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శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12వ తేదీన గెంటూరు
జిల్లా తుర్ాపాడు గ్రామెంలో జన్మెంచారు.

తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్లా

పులామమ.

ప్రాధమిక విద్య తుర్ాపాడు

వీరి న్వాసెం చిలకలూరిపేట.

గ్రామెంలోను, ఉననత విద్య చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసెంచి, బాపటా
వయవసాయ్కళాశాల నుెండి B.Sc. (Ag.) ప్రధమశ్రేణిలో ఉత్తీరుులయ్యయరు.
పూవు పుటిగానే పరిమళిస్ీెంద్నే నానుడి ప్రకార్ెం 4 సెంవతసరాల
వయ్స్స నుెండి 8 సెంవతసరాల వయ్స్స వర్కు వీరి నోట్ట నుెండి ఏ వాకుు
వస్తీ అల్లగే జరిగేది. పూర్వజనమ సెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల
వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, భాగవత గ్రెంధాలను, పురాణాలు ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు.

ప్రతేయకెంగా

మహాభార్తెంఫై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకుపైగా
ఆెంధ్రమహాభార్తెం, సెంసుృతమహాభార్త గ్రెంధాలపై 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
నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు
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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 న్ర్దేశెంచిన బాటలో పయ్న్స్తీ, తనలో న్క్షిపీమైయునన
ఆధాయతిమక జ్ఞానాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి
వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జాముల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ
గ్రెంధాలైన శ్ెంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిెంద్ెం, తతవబోధ, ఆతమబోధ,
వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, శ్రీ ద్క్షిణామూరిీస్తీత్రెం, 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
ఉపన్షతుీలపైనను ప్రవచనములుచేస్తీ జ్ఞాన స్గెంధాలను నలువైపుల
ప్రసరిెంపజేస్ీనానరు.

ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ ధర్మల్

పవర్ స్తిషన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టి, వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ,
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తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపటా మొద్లగచోటా 172 ఆధాయతిమక జ్ఞాన
య్జాములను చేశారు. 1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ెందు 108
హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిెంచారు.
1993లో

భ్గవదీగత

ముగిెంపు

సెంద్ర్భెంగాను,

2001లో

వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను;
1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2002లో
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా 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
అర్ామయ్యయ ర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి
ప్రచురిెంపజేశారు.
పునరుమద్రణ

తిరిగి 2002లోను, 2008లోను, 2009లోను

జరిగిెంది.

1998లో

శుకాయ్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల

'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అెంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన,
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు. 1999లో
శ్ెంకరాచారుయల వారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' పై 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.

ఇపుపడు 2012లో భ్గవాన్

ర్మణమహరుిల "ఉపదేశ్సార్ము"నకు, సామవేద్ెం నుెండి గ్రహిెంచబడిన
కేనోపన్షతుీకు విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపచేశారు. 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 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,
భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోాడ్ చేస్కొనవచుును.
ఇక వివిధ గ్రెంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను CD.ల రూపెంలోను,
వీడియో DVD ల దావరా అెందిస్ీనానరు.
ముెందు ముెందు మ్మక్షమార్గెంలో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ
న్ర్దేశ్నెం చేయ్గల ఎనోన గ్రెంధాలు ముముషుజనజనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు
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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 శ్తసహస్ర వెంద్నములు
సమరిపెంచుకుెంటునానను.
- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు
కార్య న్రావహక అధయషుజనలు
ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠెం, చిలకలూరిపేట.

తొలి పలుకు
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శ్ెంకరాచారుయలవారు అద్వవత సదాధెంత ప్రవకీ.

హిెందూమతాన్న

పునరుద్ధర్ణ గావిెంచిన అదుభత మేధాసెంపనునలు.

(ఉపన్షతుీలనే

నెంద్నవనెం నుెండి స్తకరిెంచిన అెంద్మైన పుషాపలను, కవితవమనే దార్ెంతో
గ్రుచిు అమరిున పుషపహార్మే ఈ 'ఆతమబోధ' అనే ప్రకర్ణ గ్రెంధెం). నూతన
సదాధెంతములను ప్రతిపాదిెంచే గ్రెంధాలను శాస్త్రగ్రెంధాలు అెంటారు.
శాస్త్రగ్రెంధములెందు ఉపయోగిెంచిన పదాలను, భావాలను, సదాధెంతాలను
విడ్మర్చి వివరిెంచే వాట్టన్ ప్రకర్ణగ్రెంధాలు అెంటారు.
శ్ెంకరులు అెందిెంచిన ప్రకర్ణగ్రెంధాలలో తతీవబోధ, భ్జగోవిెంద్ెం,
వివేకచూడామణిల్లగా ఈ ఆతమబోధ ఎెంతో విశషిమైనది.

శ్ృతుల

(వేద్ముల) వాక్తళ్ళు తెర్చి, వాట్టయ్ెంద్ల్ల దివయజ్ఞానాన్న లోకెంలో
వెద్జల్లాలెంటే ఆతమబోధ తాళెంచెవి అన్ చెపపవచుు. ఆధాయతిమకమార్గెంలో
బాలుర్నద్గిన వారినుెండి వృదుధలనద్గిన వారివర్కు అెంద్రికీ చకున్
ఉపదేశాన్నచేు గ్రెంధెం ఆతమబోధ.
ఆతమబోధ 68 శోాకాలతో కూడిన గ్రెంధెం.

