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శ్రీమద్భగవద్గీత :10 వ అధ్యాయం 
విభూతియోగం 

 

: 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 : 
 ఈ ల్యకింల్య ప్రతిప్రాణి - ప్రతిజీవ యొకక యద్ర్థ సారూపిం బ్రహమమే. 
ఐతే ఆ వషయాని  ి తెలుసుకొనే అర్హత, అవకాశిం మానవుడిక్త మాత్రమే 
ఉనిది. కనుక ప్రతిమానవుడు తాను యద్ర్థింగా  - తత్వతః బ్రహమమే 
(పర్మాతేమ) అని తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకొని, బ్రహ్మమని  ి చేర్యకొని 
బ్రహమముగా ఉిండిపోవాలి. అలా ఉిండాలింటే బ్రహ్మమ్ ుసిం చేయాలి. ఆ 
బ్రహ్మమ్ుసిం ఎలా చేయాల్య 9వ అధ్యుయిం చివరి శ్లికింల్య 
తెలియజేయటిం జరిగింది. అదే "మనమనాభవ మద్భక్ః మద్ుజీ మాిం 
నమసుకర్య" - నాయిందే మనసుునిలుపు, నాకు భక్ుడవుకా, నను  ిపూజించు, 
నాకే నమసకరిించు - అని. 
 అయతే ఈ నిర్ింతర్ బ్రహ్మమ్ ుసిం కార్ురూపిం ద్లాాలింటే అింతటా 
పర్మాతమ ఉనిటి్ల పర్మాతమను ద్రిశించగలగాలి. ఈ ప్రపించింల్యని 
అనిిింటా, అింద్రిల్యను పర్మాతేమ ఉనిటి్ల ్వన చేయాలి. అలా ్వన 
చెయాులింటే పర్మాతమ యొకక వభూత్తలు తెలియాలి. 
 మనిం బింగారాని  ి ద్రిశించాలింటే బింగార్ిం యొకక వభూత్తలు - 
అింటే గాజులు, గొలుసులు, ఉింగరాలు, వడ్రాణాలు, వింకెలు, హ్మరాలు, నెకిెస 
లు, ముకుకపుడకలు, తలపినుిలు, జూకాలు - - - ఇలా ర్కర్కాల వభూత్తలు 
తెలిస్్త ఆ తర్యవాత నీవు గాజులు చూచినా, గొలుసులు చూచినా, జూకాలు 
చూచినా, నెకెిసుి చూచినా, వడ్రాణాలు చూచినా - వేటిని చూసు్నాి 
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వాటనిిింటి యద్ర్థ సారూపిం బింగార్మే అని, బింగారానిి 
చూడగలుగుతావు. 
 అలాగే సర్ాత్రా వాుపిించియున  ి పర్మాతమను ద్రిశించాలింటే 
పర్మాతమ యొకక వవధ వభూత్తలు తెలియాలి. ఈ వశాజగత్్త అింతా 
భగవద్ వభూతే అయనపపటికీ ఈ అధ్యుయింల్య కొని  ికొని  ివస్ువులను 
దివువభూత్తలుగా చెపపటిం జరిగింది. ప్రపించింల్యని అనిి వసు్వులు 
దివువభూత్తలు కాదు. అవ సామానువభూత్తలు. అయతే వేటిల్య తేజసుు, 
బలిం, ఐశార్ుిం, వద్ు, శక్త్, కాింతి వశేషింగా ఉింటాయో అవ 
దివువభూత్తలు.  
 అగ  ి సామానురూపింల్య సర్ావాుపకింగా అని  ి వస్ువులల్యను 
ఉింట్లింది. అయతే చెకుముక్త రాయల్య అది వశేషమైన శక్్తతో ఉనిది. 
అిందుకే చెకుముక్త రాయ అగ  ియొకక దివువభూతి. తక్తకనవనీ  ిసామాను 
వభూత్తలు.  
 అింతేకాదు ఈ అధ్యుయింల్య చెపిపన వభూత్తలల్య కొని  ి
సాతిాకమైనవ, కొని  ిరాజసికమైనవ, కొని  ితామసికమైనవ.  
 గింగ సాతిాకవభూతి. సిింహిం రాజసికవభూతి. జూద్ిం తామసిక 
వభూతి. అయనా వాటివాటి సా్ వింల్య, వాటివాటి ప్ర్వింల్య వాటిక్త 
వశిషటత ఉనిది; ప్రతేుకత ఉనిది. అయతే ఇకకడే మనకొక సిందేహిం 
కలగవచుా. భగవింత్తడు గుణాతీత్తడు - గుణర్హిత్తడు గద్! మరి ఈ 
రాజసిక, తామసిక వభూత్తలు కూడా ఉింటాయా? అని.  

