
 

శ్రీమద్భగవద్గీత :11 వ అధ్యాయం 
విశ్వరూపసందర్శన యోగం 

 

: 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 : 

విశ్వరూపసాందర్శనాంతో అర్జునుడు ధనుుడయ్యుడు. విశ్వరూప 
పర్మత్మను దర్శాంచాలని దేవత్లు కూడా ఉబలాట పడతార్జ . కాని వార్కా 
భాగుిం లేదు. అది అాంత్ దురి్భమైనది. అాంతే కాదు వేద్ధుయనిం చేసి 
నాందువలలగాని, గొపప త్పస్సు చేసినాందువలలగాని, దాన ధర్మమలు చేసినాందు 
వలలగాని, యజ్ఞయ్యగాదిక్రతువులు చేసినాందువలలగాని ఈ దివు 
విశ్వరూపానిిద్రిశించలేర్ని సాక్షాత్్త భగవానుడే చెపాపడు. మరెలా సాధు 
మవుతుాంది? దానికీ భగవానుడే సమధానాం చెపాపడు. అననుభక్త ి వలల 
మత్రమే  విశ్వరూపాని  ిదర్శాంవవ్చు, తెలుస్సకోవ్చు, ప్రవేశాంవవ్చు - అని. 

కనుక మనాం కూడా మనలోని మలినాలను, కలమషాలను ప్రయత్ిాం 
చేత్ తొలగాం్కొని, మనస్సును నిర్మలాం - పర్శుదధాం చేసి, అాందులో 
భగవద్భక్తిని నిాంపాలి. మనస్సును భగవాంతుని ఆలోవనలతో నిాంపాలి. ఇత్ర్ 
లౌక్తక విషయ్యలను, అనుమైన చాంత్నలను విడిచపెట్టి అననుమైన చిత్ింతో 
భగవింత్తని      సమర్ాంచాలి . అప్పపడే విశ్వ రూప సాందర్శన భాగుాం కలిగేది. 
 విశ్వరూపాని  ిచూడటాం అాంటే ఏదో ఒక అదుుత్మైన పెదదరూపాని  ి
చూడటాం కాదు. ఈ విశ్వాం మొత్ాని  ి విశ్వవశ్వర్జనిగా చూడగలగటమే . 
అర్జునునిక్త అట్టి అనుభవాం భగవాంతుని అనుగ్రహాంచే కలిగాంది. అలా 
మనమూ ద్రిశించగలిగతే  - ఏమిట్ట ప్రయోజ్నాం ? 
 విశ్వాంలోని సమసమిూ భగవానుడే అయితే ఇక ఈ విశ్వాంలో 
భగవాంతుడు కానిదేమాంటాంది ? కనుక విశ్వాంలోని మనవులు, జ్ాంతువులు, 
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క్రూర్మృగాలు, పక్షులు, పామలు, చెటల, చేమలు, కొాండలు, పర్వతాలు, 
నదులు, సమద్రాలూ, మాంచ - చెడు, గొపప - త్క్కువ, వర్ - అవర్, అాంతా - 
అన్న  ి భగవాంతుడే. ఈ అనుభవాం వాంట పట్టాిందా! ఇక దేనిన్న దేవషాంచే 
పనిలేదు. దేనిన్న అసహ్ుించుకొనే పని లేదు. మన దేవషానిక్త, అసహ్యునిక్త, 
జుగుపసకు కార్ణాం ఈ అనుభవజ్ఞఞనాం లేకపోవటమే . 
 ఇప్పపడు విశ్వాంలోని ఎవర్ని దేవషాంచనా, దేనిని దేవషాంచనా, దేనిపటల 
జుగుపస, అసహుాం కలిగనా, దేనిఫై కోపగాంచనా భగవాంతుని దేవషాంచనటేల - 
అసహ్ుాం్క్కనిటేల. అని  ి రూపాలలో వుాండేది ఆయనే గదా! అాందుకే 
"నిర్వా ర్ః సర్ాభూతేషు"అని ఈ అధాుయాంలోనే చెపపటాం జ్ర్గాంది. అట్ట ి
అనుభవజ్ఞఞని సర్వభూతాలపటల శతృభావాం లేక్కాండా ఉాంటాడు. అనిిాంటా - 
అాంత్టా - అనిివేళలా భగవాంతునే దర్శస్త ి ఉాంటాడు. ఇదే సర్వత్రా 
పర్మత్మ దర్శనాం. 
 ఇట్ట ిసిితి మనకూ కలగాలాంటే విశ్వరూపమను సాందర్శాంచాలి. అలా 
సాందర్శాంచాలాంటే మనక్క అనను భక్త ిత్పపక్కాండా ఉాండితీర్మలి . 
 "అనేక బాహూదర్ వకరనేత్రాం పశ్యుమి "అని అర్ునుడు విశ్వరూపాని  ి
దర్శస్త ి ఆశ్చుర్ుాంతో పలుక్కతునాిడు. ఆ విశ్వ రూపధార్ భగవాంతునిక్త 
అనేక బాహువులు, అనేక ఉదర్మలు, అనేక నోళ్ళు, అనేక కళ్ళు - ఇని  ి
ఎకుణిణించి వచిినయ్ ఆయనక్క? అాంటే - అాందర్ బాహువులు ఆయనవే. 
అాందర్ ఉదర్మలు ఆయనవే. ఏ పొటిలో పట్టడినిాం వేసినా అది ఆ 
భగవాంతునికే చేర్జతుాంది. అాందుకే లోకసేవ లోకేశార్జని సేవ అవుతుాంది. 
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మనవసేవ మధవసేవ అవుతుాంది. అయితే మనకాంత్ విశ్యలభావాం ఉాందా? 
