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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః
శ్రీఃధ్భగవద్గీత
అధ్ద్వితీయోధ్యాయ
సంఖ్ా యోగ
సంజయ ఉవాచ :

శ్లో॥ తంతథా కృపయాఽఽవిష్టం అశ్రుపూర్ణణకులేక్షణం |
విషీదంత మిదం వాకాం ఉవాచ ఃధుసూదమ ||

(1)

తా॥ సంజయుడంటున్నాడు - ఆ విధ్ంగా కరుణతో ఆవహంచబడి,
కన్నాటితో నండిమ నేత్రములతో, విషాదంలో ఉమా అరుునుణ్ణి ణ చి
ఃధుసూదనుణ్డిలా అంటున్నాడు.
శ్రీభగవానుణ్వాచ:

శ్లో॥ కుతసవా కశ్ణల మిదం విష్మే సముపస్థితం |
అన్నరాజుష్ట ఃసిరీయం అకీరవకర ఃరుుమ! ||

శ్లో॥ క్లబ
ో ాం మాసణగః పారి! నైతతవా యుాపపదాతే |

(2)

క్షుద్రం హ్మృదయ దౌరబలాం తాక్త్వాత్తవష్ఠ పరంతప! || (3)

తా॥ భగవానుణ్డంటున్నాడు, అరుున్న! యుద్ధానకి స్థదామై యుమా ఈ
విష్ః సఃయంలో ఈ కశ్ణలం (మాలిమాం) న్నకు ఎకకడి నుణ్ండి

వ చంద్వ? ఇద్వ ఆరుాలకు తగిమద్వ కాదు. సిర్ణీనా, కీర్తవన చెడగొట్టటద్వ,
పరంతపా! మపంసకుడివి కావదుు. ఇద్వ న్నకు శ్లభనవిదు. న్నచమైమ
ఈ హ్మృదయ దౌరబలాానా విడి పెటిట లే నలబడు.
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అరుుమ ఉవాచ:

శ్లో॥ కథం భీష్ణఃహ్మంసంఖ్యా ద్రోణంచ ఃధుసూదమ! |

ఇషుభ ప్రత్తయోతాయయమి పూజార్ణా వర్తసూదమ || (4)

శ్లో॥ గురూమ హ్మతాి హ ఃహానుణ్భావాన్
శ్రేయోభోకువం భైక్షయ ఃపీహ్మలోకే! |

హ్మతాిఽరి కామాంస్తవ గురూనహైవ

భంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రద్వగాాన్ ||

(5)

తా॥ అరుునుణ్డంటున్నాడు - శ్తృసంహారకుడవగు ఓ ఃధుసూదన్న!
పూజారుాలైమ భీష్ణద్రోణులనుణ్ యుదాము మందు నేనుణ్ ఎలా
బాణాలతో

ఎదుర్కకగలనుణ్?

ఃహానుణ్భావులైమ

గురువులనుణ్

వధించకుండా ఈ లోకంలో బిచచమెత్తవకున జీవించటం మేలు.

ఇకకడ గురువులనుణ్ వధిం , రకవంతో తడిస్థమ సంపదలనుణ్,
భోగాలనుణ్ మాత్రమే అనుణ్భవించగలము.

శ్లో॥ మచైతద్విదణ కతరన్నా గరీయ

యద్ధిజయేః యద్వవాన్న జయేయు |
యానేవ హ్మతాి మ జిజీవిషాః

తేఽవస్థితా ప్రముఖ్య ధ్యరవర్ణషార ||

(6)

తా॥ ఎవర్తన చంపిమ తర్ణిత ఇక ఃమం జీవించాలన అనుణ్క్త్మో
అటిట ధ్యరవర్ణషురలు, బంధువులైమ భీషాణదులు యుదాభూమిలో ఃమ
ఎదుట

నలి యున్నారు.

