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గురుదేవుల పరిచయము 
 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు గారు 1946 సెప్ిెంబర్ 12 వ తేదీన గెంటూరు జిల్లా 
తురా్పాడు గ్రామెంలో జన్మెంచారు.  తెండ్రి వీర్రాఘవయ్య, తల్ల ా పులామమ.  వీరి న్వాసెం 
చిలకలూరిపేట.  ప్రాధమిక విద్య తురా్పాడు గ్రామెంలోను, ఉననత విద్య చిలకలూరిపేట లోను 
అభ్యసెంచి, బాపటా వయవసాయ్ కళాశాల 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.  పూర్వ జనమ 
సెంసాుర్ెం వలా వీరు 12 సెంవతసరాల వయ్స్స నుెండే రామాయ్ణ, భార్త, భాగవత 
గ్రెంధాలను, పురాణాలు - ప్రబెంధాలను అధయయ్నెం చేయ్టెం ప్రార్ెంభెంచారు.   ప్రతేయకెంగా 
మహాభార్తెంఫై విశేషమైన ఆసక్తీ కల్లగి, 20 సెంవతసరాలకు పైగా ఆెంధ్ర మహాభార్తెం, 
సెంసుృత మహాభార్త గ్రెంధాలపై త్తవ్ర పరిశోధనలు గావిెంచి, చిలకలూరిపేటలో 1988 
నుెండి 1992 వర్కు ధారావాహిక ప్రవచనములు చేస, శ్రోతల ప్రశ్ననలకు అపపట్టకపుపడే 
జవాబుల్లస్తీ వారిక్త సెందేహన్వృతిీ గావిెంచారు.  

1990 నుెండి చిలకలూరిపేట చినమయ్ మిషన్ కార్యద్రిిగా అనేక ఆధాయతిమక 
కార్యక్రమాలను, హోమాలను, పూజలను, గీతాజ్ఞాన య్జా్ఞలను, సతసెంగాన్న న్ర్వహిెంచారు. 
1994 లో ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాన్న సాాపెంచి, ప్రసనన బెండ్ామాెంబ శ్రీ రాజమాతాదేవి వారిచే 
ప్రార్ెంభెంపజేశారు.  అపపట్ట నుెండి ప్రతిరోజూ సతసెంగము, ప్రతి నెల గీతాపారాయ్ణలతో 
బాటు శ్రీకృషు జనామషిమి, గీతాజయ్ెంతి, శ్నెంకరాచార్య జయ్ెంతి, ర్మణమహరిి జయ్ెంతి, 
ఆషాఢ - కార్తీక – మాఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల య్ెందు ఆధాయతిమక సద్స్సలు, జనమదినోతసవెం, 
విజ్ఞానయ్యత్రలు, వనసమారాధనలు, ధాయనతర్గతులు, వారిికోతసవెం మొద్లగ అనేక 
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కార్యక్రమాలను జరుపుకొనుటలోను, న్ర్ెంతర్ జప, ధాయన, ఆతమవిచార్ణ, సాక్షీభావన, 
బ్రహమన్షఠ మొ||న సాధనలతో, పూరిీ ఆధాయతిమక జీవితాలను గడుపుటలోను, మాకు సదా 
మార్గద్ర్ికులుగా ఉెండి మా వెనున తట్టి, చేయిపట్టి ముెందుకు నడిపస్ీనన కర్మయోగలు, జ్ఞాన 
ప్రపూరుులు  మా గరుదేవులు. 
        భ్గవెంతుడు న్ర్దేశెంచిన బాటలో పయ్న్స్తీ, తనలో న్క్షిపీమైయునన ఆధాయతిమక 
జ్ఞానాన్న పదిమెందికీ పెంచాలనే సెంకలపెంతో 1996 నుెండి వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక 
జ్ఞాన య్జాముల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ గ్రెంధాలైన శ్నెంకరాచారుయల వారి భ్జగోవిెంద్ెం, 
తతవబోధ, ఆతమబోధ, వివేకచూడామణి, అద్వవతసార్ెం, ద్క్షిణామూరిీ స్తీత్రెం, 
అపరోక్షానుభూతి, శ్రీ సదాశవ బ్రహ్మెంద్ర సావముల వారి ఆతమవిదాయవిల్లసెం,  శ్నెంభు నటనెం, 
భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణ మహరిుల వారి ఉపదేశ్నసార్ెం, నార్ద్ భ్క్తీస్తత్రములు, బ్రహమ 
స్తత్రములు, ఇెంకా రామాయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్న, కేన, కఠ, ముెండ్క, 
కైవలయ, తైతిీ ర్తయ్, స్తర్య, మొద్లగ ఉపన్షతుీల పైనను ప్రవచనములు చేస్తీ జ్ఞాన 
స్గెంధాలను నలువైపుల ప్రసరిెంపజేస్ీనానరు.  ఇపపట్ట వర్కు చిలకలూరిపేట, విజయ్వాడ్ 
ధర్మల్ పవర్ స్తిషన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టి, వినుకొెండ్, శ్రీశైలెం, కాశీ, 
తిరువణాుమలై, నెలూారు, బాపట ామొద్లగ చోట ా145 ఆధాయతిమక జ్ఞాన య్జాములను చేశారు.  
1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్.ఎ. కాలనీ య్ెందు 108 హోమకుెండాలతో వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న 
న్ర్వహిెంచారు. 

