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ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః 
కైవల్యోపనిషత్తు - అధర్వణ వేదం 

 
తొలి పలుకు 

సాధారణంగా మానవులను సామానుులు, ఉత్ుములు, మహాత్తులు అని 3 
త్రగత్తలుగా విభజంచవచ్చు.  
(1) సామానుులు:- ఈ జను బాగా గడిచిపోతే చాలు, త్రువాత్ సంగతి ఎవరు 
చూడొచాురు?  అని భావించి - శరీర పోషణ కొరకు, అవసరాల కొరకు, భోగాల 
కొరకు, త్నయొక్క - త్న వార్యొక్క సుఖ సంతోషాల కొరకు ఏవేవో పనులు 
చేస్తు, ఎలాగో ఒక్లాగా జీవితాని  ిగడిపివేసేవారు సామానుులు. 
(2) ఉత్ుములు:- అలాగాకుండా, ఇప్పుడు ఈ జనులో మనం అనుభవిసుున  ి
క్షాాలకు, సుఖాలకు, సంపదలకు, భోగభాగాులకు కారణం మనం పూరవ జనులలో 
చేసిన పాప ప్పణ్యులే  గనుక్, మళ్ళ ీ మనం రాబోయే జనులలో మర్ంత్ సుఖ 
సంతోషాలతో, హాయిగా, ఆనందంగా, శ్రీమంత్తలుగా జీవించాలంటే ఇప్పుడు ఈ 
జనులో సతాకరాులు, ప్పణుకారాులు, దాన ధరాులు, పరుల 
శ్రేయసుుకుపయోగంచే పనులు చేయాలని భావిస్తు, ఆవిధంగా జీవితాని  ి
గడిపేవారు ఉత్ుములు.  
(3) మహాత్తులు:- ఇక్ అరుదుగా కొదిిమంది మాత్రం - ఎని  ి సతాకరాులు, 
ప్పణుకారాులు, దానధరాులు చేసినా, వాటి కారణంగా ఎంత్ మంచి జనులు 
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లభంచినా, శ్రీమంత్తలుగా జనిుంచినా - ఆ జనులలో కూడా సుఖాలతో బాటు 
కొని  ి దుుఃఖాలు, బాధలు, క్షాాలు త్పువని, ముఖుంగా జను దుుఃఖం, మరణ 
దుుఃఖం, అనుభవించక్ త్పుదని, ఏది త్పిునా గరభ నరక్ం, మరణయాత్న ఈ 
రండింటినీ ఎవవరూ త్పిుంచ్చకోలేరని; క్నుక్ వీటిని కూడా త్పిుంచ్చకొని అసలు 
దుుఃఖమే లేని శాశవత్ ఆనందాని  ి పందాలంటే అసలు జనులే రాకుండా 
చేసుకోవాలని; అందుకు జను రాహిత్ుం లేదా మోక్షాని  ిపందటం ఒక్కటే ఏకైక్ 
ఉపాయం అని తెలుసుకొని మోక్షప్రాపిు కొరకే ప్రయత్ిం చేసేవారు, దానికోసం 
ఎని  ితాుగాలకైనా సిదధపడి  పాటుబడేవారు మహాత్తులు. అనేక్ జనుల ప్పణు ఫలం 
ఉంటేగాని ఇటాి మోక్షాపేక్ష క్లగదు, మోక్షం కొరకు ప్రయతిించటం జరగదు. 
ఇటువంటివారు లోక్ంలో చాలా అరుదుగా క్నిపిసాురు.  

మానవులుగా జనిుంచినవారు సామానుులుగా జీవిసుుంటే వారు 
ఉత్ుములుగా మారాలి. ఉత్ుములుగా జీవించేవారు మహాత్తులు కావాలి. అటాి 
మహాత్తులే మాధవులౌతారు.  
  ఇలా మానవుడు మాధవుడుగా, నరుడు నారాయణుడుగా, జీవుడు 
దేవుడుగా త్న సవసిధతిలో నిలిచిపోవటానికి మారగం చూపేవే వేదాలు. మానవుడు 
త్ర్ంచటానికి కావలసిన సమసుమైన విషయాలను తెలియజెపిు, త్ర్ంచేందుకు 
మారాగని  ిచూపేవే చత్తర్వవదాలు. 'వేద' అంటే తెలుసుకోవటం అని అరధం. ఏమి 
తెలుసుకోవాలి? దేనిని తెలుసుకున  ిత్రావత్ ఇక్ తెలుసుకోవలసినది ఉండదో, 
దేనిని తెలుసుకుంటే సరవమూ తెలిసినటో్ల అటాి జా్ఞనాని  ి - ఆత్ుజా్ఞనాని  ి
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తెలుసుకోవాలి. అటాి జా్ఞనాని  ిఅందించేదే 'వేదం'. క్నుక్ మానవుడు త్న జీవిత్ 
పరమారాధని  ి సాధంచాలంటే, త్న జనును సారధక్ం చేసుకోవాలంటే త్పుక్ 
తెలుసుకోవలసినదే ' వేదవిజా్ఞనం'.  

దీనిని మొదట సృషా్టక్రు బ్రహ్ుదేవుడు 'దివువాణి' గా వినాిడు. అందుకే దీనిని 
'శృతి' అనాిరు. శృతి అంటే వినిది అని అరధం. బ్రహ్ుదేవుడు విని ఇత్రులకు 
బోధంచటం వలన దీనిని బ్రహ్ువిదు అనాిరు.  

మొదట వేదమంత్రాలనీ  ి కుపులు తెపులుగా ఒక్కటిగానే ఉనాియి. 
క్ృత్యుగంలోను, త్రేతాయుగంలోను మానవుల ఆయుుః ప్రమాణం వేల 
సంవత్ురాలుగా ఉండేది. అందువలో ఆ యుగాలలోని మానవులు అసంఖాుక్ంగా 
ఉన  ి  వేదమంత్రాలను తెలుసుకొనేందుకు త్గన సమయం వార్కి ఉంది. పైగా 
వారు బుదిధ స్తక్షమత్ గల మేధా సంపనుిలు కూడా. కాని దావపర యుగం 
వచేుసర్కి మానవుల ఆయుుః ప్రమాణం 200 సంవత్ురాలకు పడిపోయింది. ఇక్ 
క్లియుగంలోనైతే మానవుని పూరాాయురిాయం వంద సంవత్ురాలే. 
అంతేకాకుండా ఈ రండు యుగాలలోని మానవులు అలుజా్ఞనులు కూడా. క్నుక్ 
ఈ వేద మంత్రాలను చదవటానికి గాని, అధుయనం చేయటానికి గాని, వార్కి 
తెలివితేటలు గాని, సమయం గాని లేవు. అందుకే దావపర యుగంలో జనిుంచిన 
వాుసమహ్ర్  ిఒక్కటిగా ఉన  ిఈ వేదమంత్రాలను నాలుగుగా విభజంచాడు. అవే 
1. ఋగ్వవదం, 2. యజుర్వవదం, 3. సామవేదం, 4. అధరవణ వేదం. అయితే ఎలా - ఏ 
ఆధారంగా విభాగంచటం జర్గందో తెలుసుకోవాలంటే ఒకొకక్క వేదానికి ఉన  ి

