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I. జ్ఞానార్జనకు మార్గం - ఉపాయం
శ్లో || సర్వవేదాంత సిదధాంత గోచర్ాం తమగోచర్ాం |

గోవాందాం పర్మానాందాం సద్గురాం ప్రణతోస్యహాం ||

1

శ్లో జ తాంనాం ాం నర్తన్ ద్గర్ోమ మతప ంాంసం ాం తతో వప్రా
తస్మ్త్ వైదికధర్్ మార్ుపర్ా వదవతవమస్మ్తపర్ాం |
ఆా్ం త్వవేచనాం సవనుమవో బ్రహ్మ్త్ం  సాంసిితప

ముక్తంర్నో శతకోటి తన్సుకృతప ంణ్యైర్వవం  లమైతే ||
శ్లో జ ద్గర్ోమాం త్రయమే వైతత్ దైవానుగ్రహ హేతుకాం |

మనుష్ైతవాం ముముక్షుతవాం మహ్మంరష్ సాంశ్రయప ||

2
3

శ్లో జ లబ్ధ్ధ కధాంచిత్ నర్తన్ ద్గర్ోమాం

తత్రాపి ంాంసం ాం శృతస్మర్ దర్శనాం |

యస్మం త్ ముక్తం నయతేత మూఢధప

సహ్మైత్ హసవాం వనిహాంతై సదుృహ్మత్ ||
శ్లో జ ఇతప కోనవసిం మూఢాా్ యసుం స్మవర్ధధ ప్రమాదైత |

ద్గర్ోమాం మానుష్ాం దేహాం, ప్రాపై - తత్రాపి పౌరష్ాం ||

4
5

శ్లో జ వదాంతు శాస్రాణి యతాంతు దేవాన్

కుర్వాంతు కర్మ్ణి మతాంతు దేవాప |
ఆత్య్కై బోధేన వం  వముక్తంప

న సిదధయత బ్రహ్ శాాాంతర్ధపి ||
శ్లో జ అమృతతవసై ం శాసిం వతేం నేతేైవహి శృతప |

బ్రవీత కర్్ణే ముక్తం ర్హేతుతవాం సుుటాం యతప ||
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శ్లో జ అతో వముక్తయంయ ప్రయతేత వదవన్

సనైసం బ్ధ్హ్మైర్ధ సుఖ సపృహససన్ |

సాంతాం మహ్మాంతాం సముపేతై దేశికాం
తేనోపదిష్టార్ధ సమాహిాా్ ||

శ్లో జ ఉదధర్ధ దత్ ం ా్నాం మగ్ోాం సాంస్మర్ వార్వధౌ |
యోగారూఢతవ మాస్మదై సమైగ్ిర్శన నిష్ఠయా ||

శ్లో జ సనైసై సర్వకర్మ్ణి మవబాంధ వముకంయే |

యతైాాం పాండితర్ధధరై ర్మా్భ్యైస ఉపసిధతప ||

శ్లో జ చితంసై శుదధయేకర్్ నతువస్తంపలబధయే |

వసుం సిదిధర్వవచార్ధణ నక్తాంచత్ కర్్కోటిభప ||

శ్లో జ సమైగ్ వచార్తప సిదధ ర్జ్జు తావవధార్ణా |

భ్రాంతోైదిత మహ్మసర్ప మయద్గపఖ వం శినీ ||

శ్లో జ అర్ధసై నిశచయోదృష్టా వచార్ధణ హితోక్తంతప |
నస్మోనేన నదనేన ప్రాణాయామ శతేనచ ||

8
9
10
11
12
13

II. ఉతంమాధిక్తర్వ

శ్లో జ అధిక్తర్వణ మాశాస్తం ఫలసిదిధ ర్వవశేష్తప |

ఉపాయా దేశ క్తలాదైప సాంతైసి్న్ సహక్తర్వణప ||

శ్లో జ అతోవచార్ప కర్ంవోై జిజ్ఞాసో ర్మత్వసుంనప

సహ్మస్మదై దయాసిాంధాం గురాం బ్రహ్వ ద్గతంమాం

శ్లో జ మేధావీ ంరష్ట వదవన్ ఊహ్మ పోహ వచక్షణప
అధిక్తర్మైత్ వదైయా ముకం లక్షణ లక్షితప
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శ్లో జ వవేక్తనో వర్కంసై శమాది గుణశాలినప |

ముముక్షో ర్ధవహి బ్రహ్ జిజ్ఞాస్మ యోగ్ైామా ||

17

III. స్మధన చతుష్ఠయ సాంపద

శ్లో జ స్మధం  నైత్ర చావర్వ కధిాని మనీషిభప |

యేషు సతేస వ సనిోష్టఠ యదభ్యవే నసిదధయత ||

18

శ్లో జ ఆదౌ నిాైనితై వసుం వవేకప పర్వగ్ణైతే |
ఇహ్మముత్ర ఫలభోగ్ వర్మగ్ సందనాంతర్ాం |

శమాది ష్టక సాంపతం ర్ముక్షుతవ మితసుుటాం ||
శ్లో జ బ్రహ్ సతైాం తగ్ని్ధేై తేైవాం రూపో వనిశచయప |

సో2యాం నిాైనితై వసుం వవేకప సముదహృతప ||

శ్లో జ తద్యవర్మగ్ైాం జిహ్మస్మయా దర్శన శ్రవణాదిభప |

దేహ్మది బ్రహ్ పర్ైాంతే హైనితేై భోగ్వసుంని ||

శ్లో జ వర్తై వష్యవ్రాా ద్దిష్ దృష్టాయ ముహుర్హుప |
సవలక్ష్యై నియావస్మి మనసప శమ ఉచైతే ||

