
 

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులవారి 
వివేకచూడామణి - 2 

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస”,“జ్ఞానప్రపూర్ణ” 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్థ్ాప కులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 

Email : care@srichalapathirao.com 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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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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గుర్యపాదుకలు ఎట్టవి? 
గుర్యపాదుకలు :- 
1. అింత్తలేని సింసార్ సాగరానిి తరిింపజేసేవ.  
2. గుర్యవు యిందు భక్త్ని కలిగించేవ.  
3. మనల్య వషయవైరాగ్యునిి కలిగించేవ.  
4. మనిం పూజించటానిక్త తగనవ.  
5. చింద్రుని చూసే్ సముద్రానిక్త పర్వశిం - జ్ఞానిక్త అింతట్ట పర్వశిం 
కలిగించేవ.  
6. దుర్ద్ృష్టలిను తొలగించే మేఘ మాలికల వింట్టవ.  
7. కషి పర్ింపర్లను దూర్ిం చేసేవ.  
8. శర్ణు పిందినవారి ద్రిద్రాునిి తొలగించి సింపద్లను (జ్ఞాన) 
కలిగించేవ 
9. మూగవారిని మాటాిడిించగలిగేవ (వాగోదర్ణి కలిగన వారౌతార్య) 
10. హితానిి - మేలును చేకూరేేవ.  
11. తామర్ పూలలాగ్య అింద్మైనవ. (బుర్ద్ల్య పుట్టినవ - నేలపై 
నడిచేవ) 
12. మానవునిల్యని మోహానిి - భ్రింతిని తొలగించేవ.  
13. శర్ణని వారి కోరికలను తీరేేవ.  
14. నమసకరిించిన రాజుల క్తరీటాలల్యని ర్తికింత్తలనే నదిల్య 
ఈదే మత్య కనులవింట్టవ.  
15. నమసకరిించిన వారిక్త రాజగౌర్వానిి కలిపించేవ.  
16. పాపాలనే చీకటిను సూర్యుని లాగ్య తరిమివేసేవ.  
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17. మూడు ర్కల తాపాలనే పాములను సింహరిించే గర్యడుని 
వింట్టవ.  
18. భవ రోగమనే సముద్రానిి ఎిండిించే బడబాగి వింట్టవ.  
19. శమాది షటక సింపతి్ని కలుగజేసేవ.  
20. సమాధి, ద్నవ్రతాలల్య ద్గక్ష నిచేవే.  
21. పర్మాతమ పాద్లపై సిిర్ భక్త్ని కలిగించేవ.  
22. ఆతమద్ర్శనింల్య నిమగుిలైన వారి కోరికలు తీరేేవ.  
23. ఆనింద్ింతో కూడిన జ్ఞానద్ృష్ఠిని కలిగించేవ.  
24. మనస్స్ల్య సాచఛమైన భావాలను కలిగించేవ.  
25. కమక్రోధాలను తొలగించేవ.  
26. మోక్షానిి ఇచేవే.  
- అట్టి గుర్యపాదుకలకు నమసాకర్ము 
 

I. బ్రహమిం - సాభావిం 
 

శ్ల ి||  అతః పర్ిం బ్రహమ సద్దిాతీయిం  
వశుద్ధ వజ్ఞాన ఘనిం నిర్ింజనిం 
ప్రశాింతమాద్ుింత వహీనమక్రయిం 
నిర్ింతరానింద్ ర్ససారూపిం    237 

 

శ్ల ి||  నిర్స్ మాయాకృతసర్ాభేద్ిం 
నితుిం స్సఖిం నిషకలమ ప్రమేయిం 
అరూపమవుక్ మనాఖుమవుయిం 
జ్యుతిః సాయిం క్తించిదిద్ిం చకసి్    238 