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం    
 

- 5 - 
Email : care@srichalapathirao.com                                            Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

అధషాాన దేవత్ను బటాి గ్రహించవచ్చు. ఋగ్వవదానికి అధషాాన దేవత్ బ్రహ్ు, 
యజుర్వవదానికి విషా్ణవు, సామవేదానికి ఈశవరుడు, అధరవణ వేదానికి అధరువడు 
(నిరాకార, నిరుగణ పరమాత్ు). దీనిని బటాి సృషా్టకి సంబంధంచిన విషయాలు 
అధక్ంగా ఉండేది ఋగ్వవదం అని, సిితికి (పోషణకు) సంబంధంచిన విషయాలు 
అధక్ంగా ఉండేది యజుర్వవదం అని, లయానికి సంబంధంచిన విషయాలు 
అధక్ంగా ఉండేది సామవేదం అనీ, అలాగ్వ సంపూరా జా్ఞన సంబంధ విషయాలు 
అధక్ంగా ఉండేది అధరవణ వేదం అనీ మనం గ్రహించవచ్చు. తిర్గ యజుర్వవదం 
క్ృషా యజుర్వవదం, శుకో్ యజుర్వవదం అని రండుగా విభజంచబడాాయి.  

ఇలా విభజంచబడిన ప్రతి వేదము అందలి విషయాలను బటాి తిర్గ నాలుగు 
భాగాలుగా విభజంచబడినది.  
1. సంహిత్ :- దీనినే మంత్రభాగం అని కూడా అంటారు. ఇందులో ప్రక్ృతి శకుులను 
ఆరాధస్తు అనేక్ స్తుత్ర పాఠాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి.  
2. బ్రాహ్ుణ్యలు :- దేవత్లను కొలిచే, ప్రసనుిలను చేసుకొనే  అనేక్ విధాలైన 
పూజ్ఞదికాలు, యజాయాగాదులు, క్రుకాండ ఇందులో ప్రధానంగా ఉనాియి.  
3. ఆరణుకాలు :- ఇందులో భగవంత్తని ఉపాసించే అనేక్ ఉపాసనా విధానాలు 
ప్రధానంగా చెపుబడాాయి. 
4. ఉపనిషత్తులు :- జీవుని  యదారధ త్త్ువం పరమాత్ుయేనని చెపిు, 
జీవబ్రహ్ముక్ుసిితిని క్లిగంచేందుకు కావలసిన సమసు విషయాలను ఇందులో 
చెపుటం జర్గంది. ఈ ఉపనిషత్తులను వేదాలకు శిరసుులు అంటారు. 
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సంపూరామైన ఆత్ుజా్ఞనం, పరమాత్ుత్త్ువం ఈ ఉపనిషత్తులలోని ప్రధాన 
విషయం. ఈ ఉపనిషత్తులు వేదాలకు అంత్ంలో ఉండటం వలో వీటిని 'వేదాంత్ం' 
అని కూడా అంటారు. క్నుక్ వేదాంత్ం అంటే ఉపనిషత్తులలో భద్రపరచబడినటాి 
“ముకిుని - మోక్షాని -ి కైవలాుని  ి ప్రసాదించే అదుభత్ జా్ఞన భాండాగారం” అని 
భావం.  

మానవ జీవితాని  ి త్ర్ంపజేసుకొనుటకు, మోక్షాని  ి అందుకొనుటకు 
కావలసిన అదుభత్ జా్ఞనాని  ి ప్రసాదించే ఉపనిషత్తులు నాలుగు వేదాలలోను 
మొత్ుం 1180 ఉనాియని పెదిలు చెబుత్తంటారు. అయితే వాటి పేరోు 
కూడా అనీ  ి ఇప్పుడు లభంచటం లేదు. మొత్ుం మీద పండిత్తలు పర్శోధనలు 
చేసి దాదాప్ప 350 ఉపనిషత్తుల పేరోను క్నుగొనాిరు. ఇవనీ  ితాళ పత్రాలలో 
ఉండటం వలో చాలా వరకు శిధలమై పోయాయి. ఇందులో 108 ఉపనిషత్తులు 
మాత్రము సనాత్నమైనవని, ముఖుమైనవని అందరూ అంగీక్ర్సుునాిరు. ఇలా 
చెపుటానికొక్ ఆధారం కూడా ఉనిది. ముకిుకోపనిషత్తులో శ్రీరాముడు , 
"కైవలుముకిుని ఏ ఉపాయం దావరా పందగలను." అని ప్రశిించిన, 
ఆంజనేయునితో, "ఆంజనేయా!  
           "మాండూక్ు మేక్మేవాలం ముముక్షూణ్యం విముక్ుయే"-      

