
 

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులవారి 
వివేకచూడామణి - 3 

 

: 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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వివేకచూడామణి - 3 
VI అధ్యాసను అంతం చేసే విధ్యనం 

(1) అధ్యుస అింటే నేను దేహమును - లేద్ క్షేత్రమును అనే నిశిిత 
భావనయే - అింటే దేహతాద్తమయమే - అధ్యుస. 
(2) నేను అని అనగానే - అనుకోగానే మనద్ృష్ఠి పధింల్య ఉిండేది - 
ఈ దేహమే. అదే అధ్యుస - లేద్ భ్రమ - భ్రింతి. 
ఈ భ్రమ లేద్ భ్రింతి - లేద్ అధ్యుస తొలగాలి. 
(3) 'నేను' - అని అనగానే - అనుకోగానే మనద్ృష్ఠి పధింల్య 
ఉిండాలిసింది నిరాకార్ నిర్యీణ - సర్ావాుపక చైతనుమే. అట్టి ద్ృష్ఠ ి
నిర్ింతర్ము ఉిండాలి. అపుుడే అధ్యుస తొలగినట్లి - ఆతామనుభూతి 
పిందినట్లి. 
(4) ఈ అధ్యుసను ఎలా తొలగిించుకోవాల్య - ద్నిక్త మనిం 
ఎలాింట్ట సాధనలు చేయాల్య - మన మనోబుద్ధులను ఎలా 
సరిచేసుకోవాల్య - ఈ శ్లికిం నుిండి ప్రార్ింభించి రాబోయే 16 
శ్లికాలి్యనూ వవరిించబోత్తనాిర్య. అధ్యుసను తొలగిించు 
కోవాలింటే గొపుసాధన ఏదో ఈ శ్లకిింల్య ప్రార్ింభింల్యనే 
తెలియజేసు్నాిర్య. -  
 

శ్ల|ి|  సాాతమనేువ సద్ సితిాా మనోనశుతి యోగిన   
వాసనానాిం క్షయశాతి  సాాధ్యుసాపనయిం కుర్య       277 