ఇెందులోన్ విశేషెం

ఏమెంటే ప్రతి శోాకాన్క్త ఒక ఉపమానెం చెపపటమే. శోాక భావాన్న సరాసరి
అర్ధెం చేస్కోలేన్ వారు కూడా ఈ ఉపమానాన్న తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కొన్
శోాకభావాన్న చకుగా అర్ధెం చేస్కోగలుగతారు, చకుగా గరుీ
ప్టుికోగలుగతారు. ఈ ఉపమానాలు చాల్ల యుక్తీ యుకీెంగా ఉెండ్టమే
గాక భావగరిభతములైయుెండుట ఈ గ్రెంధ విశషిత.
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శ్రీ శ్ెంకరులు సర్వజాపీఠమధిషిిెంచుటకు కాశీమర్దేశ్ెం వెళిా, అకుడి
పెండితులను తన అపూర్వ మేధాశ్క్తీతో, వాకపట్టమతో జయిెంచారు. ద్క్షిణ
భార్తెం నుెండి వచిు సర్వజాపీఠాన్న అధిరోహిెంచినవారిలో ప్రముఖులు.
కాశీమరు పెండితుల కోరికపై శ్ెంకరులు ముెందుగా 'అనాతమ శ్రీ విగర్హణెం'
చేస, ఆ పమమట 'ఆతమపూజ' విధానాన్న తెల్లయ్జెపప చివర్కు ఆతమజ్ఞానాన్న
బోధిెంచుటకై ఈ ఆతమబోధను ప్రవచిెంచారు. అట్టి ఆతమబోధను విపులెంగా,
తేల్లక భాషలో అెందిెంచడాన్క్త ప్రయ్తినస్ీనానను.

దీన్న్ మళ్లా మళ్లు

అధయయ్నెం చేస ఆధాయతిమక లోతులకు వెళిా, ఆతమజ్ఞానాన్న గ్రహిెంచి, జీరిుెంప
చేస్కొన్, ఆతామనుభూతికై -మ్మక్షప్రాపీకై ప్రయ్తినెంచి మానవ జీవిత
పర్మారాధన్న సాధిెంచి, జనమ సార్ధకతగావిెంచుకొెందుర్న్ ఆశస్తీఆశీర్వదిస్తీ- దేవిశెట్టి చలపతిరావు
గ్రెంధ వాయఖ్యయత.
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శోా:- తపోభక్షీణ పాపానాెం శాెంతానాెం వీతరాగిణాెం |
ముముక్షూణాెం అపేక్ష్యయ2య్ెం ఆతమబోధో2విధీయ్తే ||

(1)

భావెం :- తపస్స చేత పాపాలను నశెంపజేస్కొన్, రాగదేవషాలను
విడిచిప్ట్టి, శాెంతిెంచిన మనస్సతోనునన మ్మక్షాపేక్షగలవారికొర్కు ఆతమబోధ
చెపపబడుతుననది.
వాయఖయ :-.వేదాెంత గ్రెంధాలను ర్చిెంచేటపుపడు అెందులోన్ విషయ్యన్న
స్తచన మాత్రెంగా తెల్లయ్జేయ్టాన్క్త ప్రధమ శోాకాన్న ఉపయోగిసాీరు.
అల్లగే అెందులో చెపపన విషయ్యన్న సరిగాగ అవగాహన చేస్కోవాలెంటే
ఉెండ్వలసన అర్హతలను, ఆ విషయ్యన్న తెలుస్కుననెందువలా కల్లగే
ప్రయోజనానీన కూడా చెపపటెం సాధార్ణెంగా జరుగతుెంది. దీన్నే
అనుబెంధ చతుషియ్ెం అెంటారు.
అవే 1. అధికార్ెం. 2. విషయ్ెం. 3. ప్రయోజనెం. 4. సెంబెంధెం.
ఈ నాలుగూ ఉెంటే ప్రధమ శోాకెం పరిపూర్ుెంగా ఉననటేా లెకు. ఆ
శోాకెం శాస్త్ర సెంప్రదాయ్యనుసార్ెం ర్చిెంచబడినటేా భావిెంచాల్ల.
ఈ శోాకెం ఆ సాెంప్రదాయ్యన్న పూరిీగ న్లబ్ట్టానటేా. ఎెందుకెంటే
దాన్లో
1. అధికార్ెం : అధికార్ెం గరిెంచి విపులెంగా తెల్లయ్జేశారు. ఎవరు ఈ
ఆతమబోధను పూర్ుెంగా అవగాహన చేస్కొన్ ఆనెందిెంచగలరో - వారి
అర్హతలను తెల్లయ్జేశారు. తపస్సచేత పాపాలనీన నశెంపజేస్కున్
శాెంతమైన మనస్సగలవారు, రాగదేవషాలను తొలగిెంచుకొననవారు, సర్వ
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కర్మబెంధనాల నుెండి విడుద్ల పెందాలనే త్తవ్ర మ్మక్షాపేక్ష గలవారు
దీన్క్త అరుహలన్ చెపాపరు.
2. విషయ్ెం : ఇెందులో చెపపన విషయ్ెం ఆతమభోధ-అెంటే ఆతమను గరిెంచిన
జ్ఞానమే ఇెంద్ల్లవిషయ్ెం అన్.
3. ప్రయోజనెం : ఈ గ్రెంధెం వలా ప్రయోజనెం సవసవరూపజ్ఞానెం-మ్మక్షెం.
అదే ముముషుజనవులు ఎలాపుపడు కోరుకునేది.
4. సెంబెంధెం : 'ఇకుడ్ చెపపబడుతుననది' అెంటే వినేవారునానరు; అెందువలా
చెబుతునానరు. కనుక ఇది గరుశషయ సెంబెంధెం. గరువు శష్యయలకు
బోధిెంచటెం దావరా ఆతమబోధ జర్గాల్ల.
ఆతమబోధను గ్రహిెంచాలెంటే అర్హతలను చెపాపరు గనుక ఈ
అర్హతలు గలవారికే చెపాపలన్ గాన్, లేదా ఈ అర్హతలు గలవార్ద వినాలన్
గాన్ ఉదేేశ్ెం కాదు. మర్దమిట్ట? ఈ అర్హతలు గలవార్ద ఈ గ్రెంధాన్న పూరిీగ
అర్ధెం చేస్కొన్, దాన్న్ జీరిుెంపజేస్కొన్, అది స్తచిెంచిన లక్షయెంలో
న్లువగలరు అన్ చెపపటమేగాన్, అర్హతలు లేన్వారిన్ అవమాన్ెంచమన్
కాదు.

