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శ్రీగురుగీత 
శ్రీ గురుగీత : ప్రధమాధ్యాయాం : ప్రధమపాదాం 

 
ఓం గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్ిరః |  
గురుస్సాక్షాత్ పరంబ్రహ్ా తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||  

 
శ్లో||  అచంత్యా వ్ాక్త రూపాయ, నిరుుణాయ గుణాతానే |  

సమసత జగదాధార మూరతయే బ్రహ్ాణే నమః ||   (1) 
 
ఋషయ ఉవాచ :      
శ్లో||  సూత! సూత! మహ్మప్రాజఞ! నిగమాగమపారగ |  

గురు సిరూప మస్సాక్ం బ్రూహి సరిమలాపహ్ం ||  (2)  
 
శ్లో|| యసా శ్రవ్ణ మాత్రేణ దేహీ దఃఖాద్విముచాతే |  

యేన మార్దుణ మునయః సరిజఞతిం ప్రపేద్వర్ద ||   (3) 
 

శ్లో||  యత్ప్రపాాన పునర్యాతి నరః సంస్సరబంధనం |  
తధా విదం పరం తతతవం వ్క్తవ్ా మధునా తియా ||   (4) 

 
శ్లో||   గుహ్మాత్ గుహ్ాతమం స్సరం గురుగీత్య విశేషతః |  

తిత్పర ాస్సదాచచ శ్రోతవాా తతారిం బ్రూహి సూతనః ||  (5) 
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శ్లో||   ఇతి సంప్రార్విత సూాతో ముని సంఘైరుాహురుాహుః|  
  కుతూ హ్లేన మహ్త్య ప్రోవాచ మధురం వ్చః ||   (6) 
 
సూత ఉవాచ: 
శ్లో||  శ్ృణుధిం మునయసార్ది శ్రదధయా పరయాముదా |  

వ్దామిభవ్ రోగ ఘ్నం గీత్యం మాతృసిరూపిణం ||  (7) 
 
శ్లో||  పుర్యకైలాస శిఖర్ద సిదధగంధరి సేవితే |  

తత్ప క్ల్రల్త్య పుషర మంద్వర్దఽతాంత సందర్ద ||   (8) 
 
శ్లో||  వాాఘ్రా జినే సమాసీనం, శుకాద్వ మునివ్ంద్వతం |  

బోధయంతం పరం తతతవం, మధ్యా మునిగణం క్ిచత్ ||  (9) 
 
శ్లో||  ప్రణమ్ర వ్దనా శ్శ్ిత్, నమసురింత మాదర్యత్ | 

దృష్ట్వవ విసాయం ఆపనాన, పారితీ పర్వపృచఛతి ||   (10) 
 
పారిత్యావాచ:-  
శ్లో|| ఓం నమో దేవ్ దేవేశ్!, పర్యతరర జగదురో |  

త్యిం నమసురితే భకాతా, సర్యసర నరసాదా ||   (11) 
 
శ్లో||  విధివిష్ణు మహేంద్రాద్మా వ్ందాఃఖలు సదా భవాన్ |  

నమసురోషి క్స్మాతిం, నమస్సుర్య శ్రయః కిల్ ||   (12) 
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శ్లో||  దృష్టమవా తత్ క్రా విపుల్ం, ఆశ్చరాం  ప్రతిభాతిమే |  
కి మే తనన విజానే ఽహ్ం క్ృపయా వ్దమే ప్రభో ||  (13) 

 
శ్లో||   భగవ్న్! సరిధరాజఞ! వ్రత్యనాం వ్రతనాయక్ం |  

బ్రూహి మే క్ృపయా శ్ంభో! గురుమాహ్మతాాముతతమం ||  (14) 
 
శ్లో||  కేన మార్దుణ భో స్సిమిన్, దేహీ బ్రహ్ామయో భవేత్ |  

తత్ క్ృపాం కురుమే స్సిమిన్, నమామి చరణౌతవ్ ||  (15) 
 

శ్లో||   ఇతి సంప్రార్వతిః శ్శ్ిన్, మహ్మదేవో మహేశ్ిరః |  
ఆనంద భర్వత స్సింతే, పారితిమ్ ఇద మబ్రవీత్ ||   (16) 

 
శ్రీ మహ్మదేవ్ ఉవాచ:- .  
శ్లో||   న వ్క్తవ్ాం ఇదం దేవి రహ్స్సాతి రహ్సాక్ం |  

న క్స్సాపి పుర్యప్రోక్తం తిద్ భక్తారిం వ్దామి తత్ ||  (17) 
 
శ్లో||  మమరూపాఽసి దేవి! తిం అతసతత్ క్థయామితే |  

లోకో పకారక్ః ప్రశ్లన, నకే నాపి క్ృతః పుర్య ||   (18) 
 
శ్లో||  యసాదేవే పర్యభకిత యధాదేవే తధా గురౌ |  

తస్మాతే క్ధిత్యహ్ార్యి ప్రకాశ్ంతే మహ్మతానః ||   (19) 
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శ్లో||  యో గురుసాశివ్ః ప్రోక్తః యశిివ్సా గురు సాృతః |  
విక్ల్రం యసత కుర్విత, సనరో గురుతల్ర గః ||        (20) 

 

 
 

శ్రీ గురుగీత : ప్రధమాధ్యాయాం : ద్వితీయపాదాం 
 

శ్లో||  దరోభం త్రిష్ణలోకేష్ణ, తచ్ఛ్ఛ ాణుసి వ్దామాహ్ం |  
గురుబ్రహ్ా వినా నానాః సతాం సతాం వ్ర్యననే ||  (21) 

 
శ్లో||   వేదశాస్త్ర పుర్యణాని, చేతి హ్మస్సద్వ కాని చ |  

మంత్ప యంత్ప్ద్వ విదాాశ్చ, మోహ్ నో చ్చచట నాద్వక్ం || (22) 
 
శ్లో||   శైవ్ శాకాతగ మాదీని, హ్ాసేా చ బహ్వో మత్యః | 

అపభ్రంశాసామస్సతనాం, జీవానాం భ్రంత చేతస్సం || (23) 
 
శ్లో|| జపసతపో వ్రతం తీరిం, యజ్ఞఞదానం తధైవ్చ |  

గురుతతతవం అవిజాఞయ, సరిం వ్ారిం భవేత్ ప్రియే ||    (24) 
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శ్లో||  గురుబుదాధాఽతానో నానాత్, సతాం సతాం వ్ర్యననే |  
తలాోభారంి ప్రయతనసత క్రతవ్ాశ్చ మనీషిభః ||         (25) 

 
శ్లో||   గూఢా విదాా జగనాాయా దేహ్శాచ జాఞన సంభవ్ః |  

విజాఞనం యత్ ప్రస్సదేన, గురుశ్బ్దేన క్ధాతే ||        (26) 
 
శ్లో||  యదంఘ్రి క్మల్ దిందిం దింది త్యపనివారక్ం | 

త్యరక్ం భవ్ సింధోశ్చ తం గురుం ప్రణమామాహ్ం ||      (27) 
 
శ్లో||  దేహీ బ్రహ్ా భవేద్ యస్సాత్, తిత్ క్ృపారిం వ్దామితత్ |  

సరిపాప విశుదాధత్యా, శ్రీగురో పాద సేవ్నాత్ ||  (28) 
 
శ్లో||  సరితీర్యవి్గాహ్సా, సంప్రాపోనతి ఫల్ం నరః |  

గురోపాదోదక్ం పీత్యి, శేషం శిర సిధారయన్ ||        (29) 
 
శ్లో||  శ్లషణం పాప పంక్సా దీపనం జాఞన తేజసః |  

గురోపాదోదక్ం సమాక్ సంస్సర్యరువ్ త్యరక్ం ||         (30) 
 
శ్లో||   అజాఞన మూల్ హ్రణం, జనాక్రా నివారక్ం |  

జాఞన వైర్యగా సిదధారిం, గురోపాదోదక్ం పిబ్దత్ ||   (31) 
 
శ్లో||   గురుపాదోదక్ం పానం, గురోరుచచషఠ భోజనం | 

గురుమూర్దత సాదా ధాానం, గురోర్యనమ సదాజపః ||       (32) 
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శ్లో|| సిదేశి క్స్మావ్ చ నామకీరతనం భవే దనంతసా శివ్సా కీరతనం |  
సిదేశి క్స్మా వ్చ నామచంతనం భవే దనంతసా శివ్సా చంతనం || 
 
శ్లో||   యత్ పాదాంబుజ ర్దణుర్మి, కోఽపి సంస్సరవార్వధౌ |  

సేత్య బంధాయతే నాధం, దేశిక్ం తముపాసాహే ||         (34) 
 
శ్లో||  యదనుగ్రహ్ మాత్రేణ, శ్లక్ మోహౌ వినశ్ాతః |  

తస్మా శ్రీ దేశికేంద్రాయ, నమోఽసత పరమాతానే ||         (35) 
 
శ్లో||  యస్సాదనుగ్రహ్ం ల్బ్ధ్ధవ మహ్దజాఞనముత్ సృజేత్ |  

తస్మా శ్రీదేశి కేంద్రాయ నమశాచభీషఠ సిదధయే ||          (36) 
 

శ్లో||   కాశీ క్షేత్పం నివాసశ్చ జాహ్నవీ చరణోదక్ం |  
గురుర్ విశేిశ్ిర స్సాక్షాత్, త్యరక్ం బ్రహ్ా నిశ్చయః ||      (37) 

 
శ్లో||   గురుసేవా గయాప్రోకాత, దేహ్స్సాత్ అక్షయో వ్టః |  

తత్ పాదం విష్ణు పదం స్సాత్, తత్ప దతత మనసతతం ||      (38) 
 
శ్లో||  గురుమూర్వతం సార్దనినతాం, గురోర్యనమ సదా జపేత్ |  

గురోర్యజాఞం ప్రకుర్విత గురోరనాం న భావ్యేత్ ||        (39) 
 
శ్లో||   గురువ్కేే సిితం బ్రహ్ా, ప్రాపాతే తత్ ప్రస్సదతః |  

గురోర్ ధాానం సదా కుర్యాత్, పురుషం స్మతవర్వణ యధా ||(40) 
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శ్లో||   స్సిశ్రమంచ సిజాతించ, సి కీర్వతం పుషిఠవ్రధనం |  
ఏతత్ సరిం పర్వతాజా, గురుమేవ్ సమాశ్రయేత్ ||   (41) 
 

శ్లో||   అననాాశిచంత యంతో యే, సల్భం పరమం సఖం |  
తస్సాత్ సరిప్రయతేనన, గురోర్యర్యధనం కురు ||         (42) 
 

శ్లో||   గురువ్కేే సిిత్య విదాా, గురుభకాతా చ ల్భాతే |  
త్రైలోకేా సుట వ్కాతరో, దేవ్ర్వి పితృ మానవాః |         (43) 
 

శ్లో||   గుకార శాచధ కారోహి, రుకారసేతజ ఉచాతే |  
అజాఞనగ్రాసక్ం బ్రహ్ా, గురుర్దవ్ న సంశ్యః ||         (44) 

 
శ్లో||   గుకార శాచధ కారసత, రుకారసతనినరోధ క్ృత్ |  

అంధకార వినాశిత్యిత్, గురుర్వ తాభధీయతే ||         (45) 
  

