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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ మ్ణేనమః  
శ్రీఃధ్భగవదీ్గత 

అధ్ ప్రధ్మోధ్యాయ  
అర్జుమ విషాదయోగ  

 

ధ్ృతరాష్ట్ర ఉవాచ: 
శో్ల॥  ధ్బమణక్షేత్రే కుర్జక్షేత్రే సఃవేతా యుయుతసవ  |  

మాఃక  పండవాశ్చైవ కిఃకుబవత సంజయ! ||    (1) 
తా॥ ధ్ృతరాష్ట్రుడన్నాడు: సంజయా! ధ్బమణక్షేత్రమైమ కుర్జక్షేత్రంలో 
యుదధం చేయుటకు సమావేశమైమ న్నవాళ్ళు, పండవులు ఏమి 
చేశార్జ? 

సంజయ ఉవాచ: 
శో్ల॥  దృషావాతు పండవానీకం వ్యాఢం దుర్యాధ్మసతదా |  

ఆచాబ  ాముపరసంగః  ారాజా వచమ ః్రహవీత్ ||  (2) 
తా॥ సంజయుడన్నాడు: అప్పుడు దుర్యాధ్నుడు పండవసేన్న 
వ్యాహాన్నా చూచి, ఆచార్జాన్న సమీపంచి ఇలా అంటున్నాడు.  
 

శో్ల॥  పరశ్చా తాం పండుప్పత్రాణం ఆచాబ !ా ః్తంచమం | 
వ్యాఢం ద్రుపరద ప్పత్రేణ తవశిష్యాణ ధీఃతా ||   (3) 

తా॥ ఆచారాా! ద్రుపరద ప్పత్రుడు, తః శిష్ట్రాడు, బుద్ధధఃంతుడు 
అయిమ దృష్వదుాముాన్న చేత న్నర్మణంచబడిమ ఈ పండుప్పత్రుల గొపరు 
సేమను చూడండి.  

శో్ల॥  అత్రశూరా ఃహేషావస  భీమార్జుమ సమాయు  |  
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యుయుధ్యనో విరాటశై దృపరదశై ఃహాబథ  ||   (4) 
శో్ల॥  దృష్వకేతుశై్చకితామ  కశీరాజశై వీబావాన్ |  

ప్పర్జజిత్ కుంతిభోజశై శైబాశై మబప్పంగవ  ||   (5) 
శో్ల॥  యుధ్యఃనుాశై విక్రంత  ఉతతమౌజాశై వీబావాన్ |  

సౌభద్రో ద్రౌపరదేయాశై సబవఏవ ఃహాబధ్య  ||   (6) 
తా॥ ఇకకడ శూర్జలు, బలమైమ ధ్నుస్ససలు గలవార్జ, యుదధంలో 
భీమార్జునులతో సమామమైమవార్జ ఐమ సతాకి, విరాటుడు, 
ఃహాబథుడైమ, ద్రుపరదుడు, దృష్వకేతువు, చేకితానుడు, వీర్జడైమ 
కశీరాజు, ప్పర్జజితుత, కుంతిభోజుడు, మర్జలలో శ్రేష్ట్రవడైమ శైబుాడు, 
యుధ్యఃనుాడు, ఉతతమౌజుడు, అభిఃనుాడు, ద్రౌపరదేయులు 
ఉన్నార్జ. వీబంతా ఃహాబథులే. 
 

శో్ల॥  అసమణకంతు విశిషావయే తాన్నాబోధ్ ద్ధవజోతతః! |  
న్నయక ఃఃసైమాస  ాసంజాాబథం తాన్ ్రహవీమితే ||  (7) 

తా॥ ద్ధవజోతతమా! ఃమ పరక్షంలో విశిష్ట్రులైమ వారెవర్య ఇక 
తెలుస్సకండి. న్న సైమాంలోన్న న్నయకులను మీ గుర్జతకసం 
చెబుతాను.  
 

