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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ చతురధశోధ్యాయః 
గుణత్రయ విభాగయోగః 

 

శ్రీ భగవానువాచ : 
శోో: పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి 

జా్ఞనానాం జా్ఞన ముతతమం | 
యజా్ఞత్వ  ామునయ స్సర్వ  ా 
పరం సిద్ధధ మితో గత్వః   ||     (1) 

త్వ : భగవానుడంటునాాడు. మునులందరు దేనిని తెలుసుకొని ఈ 
స్ంసారబంధ్ం నుండి విడివడి శ్రేష్ఠమైన మోక్షసిద్ధధని పందుత్వరో అటి్ట 
శ్రేష్ఠమైన జా్ఞనాని  ాతిరిగి (మరల) చెబుతునాాను.     

 

శోో : ఇదం జా్ఞన ముపాశ్రిత  ా 
మమసాధ్రమయ మాగత్వః | 
స్రీ్వపి నో పజ్ఞయంతే  
ప్రళయే న వాధ్ంతిచ ||                         (2) 

త్వ : ఈ జ్ఞానానిా ఆశ్రయంచి నా స్ాభావానిా పంద్ధనవారు స్ృష్టి 
జరిగినప్పుడు ప్పటి్రు. ప్రళయం స్ంభవించినప్పుడు వాధ్ చెందరు.  
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శోో॥  మమయోని రమహ్ద్్బరహ్మ 
తసిమన్ గరభం దధ్య మాహ్ం। 
స్ంభవ స్సర  ాభూత్వనాం 
తతో భవతి భారత ! ॥     (3) 

త్వ॥ అరుునా! మూలప్రకృతి లేదా స్మిషి్టవాస్నలే నా యోని. అందులో నేను 
బీజ్ఞని  ాఉంచుత్వను. అని  ాప్రాణుల ప్పటిుక దాని నుండే స్ంభవిసుతంద్ధ. 

 

శోో॥ స్ర  ాయోనిషు కంతేయ! 
మూరతయః స్ంభవంతి యః । 
త్వసాం బ్రహ్మ మహ్ద్యానిః 
అహ్ం బీజప్రదః పిత్వ ॥     (4) 

త్వ॥ కంతేయ! స్కల యోనుల నుండి ఏయే మూరుతలు జనిమసుతనాాయో 
వాట్ట అనిాంట్ట కి యోని మహ్ద్ బ్రహ్మ (స్మిషి్ట వాస్నలు) తండ్రిని బీజ్ఞని  ా
ఇచే్చ నేనే. 

 

శోో॥  స్తతవం రజస్తమ ఇతి 
గుణః ప్రకృతి స్ంభవాః । 
నిజధ్ాంతి మహాబాహో! 
దేహే దేహిన మవాయం॥    (5) 

త్వ॥ ఓ మహాబాహుడా!  స్తతవం, రజసుస, తమసుస అనే గుణలు ప్రకృతి 
నుండి ప్పటి్టనవి. అవి అవాయమైన దేహిని (జీవుణ్ణణ) దేహ్ంలో బంధిసుతనాాయ.  
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శోో॥ తత్ర స్తతవం నిరమలత్వాత్  
ప్రకాశక మనామయం ।  
సుఖ స్ంగేన బధ్యాతి  
జా్ఞన స్ంగేన చానఘ ! ॥          (6)  

త్వ॥ అనఘా! ఆ మూడు గుణలలోను స్తతవగుణం నిరమలమైనద్ధ గనుక 
ప్రకాశవంతంగా, స్ాచఛంగా ఉంటుంద్ధ. ఇంద్రియ సుఖాలతోను, జా్ఞనంతోను 
ముడిపెటి్ట జీవుణ్ణణ బంధిసుతంద్ధ.  

