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శ్రీగురుగీత : సారాశం 

 గురువే శివుడు. గురువును మానవ మాత్రుడిగా భావించేవాడు 
'మహా పాపి' ఔతాడు (7) 

 గురువే పరబ్రహ్మ. ఇది ముమామటికీ సత్యిం (8) 
 వేద శాస్త్ర పురాణ ఇతిహాసాలు, మింత్ర త్ింత్ర వదయలు, సమృతులు, 

అభిచార వదయలు, శైవ, శాక్తేయ ఆగమాలు, యజ్ఞాలు, త్పాలు, 
వ్రతాలు, జపాలు, తీరధ యాత్రలు, మొ|| సాధనా మారాాలు అన్నీ 
అల్ప బుద్ధధలైన వారిని భ్రమలో పడవేసేవే - మోసకారులే. గురు 
త్తాేానిీ తెలుసుకోకపోతే జప, త్ప, వ్రత్, తీరాధలు, యజా, 
దానాలు అన్నీ నిరరథకాలే అవుతాయి. (9-12)  

 మాయ అనే అవదయను పోగొట్టగల్ వెలుగు గురువే (14)  
 గురు పాదపదామలు సుఖద్ధుఃఖాలు, శీతోష్ణాలు మొ|| దవిందావల్ 

వల్ల కలిగే తాపాల్ను పోగొడుతాయి, పాపాల్ను నశిింపజేసాేయి. 
(15-16)  

 గురు పాద సేవ ఎలా చేయాలి? ఫలిత్ిం? 
¤ పాదాలు కడిగి పాదోదకానిీ త్రాగి, శిరసుున చలులకింటే సరవ 

తీరధ సాీన ఫల్ిం (17) 
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¤  జ్ఞాన తేజసుును కలిగిించి సింసార సముద్రానిీ దాటిసుేింది. 
జ్ఞాన వైరాగయ సిదిధ. (18-19)  

¤ ఉచిిష్ఠ భోజనిం ప్రసాదిం అవుతుింది (నిత్యిం భావన చేయాలి)  
¤ గురుమూరిే ధ్యయనిం, గురు జపిం. (కీరేనిం) 
¤ గురువు నివాససథల్మే కాశీక్షేత్రిం. ఆవైపు తిరిగి 

నమసకరిించాలి. 
¤ గురు ఆజాను ఎల్లపుపడూ పాలిించాలి. [గురు జపిం అింటే గురు 

అనే పదిం జపిించాలి. రూపానిీ ధ్యయనిించాలి] 
¤ అనిీ వధ్యలా (త్ను, మన, వాక్) వరా, ఆశ్రమ, కీరిే, బల్, 

ఐశ్వరాయల్ను వదిలి గురువును ఆరాధించాలి (20-28) 
 “నేను బ్రహ్మమునే” అనే జ్ఞానానిీ గురుముఖతా పిందిన వారు 

ములోలకాల్నూ సాటిలేని వకేల్వుతునాీరు (తామే 
గురువుల్వుతారు) (29) 

 గురువుక సింతోష్ిం కలిగిించే వసుేవులు సమరిపించాలి. ఆసనిం, 
శ్యనిం, వస్త్రిం, వాహ్నిం, భూష్ణాదికిం - ఏవైనా సరే (36) 

 చుట్టట ఎింత్మింది ఉనాీ సరే గురువుక సాగిల్బడి నమసాకరిం 
చేయాలి. సిగుా పడరాద్ధ. త్రికరణ శుదిధగా నిత్యమూ గురువును 
ఆరాధించాలి. శ్రీరానిీ, ధనానిీ, ప్రాణానిీ కూడా 
గురువుక నివేదిించాలి. త్నుీ తాను నివేదిించుకొని దాసుడై 
పోవాలి. (37-38)  
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గురుగీత్క గుిండెకాయ వింటి 3 శ్లలకాలు:- 
  త్త్ేామసి మహావాకయింలోని ‘త్త్’ అనే పదానిీ అఖిండ 
మిండలాకారమై చరాచర జీవుల్లో వాయపిించియునీ పరబ్రహ్మగా 
దరిశింపజేసిన శ్రీ గురువుక నమసాకరిం. 
  నిరివకల్పమైన ఆ పరబ్రహ్మమే ఈ దేహ్ింలో జీవుడిగా చేరిిందని 
‘త్విం’ అనే పదానిీ దరిశింపజేసిన శ్రీ గురువుక నమసాకరిం. 
  ఈ త్విం - త్త్ వేరు వేరు కాద్ధ - ఒక్త ఒక పరమాత్మ 
వసుేవును బోధసుేనాీయి అనే శుభప్రదమైన పరమారాధనిీ 'అసి' అనే 
పదింతో దరిశింపజేసిన శ్రీ గురువుక నమసాకరిం. (44-46) 
 