ఒక్క మాండుకోుపనిషత్తును బాగుగా అధుయనం చేసినచో సదోుముకిు - 
జీవనుుకిు క్లుగుత్తంది - అని చెపిు, అపుటికీ సరైన ఆత్ుజా్ఞనం క్లగనిచో 
దశోపనిషత్తులను చదివి ఆచరణలో పెటాుకో. అలా కూడా ఆత్ుజా్ఞనము 
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యొక్క గటాిత్నం కుదరక్పతే 32  ఉపనిషత్తులను బాగుగా అధుయనం చేసి 
ఆచరణలోనికి తెచ్చుకో. ఒక్వేళ ఇంకా దేహాభమానం పోక్, నిదిధాుసనం 
నిలువక్పోతే, కైవలుముకిు కొరకు 'ఇదిగో ఈ 108 ఉపనిషత్తులను అదుయనం 
చేసి తెలుసుకో' అంటూ 108 ఉపనిషత్తుల పేరోను, వాటి శాంతి మంత్రాలను 
తెలియజేయటం జర్గంది. ఆవిధంగా 108 ఉపనిషత్తులు లోక్ంలో ప్రచారానికి 
వచిునవి. ఐతే ఈ 108 ఉపనిషత్తులలోను దశోపనిషత్తులనే 10 ఉపనిషత్తులు 
అత్ుంత్ ముఖుమైనవని మహాత్తులందరూ అంగీక్ర్సుునాిరు. అందుకు కారణం 
అని  ిఉపనిషత్తులలోను చెపుబడా జా్ఞనం అంతా ఈ దశోపనిషత్తులలో నిక్షిపుం 
చేయబడి ఉండటమే. అవే ఈశ, కేన, క్ఠ, ప్రశ ,ి ముండక్, మాండూక్ు, తైతిురీయ, 
ఐత్ర్వయ, ఛందోగు, బృహ్దారణుక్ అనేవి. ఈ పది ఉపనిషత్తులు ఏంతో 
ప్రాధానుత్ క్లిగనవి క్నుక్నే శంక్రాచారుుల వారు   ఈ పది ఉపనిషత్తులకు 
భాషుం వ్రాశారు. అంతేగాదు, శంక్రాచారుుల వార్లాగానే ఆ త్రావత్ వచిున 
రామానుజ్ఞచారుుల వారు, మధావచారుుల వారు కూడా ఈ దశోపనిషత్తులకు 
వార్ వార్ సిదాధంతాని  ిఅనుసర్ంచి భాషుం వ్రాయటం జర్గంది. దీనిని బటాి ఈ 
దశోపనిషత్తులు ఎంత్ ముఖుమైనవో మనం గ్రహించవచ్చు.  

- ఇక్ - 
'ఉపనిషత్తు' అనే పదం మన చెవిన పడగానే ఒక్ సుందరమైన, మనోహ్ర 

దృశుం మన మనోఫలక్ంపై క్దలాడుత్తంది.  
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ప్రశాంత్మైన ఒక్ వనవాటిక్, పచుని చెటోతో క్ళక్ళలాడుత్తన  ిసుందర 
ప్రదేశం అది. అక్కడ చెటోపై గల పక్షుల కిలకిలా రావాలతోను, కోకిలల కుహూ 
కుహూ అనే కూజతాలతోను మనసుుకంతో ఆహోాదం క్లుగుత్తనిది. 
బ్రహ్ుచారుల వేద పఠనాలతో ఆ ప్రదేశమంతా పవిత్రత్ను సంత్ర్ంచ్చకునిది. ఆ 
ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో ఒక్చోట పెది రావిచెటాు. ఆ చెటాు మొదలు వది ఒక్ ఎతెమున 
అరుగు. ఆ అరుగుపై ఉచితాసనం. దాని కదురుగా సమీపంలో శుభ్రం చేసిన నేలపై 
దరాభసనాలు వేసుకొని సాధన చత్తషాయ సంపనుిలైన శిష్ణులు వినయ 
విధేయత్లతో గురుదేవుల అమృత్ మయమైన వాకుకల కొరకు ప్రభాత్ వేళలో, 
ప్రశాంత్ మనసుకలై ఆత్రుత్తో ఎదురు చూసుునాిరు. సర్యైన వేళకు 
శోత్రియుడు, బ్రహ్ునిష్ణుడు, క్రుణ్య సముద్రుడు ఐన సదుగరువు త్న ఆసనంపై 
ఆశీనులైనారు. శిష్ణులు నిలబడి త్మ త్మ సిానాలలో మౌనంగా కూరుునాిరు. 
శాంతి మంత్రాని  ి పఠంచి గురువు శాసాాని  ి అనరగళంగా, త్న అనుభవాని  ి
జోడించి ప్రవచనం చేసుుంటే శిష్ణులు నిశశబింగా, ప్రశాంత్ మనసుుతో, స్తక్షమ 
బుదిధతో త్తాువని  ిఅవగాహ్న చేసుకుంటునాిరు. ఇదీ ఉపనిషత్తు అనే పేరు చెవిన 
బడటంతో క్ళ  ీముందు క్దలాడే అదుభత్ దృశుం.  

ఎందుకీ దృశుం క్ళ  ీముందు క్దలాడుత్తంది? 
ఈ దృశుం అంతా 'ఉపనిషత్తు' అనే పదంలో అంత్రోీనంగా దాగ ఉనిది. 

ఎందుక్ంటే-  
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                             'ఉప' అంటే సమీపంగా, 
                             'ని'అంటే క్రంద,  
                             'షత్'అంటే కూర్చునుట.   
క్నుక్ ఉపనిషత్ అంటే గురుదేవునికి సమీపంగా శిష్ణులు క్రంద కూర్చునుట అని. 
దీనిని బటాి ఉపనిషత్తుల జా్ఞనాని  ి గురు సముుఖంలో కూర్చుని, విని 
తెలుసుకోవలసిందే గాని, ఎవర్ంటిలో వారు కూర్చుని న్యుస్ పేపరు తిరగ్వసినటోు 
తిరగ్వసేది కాదు. ఎందుక్ంటే ఇది ఆత్ువిదు - బ్రహ్ువిదు. ఈ విదు 
మానవులలోని  అజా్ఞనాని  ి పోగొటాి, సమసుమైన దుుఃఖాలను నివృతిు చేసి, 
పరబ్రహాుని  ిఎరుక్పరచి, ముకిుని ప్రసాదిసుుంది. ఈ క్నిపించే ప్రపంచానిక్ంత్టికీ 
ఆధారమేదో, అధషాానమేదో, మూల కారణమేదో తెలియజెపిు, అది నీలోనే 
ఉనిదని చెపిు, చివరకు అది నీవేనని చెపిు, నీవు త్పు రండవదేదీ లేదని చెపిు, 
సవసవరూప జా్ఞనాని  ిక్లిగంచేదే ఈ వేదాంత్విదు – బ్రహ్ువిదు - ఉపనిషత్ విదు. 
అందుకే సాధన చత్తషాయ సంపనుిలైన సాధకులు శాస్రజా్ఞనము, అనుభవ 
జా్ఞనము గల క్రుణ్యమూర్ుయైన సదుగరువును ఆశ్రయించి, ఆయనను పూజు 
భావంతో సేవించి, ఆయనకు సమీపంగా క్రంద కూర్చుని మాత్రమే వినయంతో, 
శ్రదధతో ఈ జా్ఞనాని  ిఅందుకొనుటకు ప్రయతిిసుుంటారు.  

