీవు న్యక చ్ఛలా ఇషటమైన వాడివి గనుక్ నీ మేలు కోరి చెబుతున్యాను.  

 

 శో్ల|| మనమన్య భవ మదేక్్ుః  
  మదాాజీ మ్యం నమసుేర్జ| 
  మ్యమేవైషాస సతాం త్య  
  ప్రతిజ్ఞనే ప్రియోస మే||     (65) 
త్య:- మనసుును న్యయందే ఉంచు. న్య భక్డివికా. నను  ాఆరాధంచు. న్యక 
నమసేరించు. ననే  ాపందగలవు. ఇది సతాం. నీవు న్యక ఇష్టటడవు గనుక 
ప్రతిజ్ా చేస చెబుతున్యాను. 

 

 శో్ల|| సర్వధరామన్ పరితాజ్  ా 
  మ్యమేక్ం శర్ణం వ్రజ్| 
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  అహం త్యవ సర్వపాపేభాుః  
  మోక్షయిష్ఠామి మ్యశుచుః||     (66) 
త్య:- సర్వ ధరామలను విడిచి పెనిట నన్నాక్ేనినే శర్ణు పంద, నేను నిను  ా
సమస ్పాపాల నుండి విడుదల చేస్త్్ను. శ్లకించక.  

 

 శో్ల|| ఇదం త్య న్యతపస్త్ేయ  
  న్యభకా్య క్దాచన| 
  న చ్ఛశుశ్రూషవే వాచాం  
  న చ మ్యం యోzభాతయతి||   (67)  
త్య:- నీ కర్క చెపపబడడ ఈ గీత్య శాస్త్ాని  ాతపసుు చేయని వానికి, భక్డు 
కాని వానికి, గుర్జ సేవ చేయనివానికి, నను  ా దేవషించే వానికి ఎనిట 
పరిసితిలోనూ చెపపరాద. 

 

 శో్ల|| య ఇమం పర్మం గుహాం  
  మదేకేష్వభిధాసాతి| 
  భకి్ం మయి పరాం క్ృత్యవ  
  మ్యమేవైషాతాసంశయుః||     (68) 
త్య:- ఎవర్జ ఈ పర్మ ర్హసామైన గీత్య శాస్త్ాని  ాన్య భక్లక చెబుత్యర్మ 
వార్జ న్య యంద పర్మ భకిన్ి క్లిగి ఉండి ననే  ాచేర్జకంటార్జ. ఇందలో 
ఏ సందేహము లేద. 

 

 శో్ల||  న చ తస్త్మన్ మనుషేాష్ట  
  క్శిచనేమ ప్రియక్ృత్ముః| 
  భవిత్య న చ మే తస్త్మత్  
  అనాుః ప్రియతర్మ భువి||      (69) 
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త్య:- మనుష్టాలలో అనిటవాని క్న  ాఅధక్మైన ప్రియం క్లిగించే వాడు న్యక 
ఎవవడూ లేడు. అతడి క్న  ాన్యక మికిేలి ప్రియమైన వాడు మరొక్డు ఈ 
భువిలో ఉండబోడు. 

 

 శో్ల||  అధేాషాత్య చ య ఇమం  
  ధర్మాం సంవాదమ్యవయోుః| 
  జ్ఞానయజేనా త్యన్యహం  
  ఇషటుః స్త్ామితి మే మతిుః||     (70) 
త్య:- ఎవరైత్య ధర్మ యుక్మ్ైన మన ఈ సంవాదాని  ాఅధాయనం చేస్త్్ర్మ 
అతడి చేత నేను జ్ఞాన యజ్ాం దావరా ఆరాధంచబడడ వాడినవుత్యను. ఇది న్య 
నిశచయం. 