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 7 ~ 

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

 "యేచైవ సాతిాకా ్వాః రాజసాస్ామసాశాయే"(7-12) - సాత్ివక, 
రాజసిక, తామసిక ్వాలు అనీ  ినానుిండే కలిగనవ. అవనీ  ినా వభూత్తలే - 
అని 7వ అధ్యుయింల్య భగవానుడే సాయింగా తెలియజేశాడు. అయతే నిజిం 
అదే అయనపపటికీ ఉపాసకుడు ఉపాసనకు అనిిింటిని స్వాకరిించలేడు.  
 నీళ్ళనీ  ిభగవత్ సారూపమే. అయతే ఉపుపనీర్య త్రాగగలమా?  
 పాములనీ  ి భగవత్ సారూపమే. అలాగని వాటిని మెడకు తగలిించు 

కోగాలమా? 
 అలాగే అని  ి వస్ువులు భగవింత్తని వభూత్తలే అయనా వశేషమైన 
సత్ా కలవానినే భగవింత్తనిగా ఆరాధించగలిం. ఒక మహ్మత్తమని, సర్ాసింగ 
పరితాుగని, భక్ుణిి, జా్ఞనిని పూజించగలమే గాని ఒక దురామరీ్యని, హింతకుణిి 
భగవింత్తనిగా పూజించలేము గద్! కనుక ఉపాసకుని ఉపాసనా సౌలభుిం 
కొర్కు ఈ అధ్యుయింల్య అనేక దివువభూత్తలు చెపపబడాాయ. అిందుకే ఈ 
అధ్యుయాని  ివభూతియోగిం అనాిర్య. భగవింత్తని వభూత్తలు వస్ార్ింగా 
పేర్కకనబడిన అధ్యుయిం ఇది.  
 భగవింత్తని వభూత్తలు తెలుసుకునిిందువలి ప్రయోజనమేమిటి?  
 భగవింత్తని వభూత్తలు తెలుసుకోవటిం వలి మనకు సర్ాత్రా ఈశార్ 
ద్ృష్టట - పర్మాతమ ద్ృష్టట అలవడుత్తింది. ఎవరిని చూచినా, దేనిని చూచినా 
పర్మాతమ సారూపులుగానే కనిపిస్ార్య. ద్నివలి పర్మాతమ ధ్యునింల్య 
ముింద్డుగు వేయటిం జర్యగుత్తింది. భక్్త చకకగా కుదుర్యత్తింది. ఈ సర్ాత్రా 
పర్మాతమద్ృష్టట మనను ఉనితింగా నిలుపుత్తింది. అిందుకే ఈ వభూత్తలు.  
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 ఈ వశామింతా పర్మాతేమ గనుక; ఆయన లేని వస్ువుగాని, ప్రాణిగాని 
లేదు గనుక ఈ వభూత్తలు అింత్తలేనివ. అింత్తలేని వభూత్తలను అనిిింటిని 
ఎవారూ పూర్ిగా వవరిించలేర్య. ఈ వశాల వశాింల్యని సమస్ నామరూపాల 
ల్యను చైతనురూపింగా పర్మాతేమ ఉనాిడు. అింటే మించి వాటితో పాట్ల 
చెడావాటిల్య కూడా భగవింత్తని ద్రిశించాలింటే మొద్టి్ల కషటింగా ఉింట్లింది.  
 ఒక సర్ాసింగ పరితాుగని భగవింత్తనిగా చూడగలిం. కాని సాార్థిం 
కోసిం గొింత్తలు కోస్తవాణిి పర్మాతమగా చూడగలమా? శ్రీకృష్ణిని 
భగవింత్తనిగా పూజించగలిం. కాని శిశుపాలుణిి అలా పూజించగలమా? 
అలాగే ఉత్ముణిి భగవింత్తనిగా చూడగలిం. కాని అధముణిి భగవింత్తనిగా 
చూడలేిం. అిందుకే మొద్ట మొద్ట ఉత్మ వసు్వులల్య భగవద్దృష్టటని 
అవలింబిస్ూ వస్్త క్రమక్రమింగా నికృషట వస్ువులల్య కూడా భగవింత్తని 