ప్రతి:-  
యోగిన  మన =యోగి యొకక మనసుస; సాాతమనేువ=ఆతమయిందే - 
(తన సారూపము నిందే); సద్సిితాా=నిర్ింతర్ము నిలిచి ఉిండటిం 
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వలి; నశుతి=నశిసు్నిది; అత =అింద్ధవలి; వాసనానాిం క్షయశి= 
వాసనలన్ని క్షయమైపోతాయ; సా అధ్యుస అపనయిం కుర్య=ఈ 
వధింగా న్న అధ్యుసను పూరి్గ అింతిం చేసుకో. 
వాుఖు:- (1) "ఆతమల్య సద్ నిషి కలిగిఉిండు".  అింటే - ఏకధ్యర్గా 
ఆతమను గురి్సూ్ ఉిండాలి - ధ్యునిసూ్ ఉిండాలి. ఈ ఆతమధ్యునిం 
వలినే యోగులు మనసుసను నశిింపజేసుకుింట్లనాిర్య. మనసుస 
నశిస్త్ సమస్ వాసనలు నశిించినటేి. ఈ ప్రకార్ింగా అధ్యుసను 
అింతిం చేసుకో అని సలహా. 
(2) నేను శరీరానిి - నేను మనసుసను - నేను బుదిుని అనే తాద్తమయ 
భావనను వడిచి అనింతము - దివుము అయన ఆతమనే నేను అని 
సద్ భావన చేసూ్ ఉిండాలి. ఈ భావన చేసూ్నే యోగులు 
మనోనాశనానిి సాధిసు్నాిర్య. అయతే మనసుస ఎపుుడు అింతిం 
అవుత్తింది? అనిి ర్కాల వాసనలు అింతమైనపుుడే. అింటే 
అనిిర్కాల ఆల్యచనలు, సింకలాులు అింతిం అయతేనే. 
- ఆల్యచనలు ఎపుుడు ఆగుతాయ? 
(3) ఈ ప్రపించిం మీద్, ఈ దేహిం మీద్, భారాుబిడడల మీద్, 
ఆసి్పాసు్ల మీద్ మమకార్ిం - వాుమోహిం ఉనిింతకాలిం, ఈ 
జగత్త్ నితుమని భావన ఉనిింతకాలిం ఆల్యచనలు, సింకలాులు 
వసూ్నే ఉింటాయ. అలా వసు్నిింతకాలిం మనసుస ఏకధ్యర్గా 
ఆతమమీద్ నిలవద్ధ. ఆతమనిషి కుద్రాలింటే ఆల్యచనలు అింతిం 
కావాలి. మనసుసల్యని కోరికల వలి అలజడులు - ఆ అలజడుల వల ి
ఆతమనిషి కుద్ర్ద్ధ. అలజడి తగాలీింటే "ప్రపించిం మిధు" - ఇకకడి 
సుఖిం నిజిం కాద్ధ" అని వశాసిించాలి. 
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ల్యపలి నుిండి వచేి కోరికల వలి మనసుస అలజడి చింద్ధతూ 
ఉింట్లింది. అలాింట్ట అలజడి వలి ప్రశాింతత ఉిండద్ధ. నిషి కుద్ర్ద్ధ. 
కనుక అలజడి తగాీలి. దేహ సింబింధమైన కోరికలు అణగాలి. ఈ 
ప్రపించిం మిధు అని - ఇకకడ లభించే సుఖిం శాశాత సుఖిం కాద్ని 
తెలియాలి; నితుసుఖిం ఆతమవలనిే లభసు్ింద్ని ద్ృఢింగా వశాాసిం 
కలగాలి. అపుుడు మాత్రమే మనసుస ఆతమయింద్ధ నిలుసు్ింది. ఇలా 
ప్రశాింతమైన మనసుసతో - శ్రద్ుగా, పట్లది్లగా, ఏకాగ్రతతో 
ధ్యునాభాుసిం చేసు్ింటే - ఆతమను గురి్సూ్ ఉింటే - ఆతమగా తనను 
తాను భావసూ్ ఉింటే - తపిసూ్ ఉింటే - అదే తపన. అదే తపసుస. 
ఈ తపసుస వల ి అపుట్టద్కా మిగిలి ఉని వాసనాబీజాలన్ని 
ద్గుమైపోతాయ. ఈ తపసుస వలి అగిి జనిించి ఆ తపోగిిల్య 
వాసనలన్ని భస్మమపటలమై పోతాయ.  ఆతమనిషి వలి అనిి వాసనలు 
అింతమైపోతాయ. వాసనాక్షయిం జర్యగుత్తింది. కాన్న ఆతమనిషిల్య 
నిలవకుిండా చేస్తది కూడా వాసనలే. కనుక వాసనల సారూప 
సాభావాలను తెలుసుకుింటూ - వాట్టని వేర్యవేర్య మారాీల ద్ారా 
క్షయిం చేసుకుింటూ ఆతమనిషిల్య నిలవాలి. 
(4) వాసనలనేవ అనేక పర్లల్య ఉింటాయ. పైపైన ఉిండేవ 
దేహసింబింధమైనవ. కొనిి మనసుసల్య నుిండి ప్రేర్ణలను 
కలిగిించేవ. కొనిి బుదిుల్య సిిర్నివాసిం ఏర్ుర్చుకొనివ. కొనిి 
వాసనలు కర్మలు చేసి ఖర్యిచేసుకోవాలిసనవ. కొనిి వాసనలు రూట్ల 
మారిి పనులు చేసి ఖర్యి చేసుకోవాలిసనవ. (అింటే సతాకరాులు - 
నిష్కకమ కర్మలు చేయటిం ద్ారా) కొనిి వాసనలు మనసుసకు 
నచిచపుటిం ద్ారా అింటే శాస్త్రశ్రవణిం వలి జాానానిి పింద్టిం 
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ద్ారా ఖర్యిచేసుకోవాలిసనవ. కొనిి వాసనలు సాధనల ద్ారా - 
మింత్రజపిం, నిర్ింతర్నామ సమర్ణిం, సాధ్యుయిం, శ్రవణ మనన 
నిధిధ్యుసనల ద్ారా - అింతిం చేసుకోవాలిసనవ. ఇక బుదిుల్య 
పాత్తకపోయనవ తీవ్ర తపసుస ద్ారా అింతిం చేసుకోవాలిసనవ. 
(5) తపసుస అింటే ఆతమను ఏకధ్యర్గా గురి్సూ్ ఉిండటమే. అయతే 
ఏకధ్యర్గా ఆతమను గురి్సూ్ - నేను ఆతమను అనే భావనతో - 
ఉిండగలమా? ఉిండలేిం. ఎింద్ధకింటే మధుమధుల్య ఈ మనసుస 
ప్రపించిం అింతా చుట్టి వసు్ింది. ఈ మనస్తస దేవేింద్రుడు. ఇదే 
తపసుసకు - నిర్ింతర్ ఆతమభావనకు వఘ్ిిం కలిగిించేది. మనిం 
అనేక కథలల్య వింట్లింటాిం - ఒక మున్నశార్యడు - మహరిు 
తీవ్రతపసుస చేసు్ింటే తపోగిి అనిి ల్యకాలను ద్హించటిం - 
ద్నితో దేవేింద్రుడు ఏ అపసర్సనో పింపి వఘ్ిిం కలిగిింప 
ప్రయతిిించటిం - అింటే మనసుస కలిుించే వఘ్నిలు - కామ 
వకారాలు.అవే తపసుసకు వఘ్ిిం కలిగిసా్యనిమాట. నిరిాఘ్ిింగా 
తపసుస సాగితే వాసనలునాి వాట్ట నుిండి కోరికలు పుటివు. కనుక 
తీవ్ర తపసుసను ప్రార్ింభించు. మనసుసను ద్ని కనుకూలింగా 
చయు. మనసుసకు పట్టిన వాసనలన్ని అింతమైతేనే మనోనాశనిం 
కలుగుత్తింది. మనోనాశనిం కలిగితేనే మోక్షిం - ఆతామనుభూతి. ఐతే 
వాసనలను అింతిం చేసుకొనటిం ఎటాి? ------- 
 

శ్ల ి   తమోద్ాభాుిం ర్జ  సతాా|   సతాిం ద్దేున నశుతి  
తసామ|  సత్వ మవషభిు  సాాధ్యుసాపనయిం కుర్య   278 
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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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