 

 శో్ల||  శ్రదాివాననతయశచ  
  శృణుయాదపి యో నర్ుః| 
  సో2పి ముక్ ్శుశభాన్ లోకాన్  
  ప్రాపుాయాత్ పుణాక్ర్మణం||     (71) 
త్య:- శ్రదాివంతుడై, అతయ లేని వాడై ఏ మ్యనవుడు కేవలం దీనిని 
వింటాడో అతడు కూడా పుణ  ా క్ర్మలు చేసన వారికి లభించే పుణ  ా
లోకాలను చేర్జకంటాడు. సర్వ పాపాల నుండి విముక్డవుత్యడు. 

 

 శో్ల|| క్చిచదేతచ్ఛ్ారతం పార్థ!  
  తవయైకాగ్రేణ చేతస్త్| 
  క్చిచదజ్ఞానసమోమహుః  
  ప్రనషటసే్ ధనంజ్య||      (72) 
త్య:- అర్జున్య! ఈ గీత్య శాస్త్ాని  ానీవు ఏకాగ్ర చిత్ంతో విన్యావా? ఓ ధనం 
జ్యా! అజ్ఞానం వలో క్లిగిన నీ మోహం సంపూర్ణంగా తొలగిపోయిందా? 
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అర్జున ఉవాచుః 
 శో్ల||  నష్టట మోహుః సమృతిర్ోబాి  
  తవత్రపరస్త్దానమయాచుాత!| 
  సథతో2సమ గతసందేహుః  
  క్రిషే  ావచనం తవ||      (73) 
త్య:- అర్జునుడు అంటున్యాడు. అచుాత్య! నీ అనుగ్రహం వలో న్య మోహం 
తొలగి పోయింది. సమృతి క్లిగింది. సందేహాలనీ  ాతీరిపోయాయి. సథర్ంగా 
ఉన్యాను. నీవు చెపిపనటుో చేస్త్్ను. 

 

సంజ్య ఉవాచ :- 
 శో్ల|| ఇతాహం వాసుదేవస  ా 
  పార్థస  ాచ మహాతమనుః| 
  సంవాదమిమమశ్రౌషం  
  అదతేం ర్మమహర్ుణం||     (74) 
త్య:- సంజ్యుడన్యాడు. ఈ ప్రకార్ంగా నేను వాసుదేవునికి మహాతుమడైన 
పార్జథనికి మధ  ా జ్రిగిన ఈ అతాదతేము, ఒళ్ళళ పులక్రించేట్టువంని 
సంవాదాని  ావిన్యాను. 

 

 శో్ల|| వాాసప్రస్త్దాచ్ఛ్ారతవాన్  
  ఏతద్ గుహాతమం పర్ం| 
  యోగం యోగేశవరాత్ క్ృష్ఠణత్  
  స్త్క్షాత్ క్థయతుః సవయం||     (75) 
త్య:- వాాసమహరిు అనుగ్రహం వలో అతాంత ర్హసాము, శ్రేషటము అయిన 
ఈ జ్ఞాన్యని  ా - ఈ యోగాని  ా స్త్క్షాతు ్ యోగేశవర్జడైన శ్రీక్ృష్టణడు 
సవయంగా చెబుతుండగా వినగలిగాను. 
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 శో్ల|| రాజ్న్! సంసమృత  ాసంసమృత  ా 
  సంవాదమిమమదతేం| 
  కేశవార్జునయోుః పుణాం  
  హృష్ఠామి చ ముహుర్జమహుుః||    (76) 
త్య:- మహారాజ్ఞ! క్ృష్ఠణర్జునుల ఈ అదేతమైన పుణ  ా సంవాదాని  ా
తలచుకని మ్యనిమ్యనికి పంగిపోతున్యాను. 

 

 శో్ల|| తచచ సంసమృత  ాసంసమృత  ా 
  రూపమతాదతేం హరేుః| 
  విసమయో మే మహాన్ రాజ్న్  
  హృష్ఠామి చ పునుః పునుః||     (77) 
త్య:- రాజ్ఞ! హరియొక్  ేఅదతేమైన ఆ రూపాని  ాతలచుకని తలచుకని 
న్యక గొపప విసమయం క్లుగుతునాది. మ్యనిమ్యనికి ఆనందంతో 
పంగిపోతున్యాను. 

