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భజగోవిందిం
శ్లో|| భజగోవిందిం భజగోవిందిం
గోవిందిం భజ మూఢమతే |
సింప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే

నహినహి రక్షతి డుకృణ్ కరణే ||

1

భావిం:- భజించు గోవిందుణ్ణి భజించు గోవిందుణ్ణి. ఓ బుద్ధిహీనుడా

గోవిందుణేి భజించు. మరణ సమయిం ఆసనిమైనప్పుడు ఈ
వ్యాకరణ సూత్రాలు న్ననుి రక్షించవు గాక రక్షించవు.
ద్వాదశమింజరికాస్తోత్రిం
శ్లో|| మూఢ జహీహి ధనాగమ తృష్ిిం
కురు సదుుద్ధిం
ి మనసి వతృష్ిిం |
యల్ోభసే న్నజకర్మో పాతేిం

వతేిం తేన వనోదయ చితేిం ||

2

భావిం:- ఓ మూరుుడా! ధనసింపాదన మీద ఆశను వడిచిపెట్టు.
మనస్సులో ఆశలు పెట్టుకోకుిండా మించి ఆలోచనలు కలిగి ఉిండు.

నీ కరేవా కరోల్ ద్వారా ఎింత ధనాన్ని సింపాద్ధస్తేవో ద్వన్నతో
సింతోషింగా ఉిండు.

శ్లో|| నారీ సేనభర నాభీదేశిం

దృష్ుా మాగా మోహావేశిం |
ఏతనాోింస వస్తద్ధ వకారిం

మనసి వచిింతయ వ్యరిం వ్యరిం ||
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భావిం:- స్త్రీల్ యొకక వక్షోజ సిందరాాన్ని చూచి మోహావేశిం
చిందవదుు. అవ న్నజింగా మాింసము, క్రొవుా మొదలైన అసహ్ాకర

పద్వరాాల్తో కూడినవేనన్న నీ మనస్సులో మళ్ళీ మళ్ళీ వచారణ
చేసూే ఉిండు.

శ్లో|| నళినీ దళగత జల్మతి తరళిం

తదాజ్జీవత మతిశయ చపల్ిం |
వద్ధి వ్యాదాభిమాన గ్రసేిం

లోకిం శ్లక హ్తిం చ సమసేిం ||

4

భావిం:- తామరాకు మీద్ధ నీటిబొట్టు ఎింత చించల్మైనదో ఈ

మానవ జ్జవతిం కూడా అింత అసిారమైనద్ధ. అల్ుమైనద్ధ. అింతేకాదు
ఈ మానవజ్జవతమింతా ర్మగాల్తోనూ, 'నాద్ధ' అనే మమకారింతోను
కూడుకునిటిుదై సమస్త దుుఃఖాల్కు ఆల్వ్యల్మైనదన్న తెలుస్సకో.
శ్లో|| యావద్ధాతోే పారీన సకేుః

తావన్నిజ పరివ్యర్మ రకేుః |
పశ్చాజ్జవ
ీ తి జరీర దేహే

వ్యరాేింకోఽపిన పృచఛతిగేహే ||

5

భావిం:- ఎింతవరకు ధనసింపాదన చేయగలుగుతార్మ అింతవరకే

తన వ్యరింతా ప్రేమతో ఉింటారు; దేహ్ిం కాస్తే సడలిపోయి, ఏ పనీ

చేయగల్ శక్తేలేన్న వ్యరైతే ఇక ఇింటిలో ఎవరూ పటిుించుకోరు. కుశల్
ప్రశిలు కూడా వేయరు.

శ్లో|| యావతువనో న్నవసతి దేహే

తావత్ పృచఛతి కుశల్ిం గేహే |
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గతవతి వ్యయౌ దేహా పాయే

భారాా బిభాతి తసిోన్ కాయే ||

6

భావిం:- ఎింతవరకైతే ఈ దేహ్ింలో ప్రాణిం ఉింట్టిందో అింతవరకే
ఇింటిలోన్న వ్యరు క్షేమాన్ని అడుగుతారు. శరీరాన్నక్త అపాయిం కలిగి

ప్రాణాలు పోయాయా - ఇక ఆ శరీరాన్ని చూచి భారా కూడా
భయపడుతింద్ధ.

