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శ్రీ నారద భక్తిసూత్రములు 
 

 

 ో క ం 01 నండి 24 వరకు  -  అధ్యా యం 1  - (24  ో క లు)  -  ఉపోదా్ఘతం 

 ో క ం 25 నండి 33 వరకు  -  అధ్యా యం 2  - (09  ో క లు)  -  స్వ రూపం 

 ో క ం 34 నండి 50 వరకు  -  అధ్యా యం 3  - (17  ో క లు)  -  సాధనం 

 ో క ం 51 నండి 66 వరకు  -  అధ్యా యం 4  - (16  ో క లు)  -  లక్షణం 

 ో క ం 67 నండి 84 వరకు  -  అధ్యా యం 5  - (18  ో క లు)  -  మహిమ 

 
 

: వ్యాఖ్యాత : 

'అభినవ వ్యాస' 'జ్ఞాన ప్రపూరణ' 
 శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు గారు 

 
 

: వ్ావ్సా్ధపకులు   :  

ఆధ్యాతిిక జ్ఞాన పీఠం, చిలకలురిపేట 

Contact : +91 80085 39770 / 08647 254716  

 +91 98862 65225 

గురుదేవుల పరిచయము 
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శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు గారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12 వ తేదీన గెంటూరు జిల్లా 
తుర్ాపాడు గ్రామెంలో జన్మెంచారు.  తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్ల ాపులామమ.  వీరి న్వాసెం 
చిలకలూరిపేట.  ప్రాధమిక విద్య తుర్ాపాడు గ్రామెంలోను, ఉననత విద్య చిలకలూరిపేట 
లోను అభ్యసెంచి, బాపటా వయవసాయ్ కళాశాల నుెండి  B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో 
ఉత్తీరుులయ్యయరు. 

పూవు పుటగిానే పరిమళిస్ీెంద్నే నానుడి ప్రకార్ెం 4 సెంవతసరాల వయ్స్స నుెండి 
8 సెంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి నోట్ట నుెండి ఏ వాకుు వస్తీ అల్లగే జరిగేది.  పూర్వ 
జనమ సెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, 
భాగవత గ్రెంధాలను, పురాణాలు - ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు.   
ప్రతేయకెంగా మహాభార్తెంఫై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకు పైగా ఆెంధ్ర 
మహాభార్తెం, సెంసుృత మహాభార్త గ్రెంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు గావిెంచి, 
చిలకలూరిపేటలో 1988 నుెండి 1992 వర్కు ధారావాహిక ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల 
ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్తీ వారిక్త సెందేహన్వృతిీ గావిెంచారు.  

1990 నుెండి చిలకలూరిపేట చినమయ్ మిషన్ కార్యద్రిిగా అనేక ఆధాయతిమక 
కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞాన య్జ్ఞాలను, సతసెంగాన్న 
న్ర్వహిెంచారు. 1994 లో ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాన్న సాాపెంచి, ప్రసనన బెండ్మాాెంబ శ్రీ 
రాజమాతాదేవి వారిచే ప్రార్ెంభెంపజేశారు.  అపపట్ట నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతి 
నెల గీతాపారాయ్ణలతో బాటు శ్రీకృషు జనామషిమి, గీతాజయ్ెంతి, శ్ెంకరాచార్య 
జయ్ెంతి, ర్మణమహరిి జయ్ెంతి, ఆషాఢ - కార్తీక – మాఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల 
య్ెందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు, జనమదినోతసవెం, విజ్ఞనాయ్యత్రలు, వనసమారాధనలు, 
ధాయనతర్గతులు, వారిికోతసవెం మొద్లగ అనేక కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను, 
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న్ర్ెంతర్ జప, ధాయన, ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న సాధనలతో, పూరిీ 
ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా మార్గద్ర్ికులుగా ఉెండి మా వెనున 
తటి్ట, చేయిపట్టి ముెందుకు నడిపస్ీనన కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు  మా 
గరుదేవులు. 

        భ్గవెంతుడు న్ర్దేశెంచిన బాటలో పయ్న్స్తీ, తనలో న్క్షిపీమైయునన ఆధాయతిమక 
జ్ఞానాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి వివిధ పటిణాలలో 
ఆధాయతిమక జ్ఞాన య్జాముల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ గ్రెంధాలైన శ్ెంకరాచారుయల వారి 
భ్జగోవిెంద్ెం, తతవబోధ, ఆతమబోధ, వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, ద్క్షిణామూరిీ 
స్తీత్రెం, అపరోక్షానుభూతి, శ్రీ సదాశవ బ్రహ్మెంద్ర సావముల వారి ఆతమవిదాయవిల్లసెం,  
శ్ెంభు నటనెం, భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణ మహరుిల వారి ఉపదేశ్సార్ెం, నార్ద్ 
భ్క్తీస్తత్రములు, బ్రహమ స్తత్రములు, ఇెంకా రామాయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే 
ఈశ్, కేన, కఠ, ముెండ్క, కైవలయ, తైతిీ ర్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ ఉపన్షతుీల పైనను 
ప్రవచనములు చేస్తీ జ్ఞాన స్గెంధాలను నలువైపుల ప్రసరిెంపజేస్ీనానరు.  ఇపపట్ట వర్కు 
చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ ధర్మల్ పవర్ స్తిషన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టి, 
వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ, తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపటా మొద్లగ చోటా 145 
ఆధాయతిమక జ్ఞాన య్జమాులను చేశారు.  1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్.ఎ. కాలనీ య్ెందు 
108 హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిెంచారు. 

1993 లో భ్గవదీగత ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2001 లో వివేక చూడామణి 
ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను; 1999 లో భ్గవదీగత ముగిెంపు 
సెంద్ర్భెంగాను, 2002 లో వివేక చూడామణి ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను 
శష్యయలెంద్రూ గరుదేవులను ఘనెంగా సనామన్ెంచారు.  2006 లో 100 జ్ఞాన య్జ్ఞాలు 
పూరిీగావిెంచిన సెంద్ర్భెంగా శష్యయలెంద్రూ కలస 'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011 లో 
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మహాభార్త పరిశోధనలో గరుదేవుల కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను 
సతురిెంచటెం జరిగిెంది. 