 

 శో్ల|| యత్ర యోగేశవర్ుః క్ృషణుః  
  యత్ర పార్మథ ధనుర్ిర్ుః| 
  తత్ర శ్రీరివజ్యో భూతిుః 
  ధృవా నీతిర్మతిర్మమ||      (78) 
త్య:- ఎక్ేడ యోగేశవర్జడైన శ్రీక్ృష్టణడు, ధనుర్ిర్జడైన పార్జిడు ఉంటార్మ 
అక్ేడ సంపద, విజ్యము, గొపపతనము, సథర్మైన నీతి ఉంటాయని న్య 
అభిప్రాయము. 

 

గదాం : ఓంతత్ సత్ ఇతి శ్రీమద్ భగవదీాత్యసు, ఉపనిషతుు, 
  బ్రహమవిదాాయాం, యోగ శాసేా, శ్రీక్ృష్ఠణర్జున సంవాదే 
  మోక్ష సన్యాస యోగో న్యమ అష్ఠటదశ్లధాాయుః|| 
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపములలో క్రంద వివరంచిన గ్రంధ్ములు (సంపూరణ వ్యాఖ్  ాసహితంగా) 

మావదద అందుబాటులో గలవు 
I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, అరణ్ాపరవం, విరాటపరవం, 
ఉద్యాగపరవం, భీష్మపరవం.... శంతిపరవం; జీవనసత్యాలు; ధ్రామధ్రమ విశే్లష్ణ్; 
ద్రౌపది; కర్ణణడు; ప్రశ్నలు – సమాధ్యనములు ; మహాభారతంలోని 
రామాయణ్ం; 
II. ఆధ్యాతిమక గ్రంధ్ములు : కరమసిద్ధంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత 
జీవన్యనికి 18 సూత్రములు, మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధ్యాతిమక 
జీవనం, శ్రీ శ్ంకరాద్వవత వ్యాసమాల, ప్రశ్నలు - సమాధ్యనములు; 
III. ప్రకరణ్ గ్రంధ్ములు : తత్వబోధ్, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్స్్తత్రం, 
ఆతమవిద్ావిలాసం, ఉపదేశ్సారం, ఆతమబోధ్, అద్వవతసారం, సాధ్నపంచకం, 
వివేక చూడామణి, నిరావణ్ష్టకం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. ఉపనిష్త్్తలు :- ఈశవ్యస ,ా కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా గరభ, 
సూర ,ా దరశన, త్యరసార, మహావ్యక ,ా పంచబ్రహ్మ, గోపాలత్యపిన ,ా వరాహ్, 
శట్యాయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్్యత్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ్, జాబాలి, 
సౌభాగాలక్ష్మీ, సరసవతీరహ్స ,ా బహ్వృచ, ముక్ిక 
VI.భక్ి: శ్రీమద్భగవతం,శ్రీన్యరదభక్ిసూత్రములు,శ్రీకృష్ణఅషా్టత్రశ్తన్యమావళి 
VII. బ్రహ్మసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ్ విరచిత బ్రహ్మసూత్రములు 
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VIII. గర్ణవు : శ్రీ గర్ణగీత, గర్ణవు యొకక అవసరము, ఆష్టడ / గర్ణ / 
వ్యాస పూరణమ ప్రాధ్యనాత, గర్ణవును ఎలా గర్ంచి సేవించాలి, ఎందుకు ?, 
గర్ణవు పటే శిష్యాని కర్వాం, గరూపదేశ్ం,  గర్ణవు యొకక ఆవశ్ాకత, 
గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధం 
IX. సాధ్నలు : పరమారధ సాధ్నలు, సమాధి అభాాసం 
X. ఇతర గ్రంధ్ములు : మహాత్తమల సూక్ులు, ఉత్మ జీవనవిధ్యనం, పరమారధ 
సాధ్నలు , మోక్ష సాధ్న్య రహ్సాం , ధ్యానం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం 
భావన ద్వరా ముక్ి 
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధ్ములు  
  

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