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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ షోడశోధ్యాయః 
దైవాసురసంపద్విభాగ యోగః 

 

శ్రీ భగవానువాచ : 
శోో॥ అభయం సత్వ సంశుద్వధః 
         జా్ఞన యోగ వావసి్థతః   ।  

          దానం దమశ్చ యజా్శ్చ 
          స్విధ్యాయస్ ప ఆరజవం ॥           (1)  
తా ॥ భగవానుడంటున్నాడు. అభయం, అంతఃకరణ శుద్వధ, జా్ఞన యోగంలో 
నిలవటం, దానం, ఇంద్రియనిగ్రహ్ం, యజా్ం, స్విధ్యాయం, తపసుు, 
నిజ్ఞయితీ - (దైవీ సంపద)  
 

శోో॥ అహంస్వ సత  ామక్రోధ్ః  
తాాగః శంత రపై శునం।  
దయా భూతేష్  ిలోలుప్వం  
మారదవం హ్రీర చాపలం॥     (2) 

తా॥ అహంస, సతాం, కోపం లేకండుట, తాాగం, శంత, చాడీలు 
చెపపకండుట, భూతదయ, విష్యలోలతిం లేకండుట, మృదుసిభావం, 
స్థగీ్గ, చపలతిం లేకండుట - (దైవీసంపద) 
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శోో॥ తేజ్ః క్షమా ధ్ృతః శౌచం  
అద్రో హో న్నత మానితా।  
భవంత సంపదం దైవీం  
అభిజ్ఞతస  ాభారత!॥      (3) 

తా॥ తేజ్సుు, ఓర్పప, పటుుదల,శుచితిం, ద్రోహ్చింతన లేకపోవటం, 
అభిమాన రాహతాం. అర్పజన్న! దైవీసంపదలో పుట్టునవారి లక్షణాలు ఇవి. 
లేదా - పుట్టున ప్రతవానికి ఇవే దైవీసంపద అవుతున్నాయి.  
 

శోో॥  దంభో దర్పపఽభిమానశ్చ  
క్రోధ్ః పార్పష్  ామేవచ।  
అజా్ఞనం చాభిజ్ఞతస  ా 
పారి! సంపద మాసురం॥     (4) 

తా॥ అర్పజన్న! దంభం, దరపం, అభిమానం, క్రోధ్ం, పార్పష్ాం, అజా్ఞనం - ఇవి 
అసురసంపదలో జ్నిమంచిన ప్రతవానిలోను ఉండే లక్షణాలు ఇవి.  
 

  శోో॥  దైవీ సంపద్వ  ిమోక్షాయ  
నిబంధ్య యా సురమతా ।  
మాశుచ సుంపదం దైవీం  
అభిజ్ఞతో2స్థ పాండవ! ॥     (5) 

తా॥ దైవీ సంపద మోక్షానికి, ఆసుర సంపద బంధ్యనికి కారణమవుతుందని 
నిశ్చయం. అర్పజన్న! ద్వగ్గలు చెందక. నీవు దైవీసంపదలోనే జ్నిమంచావు.  
 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 5 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

శోో॥  ద్వ  ిభూత సరీ్గ లోకే2స్థమన్  
దైవ ఆసుర ఏవచ ।  
దైవో విస్రశ్ః ప్రోక్ః  
ఆసురం పారి! మేశ్రుణు ॥     (6) 

తా॥ ఈ లోకంలో దైవాసుర్పలనే రండు రకాల ప్రాణులున్నార్ప. పారిా! 
దైవజ్ఞతని గూరిచ విస్్వరంగా చెపాపను. అసుర జ్ఞతని గ్గరించి ఇక న్న నుండి 
విను.  
 

శోో॥  ప్రవృత్ంచ నివృత్ంచ  
జ్న్నన విదురా సురాః।  
నశౌచం న్నపి చాచారః  
న సతాం తేషు విదాతే॥      (7) 

తా॥ అసుర సిభావం గల మానవులు ధ్రమప్రవృత్ని గాని, అధ్రమ నివృత్ని 
గాని తెలుసుకోలేర్ప. వారికి శుచితిం ఉండదు. ఆచారం కూడా సరిగా 
ఉండదు. వారిలో సతాం కూడా కానరాదు.  
 