అర్హతలు లేన్వారు ఈ గ్రెంధాన్న అవగాహన చేస్కొనుటకు

అర్హతలను సెంపాదిెంచుకోమన్ ఇెందులోన్ ఆెంతర్యెం.

కనుక ఇకుడ్

స్తచిెంచిన అర్హతలను సెంపాదిెంచుకొన్ ఈ ఆతమ జ్ఞానాన్న పెంద్గల
అెంతస్ాకు మనెం చేరాల్ల.
న్జెంగా ఇకుడ్ మనకు స్తచిెంచిన ప్రధాన అర్హత తపస్స. తపస్స
వలా పాపాలు నశసాీయి, దాన్తో మనస్స శాెంతమవుతుెంది; దాన్
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కార్ణెంగా రాగదేవషాలు తొలగతాయి.

అల్ల శాెంతిెంచిన మనస్స

పర్మాతమ జ్ఞానాన్న పెందుతుెంది. అయితే తపస్స అెంటే ఏమిట్ట? తపస్స
అెంటే తపెంచుట అన్ అర్ధెం. భ్గవెంతున్ కోసెం తపెంచాల్ల. న్ర్ెంతర్ెం
తపెంచాల్ల. త్తవ్రెంగా తపెంచాల్ల. మనవద్ే ౩ పన్ముటుానానయి. అవే
త్రికర్ణములు.

మనస్స-వాకుు-కాయ్ము (శ్ర్తర్ెం). ఈ మూడిెంట్టన్

భ్గవెంతున్ కోసెం తపెంపచెయ్యయల్ల. ఈ తపస్స సరిగాగ ఎల్ల చెయ్యయలో
గీత 17వ అధాయయ్ెంలో ఎెంతో చకుగా తెల్లయ్జేశారు. శార్తర్క తపస్స,
వాచిక తపస్స, మానసన తపస్స అన్ 3 విధాల తపస్సలను చెపప మన
త్రికర్ణములను తపెంపజేస్త విధానాన్న చెపాపరు. ఆ విషయ్యన్న తెలుస్కొన్
ఆచరిస్తీ మనెం ఎెంతో గొపప తపస్స చేసనటేా.
తపస్సలు :
1. శార్తర్క తపస్స :- మన ఇషి దేవతలను దేవ, దివజ, గరు, ప్రాజా పూజనెం
అన్ భ్క్తీతో పూజిెంచాల్ల. దాన్వలా మనకు దైవానుగ్రహెం లభస్ీెంది. ఇది
ఆధాయతిమక ప్రగతిక్త తోడ్పడుతుెంది. ఏ మాత్రెం కోరికలునాన ఆ పూజల వలా
భౌతిక ప్రయోజనాలు కలుగతాయ్యగాన్ ఆధాయతిమక ప్రగతిక్త తోడ్పడ్వు. కనుక
న్షాుమెంగా పూజిెంచాల్ల. దివజుడు అెంటే రెండ్వసారి పుట్టినవాడు. ఒక
జనమ అెంద్రికీ ఉెంది. జ్ఞాన సెంపాద్నతో రెండ్వ జనమ ఎతిీనవాడు జ్ఞాన్ .
అట్టివాన్న్ పూజిస్తీ జ్ఞాన వృదిధ జరుగతుెంది. గరువు అెంటే మనకు
జ్ఞానాన్న బోధిెంచేవాడు, మనకు మెంత్రోపదేశ్ెం చేసనవాడు, మనను
అజ్ఞానెం నుెండి విడుద్ల చేయ్టాన్క్త జ్ఞాన మార్గెంలో నడిపేవాడు. అట్టి
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వాన్న్ పూజిెంచటెం వలా మనకు గరువు అనుగ్రహెం లభస్ీెంది. గురువు
అనుగ్రహాం

