
 

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులవారి 
వివేకచూడామణి - 7 

 

: 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 - 7 
I. జ్ఞాని యొకక ప్రార్బధిం 
  

- జ్ఞానిక్త బాహు ప్రవృత్త్ ఉింటింద్? 
 

శ్ల ి||  నిధిధ్యుసనశీలసు బాహుప్రతుయ ఈక్ష్యతే |  
    బ్రవీత్త శ్రుత్తరేతసు ప్రార్బధిం ఫలద్ర్శనాత్ ||   446 
ప్రత్త:- నిధిధ్యుసనశీలసు=జీవనుమకు్నిక్త; బాహుప్రతుయ ఈక్ష్యతే= 
బాహు ప్రవృత్త్ కనిపిసూ్ ఉింటింది; ఏతసు ఫల ద్ర్శనాత్=ఈ 
కర్మఫలానుభవాలన్ని; ప్రార్బధిం శ్రుత్తబ్రవీత్త=ప్రార్బధింవలినే అని శ్రుత్త 
చెబుత్తనిది. 
వాుఖు:- గడచిన రిండు శ్లికాలల్యను జీవనుమకు్నిల్య 
వాసనలుిండవని, భోగాసక్త్ కలగద్ని చెపుుకునాిిం. ఎిందుకింటే 
వాసనలు జీవభావింల్యనే ఉింటాయ. అతడు జీవభావిం నుిండి 
వడుద్ల పింది బ్రహమముగా నిలిచాడు గనుక ఇక అతడిల్య 
వాసనలుిండే ప్రసకే్ లేద్ని తెలుసుకునాిిం.  
 వాసనలన్ని క్ష్యమైపోయ బ్రహమతతాింల్య నిలిచినపుటికీ - 
అటిి మహాత్తమడు కూడా కొనిి అనుభవాలను ఈ ప్రపించింల్య 
పిందుతూనే ఉనాిడు గద్! ఒకొకకకపుుడు హాయగా ఉింటూ - 
నిద్రపోతూ సుఖింగా ఉింటనాిడు. ఒకొకకకపుుడు త్తిండి దొర్కక 
పసు్ింటాడు. ఒకొకకకపుుడు మించిబటిలు వేసుకుింటాడు. ఒకపుుడు 
బటిలు కూడా లేకుిండా ఉింటాడు.  
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 ఒకపుుడు ఆరోగాుింగా ఉింటాడు. మరొకపుుడు వాుధులతో - 
గాయాలతో ఉింటాడు. ఒకపుుడు ఎింద్రో పూజిసూ్ ఉింటార్య. 
మరొకపుుడు దూషిసు్ింటార్య, రాళ్ళతో కొడతార్య కూడా. ఇలా 
ఏవేవో పనులు చేసూ్ సుఖ - దుుఃఖ అనుభవాలను పిందుత్తనాిడు 
గద్! మరి వాసనలు - అింటే పూర్ాజనమల వాసనలు 
లేనటేినా?  ఎవరికైనా సిందేహిం రావచుు.  
 ఈ సిందేహానిక్త శింకరాచార్యుల వార్య సమాధ్యనిం 
ఇసు్నాిర్య. వార్య ఏవేవో కోరికలతో, INTENSION తో, ఆల్యచనలతో - 
ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి అనిగాని, ఇలా సుఖానిి పింద్లి, 
అలా దుుఃఖానిి తపిుించుకోవాలి అనిగాని ప్రయతిిం చేయర్య. కాని 
ప్రార్బధ కర్మఫలాల వలి వారిక్త సుఖదుుఃఖాది అనుభవాలు 
కలుగుత్తనాియ. అింటే బ్రహమతాింల్య నిలిచిన మహాత్తమని ద్ారా 
జరిగే పనులన్ని వాసనల ప్రేర్ణలతో కాదు - ప్రార్బధ కర్మఫలాలను 
అనుభవించటిం కొర్కే -  

ప్రార్బధకర్మఫలాలను ఎవరైనా సరే తపుక అనుభవించవలసినదే 
అని శృత్త చెబుతోింది. ఎింతటి వద్ాింసుడైనా - మహాత్తమడైనా - 
భకు్డైనా-జ్ఞానియైనాసరే ప్రార్బధిం అనుభవింపకతపుద్ని వేద్వాకుిం. 
 వాసనలింటే జ్ఞాపకాల ముద్రలు. ఇింతకుముిందు జనమలల్య 
అనుభవాలు పిందుత్తనిపుుడు, ఆల్యచనలు చేసు్నిపుుడు అవ 
జ్ఞాపకాలుగా ముద్రపడిపోతాయ. ఈ జనమల్య అవ బుదిధల్య కూరొుని 
ప్రేర్ణలిసు్ింటాయ. అయతే జీవభావిం నుిండి ముకు్డైనవాడు బుదిధతో 
సింబింధిం వదిలేశాడు గనుక ఇక అతనిల్య వాసనలు ప్రేరేపిించవు. 
బుదిధతో తాద్తమయిం ఉనిింతవర్కే వాసనల ప్రేర్ణ.  
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 అయతే కర్మఫలాలు అలాగాదు. మన ఎనోి జనమలల్య చేసిన 
కర్మల యొకక ఫలాలు అనుభవించినవ పోగా మిగిలినవ సించితమై 
(జీవుడితో పాట) మనతో బాట ప్రయాణిం చేసా్య. అవ 
సించితకర్మలు. ఈ జనమల్య మనిం బుదిధ పూర్ాకింగా చేసే కర్మల 
యొకక ఫలాలు ముిందు జనమలల్య అనుభవానిక్త వసా్య. ఇవ ఆగామి 
కర్మలు. ఇవ రిండూ జీవనుమకు్డిక్త ఉిండవు. ఎిందుకింటే జీవభావిం 
నుిండి వడిపోవటింతో అపుటివర్కు ఉని సించిత కర్మలు ద్గధమై 
పోతాయ. జీవనుమకు్డైన తరాాత బుదిధ పూర్ాకింగా ఏ కర్మలూ 
చేయడు గనుక ఆగామి కర్మలు ఉిండవు. కాని ఏకర్మఫలాలు 
అనుభవించటానిక్త ఈ దేహిం వచిుిందో ఆ ప్రార్బధ కర్మఫలాలను 
అనుభవసే్ గాని ఈ దేహిం పోదు. కనుక జీవనుమకు్డైనా, దేహిం 
ఉనిది గనుక, అది ప్రార్బధిం అనుభవించటానికే వచిుింది గనుక 
తపునిసరిగా అనుభవించవలసిిందే.  

- ప్రార్బధిం ఎింతవర్కు ఉింటిందో చెబుత్తనాిర్య.  
-  

శ్ల ి|| సుఖాద్ునుభవో యావతా్వత్ ప్రార్బధ  మిషుతే |  
       ఫల్యద్యుః క్రయాపూరోా నిష్క్కయిో హి కుత్రచిత్ ||   447 
ప్రత్త:- సుఖాద్ునుభవో యావతా్వత్=సుఖదుుఃఖ అనుభవాలు 
ఉనిింతవర్కు; ఫల్యద్యుః=ఫలమేదైనా; క్రయాపూర్ాుః= 
పూర్ాకర్మల వలినే; నిష్క్కియో=కర్మలు లేనిచో; నహి కుత్రచిత్= 
ఫలాలు ఉిండవు. 
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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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