శ్లో||  గుకార్యశ్చ గుణాతీతో, రూపాతీతో రుకారక్ః |  
గుణరూప విహీనత్యిత్, గురుర్వతా భధీయతే ||         (46) 

 
శ్లో||   గుకారః ప్రధమో వ్రుః, మాయాద్వ గుణభాసక్ః |  

రుకారోఽసిత పరంబ్రహ్ా, మాయా భ్రంతి విమోచక్ం ||   (47) 
 

శ్లో||   ఏవ్ం గురుపదం శ్రేషవం, దేవానా మపి దరోభం |  
హ్మహ్మ హూహూ గణైశ్మచవ్, గంధర్యి ద్మాశ్చ పూజితం||      (48) 
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శ్లో||   ధృవ్ంతేష్ట్ంచ సర్దిష్ట్, నాసితతతిం గురో పరం |  
గురో ర్యధనం కుర్యాత్, సిజీవ్తిం నివేదయేత్ ||        (49) 

 
శ్లో||   ఆసనం శ్యనం వ్స్త్రం, వాహ్నం భూషణాద్వక్ం |  

స్సధకేన ప్రదాతవ్ాం, గురు సంతోషకారణం ||         (50) 
 
శ్లో||   క్రాణా మనస్సవాచ్చ, సరిదాఽఽర్యధయేత్ గురుం |  

దీరఘ దండం నమసుృతా, నిరోజ్ఞో గురు సనినధౌ ||   (51) 
 
శ్లో||  శ్ర్వర మింద్రియం ప్రాణం, అరిసిజన బ్ధ్ంధవాన్ |  

ఆతాదార్యద్వక్ం సరిం, సదురుభోా నివేదయేత్ ||         (52) 
 
శ్లో||   గురుర్దకో జగతారిం, బ్రహ్ావిష్ణు శివాతాక్ం |  

గురో పరతరం నాసిత, తస్సాత్ సంపూజయేద్ గురుం ||    (53) 
 
శ్లో||   సరి శ్రుతి శిరోరతన, విర్యజిత పదాంబుజం |  

వేదాంత్యరి ప్రవ్కాతరం, తస్సాత్ సంపూజయేద్ గురుం ||   (54) 
 
శ్లో||  యసా సారణ మాత్రేణ, జాఞన ముతరదాతే సియం |  

స ఏవ్ సరి సంపతితః తస్సాత్ సంపూజయేత్ గురుం ||    (55) 
 
శ్లో||   క్ృమికోటిభర్యవిషవం, దరుంధమల్ మూత్పక్ం |  

శేోషారక్తతి చ్చమాంసః వ్దధం చైతద్ వ్ర్యననే ||         (56) 
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శ్రీ గురుగీత : ప్రధమాధ్యాయాం : తృతీయపాదాం 
  
 

శ్లో||   సంస్సరవ్ృక్ష మారూఢా పతంతి నరకారువే |  
యస్సినుదధరతే సర్యిన్ తస్మా శ్రీ గురువే నమః ||         (57) 

 
శ్లో||   గురుర్బ్ాహ్మా గురుర్విష్ణు, గురుర్దేవో మహేశ్ిరః |  

గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్ా, తస్మా శ్రీగురవే నమః ||         (58) 
 
శ్లో||   అజాఞన తిమిర్యంధసా, జాఞనాంజన శ్లాక్యా |  

చక్షురు నీాలితం యేన, తస్మా శ్రీ గురువే నమః ||         (59) 
 
శ్లో|| అఖండ మండలాకారం వాాపతం యేన చర్యచరం |  

తత్ పదం దర్వితం యేన తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (60) 
 
శ్లో||  స్సివ్రం జంగమం వాాపతం యత్ కించత్ స చర్యచరం |  

తిం పదం దర్వితం యేన తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (61) 
 
శ్లో||   చనాయం వాాపితం సరిం త్రైలోక్ాం సచర్యచరం |  

అసితిం దర్వితం యేన తస్మా శ్రీ గురవేనమః ||         (62) 
 
శ్లో||   నిమిష్ట్నినమిష్ట్ర్యదిాి యదాికాాద్మి విముచాతే |  

స్సిత్యానం శివ్మాలోక్ా తస్మా శ్రీగురవే నమః ||         (63) 
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శ్లో||   చైతనాం శాశ్ితం శాంతం వోామాతీతం నిరంజనం |  
నాదబంద క్ళాతీతం తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||          (64) 

 
శ్లో||   నిరుుణం నిరాల్ం శాంతం, జంగమం సిిరమేవ్చ |  

వాాపతం యేన జగతారిం, తస్మా శ్రీ గురువే నమః ||         (65) 
 
శ్లో||   స పిత్య సచమే మాత్య, స బంధుః సచ దేవ్త్యః |  

సంస్సర మోహ్నాశాయ, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (66) 
 
శ్లో||   యత్ సతేిన జగత్ సతిం, యత్ ప్రకాశేన భాతి తత్ |  

యదా నందేన నందంతి, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (67) 
 
శ్లో||   యసిాన్ సిిత మిదం సరిం భాతియ దాాస రూపతః |  

యత్ ప్రీత్యా ప్రియం పుత్ప్ద్వ తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||       (68) 
 
శ్లో||   యేనేదం దర్వితం తతిం చతత చైత్యాద్వక్ం తధా |  

జాగ్రత్ సిపన సష్ణపాతాద్వ, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (69) 
 
శ్లో||   యసా జాఞన మిదం విశ్ిం, నదృశ్ాం భననభేదతః |  

సదైక్ రూప రూపాయ, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (70) 
 
శ్లో||   యసా జాఞతం మతం తసా, మతం యసా న వేదసః |  

అననాభావ్ భావాయ, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||   (71) 
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శ్లో||   యస్మా కారణ రూపాయ, కారారూపేణ భాతియత్ |  
కారా కారణ రూపాయ, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (72) 

 
శ్లో||   నానా రూప మిదం విశ్ిం న కేనాపాసిత భననత్య |  

కారాకారణ రూపాయ తస్మా శ్రీ గురువే నమః ||         (73) 
 
శ్లో||   జాఞనశ్కిత సమారూఢ, తతిమాలా విభూషిణే |  

భుకిత ముకిత ప్రదాత్రేచ, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||          (74) 
 
శ్లో||  అనేక్ జనా సంప్రాపత క్రాబంధ విదాహినే |  

జాఞనాఽనల్ ప్రభావేన తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||          (75) 
 
శ్లో||   శ్లషణం భవ్ సింధోశ్చ దీపనం క్షర సంపదాం |  

గురోపాదోదక్ం యసా తస్మా శ్రీ గురవేనమః ||         (76) 
 
శ్లో||  న గురో రధిక్ం తతతవం న గురో రధిక్ం తపః |  

న గురో రధిక్ం జాఞనం తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (77) 
 
శ్లో||   మనానధః శ్రీ జగనానధః, మదురు శ్రీ జగదురుః |  

మమాఽఽత్యా సరిభూత్యత్యా, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||   (78) 
 
శ్లో||   గురుర్యద్వ రనాద్వశ్చ, గురుః పరమ దైవ్తం |  

గురుమంత్ప సమోనాసిత, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (79) 
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శ్లో||   ఏక్ ఏవ్ పరో బంధుః విషమే సముపసిితే |  

గురుసాక్ల్ ధర్యాత్యా, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||          (80) 
 
శ్లో||   గురుమధ్యా సిితం విశ్ిం, విశ్ి మధ్యా సిితో గురుః |  

గురుర్విశ్ిం న చ్చనోాఽసిత, తస్మా శ్రీ గురవేనమః ||   (81) 
 
శ్లో||   భవారణా ప్రవిషవసా ద్వజ్ఞాహ్ భ్రంత చేతసః |  

యేన సందర్వితః పంధా తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (82) 
 
శ్లో||   త్యపత్పయాగ్నన తపాతనాం అశాంత ప్రాణినాం ముదే |  

గురుర్దవ్ పర్యగంగా, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||          (83) 
 
శ్లో||   అజాఞనే నాహినా గ్రస్సధ ప్రాణినస్సతన్ చకితాక్ః |  

విదాా సిరూపో భగవాన్, తస్మా శ్రీ గురవే నమః ||         (84) 
 
శ్లో||   హేతవే జగత్యమేవ్ సంస్సర్యరువ్ సేతవే |  

ప్రభవే సరివిదాానాం శ్ంభవే గురవే నమః ||          (85) 
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గురుపధాం - గురుమారాగవలాంబనాం 
  
 

శ్లో||   ధాానమూల్ం గురోరూార్వత పూజా మూల్ం గురోఃపదం |  
      మంత్పమూల్ం గురోర్యిక్ాం ముకితమూల్ం గురోః క్ృపా ||(86) 
 
శ్లో||   సపతస్సగర పరాంత, తీరిస్సనన ఫల్ం త్య యత్ |  

గురోః పాదోద బందోశ్చ, సహ్స్రంశేన తతుల్ం ||        (87) 
 
శ్లో||   శివేరుష్టవ గురుస్సతే్య గురౌరుష్టవన క్శ్చన |  

ల్బ్ధ్ధవ కుల్ గురుం సమాక్, గురుమేవ్ సమాశ్రయేత్ ||    (88) 
 
శ్లో||   మధులుబోధ యధాభృంగః పుష్ట్రత్ పుష్ట్రంతరం వ్రజేత్ |  

జాఞనలుబధ సతథా శిషాః గురోర్ గురింతరం వ్రజేత్ ||      (89) 
 
శ్లో||   వ్ందే గురుపద దిందిం వాజఞమనోఽతీత గోచరం |  

శేితరక్త ప్రభాభననం శివ్ శ్కాతాతాక్ం పరం ||         (90) 
 
శ్లో||   గుకారంచ గుణాతీతం రుకారం రూపవ్ర్వతోం |  

గుణాతీత మరూపంచ యోదదాాత్ సగురు సాృతః ||  (91) 
 
శ్లో||   అత్రినేత్ప శిివ్ స్సాక్షాత్ ద్విబ్ధ్హుశ్చ హ్ర్వసాృతః |  

యోఽచత్యరిదనోబ్రహ్ా శ్రీగురు క్ధితః ప్రియే ||         (92) 
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శ్లో||   అయం మయాంజలిరాదధ దయాస్సగర సిదధయే |  
యదనుగ్రహ్తో జంత్యః, చత్ప సంస్సర ముకితభాత్ ||       (93) 

 
శ్లో||   శ్రీగురో పరమం రూపం వివేక్ చక్షు రగ్రతః |  

మంద భాగాా న పశ్ాంతి అంధా సూరోాదయం యధా ||(94) 
 
శ్లో||   కులానాం కుల్ కోటీనాం, త్యరక్సతత్ప తక్షణాత్ |  

అతసతం సదురుం జాఞత్యి, త్రికాల్ మభవాదయేత్ ||         (95) 
 
శ్లో||   శ్రీనాధ చరణ దిందిం, యస్సాంద్వశి విర్యజితే |  

తస్సాం ద్వశి నమసుర్యాత్, భకాతా ప్రతిద్వనం ప్రియే ||     (96) 
 

