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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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గురుదేవుల పరిచయము 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావుగారు 1946 సెప్ిాంబర్ 12వ తేదీన 
గాంటూరు జిల్ల ా తుర్ాపాడు గ్రామాంలో జన్మాంచారు.  తాండ్రి 
వీర్రాఘవయ్య, తల్లా పులామమ.  వీరి న్వాసాం చిలకలూరిపేట.  
ప్రాధమికవిద్య తుర్ాపాడు గ్రామాంలోను, ఉననత విద్య 
చిలకలూరిపేటలోను అభ్యసాంచి, 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 చేస, శ్రోతల ప్రశ్నలకు అపపట్టకపుపడే జవాులల్ల ీ్ 
వారిక్త సాందేహన్వృతిీ గావిాంచారు. 

1990 నుాండి చిలకలూరిపేట చినమయ్మిషన్ కార్యద్రిిగా 
అనేక ఆధాయతిమక కార్యక్రమలను, హోమలను, పూజలను, 
గీతాజ్ఞానయ్జ్ఞాలను, సతసాంగాన్న న్ర్వహిాంచారు. 1994 లో 
‘ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠాన్న’ సాాపాంచి, ప్రసనన బాండ్ామాంబ శ్రీ 
రాజమతాదేవి వారిచే ప్రార్ాంభాంపజేశారు.  అపపట్ట నుాండి 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

Email : care@srichalapathirao.com       ~ 7 ~     Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

ప్రతిరోజూ సతసాంగము, ప్రతినెల గీతాపారాయ్ణలతోబాటు శ్రీకృషు 
జనామషిమి, గీతాజయ్ాంతి, శ్ాంకరాచార్యజయ్ాంతి, ర్మణమహరిి 
జయ్ాంతి, ఆషాఢ - కార్తీక - మఘ - వైశాఖ పౌర్ుమిల య్ాందు 
ఆధాయతిమక సద్స్సలు, జనమదినోతసవాం, విజ్ఞానయ్యరలలు, 
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 వెనునతట్ట,ి చేయిపట్టి ముాందుకు నడిపస్ీనన 
కర్మయోగలు, జ్ఞాన ప్రపూరుులు  మ గరుదేవులు. 

భ్గవాంతుడు న్ర్దేశాంచినబాటలో పయ్న్్ీ, తనలో 
న్క్షిపీమైయునన ఆధాయతిమకజ్ఞానాన్న పదిమాందికీ పాంచాలనే 
సాంకలపాంతో 1996 నుాండి వివిధ పటిణాలలో ఆధాయతిమక 
జ్ఞానయ్జాముల దావరా భ్గవదీగత, ప్రకర్ణ గ్రాంధానన శ్రీ ఆది 
శ్ాంకరాచారుయలవారి భ్జగోవిాంద్ాం, తతవబోధ, ఆతమబోధ, 
అద్వవతసార్ాం, వివేకచూడామణి, శ్రీద్క్షిణామూరిీస్తీరలాం, 
అపరోక్షానుభూతి, శ్రీ సదాశవబ్రహ్మాంద్ర సావములవారి ఆతమవిదాయ 
విల్లసాం,  శ్ాంభునటనాం, భ్గవాన్ శ్రీ ర్మణమహరుిల వారి 
ఉపదేశ్సార్ాం, నార్ద్భ్క్తీ్రలములు, బ్రహమ్రలములు, ఇాంకా 
రామయ్ణ, భార్త, భాగవతములు, అల్లగే ఈశ్, కేన, కఠ, 
ముాండ్క, మాిండూకు, కైవలయ, తైతిీర్తయ్, ్ర్య, మొద్లగ 108 
ఉపన్షతుీలపైనను ప్రవచనములుచే్ీ జ్ఞాన స్గాంధాలను 
నలువైపుల ప్రసరిాంపజేస్ీనానరు.  ఇపపట్టవర్కు చిలకలూరిపేట, 
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విజయ్వాడ్ ధర్మల్ పవర్ స్తిషన్, రాయ్లసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెకి్ట, 
వినుకొాండ్, శ్రీశైలాం, కాశీ, తిరువణాుమన, నెలాూరు, బాపట ా
మొద్లగచోటా 230 ఆధాయతిమక జ్ఞానయ్జాములను చేశారు.  
1998 లో వి.ట్ట.ప.య్స్. ఎ.కాలనీ య్ాందు 108 హోమకుాండాలతో 
వాస్దేవ మహాయ్జ్ఞాన్న న్ర్వహిాంచారు. 

