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శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
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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 ……………………….    200/- 
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………    300/- 
19. గీతమాలిక ……………………………………150/- 
20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) ……………  2000/-   
మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/- 
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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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: ఉపోదా్తిం :  
 నిజమైన ఆతమజ్ఞాని, నిజమైన దేవుడు, ఈ భూమిపై నడయాడే 
భగవింత్తడు ఎవర్య? - 
 పర్మాతమకు అపరాప్రకృతి, పరాప్రకృతి అని రిండు ప్రకృత్తలునాియని 
బాగా తెలుసుకొని, వాటిని వశి్లషించి, వభాగించి పరాప్రకృతితో తాద్తమయిం 
చింది, అపరాప్రకృతి సృషటించిన ఈ ద్ృశుప్రపించింల్య ఎవర్య స్వాచఛగా 
ఆనింద్ింగా వహరిస్ారో - క్రీడిస్ారో అతడే ఆతమజా్ఞని. ఈ భూమిపై నడయాడే 
భగవింత్తడు. అతడే సమస్ సింసార్బింధనాల నుిండి వడుద్లపిందిన 
ముక్ుడు - జీవనుమక్ుడు. మిగలినవార్ింతా ఈ జననమర్ణ రూప సింసార్ 
బింధాలల్య చికుుకొని, దికుుతోచక తిరిగాడుతూ ఉిండేవార్య. అటిట సామాను 
మానవులను ఆనింద్సారూప ఆతమజా్ఞనిగా తీరిిదిద్దటమే వేద్ింతిం యొకు 
ముఖుఉదేదశిం. 
 అిందుకే 7వ అధాుయింల్య అపరాప్రకృతి, పరాప్రకృత్తల గురిించి, 
జ్ఞానవజ్ఞానాల గురిించి వవరిించటిం జరిగింది. జ్ఞానానిి - అింటే 
ఆతమజా్ఞనాని  ి తెలుసుకొని, ద్నిని అనుభూతిగా (వజా్ఞనింగా) మారి్యకున  ి
ఆతమజా్ఞని ఎటిటవాడో ఈ అధాుయింల్య ప్రశింసిించబోత్తనాిడు భగవానుడు. 
ప్రపించవువహారాలనిిింటిల్యను, అని  ిఅింతసుులల్యను, సమతాద్ృషటని కలిగ 
అింతటా ఆతమనే ద్రిిస్ుింటాడు అటిట ఆతమజా్ఞని. 

7వ అధాుయానిక్త 8వ అధాుయానిక్త మధు గల సింబింధిం ఏమిటి ? 
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 7వ అధాుయింల్య వేద్ింతిం అింటే కేవలిం శాస్త్రజా్ఞనమే కాదు - 
ఆచరిించి అిందుకోవాలిినది అని తెలియజేసి; ఆచర్ణ ఎలా చేయాల్య 
ఈ 8వ అధాుయింల్య సూటిగా తెలియజేయబోత్తనాిర్య.  
 సృషటఅయన ప్రతిద్గ ఎపుుడో ఒకపుుడు లయిం కావలసిిందే.  
సృషటక్రమానిి 7వ అధాుయింల్య వవరిించి, లయక్రమానిి ఇపుుడీ 8వ 
అధాుయింల్య చపుబోత్తనాిర్య. 
 ఈ జగత్ింతా అపరాప్రకృతి అనబడే పించభూతాలు, అహింకార్ిం, 
మహత్్త, అవుక్ిం అనే అషటప్రకృత్తలుగా జడపద్ర్ుింతో సృషట జరిగింది. 
ద్నితో పరాప్రకృతి అనే చైతనుిం కలిసి జగత్్తగా ఏర్ుడిింది.  
 అలాగే ఈ జీవుడు కూడా అపరాప్రకృతి అనబడే పించభూతాలు, 
మనసుి, బుదిి, అహింకార్ిం అనే అషటప్రకృత్తలుగా జడపద్ర్ుింతో 
సృషటింపబడి అిందుల్య చైతనుింతో కూడిన పరాప్రకృతి కలిసి జీవుడు 
తయార్యాుడు. ఇలా జగత్్త - జీవుడు వేరేార్య సాుయలల్య - వవధద్శలల్య 
సృషటింపబడాార్య. 
 ఇలా సృషటింపబడా జగత్్తగాని, జీవుడుగాని లయింకాక తపుదు. ఐతే 
ఈ లయిం కూడా వవధ ద్శలల్య జర్యగుత్తింది. జీవుళ్ళు ఒకోు ద్శల్య లయిం 
అయ్యుటపుుడు ఒకోు అనుభవిం కలుగుత్తింది. వవధ పరిసిుత్తలల్య ఆయా 
ల్యకాలను ద్రిిస్ార్య. ఆల్యక్తించేవ గనుక ల్యకాలు అనాిర్య. ఈ భూల్యకిం 
ఒకుటే సూులిం. మిగలిన ల్యకాలన్న  ిసూక్ష్మల్యకాలు. అింటే మనిం సాపిింల్య 
ఎలా ఒక సాపిల్యకాని  ి ద్రిిించి, అిందుల్య ఒక సాప  ి పుర్యడుడు ఎలా 
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అనుభవాలు పిందుతాడో అలాగ ఈ ల్యకాలల్య శరీర్ింతో పనిలేదు. 
మనసు  ిమాత్రమే అనుభవాలు పిందుత్తింది. 