శ్లో|| బాల్స్తేవత్ క్రీడా సకేుః

తరుణస్తేవత్ తరుణీ సకేుః |
వృదిస్తేవత్ చిింతాసకేుః

పరమే బ్రహ్ోణ్ణ కోఽపినసకేుః

||

7

భావిం:- బాలుడుగా ఉనిింతకాల్ిం ఆటపాటల్ మీద ఆసక్తేతో
ఉింటాడు.

యౌవనింలో

స్త్రీల్పటో

ఆసక్తే

కలిగి

ఉింటాడు;

వృద్విపాింలో చిింతల్తో సతమతమౌతింటాడు. కాన్న ఆ పరమాతో
యిందు ఆసక్తేన్న చూప్త వ్యరెవరూ లేరు గద్వ!
శ్లో|| కాతే కాింతా? కసేే ప్పత్రుః?

సింస్తర్మఽయమతీవ వచిత్రుః |
కసాతాిం? కుః కుత ఆయాతుః?

తతేాిం చిింతయ తద్ధహ్భ్రాతుః ||

8

భావిం:- నీ భారా ఎవరు? నీ కుమారుడెవరు? ఈ సింస్తరిం బహు

వచిత్రమైనద్ధ. నీవు ఎవరవు? ఎవరిక్త చింద్ధనవ్యడవు? ఎకకడి నుిండి

వచాావు? ఓ సోదరా! ఆ తతాేాన్ని ఇకకడే - ఈ దేహ్ింలో ఉిండగానే
వచారణ చయిా.
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శ్లో|| సతుింగతేా న్నసుింగతాిం

న్నసుింగతేా న్నర్మోహ్తాిం |
న్నర్మోహ్తేా న్నశాల్తతాిం
న్నశాల్ తతేా జ్జవనుోక్తేుః ||

9

భావిం:- సతురుషుల్తో స్తింగతాిం చేయటిం వల్ో ఈ ప్రాపించిక
వషయాల్ పటో సింగభావిం తొల్గిపోతింద్ధ. ద్వన్నవల్ో క్రమింగా
మనలో ఉని భ్రమ లేద్వ మోహ్ిం తొల్గిపోతింద్ధ. మోహ్ిం
తొల్గిపోతే మనస్సు భగవింతన్నపై చలిించకుిండా న్నలిచిపోతింద్ధ.
అలా మనస్సు చలిించకుిండా భగవింతన్నపై న్నలిచిపోతే ఇక సమసే

కరోబింధనాల్ నుిండి వముక్తే ల్భిస్సేింద్ధ. జ్జవించి ఉిండగానే ముక్తే
ల్భిస్సేింద్ధ. అదే మోక్షిం. జ్జవనుోక్తే.

శ్లో|| వయసి గతే కుః కామ వకారుః
శుష్కక నీరే కుః కాస్తరుః |
క్షీణే వతేే కుః పరివ్యరుః

జ్ఞాతే తతేేా కుః సింస్తరుః ||
10
భావిం:- వయస్సు మళిీపోతే కామవకారాలుిండవు. నీరింతా
ఇింక్తపోయిన తరాాత సరస్సు ఉిండదు. డబుు పోయిన తరాాత
పరిచారకులు ఉిండరు. అలాగే ఆతోజ్ఞానిం తెలిసి అజ్ఞానిం
తొల్గిపోతే ఇక ఈ జనన మరణ రూప సింస్తరిం అనేద్ధ ఉిండదు.
శ్లో|| మాకురు ధన జన యౌవన గరాిం
హ్రతి న్నమేష్త్ కాల్ుః సరాిం |

మాయా మయ మిద మఖిల్ిం బుద్విా
బ్రహ్ోపదిం తాిం ప్రవశ వద్ధతాా ||
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భావిం:- ధనమునిదన్న, అనుచరణగణిం ఉనిదన్న, యౌవనిం
ఉనిదన్న

గరిాించకు.

ఈ

మొతేిం

ఒకక

న్నముషింలో

హ్రిించిపోతింద్ధ. ఈ ప్రపించిం అింతా భ్రమతో కూడుకునిదన్న,
మాయాజ్ఞల్మన్న తెలుస్సకొన్న ఆ పరమాతో స్తానాన్ని గ్రహిించి
అకకడకు చేరుకో. ఆతాోనుభూతిన్న చిందు.

