
 

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులవారి 
వివేకచూడామణి -4 

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస”,“జ్ఞానప్రపూర్ణ” 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

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 - 4 
X. తీసుకోవలసిన జాగ్ర త్త లు - మెలకువలు 

 

శ్ల|ి|  ద్ృశుిం ప్రతీతిం ప్రవలాపయనసన్  
సనామత్రమానింద్ ఘనిం వభావయన్  
సమాహితః సింబహీర్ింతర్ిం వా  
కాలిం నయేధః సతి కర్మబింధే ||      320 

ప్రతి:-  
బహిర్ింతర్ింవా=బయట, ల్యపల ఉని; ప్రతీతిం ద్ృశుిం=కనిపిించే 
ద్ృశుిం (జగత్త్); ప్రవలాపయన్ సన్=అింతమైపోత్తిండగా; 
సమాహితః సన్=నిశచల మనస్ససగలవాడై; సనామత్రమా నద్ఘనిం= 
సద్రూప ఆనింద్ఘనమైన బ్రహ్మమనిి; వభావయన్=నిర్ింతర్ిం 
భావస్స్నివాడై; కర్మబింధేసతి=ప్రార్బధకర్మలను సాక్షిగాచూసూ్; 
కాలిం నయేధ=కాలింగడపాలి;  
వాుఖు:- నిర్ింతర్ బ్రహమభావనల్య ఉింటూ - సర్ాత్రా - అనిివేళలా 
బ్రహమమునే ద్రిిసూ్ ఉింటే ఆల్యచనలు - కర్మలు - వాటి ఫలితింగా 
వచేచ వాసనలు అింతమౌతాయని ఇింతకుముిందే చెపుుకునాిిం. 
కొత్గా వచేచ వాసనలు పూరి్గా అింతమైపోయనా - బ్రహ్మమనుభూతి 
కలిగింతవర్కు బ్రహమభావనల్య ఉింటునిపుటికీ ఇింకా ప్రబలమైన 
ప్రార్బధ వాసనలు ఉింటూనే ఉింటాయ. వాటిక్త తోడుగా ఈ జనమల్య 
అనుభవించటిం కోసిం తెచుచకుని ప్రార్బధ కర్మఫలాలు కూడా అలాగ 
ఉింటాయ. వాటిని ఎటిి పరిసిిత్తలల్యనైనా సరే అనుభవించాలిసిందే. 
మరొక మార్ీిం లేదు. ప్రార్బధ కర్మఫలాలను అనుభవించకుిండా 
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తపిుించుకొనే వీలులేదు. ఎింత పుర్యషార్ిిం చేసినా సరే ప్రార్బధిం 
అవశుిం అనుభవించవలసిిందే. మరి ద్గనిని ఎలా 
అనుభవించాలి? ఎలా అనుభవస్త్ మనకు భార్ిం తగుీత్తింది. 
అనుభవించేటపుుడు ఎలాింటి భావన ఉిండాలి?  
(1) సదురీ్యవు ద్ారా నిర్ింతర్ శాస్త్ర శ్రవణిం చేసూ్  
(2) తెలుస్సకుని వషయాలను మళ్ళీ మళ్ళీ మననిం చేసూ్  
(3) అింద్లి సిందేహ్మలను తీర్యచకుింటూ  
(4) గుర్యవు ఉపదేశిించిన మార్ీింల్య సాధనలను చేసూ్  
(5) ఈ ప్రపించిం అనితుమైనద్ని, మిధుయని ద్ృఢింగా 
గ్రహిించాలి.  

బయట కనిపిించే ద్ృశు ప్రపించమేగాక - ఈ దేహిం, 
మనోబుదుధలు, వాటి వృత్త్లు - ఇవన్ని కూడా భ్రమాతమకమైనవని, 
సాపిత్తలుమైనవని, వాటిక్త అసలు అసిితాిం లేద్ని, కేవలిం ఉనిటు ి
కనిపిస్స్నాియని గ్రహిించాలి. ఇలా చాలా సింవతసరాల పాటు 
సాధన చేస్స్ింటే గాని బాహ్ముభుింతరాలల్య ఉని ప్రపించిం 
అద్ృశుిం కాదు. బాహుింల్య కనిపిించే ద్ృశు ప్రపించము, 
అింతర్ింగింల్య గురి్ింపబడే అనుభవాలు, భావనా ప్రపించిం 
అద్ృశుమైతే తపు మనస్సస నిశచలిం కాదు. ఈ బాహుప్రపించానిి 
చూస్స్నిింతకాలిం మనస్సస ద్ని వాుమోహింల్య చికుుకోక 
తపుదు. అలాగ అింతర్ింగింల్య నుిండి ఆల్యచనలు, కోరికలు 
కదులుత్తనిింతకాలిం మనస్సస వాటివైపుకు పర్యగులు తీసూ్ 
అలజడి, ఆిందోళనా చెింద్క మానదు. ఈ వాుమోహ్మలు, భ్రమలు, 
అలజడులు, ఆిందోళనలు ఉనిింతకాలిం మనస్సస అటూ ఇటూ 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                            ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