అయితే ఈ పదాల యొక్క అరాధలను లోత్తగా విశో్లష్టంచి తెలుసుకోవాలి. 
'సమీపంగా'అంటే గురువుకు బాగా దగగరగా ఆనుకొని కూర్చుమని కాదు. గురువు 
యొక్క మనోభావాలను సర్గాగ గ్రహించి ఆయన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా 
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నడుచ్చకోవాలి - ఆయన మనసుుతో నీ మనసుును అనుసంధానం చేయాలి - 
అని భావం. ఇక్ 'క్రంద' అంటే మోకాళ్ళ ీవంగక్పోయినా, చచిునటోు వంచి క్రంద 
కూర్చుమని కాదు. తాను ఎంత్టి తెలివైనవాడైనా గురువు త్న క్నా  ి ఎకుకవ 
తెలిసినవాడని, ఉనిత్తడని భావించి, ఆయన నుండి తాను జా్ఞనాని  ి
గ్రహించాలని, అందుకై వినయంతో, విధేయత్తో ఉండాలని భావం. గంగ 
ఎప్పుడూ ఎత్తు నుండి క్రందకు(పలోానికి) ప్రవహిసుుంది. అలాగ్వ జా్ఞన గంగ కూడా 
ఉనిత్తలైన జా్ఞన సంపనుిల నుండి అజా్ఞనంలో ఉనివార్కి చేరాలి. అందుకే 
గురువు క్న  ి క్రందుగా - అంటే గురువు క్న  ి నేను త్కుకవ తెలిసిన వాడిని, 
జా్ఞనాని  ిఅందుకోవలసినవాడిని అనే భావంతో ఉండాలి. 'కూర్చునుట' అనటంలో 
నిలబడిగాని, అటూ ఇటూ తిరుగుతూ గాని నేరుుకొనేది కాదు ఈ ఉపనిషత్తు 
జా్ఞనం అని బాహాురధం. అయితే అసలయిన అరధం ఏమంటే - మనసుు ఏవేవో 
అలుమైన విషయాలలో, ప్రాపంచిక్ విషయాలలో, భోగాలలో తిరగకుండా - 
గురువాకాుల యందే - జా్ఞనమునందే సిిరంగా నిలిచియుండాలి అని. ఇలా 
ఉపనిషత్ అనే పదంలోనే ఎనో  ిరహ్సాురాధలు ఇమిడి ఉనాియి. మహాత్తులైన 
వారు త్కుకవ పదాలతో ఎకుకవ అరిానిిసాురు. వాక్ శకిుని వృధా చేసుకోరు.  

ఉపనిషత్తులనీ  ి వేదాలకు అంత్ంలో ఉనాియని, అందుకే వాటిని 
వేదాంత్ం అంటారని ఇంత్కు ముందే తెలుసుకునాిం. నిజంగా చాలా 
ఉపనిషత్తులు వేదాలకు అంత్ంలోనే ఉనిపుటికీ కొని  ి ఉపనిషత్తులు మాత్రం 
వేదాలలోని మొదటి భాగమైన సంహిత్ [మంత్రభాగం] లోను, రండవ భాగమైన 
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బ్రాహ్ుణ్యలలోను, అలాగ్వ కొని  ి మూడవ భాగమైన ఆరణుకాలలో కూడా 
ఉనాియి.  

ఈ కైవలోుపనిషత్తు దశోపనిషత్తులలోనిది కాదు. అయినా ముగుగరు 
ఆచారుుల దృషా్ట దీనిపై పడింది. అందుకే దీనిపై ముగుగరూ భాషాులు వ్రాశారు. 
దీనిని బటాే దీని ప్రాధానుత్ తెలుసుుంది. ఇది అధరవణ వేదానికి చెందిన 24 
మంత్రాలు గల చిన  ి ఉపనిషత్తు. ఇందులో గురువు సాక్షాత్తు బ్రహ్ువిదుకు 
ఆదుుడైన బ్రహ్ు దేవుడు. శిష్ణుడు అనేక్మందికి జా్ఞన బోధ చేసిన 
అశవలాయనుడు. గురుశిష్ణులిదిరూ అసాధ్యులు, అసామానుులు, అసాధారణ 
ప్రజా్ఞ పాటవాలు క్లిగనవారు. విషయమేమో కైవలుమారగం. ఇది చక్కని శైలితో; 
మోయలేనంత్ శబిజ్ఞలం, ఆరాభటం లేకుండా; అంత్  క్షాం గాని భాషతో; 
ఛందోబదధమైన పదజ్ఞలంతో, అధక్ ప్రసంగం లేకుండా; స్తటిగా చెపుబడా 
వేదాంత్ం. క్నుక్ ఈ ఉపనిషత్తును జ్ఞగ్రత్ుగా అధుయనం చేసి ధనుులమౌదాం.  

'ఉపనిషత్తు' అనే శబిాని  ిచెవులారా వినటం కూడా పూరవ జను సుక్ృత్మే. 
అలాంటిది ఒక్ ఉపనిషత్తును మంత్రాలతోను, వాటి అరాధలతోన్య తెలుసుకోవటం 
గొపు అదృషాం. ఇక్  ఆ ఉపనిషత్తులో చెపుబడా జా్ఞనాని  ి ఆమూలాగ్రంగా, 
కూలంక్షంగా అవగాహ్న చేసుకోవటం ఇంకా ఇంకా అదృషాం. ఇక్ 
ఉపనిషత్తులో బోధంచబడా జా్ఞనాని  ి సంపూరాంగా గ్రహించి, జీవిత్ంలో 
ఆచర్ంచి, అందుక్నుగుణంగా జీవన విధానాని  ి మలుచ్చకోవటం అనేక్ జనుల 
సుక్ృత్ం వలోనే సాధుమౌత్తంది. అటాి వార్నే మహాత్తులుగా, మహా ప్పరుష్ణలుగా 
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పర్గణించటం జరుగుత్తనిది. అలా సంపూరాంగా ఉపనిషత్తును అరధం చేసుకొని, 
ఆచర్ంచ్చటకు వీలుగా -  ఎంతో వివరంగా, ఉపమానాలతో సహా సులభమైన 
వాడుక్ భాషలో చెపుటం జర్గంది ఈ గ్రంధంలో. ఉపనిషత్తులోని మంత్రాలను 
చదవటం అంటే వేద పారాయణ చేయటమే. ఇక్ ఉపనిషత్తును చదవటం, 
వినటం, తెలుసుకోవటం అంటే వేదాధుయనం చేయటమే. ఆవిధంగా దీనిని చదివి 
అరధం చేసుకునిటోయితే అధరవణ వేదాని  ి అధుయనం చేసినటోే. ఇలా 
చేసినందువలో మన శరీరం, వాకుక, మనసుు, బుదిధ - అనీ  ి పవిత్రమైపోతాయి. 
మాంసమయమైన శరీరం మంత్రమయం అవుత్తంది. ఇక్ తెలుసుకోవటం, అరధం 
చేసుకోవటం మాత్రమే గాక్ ఆచరణలో పెడితే, ఇందులో చెపిున లక్షాుని  ి
చేరుకుంటే జీవనుుకిుయే.  