1994 లో సామానుయలకు కూడా వేదాెంత విషయ్యలు స్లభ్ెంగా అర్ామయ్యయ 
ర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి ప్రచురిెంపజేశారు.  
తిరిగి 2002 లోను, 2008 లోను, 2009 లోను పునరుమద్రణ జరిగిెంది.  1998 లో శుక ా
య్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల 'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అెంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన, 
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  1999 లో 
శ్ెంకరాచారుయల వారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' పై అెంద్రికీ అతి స్లభ్ెంగా అర్ధమయ్యయ విధెంగా, 
ఎెంతో వివర్ెంగా, వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  తిరిగి 2009 లో దివత్తయ్ ముద్రణ 
జరిగిెంది. 

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లెంట్ట సామానుయలకు కాదు" 
అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇెంత తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కోగలమా?" అనుకొనేటటుా 
ప్రవచనములు చేస్ీనన గరుదేవులు 2011 లో 1,2 అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు.  
ఇపుపడు 2012 లో భ్గవాన్ ర్మణ మహరుిల "ఉపదేశ్సార్ము"నకు, సామవేద్ెం నుెండి 
గ్రహిెంచబడిన కేనోపన్షతుీకు విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంప చేశారు.  ఇవిగాక 
ప్రస్ీతెం నార్ద్భ్క్తీ స్తత్రాలపై, శ్ెంకరాచారుయల వారి ఆతమబోధ, ద్క్షిణామూరిీ స్తీత్రెంపై 
ఎెంతో వివర్ణాతమకెంగా, స్తదాహర్ణెంగా, విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంప 
జేస్ీనానరు. 

ఇవి గాక విజయ్వాడ్ నుెండి వెలువడే దాయనమాల్లక మాసపత్రికలో 2008 నుెండి 
భ్గవదీగతను, 2009 నుెండి మహాభార్తమును ధారావాహికెంగా ప్రచురిస్ీనానరు.  ఇక 
దేశ్విదేశాలలో నునన తెలుగవారు ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిెంచటాన్క్త వీలుగా 
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www.srichalapathirao.com పేరుతో ఒక వెబ్ సైట్ ను ప్రార్ెంభెంచటెం జరిగిెంది.  
దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠెం కార్యక్రమాలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల 
వివిధ ర్చనలను, భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోాడ్ 
చేస్కొనవచుును.  ఇక వివిధ గ్రెంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను స.డి.ల 
రూపెంలోను, వీడియో DVD ల దావరా అెందిస్ీనానరు. 

ముెందు ముెందు మ్మక్షమార్గెంలో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ న్ర్దేశ్నెం చేయ్గల 
ఎనోన గ్రెంధాలు ముముక్షు జనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు అెందుబాటులోన్క్త రావాలన్, 
అెందుకు తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు, మ్మక్షారుధలు ముెందుకు రాగలర్న్ 
భ్గవెంతున్ మనసారా ప్రారిధస్ీనానను. 

జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్తీ, న్సావర్ధెంగా తన స్తవలను అెందిస్ీనన కర్మయోగి, 
సనాతనమైన వైదిక ధరామన్న ప్రచార్ెం చేస్తీ, మాకు మార్గద్ర్ికులైన భ్గవెంతున్ 
ముదుేబిడ్డ మా గరుదేవులను పరిచయ్ెం చేస్త భాగయెం నాకు కల్లగిెంచినెందులకు 
భ్గవెంతున్క్త శ్తసహస్ర వెంద్నములు సమరిపెంచుకుెంటునానను.         

                                                                                                                                                                                                     
- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు 

కార్య న్రావహక అధయక్షులు,  

ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠెం, చిలకలూరిపేట 

తొలిపలుకు 
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సాధార్ణెంగా మనెం ఇషిమైన వస్ీవునో, ఇషిమైన వయక్తీనో ప్రేమిస్తీ 
ఉెంటాము.  కొెంద్రిక్త సీవటు ఇషిెం, కొెంద్రిక్త హాటు ఇషిెం;  కొెంద్రిక్త 
సొముమలెంటే ప్రేమ, కొెంద్రిక్త డ్బబెంటే ప్రేమ.  కొెంద్రిక్త భార్యపై ప్రేమ, 
కొెంద్రిక్త భ్ర్ీపై ప్రేమ, కొెంద్రిక్త బిడ్డలపై ప్రేమ, కొెంద్రిక్త 
తల్లాద్ెండ్రులపై  ప్రేమ.  అసలు ఇల్ల మనకు ఒక వస్ీవుపై గాన్ - ఒక వయక్తీపై 
గాన్ ప్రేమ ఎెందుకు  కలుగతుెంది?  ఆ వస్ీవులో లేదా వయక్తీలో మెంచి 
స్గణాలుెంటే, మనకు ఆనెంద్ెం కల్లగిెంచే గణాలుెంటే, ప్రేమ 
కలుగతుెంది.  అల్లెంట్ట స్గణాలరాశ మనదే అన్ తెల్లసనపుపడు ఆప్రేమ 
మరిెంత పెంగి పరిాపోతుెంది.  అయితే - - - -ఈ ప్రేమలు శాశ్వతమా? 
ఎపుపడూ ఇల్లగే ఉెంటాయ్య?   