పెందిన

వార్ద

ఆధాయతిమకెంగా

ప్రగతి

పధెంలో

పయ్న్ెంచగలుగతారు. గరువు అల్లర్ెం టెంపీస్ ల్లెంట్టవాడు. అల్లర్ెం
మనను న్ద్రలేపుతుెంది. గరువు మనను అజ్ఞానెం నుెండి మేల్కులుపుతాడు.
అెందుకే ఆధాయతిమక ర్ెంగెంలో ఉననవారిక్త గరుస్తవ - గరుపూజగరుఅనుగ్రహెం తపపన్సరి అన్ చెపపటెం. ప్రాజుాడు అెంటే ప్రజా గలవాడు
లేదా జ్ఞానెం గలవాడు అన్. అెంటే అనుభ్వ జ్ఞానెం గల మహాతుమలను
పూజిెంచాల్ల. అనేక జనమల సెంసాుర్ెం కార్ణెంగా జ్ఞాన్ అయిన వాన్న్
పూజిస్తీ మనమూ జ్ఞానులమవుతాెం. ఈ పూజలను మనెం మెంచి
మనస్సతో, న్ర్మలమైన మనస్సతో, భ్క్తీ కల్లగిన మనస్సతో, మన చేతులతో
- ఇెంద్రియ్యలతో - శ్ర్తర్ెంతో చేయ్యల్ల. అల్ల శ్ర్తర్ెం శుదిధ చేస్కోవాల్ల.
2. వాచిక తపస్స :- వాకుుతో చేస్త తపస్స. వాకుును ఎల్ల పడితే అల్ల
ఉపయోగిెంచేవారిక్త ఎన్నర్కాల అనరాధలు కలుగతాయో చెపపలేెం.
అెందుకే మనెం కొన్న జ్ఞగ్రతీలు త్తస్కోవాల్ల. అెందుకే - “అనుదేవగకర్ెం
వాకయ సతయెం ప్రియ్హితెం చయ్త్” - అన్ భ్గవదీగతలో చెపాపరు.
ఇతరులకు బాధ కల్లగేటటుా మాటాాడ్రాదు. వీలైనెంతవర్కు ప్రియ్ెంగా
మాటాాడాల్ల. అనాయయ్ెంగా-అధర్మెంగా మాటాాడ్రాదు. భాధలలో ఉననవారిక్త
ఉపశ్మనెం కల్లగేటటుా మాటాాడాల్ల. అర్ణయవాసెంలో సీతాదేవి ల్లెంట్ట
మహాపతివ్రత లక్షమణున్తో