ప్రతి:- 
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అతః=అిందువలి (అింతా బ్రహమమేగనుక); పర్ింబ్రహమ=పర్మాతమ; 
సత్=ఎలిపుపడు ఉిండేది; అదిాతీయిం=రిండవదేద్గ లేని ఏకమైనది; 
వశుద్ధ వజ్ఞానఘనిం=శుద్ధజ్ఞాన సారూపమైనది; నిర్ింజనిం=ఏ 
కలమష్టలు లేనిది; ప్రశాింతిం=పర్మ ప్రశాింతమైనది; ఆద్ుింత 
వహీనిం=ఆది అింతములు లేనిది; అక్రయిం=ఏ పనులు చేయనిది; 
నిర్ింతర్ ఆనింద్ ర్స సారూపిం=ఎడతెగని ఆనింద్ ర్సమే 
రూపముగ్య గలిగనది; మాయాకృత సర్ాభేద్ిం=మాయచే 
కలిపించబడడ భేద్లను; నిర్స్=పోగొట్టనిది; నితుింస్సఖిం=ఎపుపడూ 
స్సఖింగ్య ఉిండేది; నిషకలిం=భాగ్యలులేనిది; అప్రమేయిం= 
సాట్టలేనిది; అరూపిం=రూపింలేనిది; అవుక్ిం=ఇింద్రియాలకు 
గోచరిించనిది; అనాఖుిం=నామింలేనిది; అవుయిం=నాశనింలేనిది; 
సాయింజ్యుతిః=సాయిం ప్రకశమైనది అయన; ఇద్ిం=ఈ బ్రహమము; 
క్తించిత్ చకసి్=దివుింగ్య ప్రకశిస్స్ింది;  
వాుఖు:- దేహ్ింద్రియ మనోబుదుధలను క్షేత్రమని, అనాతమ అని, 
జడమని అింటాిం. వీట్టక్త చైతనాునిిచేే - కదిలిించే శక్త్ని - అదుభత 
దివుశక్త్ని ఆతమ అని, శుద్ధచైతనుమని అింటాిం. ఆతమ సానిిధుింల్యనే 
ఈ దేహ్ింద్రియ మనోబుదుధలు పనిచేసా్య. అయతే వాట్ట పనులతో 
గ్యని - ఆ పనుల యొకక మించి చెడడలతో గ్యని, వాట్ట ఫలితాలతో 
గ్యని ఆతమకేమీ సింబింధిం లేదు.  

ఇింతకూ నేనెవరిని? దేహ్ింద్రియ మనోబుదుధలు నేనా? లేక 
ఆతమను నేనా? - నేను ఆతమనే గ్యని అనాతమను కను. క్షేత్రమును 
కదు. ఐతే నేను 'ఆతమను' అని అనిపిించటిం లేదు. గుర్య్ిండటిం 
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లేదు. 'నేను దేహానిి' అని బాగ్య అనిపిస్స్నిది. అదే గుర్య్ింటునిది. 
అదే భావన సిిర్ింగ్య ఉింటునిది. ఎిందువలి ఇలా?  

అనేక జనమల నుిండి ఇదే అలవాటు. ఇదే అజ్ఞానిం. ఇదే మాయ. 
"నేను దేహానిి అని అనుకోవటిం, నేను ఆతమను అని అనుకోక 
పోవటిం". సరే. ఇపుపడు - ఈ జనమల్య ఏ పూర్ాపుణు వశేషిం వలినో 
గుర్యవు ద్ారా నా నిజసారూపిం - సాసారూపిం ఏమిటో 
తెలుస్సకునాిను. "నేను ఆతమనే గ్యని దేహానిి కదు" అని - 
తెలుస్సకునాినే గ్యని ఆ భావనల్యనే సిిర్ింగ్య ఉిండలేక పోత్తనాిను. 
మళ్ళీ మళ్ళీ పర్పాటు బడుత్తనాిను. మళ్ళీ మళ్ళీ దేహానేి 
అనుకుింటునాిను. ఆతమను ద్రిశించలేక పోత్తనాిను. కర్ణిం 
ఏమిట్ట? 

మనస్స్ ఆల్యచనలు లేకుిండా ప్రశాింతింగ్య ఉిండకపోవటమే. 
మనస్స్ శాింతింగ్య ఉింటే ఆల్యచనలన్ని నేను ఆతమను అనే 
నమమకింతోనే ఉింటునాియ. మనస్స అశాింతిగ్య - ఆిందోళనగ్య - 
ఉద్రేకింగ్య - కర్మలతో తాద్తమయిం చెింది ఉింటే - చేసే కర్మలల్య 
మునిగ ఉింటే - ఇకకడి ఆశలు - కోరికలు - భోగ్యలు - రోగ్యలు - 
వీట్టల్య ఇర్యకొకని ఉింటే నేను ఆతమను అని ఒకక క్షణమాత్రిం కూడా 
అనిపిించదు. అసలు గుర్య్ిండదు.  

కనుక ఆతమద్ర్శనిం కవాలింటే -  
మనస్స్ శాింతింగ్య ఉిండాలి. ఎలాింట్ట ఉద్రేకిం లేకుిండా 

ఉిండాలి. ఆలా ఉిండాలింటే మనస్స్ ప్రాపించిక వషయాలల్య - 
భోగ్యలల్య మునిగ ఉిండరాదు. అలా మునగకుిండా ఉిండాలింటే 
మనస్స్కు అింట్టన వాసనలు ప్రక్షాళణమై పోవాలి. త్తడిచిపెటుిక 
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పోవాలి. శుభ్రిం కవాలి. శుద్ధిం కవాలి. వాసనలు కడిగ వేయబడితే 
మనస్స్ శుద్ధమౌత్తింది. ప్రశాింతమౌత్తింది. మనస్స్ ప్రశాింతమైతే 
ఆతమద్ర్శనిం అవుత్తింది -  

వాసనాక్షయానిక్త (1) జపసాధన బాగ్య ఉపయోగపడుత్తింది. 
ద్నిక్త తోడుగ్య (2) అభాుసిం కవాలి. ఏమిటా అభాుసిం?  