లౌక్తకమైన వస్ీవులలోగాన్, వయకుీలలోగాన్ ఉెండే గణాలు - అవి 
మెంచివిగాన్, చెడ్డవిగాన్ కొెంతకాల్లన్క్త మారిపోతూ ఉెంటాయి. గణాలు 
మారుతుెంటే గణాలను బట్టి కల్లగిన ప్రేమ కూడా మారిపోతూ 
ఉెంటుెంది.  భార్య భ్ర్ీమాట విెంటూ అనుకూలవతిగా ఉననపుపడు భ్ర్ీకెంతో 
ప్రేమ. ఆమెలో మారుపవచిు భ్ర్ీమాటకు ఎడ్డెం అెంటే తెడ్డెం అననపుపడో?  అతడి 
ప్రేమ కూడా కన్పెంచకుెండా పోతుెంది. రోజూ బిచుెం వేస్ీెంటే ఆమె 
మహాతల్లా.  ఒకరోజున వేయ్కపోతే, తిడితే ఒట్టి దురామరుగరాలు. అెంటే లౌక్తక 
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వస్ీవులపై - వయకుీలపై గల ప్రేమలు శాశ్వతెం కాదు, న్తయెంకాదు. ఈరోజు 
ప్రేమిెంచినవాట్టన్ ర్దపు దేవషిసాీెం. ఈనాడు దేవషిెంచిన వాట్టన్ ర్దపు 
ప్రేమిసాీెం.  కాన్ మనెం ప్రేమిెంచే వస్ీవు అలౌక్తకవస్ీవు, పార్మారిధకవస్ీవు, 
న్తయవస్ీవు ఐతే అెందులోన్ గణాలు న్తయమైనవి ఐతే, మారుపచెెంద్న్వి ఐతే 
వాట్టపై ప్రేమ కూడా న్తయమే అవుతుెంది.  మారుపచెెంద్టెం జర్గదు. ఆ ప్రేమ 
శాశ్వతెం. అట్టి శాశ్వత వస్ీవును గరిెంచి తెలుస్కుెంటుననకొదీే దాన్పై ప్రేమ 
అధికమవుతుెంది.  ఆ వస్ీవును ఎల్లగైనా పెందాలన్, సవెంతెం చేస్కోవాలన్ 
అన్పస్ీెంది.  దాన్ కోసెం ఏ తాయగెం చెయ్యయలనాన వెనుకాడే  ప్రసకేీ 
ఉెండ్దు.  ప్రేమ ఉననచోట తాయగెం ఉెంటుెంది.  తాయగాన్నబటే ి ప్రేమ ఏమిటో 
తెల్లసపోతుెంది. మనబిడ్డలపై ఎెంతో ప్రేమగనుక మన నోట్టద్గగర్ 
ప్టుికోబోతునన ఇషిమైన వస్ీవును బిడ్డక్తసాీెం, తిన్పసాీెం.  మనకు అెంత 
ప్రేమ లేనపుపడే  మీనమేషాలు లెకుబెడ్తాెం. వీలయితే తపపెంచుకుెందాెం 
అనుకుెంటామే గాన్ తాయగెం చెయ్యలేము.  చిననపుపడు తల్లాద్ెండ్రులమీద్ ఎెంత 
ప్రేమ ఉనాన, వారు మన మీద్ ఆధార్పడ్డపుపడు ఆ ప్రేమ కాసాీ తరిగిపోతుెంది.  
వారి కోసెం ఏ తాయగెం చెయ్యలేము.  నోరు తెరిచి అడిగినా తిర్సురిసాీము. అదే 
భార్య అడిగితే? భ్ర్ీ  అడిగితే? - - - 

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


www.srichalapathirao.com   ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 9 ~ 

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

ఇపుపడు న్తుయడు; శాశ్వతుడు; కర్మఫలప్రదాత, మనెంద్రికీ కావలసన 
గాల్ల, నీరు, వెలుతురు, భూమి, ఆకాశ్ెం, ఆహార్ెం అన్నెంట్టన్ ఇచిు మనను 
పోషిెంచేవాడు, తిననఆహారాన్న అరిగిెంచేవాడు ఐన పర్మాతమను గరిెంచి 
తెలుస్కుననపుపడు ఆయ్నపై ప్రేమ కలుగతుెంది.  ఆయ్నను మన సవెంతెం 
చేస్కోవాలన్పస్ీెంది.  అెందుకోసెం  ఎెంతట్ట తాయగమైనా 
చేయ్యలన్పస్ీెంది.  ఎెంతట్ట శ్రమకైనా, ఎెంతట్ట ఖరుుకైనా, ఎెంత సమయ్యన్న 
కేటాయిెంచటాన్కైనా వెనుకాడ్ెం. అదే న్జమైన భ్క్తీ.  భ్గవెంతున్పై తర్గన్ 
ప్రేమయ్య భ్క్తీ. 

నార్ద్మహరిి పర్మ భ్కాీగ్రేసరుడు. న్జమైన భ్క్తీలో సావర్ాెం  ఉెండ్దు. 
ఇతరులకు మేలుచేయ్యలన్, ఇతరులకు హితెం కల్లగిెంచాలన్ అెందుకోసెం 
తనకు ఎెంత నషిెం కల్లగినా ఫర్వాలేద్న్పస్ీెంది.  నార్దుడు ఎపుపడూ 
లోకకళాయణెం కోసమే తపెంచిపోయ్యవాడు.  న్ర్ెంతర్ నారాయ్ణ నామసమర్ణతో 
దేహమెంతా మెంత్రమయ్మైపోయిఉెంది.  అట్టి నార్దున్కే ఒకసారి తానూ 
గొపప భ్కుీడ్ననే అహెంకార్ెం కల్లగిెంది.  అెంద్రి హృద్య్యలలో న్వాసముెండే 
పర్మాతమకు అెంద్రి విషయ్యలు తెలుస్తీనే ఉెంటాయి గదా! 