మాటాాడినట్లా-అయోన్జయైన ద్రౌపదీదేవిన్

న్ెండు సభ్లో కరుుడు మాటాాడినట్లా - దూరావసాది మహామునులను
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మదోనమతుీలైన య్దుకుమారులు మాటాాడినట్లా మాటాాడ్రాదు. ఉతీములైన
వారిన్, మహాపతివ్రతలను, మహాతుమలను న్ెందిెంచి పల్లుతే దాన్ ఫల్లతాన్న
తపపక అనుభ్విెంచాల్లసెందే. అెందుకే సీతాదేవి పతివిర్హెంతోను, కరుుడు
మానసక వయధతోను, య్యద్వులు ముసలెం కార్ణెంగా కలహిెంచుకొన్
ఫల్లతాన్న అనుభ్విెంచారు. మాటే విషెం. మాటే అమృతెం. ఏడిపెంచేది,
నవివెంచేదీ మాటే. ఆపద్ల్కచిునపుపడు వూర్డిెంచేదీ అదే. ముక్తీ మార్గెంలో
నడిపేదీ మాటే. అట్టి మాట అనుదేవగకర్ెంగా ఉెండాల్ల. అెంతే కాదు. మన
మాట ఎపుపడూ సతాయనేన పలకాల్ల. ఒక పవిత్ర కార్యెం కోసమ్మ, లోకోపకార్ెం
కోసమ్మ, గొపప ప్రమాదాన్న తపపెంచుకోవటెం కోసమ్మ అసతయెం పల్లక్తనా
తపుపలేదుగాన్ -సావర్ధెం కోసెం అబద్ధెం చెపపరాదు. ఎన్న కషాిలు వచిునా
సతాయన్కే కటుిబడ్డ హరిశ్ుెంద్రుడునానడు. ఇక మాట ఎపుపడూ ప్రియ్ెంగా
ఉెండాల్ల. ప్రియ్ెంగా ఉెండాల్ల గదా అన్ అసతయెం చెపపరాదు. సతయెం
చెపాపల్లగదా అన్ అవతల్లవారి గెండెలు పగలగొటిరాదు. అెంతేగాదు
హితెంగాకూడా ఉెండాల్ల. మనెం మాటాాడేమాట ఇతరులకు శ్రేయ్స్స
కల్లగిెంచేది అయినపుపడు అది ప్రియ్ెంగా లేకపోయినా ఫర్వాలేదు.
తల్లాద్ెండ్రులు తమ బిడ్డల శ్రేయ్స్స కోసెం కొెంత కఠినెంగా ఉెంటారు.
అల్లగే గరువు తన శష్యయల శ్రేయ్స్సకోసెం కొెంత కఠినెంగా ఉెంటాడు.
కొన్న పర్తక్షలకు గరిచేసాీడు. ధౌముయడ్నే గరువు తన శష్యయలైన అరుణి,
ఉపమనుయ, వేదులనే వారిన్ అనేక విధాల కఠిన పర్తక్షలకు గరిచేసనటుా
మహాభార్తెంలో ఉననది. ఇద్ెంతా వారి శ్రేయ్స్స కోసమే. వారిలోన్
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అహెంకారాన్న తొలగిెంచి అహెంవైపుకు - బ్రహమెంవైపుకు నడ్పటాన్కే-బ్రహమ
జ్ఞానాన్న అెందుకొనే అర్హతను కల్లగిెంచటాన్కే. ఇల్ల వాకుును అదుపులో
ఉెంచుకోవటమేగాక న్ర్ెంతర్ెం సావధాయయ్ెంచేయ్టెం, తెల్లసన విషయ్యన్న
ఇతరులకు చెపపటెం వాచికతపస్తస. అల్లగే గరూపదేశ్ మెంత్రాన్న గాన్,
ప్రణవ మెంత్రాన్న గాన్ న్ర్ెంతర్ెం జపెంచటెం దావరా వాచిక తపస్సను
పరిపుషిెం చేయ్యల్ల. -"జపతోనాసీ పాతకెం" అనానరు.
3. మానసక తపస్స :- మనస్సను న్ర్మలెంగా - తేటగా ఉెంచటెం,
పరోపకార్బుదిధతో, తాయగబుదిధతో ఉెంచటెం, సెంతోషెంగా ఉెంచటెం,
న్ర్ెంతర్ెం భ్గవధాయనెంతో - పర్మాతమ విచార్ణతో ఉెంచటెం చేయ్యల్ల.
మనస్సలో క్రూర్తవెం-రాక్షసతవెం లేకుెండా చూచుకోవాల్ల. ప్రేమ, ద్య్,
కరుణ మొ|| న గణాలతో మనస్స ద్రవిెంచాల్ల. అపుపడే సౌమయతవెం
కలుగతుెంది.
మౌనాన్న పాట్టెంచటెం; శ్రవణ, మనన, న్ధిధాయసనల దావరా
మనస్సను పర్మాతమ విచార్ణలో న్ల్లప, ప్రాపెంచిక విషయ్యలనుెండి
న్గ్రహిెంచుట కూడా మానసక తపస్తస. అల్లగే మనస్సలోన్ భావాలోా
కూడా శుదిధ ఉెండాల్ల. అెంటే ఉననత భావాలతో మనస్సెండాల్ల.
నీచభావాలు మెద్లరాదు. ఇల్ల మానసక తపస్స చేయ్యల్ల. ఈ మూడూ
కల్లప తపస్స అనబడుతుెంది.
ఇట్టి తపస్స చేతనే పాపాలనీన నశసాీయి. పాపాలెంటే వాసనలే.
మన

కర్మలు,

ఆలోచనలు

కార్ణెంగానే

మనలో

వాసనలు
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ప్రోగపడుతుెంటాయి. అవి మనలో ప్రేర్ణలు కల్లగిెంచి ఆెందోళనలు
కల్లగిసాీయి. దాన్తో మనస్స అశాెంతితో న్ెండిపోతుెంది. మనస్స
శాెంతిెంచాలెంటే వాసనలు క్షయ్ెం కావాల్ల. వాసనలు క్షయ్ెం కావాలెంటే
మనెం శార్తర్, వాచిక, మానసక తపస్సలు చేయ్యల్ల. ఈ తపస్సల వలా
వాసనలు క్షీణిసాీయి.

మనస్స శాెంత సధతిలోన్క్త వస్ీెంది. అపుపడే

మనస్లో ప్రాపెంచిక విషయ్యలపటా, వస్ీవులపటా ఆసక్తీ, వాయమ్మహెం
తగిగపోతుెంది. రాగెం తొలగి వైరాగయెం కలుగతుెంది. వైరాగయెం వలా
సరియైన ఆతమజ్ఞానాన్న పెంద్గలుగతాెం.
చేస్కోగలుగతాెం.