 

శోో॥ రజో రగాతమకం విద్ధధ  
తృష్ణణ స్ంగ స్ముదభవం ।  
తని  ాబధ్యాతి కంతేయ !  
కరమ స్ంగేన దేహినం ॥             (7) 

త్వ॥ కంతేయ! రజోగుణం దృశావిష్యలపై ఆస్కితని కలిగించి; కోరికను, 
స్ంగభావాని  ాకలిగిసుతందని తెలుసుకో. అద్ధ కరమలయందు ఆస్కిత కలిగించి 
ఆతమను దేహ్ంలో బంధిసుతంద్ధ.  

 

శోో॥  తమస్తవ జా్ఞనజం విద్ధధ  
మోహ్నం స్ర  ాదేహినాం ।  
ప్రమాదాలస్  ానిద్రాభః  
తని  ాబధ్యాతి భారత! ॥            (8)  
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త్వ॥ భారత్వ ! తమసుస అనేద్ధ అజా్ఞనం నుండి ప్పటి్ట అని  ా ప్రాణులను 
మోహ్ంలో పడవేసుతందని తెలుసుకో. ఏమరపాటు, బదధకం (సోమరితనం), 
నిద్బలతో జీవుణ్ణణ ఈ తమోగుణం గటి్టగా బంధిసుతంద్ధ. 

 

శోో॥ స్తతవం సుఖే స్ంజయతి  
రజః కరమణ్ణ భారత ! ।  
జా్ఞనమావృతాతు తమః   
ప్రమాదే స్ంజయతు  ాత ॥         (9)  

త్వ॥ భారత! స్తతవగుణం ఇంద్రియ సుఖాలను కలుగజేసి, రజోగుణం కరమల 
యందు ఆస్కిత కలిగించి, తమోగుణమేమో జా్ఞనాని  ాకపిువేసి ఏమరుపాటు 
కలిగించి వృద్ధధ చెందుత్వయ. ఎంత ఆశేరాం!  

 

శోో॥ రజస్తమ శే్చభ భూయ  
స్తతవం భవతి భారత! ।  
రజస్సతతవం తమశ్చేవ  
తమస్సతతవం రజస్తథా ॥            (10)  

త్వ॥ భారత ! స్తతవగుణం రజస్తమోగుణలను అణచివేసి పైకివసుతంద్ధ. 
రజోగుణం స్తతవతమోగుణలను, అలాగే తమోగుణం స్తతవరజోగుణలను 
అణచి అభవృద్ధధ చెందుత్వయ. 

 

శోో॥ స్ర  ాదాార్వషు దేహేఽసిమన్  
ప్రకాశ ఉప జ్ఞయతే ।  
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జా్ఞనం యదా తదా విదాాత్  
వివృదధం స్తతవ మితుాత ॥        (11)  

త్వ॥ ఈ దేహ్ంలోని అని  ాదాారల నుండి ప్రకాశరూపమైన జా్ఞనం ఎప్పుడు 
వాకతమవుతుంద్య అప్పుడు స్తతవగుణం వృద్ధధ అవుతునాటోు తెలుసుకో. 

 

శోో॥ లోభ ప్రవృతిత ర రంభః  
కరమణ మశమః స్ుృహా ।  
రజస్యాత్వని జ్ఞయంతే   
వివృదేధ భరతరషభ ! ॥             (12)  

త్వ: ఓ భరత శ్రేషిుడా! రజసుస పెరుగుతూ ఉనాప్పుడు లోభము, కరమల 
యందు ప్రవృతిత, కరమలనారంభంచుట్, అశ్చంతి, ఆశ - ఇవి కలుగుతుంటాయ. 

 

శోో॥ అప్రకాశోఽప్రవృతితశే  
ప్రమాద్య మోహ్ ఏవచ ।  
తమస్య  ాత్వని జ్ఞయంతే   
వివృదేధ కురు నందన ! ॥      (13)  

త్వ॥ కురునందనా! అరుునా! తమోగుణం పెరుగుతునాప్పుడు బుద్ధధ 
మందగించట్ం (అయోమయ సిితి), ఏమరుపాటు, బదధకం (సోమరితనం), 
భ్రంతి జనిసాతయ. 