శ్లో||   స్సష్ట్వంగ ప్రణిపాతేన సతవ్నినతాం గురుం భజేత్ |  
భజనాత్ స్మిరా మాపోనతి సిసిరూప మయో భవేత్ ||    (97) 

 
శ్లో||  దోర్యాాం పదాాాం చ జాను భాాము రస్స శిరస్స దృశా |  

మనస్స వ్చస్స చేతి, ప్రణామోఽష్ట్వంగ ఉచాతే ||         (98) 
 
శ్లో||   తస్మా ద్వశే సతత, మంజలి ర్దష నితాం  

ప్రక్షిపాత్యం ముఖ ర్వతై రాధురః ప్రసూనః |  
జాగర్వత యత్ప భగవాన్, గురుచక్రవ్ర్వత  
విశ్ిసిితి ప్రళయ, నాటక్ నితాస్సక్షీ ||           (99) 
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శ్లో||  అభాస్మతాః కిము దీరఘకాల్ విమలః వాాధి ప్రదైర్ దషుర  
ప్రాణాయామ శ్తై రనేక్ క్రణైః, దఃఖాతాకైర్ దరోయః |  
యసిాననభుాద్వతే వినశ్ాతి బలీ, వాయుసియం తక్షణాత్  

      ప్రాపుతం తతా హ్జ సిభావ్ మనిశ్ం, సేవేత చైక్ం గురుం 100 
 
శ్లో||   జాఞనం వినాముకిత పదం, ల్భాతే గురుభకితతః |  

గురో సామానతో నానాత్, స్సధనం గురుమార్వుణాం ||   (101) 
 
శ్లో||   యస్సాత్ పరతరం నాసిత నేతి నేతీతి వైశ్రుతిః |  

మనస్స వ్చస్స చైవ్ సతామార్యధయేదురుం ||       (102) 
 
శ్లో||  గురోక్ృపా ప్రస్సదేన, బ్రహ్ా విష్ణు మహేశ్ిర్యః |  

స్సమరిా  మభజన్ సర్ది, సృషిఠ సిితాంత క్రాణి ||       (103) 
 
శ్లో||   దేవ్కిననర గంధర్యిః పితృ యక్షాసత త్యంబురః |  

మునయోఽపిన జానంతి, గురు శుశ్రూషణే విధిం ||       (104) 
 
శ్లో||   త్యర్వుకాశాచంద స్సశ్మచవ్, దైవ్జాఞ క్రాఠా ప్రియే |  

లౌకికాసేతన జానంతి, గురుతతతవం నిర్యకుల్ం ||       (105) 
 
శ్లో||   మహ్మహ్ంకార గర్దిణ, తపో విదాా బలేనచ |  

భ్రమంతి చ్చసిాన్ సంస్సర్ద, ఘటీ యంత్పం యధా పునః ||106 
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శ్లో||  యజిన నోఽపిన ముకాతసాాః న ముకాత యోగ్ననసతథా |  
త్యపస్స అపినో ముకాత, గురు తత్యతవత్ పర్యజ్మాఖా ||     (107) 

 
శ్లో||  న ముకాతసత చ గంధర్యిః, పితృ యక్షా సత చ్చరణాః |  

ఋషయ సిాదధ దేవాదాా, గురుసేవా పర్యనుాఖా ||       (108) 
 

 

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 95388 58115 
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శ్రీగురుగీత 
రాండవ అధ్యాయాం : ధ్యానవైభవాం  

 
శ్లో||  ధాానం శ్రుణు మహ్మదేవి సర్యినంద ప్రదాయక్ం |  

సరి సౌఖాక్రం చైవ్ భుకిత ముకిత ప్రదాయక్ం ||       (109) 
 
శ్లో||   శ్రీమత్ పరం బ్రహ్ా గురుం సార్యమి (సార్వసతనానను) 

శ్రీమత్ పరంబ్రహ్ా గురుం భజామి| (సేవిసతనానను)  
శ్రీమత్ పరంబ్రహ్ా గురుం వ్దామి (చెపురచునానను)  
శ్రీమత్ పరంబ్రహ్ా గురుం నమామి|| (నమసుర్వసతనానను) 110 

 
శ్లో||   బ్రహ్మానందం పరమసఖదం, కేవ్ల్ం జాఞనమూర్వతం  

దిందాి తీతం గగన సదృశ్ం, తతతవమస్సాద్వ ల్క్షాం | 
ఏక్ం నితాం విమల్మచల్ం, సరిధీ స్సక్షిభూతం  
భావాతీతం త్రిగుణ రహితం, సదురుం తం నమామి ||   (111) 

 
శ్లో||  హ్ృదంబుజే క్ర్వుక్మధాసంసేి  

సింహ్మసనే సంసిిత ద్వవ్ామూర్వతం | 
ధాాయేదురుం చంద్రక్ళాప్రకాశ్ం  
సచచత్యాఖాఽభీషవవ్రం దదానం ||             (112) 
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శ్లో||  శేిత్యంబర శేితవిలేపపుషరం  
ముకాతవిభూషం ముద్వతం ద్వినేత్పం | 
వామాంక్పీఠసితిద్వవ్ాశ్కితం  
మందసిాతం పూరుక్ృపావిధానం ||        (113) 

 
శ్లో||  ఆనందమానందక్రం ప్రసననం  

జాఞనసిరూపం నిజబోధయుక్తం| 
యోగీంద్రమీడాం భవ్రోగవైదాం  
శ్రీమదురుం నితామహ్ం నమామి||        (114) 

 
శ్లో||   వ్ందే గురూణాం చరణా రవిందే,  

సందర్విత స్సితా సఖావ్ బోధ్య |  
జనసా యే జాంగలి కాయమానే  
సంస్సర హ్మలాహ్ల్ మోహ్శాంతమాః ||         (115) 

 
శ్లో||  యసిాన్ సృషివ సిితి ధింస, నిగ్రహ్మనుగ్రహ్మతాక్ం |  

క్ృతాం పంచవిధం శ్శ్ిత్, భాసతే తం గురుం భజేత్ || 116  
  
శ్లో||   పాదాబ్ద ోసరిసంస్సర దావ్కాలానల్ం సికే |  

బ్రహ్ారంధ్రే సిిత్యం భోజ మధాసిం చంద్రమండల్ం ||     (117) 
 
శ్లో||  అక్ధాద్వ త్రిర్దఖాబ్ద,ో సహ్స్రదళ మండలే |  

హ్ంస పారివ త్రికోణేచ, సార్దత్ తనాధాగం గురుం ||    (118) 
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శ్లో||   నితాం శుదధం నిర్యభాసం, నిర్యకారం నిరంజనం |  
నితాబోధం చదానందం, గురుం బ్రహ్ా నమామాహ్ం || (119) 

 
శ్లో||   సక్ల్ భువ్న సృషివః క్లిరత్య శేష సృషివః  

నిఖిల్ నిగమ దృషివః సతరదార్మధక్ సృషివః |  
అతదుణ పరమేషివః సతరదార్మధక్ దృషివః  
భవ్గుణ పరమేషివః మోక్షమార్ముక్ దృషివః ||        (120) 

 
శ్లో||   సక్ల్ భువ్న రంగ, స్సిపనా సతంభయషివః |  

సక్రుణ రసవ్ృషివః తతతవమాలా సమషివః |  
సక్ల్ సమయ సృషివః సచచదానంద దృషివః |  
నివ్సత్య మయినితాం శ్రీ గురోర్ ద్వవ్ాదృషివః||        (121) 

 
శ్లో||  నగురో రధిక్ం నగురో రధిక్ం నగురో రధిక్ం నగురోరధిక్ం |  
   శివ్శాసనతః శివ్శాసనతః శివ్శాసనతః శివ్శాసనతః ||  (122) 
 
శ్లో|| ఇదమేవ్ శివ్ం ఇదమేవ్ శివ్ం ఇదమేవ్ శివ్ం ఇదమేవ్ శివ్ం |  
హ్ర్వశాసనతో హ్ర్వశాసనతో హ్ర్వశాసనతో హ్ర్వశాసనతః || (123) 
 
శ్లో|| విద్వతం విద్వతం విద్వతం విద్వతం విజనం విజనం విజనం విజనం  
     విధిశాసనతో విధిశాసనతో విధిశాసనతో విధిశాసనతః || (124) 
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శ్లో||   ఏవ్ం విధం గురుం ధాాత్యి, జాఞనము తరదాతే సియం |  
తదా గురూపదేశేన, ముకోతఽహ్మితి భావ్యేత్ ||      (125) 

 
శ్లో||  గురూప ద్వషవ మార్దుణ, మనశుిద్వధం త్య కారయత్ |  
   అనితాం ఖండయేతారిం, యత్ కించత్ చ్చతాగోచరం || (126) 
 
శ్లో||   జేఞయం సరిం ప్రతీతంచ, జాఞనం చ మన ఉచాతే |  
జాఞనం జేఞయం సమం కుర్యాత్, నానాః పంధా ద్వితీయక్ః || (127) 
 
శ్లో||   కిమత్ప బహునోకేతన, శాస్త్రకోటి శ్తైరపి |  

దరోభా చతత విశ్రంతిః, వినా గురుక్ృపాం పర్యం ||       (128) 
 
శ్లో|| క్రుణాఖడు పాతేన, ఛిత్యి పాశాషవక్ం శిశ్లః |  

సమాగానంద జనక్ః సదురు స్సాఽభధీయతే ||      (129) 
 
శ్లో||  ఏవ్ం శ్రుత్యి మహ్మదేవి! గురునిందా క్రోతి యః |  

సయాతి నరకాన్ ఘోర్యన్, యావ్త్ చంద్ర ద్వవాక్రౌ || (130) 
 
శ్లో||  యావ్త్ క్లారంతకో దేహ్ః త్యవ్దేవేి గురుం సార్దత్ |  

గురులోపోన క్రతవ్ాః, సిచచంధో యద్వ వా భవేత్ ||      (131) 
 
శ్లో||  హుంకార్దణ న వ్క్తవ్ాం ప్రాజఞ శిష్టమాః క్దాచన |  

గురోరగ్రేన వ్క్తవ్ాం అసతాంత్య క్దాచన ||       (132) 
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శ్లో||  గురుం తిం క్ృతా హుంక్ృతా, గురుస్సనినధా భాషణః |  
అరణేా నిరోలే దేశే, సంభవేత్ బ్రహ్ార్యక్షసః ||        (133) 

 
శ్లో||  అద్మితం భావ్యేనినతాం, సర్యివ్స్సిస సరిదా |  

క్దాచదపి నో కుర్యాత్, అద్మితం గురుసనినధౌ ||       (134) 
 
శ్లో||  దృశ్ా విసాృతి పరాంతం, కుర్యాత్ గురుపదారచనం |  

త్యదృశ్స్మావ్ కైవ్ల్ాం, నచ తద్ వ్ాతిర్దకిణః ||        (135) 
 
శ్లో||  అపి సంపూరు తతిజఞః గురుత్యాగీ భవేద్ యదా |  

భవ్త్ ఏవ్హితస్సాంత కాలేవిక్షేప ముతుటం ||       (136) 
 
శ్లో||  గురుకారాం న ల్ం ఘేత, నాపృష్ట్వా  కారామాచర్దత్ |  

నహుాతితష్టవత్ ద్వశేఽనత్యి, గురుసదాావ్ శ్లభతః ||       (137) 
 