1993లో భ్గవదీగత ముగిాంపు సాంద్ర్భాంగా, 2001లో 
వివేకచూడామణి ప్రవచనముల ముగిాంపు సాంద్ర్భాంగా 
చిలకలూరిపేటలోను; 1999లో భ్గవదీగత ప్రవచనముల 
ముగిాంపుసాంద్ర్భాంగా, 2002లో వివేకచూడామణి ప్రవచనముల 
ముగిాంపుసాంద్ర్భాంగా వి.ట్ట.ప.య్స్.లోను శష్యయలాంద్రూ 
గరుదేవులను ఘనాంగా సనామన్ాంచారు. 2006లో 100 
జ్ఞానయ్జ్ఞాలు పూరిీగావిాంచిన సాంద్ర్భాంగా శష్యయలాంద్రూ కలస 
'జ్ఞానప్రపూర్ు' బిరుదుతోను, 2011లో మహాభార్త పరిశోధనలో 
గరుదేవుల కృషిక్త 'అభనవ వాయస' బిరుదుతోను గరుదేవులను 
సతురిాంచటాం జరిగిాంది. 

1994లో సామనుయలకు కూడా వేదాాంత విషయ్యలు 
స్లభ్ాంగా అర్ామయ్యయర్తతిలో గరుదేవులు 'కర్మసదాధాంతాం' అనే చినన 
గ్రాంధాన్న ర్చిాంచి ప్రచురిాంపజేశారు.  తిరిగి 2002లోను, 
2008లోను, 2009లోను, 2013లోను, 2015లోను, 2018లోను 
పునరుమద్రణ జరిగిాంది. 1998లో శుకాయ్జుర్దవద్ము నాంద్ల్ల 
'ఈశావాస్తయపన్షతుీ' పై అాంద్రిక్త అర్ధమయ్యయ విధాంగా సర్ళమైన, 
వాడుకభాషలో విపులమైన వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిాంపజేశారు.  
1999లో శ్ాంకరాచారుయల వారి 'భ్జగోవిాంద్ాం' పై అాంద్రికీ అతి 
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స్లభ్ాంగా అర్ధమయ్యయ విధాంగా, ఎాంతో వివర్ాంగా, వాయఖయను వ్రాస 
ప్రచురిాంపజేశారు.  తిరిగి 2009లో దివత్తయ్ ముద్రణ జరిగిాంది. 

'భ్గవదీగత' అనగానే "అమ్మమ! అది మనల్లాంట్ట సామనుయలకు 
కాదు" అనుకొనేవారు "భ్గవదీగతను ఇాంత తేల్లకగా అర్ధాం 
చేస్కోగలమ?" అని అనుకొనేటటుా ప్రవచనములు చేస్ీనన 
గరుదేవులు 2011లో 1, 2 అధాయయ్ములను ప్రచురిాంపచేశారు. 
2012లో భ్గవాన్ ర్మణమహరుిల "ఉపదేశ్సార్ము" నకు, 
సామవేద్ాం నుాండి గ్రహిాంచబడిన ‘కేనోపన్షతుీ’కు విపులమైన 
వాయఖయను వ్రాస ప్రచురిాంపచేశారు. ఇవిగాక ‘శ్రీ నార్ద్భ్క్తీ్త్రాలు’, 
శ్ాంకరాచారుయల వారి ‘ఆతమబోధ’, ‘శ్రీ ద్క్షిణామూరిీస్తీరలాం’ పై ఎాంతో 
వివర్ణాతమకాంగా, స్తదాహర్ణాంగా, విపులమైన వాయఖయను వ్రాస 
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. 2019ల్య 
వవేకచూడామణిపై వపులమైన వాుఖును 8 గ్రింధముల సెట్ గా 
ప్రచురిింపజేశార్య.  అలాగే 108వ ఉపనిషత్త్ ముక్త్కోపనిషత్త్ను 
ప్రచురిింపజేశార్య. 

