
 

 

 

శ్రీమద్భగవద్గీత :7 వ అధ్యాయం 
విజ్ఞానయోగం 

 

: 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 

 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 2 ~ 

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

 

 

 

 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 3 ~ 

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

ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ సపతమోధ్యాయః 
విజా్ఞనయోగః 

 

శో్ల॥  మయ్యాసకత మనః పారథ! యోగం యంజనమదాశ్రయః।  
అసంశయం సమగ్రం మం యథాజా్ఞసాసి తచ్ఛ్రుణు॥  (1) 

తా॥ అర్జున! నయందు మనస్సును లగనం చేసి, యోగాన్నన అభ్ాసిస్తత, 
ననున ఆశ్రయంచి, సంశయ్యలు లేకండా, సంపూరణంగా ననున ప రకారంరంగా 
తెలుస్సకోగలవో అది విను.  
 

శో్ల॥  జా్ఞనంతేఽహ్ం సవిజా్ఞనం ఇదం వక్ష్యామ  ాశేష్తః।  
యత్ జా్ఞతా  ానేహ్ భూయోఽనాత్ జా్ఞతవ  ామవ శిష్ాతే॥   (2) 

తా॥ దేన్నన్న తెలుస్సకంటే తిరిగి తెలుస్సకోవలసినది మరొకటి ఉండదో అటిి 
ఈ విజా్ఞనంతో కూడిన జా్ఞనన్నన నేను నీక అశేష్ంగా చెబుతాను.  
 

శో్ల॥ మనుష్యాణం సహ్స్రేషు కశిిద  ాతతి సిదధయే।  
యతతా మపిసిదాధనం కశిినమం వేతిత తతతవతః ॥   (3) 

తా॥ వేలాదిమంది మనుజులలో సిదిధకోసం రకాయతినంచేవార్జ ఎకకడో 
ఒకకర్జంటార్జ. అలా రకాయతినంచి సిదుధలైన వారిలో ప ఒకకరో ననున 
యదారథంగా తెలుస్సకంటార్జ. 
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శో్ల॥  భూమిరాపో నలో వాయః ఖం మనోబుదిధ రేవచ।  
అహ్ంరంర ఇతీయం మే భిననరకాకృతి రషి్ధ్య॥   (4) 

తా॥ భూమి, నీర్జ, అగిన, వాయవు, ఆరంశం మరియ మనస్సు, బుదిధ, 
అహ్ంరంరం అన్న ఇలా న రకాకృతి ఎన్నమిది విభాగాలుగా విభ్జంపబడి ఉంది. 
 

శో్ల॥  అపరేయ మితసతవనాం రకాకృతిం విదిధ మే పరాం।  
జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధ్యరాతేజగత్॥  (5) 

తా॥ ఈ అపరారకాకృతి అలపమైనది. ద్గన్నకనన వేరై జీవుడిగా మరింది. న 
పరమమైన రకాకృతి అన్న తెలుస్సకో. దాన్నవలోనే ఈ జగత్తత ధ్రింపబడుత్తననది. 
 

శో్ల॥  పతదోానీన్న భూతాన్న సరాాణీ త్తాపధ్యరయ।  
అహ్ం కృతునస  ాజగతః రకాభ్వః రకాలయసతథా॥   (6) 

తా॥ ఇది అన్నన ప్రాణులక గరభం అన్న తెలుస్సకో. ఈ య్యవత్తత జగత్తతక నేనే 
పుటి్టకను, అలాగే రకాళయ్యన్నన కూడా.  
 

శో్ల॥  మతతః పరతరం ననాత్ కంచిదసిత ధ్నంజయ!।  
మయ సరామిదం ప్రోతం స్తత్రే మణి గణఇవ॥   (7) 

తా॥ ధ్నంజయ్య! నకనన ఎకకవైనద్గ, వేరైనద్గ కంచెం కూడా పద్గలేదు. ఇది 
య్యవత్తత మణులలో దారంలాగా నలో గ్రుచిబడింది.  
 