శో్ల॥  భవాన్ భీష్మణశై కబణశై కృపరశై సమితిం జయ  |  
అశవతాధమా వికబణశై సౌఃదతిత సతథైవచ ||    (8) 

తా॥ మీర్జ, భీష్ట్రమణడు, కర్జణడు, యుదధఃందు జయశీలుడైమ 
కృపచార్జాడు, అశవతాధః, వికర్జణడు, అలాగే సోఃదతుతన్న 
కుమార్జడైమ భూర్శ్రవుడు ఉన్నార్జ.  
 

శో్ల॥  అన్యాచ బ్వశూూరా  ఃదర్థథతాకత జీవితా  |  
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న్నన్న శస్త్ర ప్ర్బణ  సర్థవ యుదధ విశాబదా  ||   (9) 
తా॥ ఇంక ఎందర్య శూర్జలు, యుదధ విశాబదులు, అన్యక శసాలు 
ధ్ర్ంచి న్న కసం జీవితాలను విడిచిపెట్టవర్జ.  
 

శో్ల॥  అపరరాాపరతం తదసమణకం బలం భీషామణభిబక్షితం |  
పరరాాపరతం తివదమేతేషాం బలం భీమాభిబక్షితం ||  (10) 

తా॥ భీష్ట్రమణల వార్చేత బక్షింపరబడుతుమా ఃమ ఆ సేమ 
అపరర్మితమైమద్ధ. భీమున్న చేత బక్షింపరబడుతుమా వార్ ఈ సేమ 
పరర్మితమైమద్ధ.  
 

శో్ల॥  అయన్యష్ట్రచ సర్థవష్ట్ర యధ్య భాగఃవస్థథతా  |  
భీష్మణమేవాభి బక్షంతు భవంతససబవ ఏవహి ||     (11) 

తా॥ అన్నా వ్యా్ మారాీలలోను మీబంతా ఎవర్ సథన్నలలో 
వార్జంటూ అందరూ భీష్ట్రమణలవార్న్య బక్షిస్తత ఉండాలి.  
 

శో్ల॥  తస  ాసంజమయన్ ్ బషం కుర్జవృదధ  పతాః  ్ |  
స్థం్న్నదం విమద్యాచెచై  శంఖం దధ్మమణప్రతాపరవాన్ ||  (12) 

శో్ల॥  తత  శంఖాశై భేబాశై పరణవామక గోముఖా  |  
స్సైవాభ  ా్ మాంత సశబద స్సతములోఽభవత్ ||  (13) 

తా॥ అతడికి (దుర్యాధ్నున్నకి) సంతోష్ం కలిగిస్తత ప్రతాపరవంతుడైమ 
కుర్జవృదుధడు; పతాఃహుడు భీషామణచార్జాలు గట్టవగా స్థం్న్నదం 
చేస్థ శంఖాన్నా పూర్ంచాడు (12). ఆ వెనువెంటన్య శంఖాలు, భేరీలు, 
పరణవామకలు, గోముఖాలు ఒకేసర్గా మ్రోగాయి. ఆ ధ్వన్న 
గజిబిజిగా ఉంద్ధ.  
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శో్ల॥  తత  శ్చవతైబహయైర్జాకేత ః్తి సాందన్య స్థథతౌ |  
మాధ్వ  పండవశ్చైవద్ధవ్య  ాశంఖౌ ప్రదధ్మణతు  ||   (14) 

తా॥ అప్పుడు తెలోన్న గుర్రాలు పూన్నైమ గొపరు బథంలో కూర్చైన్న 
మాధ్వుడు, పండవఃధ్ాముడైమ అర్జునుడు తః ద్ధవామైమ 
శంఖాలను పూర్ంచార్జ.  
 