మన వుక్త్తాింల్య ఒక భాగిం నిర్ింతర్ిం మనిం చేసే పనులను, 
మనల్య కలిగే ఆల్యచనలను, భావాలను నితుమూ - నిర్ింతర్మూ 
పరిశీలన జర్యపుతూ ఉిండాలి. ఏమని? జర్యగుత్తని పనులు, 
కలుగుత్తని ఆల్యచనలు, వస్స్ని అనుభవాలు ఈ క్షేత్రింల్య ఏ 
భాగ్యనిక్త చెిందినవ? అని. పనులు దేహ్ింద్రియాలకు చెిందినవని; 
ఆల్యచనలు, అనుభవాలు మనస్స్కు చెిందినవని; తెలివతో వేసే 
పథకలు - బుదిధక్త చెిందినవని; - ఇలా గురి్ించి - నిజింగ్య ఇవన్ని 
ఆతమనైన నాకు సింబింధిించినవ కద్ని - నేను వీటనిిట్టక్త వేర్యగ్య - 
దూర్ింగ్య ఉిండి గమనిించే సాక్షిని అని గురి్ించాలి. మూడు 
అవసిలను కూడా గురి్ించే సాక్షిగ్య ఉిండాలి. అవసిలను 
తెలుస్సకుింటునాిిం. కనుక ఆ అవసిలు నావ కదు. వాట్టకనాి నేను 
వేర్యగ్య ఉనాిను అని గురి్ించాలి.  

ఇలా గురి్ించటానిక్త ప్రయతిిస్స్ింటే - సాధన చేస్స్ింటే - 
చాలా కలానిక్త నేను ఆతమను - దేనికీ అింటని ఆతమను అని 
గుర్య్ించుకో గలుగుతాిం. అయతే గుర్య్ించుకొింటే చాలదు. ఆతమగ్య 
ఉిండిపోవాలి. అలా ఉిండి పోవాలింటే ఆతమ ఎలా ఉింటుిందో 
తెలియాలి.  
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కురీే అని పైక్త గ్యని, మనస్స్ల్య గ్యని అనుకునాివు. కళ్ళీ 
మూస్సకునాివు. న్న కళీ  ముిందు కురీే కనిపిస్స్ింది. అలాగే నేను 
రాక్షస్సణిి - ఆింజనేయుణిి - బలిిని - నలిిని - తేలును - కుకకను ----- 
ఇలా అనుకుింటూ కళ్ళీ మూస్సకుింటే చాలు ఆయా రూపాలు కళీ 
ముిందు మెదులుతాయ.  
అయతే నేను 'ఆతమను' అని అనుకొని కళ్ళీ మూస్సకో. ఏిం 
కనబడుత్తనిది? న్న కనుిల ముిందు. ఏమీ కనిపిించదు. ఏదో 
కనిపిస్స్ింది ఏమీ తోచక. ఎిందుకింటే ----  

ఆతమ ఏదో ఒక రూపింతో లేదు. నిరాకర్ిం. పోన్న నేను 
'మించివాణిి' - అనుకుింటే రూపిం ఏద్గ కనిపిించకపోయనా కొనిి 
భావాలు కనిపిసా్య. అింద్రికీ సాయిం చేస్స్నిటోి - ఓర్యపగ్య - 
సహనింగ్య ఉనిటో.ి - కని ఆతమను అలా భావాల ద్ారా - గుణాల 
ద్ారా కూడా గురి్ించ లేకపోత్తనాిిం. కర్ణిం అది నిర్యీణిం గనుక. 
అింటే ఆతమకు ఆకర్ిం లేదు గనుక - గుణాలు లేవు గనుక 
గురి్ించలేక పోత్తనాిిం. భావించలేక పోత్తనాిిం.  

అట్టి అనిర్ాచన్నయము, అచిింతుము, అనిరేదశుము; 
భావాతీతము, గుణాతీతము, రూపాతీతము అయన ఆతమను మనిం 
ద్రిశించాలింటే ఏదో వధింగ్య ద్నిని భావించగలగ్యలి. అలా 
భావించటానికీ ఇకకడ రిండు శ్లికల్యి 20 లక్షణాలను 
(వశేషణాలను) చెపాపర్య. ఇవ సూట్టగ్య ఆతమను నిర్ాచిించి 
చెపపలేవు. అయతే అనిి వశేషణాలను కలిపి ఆల్యచన 
సాగించినట్లితే మనల్య ఆతమను గురిించిన ఒక రూపిం గ్యని రూపిం 
సిిర్పడిపోత్తింది. ఈ లక్షణాలన్ని ప్రగ్యఢధాునింల్య ధాునిించటానిక్త  
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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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