
 

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులవారి 
వివేకచూడామణి - 5 

 

: 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 
 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com
http://www.srichalapathirao.com/catalog
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf
mailto:care@srichalapathirao.com
http://www.srichalapathirao.com/catalog


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

Email : care@srichalapathirao.com       ~ 4 ~     Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

వివేకచూడామణి - 5 
ఉపోద్ాతిం:-  
మానవుని దుఃఖానిక్త కార్ణిం దేహిం, జనమరావటిం.  
ద్నిక్త కార్ణిం - కర్మలు.  
కర్మలకు కార్ణిం ఆల్యచనలు.  
ఆల్యచనలకు కార్ణిం కోరికలు.  
కోరికలకు కార్ణిం (వాసనలు) కొర్తలు.  
కొర్తలకు కార్ణిం పరిమిత జీవుడనని భావించటిం.  
పరిమితజీవుణణని భావించుటకు కార్ణిం 'పరిపూర్ణ ఆతమను నేను' అని 
తెలియకపోవటిం (అజ్ఞానిం).  

కనుక మన దుఃఖాలకు మూలకార్ణిం 'ఆతమనని తెలియని 
అజ్ఞానమే" 

కనుక "నేను ఆతమనని" తెలుసుకొని అనుభూతి చింద్టమే 
సమస్ దుఃఖాల నుిండి వముక్త్క్త ఏకైకమార్ీిం. ఆ అనుభూతి ఎలా 
కలుగుత్తింది? ఎపుుడు కలుగుత్తింది? 'సమాధి'ల్య  

 

I సమాధి - అభాుసిం 
 

- అజ్ఞానిం ఎలా నశిసు్ింది?  
శ్ల|ి|  అజ్ఞాన హృద్య గ్రింధే రిిశ్శేష వలయస్ద్|  

సమాధినా వకలేున యద్ ద్వాతాతమ ద్ర్ేనిం||  354 
ప్రతి:-  
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అవకలేున=సింకలు వకలాులు లేని; సమాధినా=సమాధిసిితిల్య; 
యద్ అద్వాత ఆతమద్ర్ేనిం=ఎపుుడు అద్వాత ఆతమద్ర్ేన 
మవుత్తిందో; తద్=అపుుడు; అజ్ఞాన హృద్యగ్రింధే=అజ్ఞాన 
హృద్యగ్రింధులు; నిశ్శేషవలయుః=పూరి్గా నశిించిపోతాయ.  
వాుఖు:- (i) అజ్ఞాన హృద్యగ్రింధే:- మానవులింద్రిల్యను ఉనిది 
అజ్ఞానమే. 'ఆతమను నేను' అని తెలియని అజ్ఞానమే.  
 నేను పరిపూర్ణమైన ఆనింద్సారూపమైన ఆతమను, నిరాకార్ము, 
సర్ావాుపకము, సూక్ష్మమతి సూక్ష్మము, చైతనుసారూపము, 
జ్ఞానసారూపము అయన నితుమైన ఆతమను అని తెలియకపోవటమే 
అజ్ఞానిం. ఈ అజ్ఞానిం కార్ణింగా, ఆనింద్సారూపమును అని 
తెలియని కార్ణింగా పరిమిత్తలమై, జీవుడిగా, అనాతమగా, అలుుడిగా, 
దుఃఖపూరిత్తడుగా భావసూ్ బాధపడుతూ ఉింటిం. ఈ 
అలుతాానిి, అపరిపూర్ణతను, దుఃఖానిి తొలగించుకొని శాశాత 
ఆనింద్నిి, పర్మశాింతిని పింద్లనే తహతహతో ఎనోి 
ప్రణాళికలు వేసు్ింటిం. ఎనోి ఆల్యచనలు చేసు్ింటిం, ఎనోి 
కోరికలు కోర్యకుింటిం. ఇలా బుదిిల్య కోరికలు పుటటగానే ఆ 
కోరికలు తీర్యుకొనేిందకు మనసుు మారాీలు వెత్తకుత్తింది, తగన 
ఆల్యచనలు చేసు్ింది. ఈ ఆల్యచనలే శరీరానిి కర్మర్ింగింల్యక్త 
దిించుతాయ. ఈ కర్మలవల ి సుఖదుఃఖాది అనుభవాలు 
కలుగుత్తనాియ.  
 ఈ వధింగా (i) ఆనింద్సారూప ఆతమను అని తెలియని 
అజ్ఞానిం,  
(ii) ఈ అజ్ఞానిం వలి జీవభావిం - ద్నితో బుదిిల్య అనేక కోరికలు,  
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(iii) ఈ కోరికలను తీర్యుకొనుటకు అనేక ఆల్యచనలు, ప్రణాళికలు -  
(iv) ఈ ఆల్యచనలకు అనుగుణింగా శరీర్ము - ఇింద్రియాలు చేసే 
(కర్మలు) పనులు -  
(v) ఈ కర్మల కార్ణింగా వచేు సుఖదుఃఖ అనుభవాలు - వీటినే 
వేద్ింత పరిభాషల్య అజ్ఞాన హృద్యగ్రింధులు అింటర్య.  
 (i) మానవుడి యొకక సమస్ దుఃఖాలకు కార్ణమైన ఈ 
అజ్ఞానిం - మొత్ిం పూరి్గ - నిశ్శేషింగా అింతమైపోవాలి. అది 
అింతమైతేనే దుఃఖిం అింతిం. పరిపూర్ణ ఆనింద్ిం లభుిం.  
(ii) 'నేను ఆతమను' అని తెలియని అజ్ఞానిం ఎలా అింతమవుత్తింది? 
"నేను ఆతమను" అనే జ్ఞానిం కలగాలి. అనుభవపూర్ాకింగా కలగాలి. 
ఎలా కలుగుత్తింద్గ అనుభవిం? మనసుు పూరి్గ ప్రాపించిక 
వషయాకర్ుణల నుిండి, భోగాసక్త్ నుిండి వడుద్ల పింది; 
ప్రశాింతమై; ఏకాగ్రమై - అనిి ఆల్యచనలు అింతమై నిసుింకలుసిితి 
లేద్ భావాతీత సిితి లేద్ సమాధిసిితిల్య ఉిండిపోతే 'నా 
నిజసారూపిం ఆతమసారూపిం' అని అవగతమవుత్తింది. ద్నితో 
అజ్ఞానిం తొలగుత్తింది; హృద్యగ్రింధులు వడిపోతాయ; ద్నితో 
సమస్ దుఃఖాలు తొలగపోతాయ. కనుక అటిట సమాధిసిితిని - 
సింకలుర్హిత సిితిని - భావాతీత సిితిని పింద్లి.  
(iii) ఇటిట సిితిని ఎలా సాధిించగలిం? ఏమిటి సాధన?  
(A) నితుమూ కొదిదసేపు మనసుుని ఎటిట ఆల్యచనల వైపు 
కద్లకుిండా నిశులింగా, శాింతింగా ఉించటనిక్త ప్రయతిిం 
చేయాలి. సాధన చేయాలి.  
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(B) అలా చేయగా చేయగా కొింతకాలానిక్త మనసుు ప్రశాింతమై 
నిలిచిపోత్తింది. ఎటిట ఆల్యచనలు - సింకలాులు ఉద్యించవు. 
అటిటసిితిల్య పర్మసతుమైన ఆతమ అనుభవింల్యక్త వసు్ింది. ఇదే 
ఆతామనుభూతి. ఆతమద్ర్ేనిం. ఈ ఆతమద్ర్ేనింతో అజ్ఞానగ్రింధులు 
నశిసా్య.  