శో్ల॥ రసోఽహ్మపుు కంతేయ! రకాభాసిమ శశి స్తరాయోః।  
రకాణవసుర  ావేదేషు శబదఃఖే పౌర్జష్ం నృషు॥   (8) 
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తా॥ కంతేయ్య! నీటిలో ర్జచిన్న నేను. స్తరాచంద్రులలోన్న రంంతిన్న నేను. 
అన్నన వేదాలలోన్న రకాణవాన్నన, ఆరంశంలో శబాదన్నన, నర్జలలో పౌర్జష్యన్నన నేను.  
 

శో్ల॥  పుణ్యాగంథః పృధివాాంచ తేజశి్చసిమ విభావసౌ।  
జీవనం సరాభూతేషు తపశి్చసిమ తపసిాషు॥    (9) 

తా॥ భూమిలోన్న స్సవాసనను నేను. అగినలోన్న రకారంశ్చన్నన, సమసత భూతాల 
లోన్న ప్రాణన్నన. తపస్సు చేసే వారిలో తపస్సును.  
 

శో్ల॥  బీజం మం సరాభూతానం విదిధ పారథ సనతనం।  
బుదిధర్జుదిధ మతామసిమ తేజసేత జసిానమహ్ం॥   (10) 

తా॥ పారాథ! సమసత జీవుల యొకక సనతమైన బీజ్ఞన్నన నేను. బుదిధమంత్తల 
లోన్న తెలివిన్న నేను. తేజస్సు కలిగిన వారిలోన్న తేజస్సును నేను.  
 

శో్ల॥ బలం బలవతాం చాహ్ం రంమరాగ వివరిుతం।  
ధ్రామవిర్జదోధ భూతేషు రంమోసిమ భ్రతరషభ్॥   (11) 

తా॥ భ్రతశ్రేషి్య! బలవంత్తలలో రంమరాగాలు తీసేసిన బలాన్నన నేను. 
జీవుళళలోన్న 'ధ్రామన్నక విర్జదధం గాన్న రంమన్నన' నేను.  
 

శో్ల॥ యేచైవ సాతితవరం భావాః రాజసాతమసాశియే।  
మతత పవేతి తాన్నాదిధ నతాహ్ం తేషు తే మయ॥   (12) 

తా॥ ఇంరం పవేవి సాతిాక, రాజసిక, తామసిక భావాలుననయో అవనీన న 
వలోనే వసాతయన్న తెలుస్సకో. అయతే నేను వాటిలో లేను. అవి నలో 
వుననయ.  
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శో్ల॥  త్రిభిరీ్జణ మయైరాభవైః పభిసుర  ామిదం జగత్।  
మోహితం నభి జ్ఞనతి మమేభ్ ఃా పరమవాయం॥  (13) 

తా॥ ఈ చెపపబడిన మూడు రరంల గుణలతో న్నండిన భావాల చేత ఈ 
సమసత రకాపంచం భ్రంతిలో పడిపోత్తననది. అందుకే వీటన్ననంటికనన శ్రేషి్ం, 
నశరహితం అయన ననున తెలుస్సకో లేకపోత్తననది.  
 

శో్ల॥  దైవీ హ్యాష్యగుణమయీ మమ మయ్య దురతాయ్య।  
మమేవ యే రకాపదాంతే మయ్యమే తాం తరం తితే॥  (14) 

తా॥ దివామైన, గుణమయమైన నయీ మయ దాటశకాం రంన్నది, ఐతే 
ఎవర్జ ననేన సేవిసాతరో వార్జ మత్రం ఈ మయను దాటగలర్జ.  
 

శో్ల॥  నమందుష్కృతినో మూఢః రకాపదాంతే నరాధ్మః।  
మయయ్యఽపహ్ృత జా్ఞనః ఆస్సరం భావమశ్రితాః॥ (15) 

తా॥ దుషి్రంరాాలు చేసేవార్జ, మూఢులు, నరాధ్ములు, మయ చేత జా్ఞనం 
నశించినవార్జ, అస్సరభావాన్నన ఆశ్రయంచినవార్జ ననున సేవించర్జ.  
 

