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శ్రీమద్భగవద్గీత :14 వ అధ్యాయం 
గుణత్రయ విభాగయోగం 

 

: 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 
 

 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com
http://www.srichalapathirao.com/catalog
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf
mailto:care@srichalapathirao.com
http://www.srichalapathirao.com/catalog


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 5 ~ 

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

: ఉపోదా్తిం : 
త్రయిం అింటే మూడు. గుణత్రయిం అింటే మూడు గుణాలు. అవే 

సత్వర్జస్మోగుణాలు. ఈ మూడు గుణాలను వభాగించి తెలుసుకొనే 
అధ్యుయిం గనుక ఇది గుణత్రయ వభాగయోగిం అనాిర్య. 

12వ అధ్యుయిం భక్్త యోగిం. అది పూర్ిగావటింతోనే 13నుిండి 
18వర్కు గల ఆర్య అధ్యుయాలల్య భగవానుడు అఖిండజా్ఞనబోధను చేశాడు. 
ఇలా భక్్తని గురిించి చెపిినతర్యవాతనే జా్ఞనబోధంింకుకు రారంర్ింభించినలి? 
భగవదీ్గతను ముగించి, భగవానుడు ద్గనిని ఎవరిక్త చెప్పిల్య తెలియచేశాడు.  
శి్ల : "ఇద్ింతే నా తపసాాయ నా భక్్తయ కద్చన  

న చా శుశ్రూషవే వాచుిం నచమాిం యోభు సూయతి" (18 అ 67శి్ల) 
"ఈ జా్ఞనాని  ి తపసుు చెయునివానిక్త, భక్ుడు క్తనివానిక్త, గుర్యసేవ 
చెయునివానిక్త, నను  ిదేాషించేవానిక్త చెపిరాకు." అని గీతాబోధ చివర్ల్య 
భగవానుడు చెపిటిం జరిగింది. అింటే అలాింటివానిక్త ఈ జా్ఞనాని  ిచెపిినా 
ప్రయోజనిం లేకు - అని. కనుక భక్ుడైనవానికే జా్ఞనబోధను తెలుసుకొనే 
అర్హత. 13వ అధ్యుయిం 19వ  శి్లకింల్య "మద్భక్ ఏతదిాజా్ఞయ"- నా భక్ుడే 
ఈ జా్ఞనాని  ి తెలుసుకోగలుగుతాడు. - అని కూడా చెప్పిడు భగవానుడు. 
అింటే భక్ుడైనవానికే జా్ఞనాని  ిపిందే అర్హత ఉనిది - అని అర్ధిం.  

అింకుకే భక్్తయోగాని  ి చెపిిన వింటనే జా్ఞనషటాిం ద్ారా అఖిండ 
జా్ఞనబోధను రారంర్ింభించాడు భగవానుడు.  
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13వ అధ్యుయింల్య క్షేత్రక్షేత్రజా్ఞల యొక  ా లక్షణాలను చెపి  ి వాటిని 
వభాగించే పద్ధతిని వవరిించాడు.  

క్షేత్రమింటే శరీర్మని, క్షేత్రజా్ఞడింటే ఈ శరీరాని  ితెలుసుకొనేవాడు - 
ద్గనిని ఆడిించేవాడు - అని, అతడే ఆతమయని, ఆతమయే పర్మాతమయని తెలియ 
చేశాడు. ఆ తర్యవాత ప్రకృతి-పుర్యషుల పేర్యతో ఇదే వషయాని  ి మరొక 
రూపింల్య మారిి చెపిటిం జరిగింది.  

ఈ జగత్్తల్యని సాావర్ జింగమాలని  ిప్రకృతి-పుర్యష సమ్మమళనిం వలినే 
ఉద్భవించినవని చెబుతూ - ప్రకృతిల్య (వాసనల ప్రకృతిల్య) ప్రతిఫలిించాడు 
పుర్యషుడు. ప్రకృతి మారిపోతూ ఉింటే పుర్యషుడు ఆ మార్యిలను తనపై 
ఆప్పదిించుకుింటూ వేర్యవేర్య యోనులల్య పుడుతూ ఉింటాడని, అలా 
మార్యిలను తనపై ఆప్పదిించుకొనుటకు క్తర్ణిం ప్రకృతి నుిండి పుటిిన 
గుణాలతో, అతడి సింయోగమ్మనని 22వ శి్లకింల్య చెపిటిం జరిగింది.  

ఒక వుక్్త నాటకింల్య స్త్రీ ప్పత్రను పోషస్ునాిడు. స్త్రీ వేషింల్య, స్త్రీ యొక  ా
హావభావాలను ప్రద్రిిసూ్ ఆ ప్పత్రల్య జీవసు్నాిడు. అతడు అలా 
ప్రవరి్ించడానిక్త క్తర్ణిం ఆ ప్పత్ర యొకా సాభావము, గుణాలే. అలాగే 
పుర్యషుడు ప్రకృతి గుణాలతో సింయోగిం చెింద్టిం వలి తనను తాను 
మర్చిపోత్తనాిడు. మళి్ల తన సాితిల్య తాను ఉిండాలింటే ఆ గుణాల పలి 
నుిండి వడిపిించుకోవాలి. అలా వడిపిించుకోవాలింటే ఆ గుణాల యొక  ా
పులికను, లక్షణాలను, సాభావానిి, వాటి బలానిి, బలహీనతలను 
తెలుసుకోవాలి. వీటనిిటిని తెలియచెపే  ి అవక్తశిం 13వ అధ్యుయింల్య 
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భగవానునిక్త లభించలేకు. ఈ గుణాల గురిించిన  వవరాలను తెలియచెప  ి
కుిండానే అకాడ ప్రకృతి - పుర్యషులను వేర్యచేసే వవేక్తనిి అిందిించే 
ప్రయతిిం జరిగింది.  

