
 

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులవారి 
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: 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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V. సతుింల్య అనేకతాిం లేదు (ఆతమ అద్ాయిం)   
 

శ్ల|ి| సాాతమనాురోపితా శేషాభాసవస్త్ నిరాసతః | 
సాయమేవ పర్ిం బ్రహమ పూర్ణమద్ాయ మక్రయిం ||    398 

ప్రతి:- సాాతమని ఆరోపిత=ఆతమపై ఆరోపిించబడిన; అశేష ఆభాసవస్త్  
=కలిితవస్్తవులనిిింటినీ; నిరాసతః=తొలగించి చూస్త్; పూర్ణిం 
అద్ాయిం=పరిపూర్ణమైన రిండవదేద్గలేని; అక్రయిం=క్రయాశూనుిం 
అయన; పర్ింబ్రహమిం సాయింఏవ=పర్బ్రహమమే సాయింసిద్ధింగా 
ఉింటింది; 
వాుఖు:- పర్మాతమ ఏకిం. అద్ాయిం. అఖిండిం. సూక్ష్మమతి సూక్ష్మిం. 
సర్ావాుపకిం. ఉనిది అదే. అది తపి మరొక సతువస్త్వు లేదు. 
అయతే మన కింటిక్త ఆ సతువస్త్వైన పర్మాతమ కనిపిించటిం లేదు. 
కాని అనేక (మిథ్యు) వస్త్వులు కనిపిస్త్నాియ. అింటే మన కింటి 
యొకక ద్ృష్ఠి అలాింటిది. అనేక (మిధ్యు) వస్త్వులను, అసతు 
వస్త్వులను, పరిమితవస్త్వులను, అనితువస్త్వులను ద్రిశించటానిక్త 
అలవాట పడడ మన కళ్ళు సతువస్త్వును, ఏక వస్త్వును ద్రిశించలేక 
పోత్తనివ. కళ్ళు కాదు మన మనస్తు కూడా అింతే. సతు వస్త్వైన 
పర్మాతమను ద్రిశించలేదు. మరి మనకుని ఈ పరికరాలతోనే 
సతువస్త్ ద్ర్శనానిక్త ప్రయతిిించాలి. ఆ ప్రయతిింల్య పర్మాతమకు 
ఒక రూపానిి కలిిించి చూస్త్నాిిం. రాముడుగా, కృష్ణణడుగా, 
సాయగా, ఏస్తగా, అలాిగా .... ఇలా ఏదో ఒక పేర్యతో - ఏదో ఒక 
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రూపానిి భగవింత్తడిగా ద్రిశస్త్నాిిం. నిజింగా నామరూపాలతో 
కూడిన ఇవనీి పరిమితాలే. అనితుములే. నశిించిపోయేవే. 
ప్రాథమిక ద్శల్య అలా నామరూపాలతో చూచినా క్రమింగా మన 
ద్ృష్ఠిని నామ రూపాలకు అతీతింగా తీస్తకెళ్ళులి. ఆ నామరూపాలకు 
వెనుకనుని తతా్వనిి అవగాహన చేస్తకోవాలి. అలా అవగాహన 
చేస్తకొనే వధ్యనానేి ఇకకడ తెలియజేస్త్నాిర్య. ఇదే ఉపనిషత్త్లు 
సూచిించిన ఉపాయిం.  
 బృహద్ర్ణుకోపనిషత్త్ల్య ఋష్ఠ "అధ్యత ఆదేశ నేతి నేతి'' 
అని ఉపదేశానిి ప్రార్ింభించాడు. అింటే ''ఇక ఇపుిడు ఆదేశిం 
ఇస్త్నాిను. ఇది కాదు - ఇది కాదు'' అని. అింటే ఇది కాదు . ఇది 
కాదు అని అనాతమను నిర్శిించాలి.  
 ఈ ఉపాయానేి కేనోపనిషత్త్ కూడా తెలియజేస్త్నిది. 
''తదేవ బ్రహమతాిం వదిధ నేద్ిం యదిద్ ముపాసతే" - ''అదే బ్రహమిం. 
ఇకకడ నీవు దేనిని ఉపాసిస్త్నాివో అదికాదు''. అని - 
 అింటే ఇకకడ మనిం భగవింత్తనిగా - పర్మాత్తమనిగా దేనిని 
ఉపాసిస్త్నాిమో - పూజిస్త్నాిమో నామరూపాలతో కూడిన ఈ 
వగ్రహాలు, అవతారాలు బ్రహమము కాదు. అయతే వాటి ద్ారానే 
బ్రహామనిి చూడాలి, ద్రిశించాలి (అని తెలుస్తకోవాలి). 