శో్ల॥  పంచజమాం ్ ృషీకేశ  దేవదతతం ధ్మంజయ  |  
పండ్రం దధ్మమణ ఃహాశంఖం భీఃకరామణ వృకదబ  || (15) 

శో్ల॥  అమంతవిజయం రాజా కుంతప్పత్రో యు ష్ఠుబ  |  
మకుల  స్దేవశై స్సఘోష్ ఃణిప్పష్ుకౌ ||          (16) 

తా॥ ్ృషీకేశుడు శ్రీకృష్ట్రణడు 'పంచజన్నాన్నా', ధ్మంజయుడైమ 
అర్జునుడు 'దేవదతాతన్నా', భీఃకర్జమణడైమ వృకదర్జడు 'పండ్ర' ఃన్య 
ఃహాశంఖాన్నా ఊదార్జ.  
తా॥ కుంతప్పత్రుడు ధ్బమణరాజు 'అమంతవిజయ'ఃన్య శంఖాన్నా, 
మకులస్దేవులు 'స్సఘోష్, ఃణిప్పష్ుకల'న్య శంఖాలను 
పూర్ంచార్జ.  
 

శో్ల॥  కశాశై పరబమేషావస  శిఖండీచ ఃహాబథ  |  
దృష్వదుామో  ావిరాటశై సతాకిశైా పరరాజిత  ||   (17) 

శో్ల॥  ద్రుపరద్యద్రౌపరదేయాశై సబవశ  పరృ వీపరతే |  
సౌభద్రశై ఃహాబాహు  శంఖాన్ దదుమణ  పరృథక్ పరృథక్ || (18) 

శో్ల॥  సఘోషో ధ్యబతరాషాుణం ్ ృదయాన్న వాదాబయత్ |  
మభశై పరృథివీంచైవ తుములోవాను న్నదయన్ ||  (19) 
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తా॥ గొపరుధ్నువు కలిగిమ కశీరాజు, ఃహాబథుడైమ శిఖండి, 
దృష్వదుాముాడు, విరాటుడు, పరరాజయం లేన్నవాడైమ సతాకి.  
తా॥ ఓ రాజా! ద్రుపరదుడు, ద్రౌపరద్గప్పత్రులైమ ఉపరపండవులు, 
ఃహాబాహుడైమ స్సభద్రా కుమార్జడు అభిఃనుాడు - అందరూ 
వేర్జవేర్జగా శంఖాలను పూర్ంచార్జ.  
తా॥ ఆ ధ్వన్న భూమాాకశాలయందంతట్ట ప్రతిధ్వన్నంచి, 
దుర్యాధ్న్నదుల గుండెలను ్రహదదలు చేస్థంద్ధ.  
 

శో్ల॥ అథవావస్థథతాన్ దృషావ  ాధ్యబతరాషాున్ కపధ్వజ  |  
ప్రవృతేత శస్త్ర సంపతే ధ్నుర్జదాః  ాపండవ  ||   (20) 

శో్ల॥  ్ృషీకేశం తదావాకాం ఇదమా  ్ఃహీపరతే! |  
అర్జుమ ఉవాచ:  

సేమయో ర్జభయోబమణధ్య  ాబథం సథపరయమేఽచ్యాత ||  (21) 
శో్ల॥  యావదేతాన్నారీక్షేఽ్ం యోదుధకమా మవస్థథతాన్ |  

కైబమణయా స్యోదధవాం అస్థమణన్ బణసముదామే ||  (22) 
శో్ల॥  యోతసయమాన్న మవేక్షేఽ్ం య ఏతేఽత్రసమాగతా  |  

ధ్యబతరాష్ట్రస  ాదుర్జభదేధ  యుదేధప్రియ చికీబషవ  ||   (23) 
తా॥ ఓ ఃహారాజా! బాణలు వదలట్టన్నకి స్థదధంగా ఉమా ఆ 
తర్జణంలో కపధ్వజుడైమ అర్జునుడు యుదధ సమాదుధలై వచి ై
న్నలిచియుమా ధ్యబతరాష్ట్రులను చూచి, ధ్నుస్సస నెకుకపెట్టవ, అప్పుడు 
్ృషీకేశుడైమ శ్రీకృష్ట్రణన్నతో ఇలా అంటున్నాడు. "అచ్యాతా! రెండు 
సేమల ఃధ్ా న్న బథాన్నా న్నలబెటువ" (20-21) 
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తా॥ ఓ కృషాణ! యుదధం చేయగోర్ స్థదధపరడి వచిైమ ఎవరెవర్తో న్యను 
యుదధం చేయాలో వాబందర్నీ ఈ యుదధప్రాబంభ సఃయంలో 
చూడాలి.  
తా॥ దుర్జుద్ధధయైమ ధ్ృతరాష్ట్ర ప్పత్రున్నకి యుదధంలో ప్రియం 
కలిగించట్టన్నకై ఏఏ వీర్జలు ఇకకడ యుదధ సంస్థదుధలై యున్నార్య 
వార్న్న న్యను చూడాలి.  
 