1993 లో భ్గవదీగత ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2001 లో వివేక చూడామణి ముగిెంపు 
సెంద్ర్భెంగా చిలకలూరిపేటలోను; 1999 లో భ్గవదీగత ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగాను, 2002 లో 
వివేక చూడామణి ముగిెంపు సెంద్ర్భెంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను శష్యయలెంద్రూ గరుదేవులను 
ఘనెంగా సనామన్ెంచారు.  2006 లో 100 జ్ఞాన య్జా్ఞలు పూరిీగావిెంచిన సెంద్ర్భెంగా 
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శష్యయలెంద్రూ కలస 'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011 లో మహాభార్త పరిశోధనలో 
గరుదేవుల కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను సతురిెంచటెం జరిగిెంది. 

1994 లో సామానుయలకు కూడా వేదాెంత విషయ్యలు స్లభ్ెంగా అరా్మయ్యయ ర్తతిలో 
గరుదేవులు 'కర్మసదాధెంతెం' అనే చినన గ్రెంధాన్న ర్చిెంచి ప్రచురిెంపజేశారు.  తిరిగి 2002 
లోను, 2008 లోను, 2009 లోను పునరుమద్రణ జరిగిెంది.  1998 లో శుక ా
య్జుర్దవద్మునెంద్ల్ల 'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అెంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధెంగా సర్ళమైన, 
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  1999 లో శ్నెంకరాచారుయల 
వారి 'భ్జగోవిెంద్ెం' పై అెంద్రికీ అతి స్లభ్ెంగా అర్ధమయ్యయ విధెంగా, ఎెంతో వివర్ెంగా, 
వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంపజేశారు.  తిరిగి 2009 లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిెంది. 

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లెంట్ట సామానుయలకు కాదు" అనుకొనేవారు 
"భ్గవదీగతను ఇెంత తేల్లకగా అర్ధెం చేస్కోగలమా?" అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్ీనన 
గరుదేవులు 2011 లో 1,2 అధాయయ్ములను ప్రచురిెంపచేశారు.  ఇపుపడు 2012 లో 
భ్గవాన్ ర్మణ మహరిుల "ఉపదేశ్నసార్ము"నకు, సామవేద్ెం నుెండి గ్రహిెంచబడిన 
కేనోపన్షతుీకు విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిెంప చేశారు.  ఇవిగాక ప్రస్ీతెం నార్ద్భ్క్తీ 
స్తత్రాలపై, శ్నెంకరాచారుయల 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 
దేశ్నవిదేశాలలో నునన తెలుగవారు ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిెంచటాన్క్త వీలుగా 
www.srichalapathirao.com పేరుతో ఒక వెబ్ సైట్ ను ప్రార్ెంభెంచటెం జరిగిెంది.  
దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠెం కార్యక్రమాలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల 
వివిధ ర్చనలను, భ్జనలు, కీర్ీనలను వినవచుును, చదువవచుును, డౌనోాడ్ 
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చేస్కొనవచుును.  ఇక వివిధ గ్రెంధాలపై గరుదేవుల ప్రవచనములను స.డి.ల రూపెంలోను, 
వీడియో DVD ల దావరా అెందిస్ీనానరు. 

ముెందు ముెందు మ్మక్షమార్గెంలో పయ్న్ెంచే ఎెంద్రికో మార్గ న్ర్దేశ్ననెం చేయ్గల ఎనోన 
గ్రెంధాలు ముముక్షు జనావళిన్ తరిెంపజేయుటకు అెందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అెందుకు 
తాయగధనులైన భ్కుీలు, సాధకులు, మ్మక్షారుధలు ముెందుకు రాగలర్న్ భ్గవెంతున్ మనసారా 
ప్రారిధస్ీనానను. 

జ్ఞాన స్తరుయన్ల్ల ప్రకాశస్తీ, న్సావర్ధెంగా తన స్తవలను అెందిస్ీనన కర్మయోగి, 
సనాతనమైన వైదిక ధరామన్న ప్రచార్ెం చేస్తీ, మాకు మార్గద్ర్ికులైన భ్గవెంతున్ ముదుేబిడ్డ 
మా గరుదేవులను పరిచయ్ెం చేస్త భాగయెం నాకు కల్లగిెంచినెందులకు భ్గవెంతున్క్త 
శ్నతసహస్ర వెంద్నములు సమరిపెంచుకుెంటునానను.         

                                                                                                                                                                                                     
- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు 

                                                                                                                                                         
కార్య న్రావహక అధయక్షులు                                                                                                                                                               

ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠెం                                                                                                                                                                
చిలకలూరిపేట 
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Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 

 
 
మావద్ద  లభించే అన్ని పుస్తకముల వివరముల కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) ప ైకి్లక్ చేయిండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 

“కేనోపన్నషత్తత  (కేన ఉపన్నషత్తత )”గ్రింధింప ై పూజ్య గురుదేవులు “శ్రీ దేవిశెటి్ట చలపతిరావుగారు” 
చేసిన వ్యయఖ్య 100 పేజీలకు పగైా ఉని పుస్తకములు మా వద్ద  లభించును  
 

Ebooks మీరు DOWNLOAD చేసుకొనుటకు రూ.100/- లేదా పుస్తకమును మేము మీ ఇింట్టక్ల 
పింపాలింటే (courier ఖ్రుులు అద్నిం కలపి) ONLINE లో చెలిించుటకు - 
 

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 మరేదనైా స్ిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com కు ఈమెయిల్ పింపగలరు లేదా 
+91 80085 39770 OR +91 95388 58115 నింబరికు ఫోన్ చేయగలరు 

 

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