అయతే అర్యునునిక్త అకాడే సిందేహిం వచిి ఉిండవచిు. ప్రకృతి నుిండి 
పుర్యషుణిి వేర్యచేయాలింటే ప్రకృతియొక  ా గుణాల సాింగతాుని  ి
తొలగించాలి గద్! అలా తొలగించాలింటే అసలు మనల్య ఏఏ గుణాలు 
ఉింటాయ? ఆ గుణాలతో జీవుడిక్త ఎలా సింయోగిం కలుగుత్తనిది? ఆ 
గుణాలు పుర్యషుణిి ఎలా బింధించ గలుగుత్తనాియ ? ఏ గుణాల 
ప్రభావిం వలి ఏ జనమలు వస్ునాియ ? ఈ గుణాల నుిండి వడివడే ఉప్పయిం 
ఏమిటి ? గుణాలనుిండి వడివడిన సిద్ధపుర్యషుడు - గుణాతీత్తడు ఈ ల్యకింల్య 
ఎలా వువహరిసా్డు ? అనే సిందేహాలు అకాడే కలిగఉిండవచుి. క్తని 
అర్యునునిక్త ఈ సిందేహాలను వుక్ించేసే అవక్తశిం రాలేకు. అయనపిటికీ 
భగవింత్తడు సర్ాజా్ఞడు గనుక శిషుుని మనసుుల్యని సిందేహాలను కనిపెటిి 
ఈ అధ్యుయాని  ిప్రతేుకింగా కేటాయించాడు.  

అింకుకే త్రిగుణాలింటే ఏమిటి ? వాటి పులిపూర్వాత్రాలేమిటి ? వాటి 
లక్షణాలు, కర్మధరామలు, అవ జీవుణిి ఎలా బింధసా్య? ఎలా వృదిధ 
చెింకుతాయ? అనే వషయాలను; ఏ లక్షణాలు ప్రబలింగా ఉనిపుిడు ఏ 
గుణాలునిలి? ఏ గుణాలు ప్రబలింగా ఉనిపుిడు మర్ణిస్ే ఎలవింటి జనమలు 
వస్ాయ? అనే వషయాలను పూర్ిగ వవరిించి చివర్కు అర్యునుని ప్రశితో 
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గుణాలన్ని వదిలిన గుణాతీత్తడైన సిద్ధపుర్యషుడు ఎలాింటి లక్షణాలు 
కలిగఉింటాడో, ఎలా వువహరిస్ాడో తెలియచేశాడు.  

13వ అధ్యుయింల్య చెపికుిండా వదిలిన వషయాలకొనసాగింపే ఈ 
14వ అధ్యుయిం. అింకుకే అర్యునుని ప్రశితో పనిలేకుిండా నేర్యగా బోధ 
రారంర్ింభమింది. ప్రతేుకింగా మూడు గుణాల గురిించి చెపిిన అధ్యుయిం 
గనుక ద్గనిక్త గుణత్రయ వభాగయోగిం అని పేర్య పెటిడిం జరిగింది.  

అధ్యుయిం చినిదే అయనా ఇింకుల్యని వస్ువు ఎింతో వలువైనది, 
ఉపయోగకర్మనది. జీవుడు దేవుడయేుింకుకు - ఇింక్త చెప్పిలింటే జీవుడు 
దేవుడేనని తెలియచెపేిది ఈ అధ్యుయిం.  

ఒకే పర్మాతమ అనేక క్షేత్రాలల్య ప్రతిఫలిించినపుిడు, జీవుళ్ళు అని 
పిలువబడుత్తనాిర్య. అయతే జీవుళుింతా ఒకాటిగా ఉింలనాిరా ? లేకు. 
వేర్యవేర్య రూప్పలతో, సాభావాలతో ఉింలనాిర్య. క్తర్ణిం ఏమిటి? క్షేత్రాల 
యొక  ా గుణాలల్యని బేధ్యలవలినే. ఒకే కరింల అని  ి బలుులల్యనిక్త, అని  ి
పరికరాలల్యనిక్త వస్ునిది. అయతే అని  ి పరికరాలు ఒకాటిగా 
ఉింలనాియా? లేకు. బలుు వలిగ క్తింతినిసు్ింది . ఫ్యును తిరిగ 
గాలినిస్ునిది. ఫ్రిజ్ వస్ువులను చలిబర్యస్ునిది. హీటర్య న్నటిని వేడి 
చేస్ునిది. ద్గనిక్త క్తర్ణిం ఆయా పరికరాలల్యని తేడాల వలినే. 

అలాగే జీవుళుింతా ఒక  ావధింగా ఉిండకపోవటానిక్త క్తర్ణిం ప్రకృతి 
యొక  ా (క్షేత్రాలయొక )ా గుణసింయోగిం వలినే. ఈ సింయోగిం వదిలిించు 
కుింటే జీవుడు పర్మాతేమ అవుతాడు.  
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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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