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గురుదేవుల పరిచయము
శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12వ తేదీన గెంటూరు
జిల్లా తుర్ాపాడుగ్రామెంలో జన్మెంచారు. తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్లా పులామమ.
వీరి న్వాసెం చిలకలూరిపేట. ప్రాధమికవిద్య తుర్ాపాడు గ్రామెంలోను, ఉననత
విద్య చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసెంచి, బాపటా వయవసాయ్కళాశాల నుెండి
B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుల
ు య్యయరు.
పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీెంద్నే నానుడి ప్రకార్ెం 4 సెంవతసరాల
వయ్స్స నుెండి 8 సెంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి నోట్ట నుెండి ఏ వాకుు
వస్తీ అల్లగే జరిగేది. పూర్వజనమసెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల
వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, భాగవత గ్రెంధాలను, పురాణాలు ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు. ప్రతేయకెంగా
మహాభార్తెంపై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకుైగగా
ఆెంధ్రమహాభార్తెం, సెంసుృతమహాభార్త గ్రెంధాలైగ త్తవ్ర పరిశోధనలు
గావిెంచి, చిలకలూరిపేటలో 1988 నుెండి 1992 వర్కు ధారావాహిక
ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాబుల్లస్తీ వారిక్త
సెందేహన్వృతిీ గావిెంచారు.
1990 నుెండి చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా అనేక
ఆధాయతిమక కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను,
సతసెంగాన్న న్ర్వహిెంచారు. 1994 లో ‘ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాన్న’ సాాపెంచి,
ప్రసనన బెండ్ామాెంబ శ్రీ రాజమాతాదేవి వారిచే ప్రార్ెంభెంపజేశారు. అపపట్ట
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నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు
జనామషిమి, గీతాజయ్ెంతి, శ్ెంకరాచార్యజయ్ెంతి, ర్మణమహరిిజయ్ెంతి,
ఆషాఢ - కార్తీక - మాఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల య్ెందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు,
జనమదినోతసవెం, విజ్ఞానయ్యత్రలు, వనసమారాధనలు, ధాయనతర్గతులు,
వారిికోతసవెం మొద్లగ అనేక కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను,
న్ర్ెంతర్ జప, ధాయన, ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, బ్రహమన్షఠ మొ||న
సాధనలతో, పూరిీ ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా
మార్గద్ర్ికులుగా ఉెండి మా వెనునతట్టి, చేయిపట్టి ముెందుకు నడిపస్ీనన
కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు మా గరుదేవులు.
భ్గవెంతుడు న్ర్దేశెంచినబాటలో పయ్న్స్తీ, తనలో న్క్షిపమై
ీ యునన
ఆధాయతిమకజ్ఞానాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి
వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జాముల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ
గ్రెంధాలైన శ్ెంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిెంద్ెం, తతవబోధ, ఆతమబోధ,
వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, శ్రీ ద్క్షిణామూరిీస్తోతత్ర
ీ ెం, అపరోక్షానుభూతి,
శ్రీ సదాశవబ్రహ్మెంద్ర సావముల వారి ఆతమవిదాయవిల్లసెం, శ్ెంభునటనెం,
భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల వారి ఉపదేశ్సార్ెం, నార్ద్భ్క్తీస్తత్రములు,
బ్రహమస్తత్రములు, ఇెంకా రామాయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్,
కేన, కఠ, ముెండ్క, మాండూక్య, కైవలయ, తైతిీర్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ 108
ఉపన్షతుీలైగనను ప్రవచనములు చేస్తీ జ్ఞానస్గెంధాలను నలువైపుల
ప్రసరిెంపజేస్ీనానరు.

ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ ధర్మల్
~4~

Email : care@srichalapathirao.com

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

పవర్ స్తిషన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టి, వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ,
తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపటా మొద్లగచోటా 180 ‘ఆధాయతిమక
జ్ఞానయ్జాము’లను చేశారు. 1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ెందు
108 హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిెంచారు.
1993లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2001లో
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను;
1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగాను, 2002లో
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపుసెంద్ర్భెంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను
శష్యయలెంద్రూ గరుదేవులను ఘనెంగా సనామన్ెంచారు. 2006లో
100 జ్ఞానయ్జ్ఞాలు పూరిీగావిెంచిన సెంద్ర్భెంగా శష్యయలెంద్రూ కలస
'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో గరుదేవుల
కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను సతురిెంచటెం జరిగిెంది.
1994లో సామానుయలకు కూడా వేదాెంత విషయ్యలు స్లభ్ెంగా
అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి
ప్రచురిెంపజేశారు. తిరిగి 2002, 2008, 2009లోను పునరుమద్రణ జరిగిెంది.
1998లో శుకాయ్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల 'ఈశావాస్తోతయపన్షతుీ' ైగ అెంద్రిక్త
అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన, వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను వ్రాస
ప్రచురిెంపజేశారు. 1999లో శ్ెంకరాచారుయలవారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' ైగ
అెంద్రికీ అతి స్లభ్ెంగా అర్ధమయ్యయ విధెంగా, ఎెంతో వివర్ెంగా, వాయఖయను
వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు. తిరిగి 2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిెంది.
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'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లెంట్ట సామానుయలకు కాదు"
అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇెంత తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కోగలమా?"
అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్ీనన గరుదేవులు 2011లో 1, 2
అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు. 2012లో భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల
"ఉపదేశ్సార్ము"నకు, సామవేద్ెం నుెండి గ్రహిెంచబడిన ‘కేనోపన్షతుీ’కు
విపులమైన

వాయఖయను

వ్రాస

ప్రచురిెంపచేశారు.

ఇవిగాక

‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తీస్తత్రాలు’, శ్ెంకరాచారుయలవారి ‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిీస్తోతీత్రెం’,
‘ఆతమబోధ’ ైగ ఎెంతో వివర్ణాతమకెంగా, స్తోతదాహర్ణెంగా, విపులమైన
వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు. 2013 లో శ్రీ సదాశివబ్రహ్మాంద్రసరసవతి
స్వవమివారి 'ఆత్మవిదాయవిలాసాం', భ్గవదీగత 3, 4, 5 అధాయయ్ములను
ప్రచురిెంపచేశారు. 2015లో భగవద్గీత్ 6 నాండి 17 అధాయయ్ములు
ప్రచురిెంపచేశారు. ప్రస్తు త్ ాం ముాండకోపనిషత్తు , క్ఠోపనిషత్తు ,
మాండూకోయపనిషత్తు , భగవద్గీత్ 18 అధాయయ్ములు ప్రచురణకు సిద్ధాం
చేయబడుత్తన్నాయి.