శోో|| అసత  ామప్రతష్ఠంతే  
జ్గదాహు రనీశ్ిరం |  
అపరసపర సంభూతం  
కిమన  ాతాామ హైతుకం ||     (8) 

తా|| అసురగ్గణ సంపనుాలు ఈ జ్గత్ు అసతామని, ధ్రామధ్రమ వావసి లేనిదని, 
అసలు పరమేశ్ిర్పడు లేడని అంటార్ప. ఈ జ్గత్ు ఎవరివలోనో పుట్టుంద్వ 
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కాదని, కామమే కారణంగా గలిగినదని అంటార్ప. స్త్రీపుర్పష్ సంయోగం వలో 
తపప ఇతరకారణం ఏద్గ లేనిదని వారి భావం.  
 

శోో॥  ఏతాం దృష్టు మవష్ుభ  ా  
నష్టుతామ నోఽలప బుదధయః।  
ప్రభవం తుాగ్ర కరామణః  
క్షయాయ జ్గతోఽహతాః॥    (9) 

తా॥ ఈ రకమైన దృష్టుని అవలంబంచి, సంకచిత బుద్వధ గలవారై, భ్రషుఠలైన 
వీర్ప లోకకంటకలై, దాని న్నశ్న్నని  ా కోర్పతూ క్రూరకరమలు చేసేవారై 
పుడతార్ప.  
 

శోో॥  కామ మాశ్రిత  ాదుష్పపరం  
దంభ మాన మదానిితాః ।  
మోహాదీృహీతాిఽసదాీ్గ్హాన్ 
ప్రవర్ంతేఽశుచివ్రతాః ॥     (10) 

తా॥ తనివి తీరని కోరికలతో, దంభమాన మదాలతో, అవివేకంతో, మండి 
పటుుదలలు గలవారై నీచప్రవృత్ులు గలవారై ప్రవర్ిస్ుంటార్ప.  
 

శోో॥  చింతా మపరి మేయాంచ  
ప్రళయాం తా ముపాశ్రితాః ।  
కామోప భోగ పరమాః 
ఏతావద్వత నిశ్చచతాః ॥      (11) 
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తా॥ చనిపోయంతవరక అంతులేని కోరికలలో మునిగితేలుతూ, 
కామభోగాలు తపప జీవితానికి వేరే లక్షయం ఏద్గలేదని నిశ్చయించుకంటార్ప.  
 

శోో॥  ఆశపాశ్ శ్తైరచదాధః  
కామక్రోధ్ పరాయణాః।  
ఈహ్ంతే కామభోగారిం  
అన్నాయ న్నరి సంచయాన్॥     (12) 

తా॥ వందలాద్వ ఆశపాశల చేత కటుబడిన వారై, కామక్రోధ్యలక వశులై, 
వారి కోరికలు తీర్పచకొనుటక అన్నాయంగానైన్న సరే సంపాద్వంచుకోవాలను 
కంటార్ప.  
 

శోో॥  ఇద మద  ామయా లబధం  
ఇమం ప్రాప్స్ుయ మనోరథం ।  
ఇద మస్్తద మపిమే  
భవిష్ాత పునరినం॥      (13) 

శోో॥  అసౌమయా హ్తః శ్తృః  
హ్నిష్య  ాచాపరా నపి।  
ఈశ్ిర్పఽహ్ మహ్ం భోగీ  
స్థద్ధధఽహ్ం బలవాన్ సుఖీ॥     (14) 

శోో॥  ఆఢ్యాఽభి జ్నవానస్థమ  
కోఽనోాఽస్్థ సదృశోమయా।  
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యక్ష్య  ాదాస్వామి మోద్వష్  ా 
ఇత  ాజా్ఞన విమోహతాః॥     (15) 

తా॥ ఇద్వ ఇపుపడు న్నక లభించింద్వ. ఈ కోరికను తీర్పచకంటాను. ఇద్వ 
ఉనాద్వ. ఈ ధ్నం కూడా ఇక ముందు న్నక లభిస్ుంద్వ.  
తా॥ ఈ శ్తృవు న్న చేతులో హ్తమయాాడు. మిగిలిన వాళళను కూడా 
చంప్స్స్్వను. నేను ఈశ్ిర్పణ్ణణ. నేను భోగిని. నేను స్థదుధణ్ణణ. బలవంతుణ్ణణ. సుఖిని.  
తా॥ నేను ధ్నవంతుణ్ణణ. గొపపకలంలో పుటాును. న్నతో సమానమైనవాడు 
ఎకాడున్నాడు? యాగాలుచేస్్వను, దాన్నలిస్్వను. సంతోష్టని  ాపందుతాను. 
ఈ విధ్ంగా అజా్ఞనంలో మోహ్ం చెందుతుంటార్ప ఆసుర సంపనుాలు.  
 