ఆతమజ్ఞానాన్న అవగాహన

ఆతామనాతమ వివేకెంతో ఆతమపై రాగెం, అనాతమపై

వైరాగయెం కల్లగి సాధకుడు అధాయతిమకెంగా ముెందుకు పోగలుగతాడు. ఇల్ల
అర్హతను సాధిెంచినవాడే ఆతమబోధకు అరుహడ్న్ తెల్లప, అది గరుశషయ
పర్ెంపరాగతెంగా పెందాలన్, దాన్వలా మ్మక్షప్రాపీ - సర్వకర్మబెంధ విముక్తీ సవసవరూప జ్ఞానప్రాపీ కలుగనన్ ఈ శోాకెం దావరా శ్ెంకరులు
ఆశీర్వదిస్ీనానరు. కనుక తపస్స చేస అర్హతను పెందాల్ల.
మ్మక్షెం దేన్వలా కలుగతుెంది?

శోా:- బోధోనయ సాధనే భోయహి | సాక్షానోమక్షైక సాధనెం|
పాకసయ వహిన వత్ జ్ఞానెం వినా మ్మక్ష్య నస ధయతి || (2)
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భావెం :- ఇతర్ సాధనలన్నట్టకనన మ్మక్షాన్న పెంద్టాన్క్త సాక్షాత్ సాధనెం
- ఏకైక సాధనెం జ్ఞానమే. వెంట చేయ్టాన్క్త న్పుప ఎల్లగో అల్లగే జ్ఞానెం
లేన్దే మ్మక్షెం లేదు.
వాయఖయ :- మ్మక్షెం అెంటే అన్న కర్మబెంధాలనుెండి విడుద్ల. తదావరా దుుఃఖ
న్వృతిీ, ఆనెంద్ ప్రాపీ. ఇపుపడు దేహమనోబుదుధలతో కూడిన జీవుణిు అన్
భావిస్ీనానను. పరిమితుణిు
భావిస్ీనానను.

అన్ భావిస్ీనానను. దు:ఖితుణిు

ఆనెంద్ెం పెందాలన్ అనుకుెంటునానను.

అన్

దాన్కోసెం

బుదిధలోన్ వాసనలకనుగణెంగా, కోరికలకనుగణెంగా అనేక ప్రణాళికలు
వేస్కుెంటునానను,

ఆలోచనలు

చేస్ీనానను;

వాట్టకనుగణెంగా

దేహ్ెంద్రియ్యలతో కర్మలు చేస్ీనానను. తతఫల్లతెంగా వచేు స్ఖదు:ఖ్యలను
మనస్స దావరా అనుభ్విస్ీనానను. ఇల్ల స్ఖ్యలను, దు:ఖ్యలను
పెందుతూ ఇెందులోనే ఇరుకుుపోయి, దు:ఖ్యలను తొలగిెంచుకోవాలన్,
ఇక ఎపపట్టకీ దు:ఖ్యలు రాకుెండా చేస్కోవాలన్; స్ఖ్యలు పెందాలన్ఎపుపడూ స్ఖ్యలను మాత్రమే పెందాలన్ న్ర్ెంతర్ెం తపనపడుతూ
ఉనానను. అల్ల పెందాలెంటే ఏెం చేయ్యల్ల? అన్ ఆలోచిస్తీ ఎనోన
సతుర్మలను, పుణయకర్మలను, దానధరామలను, పరోపకార్ కారాయలను చేస్తీ;
భ్గవెంతున్, ప్ద్ేలను పూజిస్తీ, ఆరాధిస్తీ అనేక విధాల భ్గవెంతున్
స్ీతిస్తీ , ఆయ్న చెపపన వాయకాయలను విెంటూ, జప ధాయనాలు చేస్తీ,
సాధనలు చేస్తీ ఉనానను. క్రెంద్ట్ట శోాకెంలో చెపపనటుా శార్తర్క,
వాచిక,మానసక తపస్సలు చేస్తీ మ్మక్షాన్న - శాశ్వతానెందాన్న
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పెందాలనుకుెంటునానను.