ఇవిగాక విజయ్వాడ్ నుెండి వెలువడే ధ్యయనమాల్లక మాసపత్రికలో

2008 నుెండి భ్గవదీగ త ను, 2009 నుెండి మహాభార్తమును

ధారావాహికెంగా ప్రచురిస్ీనానరు. ఇక దేశ్విదేశాలలోనునన తెలుగవారు
ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిెంచటాన్క్త వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో
ఒక వెబ్వసట్ ను ప్రార్ెంభెంచటెం జరిగిెంది. దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠెం
కార్యక్రమాలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ ర్చనలను,
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భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోాడ్ చేస్కొనవచుును.
ఇక వివిధ గ్రెంధాలైగ గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపెంలోను,
వీడియో DVD ల దావరా, PEN Drive, External Hard Disk దావరా
అెందిస్ీనానరు.
ముెందుముెందు మ్మక్షమార్గెం లో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ
న్ర్దేశ్నెం చేయ్గల ఎనోన గ్రెంధాలు ముముక్షుజనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు
అెందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అెందుకు తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు,
మ్మక్షారుధలు ముెందుకు రాగలర్న్ భ్గవెంతున్ మనసారా ప్రారిధస్ీనానను.
జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్తీ, న్సావర్ధెంగా తన స్తవలను అెందిస్ీనన
కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదికధరామన్న ప్రచార్ెంచేస్తీ , మాకు
మార్గద్ర్ికులైన భ్గవెంతున్ ముదుేబిడ్డ మా గరుదేవులను పరిచయ్ెం చేస్త
భాగయెం నాకు కల్లగిెంచినెందులకు భ్గవెంతున్క్త శ్తసహస్రవెంద్నములు
సమరిపెంచుకుెంటునానను.
- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు
కార్య న్రావహక అధయక్షులు
ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠెం, చిలకలూరిపేట.
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: కుచేలుడు :
పరీక్షినమహారాజు శుక్బ్రహ్మకు నమసకరిాంచి మహాత్మమ! పరమ
భక్తు గ్రేసర సడైన న కుచేలుని శ్రీక్్ష పరమత్మ ఎలా క్నిక్రిాంచి
రక్షిాంచాడో తెలియజేయమని ప్రారిథాంచాడు.
అప్పుడు శుక్బ్రహ్మ మహాభకుుడు, జితాంద్రియుడు, ప్రశాంత్వద్నడు,
బ్రహ్మవిదుడు, కుటిలము తెలియనివాడు పరమభాగవతోత్ుముడు ఐన
కుచేలుని గాధన ఇలా తెలియజేస్తున్నాడు.
కుచేలుడు శ్రీక్్ష్ణని చినాన్నటి స్నాహిత్తడు. అత్డి అసలు పేడై
స్తదాముడు. కుచేలుడు అాంటే చినిగిన వస్వానిా ధరిాంచినవాడు - అని.
ఈ దేహ్మే వస్త్రాం - అయినప్పుడు చినిగిన వస్వానిా ధరిాంచని
వాడెవడున్నాడీ లోక్ాంలో? - ఎాంత్ బాగా పోషాంచి రక్షిాంచిన్న ఏదో
ఒక్ న్నటికి జీరమై నశిాంచిపోయేదే ఈ దేహ్ాం.
కుచేలుడు నిడైపేద్. ఆక్లి బాధన అనభవిస్తున్నా పరమత్మ
ధ్యయనాంలో రమిస్తు ఉాంటాడు. అప్రయత్ాాంగా లభాంచిన దానితో
జీవిత్మనిా కొనస్వగిస్తున్నాడు. ఉాంఛ వ్తిులో ఉాండి కుటాంబానిా
పోషస్తున్నాడు. అత్డి భారయ కూడా భరుకు త్గిన ఇలాాలే. ఆక్లి చేత్
ఆమె దేహ్ాం కూడా క్్శిాంచిపోయిాంది.
త్న ఆక్లిని తీరచలేక్పోయిన్న, క్టుకొనాందుకు త్గిన వస్వానిా
కొనివవలేక్పోయిన్న, భరుపై ఏమత్రాం అగౌరవాం లేదు. ఉనా దానితోన
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సాంస్వరానిా ఈడుచకొస్తు ఉనాది. అయిత కొనిా రోజుల నాండి క్నీసాం
పిలాల క్డుప్ప నిాంపటానికి కూడా ఏమీ లభాంచటాం లేదు.
త్న ఆక్లిని గూరిచ పటిుాంచుకోవటాం లేదు. క్తని ఎముక్లు
బయటకు వచిచ ఆక్లితో లోపలికి పోయిన భరు క్డుప్ప చూస్ను క్డుప్ప
త్డైకుకపోత్తనాది. తినటానికి ఇాంటిలో ఏమీలేదు. అమమటానికి
ఒాంటిపై గాని, ఇాంటిలో గాని ఏమీలేవు. ఏాం చేయాలో పాలుపోవటాం
లేదు. ‘అమమ! ఆక్లి’ అని అలాాడిపోత్తనా బిడడలక్డుప్ప ఎలా నిాంపాలో
తెలియటాం లేదు. పిలాలు త్లిాని చుటుముటిు ఏడుస్తున్నాడై.
ఆ సిథతిలో భరున సమీపిాంచి, మహాత్మమ! భగవానన న శ్రీక్్ష్ణడు
మీ చినాన్నటి స్నాహిత్తడు గదా! ఆయన స్వధుప్రియుడు, బ్రాహ్మణులకు
మేలు చేస్నవాడు. ఒక్కస్వరి ఆయన వద్దకు వెళ్ళిత ద్య చూపిాంచక్
పోడు గదా! అనాది. ఆమె మటలకు కుచేలుడు, "ఏమిటీ? భగవాన
న న న్న క్్ష్ణని ద్గీరకెళ్ళి సాంపద్లన కోరమాంటావా? ఆయనన
ధ్యయనిాంచటమేగాని యాచిాంచటాం న్నకు తెలియదు - అన్నాడు.
భరు మటలు విని భారయ, "నన మిముమలన యాచిాంచమని
చెపుటాం లేదు. ఆ పరమత్మ మీ చినాన్నటి స్నాహిత్తడు గదా!
ఇాంత్వరకు ఆయనన ఒక్కస్వరి కూడా మీడై ద్రిశాంచలేదు. మన ఈ
క్ష్టులకు అది కూడా ఒక్ క్తరణమేమో - ఒక్కస్వరి ఆ మహాత్తమని
ద్రిశాంచాండి. బిడడలకు క్నీసాం ఒక్కపూటైన్న క్డుప్ప నిాంపాలని
ఆరాటపడుత్తన్నాన. న్నయీ బాధన తెలియజేసి మిముమలన ఇాంక్త
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బాధపెటాులిి వస్తునాది. దావరక్తన్నథుడు ఆశ్రిత్ జనవత్ిలుడు, మీ
చినాన్నటి మిత్రుడు, మిత్రులాంటే ఆయనకు ఎాంతో ప్రేమ అని మీరే
న్నతో అనక్స్వడైా చెపాుడై. మనలన ఆదుకొన మహాత్తమడు
ఆయనొక్కడే. సాంశయిాంచకుాండా వెళ్ళిరాండి. భగవద్దరశన ఫలాం మన
బ్రత్తకులకు చుక్తకనిలా ఉపయోగపడుత్తాంది. మీడై ఆ మహాత్తమని
ద్రిశస్ను చాలు మన క్ష్టులు తీరిపోత్మయని న్న మనస్తి చెతుత్తనాది అని అనక్ విధ్యలుగా నచచజెపిుాంది. "చినాన్నటి స్నాహిత్తన న ఆ
భగవానని ద్రశన్ననికి ఒటిు చేత్తలతో ఎలా వెళ్ళిది?" అన సాందేహ్ాం
క్లిగిాంది కుచేలునికి.
ఇాంటిలో ఏమీలేవు. అయిన్న సరే ఎప్పుడూ ఎవరినీ చేయి చాచి
అడగని ఆ ఇలాాలు చుటుప్రక్కల భకుుల ఇళ్ికు వెళ్ళి న్నలుగు పిడికెళ్ళి
అటకులు అడిగి తెచిచాంది. వాటిని ఒక్ వస్త్రఖాండాంలో మూటక్టిు భరుకు
అాందిాంచిాంది. చినిగిన పాంచె క్టుకొని, క్ఱ్ఱన చేత్బటుకొని, భుజాన
అటకుల మూటన వ్రేలాడద్గస్తకొని భగవన్నామసమరణ చేస్తకుాంటూ
దావరక్ వైప్ప నడక్ స్వగిాంచాడై కుచేలుడు. ఆహారాం తీస్తకొని చాలా
రోజులుక్తవటాన నీరసాంగా నడుస్తున్నాడు. న్నలుగు మైళ్ళి అలాగే
నడిచాడు. అలా నడుస్తు త్న మనస్తిలో ఇలా అనకుాంటన్నాడు.
సీ.

