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మావద్ద లభించు గ్రింధములు
1. కర్మసిద్దింతిం…………………………………….30/2. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘భజగోవింద్ిం’……..……100/-

3. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘తత్వబోధ’ ………… 200/4. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘ఆతమబోధ’ ……………200/-

5. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘శ్రీ ద్క్షిణామూరి్స్త్త్రిం’… 100/6. భగవాన్ శ్రీ ర్మణమహర్యులవారి ‘ఉపదేశసార్ిం’ ……..150/7. సద్శివ బ్రహ్మింద్ర సాాములవారి ‘ఆతమవద్ువలాసిం’.. 100/-

8. శ్రీ నార్ద్భక్త్ సూత్రములు ………………………. 200/9. శింకరాచార్యులవారి ‘వవేకచూడామణి’ (8 గ్రింధముల సెట్) 1200/-

10. ఈశావాస్తుపనిషత్త్ ………………………….. 100/-

11. కేనోపనిషత్త్ …………………………………..100/12. కైవల్యుపనిషత్త్ ………………………………. 150/13. కఠోపనిషత్త్ ……………………………….

350/-

14. ముిండకోపనిషత్త్ …………………………….. 200/-

15. మాండూకోుపనిషత్త్ ………………………… 200/16. ముక్త్కోపనిషత్త్ ……………………………… 300/17. బ్రహమసూత్రములు – 1 ……………………….
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………

200/-

300/-

19. గీతమాలిక ……………………………………150/20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) …………… 2000/మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/Email : care@srichalapathirao.com

~4~

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

మావద్ద లభించే అనిి పుస్కముల వవర్ముల కొర్కు ఈ క్రింది
లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి :

http://www.srichalapathirao.com/catalog
PAYTM OR GOOGLEPAY us using : 9538858115
OR

us Using 9538858115

Pay us through Net Banking :

http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf
మీకు మరేదైనా సిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com
కు ఈమెయల్ పింపగలర్య లేద్ +91 80085 39770 OR +91
95388 58115 నింబర్ కు ఫోన్ చేయగలర్య.

అనిి పుస్కములను లేద్ కొనిి పుస్కములను లేద్ గుర్యముఖతా

ప్రవచనములను (వీడియో ప్రవచనముల కొర్కు) శ్రవణిం చేయుటకు

DVD, External Hard Disk లేద్ Audio CD, Pen Drive కొర్కు
ఈ క్రింది లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి :

http://www.srichalapathirao.com/catalog
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గురుదేవుల పరిచయము
శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిాంబర్ 12వ తేదీన

గాంటూరు జిల్లా తుర్ాపాడు గ్రామాంలో జన్మాంచారు.
వీర్రాఘవయ్య, తల్లా పులామమ.
ప్రాధమికవిద్య

తుర్ాపాడు

తాండ్రి

వీరి న్వాసాం చిలకలూరిపేట.

గ్రామాంలోను,

ఉననత

విద్య

చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసింాంచి, బాపటా వయవసాయ్కళాశాల నుాండి
B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుులయ్యయరు.

పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీాంద్నే నానుడి ప్రకార్ాం 4

సాంవతసరాల వయ్స్స నుాండి 8 సాంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి
నోట్ట నుాండి ఏ వాకుు వస్తీ అల్లగే జరిగేది. పూర్వజనమ సాంసాుర్ాం

వలా వీరు 12 సాంవతసరాల వయ్స్స నుాండే రామయ్ణ, భార్త,

భాగవత గ్రాంధాలను, పురాణాలు - ప్రబాంధాలను అధయయ్నాం
చేయ్టాం ప్రార్ాంభాంచారు. ప్రతేయకాంగా మహాభార్తాంపై విశేషమైన
ఆసక్తీ

కల్లగి,

20

సాంవతసరాలకుపైగా

ఆాంధ్రమహాభార్తాం,

సాంసుృతమహాభార్త గ్రాంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు గావిాంచి,

చిలకలూరిపేటలో 1988 నుాండి 1992 వర్కు ధారావాహిక
ప్రవచనములు చేసిం, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్తీ
వారిక్త సాందేహన్వృతిీ గావిాంచారు.
అనేక