అయితే

కేవలెం

వీట్టతోనే

మ్మక్షాన్న

పెంద్గలమా? అెంటే లేదు-అన్ ఈ శోాకెంలో చెబుతునానరు. ఎెందుకెంటే
ఎెంతకాలెం ఇల్ల కర్మలలో ఇరుకుునానమ్మ అెంతకాలెం బెంధమే.
మ్మక్షెం పెందాలెంటే జ్ఞానెం ఒకుటే సాక్షాత్ సాధనెం అెంటునానరు.
అనయమైన కర్మ, భ్క్తీ, ధాయన, యోగ మొద్లైన సాధనలెన్న చేసనపపట్టకీ జ్ఞానెం
మాత్రమే మ్మక్షాన్క్త స్తట్టయైన మార్గెం అెంటునానరు. "జ్ఞానెం వినా మ్మక్ష:న
సధయతి" అెంటునానరు.
వెంటచెయ్యయలెంటే ఉపుప, పపుప, బియ్యెం, కూర్లు, వగైరాలనీన
అవసర్మే అయినా న్పుపలేన్దే ఆ వస్ీవులనీన ఉననవి ఉననటుాగా ఉెండి
పోతాయ్యగాన్ తినటాన్క్త పన్క్తరావు. అగిన ఉననపుపడే బియ్యెం అననెంగాను,
కూర్గాయ్లు తినే కూర్లుగాను మార్తాయి. అల్లగే జ్ఞానెం ఉననపుపడేతెల్లవి ఉననపుపడే, నేను ఆతమనన్ తెలుస్కుననపుపడే, ఈ దేహమనోబుదుధల
తోను, వాట్ట వృతుీలతోను ఏమాత్రెం సెంబెంధెం లేకుెండా, వాట్టతో
సెంగభావెం లేకుెండా, వాట్టకననవేరుగా ఉెండి వాట్టన్ కేవలెం సాక్షిగ చూస్త
'ఆతమను'అన్ తెలుస్కుననపుపడే, వాట్టనుెండి, సమసీ దు:ఖ్యల నుెండి విముక్తీ
పెంది నేను నేనుగా, ఆనెంద్సవరూప ఆతమగా శాశ్వతెంగా ఉెండిపోతాను.
కనుక మ్మక్షాన్క్త జ్ఞానమే స్తట్ట దారి. మేట్ట దారి. అెందుకే "జ్ఞానే నైవతు
కైవలయెం" అనానరు. ఆతమనెరిగినవాడే శోకాన్న అధిగమిసాీడు-"తర్తి శోకెంఆతమవిత్ " అన్ వేద్ెం చెబుతుననది. "బ్రహమ విత్ బ్రహ్వమవ భ్వతి" బ్రహమమును
తెల్లసనవాడు బ్రహమమే అగను అన్ ఉపన్షత్ వచనెం.
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ఆతమ 'సతయ జ్ఞానమనెంతెం' అనానరు. అనెంతమైనది ఆతమ. ఆనెంద్
సవరూపమైనది ఆతమ. మరి మనెం అనెంతులమా? పరిమితులమా? న్జెంగా
అనెంతులమే. కాన్ అల్ల అన్ తెల్లయ్టెం లేదు. పరిమితులమన్
భావిస్ీనానెం.

అెందుకే

అనెంతులెం

కావాలన్

ప్రయ్తినస్ీనానెం.

అనెంతులమన్ తెల్లయ్క పోవటమే అజ్ఞానెం. అది తెల్లయ్టమే జ్ఞానెం.
జ్ఞానెంతో అజ్ఞానెం తొలగతుెంది. అజ్ఞానెం తొలగితే ఆతామనుభూతి. నేను
ఆతమననే అనుభూతి.
నేను సత్-చిత్-అనెంత-ఆనెంద్ సవరూపఆతమను అన్ తెల్లస్తీ - ఆ
అనుభ్వెంలో న్ర్ెంతర్ెం న్ల్లస్తీ ఇక ఈ శ్ర్తర్మనోబుదుధల దావరా కల్లగే
అలజడులు, ఆెందోళనలు, స్ఖదు:ఖ్యలు అనీన ఇక నావి కావు. వీట్టనుెండి
విడుద్ల పెందుతాను. అదే మ్మక్షెం. ఈ మ్మక్షెం - 'నేను ఆతమను' అన్
తెల్లయ్టెం వలానే - జ్ఞానెం వలానే కలుగతుెంది.
న్జెంగా నేను ఆతమనే అయి ఉనానను. నేను ఆతమ కనానవేరు కానేకాదు.
మరి "ఆతమనైన నేను ఆతమను అన్ ఎెందుకు మర్చి పోతునానను? ఆటపాటలోా
పడి తిెండి తిపపలు మర్చి పోయినటుా, ఏ అరుణాచలమ్మ య్యత్రకు వెళిా
ఇెంట్టన్ మరిుపోయినటుా, సవపన ప్రపెంచలో విహరిస్తీ జ్ఞగ్రత్ లోన్ మన
సవరూపాన్న మరిుపోయినటుా-ఈ శ్ర్తర్ మనోబుదుధలు కల్లపెంచే ప్రపెంచెంలో
(నాటకెంలో) విహరిస్తీ ననున నేను మరిుపోతునానను. ఆతమనన్
మరిుపోతునానను. అెందుకే ఈ ప్రపెంచెం అసతయమన్, అన్తయమన్,
మిధయయ్న్ మళ్లు మళ్లు తలుస్తీ అెందులో ఇరుకుునన బుదిధన్ వెలుపలకు
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ల్లగి సాధనాలతో శుదిధ చేయ్యల్ల. కనుక సాధనలననీన బుదిధన్ శుదిధ
చేయ్టాన్కే. ఆతమను ప్రతేయకెంగా అెందుకోనకుర్లేదు. ఎెందుకెంటే అది నేనే
గనుక. అది లేన్ది కాదు గనుక ప్రతేయకెంగా దాన్న పెందే పన్లేదు. నేను
ఆతమనన్ తెలుస్కుెంటే చాలు. అల్ల తెలుస్కోవటానేన జ్ఞానెం అనానరు.
అట్టి జ్ఞానాన్న పెంద్టాన్క్త ఏకైక మార్గెం గరుబోధను ప్రశాెంతెంగా
వినటమే. ప్రశాెంతెంగా విన్, మననెం చేస్కొన్, విచార్ణలో న్ల్లస్తీ ఆతమ
తానేనన్ తెలుస్ీెంది. ఆతమగానే ఉెండిపోతాెం.
ఆతమనేనే గనుక దాన్న్ కొతీగా పెంద్లేను. ఆతమ అనెంతెం గనుక ఈ
కెంట్టతో చూడ్లేను. కెంట్టతో చూడాలెంటే ఆతమ ద్ృశ్యెం కావాల్ల. ద్ృశ్యమైతే
పరిమితమవుతుెంది. పరిమితమైతే నశస్ీెంది. నశెంచేది ఆతమ కావటాన్క్త
వీలులేదు. ఎెందుకెంటే ఆతమ వికారాలు లేన్ది. చావు పుటుికలు లేన్ది.
శాశ్వతమైనది. కనుక ఆతమను ద్రిిెంచటెం అెంటే కెంట్టతో చూడ్టెం కాదు.
ఆతమను నేను అన్ తెలుస్కోవటమే. అదే జ్ఞానెం.
భార్య బిడ్డను ప్రసవిెంచిెంది పుట్టిెంట్లా. అయితే భ్ర్ీకు కారుడ చేర్టెం
ఆలసయమైెంది. భ్ర్ీ ప్రతిక్షణమూ తొెంద్ర్పడుతూనే ఉనానడు ఎపుపడు
తెండ్రినవుతానా? అన్. న్జ్ఞన్క్త తాను తెండ్రి అయ్యయ ఉనానడు. ఇపుపడు
కొతీగా మళ్లు భార్య ప్రసవిెంచనకుర్లేదు. కాకపోతే తెండ్రినయ్యయనన్
ఇెంతవర్కు తెల్లయ్లేదు. ఇపుపడు కారుడ రావటెంతో తెల్లసెంది. అెంతే.
అల్లగే మనెం కొతీగా ఆతమగా కావాల్లసన పన్లేదు. మన య్దార్ధ
సవరూపెం ఆతమయ్య. కాకపోతే ఆతమనన్ తెల్లయ్దు. మర్చిపోయ్యెం. ఈ
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ప్రాపెంచిక విషయ్యల గెంద్ర్గోళెంలో పడిపోయి మరిుపోయ్యెం. ఇెంకేదో
అనుకునానెం. జీవుణునుకునానెం. దు:ఖ్యలు పెందుతునానెం.
ఇపుపడు గరుబోధతో ఆతమనన్ తెలుస్కొన్ ఆతమగా ఉెండిపోదాెం.
అల్ల ఉెండాలెంటే జీవుడిగా ఉెండ్కూడ్దు. చేస్తవాడిగా ఉెండ్కూడ్దు.
అనుభ్విెంచే వాడుగా ఉెండ్కూడ్దు. అకర్ీగా - అభోకీగా ఉెండాల్ల. ఇల్ల
ఉెండాలెంటే అెంత:కర్ణశుదిధ కావాల్ల. అెందుకోసమే అనయసాధనలు. కర్మగాన్,
భ్క్తీగాన్, జపధాయనాలు గాన్, అనీన అెంత:కర్ణ శుదిధకోసమే. శుద్ధమైన
అెంత:కర్ణెం తనను తాను ఆతమనన్ తెలుస్కుెంటుెంది. ఆతమగా
ఉెండిపోతుెంది.