శో్ల॥  చత్తరిాధ్య భ్జంతే మం జనస్సుకృతి నోఽర్జున।  
ఆరోత జజా్ఞస్సరరాథర్థథ జా్ఞనీచ భ్రతరషభ్!॥    (16) 

తా॥ భ్రత శ్రేషా్య! ఆర్జతడూ, జజా్ఞస్సవు, అరాథర్థథ, జా్ఞనీ అనే నలుగు రరంల 
పుణాత్తమలు ననున భ్జసాతర్జ.  
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శో్ల॥  తేష్యం జా్ఞనీ న్నతాయకతః పకభ్కతరిాశిష్ాతే।  
ప్రియోహి జా్ఞన్ననోఽతారథం అహ్ంసచమమప్రియః॥  (17) 

తా॥ వారిలో న్నతాము నతో కలిసి ఉండే, న ఒకకన్నయందే భ్కతగల జా్ఞన్న 
శ్రేషాుడు. అటిి జా్ఞన్నక నేను ఎకకవ ప్రియణిణ. అతడు నక ప్రియడు.  
 

శో్ల॥  ఉదారాసుర  ాపవైతే జా్ఞనీతాాతెమమవ మేవతం।  
ఆసిథతసుహ్ యరంతతామ మమేవానుతతమం గతిం॥  (18) 

తా॥ వీరంతా ఉదార్జలే. అయతే జా్ఞన్న మత్రం న సారూపమేనన్న న 
అభిప్రాయం. ఎందుకంటే అతడు సరోాతతమమైన ప్రాపిత సాథనంగా ననేన 
భావించి, నయందే మనస్స న్నలిప ననున ఆశ్రయంచినవాడౌత్తననడు.  
 

శో్ల॥ బహూనం జనమనమంతే జా్ఞనవాన్ మం రకాపదాతే।  
వాస్సదేవసురామితి స మహాతామ స్స దురోభ్ః॥   (19) 

తా॥ అనేక జనమల అనంతరం జా్ఞన్న సరామూ వాస్సదేవుడే అన్న ననున 
కలుసాతడు. అలాంటి మహాత్తమడు చాలా అర్జదుగా వుంటాడు.  
  

శో్ల॥ రంమై స్మతరహృత జా్ఞనః రకాపదాంతేఽన  ాదేవతాః।  
తంతం న్నయమ మసాతయ రకాకృతా  ాన్నయతా సువయ్య॥ (20) 

తా॥ వారి వారి కోరికల వలో జా్ఞనం హ్రించుకపోగా, తమ రకాకృతి ప్రేరణ 
వలో ఆయ్య న్నయమలను పాటిస్తత ఇతర దేవతలను ఆరాధిస్సతంటార్జ.  
 

శో్ల॥  యోయోయ్యంయ్యం తనుం భ్కతః, శ్రదధయ్యఽరిిత్త మిచరతి।  
తస  ాతసా  ాచలాం శ్రదాధం, తామేవ విదధ్య మాహ్ం॥  (21) 
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తా॥ పప భ్కతలు పప రూపాన్నన శ్రదధతో ఆరాధించాలనుకంటారో ఆయ్య 
భ్కతన్నక అందులోనే చలించన్న శ్రదధను నేను కలిగిసాతను.  
 

శో్ల॥  సతయ్య శ్రదధ య్య యకతః, తసాారాధ్న మీహ్తే।  
లభ్తేచ తతః రంమన్, మయైవ విహితాన్ హితాన్॥     (22) 

తా॥ అతడు అటిి శ్రదధతో కూడిన వాడై ఆయ్య దేవతారూపాన్నన 
ఆరాధించసాగితే దాన్నవలో ఆయ్య కోరికలను న నుండే తీరి్జకంటాడు.  
 