Email : care@srichalapathirao.com       ~ 6 ~     Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

చలిసూ్నే ఉింటుింది. కనుక ప్రపించిం, ఇిందుల్యని భోగాలు 
అనితాులని భావసూ్ నిర్ింతర్ిం బ్రహమభావన చేసూ్ అింతటా 
బ్రహ్మమనిి చూసూ్ ఉిండటింతో బాహుప్రపించము, అింతర్ింగ 
ప్రపించము రిండూ అద్ృశుమైపోతాయ. అపుుడు మనస్సస 
నిశచలమౌత్తింది. ఇలా మనస్ససను నిశచలిం చేస్సకుింటూ సాధకుడు 
ప్రశాింతజీవనిం గడపాలి. దేని కొర్కు అర్రులు చాచకూడదు. అయతే 
బ్రహమభావన కూడా ఒక భావనయే గనుక - అిందువలి అది సిిర్ింగా 
నిలవకపోవచుచ. అపుుడపుుడూ తాను ఆ బ్రహమభావనకు దూర్మై ఈ 
ప్రపించానిి - అింతర్ింగానిి నిజమని భావసూ్ ఉిండవచుచ. ఇలా 
భావించేవాడు ఎింతటి సాధన చేసినా సాధకుడే గాని సిదుధడు 
కాదు.  
 అటిివాడు తపునిసరిగా అనుభవించవలసిన ప్రార్బధ కర్మలను 
అనుభవించవలసినదే. అయతే ఎలా అనుభవించాలి? ఒక చేత 
నిర్ింతర్ిం భగవింత్తని పటుికోవాలి. మరొక చేత నిరిిప్ింగా 
ప్రార్బాదనిి అనుభవించాలి. రిండు చేత్తలతో కషాిలను 
కౌగిలిించుకోవదుద.  
 భగవింత్తని పటుికోవటిం అింటే - నిర్ింతర్ిం తన 
సారూపింల్య ఉిండటానిక్త తీవ్రప్రయతిిం చేయటమే. భగవింత్తడు 
సత్ సారూపుడు. సత్ అింటే -  
సత్:- శరీర్ిం మార్యులతో కూడినది. మనసూస మార్యులతో 
కూడినది; బుదిధ కూడా మార్యులతో కూడినది; అన్ని అసత్. ఈ 
మార్యులతో కూడిన జడమైన వీటిక్త వెనుక మార్కుిండా ఉిండే 
చైతనుిం సత్. అది తానని తెలుస్సకోవాలి. శరీర్ిం చేస్త పనులను, 
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మనస్ససల్యని అనుభవాలను 'నేను తెలుస్సకుింటునాిను' అింటాిం. 
అింటే ఆ నేను బుదిధ అని మన భావిం. అది నిజిం కాదు. ఎిందుకింటే 
బుదిధ గ్రహిించగలగటానిి, ఒకొుకుపుుడు గ్రహిించలేకపోవటానిి 
కూడా నేను తెలుస్సకుింటునాినే - అదే నేను - ఆ నేను ఎవర్య? ఆ 
నేనే బుదిధక్త కూడా చైతనాునిిచిచ, శ.మ.బు లనిిింటిక్త వేర్యగా నుని 
సూక్ష్మతర్మైన చైతనాునిి - ఆతమను. కనుక నేను ఆతమను - 
మార్కుిండా ఉిండే తతాానిి గనుకను; ఎపుుడూ ఉిండే వాణి ి
గనుకను 'సత్' అనాిర్య.  
 5 సిం||ల వయస్ససల్య ఆటలాడుకొనేటపుుడు నా బుదిధల్యని 
ఆల్యచనలను నేను తెలుస్సకునాిను. 15సిం||ల వయస్ససల్య వద్ు 
నేర్యచకొనేటపుుడు, - 25-30 సిం||ల వయస్ససల్య జీవతింల్య 
సిిర్పడాలనుకునిపుుడు, - అనిి వయస్ససలల్యను, అనిి 
సింద్రాభలల్యను, అనిి మార్యులల్యను బుదిధల్య కదిలే ఆల్యచనలను 
తెలుస్సకుని 'నేను' మాత్రిం మార్లేదు. బుదిధ మార్యత్తనిది కాని 
నేను మార్లేదు. అపుటికీ ఇపుటికీ అదే పని చేస్స్నాిను. అలాగ 
ఉనాిను. జాగ్రద్వసిల్య అనుభవాలు పిందుత్తని వశ్వాని, 
సాపాివసిల్య అనుభవాలు పిందుత్తని తైజస్సని, స్సషుపి్ల్య ఎటి ి
అనుభవాలు పింద్ని ప్రాజ్ఞుని కూడా నేను ఒకేవధింగా ఉిండి 
తెలుస్సకుింటునాిను. అిందుకే నేను - సత్ - సతు సారూపుణిి. 
అింతేకాదు. అద్ాయ ఆనింద్ సారూపుణిి కూడా. నేను నిర్ింతర్ 
ఆనింద్ సారూపుణ్ణి అయనా మనస్సస కపిునపుుడు నేను వుక్ిం 
కాను. మనస్సస అడుు తొలగితే వుక్మౌతాను.  
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 ఏదో కోర్యకుని మనస్సస ద్నిి పింద్గానే ఒకుక్ష్ణిం 
నిశచలమైపోత్తింది. ఏ ఆల్యచనా రాదు. (అింటే మనస్సస లేదు) 
అపుుడు “నేను” వుక్మవుతాను. ఎింతో ఆనింద్ిం. అయతే ఆ 
మర్యక్ష్ణింల్యనే మరొక కోరిక కలుగుత్తింది. మరొక ఆల్యచన 
వస్స్ింది. ద్నితో మనస్సస చలిస్స్ింది. అింటే మనస్సస ఉనిది, ననుి 
కపిువేస్స్ింది. అింటే ఆనింద్ిం వుక్ిం కాదు. కనుక దుఃఖిం, బాధ ----- 