దావరక్త నగరాంతు నరీతి జొత్తున
భాస్తరాాంత్ః ప్పర వాసియైన
యప్పుాండరీక్తక్షు నఖిలేశునెబబాంగి
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ద్రిశాంపగలనొ త్దాదార పాలు
రెక్కడి విప్రుడ విాందేలు వచెచద్
వనియడడ పెటిురే నప్పడు వారి
కేమైన బరిదాన మిచిచ చొచెచద్మనా
ఊహిాంప అరథ శూనయాండ నన
త. ఐన న్నభాగయ మత్ని ద్యార్దదర ద్్షు
గాక్ త్లపోయగా నొాండు గలదె యాత్
డేల ననా నపేక్షిాంచు నటి మట
లనచు న్న దావరక్తప్పర మత్డు సొచిచ.
అలా దావరక్తనగరాంలో ప్రవేశిాంచి, దారిలో క్నిపిాంచిన వారిని
"అయాయ! దావరక్తనగరాం ఇాంక్త ఎాంత్ దూరాంలో ఉనాది అని
అడిగాడు. దానికి వాడై ఆశచరయాం చెాంది; అయాయ! ఇదే దావరక్తనగరాం
అన్నాడై.
దానితో కుచేలుడు శ్రీక్్ష్ణడు ఉాండే రాజభవనాం ఎటో
తెలుస్తకొని

ఆ

వైప్పగా

నడక్

స్వగిాంచాడు.

ఇాంత్లో

ఒక్

బ్రాహ్మణుడెదుడై పడి, "అయాయ! దేనికోసమో అనవషస్తున్నాడై? మీకు
ఎవడై క్తవాలి? ఎక్కడకు వెళ్ళిలి? అని అడిగాడు. కుచేలుడు ఆ
బ్రాహ్మణునికి

నమసకరిస్తు

ఇాంద్గవరశయముడు,

మహాత్మమ!

కౌస్తుభాలాంక్తడైడు,

యదుకుల

శ్రేష్ణుడు,

అఖిలలోక్తరాధుయడు,
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చక్రధ్యరి, పనాగశయనడు అయిన శ్రీక్్షభగవానని ద్రశన్నరథాం
వచాచన అన్నాడు కుచేలుడు.
ఆ మటలకు ఆశచరయపోయిన ఆ బ్రాహ్మణుడు దావరక్తధిపతి
శ్రీక్్ష్ణడెక్కడ? ఈ బక్క బ్రాహ్మణుడెక్కడ? ఆయన ద్రశనాం కోసాం
వచాచడా? అనకుాంటూ వెళ్ళిపోయాడు. మరి కొాంత్దూరాం వెళ్ళిన
త్రావత్ మరొక్రిని అడిగాడు కుచేలుడు. "అయాయ! శ్రీక్్ష మాందిరానికి
దారి ఎట?" అని. "శ్రీక్్ష్ణని మాందిరాంతో నీకేాం పని?" అన్నాడా
వయకిు. "ఆయన న్న చినాన్నటి స్నాహిత్తడు. ఆయనన ద్రిశాంచేాందుకు
వచాచన". అన్నాడు కుచేలుడు. "ఏమిటీ! నీవు శ్రీక్్ష్ణనికి మిత్రుడవా?"
అాంటూ పరిహాసాంగా చూచాడు ఆ వయకిు. ఈ పేద్ బ్రాహ్మణునికి మతి
చలిాంచిాందేమో!
శ్రీక్్ష్ణడెక్కడ?

లేక్పోత
ఈ

పేద్

సక్ల

సాంపద్లతో

బాపడెక్కడ?

త్తలతూగే

అనకుాంటన్నాడై

-

దావరక్తప్పరవాస్తలు.
కుచేలుడు ఎదుడై వచిచన వారిని అడుగుతూ అడుగుతూ
శ్రీక్్ష్ణని మాందిరాం వద్దకు వచాచడు. దావరాం వద్ద ఇడైవైప్పలా నిలిచిన
దావరపాలకులు లోనికి వెళ్ిటానికి వీలులేద్ని నిలిపివేశడై. "అయాయ!
న్న పేడై కుచేలుడు. నన శ్రీక్్ష్ణని మిత్రుడన." - అన్నాడు కుచేలుడు.
అత్డి మటలన దావరపాలకులు నమమలేదు. ఈ పేద్ బ్రాహ్మణుడు
~ 12 ~

Email : care@srichalapathirao.com

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

యాచన కోసాం వచిచ ఇలా మటాాడుత్తన్నాడు అని భావిాంచి
లోపలకెళ్ిటానికి వీలు లేద్న్నాడై. దానికి కుచేలుడు "న్నయనలారా!
నన

యాచిాంచుటకు

రాలేదు.

