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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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శ్రీమద్భగవద్గతీ :  రిండవ అధ్యుయిం 

సాింఖు యోగిం 

 అర్యునుని వషాద్ిం పర్మాతమను శర్ణు పింద్టానిక్త ద్రి 
తీసిింది. అిందుకే ఆ వషాద్ిం యోగమింది. ఇపుుడిది రిండవ 
అధ్యుయిం. సాింఖుయోగిం. సాింఖుిం అింటే పరిశుద్ధమన 
ఆతమజ్ఞానిం. యోగిం అింటే ఉపాయిం. పరిశుద్ధమన ఆతమజ్ఞానానిి 
పిందే ఉపాయిం - మోక్షానిి పిందే ఉపాయిం ఇకకడ 
చెపుబడిింది.  
 దేహిం పించభూతాలతో తయారైనద్ని, నామరూపాలతో 
గురి్ించబడుత్తనిద్ని, ఇది ఎపుటికైనా నశిించిపోయేదేనని, ఈ 
దేహానిక్త ఆధ్యర్మన ఆతమ నాశనిం లేనిద్ని, నితుమనద్ని, 
సచిిద్నింద్సారూపమని, అది నీవేనని ఈ అధ్యుయింల్య 
తెలియజేయటిం జరిగింది.  
 దిాతీయిం అదిాతీయిం అింటార్య. ఈ అధ్యుయిం నిజిం  
అదిాతీయమే. గీతాసార్ిం అింతా ఇిందుల్యనే ఉనిది. ఇది 72 
శ్లికాలతో కూడిన పెద్ద అధ్యుయిం. ఇిందుల్య 1 నుిండి 10 
వర్కుగల శ్లికాలు వషాద్ింల్య మునిగన అర్యునుడు కృషణప్రభావానిక్త 
లింగపోయ, సింపూర్ణ శర్ణాగతిని పింది, ఆతమజ్ఞానానిి 
అిందుకొనుటకు అర్హతను సింపాదిించిన వషయములను 
వవరిస్త్నివ. 11 నుిండి 30 వర్కు గల శ్లికాలు సింపూర్ణమన 
ఆతమజ్ఞానానిి తెలియజేస్త్నివ. 31 నుిండి 38 వర్కు గల 8 
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శ్లికాలు క్షత్రియ ధరామనిి అనుసరిించి చూచినా అర్యునుడు తపుక 
యుద్ధిం చేయవలసిన వధిని గూరిి తెలియజేస్త్నివ. 39 నుిండి 53 
వర్కు గల శ్లికాలు బుదిధయో నిి అింటే నిషాకమకర్మయోగిం 
యొకక ఆవశుకతను తెలియజేస్త్నివ. ఇక 54 నుిండి 72 వర్కు 
గల శ్లికాలు ఎవడు ఆతమజ్ఞానానిి పింది, ఆతామనుభూతిల్య 
ఉింటాడో, అటిి ఆతమజ్ఞాని - సిితప్రజ్ఞాడు ఎటిి లక్షణాలు కలిగ 
ఉింటాడో, ఈ ల్యకింల్య ఎలా ప్రవరి్సూ్ ఉింటాడో కనుిలకు 
కటిినట్టిగ వరిణించటిం జరిగింది. ఈ వధిం  అర్యునుని వషాద్నిి 
పోగొటిటానిక్త ఈ అధ్యుయింల్యనే పూరి్ ప్రయతిిం జరిగింది. 
అిందుకే ఇది సమగ్రమన అధ్యుయిం. గీతా సార్మింతా నిక్షిప్ిం 
చేయబడిన అధ్యుయిం.  
 వేద్లల్య చెపుబడడ కర్మకాిండ, ఉపాసనాకాిండ, జ్ఞానకాిండ 
లకు సింబింధిించిన జ్ఞానమింతా ఈ అధ్యుయింల్య సింక్షిప్ిం  