శోో॥  అనేక చిత్ విభ్రం తాః  
మోహ్జ్ఞల సమావృతాః ।  
ప్రసక్ాః కామ భోగేషు  
పతంత నరకేఽశుచౌ॥      (16) 

తా॥ అనేక రకాల చిత్ భ్రంతులలో మునిగిపోయి, మోహ్ంలో చికాకొని, 
కామభోగాలలో ఆసక్ి గలవారై వీర్ప అపవిత్రమైన నరకంలో పడిపోతార్ప.  
 

శోో॥  ఆతమ సంభావితాః స్బ్ధః  
ధ్న మాన మదానిితాః ।  
యజ్ంతే న్నమ య జ్ఞా స్ే  
దంభేన్నఽవిధి పూరికం ॥     (17) 
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తా॥ తమని తాము గొపపగా భావించుకొనేవార్ప; వినయము, గౌరవము 
లేనివార్ప, ధ్నమునాదనే దురాభిమానంతో మద్ధనమత్ులైనవార్ప, దంభంతో, 
శస్త్ర విధిని పాట్టంచకండా న్నమమాత్రపు యజా్ఞలు చేస్్వర్ప.  
 

శోో॥  అహ్ంకారం బలం దరపం  
కామం క్రోధ్ంచ సంశ్రితాః।  
మామాతమ పరదేహేషు  
ప్రద్విష్ంతోఽభ  ాసూయకాః॥     (18) 

తా॥ అహ్ంకారం, పశుబలం, దరపం, కామం, క్రోధ్ం - వీట్టని 
ఆశ్రయించుకనావార్ప తమలోను, ఇతర్పలలోను ఉన  ా నను  ా
అసూయాపర్పలై దేిష్టస్్వర్ప. 
 

శోో॥  తానహ్ం ద్విష్తః క్రూరాన్  
సంస్వరేషు నరాధ్మాన్।  
క్షిపామ  ాజ్స్ర మశుభాన్  
ఆసుర ష్యివ యోనిషు॥      (19) 

తా॥ ఇలా నను  ా దేిష్టంచే ఈ క్రూర్పలైన నరాధ్ములను నేను ఎలోపుపడు 
జ్ననమరణ సంస్వర మారీంలో నీచయోనులోో విస్థరేస్్వను.  
 

శోో॥ ఆసురం యోని మాపన్న ఃా  
మూఢా జ్నమని జ్నమని ।  
మామప్రాప్్త్యవ కంతేయ!  
తతోయాం తాధ్మాం గతం॥     (20) 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 10 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

తా॥ అర్పజన్న! ఆసురికమైన నీచ యోనులందు జ్నిమంచిన మూఢులు జ్నమలక 
జ్నమలు నను  ాచేర్పకోలేక ఇంకా ఇంకా అధోగతకి పోతుంటార్ప.  
 

శోో॥  త్రివిధ్ం నరక సేాదం  
దాిరం న్నశ్న మాతమనః।  
కామః క్రోధ్ః స్థా లోభః  
తస్వమదే తతరయం తాజేత్॥       (21) 

తా॥ కామం, క్రోధ్ం అలాగే లోభం - ఈ మూడూ ఆతమన్నశ్న్ననికి దారితీసే 
నరకదాిరాలు. అందువలో ఈ మూడింట్టని విడిచిప్త్టాులి.  
 

శోో॥  ఏతైరి  ిముక్ః కంతేయ!  
తమోదాిరై స్త్రి భిరారః ।  
ఆచర తాాతమన శ్శ్రాయః    
తతోయాత పరాం గతం॥     (22) 

తా॥ కంతేయా! ఈ మూడు తమో దాిరాల నుండి విడుదల పంద్వన 
నర్పడు శ్శ్యసుును స్వధించిన వాడవుతాడు. దానివలో పరమగతని 
పందుతాడు.  
  

శోో॥  యః శస్త్ర విధి ముతుృజ్  ా
వర్తే కామ కారతః।  
న స స్థద్వధ మవాపోాత  
న సుఖం న పరాం గతం॥     (23) 
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తా॥ ఎవర్ప శస్త్రవిధిని విడిచిప్త్ట్టు తన కోరికల ప్రకారం ప్రవర్ిస్్వడో అతడు 
కారాస్థద్వధని పందడు; సుఖానీ  ాపందడు; పరమగతనీ పందడు.  
 