 

శోో॥ యదా స్తేతవ ప్రవృదేధతు  
ప్రళయం యతి దేహ్భృత్ ।  
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తద్యతతమ విదాన్ లోకాన్  
అమలాన్ ప్రతి పదాతే ॥      (14) 

త్వ॥ ఎప్పుడు స్తతవగుణం వృద్ధధ చెందుతుండగా దేహ్ధ్యరి మరణ్ణసాతడో 
అప్పుడు ఉతతమజా్ఞనంగల నిరమలమైన లోకాలను పందుత్వడు.  

 

శోో॥ రజసి ప్రళయం గత్వ  ా  
కరమ స్ంగిషు జ్ఞయతే ।  
తదా ప్రలీన స్తమ సి  
మూఢ యోని షు జ్ఞయతే ॥    (15) 

త్వ॥ రజోగుణంలో ఉనాప్పుడు మరణ్ణంచినవాడు కరమస్కుతలగు వారియందు 
జనిమసాతడు. అలాగే తమసుసలో మరణ్ణస్యత మూఢ యోనులలో జనిమసాతడు. 

 

శోో॥ కరమణ సుసకృత సాాహుః  
సాతితవకం నిరమలం ఫలం ।  
రజస్సుత ఫలం దుఃఖం  
అజా్ఞనం తమస్ః ఫలం ॥            (16)  

త్వ॥ ప్పణాకరమలకు, మంచిపనులకు సాతితవకమైన, నిరమలమైన ఫలం 
లభసుతందని అంటారు. రజోగుణ కరమలకు దుఃఖమే ఫలమని, తమోగుణ 
కరమలకు అజా్ఞనం ఫలమనీ చెబుత్వరు .  

 

శోో॥ స్త్వతవత్ స్ంజ్ఞయతే జా్ఞనం  
రజసో లోభ ఏవచ ।  
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ప్రమాద మోహౌ తమస్ః  
భవతోఽజా్ఞన మేవచ ॥          (17)  

త్వ॥ స్తతవగుణం వలో జా్ఞనం వసుతంద్ధ. రజోగుణం వలో లోభం 
కలుగుతుంద్ధ. తమసుస వలో  ఏమరుపాటు, భ్రంతి, అజా్ఞనము కలుగుత్వయ. 

 

శోో॥ ఊరధవం గచఛంతి స్తతవసిాః       
మధ్య  ాతిషి్ంతి రజసాః  ।  
జఘన  ాగుణ వృతితసిాః  
అధో గచఛంతి త్వమసాః  ॥          (18) 

త్వ॥ స్తతవంలో నిలిచినవారు ఊరధవలోకాలకు వెళత్వరు. రజసులు 
మధ్ాలోనే ఉండిపోత్వరు. అధ్మగుణమైన తమసుసలో నిలిచినవారు 
అధోలోకాలకు వెళ్ళిపోత్వరు. 

 

శోో॥ నానాం గుణేభ  ాకరతరం  
యదా ద్బషి్ణఽను పశాతి ।  
గుణేభాశే పరం వేతిత  
మదాభవం సోఽధి గచఛతి ॥       (19)  

త్వ॥ ఎప్పుడు గుణల కన  ావేరైన కరత లేడని వివేకంతో తెలుసుకుంటాడో, 
త్రిగుణలకన  ా వేరైనవానిగా తనను తెలుసుకుంటాడో అతడు నా భావానే  ా
పందుత్వడు. (కరత గుణలు. త్వను గుణల కన  ావేరు)  
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శోో॥ గుణ నేత్వ నతీత  ాత్రీన్  
దేహీ దేహ్ స్ముదభవాన్ ।  
జనమ మృతు  ాజర దుఃఖః   
విముకోతఽమృత మశ్నాతే  ॥          (20) 

త్వ॥ దేహాలను ప్పటి్టంచ్చ ఈ మూడు గుణలను అధిగమించిన దేహ్ధ్యరి 
జనమమృతుాజర దుఃఖాల నుండి విముకుతడై అమృతత్వాని  ాపందుత్వడు.  

