
 

శ్రీమద్భగవద్గీత :7 వ అధ్యాయం 
విజ్ఞానయోగం 

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస“,“జ్ఞానప్రపూర్ణ“ 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

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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: ఉపోదా్తిం : 
భగవింత్తని "అణోర్ణీయాన్ మహతో మహీయాన్" - అణువుకని 

చినివాడు, మహత్త్ కని పెద్దవాడు - అని కైవల్యుపనిషత్ వరిణించిింది. 
త్తలసీద్ళింతో తూగింత చినివాడు భగవింత్తడు; అలాగ పదునాలుగు 
ల్యకాలతో కూడిన సమస్ బ్రహ్మిండాని  ితన బొజజల్య చూపిించగలిగినింత 
పెద్దవాడు భగవింత్తడు. భగవింత్తడే కాదు, భగవింత్తని గీత (భగవదీ్గత) 
కూడా ఈ వర్జనకు సరిపోయేదే. 700 శి్లకాలు గల చినిగ్రింథిం భగవదీ్గత. 
సమస్ ఉపనిషత్్తల సారాని  ితన బొజజల్య నిింపుకున  ిపెద్దగ్రింథిం భగవదీ్గత. 
అింటే సైజుల్య చినిది, వషయింల్య మహ్పెద్దది. అలాగ ఈ 7వ అధ్యుయిం 
కూడా ఆకార్ింల్య 30 శి్లకాలతో చినిది. అయే  వషయ సింపద్ల్య మాత్రిం 
చాలా పెద్దది - మహతో మహీయాన్.  
 ధనిం పోే  మళ్ళ  ీవస్్ింది. ఆరోగుిం పోే  తిరిగి వస్్ింది. పద్వపోే  
ఎలాగో తిరిగి వస్్ింది. ఉద్యుగింపోే  మళ్ళ ీవస్్ింది. కీర్ి ప్రతిషటలు పోే  
తిరిగి కషటపడి సింపాదిించుకోవచుు. కానీ, పోే  తిరిగి రానిది ఒకకటే. అదే 
కాలిం. పోయన క్షణిం ఎింత కషటపడాా, ఏిం చేసినా తిరిగి రాదు గాక రాదు. 
కనుక అనిిింటి కన  ివలువైన ధనిం కాలమే. వలువ కటటలేని అమూలుధనిం 
కాలిం. అయే  మనకు ఇషటమునా  ి లేకునా  ి కాలిం ఖర్ుయపోతూనే 
ఉింటింది. అయే  ఆ కాలిం భగవింత్తని కొర్కు ఖర్యు కావటిం మన 
పూర్ాజనమ పుణువేషషిం. మన అింద్రి కాలిం ఇలా భగవింత్తని నిమిత్ిం 
ఖర్యుకావాలని ఆశిస్ూ వషయింల్యక్త వెళద్ిం.  
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 భగవదీ్గతల్య ఈ అధ్యుయిం నుిండి భక్్తమారీ్ిం మొద్లవుత్తింది. 
