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వివేకచూడామణి - 8 
I. వీడ్కోలు ఉపదేశం - చివరి సలహా 
 

శ్లో  ||  "ఇతి నతమవలోక్య శిష్యవర్యం  
          సమధిగతాతమసుఖం ప్రబుద్ధతత్వం |  
          ప్రముదితహృద్యః సదేశికంద్రః  
          పునరిద్మాహ వచః పర్ం మహాతామ" ||                        521 
 

శ్లో  || "బ్రహమప్రతయయ సంతతిర్జగద్తో బ్రహ్మమవ సత్ సర్వతః  
        పశ్యయధ్యయతమద్ృశ్య ప్రశ్యంత మనసా సర్వవసవవసాాసవపి |  
        రూపాద్నయద్ వేక్షితం కిమభిత చక్షుష్మతాం విద్యతే  
        తద్వద్ బ్రహమవిద్ః సతః కిమపర్ం బుదేధరివహార్వసపద్ం" ||  522 
 

శ్లో  ||  "క్సా్ం పర్వనంద్ ర్సానుభూతిం  
          ఉతసృజ్య శూన్యయషు ర్మేత విద్వవన్ |  
          చంద్రే మహాహాోదిని దీపయమాన్య  
          చిత్రందుమాలోక్యితం క్ ఇచ్ఛతే్" ||                  523 
 

శ్లో  || "అసత్ పద్వర్వధనుభవేన కించిత్   
         న హయస్త్ తృపి్ర్ న చ దుఃఖహానిః |  
         తద్ద్వయానంద్ర్సానుభూతాయ  
         తృప్ః సుఖం తిష్ఠ సద్వతమనిష్ఠయా" ||                    524 
 

శ్లో  ||  "సవమేవ సర్వథా పశయనమనయమానః సవమద్వయం |  
          సావనంద్మనుభంజానః కాలం నయ మహామతే" ||      525 
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శ్లో  ||  "అఖండబోధ్యతమని నిరివక్ల్పప  
          విక్లపనం వ్యయమ్ని పుర్ః ప్రక్లపనం |  
          తద్ద్వయానంద్మయాతమనా సద్వ  
         శ్యంతిం పర్వమేతయ భజ్సయ మౌనం" ||                   526 
 

శ్లో  ||  "తూష్ణీమవసాా పర్మోపశ్యంతిః 
          బుదేధర్సతోలప విక్లప హేతోః | 
          బ్రహామతమనా బ్రహమవిదో మహాతమనో 
          యత్రాద్వయానంద్సుఖం నిర్ంతర్ం" ||                    527 
 

శ్లో  ||  "నాస్త్ నిర్వవసనాన్మమనాతపర్ం సుఖక్ృదుత్ మమ్ |   
          విజాాతాతమ సవరూపసయ సావనంద్ర్సపాయినః" ||           528 
 

శ్లో  || "గచేంస్త్ ష్ఠనుి పవిశన్ శయానో వానయథాపి వా  
         యధే చేయా వసేదివద్వవనాతామర్వమః సద్వ మునిః         529 
 

శ్లో||  న దేశ కాలా సనదిగయమాది  
లక్ష్యయద్య పేక్ష్య, ప్రతిబంధ వృతే్ |  
సంస్తద్ధ తత్సయ, మహాతమనోస్త్  
సవవేద్ న్యకా నియమాద్యవసాధ ||           530 

 

శ్లో||  ఘటోయ మ్నతి విజాాతం  
నియమః కోనవపే్షతతే    
వినా ప్రమాణ సుషుఠతవం  
యస్తమన్ సతి పద్వర్ా ధః ||             531 

 

శ్లో||  అయమాతామ నితయస్తద్ధః  
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ప్రమాణే సతి భాసతే    
న దేశం నాపి వా కాలం  
న శుదిధం వాపయపే్షతతే               532 

 

శ్లో||  దేవద్తో్ హమ్నతేయ తద్  
విజాానం నిర్పే్షతక్ం    
తద్వత్ బ్రహమ విదోపయసయ  
బ్రహామహమ్నతి వేద్నం               533 

 

శ్లో||  భాను న్యవ జ్గతసర్వం  
భాసతే యసయ తేజ్సా    
అనాతమక్ మసత్ చేం  
కిం ను తసాయ వ భాసక్ం               534 

 

శ్లో||  వేద్శ్యస్త్ర పుర్వణాని  
భూతాని సక్లానయపి    
యేనార్ా వంతి తం కినుి  
విజాాతార్ం ప్రకాశయేత్               535 