శ్లో||   గురౌసతి సియం దేవి! పర్దషంత్య క్దాచన |  

ఉపదేశ్ం న కుర్యాత్ హి, తదాచేత్ ర్యక్షస్సభవేత్ ||     (138) 
 
శ్లో||  న గురో ర్యశ్రమే కుర్యాత్ దష్ట్రనం పర్వసరరణం |  

దీక్షా వాాఖాా ప్రభుత్యిద్వ గురోర్యజాఞం న కారయేత్ ||  (139) 
 
శ్లో||   నోపా శ్రయంచ పరాంక్ం, నచ పాద ప్రస్సరణం |  

నాంగ భోగాద్వక్ం కుర్యాత్, న లీలా మపర్యమపి ||       (140) 
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శ్లో||  గురూణాం సద సదాిఽపి, యదక్తం తననల్ంఘ యేత్ |  
కురినానజాఞం ద్వవార్యత్రౌ, దాసవ్త్ నివ్సేత్ గురౌ ||     (141) 

 
శ్లో||  అదతతం న గురోర్ ద్రవ్ాం, ఉపభుంజీత క్ర్విచత్ |  

దతతంచ రంక్వ్త్ గ్రాహ్ాం, ప్రాణోపేాతేన ల్భాతే ||       (142) 
 
శ్లో||  పాదకాఽసన శ్యాాద్వ, గురుణా య ద భీషివతం |  
   నమసుర్విత తతారిం, పాదాభాాం నసాపృశేత్ క్ిచత్ || (143) 
 
శ్లో||  గచఛతః పృషవతో గచేఛత్, గురు చ్చఛయాం న ల్ంఘయేత్ |  

నోల్్ణం ధారయే దేిషం, నాల్ంకారం సతతోల్్ణాన్ ||   (144) 
 
శ్లో||  గురునిందాక్రం దృష్ట్వా, ధావ్యే దధవాసయేత్ |  

స్సినం వాతతరర్వత్యాజాం, జిహ్మిచేఛదాక్షమో యద్వ ||     (145) 
 
శ్లో||  నోచఛషవం క్సాచదేేయం, గురోర్యజాఞం నచతాజేత్ |  

క్ృతాన ముచచషవ మాదాయ, హ్విర్వవ్ భక్షయేతావయం ||146  
 
శ్లో||  నానృతం నాప్రియం చైవ్ న గరిం నాపి వా బహు |  

న నియోగపరం బ్రూయాద్ గురోర్యజాఞం విభావ్యేత్ ||(147) 
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శ్లో||  ప్రభో! దేవ్కులేశానాం స్సిమిన్ ర్యజన్! కులేశ్ిర! |  
ఇతి సంబోధనర్వాతః గురుభావేన సరిదా ||       (148) 

 
శ్లో||  మునిభః పననగైర్యిఽపి, సరర్యి శాపితో యద్వ |  

కాల్మృత్యా భయాదాిఽపి, గురుసాంత్ప్తి పారితి! || (149) 
 
శ్లో||  అశ్కాతహి సర్యదాాశ్చ, హ్ాశ్కాత మునయసతధా |  

గురుశాపోప పననసా, రక్షణాయచ కుత్పచత్ ||       (150) 
 
శ్లో||  మంత్పర్యజ మిమందేవి! గురుర్వతాక్షర దియం |  

సాృతి వేద పుర్యణానాం, స్సరమేవ్ న సంశ్యః ||       (151) 
 
శ్లో||  సత్యుర మాన పూజారధం, దండ కాష్ట్య ధారణః |  

స సనాాసీ న వ్క్తవ్ా, సనాాసీ జాఞన తతరరః ||       (152) 
 
శ్లో||  విజానంతి మహ్మవాక్ాం, గురోః చరణ సేవ్యా |  

తేన సనాాసినః ప్రోకాత, ఇతర్ద వేషధార్వణః ||        (153) 
 
శ్లో||  నితాం బ్రహ్ా నిర్యకారం, నిరుుణం బోధయేత్ పరం |  

భాసయన్ బ్రహ్ా భావ్ంచ, దీపో దీపాంతరం యధా || (154) 
 
శ్లో||   గురుప్రస్సదతః స్సితాని, ఆత్యార్యమ నిర్వక్షణాత్ |  

సమత్య ముకిత మార్దుణ, స్సితాజాఞనం ప్రవ్రతతే ||       (155) 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 25 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

శ్లో||   ఆ బ్రహ్ాసతంభ పరాంతం, పరమాతా సిరూపక్ం |  
స్సివ్రం జంగమం చైవ్, ప్రణమామి జగనాయం ||      (156) 

 
శ్లో||  వ్ందేఽహ్ం సచచదానందం, భావాతీతం జగదురుం |  

నితాం పూరుం నిర్యకారం, నిరుుణం స్సితాసం సిితం || (157) 
 
శ్లో||  పర్యతరర తరం ధాాయేత్, నితామానంద కారక్ం |  

హ్ృదయాకాశ్ మధాసిం, శుదధసుటిక్ సనినభం ||       (158) 
 
శ్లో||  సుటికే స్సుటిక్ం రూపం, దరరణే దరరణో యధా |  

తధాఽఽతాని చదాకారం ఆనందం స్సఽహ్మిత్యాత ||(159) 
 
శ్లో||  అంగుషఠ మాత్పం పురుష, ధాాయేచచ చనాయం హ్ృద్వ |  

తత్ప సురతి యో భావ్ః, శ్ృణు తతుధయామితే ||       (160) 
 
శ్లో||  అజ్ఞఽహ్ మమరోఽహ్ం చ, అనాద్వ నిధనో హ్ాహ్ం |  

అవికారశిచదానందః, అణయానాహ్తో మహ్మన్ ||       (161) 
 
శ్లో||  అపూరి మ పరం నితాం, సియం జ్ఞాతిర్ నిర్యమయం |  

విరజం పరమాకాశ్ం, ధ్రువ్ మానంద మవ్ాయం ||       (162) 
 
శ్లో||  అగోచరం తధాఽగమాం, నామరూప వివ్ర్వోతం |  

నిశ్ిబేంత్య విజానీయాత్, సిభావాత్ బ్రహ్ా పారితి! || (163) 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 26 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

శ్లో||  యధా గంధ సిభావ్తిం, క్రూరర కుసమాద్వష్ణ |  
శీతోషుతి సిభావ్తిం, తధా బ్రహ్ాణి శాశ్ితం ||       (164) 

 
శ్లో||   యధా నిజసిభావేన, కుండలే క్టకాదయః |  

సవ్రుతేిన తిషఠంతి, తధాఽహ్ం బ్రహ్ా శాశ్ితం ||     (165) 
 
శ్లో||  సియం తధా విధో భూత్యి, స్సతివ్ాం యత్పకుత్పచత్ |  

కీటోభృంగ ఇవ్ ధాానాద్, యధా భవ్తి త్యదృశ్ః ||       (166) 
 
శ్లో||   గురుధాానం తధాక్ృత్యి సియం బ్రహ్ా మయోభవేత్ |  

పిండే పదే తధా రూపే ముకాతసేత నాత్ప సంశ్యః ||       (167) 
 

పారిత్యావాచ:-  
శ్లో||  పిండం కింత్య మహ్మదేవ్! పదం కిం సముదాహ్ృతం |  

రూపాతీతంచ రూపం కిం, ఏత దాఖాాహి శ్ంక్ర! ||    (168) 
 
శ్రీ మహ్మదేవ్ ఉవాచ:-  
శ్లో||   పిండం కుండలినీ శ్కితః పదం హ్ంస ముదాహ్ృతం |  

రూపం బంద ర్వతి జేఞయం రూపతీతం నిరంజనం ||    (169) 
 
శ్లో||  పిండే ముకాతః పదేముకాతః రూపే ముకాత వ్ర్యననే |  

రూపాతీ తేత్యయే ముకాతః తేముకాతః నాత్ప సంశ్యః ||  (170) 
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శ్లో||  గురుధాానే నవ్ నితాం, దేహీ బ్రహ్ామయోభవేత్ |  
సిితశ్చయత్ప కుత్ప్పి, ముకోతఽసౌ నాత్ప సంశ్యః ||      (171) 

 
శ్లో||  జాఞనం వైర్యగామైశ్ిరాం, యశ్ శ్రీ సిముదాహ్ృతం |  

షడ్గుణైశ్ిరా యుకోతహి, భగవాన్ శ్రో గురుః ప్రియే ||       (172) 
 
శ్లో||   గురుశిివో గురుర్దేవో, గురుర్ంధుః శ్ర్వర్వణాం |  

గురుర్యత్యా గురుర్వోవో, గురోరనానన విదాతే ||        (173) 
  
శ్లో||  ఏకాకీ నిసరృహ్ శాింతః చంత్యసూయా వివ్ర్వతోః |  

బ్ధ్ల్ా భావేన యో భాతి, బ్రహ్ాజాఞనీ స ఉచాతే ||       (174) 
 
శ్లో||   న సఖం వేద శాసేేష్ణ, న సఖం మంత్ప తంత్పకే |  

గురో ప్రస్సదా దనాత్ప, సఖ నాసిత మహీతలే ||       (175) 
 

శ్లో||  చ్చర్యిక్ వైషువ్ మతే, సఖం ప్రాభాక్ర్ద నహి |  
గురోపాదాంతి కేయదిత్, సఖం వేదాంత సమాతం || (176) 

 
శ్లో||   న తత్యాఖం సర్దంద్రసా, న సఖం చక్రవ్ర్వతనాం |  

యత్యాఖం వీతర్యగసా, మునేర్ద కాంత వాసినః ||       (177) 
 
శ్లో||  నితాం బ్రహ్ారసం పీత్యి తృపోతయః పరమాతాని |  

ఇంద్రంచ మనాతే రంక్ం నృపాణాం తత్పకా క్ధా ||     (178) 
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శ్లో||   యతః పరమకైవ్ల్ాం, గురుమార్దుణ వైభవేత్ |  
గురుభకితరతః కార్యా, సరిదా మోక్ష కాంక్షిభః ||       (179) 

 
శ్లో||   ఏక్మేవాఽద్వితీయోహ్ం, గురువాకేాన నిశిచతః |  

ఏవ్మభా సాత్య నితాం, న సేవ్ాంవై వ్నాంతరం ||       (180) 
 
శ్లో||  అభాాస్సనిన మిష్టణైవ్, సమాధి మధిగచఛతి |  

ఆ జనా జనితం పాపం, తతషణా దేవ్ నశ్ాతి ||        (181) 
 
శ్లో||  కిమావాహ్న మవ్ాకేత, వాాపకే కిం విసరోనం |  

ఆమూర్దత చ క్ధం పూజా, క్ధం ధాానం నిర్యమయే ||   (182) 
 
శ్లో||  గురుర్విష్ణుః సతతవమయో, ర్యజసః చత్యర్యననః |  

త్యమస్స రుద్ర రూపేణ, సృజతావ్తి హ్ంతి చ ||       (183) 
 
శ్లో||  సియం బ్రహ్ామయో భూత్యి, తతరరం చ్చవ్లోక్యేత్ |  

పర్యత్ పరతరం నానాత్, సరిగంతనినర్యమయం ||     (184) 
 