ఈ జా్ఞన గంగలో మునిగ ప్పనీత్తలమవుదాం. ఈ లభంచిన మానవ జనును 
సారధక్ం చేసుకుందాం.  

శాంతి మంత్రంతో ప్రారంభంచి ఉపనిషత్తులోనికి ప్రవేశిదిాం. జా్ఞన 
సాగరంలో మునక్లు వేదిాం. అమూలుమైన జా్ఞన రతాిలను సంపాదించ్చకొని 
ఈ మానవ జనును సారధక్ం చేసుకొందాం. అందుకు ఆ పరమాత్ు మనందర్పై త్న 
అనుగ్రహ్ వరాిని  ికుర్పించాలని ఆశిస్తు, ఆశీరవదిస్తు –  

- దేవిశెటాి చలపతిరావు, గ్రంధ వాుఖాుత్.  
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శాంతి మంత్రము 
 
మంత్రం:-   ఓం భద్రం క్రా్వభుః శృణుయామ దేవాుః ।  
           భద్రం పశ్లుమాక్ష భరు జత్రాుః ।  
           సిిరై రంగైసుుషా్ణవాంససున్యభుః వుశ్లమ దేవహిత్ం యదాయుుః ।  
           సవసిున ఇంద్రో వృదధశ్రవాుః । సవసిునుః పూషా విశవవేదాుః ।  
           సవసిు నసాుర్ క్ష్యు అర్షానేమిుః । సవసిునో బృహ్సుతిరిధాత్త 
           ఓం శాంతిుః శాంతిుః శాంతిుః ॥ 
ప్రతి :- ఓం = నిరాకార నిరుగణ పరమాత్ు; దేవాుః = దేవత్లారా; క్రా్వభుః = మా 
చెవులతో; భద్రం = మంగళక్రమైన శబిాలను; శ్రుణయామ = వినెదము గాక్; 
యాజత్రా = పూజంపదగన దేవత్లారా; అక్షభుః = మా క్నుిలతో; భద్రం = 
మంగళక్రమైన దృశాులనే; పశ్లుమ = చూచెదను గాక్; సిిరైుః అంగైుః = దృఢమైన 
అవయవాలతో; త్న్యభుః = ఆర్చగుంగా ఉండి; త్తషా్ణవాంసుః = మిముు సుుతిస్తు; 
యదాయుుః = ఆయుష్ణ  ిఉనింత్వరకు; దేవహిత్ం = దైవకారాులను చేస్తు; 
వుశ్లమ = జీవించెదము గాక్; వృదధశ్రవాుః = అధక్ కీర్ు గల వాడైన; ఇంద్రుః = 
ఇంద్రుడు; నుః సవసిు = మాకు శుభమును క్లిగంచ్చగాక్; విశవ వేదాుః = సరవము 
తెలిసిన వాడైన; పూషా = స్తరుుడు; నుః = మాకు; సవసిు = శుభమును క్లిగంచ్చ 
గాక్; అర్షానేమితార్ు = వేగముగా పోయే గరుడుడు; నుః సవసిు = మాకు 
శుభమును క్లిగంచ్చగాక్; బృహ్సుతి = బృహ్సుతి; నుః సవసిు = మాకు 
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శుభమును; దధాత్త = క్లిగంచ్చగాక్; ఓం శాంతిుః శాంతిుః శాంతిుః = ఆధదైవిక్, 
ఆధభౌతిక్, ఆధాుతిుక్ తాపములు శాంతించ్చగాక్!                                
తాత్ురుము :- ఓ దేవత్లారా! మేము సదా మంగళక్రమైన వాకుకలనే విందుము 
గాక్ ! క్ళీతో సదా మంగళక్రమైన విషయములనే చూచెదముగాక్, ధృడమైన 
అవయవాలతో ఆర్చగుంగా ఉండి మిముు సుుతిస్తు మాకు విధంచిన 
ఆయుషాకలం వరకు జీవించెదముగాక్. ప్పరాత్నుడు ప్రసిదుధడు, అధక్ కీర్ు 
గలవాడు అయిన ఇంద్రుడు, సరవమును తెలిసిన స్తరుుడు (పూషా); మికికలి 
వేగము గల గరుడుడు, మాలోని ఆధాుతిుక్ సంపదను రక్షించే బృహ్సుతి 
వీరందరు మాకు విషయమును గ్రహించగల బుదిధ కౌశలుమును, వాటిని 
అనుసర్ంచగల గుండె ధైరుమును ఇచిు అనుగ్రహింత్తరు గాక్. ఆధదైవిక్, 
ఆధభౌతిక్, ఆధాుతిుక్ తాపములు శాంతించ్చగాక్! 
వాుఖు :- ప్రతి ఉపనిషత్తుకు ఒక్ శాంతిమంత్రం ఉంటుంది. ఉపనిషత్తును 
ప్రారంభంచబోయే ముందు గురుశిష్ణులిరువురూ త్పుక్ దీనిని చదువుతారు. 
శాంతి మంత్రంలో భగవంత్తని ప్రార్ధంచటం ఉంటుంది. వేడికోలు ఉంటుంది. 
అంతా శుభం జరగాలనే శుభకామన ఉంటుంది.  

ప్రతిజీవి యదారధంగా పరమాతేు. అంత్టా ఉన  ి చైత్ను 
సవరూపమైన పరమాత్ు త్నను తాను మరచి ఈ దేహాలలో కూర్చుని దీనితో 
తాదాత్ుయం చెంది జీవుడై దుుఃఖాలు పడుత్తనాిడు. ఇప్పుడు జీవ భావాని  ి
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వదిలించ్చకొని త్న సవసవరూపంలో - పరమాత్ు రూపంలో నిలిచిపోవాలి. దాని 
కొరకే ఈ ఉపనిషత్తు అధుయనం.  