నన

నిజాంగాన

శ్రీక్్ష్ణనికి

బాలయమిత్రుడన. ఇద్దరాం సహాధ్యయయులాం. న్నకు న్న బాలయమిత్రుని
ద్రశనమే క్తవలసిాంది. నన ఇక్కడే ఉాంటాన. మీడై లోనికి
వెళ్ళి "కుచేలుడు మీ ద్రశన్ననికి వచాచడు" అని తెలియజేయాండి. ఆ
త్డైవాత్ న్నభాగయాం ఎలా ఉనాదో అలాగే జడైగుత్తాంది అన్నాడు.
దావరపాలకుడు మెత్ుబడాడడు. లోనికి వెళ్ళి శ్రీక్్ష్ణని సమీపిాంచి
"ప్రభూ! త్మ ద్రశన్నరథాం ఒక్ పేద్ బ్రాహ్మణుడు వచిచయున్నాడు. అత్డు
బిచచగానిలా, చినిగిన మురికి వస్వాలతో ఉన్నాడు. నడుము వాంగిపోయి
ఉనాది. అత్డి పేడై "కుచేలుడట" అన్నాడు. 'కుచేలుడు' అన మట
చెవిని పడటాంతోన శ్రీక్్ష్ణడు ఆసనాంపై నాండి ఒక్కస్వరిగా క్రాంద్కు
ఉరికి, కుచేలా - కుచేలా! అాంటూ బయటకు పడైగు తీస్తున్నాడు.
శ్రీక్్ష్ణని ఈ విాంత్ప్రవరున భారయలకు ఆశచరయాంగాన, అగమయ
గోచరాంగాన ఉనాది. "అసలు వచిచనదెవడై? శ్రీక్్ష్ణని ద్రిశాంచటానికి
ప్రతిరోజూ ఎాంద్రో వస్తుాంటాడై. క్తని ఎప్పుడూ ఇలాాంటి ఉత్మిహానిా
పరవశనిా న్నధునిలో చూడలేదు" అనకుాంటూ ఆ వచిచన వానికోసాం
ఎదుడైచూస్తు నిలబడాడడై. బయట వాకిలి వద్ద కుచేలుడు నిలబడి
ఉన్నాడు. క్తళ్ికు చెప్పులు లేవు, త్లపై గొడుగు లేదు, శరీరాంపై
మాంచి వస్త్రాం లేదు, ఎముక్లు ముాందుకు, నత్రాలు లోపలకు పోయి
~ 13 ~

Email : care@srichalapathirao.com

Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

ఉనావి. ఏ ఆడాంబరము లేదు. చేతిలో క్ర్ద స్వయాంతో నిలబడి
ఉన్నాడు. ద్గనాంగా ఉన్నాడు. అటిు మిత్రున న కుచేలుణ్ణ చూచి
శ్రీక్్ష్ణడు - “మిత్రమ! కుచేలా! వచాచవా! ననా సాంతోషపెటుటానికి
వచాచవా! ననా ఉద్ధరిాంచటానికి వచాచవా!” అాంటూ క్ళ్ి వెాంట
ఆనాంద్భాష్టులు రాలుతూఉాండగా శ్రీక్్ష్ణడు కుచేలుని గాఢాంగా
ఆలిాంగనాం చేస్తకున్నాడు. దావరపాలకులతో సహా అక్కడునా వారాంత్మ
ఆశచరయచకిత్తలౌత్తన్నాడై.
శ్రీక్్ష్ణనికి ప్రపాంచాం క్నిపిాంచటాం లేదు. ఆయన ఆనాందానికి
మేరలేదు. చేయి పటుకొని కుచేలుని లోపలకు నడిపిాంచాడు. మిత్రమ!
కుచేలా!

నినా

చూడటానికి

నన

రావాలని

ఎన్నాస్వడైా

ప్రయతిాాంచాన. క్తనీ ఆలసయాం జరిగిపోయిాంది. ఈ రోజు నీవే
న్నకోసాం వచాచవు. న్నకెాంతో ఆనాంద్ాంగా ఉనాది అని ఆనాంద్భాష్టులు
రాలాచడు శ్రీక్్ష్ణడు. ఇద్ాంత్మ చూస్తున్నాడై అషుభారయలు. డైకిమణీదేవి
జలానిా తీస్తకొని వచిచాంది. శ్రీక్్ష్ణడు కుచేలుని పాదాలన ఆ నీటితో
క్డిగి ఆ జలానిా త్న శిరస్తిన చలుాకున్నాడు. పాద్రక్షలు లేకుాండా
నడిచి వచిచనాందున క్తలిలో గ్రుచుచకొనా ములుాన శ్రీక్్ష్ణడు తీసి
వేశడు. జరిగిన దానిని సవపాాంలా - ఇాంద్రజాలాంలా భావిస్తున్నాడు
కుచేలుడు. నిశ్చచష్ణడ
ు యాయడు. న్నటమట రావటాం లేదు. క్్షయాయ!
నీవు దావరక్తధీశుడవు. నన నిడైపేద్ బ్రాహ్మణుడన. న్న పూరవజనమ
ప్పణయవశన నీవు న్న సహాధ్యయయుడివయాయవు. నీవు న్న పాదాలన
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పటుకొని ములుా తీయటాం ఉచిత్ాంగా లేదు అన్నాడు కుచేలుడు.
దానికి క్్షయయ, "కుచేలా! ఎాంత్ మట? నన దావరక్తధిపతినని
పలికి నీ హ్్ద్యాంలో ఉనా న్న స్వథన్ననిా తొలగిస్వువా? ఎాంత్ ధనాం,
సాంపద్లు చేరిన్న కుచేలా! నన ఎపుటికీ నీ స్నాహిత్తణ్ణ - అని
తెలుస్తకో - అన్నాడు. శ్రీక్్ష్ణని అమ్త్మయ పలుకులు కుచేలుని
హ్్ద్యానిా క్దిలిాంచి వేస్తున్నాయి. ఇద్దరి నత్రాలు ఆనాంద్ాంతో
అశ్రుపూరాలయాయయి.