శ్లో|| ద్ధన యామిన్యా స్తయింపాత్రుః

శిశిర వసింతౌ ప్పనరాయాతుః |
కాల్ుః క్రీడతి గచఛతాాయుః

తదపిన ముింజతాాశ్చవ్యయుః ||

12

భావిం:- రాత్రింబవళ్ళీ, ఉదయిం స్తయింత్రాలు, శిశిర వసింతాలు

మళ్ళీ మళ్ళీ వస్సేింటాయి, పోతింటాయి. కాల్చక్రిం అలా అలా
ఆడుకుింటూ వెళిీపోతింద్ధ. ఆయష్కల్ిం కూడా అలాగే వెళిో

పోతింట్టింద్ధ. అయినపుటికీ మానవుడు ఆశ అనే గాలిన్న మాత్రిం
వదల్డు గాక వదల్డు.

శ్లో|| కాతేకాింతా ధనగత చిింతా

వ్యతల్క్తింతవ నాసిే న్నయింతా? |
త్రజగతి సజీన సింగతి రేకా

భవతి భవ్యరివ తరణే న్యకా ||

13

భావిం:- ఓరి వెర్రివ్యడా! ఎిందుకు నీ భారా గురిించి, ధన
సింబింధమైన వషయాల్ గురిించి ఆలోచిస్తేవు? అన్నిింటిన్న,

అిందరిన్న న్నయమిించే సరాజ్ఞాడైన ప్రభువు లేడనుకునాివ్య? ఈ
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ములోోకాల్లోను చావు ప్పట్టుకల్నే భవస్తగరాన్ని ద్వటటాన్నక్త సజీన
స్తింగతాిం అనే దొకకటే సరియైన న్యక.

చతుర్దశ మింజరికా స్తోత్రిం
శ్లో|| జటిలో ముిండీ లుింజత కేశుః

కాష్యాింబర బహుకృత వేషుః |
పశానిపిచన పశాతి మూఢుః

హుాదర న్నమితేిం బహుకృత వేషుః ||
14
భావిం:- జటలు ధరిించి, గుిండు గీయిించుకొన్న, వెింట్రుకల్ను
పీక్తవేసి, కాష్యవస్తాల్ను ధరిించి అనేక వేష్లు వేస్సేింటారు. ఈ
వేష్ల్నీి పొటుకూటి కోసమే గాన్న వీరు కళీతో చూసూే కూడా
సతాాన్ని దరిశించలేన్న మూరుులు.
శ్లో|| అింగిం గళితిం పలితిం ముిండిం
దశన వహీనిం జ్ఞతిం తిండిం |
వృదోియాతి గృహీతాా దిండిం

తదపిన ముింజతాాశ్చ పిిండిం ||
15
భావిం:- శరీరిం కృశిించిపోయిింద్ధ; తలా నెరసిపోయిింద్ధ, నోటిలో
పళ్ళీ ఊడిపోయినవ. ముసలితనిం పైబడి కర్ర చేతికొచిాింద్ధ;
అయినా సరే ఆశల్ - కోరికల్ మూటను మాత్రిం వద్ధలిపెటుడు.
శ్లో|| అగ్రే వహిిుః పృష్కు భానూ

రాత్రౌ చుబుక సమరిుత జ్ఞనుుః |
కరతల్ భిక్ష సేరుతల్ వ్యసుః

తదపిన ముింజతాా శ్చ పాశుః ||
Email : care@srichalapathirao.com

16

~ 8 ~ Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

భావిం:- ఎదురుగా చలిమింట పెట్టుకొన్న; వీప్పపై సూరుాన్న క్తరణాలు

పడేటట్టో కూరుాన్న; రాత్రుల్ిందు మోకాళీకు గడాాన్ని ఆన్నించుకొన్న

కూరుాింటాడు. తిిండి తినటాన్నక్త రెిండు అరచేతలు కలిపి దొపులాగా
చేస్సకొన్న అిందులోనే తిింటాడు; చట్టు నీడన ఉింటాడు. అయినా
ఆశలు మాత్రిం వదల్డు.

శ్లో|| కురుతే గింగా స్తగర గమనిం

వ్రత పరిపాల్న మధవ్య ద్వనిం |
జ్ఞాన వహీనుః సరామతేన

భజతి న ముక్తేిం జనోశతేన ||

17

భావిం:- తీరాయాత్రల్ను చేయవచుా; నోములు, వ్రతాలు, పూజలు

చేయవచుా; ద్వనధరాోలు చేయవచుా. కాన్న ఆతోజ్ఞానాన్ని పొిందన్న
వ్యడు

నూరు

జనోలెతిేనా

సరామతముల్ వశ్చాసిం.