అద్గగాక

ఈ

యుదాంలో

ఃమమే

జయిసవమో, లేద్ధ వారే జయిసవర్క న్నకు తెలియదు. అందువలో
ఇపడు ఏద్వ ఃమకు ఃం దో తేలుచక్త్లేకపోత్తన్నానుణ్.
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శ్లో॥ కారపణా దోషో పహ్మతసిభావ

పృచాామి తాిం ధ్రణ సంమూఢచేతా |
యచ్ఛ్ాేయ సా నశ్చచతం బ్రూహతనేణ

శ్చష్ాస్తవఽహ్మం శాధి మాం తాిం ప్రపమాం ||

(7)

తా॥ కారపణా దోష్ం చేత న్న సిభావం దెబబత్తమాద్వ. ధ్రణమేదో
తెలుస్తక్త్లేన వాడనై ననుణ్ా అడుగుత్తన్నానుణ్. న్నకు ఏద్వ శ్రేయస్సయ
నశ్చయిం

ద్ధననే తెలియజెయిా. నేనుణ్ న్న శ్చషుాణి ణ. ననుణ్ా

శ్రణుజొ చమ న్నకు బోధించు.

శ్లో॥ మహప్రపశాామి ఃమాపనుణ్ద్ధాత్

యచ్ఛాక ముచ్ఛాష్ణ మింద్రియాణాం |
అవాపా భూమావసపతా ఃృదాం

ర్ణజాం స్తర్ణణా ఃపిచాధిపతాం ||

(8)

తా॥ ఇంద్రియాలనుణ్ దహంపచేస్తవమాటిట న్న యీ శ్లకానా తొలగించే

ఉపాయమేదో తెలియటం లేదు. శ్తృవులు లేమటిట, సరిసఃృదామైమ
ఈ భూలోక ర్ణజాంగాన, దేవలోక ర్ణజాాధిపతాం గాన ఈ శ్లకానా
తొలగించలేవు.

సంజయ ఉవాచ:

శ్లో॥ ఏవముకావా హ్మృషీకేశ్ం గుడాకేశ్ పరంతప ! |

మయోతయయ ఇత్త గోవిందం ఉకావా తూషీణం బభూవహ్మ||(9)

తా॥ సంజయుడంటున్నాడు: పరులనుణ్ తపింపజేస్త ఓ ర్ణజా!

గుడాకేశుడైమ అరుునుణ్డు హ్మృషీకేశునతో (శ్రీకృషుణనతో) ఇలా చెపిప,
యుదాం చెయామన ముభావంగా (మౌమంగా) ఉండిపోయాడు.
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శ్లో|| తమువాచ హ్మృషీకేశ్ ప్రహ్మసనావభారత |

స్తమయోరుభయోరణధ్యావిషీదంత మిదం వచ ||

(10)

తా॥ భారతా! రండుస్తమల ఃధ్ా దు ఖిస్తవమా అరుునుణ్నతో శ్రీకృషుణడు
మవుితూ ఇలా అంటున్నాడు.
శ్రీ భగవానుణ్వాచ:

శ్లో॥ అశ్లచాామమిశ్లచసవాం ప్రజాావాద్ధంశ్చ భాష్స్త |

గతాసూమగతా సూంశ్చ న్ననుణ్శ్లచంత్త పండితా || (11)

తా॥ భగవానుణ్డంటున్నాడు: అరుున్న! దు ఖించతగనవార్తన గూర్తచ
న్నవు దు ఖిస్తవన్నావు. గొపప పండిత్తనలాగా మాట్లోడుత్తన్నావు. కాన

ఃరణి ం మవార్తన గూర్తచగాన, జీవిం యుమావార్తన గూర్తచ గాన
పండిత్తలైమవారు ఎమాటికీ దు ఖించరు.

శ్లో॥ మతేివాహ్మం జాత్త న్నసం మతిం నేమే జన్నధిపా |
మ చైవ మ భవిషాాః సరేివయ ఃత పరం ||

(12)

తా॥ నేనుణ్ లేన సఃయం అంటూ ఎపపడూ లేదు. అలాగే న్నవు గాన,

ఈ ర్ణజులు గాన లేన సఃయం కూడా ఎపపడూ లేదు. ఈ
శ్రీర్ణలు

మశ్చం మపపటికీ

లేకపోవుట అనేద్వ లేదు.