శ్లో||  తస్సావ్ లోక్నం ప్రాపా, సరిసంగ వివ్ర్వతోః |  

ఏకాకీ నిసరృహ్ శాింతః, స్సితవ్ాం తత్ ప్రస్సదతః ||    (185) 
 
శ్లో||  ల్బధంవాఽధ న ల్బధం వా, సిల్రం వా, బహుళం తధా |  

నిష్ట్ుమే నవ్ భోక్తవ్ాం, సదా సంత్యషఠ మానసః ||       (186) 
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శ్లో|| సరిజఞ పదమిత్యాహుః, దేహీ సరిమయో భువి |  
సదాఽనందః సదా శాంతః, రమతే యత్ప కుత్పచత్ ||   (187) 

 
శ్లో||  యత్రైవ్ తిషఠతే స్సఽపి, సదేశ్ః పుణా భాజనః |  

ముక్తసా ల్క్షణం దేవి! తవాగ్రే క్ధితం మయా ||      (188) 
 
శ్లో||  ఉపదేశ్ సతవయం దేవి, గురుమార్దుణ ముకితదః |  

గురుభకితః తధాఽతాంత్య, క్రతవాావై మనీషిణః ||       (189) 
 
శ్లో||  నితాయుకాత శ్రయసారి, వేదక్ృత్ సరి వేదక్ృత్ |  

సిపర జాఞనదాత్య చ, తం వ్ందే గురుమీశ్ిరం ||       (190) 
 
శ్లో||  యదాపాధీత్య నిగమాః షడంగా ఆగమాః ప్రియే |  

అధాాత్యా దీని శాస్సేణి, జాఞనం నాసిత గురుం వినా ||      (191) 
 
శ్లో||  శివ్ పూజారతో వాఽపి, విష్ణు పూజారతోఽధవా |  

గురుతతతవ విహీనశేచత్, తత్ సరిం వ్ారిమేవ్హి ||        (192) 
 
శ్లో||  శివ్సిరూప మజాఞత్యి, శివ్ పూజా క్ృత్య యద్వ |  

స్స పూజా నామమాత్పం స్సాత్, చత్పదీప ఇవ్ప్రియే ||    (193) 
 
శ్లో||  సరిం స్సాత్ సఫల్ం క్రా, గురుదీక్షా ప్రభావ్తః |  

గురు లాభాత్ సరిలాభః, గురు హీనసత బ్ధ్లిశ్ః ||       (194) 
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శ్లో||  గురుహీనః పశుః కీటః, పతంగో వ్కుత మరితి |  
శివ్రూపం సిరూపం చ, న జానాతియతః సియం ||  (195) 

 
శ్లో||  తస్సాత్ సరి ప్రయతేనన, సరిసంగ వివ్ర్వతోః |  

విహ్మయ శాస్త్రజాలాని, గురుమేవ్ సమాశ్రయేత్ ||       (196) 
 
శ్లో||  నిరసత సరిసందేహ్, ఏకీక్ృతా సదరినం |  

రహ్సాం యోదరియతి, భజామి గురుమీశ్ిరం ||       (197) 
 
శ్లో||  జాఞనహీనో గురుస్సతజ్ఞా, మిధాావాదీ విడంబక్ః |  

సివిశ్రంతిం న జానాతి, పరశాంతిం క్రోతి కిం? ||     (198) 
 
శ్లో||  శిలాయాః కిం పరం జాఞనం, శిలా సంఘ ప్రత్యరణే |  

సియం తరుతం న జానాతి, పరం నిస్సతరయేత్ క్ధం ||  (199) 
 
శ్లో||  న వ్ందనీయాసేత క్షవం, దరినాద్ భ్రంతి కారకాః |  

వ్రోయేత్ త్యన్ గురూన్ దూర్ద, ధీర సాత్య సమాశ్రయేత్ ||200 
 
శ్లో||  పాషండినః పాపరత్యః నాసితకా భేద బుదధయః |  

స్త్రీ ల్ంపటా దర్యచ్చర్య, క్ృతఘ్నన బక్ వ్ృతతయః ||       (201) 
 
శ్లో||  క్రాభ్రష్ట్వ క్షమానష్ట్వ, నిందా తర్ముశ్చ వాద్వనః |  

కామినః క్రోధినశ్మచవ్, హింస్ర శ్చండా శ్ి ఠా సతథా ||      (202) 
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శ్లో||  జాఞన లుపాతవన క్రతవాా, మహ్మపాపా సతథా ప్రియే! |  
ఏభోా భనోన గురుసేావ్ా, ఏక్భకాతా విచ్చరాచ ||         (203) 

 
శ్లో||  శిష్ట్ా దనాత్ప దేవేశి! న వ్దేదాసా క్సాచత్ |  

నర్యణాంచ ఫల్ప్రాప్తత, భకితర్ద వ్హి కారణం ?       (204) 
 
శ్లో||  గూఢో దృఢశ్చ ప్రీతశ్చ, మౌనేన సమాహితః |  

సక్ృత్యుమ గతోవాఽపి, పంచధా గురుర్వర్వతః ||      (205) 
 
శ్లో||  సరిం గురు ముఖాల్ోబధం, సఫల్ం పాపనాశ్నం |  
   యదాదాతా హితం వ్సత, తత్ తత్ ద్రవ్ాం న వ్ంచయేత్ || 206 
 
శ్లో||  గురుదేవారరణం వ్సత, తేన త్యష్ఠఠఽసిా సవ్రతే! |  
శ్రీ గురోః పాదకాం ముద్రాం, మూల్ మంత్పం చ గోపయేత్ ||(207) 
 
శ్లో||  నత్యఽసిాతే నాధ పదార విందం 

బుదీేంద్రియ ప్రాణ మనోవ్చోభః |  
యచచంతాతే భావిత మాతాయుక్తత  
ముముక్షుభః క్రామయోప శాంతయే ||        (208) 

 
శ్లో||  అనేన యదావేత్ కారాం తద్ వ్దామి తవ్ ప్రియే! |  

లోకోపకారక్ం దేవి! లౌకిక్ం త్య వివ్రోయేత్ ||      (209) 
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శ్లో||  లౌకికా దధరాతో యాతి, జాఞన హీనో భవారువే |  
జాఞన భావేచ యతారిం, క్రా నిషురా శాామతి ||       (210) 

 
శ్లో||  ఇమాంత్య భకిత భావేన, పఠేద్మి శ్రుణు యాదపి |  

లిఖిత్యి యత్ ప్రదానేన, తత్ సరిం ఫల్ మశునతే ||     (211) 
  
శ్లో||  గురుగీత్య మిమాందేవి! హ్ృద్వ నితాం విభావ్య |  

మహ్మవాాధి గతైర్ దఃఖః, సరిదా ప్రజపేనుాదా ||       (212) 
 
శ్లో||  గురుగీత్యక్షర కైక్ం, మంత్ప ర్యజమిదం ప్రియే! |  

అనేాచ వివిధాః మంత్ప్ః క్లాం నారింతి ష్ఠడశీం ||   (213) 
 
శ్లో||  అనంత ఫల్ మాపోనతి, గురుగీత్య జపేనత్య |  

సరిపాపహ్ర్య దేవి! సరిదార్వద్రాా నాశినీ ||        (214) 
 
శ్లో||  అకాల్ మృత్యా హ్ర్యచైవ్, సరిసంక్ట నాశినీ!  

యక్షర్యక్షస భూత్యద్వ, చోర వాాఘ్ర విఘ్నతినీ ||       (215) 
 
శ్లో||  సరోిపద్రవ్ కుష్ట్ఠ ద్వ, దషవ దోష నివార్వణ |  

యత్ ఫల్ం గురు స్సనినధాాత్ తతుల్ం పఠనాదావేత్ || (216) 
 
శ్లో||  మహ్మవాాధి హ్ర్య సరి, విభూతే సిద్వధదా భవేత్ |  

అధవా మోహ్నే వ్శేా, సియమేవ్ జపేతాదా ||       (217) 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 33 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

శ్లో||  కుశ్ దూర్యిసనే దేవి! హ్మాసనే శుభ్ర క్ంబళే |  
ఉపవిశ్ా తతోదేవి! జపేదే కాగ్రమానసః ||        (218) 

 
శ్లో||  శుక్ోం సరిత్ప వైప్రోక్తం, వ్శేా రకాతసనం ప్రియే |  

పదాాసనే జపేనినతాం, శాంతివ్శ్ాక్రం పరం ||       (219) 
 
శ్లో||  వ్స్ససేనేచ దార్వద్రాాం, పాష్ట్ణే రోగసంభవ్ః |  

మేద్వనాాం దఃఖమాపోనతి, కాష్టవ భవ్తి నిషుల్ం ||      (220) 
  
శ్లో||  క్ృష్ట్ుజినే జాఞనసిద్వధః, మోక్షశ్రీర్ వాాఘ్ర చర్యాణి |  

కుశాసనే జాఞనసిద్వధః, సరిసిద్వధసత క్ంబళే ||        (221) 
 
శ్లో||  ఆగ్ననయాాం క్రిణం చైవ్, వాయవాాం శ్తృనాశ్నం |  

నరృత్యాం దరినం చైవ్, ఈశానాాం జాఞనమేవ్చ ||      (222) 
 
శ్లో||  ఉదజ్మఞమఖ శాంతి జాపేా, వ్శేా పూరి ముఖఃసతధా |  

యామేాత్య మారణం ప్రోక్తం, పశిచమే చ ధనాగమః ||    (223) 
 
శ్లో||  మోహ్నం సరిభూత్యనాం, బంధ మోక్షక్రం పరం |  

దేవ్ర్యజ ప్రియక్రం, ర్యజానం వ్శ్మానయేత్ ||      (224) 
 
శ్లో||  ముఖసతంభ క్రం చైవ్, గుణానాంచ వివ్రధనం |  

దషురా నాశ్నం చైవ్, తధా సతురా సిద్వధదం ||           (225) 
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శ్లో||  అసిదధం స్సధయేత్ కారాం, నవ్గ్రహ్ భయాపహ్ం |  
ద సావపన నాశ్నం చైవ్, ససిపన ఫల్దాయక్ం ||      (226) 

  
శ్లో||  మోహ్శాంతి క్రం చైవ్, బంధ మోక్షక్రం పరం |  

సిరూప జాఞన నిల్యం, గీత్య శాస్త్ర మిదం శివే ||      (227) 
 
శ్లో||  యం యం చంతయతే కామం, తంతం ప్రాపోనతి నిశ్చయం |  

నితాం సౌభాగాదం పుణాం, త్యపత్పయ కులాపహ్ం ||  (228) 
 
శ్లో||  సరిశాంతి క్రం నితాం, ఇదం వ్ంధాాస పుత్పదం |  

అవైధవ్ా క్రం స్త్రీణాం, సౌభాగాసా వివ్రధనం ||      (229) 
 
శ్లో||  ఆయుర్యరోగా మైశ్ిరాం, పుత్ప ప్తత్ప వివ్రధనం |  

నిష్ట్ుమ జాపీ విధవా, పఠేనోాక్ష మవాపునయాత్ ||      (230) 
 