 

అరుున ఉవాచ :- 
శోో॥ కైరోింగై స్త్రీన్ గుణ నేత్వన్      

అతీతో భవతి ప్రభో! ।  
కిమాచారః కధ్ం చైత్వన్  
త్రీన్ గుణ నతి వరతతే ॥          (21)  

త్వ॥ అరుునుడంటునాాడు ప్రభూ! ఈ మూడు గుణలను దాట్టన వాడు ఏ 
లక్షణలతో కూడిన వాడవుతునాాడు? అతడి ప్రవరతన ఎలా ఉంటుంద్ధ? ఈ 
మూడు గుణలను ఎలా దాట్గలడు?  

  

శ్రీ భగవానువాచ :-  
శోో॥ ప్రకాశం చ ప్రవృతితం చ  

మోహ్మే వచ పాండవ ! ।  
నదేాషి్ట స్ంప్రవృత్వతని  
న నివృత్వతని కాంక్షతి ॥          (22)  
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త్వ॥ భగవానుడంటునాాడు, పాండుప్పత్రా! అరుునా! ప్రకాశం, ప్రవృతిత, 
మోహ్ము తట్సిించినప్పుడు దేాష్టంచడు; పోయనప్పుడు కోరడు.  

 

శోో॥ ఉదాసీన వదాసీనః  
గుణై రో  ాన విచాలాతే ।  
గుణ వరతంత ఇతేావ  
యోఽవ తిష్ఠతి నేంగతే ॥         (23)  

త్వ॥ తట్సిుని వలె నిరోిపతంగా ఉనావాడై, గుణల చ్చత చలించకుండా 
ఉంటాడు. గుణలు ప్రవరితసుతనాాయ అనుకుంటూ ఎవడు చలించకుండా 
ధ్ృఢంగా ఉంటాడో అతడే గుణతీతుడు. 

 

శోో॥ స్మ దుఃఖ సుఖః స్ాసి్ః  
స్మలోషి్ణశమ కాంచనః ।  
తుల  ాప్రియ ప్రియో ధీరః  
తుల  ానిందాతమ స్ంసుతతిః ॥         (24)  

త్వ॥ సుఖదుఃఖాలలో స్మంగా ఉంటూ, ఆతమలో నిలిచి, మటి్ట రయ  
బంగారలను ఒకకట్టగా చూస్తత, ప్రియ, అప్రియములందు, దూష్ణ 
భూష్ణలందు స్మంగా ప్రవరితసాతడు. 

 

శోో॥ మానావ మాన యో సుతల ఃా  
తులో  ామిత్రారి పక్ష యోః ।  
స్రారంభ పరి త్వాగీ  
గుణతీత స్స ఉచాతే ॥        (25) 
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త్వ॥ మానావమానముల పటో్ స్మభావంతో ఉంటూ, మిత్రపక్ష్యలను శతృ 
పక్ష్యలను ఒకకట్టగా చూస్తత, స్మస్త కరమలను తాజంచి బ్రహ్మనిషి్లో 
ఉండేవాడు గుణతీతుడు అని చెపుబడత్వడు. 

 

శోో॥ మాంచయోఽవాభచార్వణ 
భకిత యోగేన స్యవతే ।  
స్ గుణన్ స్మతీతెచా త్వన్  
బ్రహ్మ భూయయ కలుతే ॥              (26)  

త్వ॥ ఎవరైతే వాభచరించని (అననామైన) భకితతో నను  ాస్యవిసాతరో అతడు ఈ 
గుణలనిాంట్టని చకకగా అధిగమించి బ్రహ్మముగా అగుట్కు (జీవనుమకుతడ 
గుట్కు) స్మరుధడౌత్వడు. 