శో్ల॥  అంతవత్తత ఫలం తేష్యం, తదభవతాలప మేధ్సాం।  
దేవాన్ దేవయజోయ్యంతి, మదభరంత య్యంతి మమపి॥  (23) 

తా॥ అలపబుదిధ గలవారిక వచేి ఆ ఫలితం అంతంతో కూడుకననదే. 
దేవతలనరాధించేవార్జ దేవతలను చేర్జకంటార్జ. ననున ఆరాధించేవార్జ 
ననున కూడా చేర్జకంటార్జ.  
 

శో్ల॥  అవాకతం వాకత మపననం, మనాంతే మమ బుదధయః।  
పరంభావ మజ్ఞనంతః, మమవాయమనుతతమం॥  (24) 

తా॥ అవాకతమైన ననున శర్థరాన్నన ధ్రించిన వాన్నగా తెలివి తకకవ వాళ్ళళ 
భావిసాతర్జ. రకాకృతి కనన విలక్షణమైనటిి అవాయమైన, సరాశ్రేషి్మైన న 
సాభావం వారిక తెలియదు.  
 

శో్ల॥  నహ్ం రకారంశ సురాస ,ా యోగమయ్య సమవృతః।  
మూడోఽయం నభి జ్ఞనతి, లోకోమమజ మవాయం॥ (25) 
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తా॥ యోగ మయచేత ఆవరించబడి యనన నేను అంతటా రకారంశించను. 
అందుకే పుట్టిక నశనం లేన్న ననున ఈ మూఢలోకం 
తెలుస్సకోలేకపోత్తననది.  
 

శో్ల॥  వేదాహ్ం సమతీతాన్న, వరతమనన్న చార్జున!।  
భ్విష్యాణి చ భూతాన్న, మంత్తవేదన కశిన॥   (26) 

తా॥ అర్జున! గతించిపోయన జీవుళళను, ఇపుపడునన జీవుళళను, భ్విష్ాత్తతలో 
పుటిబోయే జీవుళళను నేను తెలుస్సకోగలను.  ననున మత్రం ఎవారూ 
తెలుస్సకోలేర్జ. 
 

శో్ల॥  ఇచిాదేాష్ సముతేధన దాందామోహ్యన భారత!।  
సరాభూతాన్న సమోమహ్ం సరీేయ్యంతి పరంతప!॥   (27) 

తా॥ పర్జలను తపింపజేసే అర్జున! ఇచారదేాష్యల నుండి పుటిిన 
దాందామోహాల వలో సమసత ప్రాణులు పుటి్టకతోనే భ్రంతి (అజా్ఞనం) తో 
వస్సతననయ.  
 

శో్ల॥  యేష్యం తాంతగతం పాపం జననం పుణాకరమణం।  
తే దాంద  ామోహ్న్నర్జమరంతః భ్జంతే మం దృఢవ్రతాః॥  (28) 

తా॥ పుణాకరమలు చేయటం వలో ప జనుల యొకక పాపం తొలగిపోత్తందో 
వార్జ దాంద  ా మోహాల నుండి పూరితగా విముకతలై ననున చెదరన్న ద్గక్షతో 
భ్జసాతర్జ. 
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శో్ల॥  జరామరణ మోక్ష్యయ మమశ్రిత  ాయతంతి యే।  
తే బ్రహ్మ తదిాదుఃకృతునం అధ్యాతమం కరమచాఖిలం॥  (29) 

తా॥ ఎవరైతే జరామరణముల నుండి విడుదల పందాలన్న ననున ఆశ్రయంచి 
సాధ్న చేసాతరో వార్జ ఆ బ్రహ్మను, య్యవత్తత ఆధ్యాతామన్నన సమసత కరమను 
తెలుస్సకంటార్జ.  
 

శో్ల॥  సాధిభూతాది దైవం మం, సాధి యజాం చ యే విదుః।  
రకాయ్యణరంలేఽపిచమం, తే విదుర్జాకత చేతసః॥   (30) 

తా॥ అధి భూతం, అధి దైవం, అధి యజాంతో కూడిన ననున ఎవర్జ 
తెలుస్సకంటారో వారి మనస్సు సాాధీనంలో వుండి రకాయ్యణరంలంలో కూడా 
ననున గుర్జతంచుకోగలుగుతార్జ.  
 