అల్ల ఆతమనన్ తెలుస్కోవటమే జ్ఞానెం. అెందుకే

జ్ఞానెం వలానే ముక్తీ అన్ చెపపటెం.
కర్మలవలా ఎెందుకు మ్మక్షెం కలగదు?- మ్మక్షాన్న ప్రసాదిెంచన్ కర్మలనెెందుకు
చేయ్యల్ల?-

శోా :- అవిరోధి తయ్య కర్మ | నా విదాయెం విన్వర్ీయ్యత్ |
విదాయ విదాయెం న్హెంతేయవ | తేజసీమిర్ సెంఘవత్ ||

(3)

భావెం :- పర్సపర్ విరుద్ధమైనవి కాదు గనుక కర్మ అజ్ఞానాన్న
నశెంపజేయ్లేదు. వెలుగ చీకట్టన్ పార్ద్రోల్లనటుా జ్ఞానెం మాత్రమే
అజ్ఞానాన్న పార్ద్రోలగలదు.
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మావద్ద లభించే అన్ని పుస్తకముల వివరముల కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) పై క్లి క్ చేయిండి :
http://www.srichalapathirao.com/catalog
“శ్రీ ఆది శింకరాచార్యుల వారి 'ఆత్మబోధ'”” గ్రింధింపై పూజ్ు గుర్యదేవులు “శ్రీ దేవిశెట్టి
చలపతిరావుగార్య” చేసిన వాుఖ్ు 200 పేజీలకు పైగా ఉని పుస్తకములు మా వద్ద లభించును
Ebooks మీర్య DOWNLOAD చేసుకొనుటకు రూ.200/- లేదా పుస్తకమును మేము మీ ఇింట్టక్ల
పింపాలింటే (courier ఖ్ర్యులు అద్నిం కలపి) ONLINE లో చెలి ించుటకు 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 మరేదైనా స్ిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com కు ఈమెయిల్ పింపగలర్య లేదా
+91 80085 39770 OR +91 95388 58115 నింబరి కు ఫోన్ చేయగలర్య

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