1990 నుాండి చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా
ఆధాయతిమక

కార్యక్రమలను,

హోమలను,

పూజలను,

గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను, సతసాంగాన్న న్ర్వహిాంచారు. 1994 లో
‘ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠాన్న’ సాాపాంచి, ప్రసనన బాండ్ామాంబ శ్రీ
రాజమతాదేవి వారిచే ప్రార్ాంభాంపజేశారు.
Email : care@srichalapathirao.com
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ప్రతిరోజూ సతసాంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు
జనామషిమి,

గీతాజయ్ాంతి,

శ్ాంకరాచార్యజయ్ాంతి,

ర్మణమహరిిజయ్ాంతి, ఆషాఢ - కార్తీక - మఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల
య్ాందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు, జనమదినోతసవాం, విజ్ఞానయ్యత్రలు,

వనసమరాధనలు, ధాయనతర్గతులు, వారిికోతసవాం మొద్లగ
అనేక కార్యక్రమలను జరుపుకొనుటలోను, న్ర్ాంతర్ జప, ధాయన,
ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న సాధనలతో, పూరిీ

ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మకు సదా మర్గద్ర్ికులుగా
ఉాండి

మ

వెనునతట్టి,

చేయిపట్టి

ముాందుకు

నడిపస్ీనన

కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు మ గరుదేవులు.
భ్గవాంతుడు

న్క్షిపీమైయునన
సాంకలపాంతో

న్ర్దేశాంచినబాటలో

ఆధాయతిమకజ్ఞానాన్న

1996

నుాండి

వివిధ

పయ్న్స్తీ,

పదిమాందికీ

పటిణాలలో

తనలో

పాంచాలనే
ఆధాయతిమక

జ్ఞానయ్జాముల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ గ్రాంధాలైన శ్రీ ఆది
శ్ాంకరాచారుయలవారి
అద్వవతసార్ాం,

అపరోక్షానుభూతి,

ఆతమవిదాయవిల్లసాం,

భ్జగోవిాంద్ాం,

వివేకచూడామణి,
శ్రీ

తతవబోధ,

ఆతమబోధ,

శ్రీద్క్షిణామూరిీస్తీత్రాం,

సదాశవబ్రహ్మాంద్ర

సావములవారి

శ్ాంభునటనాం, భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల

వారి ఉపదేశ్సార్ాం, నార్ద్భ్క్తీస్తత్రములు, బ్రహమస్తత్రములు,
ఇాంకా రామయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్, కేన, కఠ,

ముాండ్క, మాిండూకు, కైవలయ, తైతిీర్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ 108
ఉపన్షతుీలపైనను

ప్రవచనములుచేస్తీ

నలువైపుల ప్రసరిాంపజేస్ీనానరు.
Email : care@srichalapathirao.com
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విజయ్వాడ్ ధర్మల్ పవర్ స్తిషన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టి,
వినుకొాండ్, శ్రీశైలాం, కాశీ, తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపటా
మొద్లగచోటా 230 ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జాములను చేశారు.

1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ాందు 108 హోమకుాండాలతో
వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిాంచారు.

1993లో భ్గవదీగత ముగిాంపు సాంద్ర్భాంగాను, 2001లో

వివేకచూడామణి
చిలకలూరిపేట

ప్రవచనముల

లోను;

1999లో

ముగిాంపు

సాంద్ర్భాంగా

భ్గవదీగత

ప్రవచనముల

ముగిాంపుసాంద్ర్భాంగాను, 2002లో వివేకచూడామణి ప్రవచనముల
ముగిాంపుసాంద్ర్భాంగా
గరుదేవులను

ఘనాంగా

వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను
సనామన్ాంచారు.

శష్యయలాంద్రూ

2006లో

100

జ్ఞానయ్జ్ఞాలు పూరిీగావిాంచిన సాంద్ర్భాంగా శష్యయలాంద్రూ కలసిం

'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో

గరుదేవుల కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను
సతురిాంచటాం జరిగిాంది.
1994లో

సామనుయలకు

కూడా

వేదాాంత

విషయ్యలు

స్లభ్ాంగా అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసిందాధాంతాం' అనే చినన
గ్రాంధాన్న ర్చిాంచి ప్రచురిాంపజేశారు.

