
 

శ్రీమద్భగవద్గీత :16 వ అధ్యాయం 
దైవాసురసంపద్విభాగ 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 ల్యకింల్య కనిపిించే సమస్ ప్రాణికోటి ఆ పర్మాతమయే - 

పుర్యషోత్ముడే. చుట్టూ 50 అద్దలు పెట్టూకొని మధుల్య నీవు నిలబడితే అని  ి
అద్దలల్యను నీ ప్రతిబింబాలు కనిపిస్ాయ. అద్దల వైపుకే చూసే వాడిక్త 
ప్రతిబింబాలే తపప అసలు వుక్్త కనిపిించడు. అద్దలపై నుిండి నీ ద్ృష్టూని 
తొలగించి, ఆ ప్రతిబింబాలకు కార్ణమైన బింబాని  ివెతకటానిక్త ప్రయతిిస్ే 
అసలు వుక్్త  కనిపిస్ాడు.   

అలాగే ఈ ప్రపించిం మీద్ వాుమోహాని  ిపెించుకొని, ద్గనినే చూస్ూ, 
ద్గనిల్యనే అనుభవాలు పిందుతూ ఉిండేవానిక్త ఈ ప్రపించమే కనిపిస్్ింది. 
ప్రతిబింబమే కనిపిస్్ింది. ఈ ప్రపించిం మీద్ వాుమోహాని  ి వద్లి, ద్ృష్టూని 
అింతర్యమఖిం చేస్ే పర్మాతమ ద్ర్శనమే అవుత్తింది. పుర్యషోత్మ ప్రాప్ియే 
అవుత్తింది. ఇదే 15 వ అధ్యుయిం సారాింశిం.  

నిజింగా ఈ 15 వ అధ్యుయింతో భగవదీ్గత పూర్్యనటిే. ఎిందుకింటే 
మానవ జీవత పర్మ లక్ష్యిం మోక్ష్ప్రాప్ి - పుర్యషోత్మ ప్రాప్ి. ఆ లక్ష్యుని  ి
అిందుకున  ితర్యవాత ఇింకా తెలుస్కోవలసిింది ఏముింట్టింది? కాని ఇింకా 
3 అధ్యుయాలు ఉనివ గద్! ఎిందుకోసిం ఉనిటి్ట? అింటే - 16, 17 
అధ్యుయాలు పరిశిషఠఅధ్యుయాలని, 18వ అధ్యుయిం ఉపసింహారాధ్యుయిం 
అని చెబుతార్య. ఏమిటా పద్ల వెనుకనున  ిఅర్ధిం?  

ఒక గ్రింధిం ముగసిన తర్యవాత "ఇింకా ఏమైనా అతి ముఖు 
వషయాలను వదిలిపెటాూమా? " అని గ్రింధిం వ్రాసిన వార్య ఒకసారి వెనకుు 
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తిరిగ ఆల్యచిించి; ఏదో ఒక కార్ణిం చేత చెపపకుిండా వడిచిపెటిూన 
వషయాలను, లేద్ వవర్ింగా తెలుపకుిండా కేవలిం సూచిించి వడిచిన 
వషయాలను ప్రతేుకింగా మళ్ళ ీ అధ్యుయాలుగా వ్రాస్ే వాటిని 'పరిశిషఠ 
అధ్యుయాలు' అింటార్య. అలాింటివే ఈ 16,17 అధ్యుయాలు. ఇక 18 వ 
అధ్యుయిం ఉపసింహారాధ్యుయిం. ఒకుసారి వెనకుు తిరిగ గ్రింధింల్యని 
వషయానిింతటిని సింక్షిప్ింగా చెపిప ముగించటమే ఈ చివరి అధ్యుయిం 
యొకు లక్ష్యిం.      

అిందుకే జా్ఞనేశార్యల వార్య భగవదీ్గత 15 అింతస్ుల భవనిం అని; 16, 
17అధ్యుయాలు గోపుర్ిం అని; 18 వ అధ్యుయిం కలశిం వింటిద్ని అనాిర్య.  

ఈ 16 వ అధ్యుయిం దైవాస్ర్సింపదిాభాగయోగిం. అింటే దైవీ 
సింపద్ను, ఆస్రీసింపద్ను వభాగించి చూపే అధ్యుయిం. ఈ అధ్యుయానిక్త 
మరొక పేర్య స్గుణ దురీ్యణ వభాగయోగిం; స్జన దుర్జన వవేకయోగిం అని 
మరో పేర్య కూడా ఉనిది.  

పిండవులు స్జనులు. కౌర్వులు దుర్జనులు.  
పిండవుల గుణాలు స్గుణాలు. కౌర్వుల గుణాలు దురీ్యణాలు.  
పిండవులవ దైవీ గుణాలు. కౌర్వులవ ఆస్రీ గుణాలు.  
మొద్టి అధ్యుయింల్య పిండవులను, కౌర్వులను దురోుధనుడు వేర్య 

వేర్యగా పేరొునాిడు. ఇకుడ వారి పేరి్య చెపపకుిండా వారి వారి గుణాలను 
వేర్య వేర్యగా పేరొుింట్టనాిర్య.  
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ఇింకొక వచిత్రిం ఏమింటే అకుడ ప్రధమాధ్యుయింల్య దురోుధనుడు 
పిండవ సేనను వవరిస్ూ 3 శి్లకాలను చెపిప, తన సేనను మాత్రిం ఒకు 
శి్లకింల్యనే తెలియజేశాడు. ఇకుడ 16 వ అధ్యుయింల్య భగవానుడు దైవీ 
సింపద్ను 3 శి్లకాలల్య చెపిప, ఆస్రీ సింపద్ను ఒకు శి్లకింల్యనే చెపపటిం 
జరిగింది. ఈ పోలికను జ్ఞగ్రత్గా పరిశీలిించగలిగతే ఇది మొద్టి 
అధ్యుయానిక్త పూర్కిం అని భావించే వీలుింది. పిండవులు దైవీ సింపద్ 
గలవార్య, కౌర్వులు ఆస్రీసింపద్ గలవార్ని తెలుస్్ింది.  

భగవింత్తని అిందుకోవాలింటే శాస్త్రిం ద్ారా ముిందు జా్ఞనాని  ి
పింద్లి. అయతే శాసాానిివనాలనా ,ి వన  ివషయాలను నిలుపుకోవాలనా  ి
అర్హత ఉిండాలి. ద్నినే అధికారి అింటార్య. శాసాాని  ి తెలుస్కొనుటకు 
అధికారి ఎవరో - అనధికారి ఎవరో తేలిి వేసే అధ్యుయిం ఇది. కనుక ఇది 
గ్రింధ్యనిక్త మొద్టి్లనే ఉిండాలి. గ్రింధింల్య ఎకుడ ఉనా  ి సాధకుడి 
వషయింల్య మాత్రిం ఇది మొద్టి్లనే తెలుస్కోవలసిన వషయిం.  

అధికారి కాని వానిక్త తత్వబోధ ఫలిించదు. అిందుకే చాలామింది 
వేద్ింతాని  ి వింట్టనా  ి ఆచర్ణల్యక్త వచిేది మాత్రిం ఏ ఒకరిద్దరికో. 
అింతేకాదు వనగానే ఆచరిించేవార్య అర్యదు. వనగా వనగా ఎపపటికో 
ఆచరిించాలనే భావన కలుగుత్తింది. ద్గనిక్త కార్ణిం వార్య వనే ముిందే 
అధికార్యలు కాకపోవటమే. 
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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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