ఒకనాడు శ్రీకృషు ద్ర్ినారా్ెం దావర్కానగరాన్క్త  వచాుడు నార్దుడు.  అదే 
సమయ్యన్క్త శ్రీకృషు  పర్మాతమకు ఎకుడ్లేన్ తలనొపప  వచిుెంద్ట. నార్ద్ 
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మహరి ి కుశ్ల ప్రశ్నలు వేస్తీ సావమి యొకు బాధను తెలుస్కొన్ తగిన 
ఔషధము స్తవిెంచమనానడు. ఎకుడా దొర్కటెం లేదు - ఏెం చేస్తది? అనానడు 
భ్గవానుడు. అదేమిటో చెపుప నేను ములోాకాలు తిరుగతుెంటానుకదా! వెతిక్త 
తెసాీననానడు నార్దుడు. ఆ! ఏమీ లేదు,  నాపై అచెంచల భ్క్తీ గల భ్కుీల 
పాద్ధూళిన్ గనుక బాగా పట్టిస్తీ తగిగపోతుెంద్ట. రుక్తమణితో సహా నా 
అష ి  భార్యలెవవరూ పాద్ధూళి ప్రసాదిెంచటెంలేదు; 
అనానడు  శ్రీకృష్యుడు.  "అవును వారి పాద్ధూళి నీక్తచిునచో వారిక్త 
పాపమేగద్!" అనానడు నార్దుడు. అెందుకే గదా ఈ శరోవేద్నకు 
మెందులేద్ెంటుననది అనానడు శ్రీ కృష్యుడు. సర్ద! నేను గోకుల్లన్క్త 
వెళిావసాీను.  అకుడ్ గోపకలు గొపప భ్కుీలుకదా!  అన్ బృెందావనెం బయ్లు 
దేరాడు నార్దుడు.  నార్దున్ చూచి గోపకలెంతా చుటూి చేరి సావమి యొకు 
క్షేమాన్న అడుగగా - నార్దుడు విషయ్యన్న బయ్టప్టాిడు.  వెెంటనే 
గోపకలెంతా య్మునాత్తరాన్క్త వెళిా అకుడి మట్టిన్ నీట్టతో తడిప కాళళతో త్రొక్తు 
దాన్నెంతట్టనీ బసాీలకతిీెంచి త్తస్కొన్ పమమనానర్ట.  అెంతట నార్దుడు 
“మీరు ఇల్లెంట్ట పన్ చేస్ీనానర్ద ఘోర్నర్కెం వస్ీెంద్న్ - తెలుసా?” 
అనానడ్ట.  దాన్క్త గోపకలు "దీన్తో సావమిక్త శరోవేద్న 
తపపపోతుెంద్నానవుగదా!  సావమిక్త ఆరోగయెం చిక్తు ఆయ్న ఆనెంద్ెంగా 
ఉెంటాడ్ెంటే మేము ఎెంతట్ట ఘోర్ నర్కాన్కైనా వెళాీెం.  మాకు ఏమి జరిగినా 
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ఫర్వాలేదు, మేము ఏమైనా పరావలేదు", అనానర్ట గోపకలు.  దాన్తో 
నార్దున్క్త సగగవేస తలవెంచాడ్ట.  ఎెంతో భ్కుీడ్ననే గర్వెంకల తాను, తన 
శ్రేయ్స్సనే చూచుకునానడుగాన్ సావమి శ్రేయ్స్సను పట్టిెంచుకోలేదు.  కాన్ 
సావమి శ్రేయ్స్స కోసెం తమకెంతట్ట దు:ఖెం కల్లగినా పట్టిెంచుకోలేదు గోపకలు. 
కనుక తనకనాన గోపకలే భ్క్తీలో ఎెంతో మినన, వార్ద న్జమైన భ్కుీలు అన్ 
న్శ్ుయిెంచుకొన్  ఆ గోపకల యొకు భ్క్తీన్ లోకాన్క్త వెలాడిెంచాలన్ - ఆ భ్క్తీ 
యొకు సవరూప, సవభావాలేమిటో ప్రకట్టెంచాలన్ భావిెంచి ఈ భ్క్తీస్తత్రాలను 
ర్చిెంచాడ్ట. 

వాయసమహరిి ఉపన్షతుీలసారాన్న బ్రహమస్తత్రాలుగా ప్రకట్టస్తీ, 
నార్ద్మహరిి జ్ఞానసార్మైన భ్క్తీన్ భ్క్తీస్తత్రాలుగా ప్రకట్టెంచాడు.  ఈ 
విధెంగా నార్ద్మహరిి చేత భ్క్తీస్తత్రములు ప్రకట్టెంపబడినవి. ఇట్టిదియ్న్ 
తెల్లయ్జేయుటకు సాధయెంకాన్ భ్క్తీన్ - అనుభ్వజ్ఞానెంతో - పర్మ 
భ్కాీగ్రేసరుడైన నార్దుడు గోపకల భ్క్తీన్ ద్ృషాిెంతముగా  చూపుతూ 
భ్క్తీస్తత్రాలుగా ప్రకట్టస్ీనానడు.  ఐదు అధాయయ్యలతో 84 స్తత్రాలతో ఉనన 
ఈ చిన్న గ్రెంధెం నార్ద్మహరిి ముఖుత వెలువడినది గనుక విషయ్ెంలో 
ఎెంతో ప్రాధానయత ఉననది.  ఒక పర్మభ్కాీగ్రేసరుడు భ్క్తీన్ గరిెంచి చెబుతుెంటే 
వినటెం - తెలుస్కోవటెం ఒక అదుబత అనుభూతి. 
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మొదట్ట అధ్యాయం 

స్తత్రెం : 1 : అధాతో భ్క్తీెం వాయఖ్యయసాయమః || 

అధః = ఇపుపడు (ఇక );  అతః = అెందువల-ా(కాబట్ట)ి; 

భ్క్తీెం = భ్క్తీన్ గూరిు (భ్క్తీ తతావన్న గూరిు); వాయఖ్యయసాయమః = చెబుతాము; 

భావెం :-  ఇపుపడు అెందువలా భ్క్తీన్ గూరిు వివరిసాీము. 

వాయఖయ :-  ఏ వేదాెంత శాస్త్రగ్రెంధమైనా "అధ" తో ప్రార్ెంభెంచటెం శషాిచార్ెం, శాస్త్రనీతి. 
అధ అనేది మెంగళవాచకెం.  వాయసమహరిి బ్రహమస్తత్రాలను కూడా ఈ పద్ెంతోనే 
ప్రార్ెంభెంచాడు.  బ్రహమస్తత్రాలలో మొద్ట్ట స్తత్రెం - "అధాతో బ్రహమ జిజ్ఞాసా"  

అధః :-  అధ అనే పద్ెం అధికారాన్న లేదా అర్హతను, యోగయతను స్తచిెంచే పద్ెం. 
ఎవరికైనా ఏదైనా విషయ్యన్న నేరుుకోవాలెంటే అర్హత కావాల్ల.  అధికార్ెం కావాల్ల.  మరి 
ఈ భ్క్తీస్తత్రాలను తెలుస్కోవాలనాన అర్హత కావాల్ల. ఏమిట్ట ఆ అర్హత? ఏ విషయ్యనెవననా 
చకుగా తెలుస్కోవాలెంటే - 

 ఆ విషయ్యన్న తెలుస్కోవాలనే (త్తవ్ర) తపన, కోరిక ఉెండాల్ల.  
 ఆ విషయ్యన్న చెబుతుెంటే చకుగా విన్ గ్రహిెంచే నేరుప ఉెండాల్ల.  
 శాసాాన్న తెలుస్కొనుటకు అనుకూలమైన పరిసధతులుెండాల్ల. 
 గరువచనమునెందు, శాస్త్రవచనమునెందు శ్రద్ధ(విశావసెం) ఉెండాల్ల. 