మళ్ళి

మళ్ళి

ఒక్రినొక్డై

ఆలిాంగనాం

చేస్తకుాంటన్నాడై. శ్రీక్్ష్ణడు కుచేలుని వెాంటబెటుకొని డైకిమణీదేవి
మాందిరాంలో ప్రవేశిాంచాడు. త్న త్లుాంపై త్న ప్రక్కన కుచేలుని
కూడైచాండ బెటుకున్నాడు. డైకిమణీదేవి చామరాంతో కుచేలునికి వీస్తు
స్నవ చేస్తునాది. బిచచగానిలా, చినిగినబటుతో ఉనా ఒక్ పేద్
బ్రాహ్మణునికి
అాంత్ఃప్పర

డైకిమణీ
స్త్రీలు

శ్రీక్్ష్ణలు

స్నవ

ఆశచరయపోత్తన్నాడై

చెయయటానిా
-

ఆహా!

చూచిన
ఈత్డెాంత్

అద్్షువాంత్తడో గదా!
ఉ. ఏమి త్పాంతు చేసెనొకొ యీ ధరణీ దివిజోత్ుముాండు తొల్
బామున యోగి విస్తుర దుపాసయకున  త్నరాడై నీ జగత్
స్వవమి రమధి న్నధు నిజత్లుమునన్ వసియిాంచి యునావా
డీ మహ్నీయమూరిు కెనయే ముని ప్పాంగవులాంత్ వారలున్
అని ఆశచరయపోత్తన్నాడై. ఇద్దరూ ఒక్రినొక్డై చేత్తలు పటుకొని
కూడైచన్నాడై. శ్రీక్్ష్ణడు కుచేలునితో, మిత్రమ! గుడైకులాం నాండి
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వెళ్ళిన త్రావత్ నీవు త్గిన భారయన పాందావా? గ్హ్స్తథడవైనపుటికీ
నీవు ప్రసనాాంగా ఉన్నావు. అలాంక్తరాలపై నీకు ప్రీతి లేనటాగా ఉాంది.
ననా గుడైు చేస్తకుాంటన్నావా? మనాం గుడైకులాంలో ఉనాన్నటి
సాంఘటనలు గుడైు వస్తున్నాయా? గుడైపతిా మనపై చూపిన
ఆద్రాభమన్నలు వాత్ిలయాం జాాపక్ాం వస్తునాదా?
మిత్రమ! ఒక్న్నడు గుడైపతిా క్టెలులు తవటానికి మనన
అరణయాంలోకి పాంపిాంచిాంది. ఆ రోజు గొపు గాలివాన వచిచాంది.
స్తరాయసుమయాం

క్తవటాంతో

దికుకలు

కటక్టిమయమయాయయి.

ఒక్వైప్ప గాలివాన, మరొక్వైప్ప క్టిక్ కటక్టి, మరీాం క్నిపిాంచక్ ఆ
రాత్రి అాంత్మ అరణయాంలోన గడిపాాం, అది నీకు గుడైునాదా? అన్నాడు
శ్రీక్్ష్ణడు. ఆ సాంఘటన గుడైు చేయటాంతో కుచేలుడు సిగుీతో
కుాంచిాంచుక్పోయాడు. దానికొక్ క్తరణాం ఉాంది. ఆ రోజు గాలివానలో
ఒక్ చెటు క్రాంది క్్ష కుచేలులిద్దడై గడిపాడై. ఆ సమయాంలో
కుచేలుని వద్ద సెనగలున్నాయి. క్్ష్ణనికి తెలియకుాండా కుచేలుడు
వాటిని తిాంటన్నాడు. అది గమనిాంచి క్్ష్ణడు కుచేలా! ఏమిటి
తిాంటన్నావు? అన్నాడు. కుచేలుడు ముాందు వెనక్ ఆలోచిాంచకుాండా
అబ్బబ! ఏమీ తినటాం లేదు. చలి బాగా ఉాండటాం వలా పళ్ళి
కొడైకుకాంటన్నాన - అన్నాడు. నిజాం చెబిత అాందులో కొనిా శనగలు
క్్ష్ణనికి ఇవావలిి వస్తుాంద్ని కుచేలుని భయాం. భగవాంత్తనికి
పెటుకుాండా తిాంటే ద్రిద్రుడవుత్మడు అన దానికి ఇదే నిద్రశనాం.
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కుచేలుని ద్రిద్రానికి ఇది కూడా ఒక్ క్తరణమే. శ్రీక్్ష్ణడు ఆ గాలివాన
రోజు జరిగిన సాంఘటనన గుడైు చేయటాంతో, అపుటి త్న
మూరఖత్వాం, స్వవరథతుదిధ గుడైుకు వచిచాంది. సిగుీతో కుాంచిాంచుక్
పోతూ "భగవాన్! బాలయ చేషులలో దోష్టలన చూడవదుద. ఆన్నటి
చరయకు నన సిగుీతో చచిచపోత్తన్నాన అని మనస్తిలోన అనకొని
భగవాననికి నమసకరిాంచాడు. శ్రీక్్ష్ణడు సరావాంత్రాయమి గనక్
కుచేలుని మనస్తిలోని భావాలన గ్రహిాంచి నవువకొని తిరిగి
బాలయాంలోని

ముచచటాన

ప్రారాంభాంచాడు.

అభమనాం -

వాత్ిలయాం

త్మపై

ఎాంత్గా

గుడైదేవుల
ఉాందో

యొక్క
చెప్పుకొని

ఆనాందిాంచాడై. కుచేలా! నీకు గుడైునాదా? గుడైదేవులు చివరగా
మనతో ఏమన్నారో?
“గుడైవు కోసాం, గుడైవుకు స్నవ చేయటాం కోసాం అత్యాంత్
ప్రియమైన దేహానిా భకిుతో సమరిుాంచి, గుడైస్నవ చేసిన ఉత్ుమశిష్ణయలు
మీడై. అటిు మీ పటా నన సాంత్్పిు చెాందాన. మీ మీ అభీషుములు
నెరవేడై గాక్!” అని మనన ఆశీరవదిాంచాడు. శ్రీక్్ష్ణని పలుకులు విని
కుచేలుడు - దేవదేవా! భకుుల కోరెకలు ద్గరేచ నీవాంటి దివాయత్తమనితో
క్లసి గుడైకులాంలో విదాయభాయసాం గావిాంచటాం వలా న్న జీవిత్ాం ఏ
కొరత్లు

లేనిదే

అయిాంది.