ఇలా బ్రహమమును, ఆతమను ఐన ననుి నేను గురి్ించటానిక్త 
సూచిించిన పద్ల ద్ారా వచార్ణ చేయాలి. నిధిధుసన చేయాలి. 
అలా చేసూ్ - నిర్ింతర్ిం మన సారూపానిి భావనచేసూ్ - 
సారూపింల్య నిలుసూ్, ఈ దేహిం లేద్ మనస్సస అనుభవించే 
ప్రార్బధ కర్మఫలాలను సాక్షిగా చూస్స్ిండాలి. శాింతింగా 
అనుభవించాలి. నవుాతూ భరిించాలి. న్న ఆతీమయులకు కలిగిన 
కషాిలకు సుిందిించినటుిగా - వాటిని న్నవు చూస్స్నిటుగిా 
అనుభవించాలి. ఒకప్రకు ఇలా నవుాతూ అనుభవసూ్నే భగవింత్తని 
సమర్ణ - ఆతమసమర్ణ చేయాలి. ఇవన్ని భగవింత్తడు ఇచేచ ప్రసాద్ింగా 
భావించాలి. ఒకచేత పర్మాతమ - మరొకచేత ప్రార్బాధనుభవిం - ఇదే 
న్నకుని ఏకైక మార్ిీం.  
- సద్ బ్రహమమునే ధునిసూ్ మనస్ససను నిశచలింగావించుకొని 
ప్రార్బాదనిి సాక్షిగా చూసూ్ అనుభవించాలి - ఒకుక్ష్ణిం కూడా 
మర్యవరాదు. ఎిందుకు?  
 

శ్ల|ి|  ప్రమాదో బ్రహమనిషాయాాిం న కర్్వుః కద్చన  
ప్రమాదో మృత్తురితాుహ భగవాన్ బ్రహమణః స్సతః    321 
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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/- 
 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                            ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

Email : care@srichalapathirao.com       ~ 10 ~     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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