ఇవిగాక విజయ్వాడ్ నుాండి వెలువడే ధ్యునమల్లక 
మసపత్రికలో 2008 నుాండి భ్గవదీగతను, 2009 నుాండి 
మహాభార్తమును ధారావాహికాంగా ప్రచురిస్ీనానరు.  ఇక 
దేశ్విదేశాలలోనునన తెలుగవారు ఈ జ్ఞానాన్న గ్రహిాంచటాన్క్త 
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వీలుగా www.srichalapathirao.com పేరుతో ఒక వెబ్వసట్ ను 
ప్రార్ాంభాంచటాం జరిగిాంది.  దీన్ దావరా ఆధాయతిమక జ్ఞానపీఠాం 
కార్యక్రమలను, గరుదేవుల ప్రవచనాలను, గరుదేవుల వివిధ 
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 ఎనోన గ్రాంధాలు ముముక్షుజనావళిన్ 
తరిాంపజేయుటకు అాందుబాటులోన్క్త రావాలన్, అాందుకు 
తాయగధనునన భ్కుీలు, సాధకులు, మ్మక్షారుధలు ముాందుకు రాగలర్న్ 
భ్గవాంతున్ మనసారా ప్రారిధస్ీనానను. 

జ్ఞాన ్రుయన్ల్ల ప్రకాశ ీ్, న్సావర్ధాంగా తన స్తవలను 
అాందిస్ీనన కర్మయోగి, సనాతనమైన వైదికధరామన్న ప్రచార్ాంచే్ీ, 
మకు మర్గద్ర్ికునన భ్గవాంతున్ ముదుేబిడ్డ మ గరుదేవులను 
పరిచయ్ాం చేస్త భాగయాం నాకు కల్లగిాంచినాందులకు భ్గవాంతున్క్త 
శ్తసహస్రవాంద్నములు సమరిపాంచుకుాంటునానను.                                                                                                                                                                                                            

- శ్రీమతి రావూరి అననపూర్ు  
అధయక్షులు 

ఆధాయతిమక జ్ఞాన పీఠాం, చిలకలూరిపేట. 
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తత్వబోధ - తొలిపలుకు 
'తత్వబోధ' అనే ఈ చినిిగ్రింధిం శింకర్భగవతాాదులు 

అిందిించిన ప్రకర్ణగ్రింధిం. ప్రకర్ణగ్రింధిం అింటే వేద్ింత 
గ్రింధ్యలల్య చెపాబడిన సాింకేతికపద్ల యొకక అరాాలను 
నిర్ాచిించే గ్రింధమే ప్రకర్ణగ్రింధిం.  
 ఇది వేద్ింతశాసాాలల్యని సాింకేతికపద్ల అరాానిి 
నిర్ాచిించటిం ప్రార్ింభించి క్రమక్రమింగా మెట్టుమెట్టుగా 
ఆతమజ్ఞానానిి అిందిించి మోక్షసిాతిని తెలియజెపిా, ఆచర్ణకు 
అనుకూలమైన సలహాలనిస్త్నిది. అింతేకాదు ఇిందుల్య 'తత్వమసి' 
మహావాకాునిి వవరిించిన వధిం కూడా వశేషమైనది. ఎింతో 
తేలికగా, సామానుులకు కూడా అర్ధమయ్యు వధింగా 
మహావాకాురాానిి తెలియజేయటిం ఇిందుల్యని ప్రతేుకత. ఈ గ్రింధిం 
అింతా అతుింత స్తలభశైలిల్య సాగింది. ప్రార్ింభ సాధకుల నుిండి 
అత్తునిత సిాతిల్య ఉని సాధకుల వర్కూ అింద్రూ తెలుస్తకోద్గన 
చినిగ్రింధిం ఈ తత్వబోధ.  
 ఇిందుల్య ప్రపించతతా్వనిి, ద్నిక్త ఆధ్యర్మైన పర్మాతమ 
తతా్వనిి కూడా తెలియజేయటిం జరిగింది. ఇింత చినిగ్రింధింల్య 
ఎింతో గొపా వేద్ింత వషయానిి బోధించిన శింకర్యల అపార్ 
మేధ్యశక్త్ ఇిందుల్య మనకు కనిపిస్త్ింది.  
 శింకర్యలు గొపా మేధ్యశక్త్ సింపనుిలు.  
 ఆచర్ణ పూర్ాకమైన సిద్ధింతాలతో -  
 ఆద్ర్శవింతమైన ఆల్యచనలతో -  
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 అపూర్ామైన వాద్నాపటిమతో -  
 అద్వాతసిద్ధింత ప్రచార్ింతో -  
 అస్వుస్ింగా ఉని భార్తదేశానిి - వషమపరిసిాత్తల నుిండి 