సంజయ ఉవాచ:  
శో్ల॥  ఏవముకత ్ ృషీకేశ  గుడాకేశ్చమ భాబత! |  

సేమయో ర్జభయోబమణధ్య  ాసథపరయితావ బథోతతఃం ||  (24) 
శో్ల॥  భీష్మణద్రోణ ప్రముఖత  సర్థవషాంచ ఃహీక్షితాం |  

ఉవాచ పబథ! పరశ్చా తాన్ సఃవేతాన్ కురూన్నతి ||  (25) 
తా॥ సంజయుడన్నాడు. ఓ ధ్ృతరాష్ట్ర ఃహారాజా! ఇలా అర్జునున్న 
చేత ఆదేశించబడిమ శ్రీకృష్ట్రణడు ఉభయసేమల ఃధ్ా ఉతతఃమైమ 
బథాన్నా, ప్రముఖులైమ భీష్మణద్రోణులు, ఇతబ రాజుల ఎదుర్జగా న్నలిప 
"పరాథ! ఈ సమావేశమైమ కుర్జశ్రేష్ట్రులను చూడు" అన్నాడు. (24-
25) 

శో్ల॥  తత్రాపరశాత్ స్థథతాన్ పబధ  పతౄమథ పతాఃహాన్ |  
ఆచారాాన్ మాతులాన్ భ్రాతౄన్ ప్పత్రాన్ పత్రాన్ సఖం సతథా|| (26) 
శో్ల॥  శవశురాన్ స్స్ృదశ్చైవ సేమయోర్జభయోబప |  

తాన్ సమీక్షయ సకౌంతేయ  సరావన్ బంధూ మవస్థథతాన్ || (27) 
శో్ల॥  కృపరయాపరబయాఽవిష్వ  విషీదన్నాద ః్రహవీత్ |  
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తా॥ అప్పడు అర్జునుడు రెండు సేమలలోను న్నలిచియుమా తండ్రులను, 
తాతలను, గుర్జవులను, మేమమాఃలను, సోదర్జలను, ప్పత్రులను, 
ఃనుఃలను, సేాహితులను, మాఃలను, హితులను చూచాడు.  
 అకకడ న్నలిచిమ యావమమణంద్ధ బంధువులను పరర్శీలించి 
చూచిమ అర్జునుడు అ కమైమ కర్జణతో కూడిమవాడై విషాదంతో 
ఇలా అంటున్నాడు.  

అర్జుమ ఉవాచ:  
దృష్యవాఃం సవజమం కృష్ణ! యుయుతుసం సముపరస్థథతం || (28) 

శో్ల॥  సీదంతి ఃఃగాత్రాణి ముఖంచ పరర్శుష్ాతి |  
వేపరధుశై శరీర్థమే ర్యః్బషశై జాయతే ||   (29) 

శో్ల॥ గాండీవం స్రంసతే ్ సతత్ తవక్చైవ పరర్ద ా్తే |  
మచ శక  ాఃావసథతుం భ్రః తవచమేఃమ  ||   (30) 

శో్ల॥  న్నమితాతన్నచ పరశాామి విపరరీతాన్న కేశవ |  
మచశ్రేయోఽనుపరశాామి ్ తావ సవజమమా్వే ||  (31) 

తా॥ కృషాణ! యుదధం చేయగోర్ సమావేశమైయుమా ఈ సవజన్నన్నా 
చూచి న్న అవయవాలు శి లమౌతున్నాయి. నోర్జ ఎండిపోతుమాద్ధ. 
శరీబం వణుకుతుమాద్ధ. ర్యమాలు న్నకకబొడుచ్యకుంటున్నాయి. 
గాండీవం చేతిలో నుండి జార్పోతుమాద్ధ. చబమణం ఃండిపోతుమాద్ధ. 
న్నలబడట్టన్నకి శకితలేదు. ఃమస్సస గిర్రుమ తిర్గిపోతుమాద్ధ.  

