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శ్రీమద్భగవద్గీత :15 వ అధ్యాయం 
పురుషోతతమప్రాప్తత 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 : 
ఈ అధ్యుయానిక్త మరోపేర్య ప్రసాద్యోగిం. ప్రసాద్ని  ి ఆర్గించే 

సమయింల్య - అింటే భోజనిం చేసే సమయింల్య ఈ అధ్యుయానిి 
పారాయణ చేసే సాింప్రద్యిం అనేక ఆశ్రమాలల్య పాటిస్్ింటార్య. అిందుకే 
ద్గనికీ పేర్య వచ్చింద్ింటార్య పెద్దలు. ఏది ఏమైనా ఇది మామూలు ప్రసాద్ిం 
కాదు. మహాప్రసాద్ిం. మామూలు ప్రసాద్ని  ి మనిం పూట పూట 
ఆర్గించాలి. కాని ఈ మహాప్రసాద్ని  ిఒకకసారి ఆర్గస్ే చాలు. మళ్ళ ీమళ్ళ ీ
ఆర్గించాలిిన పని ఉిండదు. ఈ ప్రసాద్ని  ి చకకగా సదీుర్యవుల ద్ారా 
స్వాకరిించ్ ఆర్గస్ే నర్యడు నారాయణుడవుతాడు. మానవుడు మాధవుడు 
అవుతాడు. జీవుడు దేవుడవుతాడు. పుర్యషుడు పుర్యషోత్ముడవుతాడు.  
 ఇది పుర్యషోత్మప్రాప్ి యోగిం. అింటే పర్మాతమను ొంిందే ఉపాయిం. 
పుర్యషోత్ముడనా  ిపర్మాతమ అనా  ి అింతా ఒకకటే. పుర్యషోత్ముడు ఈ 
దేహమనే పుర్ింల్య కూర్చచని పుర్యషుడయాుడు. పుర్యషుడనా  ి- జీవుడనా  ి- 
క్షేత్రజ్ఞుడనా  ి అింతా ఒకకటే. పర్మాతమ దేహింల్య కూర్చచని దేహభావింతో 
జీవుడయాుడు. దేహభావాని  ి వడిచ్ ఆతమభావింతో ఉనాిడా? నర్యడు 
నారాయణుడే. పర్మాతమయే. 
 అలా నారాయణుడు కావటానికే అసలు ఈ మానవజనమ వచ్చింది. 
నర్యడు చేయవలసినదేదో చేసేస్ే సరి నారాయణుడే అవుతాడు. కాని అనాది 
కాలిం నుించ్ మన బుదిి గుహ మూస్కుపోయింది. బుదిి గుహను తెరిచ్ 
సర్ాసాక్షి అయన పర్మాతమను సాక్షాతకరిింపజేస్కోవాలి. అిందుకే ఈ 
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మానవ జనమనెత్్త వచాచమని మర్చ్పోత్తనాిడు మానవుడు. తన ప్రప్రధమ 
కర్్వుిం - ముఖు కర్్వుిం "తానెవరో తెలుస్కొని తాను తానుగా ఉిండి 
పోవటమే" ననే వషయాని  ి వసమరిస్్నాిడు. కర్్వాుని  ి వడిచ్పెటటటిం 
మహాపాపిం. ఆ పాపానిక్త తగన శిక్షను ప్రకృతే ఇచ్చింది. ఏమిటి ఆ శిక్ష? మన 
మీద్ పడడ ఈ ద్ిండగ మారి చాక్తీయయే. పుడుూ - చస్ూ - దుుఃఖాలు 
అనుభవస్ూ - తలిి గర్భిం నుిండి కాటి వర్కు ఈ సూూలదేహాని  ిమోస్కుింటూ 
పోవటమే. ఎని  ిజనమత్త్్తనా ఇింతే. ఇదే పని. 
 మన అసలు కర్్వాుని  ిమర్చ్పోయాిం. అసలు ద్నిని మన కర్్వుిం 
అని కూడా అనుకోవటిం లేదు. ఈ దేహానిక్త సింబింధించ్న అవసరాలను, ద్గని 
కోసిం చేయవలసిన అడడమైన చాక్తీయనే మన కర్్వుింగా భావస్్నాిిం. ఈ 
గాడిద్ చాక్తీయ చేయటానికే మనిం వచ్చింది అని అనుకుింటునాిిం. అలాగే 
చేస్కుింటూ పోత్తనాిిం.  
 ఒకసారి అింటుకున  ి ఈ జిడుడను వదిలిించుకోలేక తింటాలు 
పడుత్తనాిిం. జనమలకు జనమలు గడిచ్పోత్తనాియ. యుగాలు గడిచ్పోత్త 
నాియ. మహాయుగాలు గడిచ్పోత్తనాియ. కలాాలు, బ్రహమప్రళయాలు 
గడిచ్పోత్తనాియ. ఈ జిడుడను ఎపాటికైనా వదిలిించుకుింటేనే నర్యడు 
నారాయణుడయేుది, జీవుడుదేవుడయేుది, పుర్యషుడు పుర్యషోత్ముడయేుది. 