నిజింగా మనిం ఎింత అజ్ఞానులమో చూడిండి!  
 పర్మాతమను ఎింతో ద్గక్ష్తో వెతకాలి - వెతకాలి అని తపనపడి 
పోత్తింటాిం. ద్ని కొర్కు ఎనోి పూజలు, వ్రతాలు, యాగాలు 
చేసా్ిం. శాసాాలను శ్రవణిం చేసా్ిం, జపధ్యునాలు ఆచరిసా్ిం; ఎనోి 
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సాధనలు చేసా్ిం. కాని ఎదుర్యగా ఉని పర్మాతమని ద్రిశించిం, 
చూడిం. 
 చీమల బార్యను చూసా్ిం. అవ ఒక క్రమపద్ధతిల్య ఎింత 
చకకగా వెళ్ళత్తనాియో గమనిసా్మే గాని వాటి యొకక కద్లికకు 
కార్ణమైన చైతనాునిి తలచుకోిం.మనిం చేత్తలతో ఎనోి పనులు 
చేస్త్ింటాిం. అయతే ఆ పనులు జరిగపోత్తనిటిగా గ్రహించిన 
ఆతమను తెలుస్తకోిం. గొపిగొపి ఆల్యచనలు చేసా్ిం. అలా 
ఆల్యచనలు చేస్త బుదిధని గమనిస్త్ని ఆతమను తెలుస్తకోిం. మన 
పెర్టిల్యని గులాబీ మొకకను చూసా్ిం; తెలివారే సరిక్త వచుుకుని 
అింద్మైన గులాబీ పుషాినిి చూసా్ిం. ఎింతో ఆనిందిసా్ిం. కాని ఆ 
గులాబీ పుషాినిి సృష్ఠిించే శక్త్ని ఆ మొకకకు కలిగించిన 
ఆతమచైతనాునిి గమనిించిం. ముకుక పుడకను చూసా్ిం - ముకుకను 
చూసా్ిం. కాని ఆ ముకుకని సృష్ఠిించిన శక్త్ని చూడిం. ఈ 
ప్రపించింల్యని అనేక వింతలను ద్రిశసా్ిం. కాని వాటిని ద్రిశించే 
కనుిల వెనుక గల ఆతమచైతనాునిి గమనిించిం. ఆట బొమమలను 
ముిందేస్తకుని ఆడుకుింటూ ఉిండే బిడడను చూసా్ిం. కాని వాటిని 
ఇచిుిందెవరో వాడు తెలుస్తకోలేడు. మనమూ అింతే. అనిిింటిని 
చూసా్ిం. కాని అసలు కార్ణానిి తెలుస్తకోలేము. అింటే అింతటా 
వస్రిించుకొనియుని ఆతమచైతనాునిి, మనిం చూసూ్ కూడా 
చూడలేకపోత్తనాిిం - గ్రహించలేకపోత్తనాిిం. అిందుకే 
"పశునిపిచన పశుతి మూఢః" అని శింకర్యలు భజగోవింద్ింల్య 
చెపిిింది. చూసూ్ కూడా చూడలేని మూఢులిం మనిం.  
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 అలా మూఢులిం కాకుిండా ఉిండాలింటే ఏించేయాలి? సరిగాీ 
చూడటిం నేర్యుకోవాలి. ఎలా? - 
 చీకటిల్య పామును చూచి భయపడాడవు. కొదిద స్తపటిక్త 
తెలిసిింది. అది పాము కాద్ని, త్రాడని. అకకడ త్రాడు ఉిండటిం వలినే 
భ్రమపడాడవు. కనుక పామును చూస్త్నిపిటికీ ఆధ్యర్మైన - 
అధిషాాన వస్త్వు త్రాడును గమనిించగలగాలి. కలిిత పామును 
నిర్శిించి చూడాలి.  
 అలాగే ఈ ప్రపించిం మొతా్నిి నిర్శిించి ద్గనిక్త ఆధ్యర్ము - 
అధిషాానము అయన ఆతమను ద్రిశించు. ఈ ప్రపించింగాని - 
ఇిందుల్యని వస్త్వులు గాని నీ అజ్ఞానిం వలినే కనిపిస్త్నాియ. నీ 
