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(రావోయి చందమామ అనే పాట స్టైలు) 

 
సాధ్ ంచ వోయి మనసా  
గురుబో ధనయలక ంచి             ॥సా॥  
 
 
1.  గురువు శిష్యాలు కలస ి 
  ఆనందముతో వేడ ే 

మాలో ద్ేేష్ము బాప ి 
మముిలను రక్షంచు           ॥సా॥  

 
2.  ఎప్ుుడు బరహ్ిము ననుు  

విడువాకుండును గాక  
బరహ్ిము నెప్ుుడు నేను  
నిరాకర ంచను గాక               ॥సా॥  

 
3.  ఉప్నిష్త్యు ల యందు  

చెపిున ధరిములన్ను  
నిత్ాము నయలో నిలిచీ  
చక్కగ శోభించాలి                    ॥సా॥  
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4. దేని ప్రేరణ వలన  

దేనిని కోరి మనసు  
పరుగులు తీయుచునుిండు  
అని శిష్యుడు వేసనెు పశే్న          ॥సా॥ 
 

5. క్ింటికి తెలియదు బ్ేహ్మిం  
వాక్ుకక్ు తెలియదు బ్హే్మిం  
తెలిసిన వాటికి భననిం  
తెలియని వాటికి అధిక్ిం              ॥సా॥ 

 

6. క్నునవాక్ుక ప్ాేణిం   
మనసుబ్ుదదీ  అన్నన  

బ్ేహ్మము వలనే క్దులూ 

అని బ్ో ధిించ ేసదుు రువు              ॥సా॥ 

 

7. బ్ేహ్మము తెలుసని అనాన 

తెలిసినదింతా సవలపిం  
ఆత్మను ప్ ిందాలింట ే 

చేయుము సాధనలిింకా               ॥సా॥ 

 

8. తెలిసినదనియ ేభావిం  
తెలిసినదని నేనను   
తెలియనిదమేీ కాదు  
తెలుసును చక్కగ నాక్ు             ॥సా॥ 
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9. తెలియదు అింటే తెలుసు  
తెలిసినదింట ేతెలియదు  
అజ్ఞా నులక్ు తలెుసు  
సుగననులక్ద ితెలియదు         ॥సా॥ 
 

10. క్ింటితో దేనిని క్నాన  

చెవితో దేనిని వినాన 

క్దలిక్లనినటికాధారిం    
బ్ేహ్మమెయని నా భావిం          ॥సా॥ 

 

11. యక్షుని తెలియా గోర ి 

ముిందుగ వెళ్ళెను అగని  

ఆ అదుుత్ రూపిం ఎవరో  
తెలియక్ తిరిగీ వచేే               ॥సా॥ 

 

12.  వాయువు క్ూడా వెళి్ల  

యక్షుని చేతిలో ఒడ ె

వెింటన ెఇిందుేడు పో్ గా  
యక్షుడు క్నుమరుగయేు       ॥సా॥ 

 

13. ఇిందుేడు దాునము చయే  

అచేట ఉమ క్నిప్ిించ ే  

ఎవరా యక్షుడు అింటూ  

ఇిందుేడు అడిగే ఉమను          ॥సా॥ 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞా నపీఠం    

 

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

 
 

14. ఇిందుేని మాటలకామ ే 

అత్డ ేబ్ేహ్మము అనెను  
ఆయన మహిమా వలెనే  
విజ్యము క్లిగే మీక్ు           ॥సా॥ 

 

15. సరవము ఎవర ీవలనా 
క్దిలేనని పేశినించా 
బ్ేహ్మము వలెన ేఅనుచు  
తెలిప్ెను మొదటి ఖిండిం          ॥సా॥ 

 

16. బ్ేహ్మము తెలియాబ్డుట 

ఎవరీవలనా అనగా  
బ్ేహ్మము వలెన ేఅనుచు  
తెలిప్ెను ర ిండవ ఖిండిం            ॥సా॥ 

 

17. ఎవరా బ్ేహ్మము అనుచు  
మదిలో క్దలిే జిజ్ఞా స  

బ్ేహ్మము వలెన ేఅనుచు  
తెలిప్ెను మూడవ ఖిండిం         ॥సా॥ 

 

18. ఇపపటవిరక్ు ప్ాేరబ్ధిం  
ఇక్ ముిందింతా పురుషారధిం  
మోక్షము నిందే మారుిం  
తెలుపును నాలు వ ఖిండిం            ॥సా॥ 
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19. నిత్ుము శాస్ర శ్రవణముతో 
         విష్యములను గరహియించి 

         జ్నమను సఫలిం చేసినచ  ో 

         వారే ఘనులు అిందరిలో             ॥సా॥ 

 

20. శ్రవణము చేసని విష్యానిన  

         మననము నవెరు చయేుదురో  
         వారలె అిందరిలోను 
         ఘనులని తెలిప్నెు శాస్రిం            ॥సా॥ 

 

21. ఆలోచనలక్ు ఆధారిం  
         చెైత్నుమయేని తెలిస ి 

         దృష్ిిని అక్కడె నిలుపు  
         ఇదయిే నిధి ధాుసనము              ॥సా॥ 

 

22.    ఉపన్నష్త్య్ ను చపెపమని  

          శిష్యుడు గురువును అడిగే  

          భోధిించితిని బ్ాేహిమని 

          తెలిప్ెదనూ ఇక్ సాధనలు           ॥సా॥ 

 

23. బ్ేహ్మము కొరక ై త్ప్యిించు  
క్రమలు చెయ్ నిషాకమముగా 
క్లిగీయుిండుము నిగరహ్ము  
తెలియుము వదేా శాస్రములె         ॥సా॥ 
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24. దేహ్ము వాక్ుక మనసులతో  

ఎపుపడు పలుక్ుము సత్ుమును  
వాసనలన్నన తొలగూ  

క్లుగును అనింత్ సుఖము         ॥సా॥ 
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