 నిజింగా నర్యణిి నారాయణుడుగా చెయుటానికే శ్రీకృషి భగవానుడు 
అవతరిించాడు. కలిాతమైన ఉపాధులతో తాద్తమయిం చెింది మీర్య 
నర్యలయాుర్య. మీ నిజసారూపానిి మర్చ్ దేహ్ింద్రియ మనోబుదుిల 
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తాద్తమయింతో నర్యలుగా వువహరిస్్నాిర్య. మీర్య నర్యలిం 
అనుకుింటునాిర్య. కాదుకాదు, "మమైవాింశుః" మీర్ింతా నా అింశయే. నా 
సారూపాలే. పర్మాతమ సారూపులే. నా మాట నమమిండి అని ఆయన 
హితబోధ చేస్్నాిడు. 
 నీవు ఖాళ్ళ అయపో. నిను  ి భీ్య చేస్ాను అని బైబిల్ వాకుిం. నీవు 
నర్భావానిి వదిలితే చాలు. నీవు సాయింగా నారాయణుడివే - ఇది 
గీతాచార్యుని వాకుిం. నారాయణతాాని  ిక్రొత్గా ఎకకడినుించో సింపాదిించే 
పనిలేదు. 
 ఇింతవర్కు ఒకొకకక మెటుట ఎక్తకస్ూ భగవదీ్గత మనను ఈ ప్రపించానిక్త 
దూర్ింగా - పర్మాతమ ద్గీర్కు నడిపిస్్నిది. మొద్టి ఆర్య అధ్యుయాలతో 
కూడిన కర్మషటకింల్య కర్మలను ఫలాపేక్ష లేకుిండా, సింగభావిం లేకుిండా, 
నేనుచేస్్నాిను అనే కర్్ృత  ాబుదిి లేకుిండా, నిష్కకమింగా చేసి చ్త్శుదిిని 
ొంింద్లని; అలా శుది్మైన చ్త్ింతో భగవింత్తని గురిించ్ తెలుస్కొని 
ధ్యున సాధన సాగించాలని భగవానుడు తెలియజేశాడు. ఆ తర్యవాత్త ఆర్య 
అధ్యుయాలతో కూడిన భక్్తషటకింల్య భగవింత్తని మహిమను గురిించ్, 
ఆయన వభూత్తల గురిించ్ తెలియజేసి భక్్తతో ఆయననెలా ఉపాసన 
చెయాుల్య తెలియజేయటిం జరిగింది. ఇక 13వ అధ్యుయిం నుిండి అఖిండ 
జ్ఞున బోధను ప్రార్ింభించార్య. 
 పర్మాతమ క్షేత్రింల్య కూర్చచని క్షేత్రజ్ఞుడయాుడని, క్షేత్రిం నుిండి వడిపోతే 
త్తరిగ పర్మాతమగానే ఉిండిపోతాడని తెలియజెపి ,ా క్షేత్రాని  ిక్షేత్రజ్ఞుని వడద్గసే - 
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వభాగించే ఉపాయానిి 13వ అధ్యుయింల్య చెపాార్య. క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులను 
బింధించ్న తాళ్ళ ీగుణాలేనని - త్రిగుణాలేనని తెలియజెపి ;ా ఆ త్రిగుణాలను, 
వాటి సారూప సాభావాలను, వాటి వువహారాలను, అవ జీవుణిి ఎలా 
బింధస్్నాియో, ఆ బింధనాల నుిండి వడిపిించుకోవటిం ఎలాగో 14వ 
అధ్యుయింల్య చెపాార్య. ఆ గుణాలను అధగమిించ్ గుణాతీత్తడైతే పర్మాతమ 
ప్రాప్ియే. గుణాలల్య చ్క్తకతే పుర్యషుడు; గుణాతీత్తడైతే పుర్యషోత్ముడు. 
ఆయనే పర్మాతమ. ఆయనను అిందుకోవటమే మానవజీవత కర్్వుిం. ఆ 
కర్్వాునిి నెర్వేర్యచకోవాలింటే ఆయన ఎకకడ ఉనిద్గ, ఎలా ఉనిద్గ 
తెలుస్కోవాలి. ఆయనను ఎలా సమీపిించాల్య, ఎలా ఆయనతో ఐకుిం 
కావాల్య తెలుస్కోవాలి. ఆయనతో ఐకుతకు అడుడవచేచ ఆటింకాలేమిటో 
తెలుస్కోవాలి. వాటిని అధగమిించ్ ముిందుకు వెళ్ళ  ీ ఉపాయాలేమిటో 
గ్రహిించాలి. అిందుకే ఈ అధ్యుయిం పర్మాతమ ొకకక శక్్తసామరాూయలను, 
ఆయన ప్రభావాని ,ి ఆయన మహిమను, ఆయన ఎకకడ ఉనిద్గ, ఆయన 
మనకు చేస్్న  ిమేలును, ఆయన గుణగణాలను, ఆయన అసిూతాాని  ిపూర్ిగ 
తెలియజేయటమే గాక ఆయనను అిందుకొనేిందుకు అడుడవస్్న  ిఈ సింసార్ 
వృక్షాని  ి ఎలా తెగనరిక్త వేయాల్య, ఈ ప్రాపించ్క వస్్వులు, వషయాలు, 
భోగాలు ఎటాి అనితాుల్య తెలియజేసి, వాటిపై ఆసక్త్ని పోట్టుటకొని 
పర్మాతమతో ఎలా ఐకుతను సాధించాల్య అని  ివషయాలను కూలింకషింగా 
- పూసగ్రుచ్చనటుి తెలియజెపిాన చ్ని అధ్యుయిం ఈ పుర్యషోత్మ 
ప్రాప్ియోగిం. 
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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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