ఈ ఉపనిషత్తును గురువు చక్కగా బోధంచాలనా ,ి శిష్ణులు చక్కగా విని 
అరధం చేసుకోవాలనా ,ి వార్ అవయవాలు ప్పషా్టగా, త్తషా్టగా ఉండాలి. ఇరువుర్ 
మధు ప్రేమ, వాత్ులుం, అభమానం ఉండాలి. వార్ మనసుులు అనోునుం 
అనుకూలంగా ఉండాలి. బుదిధ ప్రసనింగా ఉండాలి. వాకుక శుదధంగా, సుషాంగా 
ఉండాలి. చ్చటాూరా ఉన  ివుకుులు, వాతావరణం ఎంతో అనుకూలంగా ఉండాలి. 
ఇవనీ  ి చక్కగా అనుకూలంగా ఉండాలంటే సరవశకిుప్రదాత్ అయిన పరమాత్ు 
యొక్క అనుగ్రహ్ం త్పుకుండా ఉండాలి. అందుకే ఆయనకు ముందుగా ప్రారధన. 
ఈ ప్రారధన చేసేటప్పుడు మనసుులో క్రువుం పటో దీక్ష, పరమాత్ును చేరుకోవాలనే 
పటాుదల, భగవంత్తనిపై అచంచల భకీు, విశావసం, ఏ క్లుషాలు, మలినాలు లేని 
నిరులత్ుం, ఏకాగ్రత్ ఉండాలి. ఉపనిషత్తులలో మనకు క్నిపించే గురువులు 
పరమాచారుులు. వార్కి ఈ ప్రపంచం దుుఃఖ పూర్త్మని తెలుసు. సారం లేనిదనీ 
తెలుసు. అందుకే ఇందులోని మానవులంతా ఈ దుుఃఖం నుండి శాశవత్ంగా 
విముకిు పంది ఆనందసామ్రాజుంలో నిలవాలని భావించారు. దానికి అనేక్ 
మారాగలు క్నిపెటాారు. ఆ మారాగల వంట శిష్ణులను నడిపించటానికి ప్రయతాిలు 
చేశారు. ఆ మారాగలలో నడుసుునిప్పుడు దార్లో ఎదురయేు ఆటంకాలను 
తొలగంచటానికి ప్రయతాిలు చేశారు. అందులో మొదటి ప్రయత్ిమే ఈ 
శాంతిమంత్రం.  

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం    
 

- 16 - 
Email : care@srichalapathirao.com                                            Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

ఆధాుతిుక్మారగంలో ప్రయాణించే సాధకులకు ఎదురయేు ఆటంకాలు 
ఏమిటి? శబి, సురశ, రూప, రస, గందాలనే విషయాలే. ప్రపంచం ఈ విషయాలతో 
కూడుకొనే ఉంటుంది. ప్రపంచంలోని ఈ 5 విషయాలకు సంబంధంచిన జా్ఞనాని  ి
లోపలకు చేరవేసే వాకిళ్ళ  ీ మనకున  ి 5 జా్ఞనేంద్రియాలు. చెవి శబిాని  ి విని 
మనసుుకు చేరవేసుుంది, చరుం సురశ విషయాని  ిచేరవేసుుంది. క్ను  ిదృశాులను, 
రూపాలను మనసుుకు చేరవేసుుంది, నాలుక్ రుచికి సంబంధంచిన విషయాని ,ి 
ముకుక వాసనకు సంబంధంచిన విషయాని  ి మనసుుకు చేరవేసుుంది. ఇలా 
ఎప్పుడైతే బయటనున  ి విషయాలు లోపల మనసుుకు చేరాయో - వంటనే 
మనసుు విష పూర్త్ం అవుత్తంది, క్లుష్టత్ం అవుత్తంది. దానితో మనసుు త్న 
సహ్జ ప్రశాంత్ సిితిని, ఆనంద సిితిని కోలోుత్తంది. ఆందోళన, ఉద్రేక్ం, ఆలోచన, 
ఆవేశం, ఆక్రోశం అనీ  ి ముసురుకొని మనసుు అత్లాకుత్లమవుత్తంది. అటాి 
మనసుును మళ్ళ ీత్న సవసిితిలో, నిరుల సిితిలో ఉంచాలంటే ఈ జా్ఞనేంద్రియాల 
దావరా మంగళక్రమైన విషయాలు అంటే శబిాలు - దృశాులు లోనికి చేరాలి.  

అజ్ఞమిళ్ళడు గొపు వంశంలో జనిుంచాడు. ధార్ుకుడు, సద్బ్రాహ్ుణుడు. 
అయినా ఒక్క దృశాుని  ిచూడటంతో నీచమైన జీవితాని  ి గడపాలిు వచిుంది. 
అలాగ్వ నీచమైన మాటలు విని చెడినవాళ్ళ ీ ఎందర్చ. రావణుడు సీతా దేవి 
సందరాుని  ిగూర్ు వినాిడు. అంతే. పత్నమయాుడు - ఈ లోక్ంలో ర్చజూ మనం 
చూడకూడని వినకూడని ఎనో  ి దృశాులు చూసుునాిం. ఎనో  ి మాటలు 
వింటునాిం –  
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అందుకే ఈ శాంతి మంత్రంలో "మేము సదా మంగళక్రమైన వాకుకలనే 
విందుము గాక్ ! క్నుిలతో మంగళక్రమైన, పవిత్రమైన దృశాులనే చూచెదము 
గాక్ !"అని దేవత్లను ప్రార్ధంచటం జర్గంది. అంతేగాక్ త్మ శరీర అవయవాలు, 
శరీరం త్తషా్టగా - ప్పషా్టగా, ఆర్చగుంగా ఉండాలని, ఈ దేహంద్రియాలతో త్ృపిుగా 
దేవహిత్ం చేస్తు జీవించాలని, అదీ ఆయువు ఉనింత్ వరకూ అలా దైవ 
కారాులలో నిమగిం కావాలని ప్రార్ధసుునాిరు.  