చెపుబడిింది. కర్మకాిండవల ి మనశుుదిధ కలుగుత్తింది, 
ఉపాసనాకాిండ వలి సతాగుణిం పెరిగ ఆతమజ్ఞానానిక్త అర్హత 
కలుగుత్తింది. జ్ఞానకాిండ వలి ఆతమజ్ఞానానిి పింది, మోక్షప్రాపి్క్త 
అర్హతను సాధిించటిం జర్యగుత్తింది.  
 'సింజయ ఉవాచ'తో ఈ అధ్యుయిం ప్రార్ింభమవుత్తనిది. 
మొద్టి అధ్యుయిం చివరి శ్లికిం (47) కూడా సింజయుడు 
చెపిునదే. సింజయుడు చెపిున రిండు శ్లికాలను త్తించి ఇలా 
అధ్యుయ వభాగిం ఎిందుకు చేసినట్ట?ి -  
 మొద్టి అధ్యుయిం చివరిల్య అర్యునుడు ధనురాాణాలు పార్వేసి 
ర్థిం వెనుక చతిక్తలపడాడడు. ఇది తమోగుణసిితిక్త పరాకాషి. ఇక 
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ఇింతకని దిగజ్ఞర్టానిక్త వీలులేదు. అిందుకే ఈ సిితిని వరిణసూ్ 
చెపిున సింజయుని శ్లికింతో మొద్టి అధ్యుయిం సమాప్మింది. 
ఇక ఆ అటిడుగు సిితి నుిండి పైక్త లేవటిం 2వ అధ్యుయింల్య 
ప్రార్ింభిం కాబోత్తనిది.  
 తమోగుణిం నుిండి ర్జోగుణానిక్త, ర్జోగుణిం నుిండి 
సతాగుణానిక్త మనిషి ఎద్ లి. సతాగుణింల్య నిలవకపోతే తత్విం 
అర్ిిం కాదు. సాతిాకుడు కాకపోతే శర్ణాగతి కోర్లేడు. 
తమోగుణింల్య ఉనివాడిక్త శర్ణాగతి కోరాలని కూడా తెలియదు. 
ర్జోగుణింల్య ఉనివాడిక్త తెలిసినా అహింకార్ిం అడుడవచిి కోర్లేడు. 
సత్వింల్య ఉనివాడే శర్ణాగతి కోర్గలడు, తత్వజ్ఞానానిి 
అవ హన చేస్తకోగలడు.  
 అదిగో సరి ీ ఆ సమయిం కోసమే ఎదుర్య చూస్త్ని 
శ్రీకృష్ణణడు అర్యునుని మేలకలుటానిక్త మించి ఇింజెక్షన్ ఇచాిడు. 
వెింటనే ర్జోగుణిం మేలకింది. ఆ వెింటనే ధర్మసింశయిం కలిగ 
సతాిం ముిందుకొచిిింది. అహింకార్ిం అణిగింది. శిషుభావిం 
కలిగింది. పూరి్  ద్స్తహమనాిడు. అర్యునుడనే భూమి జ్ఞానమనే 
వత్నానిి నాటటానిక్త చకక  తయారైింది. ఇక వత్నిం నాటటమే 
తర్యవాయ.  
 మొద్టి అధ్యుయిం చివర్ల్య సింజయుని మాటలు గ్రుడిడ 
రాజ్ఞల్య ఆశలు రేకెతి్ించాయ. రొట్టి వరిగ నేతిల్య 
పడిింద్నుకునాిడు. ముఖింల్య సింతోషిం కనిపిించిింది. కాని 
సింజయుడు దూర్ద్ృషిి, దివుద్ృషిి కలవాడు. "సాక్షాత్త్ భగవింత్తడు 
పాిండవ పక్షింల్య ఉిండ  ఈ అింధరాజ్ఞ ఆశలు ఫలిసా్యా? 
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పాపిం!" అని జ్ఞలితో చూసూ్ తన ప్రసిం నిి ప్రార్ింభస్త్నాిడు. 
ఏమని? 