లేదు, కార్ణాం? మన జ్ఞఞనాం కేవలజ్ఞఞనాం, అనుభవాంలేని జ్ఞఞనాం. 
 ఒకాయనక్క ఒకుడే కొడుక్క. గొపప వదువులు వదివిాంచాడు. ఢిల్లలలో 
పెదద ఉదోుగాం. కొడుక్క 20సాంవతసరాలైనా త్ాండ్రి దగగర్క్క ర్మలేదు. ఈ త్ాండ్రి 
అకుడక్క పోలేదు. చవర్క్త ఒకనాడు త్లిల, త్ాండ్రి ఇదదరూ ధైర్ుాం చేసి కొడుక్క 
దగగర్క్క వెళ్ళులని రైలెకాుర్జ. చాలా దూర్ప్రయ్యణాం గనుక ఒకకసార్గా 
అాంత్ ప్రయ్యణాం  చెయులేక మధులో నాగపూర్ సేషిన్ లో దిగ ఒక 
ధర్మశ్యలలో చేర్మర్జ. అదేసమయాంలో ఆఫీసరైన క్కమర్జడిక్త నాగపూర్ లో 
పని త్గలిాంది. అకుడ పని చూచుకొని సవగ్రామమాం వె్ల త్లిలత్ాం్రులలను చూచి 
వదాదమని భార్ుతో సహ్య బయలు దేర్మడు. నాగపూర్ సేిషన్ లో దిగ 
అనుకోక్కాండా త్లిలత్ాం్రులలున  ిధర్మశ్యల లోనే వార్ ప్రకుగదిలోనే దిగాడు. 
మసలాయనక్క కలర్మ వచచుాంది. దేశ్ాం కాని దేశ్ాంలో వచచున ఈ కషాినిక్త 
లబోదిబో మాంటనిది ఆ త్లిల. ఈ గోలాంతా విని, ఆఫీసర్ గార్జ బయట్టక్త 
ర్మక్కాండానే త్లుప్పలు బిగాంచ, సత్రాం యజ్మనిక్త ఫోన్ చేసి "ఆ కలర్మ 
వచచున మనిష ని బయటక్క పాంపాండి"అాంటనాిడు, హాంగామ చేస్సనిాిడు. 
అాంత్లో మసలాయన వని పోయ్యడు. అదే సమయాం లో న్నళు పాంప్ప 
దగగర్క్కవెళ్త ికోడలు అత్గార్ని గుర్జపిట్టాింది. వనిపోయిాంది మమగారేనని 
గ్రహ్ాంచ భర్ితో చెప్పాంది. ఆ మట వినటాంతోనే కరెాంట షాక్ త్గలినట్ట్లాంది 
ఆఫీసర్జగార్క్త. ఎవరో తెలియనప్పపడు బయట్టక్త పాంపమని ఆర్ముటాం చేశ్యడు. 
ఇప్పపడేమయిాంది? 
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 సామనుుడి ఆర్ముటాం ఇలాగే ఉాంటాంది. ఏదోదో సాధాంచాాం 
అనుక్కాంటాడు. ఎదుట్ట వాడిక్త ద్రోహాం చేయగలిగానని ఆనాందిసాడిు. కాన్న 
అది భగవాంతుడిక్త ద్రోహాం చేయటమే నని, త్నక్క తాను ద్రోహాం 
చేస్సకోవటమే నని తెలియదు. అనుభవాంలేని ఒట్టి జ్ఞఞనాం ఇలాగే ఉాంటాంది. 
అాందర్ని ఒకట్టగా చూడ గలిగే అనుభవజ్ఞఞనాం ఉాండాలి.  
 అర్యునునిక్త ఇటవాంట్ట అనుభవజ్ఞఞనాం కలిగాంచాలని భగవాంతుని 
ఉదేదశ్ాం. అాందుకే విభూతి యోగాం చవర్లో “విషి భాుహమిదాం కృతసనిం 
ఏకింశ్వన సిితో జ్గత్” - ఈ జ్గత్్త అాంత్ట్టని నేను ఒకుఅాంశ్తో నిలిప్ 
ఉాంచాను - అనాిడు భగవానుడు. ఇది విన  ిఅర్యునునిక్త ఇాంత్ బ్రహ్మిండమైన 
జ్గత్్త అాంతా త్నలో ఒకు అాంశ్ అయితే అసలు భగవాంతుని ఆ 
మహ్యసవరూపాం ఎలా ఉాంటాందో చూడాలనే క్కతూహలాం కలిగాంది. 
అాందుకే భగవాంతుణ్ణ ికోర్జక్కనాిడు, "న్న సాంపూర్ి సవరూపాని  ిఒకు సార్ 
చూప్ప! అని. భక్కనిి కోరెును నెర్వేర్చుటానిక్త భగవాంతుడు త్న విశ్వరూపాని  ి
ప్రదర్శాంచాడు ఈ అధుయాంలో, దీనివలల -  
(1) ఈ బ్రహ్మిండమైన విశ్వాంలో జ్ర్గే పనులన్న  ిత్నలోనే జ్ర్జగుతునాియని 
చూప్ాంచ అర్యునునిలోని అహాంకార్మని  ి పోగొటాడిు. ఇాంత్ వర్క్క ఈ 
గొపపయుదాదని  ి చేసి వీర్మధివీర్జలైన శతృవులను త్న పర్మక్రమాంతో 
జ్యిాంచాలి, ఇది నా కర్ివుాం అనుక్కాంటనాిడు అర్యునుడు, ఇప్పపడు 
అర్ధమయింది. అని  ిపనులు వాటాంత్ట అవే జ్ర్గపోత్తింటాయని, అాందులో 
కొాందర్జ నిమిత్మత్రులవుతారే గాని, నిజ్ాంగా వార్జ చేసేదేమీ లేదని, వార్  
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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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