కాపాడి  సనాతనధరామనిి పునఃప్రతిష్ఠించి సమస్ మానవాళిని 
తరిింపజేశార్య. భవషుత్ తరాలకు సనామరీానిి చూపిించార్య. 

శింకరాచార్యులు మేధ్యవ, కవ, ప్రతిభాశాలి, తత్వజ్ఞాని, వైదిక 
మతాచార్యులు, నిర్యపమానప్రజ్ఞాశాలి, సింసకర్ణాభలాష్, 
వేద్వేద్ింతవేత్, భక్త్సాహితు స్రషఠ, వేద్వజ్ఞాన భగీర్ధుడు, నిరిాకలా 
తపోనిధ, వేద్వజ్ఞాననిధ, తర్క, వాుకర్ణ, కావు, నాటక, పురాణ 
గ్రింధ్యలను ఆపోసనబటిున మహాత్తమడు. ఏకసింతాగ్రాహి. అింతటి 
మహాత్తమడు అిందిించినదే ఈ ప్రకర్ణగ్రింధిం - తత్వబోధ. ఇక 
గ్రింధింల్యనిక్త ప్రవేశిద్దిం. 

 ఈ గ్రింధముద్రణకు సహకరిించిన ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
ప్రభుతా మాజీ పౌర్సర్ఫరాల శాఖామాత్తులు శ్రీ ప్రతి్పాటి 
పులాిరావుగారిక్త నా హృద్యపూర్ాక కృతజాతలు. వారిక్త పర్మాతమ 
సర్ావధ్యల శుభములను కలిగించాలని మనః పూర్ాకింగా 
ప్రారిధస్త్నాిను. 

 
శ్రీ దేవశెటిు చలపతిరావు 

గ్రింధ వాుఖాుత 
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తత్వబోధ 
ముిందుగా ప్రార్నా  

(1)  ఓిం వాస్తదేవేింద్ర యోగీింద్రిం నతాా  జ్ఞాన ప్రద్ిం గుర్యిం |  
ముముక్షూణాిం హితారాయా తత్వబోధోఽభధీయతే ||  