శ్లో||  అవైధవ్ాం సకామాత్య, ల్భతే చ్చనాజనాని |  

సరిదఃఖమయం విఘనం, నాశ్యేత్ త్యపహ్మరక్ం ||   (231) 
 
శ్లో||  సరిపాప ప్రశ్మనం, ధరాకామారి మోక్షదం |  
యం యం చంతయతే కామం, తంతం ప్రాపోనతి నిశిచతం || (232) 
 
శ్లో||  కామానాం కామధ్యనుర్మి, క్ల్రతే క్ల్ర పాదపః |  

చంత్యమణిశిచంతి తసా, సరిమంగళకారక్ం ||      (233) 
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శ్లో||  లిఖిత్యి పూజయేత్ యసత, మోక్షశ్రియం అవాపునయాత్ |  
గురు భకితర్ విశేష్టణ, జాయతే హ్ృద్వ సరిదా ||      (234) 

 
శ్లో||  జపంతి శాకాత సౌార్యశ్చ, గాణా పత్యాశ్చ వైషువాః |  

శైవాః పాశుపత్య సార్ది, సతాం సతాం న సంశ్యః ||  (235) 
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శ్రీ గురుగీత : తృతీయాధ్యాయాం : ప్రధమపాదాం 
  
శ్లో||  అధ కామా, జప స్సనిం, క్థయామి వ్ర్యననే |  

స్సగర్యంతే సర్వతీతర్ద, తీర్ది హ్ర్వహ్ర్యల్యే ||       (236) 
 
శ్లో||  శ్కిత దేవాల్యే గోష్టవ, సరిదేవాల్యే శుభే |  

వ్టసా ధాత్ప్ా మూలేవా, మఠే బృందావ్నే తధా ||      (237) 
 
శ్లో|| పవిత్రే నిరాలే దేశే, నిత్యానుష్ట్వనతోఽపివా |  

నిర్దిదనేన మౌనేన, జపమేతత్ సమారభేత్ ||       (238) 
 
శ్లో||  జాపేాన జయ మాపోనతి, జపసిద్వధం ఫల్ం తధా|  

హీనం క్రా తాజేతారిం, గర్విత స్సేన మేవ్చ ||      (239) 
 
శ్లో||   శ్ాశానే బల్ిమూలే వా, వ్ట మూలాంతికే తధా |  

సిదధా ంతి కానకే మూలే, చూత వ్ృక్షసా సనినధౌ ||      (240) 
 
శ్లో||  పీత్యసనం మోహ్నేత్య, హ్ాసితం చ్చభ చ్చర్వకే |  

జేఞయం శుక్ోంచ శాంతారిం, వ్శేా రక్తం ప్రకీర్వతతం ||    (241) 
 
శ్లో||   జపం హీనాసనం కురిన్, హీనక్ర్యా ఫల్ప్రదం |  

గురుగీత్యం ప్రయాణే వా, సంగ్రామే ర్వపు సంక్టే ||       (242) 
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శ్లో||  జపన్ జయమవాపోనతి, మరణే ముకితదాయకా |  
సరిక్ర్యాణి సిదధా ంతి, గురుపుత్రే న సంశ్యః ||      (243) 

 
శ్లో||  గురుమంత్రో ముఖేయసా, తసా సిదధా ంతి నానాధా |  

దీక్షయా సరి కార్యాణి, సిదధాంతి గురుపుత్పకే ||      (244) 
 
శ్లో||  భవ్మూల్ వినాశాయ, చ్చషవపాశ్ నివ్ృతతయే |  

గురుగీత్యం భసి స్సననం, తతతవజఞ కురుతే సదా ||      (245) 
 
శ్లో||  స ఏవ్ సదురు స్సాక్షాత్, సద సద్ బ్రహ్ావితతమః |  

తసా స్సనిాని సర్యిణి, పవిత్ప్ణి న సంశ్యః ||      (246) 
 
శ్లో||   సరిశుదధ పవిత్రోఽసౌ, సిభావాదాత్ప తిషఠతి |  

తత్ప దేవ్ గణా సార్ది, క్షేత్ప పీఠే చరంతి చ ||       (247) 
 
శ్లో||  ఆసనస్సధః శ్యనావా, గచఛం తసితషవతోఽపివా |  

అశ్ిరూఢా గజారూఢా, సష్ణపాత జాగ్రతోఽపివా ||      (248) 
 
శ్లో||  శుచరూాత్య జాఞనవ్ంతో, గురుగీత్యం జపంతియే |  

తేష్ట్ం దరిన సంసరర్యిత్, ద్వవ్ాజాఞనం ప్రజాయతే ||    (249) 
 
శ్లో||  సముద్రే వైయధాతోయం క్షీర్దక్షీరం జలేజల్ం |  

ఛినేన కుంభే యధాఽకాశ్ం తదాత్యా పరమాతాని ||     (250) 
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శ్లో||  తధైవ్ జాఞనవాన్ జీవ్ః, పరమాతాని సరిదా |  
ఐకేాన రమతే జాఞనీ, యత్ప కుత్ప ద్వవానిశ్ం ||        (251) 

 
శ్లో||  ఏవ్ం విధో మహ్మయుకోత, సరిత్ప వ్రతతే సదా |  

తస్సాత్ సరి ప్రకార్దణ, గురుభకితం సమాచర్దత్ ||      (252) 
 
శ్లో||  గురుసంతోషణా దేవ్, ముకోత భవ్తి పారితి! |  

అణిమాద్వష్ణ భోక్తృతిం, క్ృపయాదేవి! జాయతే ||      (253) 
 
శ్లో||  స్సమేాన రమతే జాఞనీ, ద్వవావా యద్వ వానిశి |  

ఏవ్ం విధో మహ్మ మౌనీ, త్రైలోక్ా సమత్యం వ్రజేత్ ||     (254) 
 
శ్లో||  అధ సంస్సర్వణః సర్ది, గురుగీత్య జపేనత్య |  

సర్యిన్ కామాంసత భుంజంతి, త్రిసతాం మమభాషితం || 255 
 
శ్లో||  సతాం సతాం పునః సతాం, ధరాస్సరం మయోద్వతం |  

గురుగీత్య సమం స్సతత్పం, నాసిత తతతవం గురోః పరం ||  (256) 
 
శ్లో||  గురుర్దవేో గురురధరోా, గురౌ నిష్ట్ఠ పరం తపః |  

గురోః పరతరం నాసిత, త్రివారం క్ధయామితే ||      (257) 
 
శ్లో||  ధనాామాత్య పిత్య ధనోా, గోత్పం ధనాం కులోదావ్ః |  

ధనాాచ వ్సధా దేవి!, యత్పస్సాద్ గురుభక్తత్య ||      (258) 
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శ్లో||  ఆక్ల్ర జనా కోటీనాం, యజఞ వ్రత తపః క్రియాః |  
త్య సార్యిః సఫలాదేవి! గురుసంతోష మాత్పతః ||      (259) 

 
శ్లో||  శ్ర్వర మింద్రియం ప్రాణం, అరిం సిజన బంధుత్య |  

మాతృకుల్ం, పితృకుల్ం, గురుర్దవ్ న సంశ్యః ||      (260) 
 
శ్లో||  మంద భాగాా హ్ాశ్కాతశ్చ, యేజనా నానుమనితే |  

గురుసేవా సవిముఖాః, పచాంతే నరకే అశుచౌ ||       (261) 
 
శ్లో||  విదాాధనం బల్ం చైవ్, తేష్ట్ం భాగాం నిరరిక్ం |  

యేష్ట్ం గురుక్ృపా నాసిత, అధోగచఛంతి పారితి! ||      (262) 
 
శ్లో||  బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ , దేవాశ్చ పితృకిననర్యః |  

సిదధ చ్చరణ యక్షాశ్చ, అనేాచ మునయో జనాః ||      (263) 
 
శ్లో||  గురుభావ్ః పరం తీరిం, అనా తీరిం నిరరధక్ం |  

సరి తీరి మయం దేవి! శ్రీ గురోః చరణాంబుజం ||      (264) 
 
శ్లో||  క్నాాభోగరత్యః మందాః, సికాంత్యయా పర్యజ్మఞమఖాః |  

అతః పరం మయాదేవి!, క్ధితం న మమప్రియే ||      (265) 
 
శ్లో|| ఇదం రహ్సా మసరషవం, వ్క్తవ్ాం చ వ్ర్యననే! |  

సగోపాంచ తవాగ్రేత్య, మమాత్యా ప్రీతయే సతి ||        (266) 
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శ్లో||  స్సిమి ముఖా గణే శాదాాన్, వైషువాదీంశ్చ పారితి!| 
న వ్క్తవ్ాం మహ్మమాయే, పాదసరరిం కురుషిమే ||      (267) 

 
శ్లో||  ఆ భకేత వ్ంచకే ధూర్దత, పాషండే నాసిత కాద్వష్ణ |  

మనస్సఽపి న వ్క్తవాా, గురుగీత్య క్దాచన ||       (268) 
 
శ్లో||  గురవో బహ్వ్సాంతి, శిషా విత్యతపహ్మరకాః |  

తమేక్ం దరోభం మనేా, శిషా హ్ృత్యత పహ్మరక్ం ||       (269) 
 
శ్లో||  చ్చత్యరావాన్ వివేకీ చ, ఆధాాతా జాఞనవాన్ శుచః |  

మానసం నిరాల్ం యసా, గురుతిం తసా శ్లభతే ||     (270) 
 
శ్లో||  గురవో నిరాలాశాింత్యః, స్సధనో మితభాషిణః |  

కామక్రోధ వినిరుాకాతః, సదాచ్చర్య జితేంద్రియః ||       (271) 
 
శ్లో||  సూచకాద్వ ప్రభేదేన, గురవో బహుధా సాృత్యః |  

సియం సమాక్ పర్వక్షాాధ, తతతవనిషవం భజేత్యాధీః ||    (272) 
 
శ్లో||  వ్రుజాల్ మిదం తదిత్, బ్ధ్హ్ా శాస్త్రంత్య లౌకిక్ం |  

యసిాన్ దేవి! సమభాసతం, స గురుః సూచక్ సాృతః ||   (273) 
 
శ్లో||  వ్ర్యుశ్రమో చత్యం విదాాం, ధర్యాధరా విధాయినీం |  

ప్రవ్కాతరం గురుం విద్వధ, వాచక్ం తిితి పారితి! ||      (274) 
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శ్లో||  పంచ్చక్షర్యాద్వ మంత్ప్ణాం ఉపదేష్ట్వత్య పారితి! |  
స గురుర్ బోధకోభూయాత్, ఉభయోరయ ముతతమః || (275) 

 
శ్లో||  మోహ్ మారణ వ్శాాద్వ, త్యచఛ మంత్రోపదేశినం |  

నిషిదధ గురుర్వత్యాహుః, పండిత్య సతతి దర్వినః ||      (276) 
 
శ్లో||  అనితా మితి నిర్వశే్ా, సంస్సరం సంక్టాల్యం |  

వైర్యగా పద దర్వి యః, స గురుర్ విహితః ప్రియే! ||      (277) 
 
శ్లో||  తతతవమస్సాద్వ వాకాానాం, ఉపదేష్ట్వత్య పారితి! |  

కారణాభోాగురుః ప్రోకోత, భవ్రోగ నివారక్ః ||       (278) 
 