 అయతే ఏ లయ పరిసిుత్తలల్య ఏయ్యల్యకాలను ద్రిిించి అనుభవాలను 
పిందుతాిం? ఏల్యకాల పరిసిుతి ఏమిటి? అని మనిం తెలుసుకుింటే 
ప్రయతిిించి ఆయా లయ పరిసిుత్తలను సాధించి, ఆయా ల్యకాలను 
పిందుతాిం. అింటే - ఎటిట కర్మలతో నర్కల్యక ద్ర్ినమవుత్తిందో, ఎటిట 
కర్మలతో సారీ్ల్యక ద్ర్ినమవుత్తిందో, ఏది సుఖమో? ఏది దుుఃఖమో? తెలిస్్వ 
ఆయాకర్మల ద్ారా కోర్యకున  ిఅనుభవాలను పింద్గలిం.  
 లయమైపోవాలిినవన్న  ిలయమైపోయన తరాాత అనిిింటిని తనల్య 
లయిం చేసుకొని, తాను లయిం కాకుిండా మిగలి ఉిండేది ఏదో అదే 'అక్ష్ర్ిం' 
- అక్ష్ర్ పర్బ్రహమిం. ద్నిని చేర్యకోవటమే మానవజీవత గముిం - లక్ష్యిం. ఎలా 
ఆ అక్ష్ర్ పర్బ్రహామని  ి చేర్యకోవచిునో తెలియజేస్వ అధాుయమే ఈ 'అక్ష్ర్ 
పర్బ్రహమయోగిం' ఇిందుల్య చపిున మారీాని  ిఅనుసరిస్్వ అక్ష్ర్ పర్బ్రహామని  ి
అిందుకోవటిం తథ్ుిం. అిందుకై ప్రయతిిద్దిం. 
 అసలు మనిష ఎిందుకు పుడతాడు? అని ప్రశ  ి వేస్్వ సామానుుడి 
సమాధానిం 'చావటానిక్త' - అని. ఎిందుకు చస్ాడు? అింటే పుటటటానిక్త - అని. 
ఐతే ఇది నిజమా? ఇదే నిజమైతే పుటటటిం - చావటిం అింటూ తిర్గటమే గద్! 
ఏపన్నపాటా లేనివాడు చట్టటపైక్త ఎకుుతూ దిగుతూ ఉనిటి్ట; లేద్ మటిటతో 
బొమమను చేసి ద్ని  ిమళ్ళు ముద్దచేసి, మళ్ళు బొమమను చేసి ముద్దచేసినటి్ట - 
వుర్ుమైన జీవతిం గడపటమే గద్! జనమను సార్ుకిం చేసుకోవాలనుకొనేవాడి 
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సమాధానిం ఇదికాదు - కారాదు. మరి? ఎిందుకు పుడుత్తనాివు? అింటే 
మళ్ళు పుటటకుిండా ఉిండటానిక్త - అని; ఎిందుకు చస్ునాివు? అింటే మళ్ళు 
చావకుిండా ఉిండటానిక్త - అని కావాలి. ఇదే పర్మార్ుిం. ఇదే నిజమైన తెలివ. 
పుటిటనవాడు మళ్ళు పుటటకుిండా ఉిండే మారీ్ిం ఆల్యచిించుకోవాలి. అిందుకే 
ఒక మహాత్తమడనాిడు, "పుట్టటనా - మరి చావునెర్యగని గుట్టట నేరాాలి. ఆ పట్టట 
దొర్కుపోతే పుట్టటకలేని వద్ుననా  ిపట్టటకోవాలి" - అని.  
పుటిట చావని వద్ు బ్రహమవద్ు. (జీవనుమక్్త).  
చచిి పుటటని వద్ు ఉపాసనా వద్ు. (క్రమముక్్త).  
 మనిష అజా్ఞనింతో పుడుత్తనాిడు. కాని అజా్ఞనింతో చావకూడదు. 
ఏడుస్ూ పుడతాడు. కాని ఏడుస్ూ చావకూడదు. పుటేటటపుుడు అజా్ఞనిం 
కనుక ఏడుస్ాడు. మరి మర్ణిించేటపుుడు కూడా ఏడిస్్వ బాగుిండదు. అజా్ఞనిం 
ఉింటే ఏడుపే. తపుదు. అిందువలి జీవించి ఉనిపుుడు జా్ఞనాని  ిపింది - 'నేను 
ఆతమను' అనే జా్ఞనాని  ి పింది; చచిేటపుుడు ఏడుపు లేకుిండా నవుాతూ 
చావాలి. అింటే మర్ణాని  ిమింగళప్రద్ిం చేసుకోవాలి.  
 అసలు ఇని  ి ర్కాల ప్రాణికోటిల్య పుటేటటపుుడు ఏడుస్ూ పుటేటది 
మానవుడొకుడే. ఇక ఏ ప్రాణీ ఏడవదు. వాటిక్త ఏడవాలిిన పనిలేదు. 
ఎిందుకు? ఎిందుకింటే మానవుడు తపు మిగలిన ప్రాణులన్న  ి పుటేటది 
కర్మఫలాలు అనుభవించటానిక్త, వాసనలు ఖరి్య చేసుకోవటానిక్త, ఆ రిండు 
పనులూ ఎలాగూ చేస్ాయ గనుక అవ ఏడిే పనిలేదు. మరి మానవుడో ఆ 
రిండిింటితో పాట్ట ముఖుింగా జనమరాహితుిం చేసుకోవాలని; అిందుకు  
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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 ……………………….    200/- 
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………    300/- 
19. గీతమాలిక ……………………………………150/- 
20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) ……………  2000/-   
మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/- 
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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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