ఆధాయతిమక జ్ఞానాన్న తెలుస్కోవాలెంటే గొపప అర్హత కావాల్ల.  అయితే భ్క్తీ 
మార్గమును తెలుస్కొనుటకు అెంతట్ట యోగయత అకుర్దాదు.  ఎెందుకెంటే-   
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 ఇది స్లభ్ మార్గెం. ఎవవరినీ “దీన్క్త నీవు అరుహడ్వు కాదు” అన్ తిర్సురిెంచాల్లసన 
పన్లేదు.  

 భ్గవెంతున్ య్ెందు విశావసెం ఉెంటే చాలు.   
 దీన్క్త చదువుగాన్ - పాెండితయెం గాన్ అకుర్లేదు. పర్మపాప ఐనా సర్ద భ్క్తీ 

మారాగన పయ్న్ెంచటాన్క్త అరుహడే. 

అెందుకే గీతలో 9 వ అదాయయ్ెంలో - 

శాో|| అప చేతుస దురాచార్ః భ్జతే మామననయభాక్ట | 
     సాధుర్దవస మెంతవయః సమయగ్ వయవసతోహి సః || 

- పర్మ దురామరుగడైనా సర్ద నాయ్ెందు భ్క్తీ కల్లగి ఉెంటే అతడు సాధుపురుష్యడే 
అవుతాడు అన్ భ్గవెంతుడు తెల్లయ్జేసనది. కనుక తెల్లయ్క తపుప చేసనవారైనా 
సవభావర్తతాయ దుషుర్మల్లచరిెంచేవారైనా – ఎవరైనాసర్ద భ్గవెంతున్ శ్ర్ణు కోరితేచాలు, 
వారు సాధుపురుష్యలే అవుతారు. 

కనుకనే నెంద్నారు, కననపప, సకుుబాయి, మీరాబాయి, రామదాస్, ఎెంద్రో 
భ్క్తీతో కృతారుధలయ్యయరు.  అజ్ఞమీళుడు, ర్తానకరుడు, మొద్లగవారు పాపాతుమలుగా 
ఉెండి భ్కుీలైనారు.  అక్షర్ెంముకు రాకపోయినా కబీరు, నానక్ట, తుకారాెం మొద్లగ 
వారు పర్మ భ్కాీగ్రేసరులయ్యయరు. 

అధః = ఇపుపడు (ఇక).  ఇపుపడు భ్క్తీన్ గూరిు చెపపబోతునానము అెంటే, ఇెంతవర్కు 
ఏవేవో చెపాపము.  వాట్టన్ చెపపటెం వలా కొెంత అర్హత లభెంచిెంది అన్ భావెం.   

అతః = అెందువలా. అెందువలా అెంటే అర్హత లభెంచినెందువలా ఇక భ్క్తీన్ గూరిు 
వివరిెంచబోతునానెం అన్.  అెందువలా భ్క్తీన్ గరిెంచి చెబుతునానెం అెంటే - ఎెందువల ా? 
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 భ్క్తీమార్గెం దావరానే భ్గవతాసక్షాతాుర్ెం పెంద్వచుు గనుక  
 అన్నమారాగలలో భ్క్తీమార్గెం చాల్ల స్లువైెంది గనుక   
 అెంద్రికీ అెందుబాటులోనునన మార్గెం గనుక  
 జ్ఞానెం పెంద్టాన్క్త కూడా భ్క్తీ ఎెంతో ఉపయోగెం గనుక  
 మీతోపాటుగా నేను కూడా ఈ భ్క్తీర్సాన్న త్రాగవచుు గనుక ఈ భ్క్తీన్ గూరిు 

చెపపబోతునానను అెంటునానడు నార్ద్మహరిి. 

వాయఖ్యయసాయమః = వివరిస్ీనానము.  

అెంటే ఏదో అెంతకుముెందునన గ్రెంధాన్న వివరిెంచటెం గాక, భ్కుీలసావనుభ్ వాలను, నా 
అనుభ్వాలను తెల్లయ్జేయ్బోతునానను అన్ నార్ద్మహరిి అభప్రాయ్ెం.  ఎెందుకెంటే - 

గ్రెంధాలు రెండు ర్కాలు :  

(i)  అనుభ్వజుాలు తమ అనుభ్వాలను లోక కళాయణెం కోసెం అెంద్రికీ 
తెల్లయ్జేయ్టాన్క్త గ్రెంధాలు వ్రాసాీరు.  

(ii)  అనుభ్వజుాలు వ్రాసన గ్రెంధాలను చదివి - అెందులోన్ విషయ్యలను కొన్న 
తొలగిెంచి, కొన్నెంట్టన్ చేరిు, కొతీ రూపాన్నవవటెం రెండ్వ ర్కెం. ఈ గ్రెంధెం 
సవయ్ెంగా అనుభ్వాలే. 

అనుభ్వజుాలు తమ అనుభ్వాన్న చెబుతుెంటే వినటెం, తెలుస్కోవటెం ఎెంతో 
అద్ృషిెం, గొపప అదుభతెం. కనుక ఈ శాస్త్రగ్రెంధెం భ్కుీల అనుభ్వాలనుెండి 
వచిునదేగనుక ఈ శాస్త్రెం మనలో అదుభతమైన మారుపలను తపపక కల్లగిస్ీెంది. 

      - ఇక శాస్త్రెంలోన్క్త దిగదాము –  
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స్తత్రెం : 2 : సాతవ సమన్ పర్మప్రేమ రూపా || 

సా = ఆ భ్క్తీ;  తు = అయితే (న్శ్ుయ్ముగా);  అసమన్ = దీన్లో (పర్మాతమయ్ెందు);  
పర్మప్రేమ రూపా = ఉతీమమైన ప్రేమరూపెంగా ఉననది. 