శ్లో||  సరిసందేహ్ సందోహ్, నిరూాల్న విచక్షణః |  

జనామృత్యా భయాగోనయః, స గురు పరమోమతః ||    (279) 
 
శ్లో||  బహుజనా క్ృత్యత్ పుణాాత్ ల్భాతేఽసౌమహ్మ గురుః |  

ల్భాిఽముం న పునర్యాతి, శిషా సంస్సర బంధనం ||  (280) 
 
శ్లో||  ఏవ్ం బహువిధాలోకే, గురువ్సాంతి పారితి! |  

తేష్ణ సరి ప్రయతేనన, సేవోాహి పరమో గురుః ||       (281) 
 
శ్లో||  నిషిదధ గురుశిషాసత, దషవ సంక్ల్ర దూషితః |  

బ్రహ్ాప్రళయ పరాంతం, న పునర్యాతి మరతాత్యం ||      (282) 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 42 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

శ్లో||  ఏవ్ం శ్రుత్యి మహ్మదేవి!, మహ్మదేవ్ వ్చసతదా |  
అతాంత విహ్ిల్ మనాః, శ్ంక్రం పర్వపృచఛతి ||      (283) 

 
పారిత్యావాచ:-  
శ్లో||  నమసేత దేవ్ దేవాత్ప, శ్రోతవ్ాం కించదసితమే |  
     శ్రుత్యి తిదాిక్ా మధునా, భృశ్ం స్సాద్ విహ్ిల్ం మనః ||284 
 
శ్లో||  సియం మూఢాః మృత్యా భీత్యః, సక్ృత్య ద్వి రతిం గత్యః |  

దైవాన్ నిషిదధ గురుగా, యద్వ తేష్ట్ం త్య కా గతిః ||      (285) 
 
శ్లో||   శ్రుణు తతతవ మిదం దేవి, యదాస్సాద్ విరతో నరః |  

తదాఽస్స వ్ధి కార్వతి, ప్రో చాతే శ్రుతి మసతకైః ||     (286) 
  
శ్లో||  అఖండైక్ రసం బ్రహ్ా, నితాముక్తం నిర్యమయం |  

సిసిాన్ సందర్వితం యేన, సభవేద్ అసాదేశిక్ః ||      (287) 
 
శ్లో||  జలానాం స్సగరో ర్యజా, యధా భవ్తి పారితి! |  

గురూణాం తత్ప సర్దిష్ట్ం, ర్యజాఽయం పరమోగురుః || 288 
 
శ్లో||   మోహ్మద్వ రహిత శాింతో, నితాతృపోత నిర్యశ్రయః |  

తృణ క్ృత బ్రహ్ా విష్ణు, వైభవ్ః పరమో గురుః ||      (289) 
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శ్లో||  సరికాల్ విదేశేష్ణ, సితంత్రో నిశ్చల్ సాఖీ |  
అఖండైక్ర స్సస్సిద, తృపోత హి పరమో గురుః ||      (290) 

 
శ్లో||   ద్మిత్య ద్మిత వినిరుాకాతః, స్సినుభూతి ప్రకాశ్వాన్ |  

అజాఞనాంధ తమశేచత్యత, సరిజఞ పరమో గురుః ||       (291) 
 
శ్లో||  యసా దరిన మాత్రేణ, మనసః స్సాత్ ప్రసననత్య |  
 సియం భూయాత్ ధృతిః శాంతిః, సభవేత్ పరమో గురుః || (292) 
 
శ్లో||   సిద్వధజాల్ం సమాలోక్ా, యోగ్ననాం మంత్పవాద్వనాం |  

త్యచ్చఛ కార మనోవ్ృతితః, యస్సాసౌ పరమోగురుః ||      (293) 
 
శ్లో||  సి శ్ర్వరం శ్వ్ం పశ్ాన్, తధా స్సిత్యాన మదియం |  

యః స్త్రీ క్నక్ మోహ్ఘనః, స భవేత్ పరమో గురుః ||    (294) 
 
శ్లో||   మౌనీ వాగీాతి తతతవజ్ఞఞ, ద్విధాఽభూత్ శ్ృణు పారితి |  

న క్శిచన్మాని నాం లోభో, లోకోఽసిాన్ భవ్తి ప్రియే ||    (295) 
 
శ్లో||  వాగీాతూ తుట సంస్సర, స్సగరోతతరణ క్షమః |  

యతోఽసౌ సంశ్యచేఛత్య, శాస్త్రయుక్తాను భూతిభః || (296) 
 
శ్లో||   గురునామ జపాదేేవి!, బహుజనాార్వోత్యనాపి |  

పాపాని విల్యం యాంతి, నాసిత సందేహ్ మణిపి ||    (297) 
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శ్లో||   శ్రీగురో సాదృశ్ం దైవ్ం, శ్రీగురో సాదృశ్ః పిత్య |  
గురుధాాన సమం క్రా, నాసిత నాసిత మహీతలే ||      (298) 

 
శ్లో||  కుల్ం ధనం బల్ం శాస్త్రం, బ్ధ్ంధవాః స్సదర్య ఇమే |  

మరణే నోప యుజాంతే, గురుర్ద కోహి త్యరక్ః ||      (299) 
  
శ్లో||  కుల్మేవ్ పవిత్పస్సాత్, సతాం సి గురువు సేవ్యా|  

తృపాత సాః సక్లా దేవా, బ్రహ్మాదాా గురుతరరణాత్ ||    (300) 
 
శ్లో||  గురుర్దకోహి జానాతి, సిరూపం దైవ్మవ్ాయం |  

తత్ జాఞనం యత్ ప్రస్సదేన, నానాధా శాస్త్ర కోటిభః ||   (301) 
 
శ్లో||   సిరూప జాఞన శూనేాన, క్ృతమపా క్ృతం భవేత్ |  

తపో జపాద్వక్ం దేవి! సక్ల్ం బ్ధ్ల్ జల్రవ్త్ ||      (302) 
 
శ్లో||   శివ్ం కేచద్ హ్ర్వం కేచత్, విధిం కేచత్ త్య కేచన |  

శ్కితం దైవ్మితి జాఞత్యి, వివ్దంతి వ్ృధా నర్యః ||      (303) 
 
శ్లో||  న జానంతి పరం తతతవం, గురుదీక్షా పర్యజఞమఖాః |  

భ్రంత్య పశు సమాహేాతే, సిపర్వజాఞన వ్ర్వతో్యః ||      (304) 
 
శ్లో||   తస్సాత్ కైవ్ల్ా సిదధారిం, గురుమేవ్ భజేత్ ప్రియే! |  

గురుం వినాన జానంతి, మూఢా సతత్ పరమం పదం ||  (305) 
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శ్లో||  భదాతే హ్ృదయగ్రంధిః ఛిదాంతే సరిసంశ్యాః |  
క్షీయంతే సరిక్ర్యాణి గురోః క్రుణయా శివే! ||      (306) 

  
శ్లో||  క్ృత్యయా గురుభకేతసత, వేదశాస్సేను స్సరతః |  

ముచాతే పాతకాద్ ఘో ర్యత్, గురుభకోత విశేషతః ||     (307) 
 
శ్లో||  దసాంగం చ పర్వతాజా, పాపక్రా పర్వతాజేత్ |  

చతత చహ్న మిదం యసా, తసాదీక్షా విధీయతే ||      (308) 
 
శ్లో||   చతత త్యాగ నియుక్తశ్చ, క్రోధ గరి వివ్ర్వోతః |  

ద్మిత భావ్ పర్వత్యాగీ, తసా దీక్షా విధీయతే ||       (309) 
 
శ్లో||   ఏ తల్కో్షణ యుక్తతిం, సరిభూతహితే రతం |  

నిరాల్ం జీవితం యసా, తసా దీక్షా విధీయతే ||      (310) 
 
శ్లో||   క్రియయా చ్చనిితం పూరిం దీక్షా జాల్ం నిరూపితం |  

మంత్పదీక్షా భధం స్సంగో, పాంగం సరిం శివోద్వతం || (311) 
 
శ్లో||  క్రియయా స్సాద్ విరహితం గురుస్సయుజా దాయినీం |  

గురుదీక్షాం వినా కోవా , గురుత్యిచ్చర పాల్క్ః ||       (312) 
 
శ్లో||  శ్కోతన చ్చపి శ్కోత వా, ధైశికాంఘ్రిం సమాశ్రయేత్ |  

తసా జనాాసిత సఫల్ం, భోగమోక్ష ఫల్ప్రదం ||       (313) 
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శ్లో||   అతాంత చతత పక్ిసా, శ్రదాధ భకిత యుతసాచ |  
ప్రవ్క్తవ్ా మిదం దేవి!, మమాత్యా ప్రీతయే సదా ||       (314) 

 
శ్లో||   రహ్సాం సరి శాసేేష్ణ, గీత్య శాస్త్ర మిదం శివే |  

సమాక్ పర్వక్షా వ్క్తవ్ాం, స్సధక్సా మహ్మతానః ||      (315) 
 
శ్లో||   సతురా పర్వపాకాచఛ, చతతశుద్వధశ్చ ధీమత్య |  

స్సధక్ స్మావ్ వ్క్తవాా, గురుగీత్య ప్రయతనతః ||      (316) 
 
శ్లో||   నాసితకాయ క్ృతఘ్ననయ, దాంభకాయ శ్ఠాయచ |  

అభకాతయ విభకాతయ, న వాచేాయం క్దాచన ||       (317) 
 
శ్లో||  స్త్రీ లోలు పాయ మూర్యయా, కామోపహ్త చేతసః | 

నిందకాయ నవ్క్తవాా, గురుగీత్య సిభావ్తః ||       (318) 
 
శ్లో||   సరిపాప ప్రశ్మనం, సరోిపద్రవ్ వారక్ం |  

జనామృత్యాహ్రం దేవి, గీత్య శాస్త్రమిదం శివే! |      (319) 
 
శ్లో||   శ్రుతిస్సర మిదం దేవి! సరి ముక్తం సమాసతః |  

నానాధా సదుతిః పుంస్సం, వినా గురుపదం శివే! ||      (320) 
 
శ్లో||   బహుజనా క్ృత్యత్ పాపాత్, అ యమరోేన రోచతే |  

జనాబంధ నివ్ృతారిం, గురుమేవ్ భజేత్ సదా ||      (321) 
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శ్లో||   అహ్మేవ్ జగతారిం, అహ్మేవ్ పరం పదం |  
ఏతత్ జాఞనం యతో భూయాత్, తం గురుం ప్రణమామాహ్ం ||322 
 
శ్లో||  అల్ంవిక్ల్మర రహ్మేవ్ కేవ్ల్ం  

మయిసిితం విశ్ిమిదం చర్యచరం |  
ఇదం రహ్సాం మమయేన దర్వితం 
స వ్ందనీయో గురుర్దవ్ కేవ్ల్ం ||        (323) 

 
శ్ల|ో|   యస్సాంతం నాద్వమధాం నహిక్రచరణం నామగోత్పం న సూత్పం 
నో జాతిర్మనవ్ వ్రోు న భవ్తి పురుష్ఠ, నో న పుంస్స న చ స్త్రీ |  
నా కారం నోవికారం నహిజని మరణం, నాసిత పుణాం న పాపం |  
నోఽతతతవం తతతవ మేక్ం సహ్జ సమరసం, సదురుం తననమామి || 
 