దీనిని బటాి మనకొక్ విషయం అరధమౌత్తంది. ఈ ప్రపంచాని  ి వదిలి 
ఎక్కడికో వళ్ళ  ీ సనాుస జీవితాని  ి గడపాలనే కోర్క్ లేదు. ఈ ప్రపంచంలో 
జీవిస్తునే త్మ లక్షాుని  ిసాధంచాలనే కోర్క్ మాత్రమే. అలాగ్వ సాధనకు 
అంత్రాయం క్లగకుండా త్మ ఆర్చగాుని  ిచక్కగా కాపాడుకోవాలని, అందుకు 
భగవంత్తని క్ృప కావాలని ఆరాటం. ఈ లోక్ంలో జీవిస్తు - అవసరాలు 
తీరుుకుంటూ, అందుబాటులోనున  ి వాటిని అనుభవిస్తు, కోర్క్లను 
తీరుుకుంటునిపుటికీ - ఈ కోర్క్లను ఇంకా ఇంకా తీరుుకోవాలనిగాని, ఇంకా 
ఇంకా భోగాలనుభవించాలనిగాని, అందుకోసం జీవితాని  ిపడిగంచ్చకోవాలని 
గాని కోరుకోవటం లేదు. అలాగని జీవిత్ము అసంత్ృపిుగా ఉంటే 
ముగంచ్చకోవాలనీ లేదు. మర్? భగవంత్తడు ఎంత్వరకైతే త్మకు ఆయువును 
ప్రసాదించాడో అంత్వరకు దేవహిత్ం చేస్తు - అంటే దైవకారాులు, శాస్త్ర విహిత్ 
కారాులు చేస్తు దైవాని  ి ఉపాసిస్తు మోక్షప్రాపిు కొరకు సారధక్మైన జీవితాని ,ి 
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శుభ ప్రదమైన జీవితాని  ిగడపాలనే కోర్క్ మాత్రమే  ఉనిది. అందుకే 'యదాయుుః' 
అనాిరు.  

ఇలా ఎవర్ని కోరుత్తనాిరు?  
ఈ జీవిత్ కాలంలో ఇలా శుభాలు క్లిగంచమని ప్రత్ుక్షంగా కొందరు 

దేవత్లను వేడుకుంటునాిరు. ఎవరా దేవత్లు? అధక్ కీర్ు గలవాడు, ప్రసిదుధడు ఐన 
ఇంద్రుడు; విశవమంతా తెలిసిన పోషకుడైన స్తరు భగవానుడు; అత్ుంత్ 
వేగశాలియైన గరుడుడు; ఆధాుతిుక్ సంపదను రక్షించి బుదిధకి ప్రచోదనం 
క్లుగజేసే బృహ్సుతి - వీర్ని ప్రార్ధసుునాిరు.  

వేదకాలంలో ప్రక్ృతి శకుులను పూజంచేవారు. ఈ ప్రక్ృతి శకుులే దేవత్లు. 
దేవత్లు అంటే ఇచేువారు. డైరకాుగా ఇచేుది ఈ దేవత్లే. దేవత్లకు అధపతి 
అయిన దేవేంద్రుడు జీవులకు సరావని  ిఇచిు వార్ వార్ కోరకలు తీర్వువాడు. సరవ 
జీవులకు వలుగును ప్రసాదించి, శరీరానికి, క్ంటికి ఆర్చగాుని  ిప్రసాదించే ప్రత్ుక్ష 
దేవుడు స్తరుభగవానుడు. జీవులకు కావలసిన శకిుని ప్రసాదించేవాడు గరుడుడు, 
బుదిధకి కావలసిన తెలివిని ప్రసాదించేవాడు బృహ్సుతి. క్నుక్నే వీరంతా దేవత్లు. 
[దానాత్ దేవుః ].  

భగవంత్తని చేరుకొనే దాకా - ముకిుని పందేదాకా సాధకుడికి ఈ ప్రక్ృతి 
శకుుల సహ్కారం, ఆశీరావదం కావాలి. మానవుని క్నా  ి ఈ శకుులు ఎంతో 
బలమైనవి. అవి సాక్షాత్తు భగవంత్తనిచే ప్రసాదించబడినవి. భగవంత్తని 
ప్రతిరూపాలు. భకిుతో వేడుకుంటే, సతాకరాుల కొరకు నిసావరధంగా వేడుకుంటే 
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త్పుక్ వార్ అనుగ్రహ్ం లభసుుంది. అందుకే ప్రారధన. 3 
సారోు శాంతిుః శాంతిుః శాంతిుః అంటారు. ఉపనిషత్తులను అధుయనం చేసేటప్పడు 
3 రకాల విఘ్నిలుంటాయి. 1. ఆధదైవిక్ = ఉరుములు, మెరుప్పలు, వరిం, 
త్తఫాను, 2. ఆదిభౌతిక్ = అగ  ి ప్రమాదాలు, యాకిుడెంటోు, జంత్తవుల వలో, 
మనుష్ణల వలో వచేువి. 3. ఆధాుతిుక్ = బదధక్ం, అవిశావసం, భోగాసకిు మొ॥ వి. వీటి 
నుండి రక్షణకు 3 సారోు శాంతిుః శాంతిుః శాంతిుః అని చదువుతారు. ఇక్ ఉపనిషత్ 
అధుయనంలోనికి ప్రవేశిదిాం.  

 
 

మొదటి మంత్రము 
 
మంత్రం :-  అధాశవలాయనో  భగవంత్ం పరమేషా్టనముపసమేతోువాచ -  
ప్రతి :- అధ = అంత్ట; ఆశవలాయనుః = అశవలాయనుడు! భగవంత్ం = 
భగవంత్తడైన; పరమేషా్టనం = బ్రహ్ును; ఉపసమేత్ు = సమీపించి; ఉవాచ = 
పలికను.  
తాత్ురుం :- అటుపిముట (అనగా సాధన చత్తషాయ సంపతిుని పందిన వనుక్) 
అశవలాయనుడు భగవంత్తడైన బ్రహ్ుదేవుని సమీపించి ఇటోు పలికను. 
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వాుఖు :- భారతీయ వేదాంత్ సాహిత్ుం అంతా గురుశిషు సంబంధాని  ిక్లిగ 
ఉంటుంది. కొందరు శిష్ణులు ఆధాుతిుక్ జా్ఞనాని  ిగ్రహించటానికి ఒక్ సమరుధడైన 
గురువును వత్తకుకంటూ వళ్ళ ,ీ ఆయనను ఆశ్రయించి, వేదాంత్ విదును 
నేరుుకుంటారు. అందుకే ఇక్కడ అశవలాయనుడు సాక్షాత్తు బ్రహ్ుదేవునే త్న 
గురువుగా భావించి ఆయనను సమీపించాడు.  