భగవదీ్గతల్యని 18 అధ్యుయాలను 3 భాగాలుగా వభజిస్్త 6 అధ్యుయాల 
చొ॥న 3 భాగాలు అవుతాయ. ఆర్య అధ్యుయాలను షటకిం అింటార్య. అింటే 
భగవదీ్గత మొత్ిం 3 షటాకలనిమాట. మొద్టి ఆర్య అధ్యుయాలను కర్మ 
షటకమని, రిండవ ద్నిని భక్్తషటకమని, మూడవ ద్నిని జా్ఞనషటకమని 
అింటార్య. 
 వేద్లల్య నాలుగు మహ్వాకాులునాియ. అిందుల్య 'తత్వమసి' అనేది 
ఉపదేశ వాకుిం. 'తత్వమసి' ల్య తత్ - తాిం - అసి అని మూడు పద్లునాియ. 
ఈ 3 పద్ల యొకక వవర్ణయే భగవదీ్గతల్యని 3 షటాకలు అింటార్య.  
 మొద్టి కర్మషటకిం 'తాిం' పద్రాాని ,ి  
 రిండవ భక్్తషటకిం 'తత్' పద్రాాని ,ి  
 మూడవ జా్ఞనషటకిం 'అసి' పద్రాాని  ినిరేదశన చేస్్నాియ అింటార్య.  
 'తాిం' అింటే నీవు అని అరా్ిం. ఇది వాచాురా్ిం. అింటే పైపై అరా్ిం. మరి 
లక్ష్యురా్ిం? - అింటే ఉదేదశిించిన అసలైన అరా్ిం ఏమిటి? 
 నీవు అనే పద్ింల్య ఏరివేయాలిిన భావాలు - కలమషాలు ఎనోి 
ఉనాియ. వాటనిిింటిని ఏరివేసిన తరాాత మిగిలిన శుద్ధమైన నీవు ఏది 
మిగిలి ఉనిద్య - అదే అసలైన నీవు - 'తాిం'.  
 అింగటి్ల వాము, జీలకర్రలాింటివ తెచుుకొని వాటిని అలాగ వాడుకో 
రాదు. అిందుల్య మటిటగడాలు, పొటట, పొలకటట, పులిలు ఉింటాయ. వాటిని 
ఏరివేసి, లేద్ చేటల్య పోసి చెరిగి పార్వేసి శుద్ధమైన ద్నినే వాడుకోవాలి.  
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 అలాగ 'తాిం' - 'నీవు' ల్య కూడా అనేక వుర్పాద్రాాలునాియ. 
వాటనిిింటిని ఏరి పార్వేయాలి. ఏమిటవ? ఈ దేహిం నీవు కాదు, 
ఇింద్రియాలు నీవు కాదు, మనస్  ినీవు కాదు, బుదిధ నీవు కాదు, ప్రాణాలు నీవు 
కాదు, చిత్ిం నీవు కాదు, అహింకార్ిం నీవు కాదు, ద్ృశుిం ఏద్గ నీవు కాదు. 
ఇవనీ  ినీవు అతిక్తించుకున  ిమలినాలు లేద్ నీకు అతిక్తించబడా మలినాలు. 
వీటనిిింటిక్త వేర్యగా నీవునాివు. ఇలా వచార్ణ చేసి, నీవు కాని వాటిని 
త్రోసివేయటమే 'తాిం' పద్రా్ శ్లధన అింటార్య.  
 ఈ వచార్ణ - పరిశ్లధన ప్రథమషటకింల్య జరిగిింది. 3వ అధ్యుయిం 
చివరిల్య భగవానుడు -  