- సమాధిసిితిల్య కలిగే ఆతామనుభూతి వలి దుఃఖాలు ఎలా 
తొలగుతాయ?  
 

శ్ల|ి|  తామహ మిద్ మితీయిం, కలునా బుదిదిోషాత్  
ప్రభవతి పర్మాతమని, అద్ాయే నిరిాశ్శషే|  
ప్రవలసతి సమాధౌ, అసు సర్వా వకల్యు  
వలయన ముపగచేేత్, వసు్తతా్వ వధృతాు ||  355 

ప్రతి:-  
బుదిి దోషాత్=బుదిిల్యని దోషాలవల;ి తాిం, అహిం, ఇద్ిం, ఇతి= 
నీవు, నేను, ఇది, అనే; అయిం కలునా=ఈ కలునలు; ప్రభవతి= 
పుడుత్తనాియ; సమాధౌ=సమాధిసిితిల్య; అద్ాయే పర్మాతమని= 
అద్ాయమైన పర్మాతమ (సాయింగా); ప్రవలసతి=ప్రకాశిించటిం 
వలి; వసు్తత్వ=బ్రహమయొకక యద్ర్ి తతాానిి; అవధృతాు= 
గ్రహిించటింతో; అసు=(బుదిిదోషాల వల ి కలిుించబడడ) ఈ; 
సర్ావకలు=సమస్ వకలాులు (కలునలు); నిరిాశ్శషే= నిశ్శేషింగా; 
వలయనిం ఉపగచేేత్=నాశనమైపోతాయ.  
వాుఖు:- నిజింగా ఆతమ ఆనింద్సారూపిం. పరిపూర్ణిం. అది 
అద్ాయిం. అింటే రిండవదేద్గ లేద. ఉనిద్ది ఒకకటే. మరి కనిపిించే  
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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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