సరే

ముక్తేన్న

పొిందలేడు

అన్న

శ్లో|| స్సర మింద్ధర తరుమూల్ న్నవ్యసుః
శయాా భూతల్ మజనిం వ్యసుః |
సరా పరిగ్రహ్ భోగ తాాగుః

కసా స్సఖిం న కర్మతి వరాగుః ||

18

భావిం:- దేవ్యల్యాలోోనూ, చటో మొదళీలోనూ న్నవశిసూే, కటిక

నేల్మీద పడుకున్న న్నద్రిసూే, చరాోన్ని వస్త్రింగా ధరిసూే, దేన్ననీ
గ్రహిించకుిండా - ఏమీ కావ్యల్న్న కోరుకోకుిండా అన్ని భోగాల్ను

వడిచిపెటిున ఏ వరాగిక్త స్సఖిం ల్భిించదు? తపుకుిండా స్సఖానేి
పొిందుతాడు.
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శ్లో|| యోగరతోవ్య భోగరతోవ్య

సింగరతోవ్య సింగ వహీనుః |

యసా బ్రహ్ోణ్ణ రమతే చితేిం

నిందతి నిందతి నిందతి ఏవ ||

19

భావిం:- ఒకడు యోగిగా జ్జవించవచుా, భోగిగా జ్జవించవచుా; ఈ

ప్రపించింలో అిందరితో కలిసి మెలిసి జ్జవించవచుా. లేద్వ దీన్నక్త

దూరింగా ఏకాింతింగా అయినా జ్జవించవచుా. కాన్న ఎవరైతే తమ

మనస్సును బ్రహ్ోతతేామునిందే న్నలిపి, తమను తాము బ్రహ్ోముగా
భావసూే

ఉింటార్మ

అటిువ్యరికే ఆనిందిం.

అటిువ్యరే

ఆనింద్ధస్సేింటారు.

ముమాోటిక్త

శ్లో|| భగవదీీతా క్తించి దధీతా

గింగాజల్ ల్వకణ్ణకా పీతా |

సకృదపి ఏన మురారి సమరాా

క్రియతే తసా యమేన నచరాా ||

20

భావిం:- ఎవరైతే భగవదీీతను కొించమైనా అధాయనిం చేస్తేర్మ,

గింగాజలాన్ని కొద్ధుగానైనా త్రాగుతార్మ, కొద్ధుగానైనా శ్రీకృషుిన్న
పూజస్తేర్మ అటిువ్యరిక్త యమున్నతో వవ్యదిం ఉిండదు.
శ్లో|| ప్పనరపి జననిం ప్పనరపి మరణిం
ప్పనరపి జననీ జఠరే శయనిం |
ఇహ్ సింస్తరే బహు దుస్తేరే

కృపయాఽపారే పాహి మురారే ||
Email : care@srichalapathirao.com
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భావిం:- మళ్ళీ మళ్ళీ ప్పటుటిం; మళ్ళీ మళ్ళీ చావటిం; మళ్ళీ మళ్ళీ
తలిో గరభింలో ప్రవేశిించి అకకడ ఉిండటిం- ఈ అింతలేన్న సింస్తర

జనన మరణ చక్రబింధిం నుిండి తపిుించుకోవటిం ఎింతో కషుమైన
పన్న. కనుక ఓ కృష్ి! దయచేసి మముోల్ను రక్షించు.
శ్లో|| రధ్యా చరుట వరచిత కింధుః

ప్పణాా ప్పణా వవరిీత పింధుః |

యోగీ యోగ న్నయోజత చితేుః
రమతే బాలోనోతేవ దేవుః ||

22

భావిం:- ద్వరిలో దొరికే గుడా పీలికల్తో తయారైన గోచిన్న ధరిించిన
వ్యడై, ఇద్ధ ప్పణామనీ, అద్ధ పాపమనీ ఏ మాత్రిం ఆలోచిించక,

న్నరింతరము మనస్సును యోగమునిందే న్నలిపిన యోగిప్పింగవుడు
ఈ లోకింలో బాలున్నలాగా, పిచిావ్యన్నలాగా ప్రవరిేసూే ఉింటాడు.
శ్లో|| కసేాిం కోఽహ్ిం కుత ఆయాతుః
కామే జననీ కోమే తాతుః |

ఇతి పరిభావయ సరామస్తరిం

వశాిం తాకాేా సాపి వచారిం ||

23

భావిం:- నీవెవరు? నేనెవరు? ఎకకడి నుిండి వచాాను? నా తలిో
ఎవరు? నా తిండ్రి ఎవరు? ఇదీ నీవు వచారణ చేయవల్సినద్ధ. ఈ

ప్రపించిం స్తరహీనమైనద్ధ; కేవల్ిం కల్లో కన్నపిించు దృశాిం
లాింటిదే అన్న దీన్నన్న వడిచిపెట్టు.