శి్ల॥  ఇింద్రియాణి పరాణాుహుః ఇింద్రియేభుుః పర్ిం మనుః।  
మనసస్్ పరాబుదిధుః యో బుదేధుః పర్తస్్ సుః॥   

 ఇింద్రియాలు శ్రేషటమైనవ. ఇింద్రియాల కన  ిమనస్  ిశ్రేషటిం. మనస్ కన  ి
బుదిధ శ్రేషటిం. బుదిధ కన  ి వేరైన ఆతమయే అనిిటికన  ి శ్రేషటిం. అదే నీవు - అని 
చెపపటిం జరిగిింది.  

'నేను దేహ్ని ;ి నాకొక ఆతమ ఉనిది' ఇది పాశాుత్తుల అభప్రాయిం.  
 'నేను ఆతమను; నాకొక దేహిం ఉనిది' ఇది భార్తీయుల అభప్రాయిం. 
వారిక్త దేహిం ముఖుిం. దేహిం అనేది మనిం ధరిించే వస్త్రిం లాింటిది. 
వసాాలను ఎని  ి మారిునా మనిం మార్నటిగా దేహ్లను ఎని  ి మారిునా 
ఆతమ మార్దు. ఆ ఆతమయే నీవు. ద్ని యొకక తత్విం రిండవ అధ్యుయింల్య 
వవరిించార్య.  
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 "నైనిం ఛింద్ింతి శసాాణి, నైనిం ద్హతి పావకుః - - -" అింటే శసాాలచే 
ఛేదిించబడదు, అగిిచే ద్హించబడదు అని. అింటే - - - 
 తుజిించవలసిింది దేహ్నిి, సీాకరిించవలసిింది ఆతమను. ఇలా 
దేహ్భమనాని  ితుజిించి 'తాిం' - 'నీవు'ను కనుగొనటమే నిజమైన జా్ఞనిం.  
 అటిట జ్ఞానానిి పొింద్లింటే రిండు సాధనలు చేయాలి. అవ 
1.బహర్ింగ సాధన 2.అింతర్ింగ సాధన.  
 బహర్ింగసాధనను 3,4,5 అధ్యుయాలల్య వవరిించార్య. అింతర్ింగ 
సాధనను 6వ అధ్యుయింల్య వవరిించార్య. అింటే నిషాకమకర్మయోగిం 
ద్ారా చిత్శుదిధని పొింది, ఆతమసింయమ (ధ్యున) యోగిం ద్ారా అనాతమ 
పద్రాాలను - అింటే దేహ్ింద్రియ మనోబుదుదల తాద్తామానిి 
వడిచిపెటటటమే 'తాిం'ల్యని కలమషాలను, పనిక్తరాని వాటిని తొలగిించటిం. 
అలా నిను  ినీవు శుదిధ చేస్కొనే మారీ్ిం కర్మషటకింల్య చెపపబడిింది.  
 ఇక ఇపుపడు 'తత్' అింటే 'అది' - అింటే 'ఆ పర్మాతమ' గూరిు శ్లధన 
సాగాలి. ఏమిటి ద్గని అవసర్ిం?  
 ఆర్వఅధ్యుయింల్య ధ్యునిం గురిించి ప్రే ుకింగా చెపపబడిింది. నిజింగా 
మనమింద్ర్ిం - మనమే కాదు, మానవుడై పుటిటన ప్రతివాడూ నిర్ింతర్ిం ఏద్య 
ఒక ధ్యునిం చేస్ూనే ఉనాిడు. ఒకడు ధనాని  ి గురిించి ధ్యునిం చేస్్ింటే, 
మరొకడు సింపద్ల గురిించి ధ్యునిస్్నాిడు. ఒకడు పద్వుల గురిించి ధ్యునిం 
చేస్్ింటే, మరొకడు కీరి్ప్రతిషఠల గురిించి ధ్యునిస్్నాిడు. ఒకడు 
భారాుబిడాలు, బింధుమిత్రుల గురిించి ధ్యునిం చేస్్ింటే మరొకడు ఇింటి్ల 
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పెించుకొనే బొచుుకుకకపిలి గురిించి ధ్యునిస్్నాిడు. ఒకడు ఇలిు వాక్తలి 
గురిించి ధ్యునిం చేస్్ింటే, మరొకడు కటటకొనే బటట గురిించి, సొముమల 
గురిించి ధ్యునిస్్నాిడు. ఇలా అింద్రూ ఏద్య ఒక ధ్యునిం చేస్ూనే ఉనాిర్య. 
అయే  ఇవనీ  ిఅనాతమ వస్్వుల, అనితు వస్్వుల గురిించి చేస్్నివే. ఇది 
కాదు నిజమైన ధ్యునిం అింటే. మరి నిజమైన ధ్యునిం ఏమిటి? - 
 ఈ అనితు వషయాల గురిించి ధ్యునిించటిం కటిటపెటిట, ఆతమను గురిించి 
- పర్మాతమను గురిించి ధ్యునిం చేయాలింటనిది భగవదీ్గత. ధ్యునిం వలి 
మనస్ిల్యని కలమషాలనీ  ి తొలగిపోవాలి. మనస్  ి నిర్మలమై - ఆ నిర్మల 
మనస్  ినిలిచిపోవాలి. అదే ధ్యునిం అింటే.  
 ఈ ధ్యునయోగాని  ి చకకగా సాధించాలింటే ముఖుింగా 3 
సాధనలునాియ. అవ --- 1.ఏకాగ్రత, 2.నియమబద్ధ జీవతిం, 3.సమద్ృష్టట.  
1.ఏకాగ్రత:- మనస్  ి ఏకాగ్రమైే  బ్రహ్మిండాని  ి బ్రద్దలు చేయవచుు. 
సామానుింగా శూనాుగ్రత, అనేకాగ్రతయే కాని ఏకాగ్రత చాలా కషటిం.  
 శూనాుగ్రత అింటే ఎపుపడూ నిద్రపోతూ ఉిండడిం. (గాఢనిద్ర). 
 అనేకాగ్రత అింటే తలా - తోకా లేకుిండా అనేక ఆల్యచనలు చేయటిం. 
ఇిందువలినే ఏ పనీ సక్రమింగా చేయలేక ఎపుపడూ ఆముద్ిం త్రాగిన ముఖిం 
పెటటకొని, ప్రతివాడూ నిర్యతాిహింతో, నీర్సింతో క్రింగిపోత్తనాిడు. 
ఏకాగ్రత ఉింటే దేవతలను కూడా జయించవచుు.  
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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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