గదాం :- ఓం తతుత్ ఇతి శ్రీమద్ భ్గవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్త్తు బ్రహ్మవిదాాయ్యం 
యోగశ్చసేే శ్రీకృష్యణర్జున సంవాదే విజా్ఞనయోగో నమ సపతమోధ్యాయః  
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపములలో క్రంద వివరించిన గ్రంధ్ములు (సంపూరణ వాాఖ  ాసహితంగా) 

మవదద అందుబాట్టలో గలవు 
I. మహాభారతం : ఆదిపరాం, సభాపరాం, అరణాపరాం, విరాటపరాం, 
ఉదోాగపరాం, భీష్మపరాం.... శ్చంతిపరాం; జీవనసతాాలు; ధ్రామధ్రమ విశోేష్ణ; 
ద్రౌపది; కర్జణడు; రకాశనలు – సమధ్యనములు ; మహాభారతంలోన్న 
రామయణం; 
II. ఆధ్యాతిమక గ్రంధ్ములు : కరమసిదాధంతం, జీవుల స్సడిగుండాలు, రకాశ్చంత 
జీవనన్నక 18 స్తత్రములు, మరణన్నన మంగళరకాదంచేస్సకో, ఆధ్యాతిమక 
జీవనం, శ్రీ శంకరాద్మా త వాాసమల, రకాశనలు - సమధ్యనములు; 
III. రకాకరణ గ్రంధ్ములు : తతతవబోధ్, భ్జగోవిందం, శ్రీ దక్షిణమూరితసోతత్రం, 
ఆతమవిదాావిలాసం, ఉపదేశసారం, ఆతమబోధ్, అద్మా తసారం, సాధ్నపంచకం, 
వివేక చూడామణి, న్నరాాణష్టకం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. ఉపన్నష్త్తతలు :- ఈశ్చవాస ,ా కేన, కఠ, ముండక, మండూక ,ా కైవల ,ా గరభ, 
స్తర ,ా దరశన, తారసార, మహావాక ,ా పంచబ్రహ్మ, గోపాలతాపిన ,ా వరాహ్, 
శ్చటాాయనీ, హ్యగ్రీవ, దతాతత్రేయ, గార్జడ, కలిసంతరణ, జ్ఞబాలి, 
సౌభాగాలక్ష్మీ, సరసాతీరహ్స ,ా బహ్ాృచ, ముకతక 
VI.భ్కత: శ్రీమదాభగవతం,శ్రీనరదభ్కతస్తత్రములు,శ్రీకృష్ణఅషి్టతతరశతనమవళి 
VII. బ్రహ్మస్తత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్మస్తత్రములు 
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VIII. గుర్జవు : శ్రీ గుర్జగీత, గుర్జవు యొకక అవసరము, ఆష్యడ / గుర్జ / 
వాాస పూరిణమ ప్రాధ్యనాత, గుర్జవును ఎలా గురితంచి సేవించాలి, ఎందుక ?, 
గుర్జవు పటో శిషుాన్న కరతవాం, గురూపదేశం,  గుర్జవు యొకక ఆవశాకత, 
గుర్జవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుక ? ఎలా పందాలి ?, గుర్జ పాదతీరధం 
IX. సాధ్నలు : పరమరధ సాధ్నలు, సమధి అభాాసం 
X. ఇతర గ్రంధ్ములు : మహాత్తమల స్తకతలు, ఉతతమ జీవనవిధ్యనం, పరమరధ 
సాధ్నలు , మోక్ష సాధ్న రహ్సాం , ధ్యానం - రకాయోజనములు, సో2హ్ం 
భావన దాారా ముకత 
XI. మరెనోన ఇతర గ్రంధ్ములు  

 
Please Contact :    
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 80085 39770 / +91 9538858115 
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