పూరవసాంఘటనలన

అది

జనమజనమల

గుడైుచేస్తకుాంటూ

అద్్షుాం

అని

ఆనాంద్భాష్టులు

రాలుస్తున్నాడు. శ్రీక్్ష్ణనాంత్టి మహానభావుడు పేద్ బ్రాహ్మణునితో
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నవువతూ మటాాడటాం, ప్రేమతో చూడటాం, ఆలిాంగనాం చేస్తకోవటాం
మొద్లైన

అప్పరూప

ద్్శయలనచూచి

అాంత్ఃప్పర

స్త్రీలు

ఆశచరయపోత్తన్నాడై. ఈ బ్రాహ్మణుడు నిడైపేద్ క్తదు. ఇత్డి భాగయమే
భాగయాం. ఇాంత్టి భాగయవాంత్తడు ములోాక్తలోా ఎక్కన న్న ఉాంటాడా?
అనకుాంటన్నాడై భగవాంత్తడు భోగభాగాయలన చూడడు. గొపు
మనస్తిాందా? లేదా? అని మత్రమే చూస్వుడు. నిరమలమైన మనస్తి
గల భకుుడు క్నక్న కుచేలుడు ఇాంత్టి భాగయవాంత్తడయాయడు.
భగవాంత్తని సనిాధిలో కుచేలుడు సరవమూ మరచిపోయాడు. ఇదే
భకిులో పరాక్తషు.
మడైన్నడు

మిత్రులిద్దరూ

అనక్

విషయాలు

మటాాడుకుాంటన్నాడై. కుచేలుడు త్న కుటాంబ విషయాలనీా
చెపాుడు క్తని త్న దారిద్రాయనిా గురిాంచి ఒక్కమట కూడా చెపులేదు.
కుచేలా - రాక్రాక్ వచాచవు. ననా చూడాలని వచాచవు గదా! మరి
న్నకు తినటానికి ఏమి తెచాచవు? న్న భకుులు న్నకు కొాంచెాం ఇచిచన్న
అదే న్నకు పదివేలు. భకుుడు క్తనివాడు - దుష్ణుడు - కొాండాంత్
బాంగారానిాఇచిచన్న అది నన సీవక్రిాంచన.
శ్లా॥ పత్రాం ప్పషుాం ఫలాం తోయాం యోమేభక్తుా ప్రయచఛతి।
త్ద్హ్ాం భక్ుా పహ్్త్ాం అశామి ప్రయత్మత్మనః॥
ఈ శ్లాక్తనిా శ్రీక్్ష్ణడు కుచేలునికి చెపిునది. ద్గనిన అక్షరాం పలుా
పోకుాండా యుద్ధరాంగ మధయాంలో అడైుననికి చెపుటాం జరిగిాంది.
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క్ాం॥ ద్ళ్మైన ప్పషుమైనన, ఫలమైనన, సలిలమైన
పాయని భకిుాం, గొలిచిన జనలరిుాంచిన,
నెలమిన్ డైచిరానాముగనె యేనభుజిాంత్తన్ శ్రీక్్ష్ణని మటలు విని కుచేలుడు సిగుీతో త్లవాంచుకున్నాడు. ఆ
మహానభావుడికి

ఈ

అటకులు

ఎలా

ఇవవటమ?

అని

సాందేహిస్తున్నాడు.
కుచేలుడు

ఎాందుకు

వచిచాంద్గ

శ్రీక్్ష్ణడు

దివయద్్షుతో

తెలుస్తకున్నాడు. కుచేలుడు త్నన సాంపద్ల కోసాం ఎనాడూ
అరిథాంచడు. ఇప్పుడు కూడా భారయ మనస్తి నొపిుాంచలేక్న వచాచడు.
ఇత్డిని

నన

సాంతోషపెటాులి.

దేవేాంద్రునికి కూడా

లభాంచని

సాంపద్లన ఇవావలి అనకున్నాడు శ్రీక్్ష్ణడు. అలా మనస్తిలో
అనకొని, కుచేలా! పలుక్వేమిటి? న్నకోసాం ఏమీ తలేదా? మ వదిన
న్న కోసాం ఏమీ పాంపిాంచలేదా? అన్నాడు. కుచేలుడు ఏమీ
మటాాడలేక్పోత్తన్నాడు.

త్మన

తెచిచన

అటకులన

ఇవవలేక్

పోత్తన్నాడు. "నిడైపేద్నైన నన నీకేమి ఇవవగలన" అనాటా ద్గనాంగా
చూచాడు. ఇక్ శ్రీక్్ష్ణడే ఉత్ురీయాంలో మూటగటుబడియునా
అటకులన అాందుకొని ఇదేమిటి? ఇది న్నకోసమే గదా! కుచేలా! ఈ
అటకులాంటే న్నకు ఎాంతో ఇషుాం" - అాంటూ మిత్రుడికి అక్షయసాంపద్
నివవగోరి పిడికెడు అటకులు న్నటిలో వేస్తకున్నాడు. దానితో
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జగత్ుాంత్మ త్్పిు చెాందిాంది. దాని ఫలిత్ాంగా కుచేలుని గ్హ్ాం
గొపుసాంపద్లతో నిాండిపోయిాంది.
శ్రీక్్ష్ణడు రెాండవ పిడికిలి తీస్తకొని న్నటిలో వేస్తకోబోగా
డైకిమణీదేవి ఆయన చేతిని గటిుగా పటుకుాంది. ఒక్క పిడికిలి అటకులతో
అక్షయసాంపద్లన కుచేలునికి ప్రస్వదిాంచాడు శ్రీక్్ష్ణడు. ఇప్పుడీ
రెాండవ పిడికిలి కూడా భుజిస్ను త్నన కూడా కుచేలుని స్నవకు
పాంప్పత్మడేమోనని సాందేహ్ాం క్లిగిాంది డైకిమణ్ణకి - అాందుకే తినవద్దని
ఆపిాంది. ఆ రాత్రికి భోజనాం చేసి పడుకున్నాడై. మడైన్నడు ఉద్యాం
కుచేలుడు ప్రయాణమయాయడు. శ్రీక్్ష్ణడు కొాంత్దూరాం వెళ్ళి వీడోకలు
చెపిు తిరిగివచాచడు.
కుచేలుడు శ్రీక్్ష్ణని ఏమీ కోరలేదు. త్న దారిద్రాయనిా గురిాంచి
ఒక్కమట

కూడా

చెపులేదు.

శ్రీక్్ష్ణడు

కుచేలునికి -

అక్షయసాంపద్లిచిచన్న అలా ఇచిచనటాగ ఒక్కమట కూడా చెపులేదు.
ఇద్దరూ సాంపద్ల గురిాంచి - దారిద్రాయనిా గురిాంచి అసలు మటాాడుకోన
లేదు. కుచేలుడు ఎాందుకు వచిచాంద్గ శ్రీక్్ష్ణడు అడగలేదు, కుచేలుడు
చెపులేదు. ఇద్దరూ క్లుస్తకొన్నాడై అాంత. భగవాంత్తని అనగ్రహ్ాం
ఉాంటే చాలు కొబబరిక్తయలోకి నీడై వచిచనటా సాంపద్లు వస్వుయి. ఆ
అనగ్రహ్ాం లేక్పోత ఏనగు మిాంగిన వెలగపాండులోని గుజుు
మయమైనటా

సాంపద్లనీా

అద్్శయమైపోత్మయి.