ప్రతి:- యోగీింద్రిం = యోగులల్య శ్రేష్ఠఠడైన; వాస్తదేవేింద్ర = 
వస్తదేవుని కుమార్యలల్య శ్రేష్ఠఠడైన శ్రీకృష్ఠునిక్త; జ్ఞానప్రద్ిం = 
జ్ఞానానిి ప్రసాదిించే; గుర్యిం = సదుీర్యదేవులకు; నతాా = 
నమసకరిించి; ముముక్షూణాిం = మోక్షార్యలాైనవారి; హితారాాయ= 
శ్రేయస్తు కోసిం; తత్వబోధ=తత్వబోధ అనే గ్రింధిం; అభధీయతే= 
చెపాబడుత్తనిది. 
భావిం:- యోగులల్య శ్రేష్ఠఠడు - యోగేశారేశార్యడు అయన 
శ్రీకృష్ఠునిక్త, జ్ఞానానిి ప్రసాదిించే గుర్యదేవులకు నమసకరిించి, 
మోక్షార్యలా మేలు కొర్కు తత్వబోధ చెపాబడుత్తనిది.  
వాుఖు:- ఏ గ్రింధ్యన్వినా ప్రార్ింభించేటపుాడు భగవింత్తని ప్రారిాించి 
ప్రార్ింభించటిం సాింప్రద్యిం. ఇక వేద్ింతగ్రింధ్యలను 
ప్రార్ింభించేటపుాడు భగవింత్తనేగాక జ్ఞానానిి ప్రసాదిించి, 
మోక్షమారాీనిి చూపే గుర్యవును సమరిించి, నమసకరిించి 
ప్రార్ింభించటిం శాస్త్రసాింప్రద్యిం. ఆ సాింప్రద్యానిి 
అనుసరిించి ఈ తత్వబోధగ్రింధ్యనిి ప్రార్ింభసూ్ శింకర్యలు 
భగవింత్తని - గుర్యవును ఇద్దరినీ సమరిించి, నమసకరిసూ్ 
ప్రార్ింభస్త్నాిర్య. అింటే దైవప్రార్ధన - గుర్యప్రార్ాన రిండూ ఒకే 
శ్లికింల్య చేస్త్నాిర్య. అింతేగాక ఈ గ్రింధిం ఎవరి కోసిం? ఎిందుకు 
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చెబుత్తనాిరో కూడా ఇదే శ్లికింల్య తెలియజేస్త్నాిర్య. భగవింత్తని 
ఎిందుకు ప్రారిాించటిం? ఎిందుకు నమసకరిించటిం? - మనకు 
సమసా్నిి ఇచిి ర్క్షిించేవాడు భగవింత్తడే గనుక; ఈ శాస్త్ర 
అధుయనిం ఏ ఆటింకాలు లేకుిండా సాగపోవాలని భగవింత్తనిక్త 
ప్రార్ాన.  

గుర్యవుకు నమసకరిించటిం ఎిందుకు? మనకు కావలసిన 
జ్ఞానానిి - ఆతమజ్ఞానానిి అిందిించి మోక్షమారాీనిి చూపేవాడు 
గనుక గుర్యవుకు నమసాకర్ిం. ఇకకడ వాస్తదేవుడు అింటే వస్తదేవుని 
కుమార్యడు అని. వాస్తదేవేింద్రిం అింటే వస్తదేవుని కుమార్యలల్య 
శ్రేష్ఠఠడైన శ్రీకృష్ఠుడు అని. ఆ వధింగా శ్రీకృష్ఠుని సమరిసూ్, ప్రారిాసూ్, 
నమసకరిసూ్ గ్రింధ్యనిి ప్రార్ింభస్త్నాిర్య.  
 అింతేగాదు ఇకకడ వాస్తదేవుడు అనటింల్య మరో వశేషార్ాిం 
ఉనిది. 'వస్త' అింటే 'సింపద్'. దేవ అింటే ద్నాత్ దేవః, ద్యుతనాత్ 
దేవః అని రిండు అరాాలునాియ. ద్నాత్ అింటే ఇచేవిాడు అని - 
ద్యుతనాత్ అింటే లిలిగించిచూపేవాడు అని - కనుక వాస్తదేవ అింటే 
'సింపద్లను ఇచేవిాడు' అని, ఒక అర్ాిం. 'సింపద్లను లిలిగించి 
చూపేవాడు' అని మరొక అర్ాిం.  