తిరిగి 2002లోను,

2008లోను, 2009లోను పునరుమద్రణ జరిగిాంది. 1998లో
శుకాయ్జుర్దవద్ము నాంద్ల్ల 'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అాంద్రిక్త
అర్ధమయ్యయ విధాంగా సర్ళమైన, వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను
వ్రాసిం ప్రచురిాంపజేశారు.

1999లో శ్ాంకరాచారుయల వారి

'భ్జగోవిాంద్ాం' పై అాంద్రికీ అతి స్లభ్ాంగా అర్ధమయ్యయ విధాంగా,
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ఎాంతో వివర్ాంగా, వాయఖయను వ్రాసిం ప్రచురిాంపజేశారు.
2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిాంది.

తిరిగి

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లాంట్ట సామనుయలకు

కాదు"

అనుకొనేవారు

"భ్గవదీగతను

ఇాంత

తేల్లకగా

అర్ధాం

చేస్కోగలమ?" అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్ీనన గరుదేవులు
2011లో 1, 2 అధాయయ్ములను ప్రచురిాంపచేశారు. 2012లో

భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల "ఉపదేశ్సార్ము" నకు, సామవేద్ాం
నుాండి గ్రహిాంచబడిన ‘కేనోపన్షతుీ’కు విపులమైన వాయఖయను వ్రాసిం
ప్రచురిాంపచేశారు.

ఇవిగాక

‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తీస్తత్రాలు’,

శ్ాంకరాచారుయల వారి ‘ఆతమబోధ’, ‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిీస్తీత్రాం’ పై ఎాంతో

వివర్ణాతమకాంగా, స్తదాహర్ణాంగా, విపులమైన వాయఖయను వ్రాసిం
ప్రచురిాంపచేశారు. 2013లో శ్రీ సద్శివబ్రహ్మింద్రసర్సాతి సాామి
వారి 'ఆతమవద్ువలాసిం', భ్గవదీగత 3, 4, 5 అధాయయ్ములను
ప్రచురిాంపచేశారు.

2015 లో ముిండకోపనిషత్త్, కఠోపనిషత్త్,

భగవద్గీత 6 నుిండి 18 అధాయయ్ములు ప్రచురిింపజేశార్య. 2017
ల్య బ్రహమసూత్రములపై వాుఖును ప్రచురిింపజేశార్య.
ఇవిగాక

విజయ్వాడ్

నుాండి

వెలువడే

ధ్యునమల్లక

మసపత్రికలో 2008 నుాండి భ్గవదీగతను, 2009 నుాండి
మహాభార్తమును

ధారావాహికాంగా

ప్రచురిస్ీనానరు.

ఇక

దేశ్విదేశాలలోనునన తెలుగవారు ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిాంచటాన్క్త

వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో ఒక వెబ్వసట్ ను
ప్రార్ాంభాంచటాం జరిగిాంది.

దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠాం

కార్యక్రమలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ
Email : care@srichalapathirao.com
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ర్చనలను, భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, ఇక
వివిధ గ్రాంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపాంలోను,

వీడియో DVD ల దావరా, Book రూపాంలోను, PEN Drive,
External Hard Disk దావరా అాందిస్ీనానరు.

ముాందుముాందు మ్మక్షమర్గాంలో పయ్న్ాంచే ఎాంద్రికో మర్గ

న్ర్దేశ్నాం

చేయ్గల

తరిాంపజేయుటకు

ఎనోన

గ్రాంధాలు

అాందుబాటులోన్క్త

ముముక్షుజనావళిన్

రావాలన్,

అాందుకు

తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు, మ్మక్షారుధలు ముాందుకు రాగలర్న్
భ్గవాంతున్ మనసారా ప్రారిధస్ీనానను.

జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్తీ, న్సావర్ధాంగా తన స్తవలను

అాందిస్ీనన కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదికధరామన్న ప్రచార్ాంచేస్తీ,

మకు మర్గద్ర్ికులైన భ్గవాంతున్ ముదుేబిడ్డ మ గరుదేవులను
పరిచయ్ాం చేస్త భాగయాం నాకు కల్లగిాంచినాందులకు భ్గవాంతున్క్త
శ్తసహస్రవాంద్నములు సమరిపాంచుకుాంటునానను.

- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు

కార్య న్రావహక అధయక్షులు

ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాం, చిలకలూరిపేట.
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వివేక చూడామణి - ఆచార్ు శంకర్యలు
I. జ్ఞానార్జనకు మార్గం – ఉపాయం

శ్లి || సర్ావేద్ింత సిద్ధింత గోచర్ిం తమగోచర్ిం |

గోవింద్ిం పర్మానింద్ిం సద్గీర్యిం ప్రణతోసమయహిం ||

1

భావిం:- సర్ావేద్ింత సిద్ధింతగోచర్యడు, ఇింద్రియాలకు మనస్సుకు

అింద్నివాడు, పర్మానింద్ సారూపుడు అయన సద్గీర్యవుకు,
గోవింద్గనిక్త నమసకరిస్స్నాిను.

వాుఖు:- ఏ గ్రింధ్యన్నినా ప్రార్ింభించేటపుుడు భగవతుమర్ణ చేసా్ర్య.

వేద్ింతగ్రింధ్యలను ప్రార్ింభించేటపుుడు గుర్యసమర్ణ చేయటిం
ఆచార్ిం. పర్మాచార్యులైన శింకర్యలవార్య అటు భగవింత్తని –
ఇటు గుర్యదేవులను సమర్ణచేసూ్ గ్రింధ్యనిి ప్రార్ింభస్స్నాిర్య. ఎింత
గొపువుక్త్ అయనా సరే తన గుర్యదేవుని గౌర్వించాలని శింకర్యల

ఆింతర్ుిం. అింద్గకే ఆచర్ణల్య చూపార్య. నిజింగా ఇకకడ గుర్యవు
కని శిష్యుడే మిని. శింకర్యల గుర్యవు గోవింద్పాద్చార్యులు.
ఆయన మాిండూకుకారికలు వ్రాసిన గౌడపాద్గలవారి శిష్యులు. ఈ

శ్లికింల్య శింకర్యలు గోవింద్ిం అింటూ తమ గుర్యదేవులనూ

సమరిించార్య, పర్మాతమనూ సమరిించార్య. పర్మానింద్సారూపులైన
సద్గీర్యవు గోవింద్పాద్చార్యులకు నమసకరిించుచునాిను అని ఒక

అర్థిం. పర్మానింద్సారూపులైన సద్గీర్యవులకు - గోవింద్గనకు
నమసకరిస్స్నాినని మరొక అర్థిం.

సద్గీర్యవు ఎలాింటివారో చెబుత్తనాిర్య. ఆయన పర్మానింద్

సారూపుడు.

ఆయన

Email : care@srichalapathirao.com
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సమరిస్స్నాిర్య. సద్గీర్యవు పర్మానింద్సారూపుడు గనుక ఆయన
ఇింద్రియాలకు అగోచర్యడు. ఇింద్రియాలు (కనుి, ముకుక, చెవ,

చర్మిం, నాలుక) సూథలశరీరానిి - వస్స్వులను చూడగలుగుతాయే
గాని సూక్ష్మమతి సూక్ష్మమైన ఆతమను ద్రిశించలేవు. అలాగని దిగులు
చెింద్లిున పనిలేద్గ. ఆయన సర్ావేద్ింతసిద్ధింతగోచర్యడు.

వేద్ింతములింటే వేద్లకు అింతముల్యనివ - ఉపనిషత్త్లు.
ఆతమతతా్వనిి

ఉపనిషత్త్ల

వాకాుల

ద్ారా

జ్ఞాననేత్రింతో

ద్రిశించగలిం. కనుక మనమూ ఈ శరీర్ మనోబుద్గధల తాద్తామయనిి
వద్లుకొని వీటిక్త దూర్ింగా జరిగి మన సాసిథతిల్య ఉిండి ఆతమను
అనుభవపూర్ాకింగా

ద్రిశించవచుు.