భావెం :-  (ఇపుపడు భ్క్తీన్ గరిెంచి వివరిెంచబోతునానెం. ఎటువెంట్ట భ్క్తీన్ గరిెంచి ?) 
ఆ భ్క్తీ అయితే భ్గవెంతున్పై ఉతీమ ప్రేమ రూపమైనది. 

వాయఖయ :-  ఇెంతవర్కు భ్క్తీ అెంటే ఏదేదో అనుకునానరు. అనుకుెంటూ ఉనానరు.  ఏదో 
మనకు కషాిలు వచిునపుపడో; కోరులు త్తరాలనుకుననపుపడో మనెం భ్గవెంతున్పై చూపే 
ప్రేమయ్య భ్క్తీ అన్ ఇెంతవర్కు భావన.  కాన్, అది న్జమైన భ్క్తీ కాదు. భ్క్తీ అెంటే 
భ్గవెంతున్పై ఉతీమమైనప్రేమయ్య అన్ భావెం.  

తు = "తు" అనే అక్షర్ెం ఇెంతవర్కూ చెపపన దాన్నకాక దాన్క్త వయతిర్దకమైన మరొక 
భావాన్న చెపేపటపుపడు ఉపయోగిసాీరు. 

మా అననయ్యగారి రెండో అబాబయి అయితే చాల్ల మెంచివాడు - 
ఈ 'అయితే' ప్రయోగెం ఒకు విషయ్యన్న మనకు తెల్లయ్జేస్ీెంది.  ఏమిటెంటే 
'అననయ్యగారి ప్ద్ేబాబయి చాల్ల చెడ్డవాడు' అన్.  రెండ్వవాడు మాత్రెం అల్ల కాదు 
చాల్ల మెంచివాడు. అల్లగే ఇకుడ్ ఈ గ్రెంధెంలో నార్ద్మహరిి మనకు వివరిెంచబోయ్య 
ఆ భ్క్తీ అయితే ఏదో సామానయమైన ప్రేమగాదు. సావర్ధెం కోసెం చూపే ప్రేమ కాదు. 
ఉతీమ్మతీమమైన ప్రేమ అన్ గ్రహిెంచాల్ల. 

భ్క్తీ అెంటే ఒకట్ట మామూలు ప్రేమ.  సావర్ధెం కోసెం చూపే ప్రేమ. 
రెండ్వది ఉతీమ ప్రేమ. ఏ సావర్ధెం లేన్ ప్రేమ.  

 ఇపుపడు ఈ రెండ్వ దాన్న్ గూర్దు ఈ గ్రెంధెం చెపపబోతుెంది అన్ -  
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ఇపపట్ట వర్కు సామానుయలెంద్రికీ - దాదాపు లోకెంలో అెంద్రికీ తెల్లసన భ్క్తీ 
ఏమిట్ట? ఎల్లెంట్టది? 

కొెంద్రు భ్య్ెంతోనూ; కొెంద్రు కామెంతోను (కోరికలతోను) భ్గవెంతున్ 
ద్రిిసాీరు, ఆశ్రయిసాీరు; ప్రేమిసాీరు; పూజిసాీరు, నైవేదాయలు, మొకుుబడులు చెల్లాసాీరు. 
భ్య్ెం ఎెందుకు? వచిున కషిెం తొలగతుెందో లేదోనన్; వచిున జబుబ తొలగిపోతుెందో 
లేదోనన్; అబాబయిక్త  ఉదోయగెం వస్ీెందో లేదోనన్, అమామయిక్త ప్ళ్లాపుపడ్వుతుెందోనన్, 
బిడ్డలు పుడ్తారో పుటిరో అన్; ఇలుాకడ్తానో కటనిో అన్; అల్లగి పుట్టెింట్టకళిళన భార్య 
వస్ీెందో - రాదోనన్; ఇన్ కెం టాక్టస దాడులనుెండి తపుపకుెంటానో లేదోనన్, 
వాయపార్ెంలో కల్లసొస్ీెందో లేదోనన్; ఎదురిెంట్టవాడు నాకెంటే తగగతాడా? తగగడా? అన్, 
పర్తక్షలలో పాస్ అవుతానా? లేదా అన్  - ఇల్లగే ఎనోన-ఎనెననోన ... 

ఇల్లెంట్ట సెంద్రాభలలో మన భ్య్ెం పోవటాన్క్త భ్గవెంతుణిు పూజిసాీెం; 
ఆరాధిసాీెం; మొకుుకుెంటాెం; భ్జిసాీెం; సమరిసాీెం, గళ్ళళగోపురాలచుటూి తిరుగతాెం;  
ప్రద్క్షిణలు చేసాీెం; అషి్టతీరాలు, సహస్త్రనామపూజలు, కోట్టబిల్లవర్ునలు, ఆకు 
పూజలు... ఎనెననోన చేసాీెం. ఇదొకర్కెం భ్క్తీ - భ్య్ెంతో కల్లగిన భ్క్తీ.  ఇక రెండ్వది 
కామెంతో భ్క్తీ - అెంటే - ఏ భ్య్యలు, కొర్తలు లేకపోయినా ఇెంకా మెంచి మెంచి 
భోగాలననుభ్విెంచాలన్ కోరిక ఉెంటుెంది చాల్లమెందిక్త.  నెలకొక లక్షరుపాయ్ల 
ఆదాయ్ెం రావాలన్; ప్ద్ేప్ద్ే ఇెండ్సీీలను ప్టాిలన్, ముఖయమెంత్రి పద్విగాన్, ప్రధాన్ 
పద్విగాన్ కావాలన్; ల్లటరిలో కోట్టరూపాయ్లు తగల్లలన్, ఒక ప్ద్ే బెంగళా కటిాలన్, 
తోటలు కొనాలన్.... ఇల్ల.... 
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వీరు కూడా తమ గొెంతెమమ కోరులు త్తరుుకోవాల్లన్, ఆ భ్గవెంతున్ చేర్తారు, 
సమరిసాీరు, పూజిసాీరు, భ్జిసాీరు, కొలుసాీరు. ఇది రెండ్వ ర్కెం భ్క్తీ.  కామెంతో భ్క్తీ;  
కోరికలు త్తరుుకొనుటకు చూపే భ్క్తీ. 

