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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 ……………………….
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………

200/-

300/-

19. గీతమాలిక ……………………………………150/20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) …………… 2000/మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/Email : care@srichalapathirao.com
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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 - 8

I. వీడ్కోలు ఉపదేశిం - చివరి సలహా

- 12 సిం||లు గుర్యసేవ చేసి గుర్యవుపై అతుింత వశాాసింతో,

భక్త్ ప్రవత్త్లతో, సూక్ష్మబుదిితో ఆతమజ్ఞానానిి అిందుకుని శిష్యుడు
గుర్యవును వడిచి వెళ్ళే సమయిం ఆసనిమయింది.
శ్లి || "ఇతి నతమవల్యకు శిషువర్ుిం

సమధిగతాతమసుఖిం ప్రబుద్ితత్విం |
ప్రముదితహృద్యః సదేశికేింద్రః

పునరిద్మాహ వచః పర్ిం మహాతామ" ||

521

ప్రతి:- ప్రబుద్ితత్విం = ఆతమ తతా్వనిి పూరి్గ తెలుసుకొని;
సమధిగతాతమ సుఖిం = ఆతామనింద్ింల్య నిలిచిన; శిషు వర్ుిం =

ఉత్మ శిష్యుడు; ఇతి నతమవల్యకు = ఇలా శిర్సుు వించి
ప్రణత్తలరిిసు్ిండగా

చూసూ్;

ప్రముదిత

హృద్యః

=

సింత్తష్టింతర్ింగుడైన; మహాతామ సదేశి కేింద్రః = మహాత్తమడైన ఆ

గుర్యదేవుడు; పర్ింవచః = శ్రేషటమైన వచనాలను; పునః ఇద్ిం ఆహ =
తిరిగి ఇలా చెబుత్తనాిడు.
వాుఖు:- శిష్యుడు

ఆతమతతాానిి

పూరి్గ

అవగాహన

చేసుకునాిడు. తాను జీవుణిి కాదు, ఆతమను అని ద్ృఢింగా
నిశచయానిక్త వచాచడు. అపరోక్ష్ ఆతామనుభూతిని చెింద్డు. అతడు

ఆతమ గనుక ఆతమ సుఖానిి - ఆతామనింద్నిి అనుభవసు్నాిడు. తనకీ

సిితి కలగటానిక్త కార్కుడైనవాడు - అడుగడుగునా తనకు ఎింతో
ప్రేమతో

-

కృపతో

Email : care@srichalapathirao.com

ఆతమజ్ఞానానిి

అిందిించి

-

సాధనల్య
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మార్ీద్ర్శకతాిం వహించి తోడు పడినవాడు అయన గుర్యదేవుని పటి

కృతజాతాభావింతో - వనయింతో గుర్యవు ముిందు శిర్సుు

వించాడు. పునః పునః నమసాోరాలు తెలియజేసు్నాిడు. అలా
ప్రణత్తలరిిసు్ని శిష్యునివింక సింత్తష్టింతర్ింగుడై చూసు్నాిడు
గుర్యదేవుడు. అట్టట శిష్యుని చూసు్ని గుర్యదేవుని హృద్యిం
సింతోషింతో ఉప్ిింగిపోత్తనిది. అిందుకే ఆ శిష్యునితో ప్రేమతో
ఇలా అింటునాిడు.

ఆతామనుభూతి ప్ిందిన జ్ఞాని ఇింకా దేహింతో ఉ ఉింటాడు

గనుక,ఈ ప్రపించింల్య ఉ తిర్యగుత్తిండాలి గనుక, అతడు ఇతర్యలతో
ఎలా వువహరిించాల్య - ఇతర్యలతో అతనిక్త గల సింబింధిం ఎలా

ఉింటుిందో, అతడి ప్రవర్్న, భావాలు, ఆల్యచనలు ఎలా ఉింటాయో అనిి వషయాలను తెలియజేయబోత్తనాిడు తర్యవాత శ్లికాలల్య శ్లి || "బ్రహమప్రతుయ సింతతిర్జగద్తో బ్రహ్మమవ సత్ సర్ాతః

పశాుధ్యుతమద్ృశా ప్రశాింత మనసా సరాాసావసాిసాపి |
రూపాద్నుద్ వేక్షితిం క్తమభత చక్షుషమతాిం వద్ుతే

తద్ాద్ బ్రహమవద్ః సతః క్తమపర్ిం బుదేిరిాహారాసిద్ిం" || 522

ప్రతి:- జగద్తః బ్రహమప్రతుయసింతతిః=జగత్త్ బ్రహమమే అయ ఉనిది;
సర్ాతః బ్రహ్మమవసత్ = అింతటా బ్రహమమే ఉనిది; సరాాసావసాిసాపి

= సర్ాకాల సరాావసిలల్యను; ప్రశాింత మనసా = ప్రశాింతమైన

మనసుుతో; అధ్యుతమద్ృశా పశు=అింతటా బ్రహమము ఉ ద్రిశించు;

చక్షుషమతాిం=కనుిలునివానిక్త; రూపాత్ అనుత్ అవేక్షితిం=రూపాని
కని వేరైన ద్నిని చూడటిం; క్తిం అభతః వద్ుతే=ఎలా సాధుిం
Email : care@srichalapathirao.com
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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 ……………………….
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………

200/-

300/-

19. గీతమాలిక ……………………………………150/20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) …………… 2000/మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/Email : care@srichalapathirao.com
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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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