కేశవా! అమబథకబమైమ దుశూకున్నలు కన్నపస్సతన్నాయి. 
యుదధంలో సవజనులను చంపరటం వలో కలిగే మేలు ఏమిటో న్నకు 
కన్నపంచటం లేదు.  
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శో్ల॥  మ కంక్షే విజయం కృష్ణ! మ చ రాజాం స్సఖాన్నచ |  
కిం నో రాజ్యామ గోవింద! కిం భోగై రీువితేమ వా ||  (32) 

శో్ల॥  యేషా ఃర్థధ  కంక్షితం మ  రాజాం భోగాస్ససఖాన్నచ |  
త ఇమేఽవస్థథతా యుదేధ ప్రాణం సతయకతా ధ్న్నన్నచ || (33) 

శో్ల॥  ఆచారా  ా పతబ  ప్పత్రా  తధైవ చ పతాఃహా  |  
మాతులాశూా శురా  పత్రా  శాాలాససంబం మసతథా ||  (34) 

శో్ల॥  ఏతామ  ా్ ంతు మిచాామి ఘ్ాతోఽప ఃధుస్తదమ |  
అపత్రైలోక  ారాజాస  ాహేతో  కిం ను ఃహీకృతే ||  (35) 

తా॥ కృషాణ! న్యను విజయాన్నా కబను, రాజాాన్నా గాన్న, స్సఖాలు గాన్న 
కబను. గోవిందా!రాజాంవలో గాన్న, భోగాల వలోగాన్న, ్రహతకటం వల ో
గాన్న ఃమకు ఏం ప్రయోజమం? (32) 
తా॥ ఎవర్కసమైతే ఃమం రాజాాన్నా, స్సఖాలను, భోగాలను 
కర్జకుంటున్నామో అట్టవ గుర్జవులు, తండ్రులు, ప్పత్రులు, తాతలు, 
మేమమాఃలు, మాఃలు, ఃనుఃలు, బావఃర్జదులు, వియాంకులు 
అంతా ప్రాణలను, ధ్న్నన్నా విడిచి ఇకకడ యుదాధన్నకి న్నలబడి 
ఉన్నార్జ. (33)(34) 
తా॥ ఃధుస్తదన్న! వార్జ మనుా చంపన్న, త్రిలోక రాజాా  
పరతాాన్నకైన్న సర్థ న్యను వార్న్న చంపరట్టన్నకి ఇష్వపరడను. ఇక భూలోక 
రాజాం సంగతి దేన్నకి?(35) 

 

శో్ల॥  న్న్త  ాధ్యబతరాషాుమ  ా కప్రీతి  సాజున్నబదమ |  
పపరమే వాశ్రయే దసమణన్ ్ తెచవతా న్నతతాయిమ  || (36) 

శో్ల॥ తసమణన్నారాహవయం ్ ంతుం ధ్యబతరాషాున్ సవబాంధ్వాన్ | 
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సవజమం హి కథం ్ తావ స్సఖిమ  సాః మాధ్వ || (37) 
తా॥ జన్నబదన్న! ఈ ధ్ృతరాష్ట్ర ప్పత్రులను చంపరటం వలో ఃమకు ఏమి 
సంతోష్ం కలుగుతుంద్ధ? ఆతతాయినులైమ వీర్న్న చంపరటం వలో 
ఃమకు పపరమే గదా!  
తా॥ అందువలో ఃమ బంధువులైమ ఈ ధ్యబతరాష్ట్రులను చంపరదగదు. 
మాధ్వా! ఃమ బంధువులైమ వార్న్న చంప్పకవటం వలో ఃమం ఎలా 
స్సఖపరడగలం? 
 