సింపద్ అింటే ఈ ప్రకృతి యావత్త్ సింపదే.  
ప్రకృతిల్య ఏమునాియ? భూమి, నీర్య, అగి, వాయువు, ఆకాశిం అనే 
పించభూతాలునాియ. ఇింకా వృక్షాలు, జింత్తవులు, పర్ాతాలు, 
నదులు, సముద్రాలు, సూర్ుచింద్రులు - ఈ మొత్ిం ప్రకృతి 
సింపద్య్య. ద్గనిని ఇచిిింది భగవింత్తడేగాని ఏ సింటిస్టు సాయింగా 
తయార్య చేయలేదు. వీటనిిింటిని ఎిందుకు ఇచిినట్టి? 
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(1) భూమి : భూమి మనకు ఆధ్యర్ింగా ఉింట్టనిది. కూరోిటానిక్త, 
నిలుచోటానిక్త, ప్రయాణిం చేయటానిక్త, ఇళ్ళు కట్టుకొని నివాసిం 
ఉిండటానిక్త ఈ భూమియ్య ఆధ్యర్ిం. ఇింకా భూమి నుిండే మనిం 
తినే ఆహార్ిం వస్్తనిది. ససాులు, కాయకూర్లు, పిండు ిమొ||న వనీి 
వస్త్నివ. భూమి నుిండే ఖనిజ్ఞలు వస్త్నాియ. ఇవనీి మానవుడు 
ఉపయోగింకుింట్టనాిడు.  
(2) నీర్య : నీర్య మానవుడిక్త, ఇతర్ ప్రాణులకు ద్పిాకద్గర్యస్త్నిది. ఈ 
నీరే చెటికు కూడా కావాలి. మానవ మనుగడకు నీర్య ఎింతో 
అవసర్ిం.  
(3) అగి : ఆహారానిి పచనిం చేయటానిక్త అగి అవసర్ిం. అలాగే 
మన శరీర్ింల్య 98.4F అగి ఉింటేనే మనిం ఆరోగుింగా ఉిండేది. 
అగి లేకపోతే - శరీర్ిం చలిబడితే కట్టు అయపోత్తింది.  
(4) వాయువు:ముఖుింగా ప్రాణికోటి జీవనానిక్త తపానిసరి అవసర్ిం. 
గాలి లేకపోతే శరీర్ిం చెమటలు పటిు ప్రశాింతింగా ఉిండలేిం. 
అింతేగాదు బయటనుని ఈ వాయువే మన ముకుక ర్ింధ్రాల ద్ారా 
ల్యనిక్త ప్రవేశిించి ప్రాణవాయువుగా మార్యత్తింది. జీవన చర్ులకు 
సాయపడుత్తింది.  
(5) ఆకాశిం : మనిం ఈ భూమి మీద్ తిర్గటానిక్త అవకాశిం 
కలిగించేదే ఆకాశిం. శబ్దదలు వనపడాలింటే ఆకాశిం ఉిండాలి.  
(6) వృక్షాలు:మనకు ఎనోి వధ్యలుగా ఉపయోగపడతాయ. వృక్షాలు 
కాయకూర్లు, పిండుి, పూలు, మాత్రమేగాక ర్కర్కాల షషధ్యలను 
ఇచేి షషధవృక్షాలు కూడా ఉనాియ. అనేక ర్కాల జబుులకు వాడే 
ఆయురేాద్ మిందులల్యను, కొనిి ఇింగిీష్ఠ మిందులల్య కూడా ఈ 
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ఓషధీ మొకకలను వాడుతార్య. ఇింకా వృక్షాలు నీడనిసా్య. 
వింటచెర్కునిసా్య. గృహనిరామణాలల్య ద్ారాలు, తలుపులు, 
క్తటికీలు అనీి ఈ వృక్షాల ద్ారానే.  
(7) జింత్తవులు:అనేక జింత్తవులు మానవులకు ఉపయోగపడతాయ. 
వువసాయింల్య సాయించేసా్య. పాలు పెర్యగు, లిని న్యు 
జింత్తవుల ద్ారానే వసా్య. మాింసాహార్యలకు ఆహార్ింగా 
ఉపయోగపడతాయ. కుకకలు ఇింటి కాపలాగా - కొనిి జ్ఞత్తలు 
దింగలను పటుటానిక్త ఉపయోగపడతాయ. 
(8) పర్ాతాలు : అనేక షషధ్యలనిసా్య. మేఘాలను అడడగించి 
వరాునిిసా్య. కొనిి ర్క్షణగా ఉింటాయ.  
(9) నదులు సముద్రాలు : సముద్రాల వలి అనింత జలరాశి లభుిం. 
సముద్రింల్యని నీరే వేడెక్తక మేఘాలుగా ఏర్ాడి వరిుసా్య. ఆ వర్ుిం 
నదులకు చేర్యత్తింది. ఆ నీర్య త్రాగటానిక్త, పింటలకు 
ఉపయోగపడుత్తింది. ఆనకటు కటిు - కరింట్ట తయార్యచేయవచుి.  
(10) సూర్ుచింద్రులు : ప్రపించానిి లిలిగించి చూపేవార్య సూర్ు 
చింద్రులు. పగలు సూర్యుడు, రాత్రి చింద్రుడు లిలుగునిసా్డు. 
సూర్యుడు వేడిని, చింద్రుడు చలిద్నానిిచిి ఆహాిద్ిం కలిగసా్డు. 
చింద్రుని క్తర్ణాల వలి కొనిి పింటలు బ్దగా పిండుతాయ. సూర్యుని 
లేలేత క్తర్ణాలు శరీరానిక్త మేలుచేసా్య.  
 ఈ వధింగా ప్రకృతి అింతా మానవులకు మేలు కలిగించేదే ఈ 
ప్రకృతి మానవుల మేలుకోసిం, మానవుల మనుగడ కోసిం 
భగవింత్తని చేతనే ప్రసాదిించబడిింది. 
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 ఇవనీిగాక మానవుడిక్త భగవింత్తడు మరొక మేలు 
చేస్త్నాిడు. అదేమిటింటే మనిం హాయగా తిని పడుకుింటే మనల్యనే 
ఉని పర్మాతమ జఠరాగి రూపింల్య ఉిండి మనిం తిని ఆహారానిి 
అరిగించి, సారానిి ర్క్ింల్య కలిపి మన దేహమునింద్ింతటా 
ప్రసరిింపజేసూ్ అనిి అవయవాలకు శక్త్ని ప్రసాదిస్త్నాిడు. 
పనిక్తరాని పిపిాని బయటకు పింపటానిక్త సిద్ధిం చేస్త్నాిడు. ఇనిి 
వధ్యలుగా మనకు ప్రకృతిని ప్రసాదిించి, ర్క్షిించే భగవానుని 
సమరిించటిం ప్రతి మానవుడి కనీస భాద్ుత - అదే కృతజాతగా 
నమసకరిించుట. 