కుచేలుడు
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సాంపద్లన కోరలేదు, భగవాంత్తని కోడైకొన్నాడు. భగవానడు మత్రాం
అత్డికి రెాండిాంటిని ప్రస్వదిాంచాడు.
కుచేలుడు తిరిగి త్న గ్రామనికి వెళ్ళిపోతూ త్నపై శ్రీక్్ష్ణడు
చూపిాంచిన

ప్రేమకు

పేద్రిక్ాంలో ఉన్నా

పరవశిాంచిపోత్తన్నాడు.
ఎాంతో ప్పణయాం ఉాండబటేు

త్మన
క్దా

ఎాంత్టి
శ్రీక్్ష

భగవాననితో అాంత్ సనిాహిత్ాంగా ఉాండగలిగిాంది.
ద్రిద్రుడినైన ననెక్కడ? సక్ల భోగభాగాయలతో - సాంపద్లతో
త్తలతూగే శ్రీక్్ష్ణడెక్కడ? డైకిమణీదేవి శయనిాంచే శయయపై ననా
కూరోచబెటాుడు. డైకిమణీమత్ సవయాంగా న్నప్రక్కన నిలబడి చామరాంతో
స్నవ

చేసిాంది.

శ్రీక్్ష్ణడు

ననా

భగవాంత్తని

పూజిాంచినటా

పూజిాంచాడు. ఆదిద్ాంపత్తలే ననా పూజిాంచాడై. సాంపద్ కోరియే త్న
భారయ త్నన శ్రీక్్ష్ణని వద్దకు పాంపిాంచిాంది. క్తని శ్రీక్్ష్ణడు న్నకేమీ
ఇవవలేదు. ఎాందుక్ాంటే సాంపద్ల వలా అహ్ాంక్తరాం పెడైగుత్తాంది.
భగవాంత్తనికి దూరమై పోత్మన. అాందుకే సాంపద్లనివవలేదు. నిజాంగా
మనాం కోరవలసిాంది సాంపద్లన క్తదు - పరమత్మన. ఇలా
భావిాంచుకుాంటూ శ్రీక్్ష్ణని త్న మనస్తిలో సమరిాంచుకుాంటూ నడక్
స్వగిాంచాడు కుచేలుడు.
కుచేలుడు సవగ్రామాం చేరాడు. త్న ఇాంటి వద్దకు చేరాడు.
ఆశచరయాం. అక్కడ త్న ఇలుా లేదు. అక్కడొక్ అాంద్మైన గొపుభవనాం
ఉాంది. ఉదాయనవన్నలు, సరోవరాలు; విలువైన ఆభరణాలు ధరిాంచిన
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అనక్మాంది

పరిచారిక్లు

అక్కడ

తిడైగుతూ

ఉాండటానిా

చూచాడు. దారి త్పిు వచిచనటా భ్రమపడాడడు. అక్కడ నాండి తిరిగి
వెళ్దామనకుాంటూ ఉాండగా దేవత్లలాగా క్నిపిాంచే స్త్రీ ప్పడైష్ణలు
అనక్ దివయ వస్వాభరణాలు ధరిాంచి, ఎదురొచిచ వాయిదాయలతో మేళ్త్మళ్ళలతో స్వవగత్ాం పలుకుత్తన్నాడై.
భరు రాక్న తెలుస్తకునా కుచేలుని భారయ లక్ష్మీదేవి లాగా
వెలుగొాందుతూ భవనాంలోపల నాండి వచిచాంది. ఆమెన చూచి
కుచేలుడు ఆశచరయపోత్తన్నాడు. ఆమె భరున చేయిపటుకొని లోనికి
తీస్తకుపోయిాంది.

నూడైసుాంభాలతో

దేవేాంద్రభవన్ననిా

త్లద్నా

విధాంగా ఉనాదాభవనాం. అనక్మైన చిత్ర విచిత్రమైన అమూలయమైన
వస్తువులున్నాయి.

వాటినిచూచి

ఇద్ాంత్మ

శ్రీక్్ష్ణని

క్్పా

విశ్చషమహిమయే అని భావిాంచాడు.
"ఆహా! న్న స్నాహిత్తడు, న్న దైవాం, న్నప్రాణన్నథుడు ఐన
శ్రీక్్ష్ణడు ప్రత్యక్షాంగా న్నకు ధనాం ఇవవకుాండా అక్షయసాంపద్లన
సమకూరాచడు. న్న నాండి పిడికెడు అటకులన తీస్తకొని న్నకు
సవరీభోగాలనాందిాంచాడు.