సింజయ ఉవాచ :  
శి్ల॥  తింతథా కృపయాఽఽవషిిం అశ్రుపూరాణకులేక్షణిం |  

వషీద్ింత మిద్ిం వాకుిం ఉవాచ మధుసూద్నః ||  (1) 
తా॥ సింజయుడింట్టనాిడు - ఆ వధిం  కర్యణతో ఆవహించబడి, 
కనీిటితో నిిండిన నేత్రములతో, వషాద్ింల్య ఉని అర్యునుణిణ చూచి 
మధుసూద్నుడిలా అింట్టనాిడు.  
వాుఖు:- రాజభవనింల్య ధృతరాష్ణుని ముిందు కూర్యిని, యుద్ధర్ింగ 
వశేషాలను వనిపిస్త్ని సింజయుడు అర్యునుని పరిసిితిని చకక  
చిత్రీకరిించాడు. అర్యునుడు మమకారానిక్త లింగపోయాడు. 
అతడిల్య వషాద్ిం, పిరిక్తతనిం ప్రవేశిించాయ. యుద్ధిం వల ి
భయింకర్ పరిణామాలను ఊహించుకొనాిడు. సమాజిం అింతా 
చెడుత్తింద్ని దిగులు పడుత్తనాిడు. చివర్కు యుద్ధిం చేయనని 
ధనురాాణాలు పడేసి, ర్థిం వెనుక కూర్యినాిడు. అర్యునుని ఈ 
పరిసిితిక్త కార్ణాలేమిటో సింజయుడు చెబుత్తనాిడు.  
1) కృపయా ఆవషిిం: కర్యణ చేత ఆవహించబడాడడు. కర్యణ - ద్య 
మించిలక్షణాలే గద్! మించివే. కాని చూపద్గని వారి మీద్ 
చూపినా, చూపద్గని సమయింల్య చూపినా అది చెడే అవుత్తింది. 
తేలు కుటిబోత్తనిది - అని తెలిసినపుుడు, పాము కాట్ట 
వేయబోత్తనిది - అని తెలిసినపుుడు వాటిపై ద్య చూపటిం 
మించిదికాదు. కాని ఇకకడ అర్యునుడు ఎనోి అక్రమాలను, 
అనాుయాలను చేసినవారిపై, కులస్త్రీని నిిండు సభల్య 
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ఘోరాతిఘోర్ిం  అవమానిించిన వారిపై, పర్రాజ్ఞునిి హరిించిన 
వారిపై ద్య చూపుత్తనాిడు. అద్గ యుద్ధర్ింగింల్య యుద్ధిం 
ప్రార్ింభిం కాబోత్తని సమయింల్య ద్యను చూపుత్తనాిడు. అదే 
తపుు, పై  క్షత్రియ ధరామనిక్త వర్యద్ధిం కూడా.  
2) అశ్రుపూరాణకులేక్షణిం: ద్యతో కూడినవాడే  క కింటి నిిండా 
నీళ్ళు స్తళ్ళు తిర్యగుత్తనాియ. ద్య ఆవహించినపుుడు, దుఃఖిం 
కలిగనపుుడు కళ్ుల్య నీళ్ళు తిర్యగుతాయ. ఇది వైరాగు చిహిిం. 
స్తఖాలపైన, భో లపైన రోత కలిగింది. వైరాగుిం వచిిింది కాని 
శిషుభావిం రాలేదు. అది వచేినింతవర్కు జ్ఞానబోధ జర్యగదు.  
3) వషీద్ింతిం: జర్గబోయే భయింకర్ ద్ృశాునిి తలచుకొని 
వాుకులత చెిందుత్తనాిడు. మనస్తు మనస్తుల్య లేదు. ఈ 3 
లక్షణాలతో అర్యునుని అపుటి సిితిని వరిణించిన సింజయుడు 
భగవానుని మధుసూద్నుడు అని అింట్టనాిడు.  
 "మధుసూద్నుడు" అింటే మధువనే రాక్షస్తని సింహరిించిన 
వాడు అని. మధువనే రాక్షస్తని చింపి, దుషిశిక్షణ చేసిన శ్రీకృష్ణణడు, 
ఇపుుడు అర్యునుని ఆవహించిన కృప అనే భూతానిి, వషాద్మనే 
దుషిశక్త్ని అింతిం చేయలేడా? అింతిం చేయగలడు అని 
సింజయుని ఆింతర్ుిం. అిందుకే ఈ భూతసూద్నుడు అర్యునునితో 
ఇలా అింట్టనాిడు -  
 

శ్రీభగవానువాచ:  
శి్ల॥  కుతసా్వ కశమల మిద్ిం వషమే సముపసిితిం |  

అనార్ుజ్ఞషి మసార్ీయిం అకీర్్కర్ మర్యున! ||   (2)  
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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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