19
20
21
22

శ్లో జ వష్యేమైప పర్మవర్ంయ స్మిపనాం సవసవగోళక్త |

ఉమయేష్ట మిాంద్రియాణాాం స దమప పర్వకీర్వంతప |
బ్ధ్హ్మైనలాంబం ాం వృతేం ర్ధష్టపర్త రతంమా ||

శ్లో జ సహనాం సర్వ ద్గపఖాం  మప్రతీక్తర్ పూర్వకాం |
చిాంావలాప ర్హితాం స్మ తతక్షా ని గ్దైతే ||

23
24

శ్లో జ శాస్త్రసై గురవాకైసై సతైబుదధయ వధార్ణాం |
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స్మ శ్రదధ కధిా సదిిర్ైయా వస్తంపలమైతే ||
శ్లో జ సర్వద స్మధపనాం బుదేధప శుదేధ బ్రహ్ణి సర్వద |

తతసమాధాన మితుైకంాం నతు చితంసై లాలనాం ||

శ్లో జ అహాంక్తర్మది దేహ్మాంాన్ బాంధా నజ్ఞాన కలిపాన్ |
సవసవరూపావబోధేన మోకుం మిచాా ముముక్షుా ||

శ్లో జ మాంద మధైమ రూపాపి వైర్మగ్యైణ శమాదిం  |

ప్రస్మదేన గుర్నప స్తయాం ప్రవృదధ స్తయతే ఫలాం ||

శ్లో జ వైర్మగ్ైాం చ ముముక్షుతవాం తీవ్రాం యసై తు వదైతే |
తసి్ నేోవార్ధ వాంతప సుైప ఫలవాంతాం శమాదయప ||

శ్లో జ ఏతయోర్్ాందా యత్ర వర్కంతవ ముముక్షయోప |
మరౌ సలిలవతంత్ర శమాదేర్మిస మాత్రా ||

25
26
27
28
29
30

IV. ప్రగాఢ మక్తం - గురసనిోధిలో ప్రవర్ంన
శ్లో జ మోక్ష క్తర్ణ స్మమగ్ర్ైాం మక్తం ర్ధవ గ్ర్ధయసీ |

సవసవరూపానుసాంధానాం మక్తం ర్వతైభధయతే ||

31

శ్లోజ స్మవత్ తాం ను సాంధాన మక్తం ర్వతైపర్ధ తగుప|
ఉకంస్మధన సాంపనోప తతం జిజ్ఞాసు ర్మత్నప |

ఉపసీదే ద్గురాం ప్రాతాాం యస్మ్ద్ బాంధవమోక్షణాం ||

32

శ్లో జ శ్రోత్రియో2వృజినో క్తమ హతో యో బ్రహ్వతంమప |
బ్రహ్ణ్యై పర్తప శాాంతో నిర్వాంధన ఇవానలప |

అహేతుక దయాసిాంధ ర్బాంధర్మ నమాాం సాాం ||
Email : care@srichalapathirao.com

~7~

33

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

శ్లో జ తమార్మధై గురాం మక్తంయ ప్రహైప్రశ్రయ స్తవనప |

ప్రసనోాం తమనుప్రాపై పృఛ్చచద్ జ్ఞాతవై మాత్నప ||

34

శ్లో జ స్మవమిన్ ! నమస్తం నతలోక బాంధో !

క్తరణై సిాంధో ! పతతాం మవా బ్ధధ |
మా ముదిర్మతీ్య కటాక్ష దృష్టాయ

ఋజ్ఞవత క్తరణై సుదభవృష్టాయ ||

35

శ్లో జ ద్గర్మవర్ సాంస్మర్ దవాగ్నో తపంాం

ద్దధూయమానాం ద్గర్దృష్ావాతప |

భీతాం ప్రపనోాం పర్వపాహి మృతోైప

శర్ణై మనైత్ యదహాం న జ్ఞనే ||

36

శ్లో జ శాాంా మహ్మాంతో నివసాంత సాంతో
వసాంత వలోోక హితాం చర్ాంతప |

తీర్మణప సవయాం భీమ భ్యవార్ణవాం తం 
సహేతు ం ం ైనపి ార్యాంతప ||

37

శ్లో జ అ యాం సవభ్యవప సవత ఏవ యతపర్
శ్రమాప నోద ప్రవణాం మహ్మత్ం  |
సుధాాంశుర్ధవ సవయ మర్కకర్కశ

ప్రభ్యభతపాం మవత క్షితాం క్తల ! ||

38

శ్లో జ బ్రహ్మ్నాంద ర్స్మనుభూత కలితప పూతప సుశీతరైతప

యుష్్ దవకకల శ్లాంజితప శ్రుత సుఖైర్మవక్తైమృతప స్త చయ |
సాంతపంాం మవాప దవదహన జ్ఞవలాభ ర్ధనాం, ప్రభో!
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ధం ైస్తం మవదీక్షణ క్షణగ్తేప పాత్రీకృాప సీవకృాప ||

39

శ్లో జ కధాం తర్ధయాం మవసిాంధ మేతాం ?

క్తవాగ్తర్ధ్ ? కతమోసుంయపాయప ?

జ్ఞనే నక్తాంచి తకృప యావ మాాం ప్రభో !
సాంస్మర్ ద్గపఖ క్షత మాతనుష్వ ||

40
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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,
కర్ణ పర్వం,…..; జీవనసత్యోలు, ధరాాధరా విశ్లే షణ; ద్రౌపది, కర్ణుడు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; విశ్లషాలు :
II. ఆధాోత్మాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు,
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోత్మాక 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 పాదతీరధ ం
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 చవిత్మ, విఘ్ననశ్వర గాధ
వెనుక ఆధాోత్మాక రహ్సోం, దసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం.
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు
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