 గురువు యొకక రూపిం ధ్యయనానికి ముఖయిం. గురువు పాదాలు 

పూజక ముఖయిం. గురువు వాకయిం మింత్రానికి ముఖయిం. గురువు 
యొకక కృప మోక్షానికి ముఖయిం. (65) 

 గురువు మూడు కళ్ళు లేని శివుడు. నాలుగు చేతులు లేని వష్ణావు. 
నాలుగు ముఖాలులేని బ్రహ్మ - అని శాసాాలు కీరిేసుేనాీయి. (68) 

 మనిం చేసిన గురు ఉపాసన పరిపకావనికి వచిిిందా? రాలేదా? 
పరీక్ష. 
¤ పుణాయతుమల్క గురువు సాక్షాతుే శివుడు గాను, పాపాతుమల్క 

నరుడు గాను కనిపిసాేడు.  
            

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 5 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

గురువు వదద నడత్ 
 
 గురువును ఏక వచనింతో సింబోధించరాద్ధ. హింకారాలు 

చేయరాద్ధ. అసత్యమాడరాద్ధ. వాదాలు చేసి గురువును 
మించాల్ని భావించరాద్ధ. అలా చేసేే న్నళ్ళు లేని ఘోరారణయింలో 
బ్రహ్మ రాక్షసుడై పుడతాడు.  

 గురువు వసుేవును రవవింతైనా తీసుకోరాద్ధ. ప్రసాదమని ఇచిినది 
తీసుకోవాలి.  

 గురువు వాడిన పాద్ధకలు, ఆసనాల్క నమసకరిించాలి. వాటిని 
కాలితో త్నీరాద్ధ.  

 గురువు నడుసుేింటే వెనకాల్ నడవాలి.  
 గురువు వదద ఆడింబరమైన వేష్ిం ధరిించరాద్ధ.  
 ఎవరైనా గురునిింద చేసుేింటే వారిని నివారిించాలి లేదా ఆ 

చోటు వదలి పోవాలి. వని సహిసేే నాలుక 
కోసుకోవట్మే ప్రాయశిిత్ేిం. (జిహావచేిదిం అింటే నిజింగా నాలుక 
కోసుకోవట్ిం కాద్ధ. వాగావదిం పరింగా ఖిండిించట్మే). 

 గురు సమక్షింలో ఆయనక ఇష్టిం లేని హాసయిం చేయరాద్ధ.  
 గురు సమక్షింలో అధక ప్రసింగిం - వయరథ ప్రసింగిం చేయరాద్ధ.  
 గురువు ఆజా కోసిం ఎద్ధరుచూస్తే ఆయన ఆజాను గౌరవించాలి. 

(96-102) 
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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, 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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మావదద ల్భిించు గ్రింధములు 
1. కరమసిదాధింత్ిం, మింత్రపుష్పిం, మరి 4 రచనలు............................150/- 
2. శ్రీ ఆది శ్ింకరాచారుయల్వారి ‘భజగోవిందిం’.................................150/- 
3. శ్రీ ఆది శ్ింకరాచారుయల్వారి ‘త్త్ేాబోధ’......................................200/- 
4. శ్రీ ఆది శ్ింకరాచారుయల్వారి ‘ఆత్మబోధ’........................................300/- 
5. శ్రీ ఆది శ్ింకరాచారుయల్వారి ‘శ్రీ దక్షిణామూరిేస్తేత్రిం’................150/- 
6. భగవాన్ శ్రీ రమణమహ్రుుల్వారి ‘ఉపదేశ్సారిం’......................200/- 
7. సదాశివ బ్రహ్మింద్ర సావముల్వారి ‘ఆత్మవదాయవలాసిం’...............150/- 
8. శ్రీ నారదభకిే స్తత్రములు.................................................................250/- 
9. శ్ింకరాచారుయల్వారి ‘వవేకచూడామణి’ (8 గ్రింధముల్ సెట్) 1200/- 
10. శ్రీమదభగవద్గాత్ (18 గ్రింధముల్ సెట్) .......................................3000/-   
11. ఈశావాస్తయపనిష్తుే......................................................................150/- 
12. క్తనోపనిష్తుే.....................................................................................150/- 
13. కఠోపనిష్తుే.....................................................................................350/- 
14. ముిండకోపనిష్తుే............................................................................250/- 
15. మాండూకోయపనిష్తుే......................................................................200/- 
16. కైవలోయపనిష్తుే...............................................................................200/- 
17. స్తర్యయపనిష్తుే...............................................................................200/- 
18. ముకిేకోపనిష్తుే...............................................................................300/- 
19. బ్రహ్మస్తత్రములు (2 గ్రింధముల్ సెట్) ......................................600/- 
20. గీత్మాలిక (2 గ్రింధముల్ సెట్) ..................................................500/- 
21. శ్రీగురుగీత్ (3 గ్రింధముల్ సెట్) ..................................................700/- 
22. మహాభారత్ిం (3 గ్రింధముల్ సెట్) .............................................800/- 
మొత్ేిం 52 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 11,000/- 
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