శోో॥  తస్వమ ఛ్చచస్త్రం ప్రమాణం తే  
కారా  ాకార  ావావసి్థతౌ।  
జా్ఞతా  ిశస్త్ర విధ్యనోక్ం  
కరమ కర్్ప మిహారహస్థ ॥     (24) 

తా॥ అందువలో చేయదగిన పనిఏద్వ? చేయకూడని పనిఏద్వ? అని నిరాధరణ 
చేసుకొనటంలో నీక ప్రమాణం శస్త్రమే. కనుక శస్త్రం చెపిపన విధి 
విధ్యన్నలను చకాగా తెలుసుకొని ఇకాడ కరమ చేయటానికి అర్పహడవు.  
 

గదాం: ఓం తతుత్ ఇత శ్రీమద్ భగవదీ్గతాసు ఉపనిష్తుు బ్రహ్మ విదాాయాం 
యోగశసేర శ్రీకృష్టణర్పజన సంవాదే దైవాసుర సంపద్విభాగ యోనాన్నమ 
షోడశోఽధ్యాయః॥  
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపములలో క్రంద వివరించిన గ్రంధ్ములు (సంపూరణ వాాఖ  ాసహతంగా) 

మావదద అందుబ్టులో గలవు 
I. మహాభారతం : ఆద్వపరిం, సభాపరిం, అరణాపరిం, విరాటపరిం, 
ఉద్ధాగపరిం, భీష్మపరిం.... శంతపరిం; జీవనసతాాలు; ధ్రామధ్రమ విశో్లష్ణ; 
ద్రౌపద్వ; కర్పణడు; ప్రశ్ాలు – సమాధ్యనములు ; మహాభారతంలోని 
రామాయణం; 
II. ఆధ్యాతమక గ్రంధ్ములు : కరమస్థదాధంతం, జీవుల సుడిగ్గండాలు, ప్రశంత 
జీవన్ననికి 18 సూత్రములు, మరణాని  ా మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధ్యాతమక 
జీవనం, శ్రీ శ్ంకరాద్ఞి త వాాసమాల, ప్రశ్ాలు - సమాధ్యనములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధ్ములు : తత్వబోధ్, భజ్నావిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్ిస్్తత్రం, 
ఆతమవిదాావిలాసం, ఉపదేశ్స్వరం, ఆతమబోధ్, అద్ఞి తస్వరం, స్వధ్నపంచకం, 
వివేక చూడామణ్ణ, నిరాిణష్టాం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. ఉపనిష్త్ులు :- ఈశవాస ,ా కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా గరభ, 
సూర ,ా దరరన, తారస్వర, మహావాక ,ా పంచబ్రహ్మ, నాపాలతాపిన ,ా వరాహ్, 
శటాాయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్ాత్రేయ, గార్పడ, కలిసంతరణ, జ్ఞబ్లి, 
సౌభాగాలక్ష్మీ, సరసితీరహ్స ,ా బహ్ిృచ, ముక్ిక 
VI.భక్ి: శ్రీమదాభగవతం,శ్రీన్నరదభక్ిసూత్రములు,శ్రీకృష్ణఅషోుత్రశ్తన్నమావళి 
VII. బ్రహ్మసూత్రములు : శ్రీ బ్దరాయణ విరచిత బ్రహ్మసూత్రములు 
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VIII. గ్గర్పవు : శ్రీ గ్గర్పగీత, గ్గర్పవు యొక  ాఅవసరము, ఆష్టడ / గ్గర్ప / 
వాాస పూరిణమ ప్రాధ్యనాత, గ్గర్పవును ఎలా గ్గర్ించి సేవించాలి, ఎందుక ?, 
గ్గర్పవు పటో శ్చషుాని కర్వాం, గ్గరూపదేశ్ం,  గ్గర్పవు యొక  ా ఆవశ్ాకత, 
గ్గర్పవు యొక  ాఅనుగ్రహ్ం ఎందుక ? ఎలా పందాలి ?, గ్గర్ప పాదతీరధం 
IX. స్వధ్నలు : పరమారధ స్వధ్నలు, సమాధి అభాాసం 
X. ఇతర గ్రంధ్ములు : మహాతుమల సూక్లు, ఉత్మ జీవనవిధ్యనం, పరమారధ 
స్వధ్నలు , మోక్ష స్వధ్న్న రహ్సాం , ధ్యానం - ప్రయోజ్నములు, స్త2హ్ం 
భావన దాిరా ముక్ి 
XI. మరనో  ాఇతర గ్రంధ్ములు  
  

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