భగవాంత్తనికి

భకిుతో

ఏ

కొాంచెాం

సమరిుాంచిన్న అది అనాంత్ ఫలిత్మనిాస్తుాంది. జనమజనమలకు ఆ
దివాయత్తమని స్నవిాంచే భాగయాం, ఆయనన అరిచాంచే వారిని స్నవిాంచే
భాగయాం లభస్ను చాలు. నన సదా ఆయన ధ్యయన్ననా కోడైకుాంటా.
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హ్ క్్ష్ట! న్నకు ఈ భోగాలయాందు ఆసకిు క్లుగకుాండా
ఇాంత్కుముాందు లాగాన అననయ భకిుతో నినా స్నవిాంచే భాగాయనా న్నకు
ప్రస్వదిాంచు అని కుచేలుడు శ్రీక్్ష్ణని ప్రారిథాంచాడు. కుచేలుని భారయ
కూడా అలాగే శ్రీక్్ష్ణని ప్రారిథాంచిాంది.
ఫలశ్రుతి:
శ్రీక్్ష్ణడు కుచేలుని అనగ్రహిాంచి చరిత్మడైథని చేసిన చరిత్రన
విన్నా, చదివిన్న, వినిపిాంచిన్న అటిు సత్తుడైష్ణలకు ఇహ్పర
స్తఖములు, హ్రిభకిుయు, చిరకీరిుయు క్లుగునని పరిక్షీనమహారాజుకు
శుక్బ్రహ్మ ఫలశ్రుతిని తెలియజేశడు.
విశ్చాషణ
శ్రీక్్ష్ణడు కుచేలుడు చినాన్నటి స్నాహిత్తలు - సహాధ్యయయులు.
ఇది భాగవత్ాంలోని క్థ. ద్రుపదుడు ద్రోణాచాడైయడు చినాన్నటి
స్నాహిత్తలు - సహాధ్యయయులు. ఇది మహాభారత్ాంలోని క్థ. ఈ రెాండు
క్థల మధయ - ఈ రెాండు స్నాహిత్తలజాంటల మధయగల వయత్మయసాం
ఏమిటో చూడాండి. ద్్పదుడు మహారాజ కుమడైడు. ద్రోణాచాడైయడు
భారదావజుడన మహ్రిి ప్పత్రుడు. ఇద్దరూ మొద్ట భరదావజుని వద్ద - ఆ
త్రావత్ అగిావేశుడన ముని వద్ద ధనరివదాయభాయసాం గావిాంచాడై. ఆ
రోజులోా ద్్పదుడు ద్రోణునితో అనవాడు. మిత్రమ! మన విదాయభాయసాం
పూరుయి తిరిగి వెళ్ళిన త్రావత్ నన పాాంచాల రాజాయనికి
ప్రభువునౌత్మన. అప్పుడిక్ నీకు పేద్రిక్మనదే ఉాండదు. నీకు
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క్తవలసిన సక్ల సాంపద్లు నన సమకూడైస్వున అని అాంటూ
ఉాండేవాడు. ద్్పదుడు రాజైన త్రావత్ ద్రోణుడు త్న బిడడ అశవదాధమకు
పాలు కూడా ఇవవలేని సిథతిలో త్న బిడడ పాలకోసాం ఒక్ గోవున
అరిథాంచటానికి ద్్పదుని వద్దకు వెళ్ళిడు. ఏాం జరిగిాంది? ద్రోణునికి
ఘోర అవమనాం. దాని క్తరణాంగా ద్్పదుడు బాంధిాంచబడి ద్రోణుని
పాదాలపై పడటాం - పాాంచాలరాజయాం రెాండు ముక్కలు క్తవటాం.
ద్రోణుని వధిాంచే కుమడైనికై ద్్పదుడు యాగాం చేయటాం, ద్రోణవధ చివరకు పాాంచాలుడై ఒక్కడై కూడా మిగలకుాండా సరవసాంహారాం.
మరి శ్రీక్్ష్ణడు కుచేలుడు చినాన్నటి స్నాహిత్తలు. స్వాంద్గపనిమహ్రిి
శిష్ణయలు. సహాధ్యయయులు. శ్రీక్్ష్ణడు కుచేలునికేమీ మట ఇవవలేదు.
భారయ ప్రోద్బలాంతో కుచేలుడు శ్రీక్్షద్రశన్ననికి వచాచడు. అపూరవ
స్వవగత్ సత్మకరాలు - పాద్పూజలు - డైకిమణీదేవి చేత్ సపరయలు అఖాండ

ఐశవరయ

ప్రదానాం.

భగవాంత్తనికి -

అపూరవక్లయిక్ -

స్షు

ఉనాాంత్వరకు

భకుునికి

మధయ

మడైవలేని -

మడైప్పరాని సాంఘటన. చినాన్నటి స్నాహిత్తలు ఎలా ఉాండాలో
తెలియజెపిున అదుుత్ సాంఘటన శ్రీక్్ష్ణడు

చినాన్నటి

సహాధ్యయయి -

పరమభక్తుగ్రేసరసడైడు -

స్నాహిత్తడు - పేద్బ్రాహ్మణుడు ఐన కుచేలుని ఎలా అనగ్రహిాంచాడో
తెలియజేసిన

శుక్మహ్రిి

ఇప్పుడు

పరమవిరహాసకుులు -
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భక్తుగ్రగణుయలు

అయిన

గోపిక్లన

ఎలా

అనగ్రహిాంచాడో

తెలియజేయబోత్తన్నాడు.

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM
Email : care@srichalapathirao.com
Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225
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Audio CD, Video DVD, Book రూపములలో అాందుబాటలో గలవు
I. మహాభారత్ాం : ఆదిపరవాం, సభాపరవాం, వనపరవాం, విరాటపరవాం....;
జీవనసత్మయలు, ధరామధరమ విశ్చాషణ; ద్రౌపది, క్డైడు, ప్రశాలు - సమధ్యనములు;
II. ఆధ్యయతిమక్ గ్రాంధములు : క్రమసిదాధాంత్ాం, జీవుల స్తడిగుాండాలు, ప్రశాంత్
జీవన్ననికి 18 స్తత్రములు, మరణానిా మాంగళ్ప్రద్ాంచేస్తకో, ఆధ్యయతిమక్
జీవనాం, శ్రీ శాంక్రాదెవవత్ వాయసమల, ప్రశాలు - సమధ్యనములు;
III. ప్రక్రణ గ్రాంధములు : త్త్ుాబోధ, భజగోవిాంద్ాం, శ్రీ ద్క్షిణామూరిుస్తుత్రాం,
ఆత్మవిదాయవిలాసాం, ఉపదేశస్వరాం, ఆత్మబోధ, అదెవవత్స్వరాం, స్వధనపాంచక్ాం,
వివేక్ చూడామణ్ణ
IV. శ్రీమద్ుగవద్గీత్ : 1-18 అధ్యయయములు
V. ఉపనిషత్తులు :- ఈశవాసయ, కేన, క్ఠ, ముాండక్, మాండూక్య, కైవలయ, గరు,
స్తరయ, ద్రశన, త్మరస్వర, మహావాక్య, పాంచబ్రహ్మ, గోపాలత్మపినయ, వరాహ్,
శటాయయనీ, హ్యగ్రీవ, ద్త్ముత్రేయ, గాడైడ, క్లిసాంత్రణ, ముకిుక్
VI.భకిు: శ్రీమదాుగవత్ాం,శ్రీన్నరద్భకిుస్తత్రములు,శ్రీక్్షఅష్టుత్ర
ు శత్న్నమవళ్ళ
VII. బ్రహ్మస్తత్రములు : శ్రీ బాద్రాయణ విరచిత్ బ్రహ్మస్తత్రములు
VIII. గుడైవు : గుడైవు యొక్క అవసరము, ఆష్టడ / గుడై / వాయస పూరిమ
ప్రాధ్యనయత్, గుడైవున ఎలా గురిుాంచి స్నవిాంచాలి, ఎాందుకు ?, గుడైవు పటా
శిష్ణయని క్రువయాం, గురూపదేశాం, గుడైవు యొక్క్ ఆవశయక్త్, గుడైవు యొక్క
అనగ్రహ్ాం ఎాందుకు ? ఎలా పాందాలి ?, గుడై పాద్తీరధాం
IX. స్వధనలు : పరమరధ స్వధనలు, సమధి అభాయసాం
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X. ఇత్ర గ్రాంధములు : మహాత్తమల స్తకుులు, ఉత్ుమ జీవనవిధ్యనాం, పరమరధ
స్వధనలు , మోక్ష స్వధన్న రహ్సయాం , ధ్యయనాం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ాం
భావన దావరా ముకిు
XI. మరెన్నా ఇత్ర గ్రాంధములు
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