ద్రిశించే జా్ఞనిం కలుగుత్తింది. అక్షరా ు్సిం చేస్త పిలివాడు మొద్ట మొద్ట 
పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు దిదుదకుింటాడు.తరాాత తరాాత చినిచిన  ి అక్షరాలు 
వ్రాస్ాడు. సాధకుడు కూడా అింతే.  
 ఈ సాధనల్య ఎవడు కృతార్యథడవుతాడో -అింటే ఈ అధ్యుయింల్య 
చెపపబడా వభూత్తలల్య, వశేషవస్ువులల్య భగవింత్తని చూడటింల్య ఎవడు 
నిషి్ణత్తడవుతాడో అటిటవాడు క్రమింగా ఈ వశాింల్యని సమస్ వస్ువులను 
పర్మాతమగా - వశేాశార్యడుగా ద్రిశించగలుగుతాడు. అదే వశారూపసింద్ర్శన 
యోగిం. వశాింల్యని సమసా్నిి పర్మాతమగా ద్రిశించే నేర్యప కలిగతే 
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పర్మాతమను వశారూపుడుగా - వశేాశార్యడుగా ద్రిశించటిం జర్యగుత్తింది. 
అింటే 10వ అధ్యుయింల్య పాసైతే 11వ అధ్యుయానిక్త ప్రమోషన్ వస్ుింది.  
 ఈ అధ్యుయింల్య భగవింత్తని వభూతిని, భగవింత్తనితో యోగాని  ి- 
రిండిింటినీ చెపాపర్య. "ఏతాిం వభూతిిం యోగించ" అింటూ రింటినీ వడద్గసి 
చెపాపర్య. వభూతి అింటే ఏమిటి? భూతి అింటే సింపద్ - ఐశార్ుిం అని అర్థిం. 
వభూతి అింటే వశేషమైన సింపద్ - వశేషమైన ఐశార్ుిం అని. అింతేగాని 
వభూతి అింటే నొసటిపై పూసుకొనే తెలిని పొడి అనికాదు. శైవమో - 
వైషివమో బాగా తలకెక్తకతే ఇలాింటి అరాథలు దొరి్యత్తింటాయ.  
 ఒక ఊళ్ళళ గీతాజా్ఞనయజాిం జర్యగుత్తనిది. యజాిం ముగింపు రోజున 
అధ్యుయాింత గద్ుని  ి చదువుత్తనాిడు సాామీజీ. 'వభూతి యోగోనామ 
ద్శమోధ్యుయః' అనాిడు. ఈ వచనాని  ి చద్వటింతోనే వనే శ్రోతలల్య 
శైవులు లేచి చూచారా! మా వభూతి భగవదీ్గతల్య కూడా ఉనిది అనాిర్ట. 
అింతల్య వైషివులు లేచి మా నామాలు భగవద్గీతల్య ఉనాియ 
గమనిించలేద్? అనాిర్ట. ఇలా సింకుచిత సాింప్రద్యక ్వాలను, 
అసింబద్ధ ప్రలాపాలను భగవదీ్గతకు అింటగటేట అవవేకులు కూడా ఉింటార్య. 
కనుక వభూతి అింటే శివాలయింల్య దొరికే వభూతి కాదు. సింపద్, ఐశార్ుిం 
అని అర్థిం. ఇక యోగిం అింటే కలయక అని అర్థిం. దేనితో కలయక? ఆ 
పర్మాతమతో కలయక. పర్మాతమతో ఏకతాానుభూతిక్త సాధనిం. ఈ జీవుణిి 
దేవుడితో ఐకుిం చెయుటానిక్త సాధన ఏదో అదే యోగిం. ఇలా వభూతి –  
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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/- 
 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 11 ~ 

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

 
 

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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