     ఈ రెండు ర్కాల భ్క్తీ న్జమైన భ్క్తీ కాదు. మరి ఏది న్జమైన భ్క్తీ? 

     ఏది భ్గవెంతున్  సాక్షాతాురాన్క్త సహాయ్పడుతుెందో- 

     ఏది అలౌక్తక ఆనెందాన్న- న్తయమైన, సవచఛమైన ఆనెందాన్నస్ీెందో - 

     ఏది సావర్ధెం అనేది లేకుెండానే కలుగతుెందో - 

     ఏది తాయగ బుదిధన్ మనలో కల్లగిస్ీెందో - అదేన్జమైన భ్క్తీ.   

అెంతేకాదు, మరొక ముఖయ విషయ్ెం కూడా "తు" శ్బధప్రయోగెంతో నార్ద్మహరిి 
మనకు తెల్లయ్జేస్ీనానడు. 

భాగవతెంలో భ్య్ెంతో కెంస్డు న్ర్ెంతర్ెం శ్రీకృష్యున్ సమరిెంచి ధాయన్ెంచినటుా; 
అెందువలా అతడు ముక్తీ పెందినటుా చెబుతారు.  భార్తెంలోను, భాగవతెంలోను 
శశుపాలుడు దేవషెంతో న్ర్ెంతర్ెం శ్రీకృష్యున్ మరువక సమరిెంచినటుా; న్ర్ెంతర్ెం 
అయ్ననే తలచుకొననటు;ా చివర్కు ఆయ్న చేతనే వధిెంచబడి ముక్తీపెందినటుా 
చెబుతారు. ఇల్ల ఎెంద్రో భ్గవెంతున్ దేవషిెంచి శ్త్రుతవెంతో న్ర్ెంతర్ెం సమరిెంచి సమరిెంచి 
ఆయ్నలో లయ్మైనటుా చెబుతారు. హిర్ణయకశపుడు అల్లగే శ్త్రుతవెంతో 
ముక్తీనొెందినటుా కధలునానయి.  వైర్ము, దేవషము, భ్య్ము మనస్సను గాఢెంగా 
భ్గవెంతున్ య్ెందు న్లుపుతాయ్న్, కేవలభ్క్తీ అెంత గాఢెంగా మనస్సను న్లుప లేద్న్ 
కూడా కొెంద్రు అెంటూ ఉెంటారు. 
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అయితే ఈ స్తత్రెంలోన్ "తు" శ్బే ప్రయోగాన్న బట్టి నార్దున్ అభప్రాయ్ెం పైన 
చెపపన దాన్క్త వయతిర్దకెం. బుదిధ భ్గవెంతున్య్ెందు లీనమవటెం ఎెంతో ముఖయెం. 
భ్య్ెంతోనో, క్రోధెంతోనో, దేవషెంతోనో, భ్గవెంతున్య్ెందు మనస్స న్ల్లపనపుపడే అెంత 
ఫల్లతెం కల్లగితే, ఇక ప్రేమతో గనుక భ్గవెంతున్పై మనస్స న్ల్లపతే ఇక 
చెపాపల్లసెందేముెంది?  అెంటే అల్లెంట్ట భ్క్తీకనన ప్రేమ రూపమైన భ్క్తీ ఎెంతో గొపపది.  
ఇపుపడు దాన్న్ గరిెంచియ్య నార్దుడు చెపపబోతుననది.  అెందుకే శుకమహరిి 
పర్తక్షినమహారాజుతో - మహారాజ్ఞ! శశుపాలుడు భ్గవెంతున్ దేవషిెంచి కూడా సదిధ 
పెందాడ్న్ చెపాపను గదా!  ఇక భ్గవెంతున్ శుద్ధమైన మనస్సతో ప్రేమిెంచినవాన్ 
సెంగతిన్ ఏమన్ చెపపగలను? అనానడు. 

దేవషబుదిధతో నైనాసర్ద భ్గవెంతున్ తలచుకొననవారు ముక్తీనెందుకునానర్న్ 
చెపపటెంలో పర్మార్ధెం ఒకుటే - ఎల్లగైనా భ్గవెంతున్ సమరిెంచటెం అనేదే ముఖయ 
విషయ్మన్ తెల్లయ్జేయుటయ్యగాన్, న్జెంగా భ్గవెంతున్ దేవషిెంచిన వార్ెంతా ముక్తీ 
నొెందుతార్న్ భావనగాదు, వారు ముక్తీనొెందుట న్జమూకాదు.     భ్క్తీతో భ్గవెంతున్ 
చేరిన వారికే ముక్తీ - దేవషభావెం అనేది భ్క్తీక్త-ప్రేమకు విరుధధమైనది. భ్కుీన్ లక్షణాలలో 
మొద్ట్టది "అదేవషాి సర్వభూతానాెం"-ఎవరినీ దేవషిెంచ రాదు అన్. 

అెంతేకాదు భ్గవెంతున్ దేవషిెంచినవారు ఆతమఘాతకులై  నశసాీర్న్ భ్గవెంతుడే 
గీత(16-19)లో  

శోా || తానహెం దివషతః  క్రూరాన్ సెంసార్దష్యనరాధమాన్ | 
         క్షిపామయజస్రమశుభాన్ అస్ర్తయేవయవయోన్ష్య || 

-ఇల్లననున దేవషిెంచే పాపులు, క్రూరులు అయిన మనుజ్ఞధములను 
అస్ర్సెంబెంధమైన నీచయోనులెందు విసర్దస్ీెంటాను.  వీరు ఈ సెంసార్సాగర్ెంలోనే 
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కొటుమిిటాడిుతూ ఉెంటారు" అనానడు - కనుక దేవషెంతో కాక ప్రేమతోనే భ్గవెంతున్ 
ద్రిచేరాల్ల.  అదే న్జమైన భ్క్తీ. 

అనేక గ్రెంధాలు, అనేకమెంది మహాతుమలు ఈ విషయ్యనేన ధృవపరిచారు.  