శ్లో|| తాయి మయి చానాత్రైకో వషుిుః

వారాిం కుపాసి మయా సహిషుిుః |
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భవ సమ చితేుః సరాత్ర తాిం

వ్యింఛసా చిరాదాద్ధ వషుితాిం ||

24

భావిం:- నీలోను, నాలోను, ఇతరుల్లోను అిందరిలోను ఉనిద్ధ

ఏకమైన సరావ్యాపక చైతనామే. సహ్నిం లేన్న వ్యడివ గనుక నాపై
కోపగిించుకుింట్టనాివు.

నీవు

బ్రహ్ోతామును

(మోక్షమును)

పొిందగోరితివ్య! అింతటా - అన్ని వేళలా సమబుద్ధిన్న కలిగి ఉిండు.
శ్లో|| శత్రౌ మిత్రే ప్పత్రే బింధౌ

మాకురు యతిిం వగ్రహ్ సింధౌ |
సరా సిోనిపి పశ్చాతాోనిం

సరాత్రో తుృజ భేద్వ జ్ఞానిం ||

25

భావిం:- శతృవు గాన్న, మిత్రుడు గాన్న, ప్పత్రుడు గాన్న, బింధువు గాన్న వీరి పటో శతృతామో, సేిహ్మో చేసే యతిిం మానుకో.

అిందరిలోను ఆతోను చూసూే బేధభావ్యన్ని అన్ని సిందరాభల్లోను
వడిచిపెట్టు.

శ్లో|| కామిం క్రోధిం లోభిం మోహ్ిం

తాకాేాఽతాోనిం పశాతి సోఽహ్మ్ |
ఆతోజ్ఞాన వహీనుః మూఢుః

తేపచాింతే నరక న్నగూఢుః ||

26

భావిం:- కోరిక, కోపిం, లోభిం, భ్రాింతి - వీటన్నిింటినీ వడిచిపెటిున
స్తధకుడు "ఆ పరమాతోను నేను" అనే సతాాన్ని దరిశస్తేడు.
ఆతోజ్ఞానిం లేన్నవ్యరు మూఢులు. అటిువ్యరు ఈ సింస్తర జనన,
మరణ చక్రిం అనే నరకింలో బింధించబడి హిింసిింపబడతారు.
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శ్లో|| గేయిం గీతా నామ సహ్స్రిం

ధ్యాయిం శ్రీపతి రూప మజస్రిం |
నేయిం సజీన సింగే చితేిం

దేయిం దీన జనాయచ వతేిం ||

27

భావిం:- భగవదీీత, వషుి సహ్స్రనామముల్ను గానిం చయాాలి.
ఎల్ోప్పుడూ శ్రీ మహావషుివు యొకక రూపాన్ని ధ్యాన్నించాలి. సజీన

స్తింగతాింలో మనస్సును నడపాలి. దీనులైన వ్యరిక్త ధనాన్ని ద్వనిం
చేయాలి.

శ్రీ శింకరాచార్యకృత ముగింపు శ్లోకములు
శ్లో|| స్సఖతుః క్రియతే రామా భోగుః
పశ్చాదిం
ి త శరీరే ర్మగుః |

యదాపి లోకే మరణిం శరణిం

తదపి న ముింజతి పాపాచరణిం ||

28

భావిం:- స్సఖాన్ని పొింద్వల్న్న స్త్రీ, ప్పరుషులు రతి కారాింలో
న్నమగిమవుతారు. ద్వన్న కారణింగా శరీరిం ర్మగాల్ పాల్వుతింద్ధ.

చివరకు మరణిం అనేద్ధ ఎవరికీ తపున్నదే. అయినా సరే మానవుడు
పాప కారాాల్ను వదల్నే వదల్డు.