శో్ల॥  యదాప్యాతేమ పరశాంతి లోభోపర్త చేతస  |  
కులక్షయ కృతం ద్యష్ం మిత్ర ద్రోహేచ పతకం ||  (38) 

శో్ల॥  కధ్ం మ జా్యయ ఃసమణభి  పపదసమణన్నావర్తతుం |  
కులక్షయ కృతం ద్యష్ం ప్రపరశాద్ధభబున్నబదమ ||   (39) 

తా॥ రాజాంపై గల లోభం చేత తెలివి తపు ప్రవర్తంచే ఈ 
దుర్యాధ్న్నదులు కులక్షయం వలో కలిగే ద్యషాలను, మిత్రద్య్ం వలో 
కలిగే పపన్నా తెలుస్సకలేకపోయిమపరుట్టకీ ఓ జన్నబదన్న! 
కులక్షయం వలో కలిగే ద్యషాలు తెలిస్థమ ఃమం ఈ పపరం నుండి 
ఎందుకు తొలగకూడదు? 
 

శో్ల॥  కులక్షయే ప్రణశాంతి కులధ్రామణ  సన్నతన్న  |  
ధ్ర్థమణ మష్యవ కులం కృతసనం అధ్ర్యమణభి భవతుాత ||   (40) 

శో్ల॥  అధ్రామణభి భవాత్ కృష్ణ! ప్రదుష్ాంతి కులస్త్రియ  |  
స్త్రీష్ట్ర దుషావస్స వార్థషే య! జాయతే వబణసంకబ  ||  (41) 

శో్ల॥  సంకర్య మబకయైవ కులఘ్నాన్నం కులసాచ |  
పరతంతి పతర్య హేాషాం లుపరతపండోదక క్రియా  ||  (42) 
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తా॥ ఓ కృషాణ! కులక్షయం వలో సన్నతమైమ కులధ్రామణలు మశిసతయి. 
ధ్బమణం మశించిమప్పుడు కులం మొతతం అధ్బమణం వైప్ప తిర్జగుతుంద్ధ. 
అధ్బమణం వాాపంచిమప్పడు కులస్త్రీలు చెడిపోతార్జ. వార్థషేయా! 
కులస్త్రీలు చెడిపోతే వబణసంకబం ఏబుడుతుంద్ధ. ఈ వబణసంకబాం 
వలో కులాన్నకి మబకమే, కులాన్నా న్నశమం చేస్థమవార్కీ మబకమే. 
అంతేకదు వీర్ పతర్జలు కూడా పండోదక క్రియలు లేక మబకంలో 
పరడిపోతార్జ.  
 

శో్ల॥  ద్యషై ర్థతై  కులఘ్నాన్నం వబణసంకబకబకై  |  
ఉతాసదాంతే జాతి ధ్రామణ  కులధ్రామణశై శాశవతా  ||  (43) 

తా॥ వబణ సంకరాన్నకి కబకులైమ కులన్నశకుల ఈ ద్యషాల వల ో
శాశవతమైమ జాతి ధ్రామణలు, కులధ్రామణలు మశించిపోతాయి.  
 

శో్ల॥  ఉతసమ  ాకులధ్రామణణం ఃనుషాాణం జన్నబదమ! |  
మబకే న్నయతం వాస  భవతతానుశుశ్రుః ||   (44) 

తా॥ జన్నబదమ! కులధ్రామణలు మశించిపోయిమచో ఃనుష్ట్రాలు 
చాలాకలం మబకవాసం చేయాలిస ఉంటుందన్న విన్నాను.  
 