ఇక దేవ అింటే రిండవ అర్ాిం ద్యుతనాత్ దేవః - అింటే 
లిలిగించి చూపేవాడు - అని. భగవింత్తడు మనకు ఈ ప్రకృతిని 
సూర్ుచింద్రుల ద్ారా లిలిగించి చూపిస్త్నాిడు.  

పగలు సూర్యుని ద్ారా లిలిగించి చూపిించగా -  
రాత్రి చింద్రుని ద్ారా లిలిగించి చూపిస్త్నాిర్య.  

ఈ మొత్ిం ఏ ఖర్యి లేకుిండానే లిలుగునిస్త్నాిర్య. ఇలా మన 
జీవతిం అింతా భగవింత్తనిక్త ఋణపడి ఉనిది గనుక భగవింత్తనిక్త 
కృతజాతా పూర్ాకింగా నమసకరిించి ఋణ వముకు్లిం కావాలి.  
 ఈ ప్రార్ానా శ్లికింల్య శింకర్యలు కేవలిం భగవింత్తనికే గాక 
గుర్యవుకు కూడా నమసకరిస్త్నాిడు. గుర్యవుకిందుకు నమసాకర్ిం? 
 గుర్యవు జ్ఞానానిి ప్రసాదిించేవాడు. ఈ ల్యకింల్య జనిమించే ప్రతి 
మానవుని యొకక పర్మలక్షయిం మోక్షప్రాపి్య్య. అటిు మోక్షానిి 
పింద్లింటే ఆతమజ్ఞానిం, వైరాగుిం కావాలి. గుర్యవు తనను 
ఆశ్రయించిన శిష్ఠులకు ఆతమజ్ఞానానిి ప్రసాదిసా్డు. అింతేగాక  

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

Email : care@srichalapathirao.com       ~ 18 ~     Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

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/- 
 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

Email : care@srichalapathirao.com       ~ 19 ~     Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 
 

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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