శ్లో|| అరా మనరాిం భావయ న్నతాిం

నాసిే తతుః స్సఖ లేశుః సతాిం |
ప్పత్రాదపి ధనభాజ్ఞిం భీతిుః
సరాత్రై ష్ వహితా రీతిుః ||

Email : care@srichalapathirao.com
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భావిం:- డబుు దుుఃఖాన్నిస్సేిందన్న ఎల్ోప్పుడూ గురిేించుకో. ద్వన్నవల్ో

కొించిం స్సఖిం కూడా లేదు అనే మాట సతాిం. ధనవింతన్నక్త తన

కుమారున్న వల్ో కూడా భయమే. అన్నిచోటో డబుు యొకక పధితి
ఇింతే.

శ్లో|| ప్రాణాయామిం ప్రతాాహారిం

న్నతాా న్నతా వవేక వచారిం |

జ్ఞపా సమేత సమాధ వధ్యనిం

కురావధ్యనిం మహ్దవ ధ్యనిం ||
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భావిం:- క్రమపదితిలో శ్చాసను న్నయమిించటిం; వషయాల్ నుిండి
మనస్సును వెనుకకు మళిోించటిం; న్నతా వస్సేవేదో అన్నతా వస్సేవేదో

న్నరింతరిం బుద్ధితో వచారణ చేయటిం; జపింతో కూడుకొని

ధ్యానన్నషఠను స్తగిించి సరా సింకలాుల్ను వడిచిపెటుటిం అనే
స్తధనల్ను ఎింతో జ్ఞగ్రతేగా అనుష్ఠించు.
శ్లో|| గురుచరణాింబుజ న్నరభర భకేుః

సింస్తరా దచి రా దభవ ముకేుః |

సేింద్రియ మానస న్నయమాదేవిం

ద్రక్షయసి న్నజ హ్ృదయసాిం దేవిం ||
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భావిం:- గురుచరణ కమల్ముల్నే సరాసాింగా భావించిన భకుేడా!
నీ ఇింద్రియాల్ను, మనస్సును న్నగ్రహిించటిం ద్వారా మాత్రమే ఈ
చావు ప్పట్టుకల్తో కూడిన సింస్తర సముద్రిం నుిండి ముకుేడవై, నీ
హ్ృదయింలోనే ఉని పరమాతో స్తక్షాతాకరాన్ని పొిందెదవు గాక!
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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 పాదతీరధం, 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, వినేశనశ్వర గాధ
వెనుక ఆధాోతిాక రహ్సోం, దసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం.
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు
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మావదు ల్భిించు గ్రింధములు
1. కరోసిద్విింతిం, మింత్రప్పషుిం, మరి 4 రచనలు ……….150/-

2. శ్రీ ఆద్ధ శింకరాచారుాల్వ్యరి ‘భజగోవిందిం’……..……100/-

3. శ్రీ ఆద్ధ శింకరాచారుాల్వ్యరి ‘తతేాబోధ’ ………… 200/-

4. శ్రీ ఆద్ధ శింకరాచారుాల్వ్యరి ‘ఆతోబోధ’ …………… 250/5. శ్రీ ఆద్ధ శింకరాచారుాల్వ్యరి ‘శ్రీ దక్షణామూరిేసోేత్రిం’… 100/6. భగవ్యన్ శ్రీ రమణమహ్రుుల్వ్యరి ‘ఉపదేశస్తరిం’ ……..150/7. సద్వశివ బ్రహేోింద్ర స్తాముల్వ్యరి ‘ఆతోవద్వావలాసిం’.. 100/-

8. శ్రీ నారదభక్తే సూత్రములు ………………………. 200/9. శింకరాచారుాల్వ్యరి ‘వవేకచూడామణ్ణ’ (8 గ్రింధముల్ సెట్) 1200/-

10. శ్రీమదభగవదీీత (18 గ్రింధముల్ సెట్) …………… 2000/11. ఈశ్చవ్యసోాపన్నషతే ………………………….. 100/-

12. కేనోపన్నషతే ……………………………….. 100/13. కఠోపన్నషతే ……………………………….

350/-

14. ముిండకోపన్నషతే …………………………….. 200/-

15. మాండూకోాపన్నషతే ………………………… 200/-

16. కైవలోాపన్నషతే ………………………………. 150/17. ముక్తేకోపన్నషతే ……………………………… 300/18. బ్రహ్ోసూత్రములు (2 గ్రింధముల్ సెట్) ……….….

500/-

20. శ్రీగురుగీత (3 గ్రింధముల్ సెట్)…… ……..……

600/-

19. గీతమాలిక ……………………………………150/మొతేిం 47 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 7,800/Email : care@srichalapathirao.com
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