అటిి

నమసాకర్ిం అని మింగళాచర్ణిం చేస్స్నాిర్య -

సద్గీర్యదేవులకు

శ్లి జ జింనానాిం నర్జనమ ద్గర్ిభ మతప పుింస్విం తతో వప్రతా
తసామత్ వైదికధర్మ మార్ీపర్తా వద్ాతామసామతుర్ిం |
ఆతామనాతమవవేచనిం సానుభవో బ్రహామతమనా సింసిదతిప

ముక్త్రోి శతకోటి జనమస్సకృతప పుణ్నురిానా లభుతే ||

2

భావిం:- జీవకోటిల్య మానవజనమ ద్గర్ిభమైనది. పుర్యషతాిం, వప్రతాిం
అర్యద్గగా లభసా్య.
ధర్మమార్ీింల్య

నడవాలనే

అన్ని లభించినా వేద్లు చూపిన
బుదిధ

కలగటిం

మరీ

అర్యద్గ.

వీటనిిింటితో పాటు శాస్త్రింల్య చెపుబడిన ల్యతన భావాలను

తెలుస్సకోగల స్సనిశిత బుదిధ లభించటిం గొపువర్ిం. ఆతమ ఏమిటో
అనాతమ ఏమిటో తెలుస్సకొని ఆతామనుభూతిని పింద్టిం, తర్యవాత
ఆతమ బ్రహమము ఒకకటేనని గ్రహించటిం గొపు అద్ృషిిం. శతకోటి
జనమల స్సకృతిం, పుణుఫలిం ఉింటే తపు ముక్త్ అనేది లభించద్గ.
Email : care@srichalapathirao.com

~ 12 ~

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

మావద్ద లభించు గ్రింధములు
1. కర్మసిద్దింతిం…………………………………….30/2. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘భజగోవింద్ిం’……..……100/-

3. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘తత్వబోధ’ ………… 200/4. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘ఆతమబోధ’ ……………200/-

5. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘శ్రీ ద్క్షిణామూరి్స్త్త్రిం’… 100/6. భగవాన్ శ్రీ ర్మణమహర్యులవారి ‘ఉపదేశసార్ిం’ ……..150/7. సద్శివ బ్రహ్మింద్ర సాాములవారి ‘ఆతమవద్ువలాసిం’.. 100/-

8. శ్రీ నార్ద్భక్త్ సూత్రములు ………………………. 200/9. శింకరాచార్యులవారి ‘వవేకచూడామణి’ (8 గ్రింధముల సెట్) 1200/-

10. ఈశావాస్తుపనిషత్త్ ………………………….. 100/-

11. కేనోపనిషత్త్ …………………………………..100/12. కైవల్యుపనిషత్త్ ………………………………. 150/13. కఠోపనిషత్త్ ……………………………….

350/-

14. ముిండకోపనిషత్త్ …………………………….. 200/-

15. మాండూకోుపనిషత్త్ ………………………… 200/16. ముక్త్కోపనిషత్త్ ……………………………… 300/17. బ్రహమసూత్రములు – 1 ……………………….
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………

200/-

300/-

19. గీతమాలిక ……………………………………150/20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) …………… 2000/మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/Email : care@srichalapathirao.com
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Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

మావద్ద లభించే అనిి పుస్కముల వవర్ముల కొర్కు ఈ క్రింది
లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి :

http://www.srichalapathirao.com/catalog
PAYTM OR GOOGLEPAY us using : 9538858115
OR

us Using 9538858115

Pay us through Net Banking :

http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf
మీకు మరేదైనా సిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com
కు ఈమెయల్ పింపగలర్య లేద్ +91 80085 39770 OR +91
95388 58115 నింబర్ కు ఫోన్ చేయగలర్య.

అనిి పుస్కములను లేద్ కొనిి పుస్కములను లేద్ గుర్యముఖతా

ప్రవచనములను (వీడియో ప్రవచనముల కొర్కు) శ్రవణిం చేయుటకు

DVD, External Hard Disk లేద్ Audio CD, Pen Drive కొర్కు
ఈ క్రింది లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి :

http://www.srichalapathirao.com/catalog

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