శ్లో||   నిత్యాయ సత్యాయ చదాతాకాయ  

నవాాయ భవాాయ పర్యతరర్యయ |  
శుదాధయ బుదాధయ నిరంజనాయ  
నమోఽసత నితాం గురుశేఖర్యయ ||        (325) 

 
- గురుస్తోత్రాం 

శ్లో||  సచచదానంద రూపాయ, వాాపినే పరమాతానే |  
నమః శ్రీ గురునాధాయ, ప్రకాశానంద మూరతయే ||      (326) 
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శ్లో||   సత్యానంద సిరూపాయ, బోధైక్ సఖకార్వణే |   
నమో వేదాంత వేదాాయ, గురువే బుద్వధ స్సక్షిణే ||      (327) 

 
శ్లో||   నమసేత నాధ భగవ్న్!, శివాయ గురురూపిణే |  

విదాావ్త్యర సంసిద్మధా, సీిక్ృత్యనేక్ విగ్రహ్ ||           (328) 
 
శ్లో||   నవాయ నవ్రూపాయ, పరమార్మధక్ రూపిణ |  

సర్యిజాఞన తమోభేద, భావ్నే చదఘనాయతే ||       (329) 
 
శ్లో||   సితంత్ప్య దయాక్ ోపత, విగ్రహ్మయ శివాతానే |  

పరతంత్ప్య భకాతనాం, భవాానం భవ్ా రూపిణే ||      (330) 
 
శ్లో||   వివేకినాం వివేకాయ, విమర్యియ విమర్వినాం |  

ప్రకాశినాం ప్రకాశాయ, జాఞనినాం జాఞనరూపిణే ||       (331) 
 
శ్లో||   పురస్సతత్ పారివయోః పృష్టఠ నమసుర్యాత్ ఉపరాధ |  

సదా మచచతత రూపేణ, విధ్యహి భవ్దాసనం ||       (332) 
 
శ్లో||   శ్రీ గురుం పరమానందం, వ్ందేహ్మానంద నిగ్రహ్ం |  

యసా సనినధి మాత్రేణ, చదానందాయతే మనః ||      (333) 
 
శ్లో||  నమోసత గురవే త్యభాం, సహ్జానంద రూపిణే |  
      యసావా గ మృతం హ్ంతి, విషం సంస్సర సంజఞక్ం ||  (334) 
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శ్లో||   నానాయుకోతపదేశేన త్యర్వత్య శిషాసంతతిః |  
తతుృపా స్సర వేదేన గురుచతరద మచుాతం ||      (335) 

 
శ్లో||   అచుాత్యయ నమసతభాం, గురవే పరమాతానే |  

స్సిర్యమోక్త పదేచూఛ నాం దతతం యేనాచుాతం పదం ||(336) 
 
శ్లో||   నమోఽచుాత్యయ గురవే, ఽజాఞన ధాింతైక్ భానవే |  

శిషా సనాారు పటవే, క్ృపా పీయూష సింధవే ||      (337) 
 
శ్లో||   ఓ మచుాత్యయ గురవే, శిషా సంస్సర సేతవే |  

భక్త కార్మాక్ సింహ్మయ, నమసేత చత్యాఖాతానే ||      (338) 
 
శ్లో||   గురునామ సమం దైవ్ం, న పిత్యనచ బ్ధ్ంధవాః |  

గురునామ సమస్సావమీ, నే దృశ్ం పరమం పదం ||    (339) 
 
శ్లో||   ఏకాక్షర ప్రదాత్యరం, యోగురుం నవ్ మనాతే |  

శాినయోని శ్తం గత్యి, చండాలేషిపి జాయతే ||     (340) 
 
శ్లో||   గురుత్యాగాత్ భవేన్ మృత్యాః మంత్ప త్యాగాత్ దర్వద్రత్య |  

గురుమంత్ప పర్వత్యాగీ, రౌరవ్ం నరక్ం వ్రజేత్ ||          (341) 
 
శ్లో||  శివ్క్రోధాత్ గురుస్సేత్య, గురుక్రోధాత్ శివో నహి |  

తస్సాత్ సరి ప్రయతేనన, గురోర్యజాఞం న ల్ంఘయేత్ ||(342) 
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శ్లో||   సంస్సర స్సగర సముదధరణైక్ మంత్పం  
బ్రహ్మాద్వ దేవ్ముని పూజిత సిదధ మంత్పం |  
దార్వద్రా దఃఖ భవ్రోగ వినాశ్ మంత్పం  
వ్ందే మహ్మభయ హ్రం గురుర్యజ మంత్పం ||      (343) 

 
శ్లో||  సపతకోటి మహ్మమంత్ప్ః, చతత విభ్రమ కారకాః |  

ఏక్ఏవ్ మహ్మమంత్రో, గురుర్వతాక్షర దియం ||      (344) 
 
శ్లో||   ఏవ్ముకాతవ మహ్మదేవ్ః, పారితీం పునర బ్రవీత్ |  

ఇదమేవ్ పరంతతతవం, శ్రుణుడేవి సఖావ్హ్ం ||      (345) 
 
శ్లో||   గురుతతతవ మిదం దేవి!, సరిముక్తం సమాసతః |  

రహ్సా మిద మవ్ాక్తం, న వ్దేదాసా క్సాచత్ ||      (346) 
 

శ్లో||   న మృష్ట్ స్సాద్వయం దేవి! మదకితః సతారూపిణ |  
గురుగీత్య సమం స్సతత్పం, నాసిత నాసిత మహీతలే ||      (347) 

 

శ్లో||   గురుగీత్య మిమాం దేవి! భవ్దఃఖ వినాశినీం |  
గురుదీక్షా విహీనసా, పురతో నపఠేత్ క్ిచత్ ||      (348) 

 
శ్లో|| రహ్సామతాంతరహ్సామేతత్  

న పాపినాల్భామిదంమహేశ్ిర్వ!| 
అనేక్ జనాార్వతో పుణాపాకాత్  
గురోసత తతతవం ల్భతేమనుషాః ||        (349) 
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శ్లో||  యసాప్రస్సదా దహ్మేవ్సరిం  
మయేావ్సరిం పర్వక్లిరతం చ| 
ఇతింవిజానామి సదాతారూపం  
తస్సాంఘ్రిపదాం ప్రణతోఽసిా నితాం||        (350) 

 
శ్లో||   అజాఞన తిమిర్యంధసా, విషయా క్రంత చేతసః |  

జాఞన ప్రభాప్రదానేన, ప్రస్సదం కురుమే ప్రభో ||        (351) 
  

గదాం  
ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీ స్సుందపుర్యణే ఉతతరఖండే  
ఉమామహేశ్ిర సంవాదే శ్రీ గురుగీత్యయాం  
కామాజప స్సిన, గురుశిషా ల్క్షణ, జాఞనప్రదాన  
ప్రశ్ంసనో నామ తృతీయో ధాాయః సమాపతః       
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Contact Audio CD, Video DVD, Book, E-Book, Pen Drive, External HDD రూపములలో అందుబాటులో 
గలవు 

I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, వనపరవం, విరాటపరవం, ఉద్యోగపరవం, భీష్మపర్వం, ద్రోణపర్వం, ....; 
జీవనసత్యోలు, ధరాాధర  ావిశే్లషణ; ద్రౌపది, కర్ణు డు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; శంతిపరవం విశ్లషాలు : 
II. ఆధాోతిాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధ ంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, 
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోతిాక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తతవ్బోధ, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్తస్్్తత్రం, ఆతావిద్ోవిలాసం, 
ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, వివేక చూడామణి, నిర్వవణష్ట్కం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధాోయములు 
V. ఉపనిషత్్తలు :- ఈశవాస ,ో కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ో కైవల ,ో గరభ, సూర ,ో దరశన, త్యరసార, 
మహావాక ,ో పంచబ్రహ్ ,ా గోపాలత్యపిన ,ో వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్్యత్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ, 
జాబాలి, సౌభాగ్యలక్ష్మీ., సర్సవతీర్హసయ, బహవృచ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారద భకి ్సూత్రములు, శ్రీకృషు అషో్టతర్ శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, 
కుచేలోపాఖ్యోనం. 
VII. బ్రహ్ాసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్ాసూత్రములు 
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసరము, ఆషాడ / గర్ణ / వాోస పూర్తుమ ప్రాధానోత, గర్ణవును ఎలా 
గర్తం్చి సేవించాలి, ఎందుకు ?, గర్ణవు పటే శిష్యోని కరవ్ోం, గరూపదేశ్ం,  గర్ణవు యొకక ఆవశ్ోకత, 
గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధం, గురుగీత 
IX. సాధనలు : పరమారధ సాధనలు, సమాధి అభాోసం 
X. ఇతర గ్రంధములు : మహాత్తాల సూక్ులు, ఉతమ్ 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  

 
Contact : +91 80085 39770 / +91 95388 58115 
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మావ్ద ేల్భంచు గ్రంధములు 

1. క్రాసిదాధంతం, మంత్పపుషరం, మర్వ 4 రచనలు......................150/- 
2. శ్రీ ఆద్వ శ్ంక్ర్యచ్చరుాల్వార్వ ‘భజగోవిందం’..........................150/- 
3. శ్రీ ఆద్వ శ్ంక్ర్యచ్చరుాల్వార్వ ‘తతతవబోధ’................................200/- 
4. శ్రీ ఆద్వ శ్ంక్ర్యచ్చరుాల్వార్వ ‘ఆతాబోధ’..................................300/- 
5. శ్రీ ఆద్వ శ్ంక్ర్యచ్చరుాల్వార్వ ‘శ్రీ దక్షిణామూర్వతస్సతత్పం’..........100/- 
6. భగవాన్ శ్రీ రమణమహ్రుిల్వార్వ ‘ఉపదేశ్స్సరం’................200/- 
7. సదాశివ్ బ్రహేాంద్ర స్సిముల్వార్వ ‘ఆతావిదాావిలాసం’........150/- 
8. శ్రీ నారదభకిత సూత్పములు...........................................................250/- 
9. శ్ంక్ర్యచ్చరుాల్వార్వ ‘వివేక్చూడామణి’ (8 గ్రంధముల్ స్ట్) ....1200/- 
10. శ్రీమదాగవ్దీుత (18 గ్రంధముల్ స్ట్) ................................2500/-   
11. ఈశావాస్సాపనిషత్యత................................................................150/- 
12. కేనోపనిషత్యత..............................................................................150/- 
13. క్ఠోపనిషత్యత...............................................................................350/- 
14. ముండకోపనిషత్యత.....................................................................250/- 
15. మాండూకోాపనిషత్యత................................................................200/- 
16. కైవ్లోాపనిషత్యత.........................................................................200/- 
17. ముకితకోపనిషత్యత........................................................................300/- 
18. బ్రహ్ాసూత్పములు (2 గ్రంధముల్ స్ట్) ................................600/- 
19. గీతమాలిక్ (2 గ్రంధముల్ స్ట్) ............................................500/- 
20. శ్రీగురుగీత (3 గ్రంధముల్ స్ట్) ...........................................700/- 
మొతతం 48 గ్రంధములు (postal charges) తో క్లిపి – 9,400/- 

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