 

శ్లో||  ఏష్ః సవయంజ్యయతి ర్నంత శకి్ః  
ఆతామ ప్రమేయః సక్లానుభూతిః    
యమేవ విజాాయ విముక్్ బంధః  
జ్యతయయం బ్రహమ విదుత్ మోత్మః ||          536 

 

శ్లో||  న భిద్యతే నో విష్యై ప్రమోద్తే  
న సజ్జతే నాపి విర్జ్యతేచ    
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సవస్తమన్ సద్వ క్రీడతి నంద్తి సవయం  
నిర్ంతర్వనంద్ ర్సేన తృప్ః ||           537 

 

శ్లో||  క్షుద్వం దేహ వయధ్యమ్ తయకా్వ  
బాలః క్రీడతి వసు్ని    
తధైవ విద్వవన్ ర్మతే  
నిర్మమో నిర్హం సుీ                538 

 

శ్లో|| చింతా శూనయ మదైనయ భై్షతమ శనం - పానం సరి ద్వవరిషు  
సావతంత్రయణ నిర్ంశాశ్య స్తాతి ర్ర్ర్ - నిద్రా సమశ్యన్య వన్య    
వస్త్రం క్ష్యళన శ్లష్ణాది ర్హితం దిగ్వవసు్ శయాయ మహీ  
సంచారో నిగమాంత వీధిషు విద్వం క్రీడాపరే బ్రహమణి     539 

 

శ్లో||  విమాన మాలంబయ శరీర్ మేతత్  
భనక్్య శేషా నివ ష్యాను పస్తాతాన్    
పరేచయేా బాల వద్వతమ వేతా్  
యోవయక్్ లంగో ననుష్క్్ బాహయః ||          540 

 

శ్లో||  దిగంబరో వాపిచ సాంబరో వా  
తవగంబరో వాపి చిద్ంబర్సధః |  
ఉనమత్వ ద్వవపి చ బాలవద్వవ  
పిశ్యచ వద్వవపి చర్తయ వనాయం              541 

 

శ్లో||  కామన్ నిషాోమ రూపీసన్  
చర్తేయక్ చరో మునిః |  
సావతమవ వ సద్వతష్పః  

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

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

సవయం సర్వవతమనా స్తాతః ||           542 
 

శ్లో|| క్వచిన్ మూఢో విద్వవన్, క్వచిద్పి మహార్వజ్ విభవః  
క్వచిత్ భ్రంతః సౌమయ, క్వచిత్ అజ్గర్వచార్ క్లతః    
క్వచిత్ పాత్రీభూతః క్వచిద్వమతః కావపయ విదితః  
చర్తేయనం ప్రాజ్ాః, సతత పర్మానంద్ సుీ తః           543 

 

శ్లో|| నిర్ధనోపి సద్వ తష్టోపి  
అ సహాయో మహాబలః |  
నితయతృప్త్ పయ భంజానోపి  
అ సమః సమద్ర్శనః               544 

 

శ్లో|| అపి శార్వని శార్వవణః  
చా భోకా్ ఫలభోగ్వయస్త    
శరీర్యపయ శరీరేయష్  
పరిచిేనోిపి సర్వగః ||             545 

 

శ్లో|| అశరీర్ం సద్వ సంతం  
ఇమం బ్రహమవిద్ం క్వచిత్    
ప్రియా ప్రియేన సపృశతః  
తధైవచ శుభా శుభే ||             546 

 

శ్లో|| స్థాలాది సంబంధ వ తోభిమానినః  
సుఖంచ దుఃఖం చ, శుభా శుభే చ    
విధవస్ బంధసయ, సద్వతమనో మున్యః  
శాతః శుభం వాపయ, శుభం ఫలం వా             547 

 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 7 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

శ్లో|| తమసా గ్రసధ వద్వావాత్  
అగ్రస్థపాి ర్విర్జవ ః |  
గ్రస్ ఇతయచయతే భ్రంతాయ  
హయజాాతావ వసు్ ల్షతణం         548 

 

శ్లో|| తద్వత్ దేహాది బంధేభయ  
విముక్్ం బ్రహమ విత్మం    
పశయంతి దేహివన్మమఢః  
శరీర్వభాస ద్ర్శనాత్         549 

 

శ్లో|| అహిర్ నిర్ లవయినీ వాయం  
ముక్్ దేహసు్ తిష్ఠతి    
ఇతస్తస్ చాలయమానః  
యత్ కించిత్ ప్రాణవాయునా        550 

 