మనస్తు కలిిించబటేా చూస్త్నాివు. మనోకలినలు ఆగపోయన 
స్తష్ణపి్ల్య ఈ ప్రపించమే లేదు గద్! కనుక మెలకువల్య కూడా 
స్తష్ణపి్ అనుభవానిి పింద్టిం ద్ారా (సమాధి ద్ారా) నిజమైన 
సతువస్త్వును ద్రిశించగలవు.  
 నిజింగా ఈ కనిపిించే భ్రమాతమక జగత్త్ గాని, వస్త్వులు గాని 
ఆతమల్య ఆరోపిించబడడవే. ఆతమల్య కలిిించబడడవే. ఆరోపిించబడిన 
కలిిత వస్త్వు మీద్ నుిండి ద్ృష్ఠి మళ్ళుస్త్ ఇక నీకు అకకడ 
సతువస్త్వు సాయింగా ప్రకాశిస్త్ింది. ఆతమ సాయింప్రకాశిం. ద్నిని 
చూడటానిక్త మరొక వెలుగు అవసర్ిం లేదు. ద్ని వెలుగే చాలు. 
సూర్యుణిణ చూడటానికో, చింద్రుణిణ చూడటానికో మనకు వేరే వెలుగు 
కావాలా! candle గాని, లాింతర్య గాని, బాుటరీ లైట గాని 
కావాలా? అకకర్లేదు గద్! అలాగే సాయిం ప్రకాశ ఆతమను 
ద్రిశించటానిక్త మరేమీ అకకర్లేదు. అది సాయింగా ప్రకాశిస్త్ింది. 
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కాకపోతే ద్నియిందు ఆరోపిించబడిన భ్రమాతమక వస్త్వులను నేతి 
- నేతి  అని నిర్శిించి చూడాలి. అలా చూస్త్ పూర్ణమైన, 
అద్ాయమైన, అకర్్ అయన చైతనుిం - ఆతమ ద్ర్శనమిస్త్ింది.  
 ఇింకా తేలికగా ఆతమను మన నిజసారూపింగా చూడాలింటే ఈ 
కలిిత దేహ్ింద్రియ మనోబుదుధలను నిర్శిించి చూస్త్ చాలు. ఈ 
దేహిం - ఇింద్రియాలు చేస్త పనులను, మనస్తు పడే స్తఖదుఃఖ 
అనుభవాలను, బుదిధల్య కలిగే ఆల్యచనలను నిర్శిస్త్ మిగలేది మన 
నిజసారూపమే. అయతే అలా ఒకకసారిగా నిర్శిించటిం కుద్ర్దు 
గనుక ఇింద్రియాలను - వాటి పనులను, మనస్తును - ద్ని 
అనుభవాలను, బుదిధని ద్నిల్యని కోరికలను, ఆల్యచనలను దూర్ింగా 
ఉిండి సాక్షిగా - కేవలసాక్షిగా చూడాలి. అలా చూస్త్ని సాక్షినైన 
నేనే ఆతమను అని నిర్ింతర్ిం భావించాలి.  
 ఇలా భావసూ్ - భావసూ్ ఉింటే భావాతీతమైన సతుిం - (ఆతమ) 
అనుభవింల్యనిక్త వస్త్ింది. కుిండను చూసూ్ మటిాని భావించాలి. 
ఆభర్ణాలను చూసూ్ బింగారానిి భావించాలి, మనుష్ణులను - 
జింత్తవులను - పక్షులను చూసూ్ ఆతమను భావించాలి. అపుిడే 
పర్మాతమ ద్ర్శనిం.  

- ఆతమల్య ఆరోపిించబడడ ఈ ప్రపించానిి నిర్శిించి 
బ్రహామనుభవిం పింద్లింటే ఉపాయానిి ఈ శ్లికింల్య 
చెబుత్తనాిర్య.  
 

శ్ల|ి|  సమాహతాయాిం సతి చిత్ వృత్త్  
పరాతమని బ్రహమణి నిరిాకలేి | 
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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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