( 1 ) భ్గవెంతుడు నావాడు అనే మమకార్మే భ్క్తీ అన్ ప్రహాదాుడు, నార్దుడు, భీష్యమడు, 
ఉద్ధవుడు చెపాపరు. 

( 2 ) ఇహలోక, పర్లోక స్ఖ్యలను కోర్క భ్గవెంతున్ య్ెందు మనస్సను లీనము 
చేయుటయ్య భ్క్తీ అన్ గోపాలతాపనుయపన్షతుీ చెబుతుననది. 

( ౩ ) మనస్స ప్రేమతో తడిస తైలధార్ల్లగా భ్గవెంతున్పై ప్రసరిెంచాల్ల అన్ నార్ద్ 
పెంచరాత్రెం చెబుతుననది. 

( 4 ) అవివేకులు ఈ ప్రపెంచెంలో విషయ్యల దావరా కల్లగే ఆనెంద్ెం కొర్కు ఎల్ల తపన 
పడుతుెంటారో, భ్గవెంతున్ పటా అల్లెంట్ట తపన ఉెంటే అదే న్జమైన భ్క్తీ అన్ కొన్న 
గ్రెంధాలు చెబుతునానయి. 

కనుక భ్క్తీ అనేది భ్గవెంతున్పై చూపే ప్రేమయ్యగాన్ దేవషెంగాన్, భ్య్ెంగాన్ 
కాదు అన్ మనకు తెల్లయ్జెపపటమే నార్ద్మహరిి యొకు భావెం. 

పర్మ ప్రేమ రూప:- ప్రేమగాక పర్మ ప్రేమ రూపమనుటలో  కూడా  విశేషముననది.  స్త్రీ  
పురుష్యల మధయ ఉెండే అనురాగమును ప్రేమ అెంటారు. కాన్ భ్గవెంతున్య్ెందు చూపే 
ప్రేమ అల్లెంట్టది గాదు. ఇది న్శ్ులమైనది, చల్లెంచన్ది.  స్త్రీ పురుష్యల మధయ ప్రేమ 
అపోహలతో, అపారాధలతో ఉెంటుెంది.  కాన్ భ్గవెంతుపై భ్కుీన్కుెండే ప్రేమ 
న్శ్ులమైనది.  కనుకనే దీన్న్ పర్మప్రేమ అన్ చెపపడ్ెం జరిగిెంది 
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(1) భ్గవెంతున్య్ెందు చూపేప్రేమలో అహెంకార్ెం ఉెండ్దు; నీచభావాలు ఉెండ్వు; 
భ్య్ెం గాన్, సావర్ధెం గాన్  ఉెండ్దు. 

(2) భ్గవెంతున్పై ప్రేమలో భ్కుీడు తనను తాను మర్చిపోతాడు. ఇెంక ఏదీ గరుీెండ్దు.  
అల్లెంట్టదే పర్మప్రేమ అనబడుతుెంది.  అట్టి పర్మప్రేమను గూరిుయ్య ఈ గ్రెంధెంలో 
చెపపబోయ్యది . 

అసమన్ :- దీన్య్ెందు - అెంటే న్ర్వచిెంచవీలులేన్ పర్మాతమను అసమన్ అను శ్బెేం 
స్తచిస్ీననది.  దీన్య్ెందు అెంటే అది మగ-ఆడ్-నపుెంసక అనే భేదాలు  లేన్ది. 
ఇకుడ్-అకుడ్ ఉెండేద్న్-లేన్ద్న్ చెపప వీలేాదు. అది అెంతటా ఉెండే పర్మాతమయ్య.  అట్టి 
పర్మాతమయ్ెందు పర్మ ప్రేమను చూపుటయ్య న్జమైన భ్క్తీ, 'భ్క్తీ స్తత్రములలో' 
వివరిెంచబోయ్య భ్క్తీ. 

నార్దుడు పరాభ్కుీన్ లక్షణాలుగా చెపపన లక్షణాలు భ్గవదీగతలో సధతప్రజా 
లక్షణాలుగాను, గణాత్తతున్ లక్షణాలుగాను, భ్కుీన్ లక్షణాలుగాను, జ్ఞాన్ లక్షణాలుగాను 
చెపపనవే.  భార్తెంలోన్ అశ్వమేధపర్వెంలో బ్రాహమణున్ లక్షణాలు - స్తత సెంహితలోన్ 
ముక్తీకాెండ్లో చెపపన లక్షణాలు - ఇవన్న నార్దున్ పరాభ్కుీన్క్త చెపపన గణాలే.  
దీన్న్బట్టి నార్దున్ పరాభ్క్తీ ఎట్టదిో తెలుస్ీెంది. 
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మావద్ద  లభించే అన్ని పుస్తకముల వివరముల కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) ప ైకి్లక్ చేయిండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 

“శ్రీ నారద్ భక్ల త సూత్రములు”గ్రింధింప ైపూజ్య గురుదేవులు “శ్రీ దేవిశెటి్ట చలపతిరావుగారు” చేసిన వ్యయఖ్య 
200 పేజీలకు పగైా ఉని పుస్తకములు మా వద్ద  లభించును  
 

Ebooks మీరు DOWNLOAD చేసుకొనుటకు రూ.200/- లేదా పుస్తకమును మేము మీ ఇింట్టక్ల పింపాలింటే 
(courier ఖ్రుులు అద్నిం కలపి) ONLINE లో చెలిించుటకు - 
 

Click & Pay us through Paytm :  
http://srichalapathirao.com/images/paytm_QR_WWWSRICHALAPATHIRAOCOM.png 

   లేదా 

Pay us through Net Banking :  
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf 
 

మీకు మరేదనైా స్ిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com కు ఈమెయిల్ పింపగలరు లేదా +91 
80085 39770 OR +91 95388 58115 నింబరికు ఫోన్ చేయగలరు 

 

 
అన్ని పుస్తకములను లేదా కొన్ని పుస్తకములను లేదా గురుముఖ్తా ప్రవచనములను (వీడియో 
ప్రవచనముల కొరకు) శ్రవణిం చేయుటకు DVD, External Hard Disk లేదా Audio CD, Pen Drive 
కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) ప ైకి్లక్ చేయిండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
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