శ్లో|| స్రోత సా నీయతే ద్వరు  
యధ్య నిమోినిత సలాం    
దైవేన నీయతే దేహో  
యధ్య కాలోప భకి్షు         551 

 

శ్లో|| ప్రార్బధ క్ర్మపరి, క్లపత వాసనా భిః  
సంసార్ వచచర్తి, భకి్షు ముక్్ దేహః    
స్తద్ధః సవయం వసతి, సాక్షివద్త్ర తూష్ణీం  
చక్రసయ మూలమ్నవ, క్లప విక్లప శూనయః      552 

 

శ్లో|| వ వేంద్రియాణి విష్యేషు నియుక్్ మేవ  
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వ వాప యుక్్ం ఉపద్ర్శన ల్షతణసా |  
వ వక్రియా ఫల మపీష్ద్ పే్షత తేచ  
సావనంద్ సాంద్ర ర్సపాన సు మత్ చిత్ః ||   553 

 

శ్లో|| లక్ష్యయ ల్షతయ గతిం తయకా్వ  
యస్త్ష్ఠత్ కవలాతమనా    
శివ ఏవ సవయం సాక్ష్యత్  
అయం బ్రహమ విదుత్మః         554 

 

శ్లో|| జీవన్యివ సద్వ ముక్్ః  
క్ృతారోా బ్రహమవిత్మః    
ఉపాధి నాశ్యత్ బ్రహ్మమవ  
సన్ బ్రహామపేయతి నిర్వ్యం        555 

 

శ్లో|| శైలూష్ట వేష్ సద్వావా  
భావ యోశచయధ్య పుమాన్    
తధైవ బ్రహమ విత్ శ్రేష్ఠః  
సద్వ బ్రహ్మమవ నాపర్ః         556 

 

శ్లో|| యత్ర కావపి విశీర్ీం  
సతపర్ీమ్నవ తరోర్వపుః పతనాత్ 
బ్రహీమ భూతసయయతేః  
ప్రాగేవ తచిచద్ అగ్ని నా ద్గధం        557 

 

శ్లో|| సద్వతమని బ్రహమణి తిష్ఠతో మున్యః  
పూర్వదీ్వయానంద్ మయాతమనా సద్వ    
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న దేశ కాలా, దుయచిత ప్రతీక్ష్య  
తయగ్ మాంస విట్ పిండ విసర్జనాయ       558 

 

శ్లో|| దేహసయ మోక్షో న మో్షతః  
న ద్ండసయ క్మండలోః |  
అవిద్వయ హృద్యగ్రంధి  
మోక్షో మోక్షో యత స్తః         559 

 

శ్లో|| శాలాయయా మధ నద్వయమ్ వా  
శివ క్షేత్రపి చతవరే    
పర్ీం పతతి చ్ఛతే్న  
తరోః కిం ను శుభా శుభం        560 

 

శ్లో|| పత్రసయ పుష్పసయ ఫలసయ నాశవద్  
దేహేంద్రియ ప్రాణధియాం వినాశః    
వ వాతమనః సవసయ సద్వతమక్సాయ  
నంద్వ క్ృతేర్ వృ్షత వద్స్త్ ఏష్ః        561 

 

శ్లో|| ప్రజాాన ఘన ఇతాయతమ ల్షతణం సతయ స్థచక్ం    
అన్మద్ యౌ పాధిక్ స్మయవ క్ధయంతి వినాశనం      562 
 

శ్లో|| అవినాశీవా అరేయం ఆతేమతి శృతిర్వతమనః    
ప్రబ్రవీతయ వినాశితవం వినశయతస వికారిషు      563 

 

శ్లో|| పాషాణ వృ్షత తృణధ్యనయ, క్డంగ ర్వద్వయ  
ద్గ్వధ భవంతి హి మృదేవ, యధ్యతధైవ    
దేహేంద్రియాసు మన ఆది, సమస్ ద్ృశయం  
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జాానాగ్ని ద్గధ ముపయాతి, పర్వతమ భావం      564 
 

శ్లో|| విల్షతణం యధ్య ద్వవంతం, లీయతే భాను తేజ్స్త    
తధైవ సక్లం ద్ృశయం, బ్రహమణి ప్రవిలీయతే     565 

 

శ్లో|| ఘటే నష్టో యధ్యవ్యయమ, వ్యయమైవ భవతి సుుటం    
తధైవ్య పాధి విలయే, బ్రహ్మమవ బ్రహమవిత్ సవయం  |  566 

 