శో్ల॥  అహో బత ః్తాుపరం కర్జతం వావస్థతావయం |  
యద్రాజాస్సఖలోభేమ ్ ంతుం సవజమ ముదాతా  ||  (45) 

శో్ల॥  యద్ధ మాఃప్రతకబం అశస్త్రం శస్త్రప్రాణయ  |  
ధ్యబత రాషాు బేన ్ ను  ా తన్యమణ క్షేః తబం భవేత్ ||  (46) 

తా॥ అకకట్ట! రాజా స్సఖాలపై ఆశచేత సవజనులను చంపరట్టన్నకి 
స్థదధమైమ ఃమం ఎంతట్ట ఃహాపపన్నకి ఒడిగటువతున్నాము? 
ఆయుధ్యలు ధ్ర్ంచకుండా, ప్రతిక్రియ చెయాకుండా ఉమా మనుా; 
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ఆయుధ్యలు ధ్ర్ంచిమ దుర్యాధ్న్నదులు ఒకవేళ యుదధంలో చంపన్న, 
దాన్నవలో న్నకు మేలే కలుగుతుంద్ధ.  
  

సంజయ ఉవాచ:  
శో్ల॥  ఏవముకతా ఽర్జుమ ససంఖ్య  ాబథోపరసథ ఉపవిశత్ |  

విసృజ  ాసశబం చాపరం శ్లక సంవిగ  ామామస  ||  (47) 
తా॥ సంజయుడంటున్నాడు. ఇలా పరలికిమ అర్జునుడు విషాదంతో 
న్నండిమ ఃమస్ససతో యుదధభూమిలో తమ ధ్నురాుణలను విడిచి బథం 
వెనుక భాగంలో కూర్జైన్నాడు.  
 

గదాం:  
ఓం తత్ సత్, ఇతి శ్రీఃదభగవదీ్గతాస్స, ఉపరన్నష్తుస,  
్రహ మ్ణ విదాాయాం, యోగశాసాే, శ్రీకృషాణర్జుమ సంవాదే,  
అర్జుమ విషాదయోగోన్నః ప్రథమోఽధ్యాయ  ||  

 ఈ ప్రకబంగా ఉపరన్నష్తుతల సబము, ్రహ్మణవిదాా 
ప్రతిపద్ధతము, యోగశాస్త్రము. శ్రీకృషాణర్జునుల సంవాదరూపరము ఐమ 
భగవద్గీత యందు అర్జుమ విషాదయోగఃను ప్యర్జగల ప్బథః 
అధ్యాయము సమాపరతం.   

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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మావదద లభించ్య గ్రంధ్ములు 

1. కబమణస్థదాదంతం…………………………………….30/- 
2. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార్ ‘భజగోవిందం’……..……100/- 
3. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార్ ‘తతతాబోధ్’  …………   200/- 
4. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార్ ‘ఆతమణబోధ్’  ……………200/- 
5. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార్ ‘శ్రీ దక్షిణమర్తసోతత్రం’…  100/- 
6. భగవాన్ శ్రీ బఃణః్ర్జషలవార్ ‘ఉపరదేశసబం’ ……..150/- 
7. సదాశివ ్రహహేమణంద్ర సవములవార్ ‘ఆతమణవిదాావిలాసం’..   100/- 
8. శ్రీ న్నబదభకిత స్తత్రములు ……………………….  200/- 
9. శంకరాచార్జాలవార్ ‘వివేకచూడాఃణి’ (8 గ్రంధ్ముల సెట్)   1200/- 
10. ఈశావాసోాపరన్నష్తుత ………………………….. 100/- 
11. కేనోపరన్నష్తుత …………………………………..100/- 
12. కైవలోాపరన్నష్తుత ………………………………. 150/- 
13. కఠోపరన్నష్తుత ……………………………….    350/- 
14. ముండకపరన్నష్తుత …………………………….. 200/- 
15. మాండూకాపరన్నష్తుత …………………………   200/- 
16. ముకితకపరన్నష్తుత ……………………………… 300/- 
17. ్రహ్మణస్తత్రములు – 1 ……………………….    200/- 
18. ్రహ్మణస్తత్రములు – 2 ………………………    300/- 
19. గీతమాలిక ……………………………………150/- 
20. శ్రీఃదభగవద్గీత (18 గ్రంధ్ముల సెట్) ……………  2000/-   
మొతతం 44 గ్రంధ్ములు (postal charges) తో కలిప – 6,900/- 
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