 

శోో॥ బ్రాహ్మణో హి ప్రతిషి్ణఽహ్ం  
అమృత సా  ావాయ స్  ాచ  ।  
శ్చశాతస్  ాచ ధ్రమ స్  ా 
సుఖస్చా  కాంతి కస్  ాచ ॥                (27)  

త్వ॥ అమృతము, అవాయము, శ్చశాత ధ్రమము, ఏకాంత సుఖము అయన 
బ్రహ్మమునకు నేను ఆధ్యరని .ా 

 

గదాం : 
ఓం తత్ స్త్ ఇతి శ్రీమదభగవదీ్గత్వసు ఉపనిష్తుస బ్రహ్మ విదాాయం  
యోగ శ్చసే్య శ్రీ కృష్ణణరుున స్ంవాదే గుణ త్రయ విభాగ యోగో నామ 
చతురదశోఽధ్యాయః  
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపములలో క్రంద వివరించిన గ్రంధ్ములు (స్ంపూరణ వాాఖ  ాస్హితంగా) 

మావదద అందుబాటులో గలవు 
I. మహాభారతం : ఆద్ధపరాం, స్భాపరాం, అరణాపరాం, విరట్పరాం, 
ఉద్యాగపరాం, భీష్మపరాం.... శ్చంతిపరాం; జీవనస్త్వాలు; ధ్రమధ్రమ విశో్లష్ణ; 
ద్రౌపద్ధ; కరుణడు; ప్రశాలు – స్మాధ్యనములు ; మహాభారతంలోని 
రమాయణం; 
II. ఆధ్యాతిమక గ్రంధ్ములు : కరమసిదాధంతం, జీవుల సుడిగుండాలు, ప్రశ్చంత 
జీవనానికి 18 స్తత్రములు, మరణని  ా మంగళప్రదంచ్చసుకో, ఆధ్యాతిమక 
జీవనం, శ్రీ శంకరద్చా త వాాస్మాల, ప్రశాలు - స్మాధ్యనములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధ్ములు : తతతవబోధ్, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణమూరితసోతత్రం, 
ఆతమవిదాావిలాస్ం, ఉపదేశసారం, ఆతమబోధ్, అద్చా తసారం, సాధ్నపంచకం, 
వివేక చూడామణ్ణ, నిరాణష్ట్కం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. ఉపనిష్తుతలు :- ఈశ్చవాస్ ,ా కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా గరభ, 
స్తర ,ా దరశన, త్వరసార, మహావాక ,ా పంచబ్రహ్మ, గోపాలత్వపిన ,ా వరహ్, 
శ్చటాాయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్వతత్రేయ, గారుడ, కలిస్ంతరణ, జ్ఞబాలి, 
సౌభాగాలక్ష్మీ, స్రస్ాతీరహ్స్ ,ా బహ్ాృచ, ముకితక 
VI.భకిత: శ్రీమదాభగవతం,శ్రీనారదభకితస్తత్రములు,శ్రీకృష్ణఅషి్టతతరశతనామావళ్ళ 
VII. బ్రహ్మస్తత్రములు : శ్రీ బాదరయణ విరచిత బ్రహ్మస్తత్రములు 
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VIII. గురువు : శ్రీ గురుగీత, గురువు యొకక అవస్రము, ఆష్ణడ / గురు / 
వాాస్ పూరిణమ ప్రాధ్యనాత, గురువును ఎలా గురితంచి స్యవించాలి, ఎందుకు ?, 
గురువు పటో్ శిషుాని కరతవాం, గురూపదేశం,  గురువు యొకక ఆవశాకత, 
గురువు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పందాలి ?, గురు పాదతీరధం 
IX. సాధ్నలు : పరమారధ సాధ్నలు, స్మాధి అభాాస్ం 
X. ఇతర గ్రంధ్ములు : మహాతుమల స్తకుతలు, ఉతతమ జీవనవిధ్యనం, పరమారధ 
సాధ్నలు , మోక్ష సాధ్నా రహ్స్ాం , ధ్యానం - ప్రయోజనములు, సో2హ్ం 
భావన దాార ముకిత 
XI. మరెనో  ాఇతర గ్రంధ్ములు  
  

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