శ్లో|| క్షీర్ం క్షీరే యధ్య క్షిప్ం, తైలం తైల్ప జ్లం జ్ల్ప   
సంయుక్్ మేక్తాం యాతి, తధ్యతమనాయతమ వినుమనిః    567 

 

శ్లో|| ఏవం విదేహ కైవలయం, సనామత్రతవమఖండితం    
బ్రహమభావం ప్రపద్మయష్, యతి ర్వివర్్తే పునః      568 

 

శ్లో|| సద్వత్మమ క్తవ విజాాన, ద్గ్వధ విద్వయది వర్్మణః    
ఆముష్య బ్రహమభూతతావత్, బ్రహమణః శాతః ఉద్ావః     569 

 

శ్లో|| మాయా క్ోప్త్ బంధ మోక్షౌ నస్ సావతమని వసు్తః    
యధ్య ర్జ్జజ నిష్క్ోియా యాం సర్వప భాస వినిర్గమౌ    570 

 

శ్లో|| ఆవృతే సద్సతావభాయం, వక్్వేయ బంధ మో్షతణే |  
నావృతిర్ బ్రహమణః కాచిద్, అనాయ భావాద్నా వృతం    
యద్యస్య ద్మవత హానిః సాయత్, ద్మవతం నో సహతే శ్రుతిః    571 

 

శ్లో|| బంధం మో్షతంచ మృషైవ మూఢ  
బుదేధరుగణం వసు్ని క్లపయంతి    
ద్ృగ్వవృతిం మేఘక్ృతాం యధ్య ర్వౌ  
యతో ద్వయా సంగ చిదేతి ద్్షతర్ం       572 
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శ్లో|| అస్త్తి ప్రతయయోయశచ, యశచ నాస్త్తి వసు్ని    
బుదేధరేవ గుణావేతౌ, నత నితయసయ వసు్నః      573 

 

శ్లో|| అతసౌ్ మాయయాక్ోప్త్, బంధమోక్షో న చాతమని  
నిష్ోల్ప నిష్క్ోియే శ్యంతే, నిర్వదేయ నిర్ంజ్న్య    
అదివతీయే పరేతతే్వ, వ్యయమవత్ క్లపనాశాతః     574 

 

శ్లో|| న నిరోధో నచోతపతి్ర్ నబదోధ నచసాధక్ః    
న ముముక్షుర్ నవై ముక్్ః ఇతేయషా పర్మార్ాతా     575 

 

II. అద్ృష్వోంతడైన సాధశాడు ముశా్డయాయడు.  
 

శ్లో|| సక్ల నిగమ చూడా, సావంతస్తద్వధంత గుహయం  
పర్మ్నద్ మతి గుహయం, ద్రిశతం తే మయాద్య    
అపగత క్లదోష్ః, కామ నిరుమక్్ బుదిధః  
తద్తల మసక్ృతవం, భావయేద్ం ముముక్షుః ||  576 

 

శ్లో|| ఇతి శృతావ గురోర్వవక్యం, ప్రశ్రయేణ క్ృతావతిః    
నతేన సమనుజాాతో, యయౌ నిరుమక్్ బంధనః     577 

 

శ్లో|| గురురేష్ ససద్వనంద్, స్తంధౌ నిర్మగి మానసః    
పావయన్ వసుధ్యం సర్వవం, విచచార్ నిర్ంతర్ః    578 

 

III గ్రంధం యొక్ో విశిష్తో.  
 

శ్లో|| ఇతాయ చార్యసయ శిష్యసయ, సంవాదేనాతమ ల్షతణం    
నిరూపితం ముముక్షూణాం, సుఖ బోధోప పత్యే    579 

 

శ్లో|| హితమ్నద్ ముపదేశ మాద్రి యంతాం  
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విహిత నిర్స్ సమస్ చిత్దోషాః |  
భవ సుఖ విముఖః ప్రశ్యంత చితా్ః  
శ్రుతి ర్స్తకా యతయో ముముక్షువ్యయే      580 

 

- గ్రంధం ఉపయోగం - శంక్రుల క్వితా వైభవం  
 

శ్లో|| సంసార్వధవని తాప భానుకిర్ణ ప్రోద్భాత ద్వహవయధ్య  
భినాినాం జ్లకాం్షతయా మరుభవి భ్రంతాయ పరిభ్రమయతాం    
అతాయసని సుధ్యం బుధిం సుఖక్ర్ం బ్రహామద్వయం ద్ర్శయన్  
తేయషా శంక్ర్ భార్తీ విజ్యతే నిర్వవణ సంధ్యయినీ        581 
 

- సవస్త్ - 
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