అశవలాయనుడు సామాను శిష్ణుడు కాదు. ఆయన గొపు ఆచారుుడు 
కూడా. ఎందర్కో జా్ఞన బోధ కావించినవాడు. ఆయన పేరు - ప్రసకిు - ఋగ్వవదంలో 
క్నిపిసుుంది. ఈయన వ్రాసిన ఆశవలాయన స్తత్రాలు హిందూ శాస్త్ర గ్రంధాలలో 
ప్రసిదిధ గాంచినవి. ఆపసుంభస్తత్రాలు, జైమిని స్తత్రాలు, వాతాుయన 
కామస్తత్రాలు- ఇలా అనేక్మంది ఋష్ణలు రచించిన స్తత్రాలు శాస్త్ర గ్రంధాలలో 
ప్రసిదిధ చెంది ఉనాియి. మర్ ఇంత్గొపు జా్ఞని, ఆచారుుడు అయిన 
అశవలాయనుడు జా్ఞన పిపాసియై బ్రహ్ుదేవుని వదికు ఎందుకు వచిునటోు? - 
తాను తెలుసుకొని బోధసుున  ి జా్ఞనం పర్పూరామైనది కాదని, కైవలుం 
అందుకోవటానికి త్గన పర్పూరా జా్ఞనాని  ి పంది త్ర్ంచాలంటే సాక్షాత్తు 
బ్రహ్ువిదును తెలుసుకోవాలని; అందుకు బ్రహ్ుదేవుడే త్గన గురువు అని భావించి 
ఆయనను ఆశ్రయించాడు. అంటే బ్రహ్ువిదును గురుముఖత్ తెలుసుకోవాలి అని 
గ్రహించాలి.  
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ఇక్ ఈ బ్రహ్ువిదును బోధంచిన గురువు సాక్షాత్తు భగవంత్తడైన పరమేషా్ట. 
ఆయన ఆధాుతిుక్ విదాుబోధనలో ప్రధముడు. ఆయన క్న  ిముందుగా ఈ విదును 
బోధంచినవారు లేరు. అందుకే ఇది 'బ్రహ్ువిదు' అయింది.  

ఈ మానవులను సృషా్టంచక్ ముందే ఆయన త్న మనసుును మధంచి 
సనక్సనందనాదులైన మానసప్పత్రులను సృషా్టంచాడు. వారప్పుడూ 
బాలకులే(జా్ఞనులు). వయసుు పెరగదు(నిర్వకారులు). నగింగా 
ఉంటారు(నిరుపాధకులు); నిత్ు బ్రహ్ుచారులు(బ్రహ్ుంలో చర్ంచేవారు). అటాి 
మహాత్తులకు ప్రప్రధమంగా బ్రహ్ువిదును బోధంచినవాడు బ్రహ్ుదేవుడు. క్నుక్ 
ఆయన ప్రధమాచారుుడు. అటాి ప్రధమాచారుుని వదికు బ్రహ్ువిదును 
పందటానికి వచిునవాడు శిష్ణుడు అశవలాయనుడు. గురుశిష్ణులిరువురు ఉనిత్ 
సిాయికి చెందినవారు. క్నుక్ వార్ మధు జర్గ్వ సంభాషణ కూడా ఉనిత్మైనదే 
అయి ఉండాలి. క్నుక్నే ఈ ఉపనిషత్తుకు కైవలోుపనిషత్ అనే పేరు పెటాి ఉండాలి. 
అరహత్ను పంది, స్తక్షమ బుదిధతో గ్రహిసేు ఈ జా్ఞనం మనకూ జనుసారధక్ు 
హత్తవుగా ఉంటుందనటంలో సందేహ్ం లేదు. ఇక్ -  

'అధ' అనే మంగళవాచక్ంతో ఈ ఉపనిషత్తు ప్రారంభమైంది. అధ అంటే 
అంత్ట - పిముట - ఇక్ అని అరధం. అంటే 'ఉపనిషత్తును శ్రవణం చేయటానికి 
కావలసిన సాధనను పూర్ు చేసిన పిముట' అని - లేదా 'సాధన చత్తషాయ 
సంపదను పందిన పిముట - అని. అశవలాయనుడు ఇపుటికే సాధన చత్తషాయ 
సంపద క్లిగనవాడు క్నుక్ ఉపనిషత్తు శ్రవణ్యనికి పూర్ు అరహత్ క్లిగనవాడే. 
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అందుకే భగవంత్తడైన బ్రహ్ుదేవుని సమీపించి త్న మనసుులోని భావాని  ి
వలిబుచ్చుత్తనాిడు. గొపు గొపు శాస్త్ర గ్రంధాలనీ  ి'అధ' తో ప్రారంభమౌత్తనాియి. 
బ్రహ్ు స్తత్రాలు, జైమిని స్తత్రాలు, కొని  ి వేదాంగాలు, ఉపనిషత్తులు అధతో 
ప్రారంభమైనవి. భగవదీగత్ కూడా "అధవువసిితాన్ దృషాావ ధారురాషాాన్ క్పిదవజుః" 
అంటూ ఆ శోోక్ం నుండే యదారధంగా గీత్ ప్రారంభమైనదని కొందరు పెదిలు 
చెబుతారు. ఇలా 'అధ' అనే పదాని  ి మంగళ స్తచక్ంగా శాస్త్ర గ్రంధాలలో 
ఉపయోగంచారు. ఈ ఉపనిషత్తు కూడా అధతో ప్రారంభమైంది గనుక్ ఈ శాస్త్ర 
పఠనం మంగళప్రదం, శుభప్రదం, శ్రేయోదాయక్ం.  

“ఇప్పుడు గురువును సమీపించి ఇలా అనాిడు”. గురువును శిష్ణుడు 
సమీపించటం సనాత్న సాంప్రదాయం. గురువును త్మ ఇంటికి రపిుంచ్చకోవటం 
ఇపుటి అవసరం అయింది. గురువుపై నిజమైన భకిు క్లగాలంటే ఆయన వదికు 
శిష్ణుడు వళ్ళీలి. అదే సాంప్రదాయం.  

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

“కైవలయఉపన్నషత్తత  (కైవల్యయపన్నషత్తత )”గ్రింధింప ై పూజ్య గురుదేవులు “శ్రీ దేవిశెటి్ట చలపతిరావుగారు” 
చేసిన వ్యయఖ్య 150 పేజీలకు పగైా ఉని పుస్తకములు మా వద్ద  లభించును  
 

Ebooks మీరు DOWNLOAD చేసుకొనుటకు రూ.200/- లేదా పుస్తకమును మేము మీ ఇింట్టక్ల పింపాలింటే 
(courier ఖ్రుులు అద్నిం కలపి) ONLINE ల్య 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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