ఇక

మీదట

కూడా

ఃమందరం

శ్లో॥ దేహన్నఽస్థణన్ యధ్యదేహే కౌమారం యౌవమం జర్ణ|
తధ్య దేహాంతర ప్రాపివ ధీరసవత్ర మముహ్మాత్త ||

(13)

తా॥ దేహ్మధ్యర్తయైమ జీవునకి ఈ శ్రీరంలో బాలాం, యౌవమం,
ముసలితమం ఎలాగో అలాగే ఃర్క దేహ్మం కూడా వస్తవమాద్వ. వివేకం
గలవాడు ఈ విష్యంలో ఎటువంటి మోహానా చెందడు.
Email : care@srichalapathirao.com

~ 5 ~ Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225

ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం

www.srichalapathirao.com

శ్లో॥ మాత్రాసపర్ణాస్తవ కౌంతేయ! శీతోష్ణ స్తఖ్దు ఖ్ద్ధ |

ఆగమాపాయిన్నఽనతాా తాం స్థవత్తక్షసి భారత!|| (14)

తా॥ కౌంతేయా! ఇంద్రియాలకు శ్బుసపర్ణాద్వ విష్యాలతో కలిగే
సంయోగం

వలో

శీతోషాణలు,

స్తఖ్దు ఖాలు

కలుగుతూ

ఉంట్లయి. అవి ర్ణకడపోకడ కలిగిమవి; అశాశ్ితమైమవి. కనుణ్క ఓ
భారతా! వాటిన సహంచుము.

శ్లో॥ యంహ మవాధ్యంతేాతే పరుష్ం పరుష్రషభ! |
సఃదు ఖ్ స్తఖ్ం ధీరం స్సఽఃృతతావాయ కలపతే ||

(15)

తా॥ పరుష్శ్రేషుఠడా! స్తఖ్దు ఖ్ములందు సఃభావము గల ధీరుడైమ
ఏ

పరుషున

ఈ

మాత్రాసపరాములు

(ఇంద్రియ

విష్య

సంయోగములు) బాధించవో అతడు అఃృతతాినా (మోక్షానా)
అందుక్త్వట్లనకి అరుాడవుత్తన్నాడు.

శ్లో॥ న్నసతో విదాతే భావ న్నభావో విదాతే సత |

ఉభయోరపి దృషోటఽoత తిమయోసవతవాదర్తాభ || (16)

తా॥ లేనద్ధనకి (అసత్ కు) ఉనకి లేదు. ఉమాద్ధనకి (సత్)
లేకపోవటం అనేద్వ లేదు. ఈ రండింటి యొకక నశ్చయం,
నష్కరష తతవాజాానుణ్ల చేత దర్తాంపబడింద్వ.

శ్లో॥ అవిన్నశ్చత్త తద్విద్వా యేమ సరిమిదం తతం |
విన్నశ్ఃవాయసాసా మకశ్చచతకరువఃరాత్త ||

వర్త

(17)

తా॥ దేనచేత ఈ సఃసవ జగత్తవ వాాపించబడియుమాదో అటిట ఆతణ
న్నశ్మం

లేనదన

తెలుస్తక్త్.

న్నశ్మం

మశ్చంపజేయుటకు ఎవిడూ సఃరుిడు కాదు.
Email : care@srichalapathirao.com
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శ్లో॥ అంతవంత ఇమేదేహా నతాస్సాకావ శ్రీర్తణ |

అన్నశ్చన్నఽప్రమేయసా తసణదుాధ్ాసి భారత! || (18)

తా॥ నతామైమటువంటి, న్నశ్మం లేమటువంటి, సటి లేమటువంటి
శ్రీర్తకి (ఆతణకు) ఈ శ్రీర్ణలన్నా మశ్చం పోయేవే. కనుణ్క ఓ అరుున్న!
యుదాం చెయిా.

శ్లో॥ య ఏమం వేత్తవ హ్మంతారం యశ్లచమం ఃమాతే హ్మతం |

ఉభౌ తౌమ విజాన్నత న్నయం హ్మంత్త మ హ్మమాతే || (19)

తా॥ ఎవరు ఆతణ చంపేద్వ అన అనుణ్కుంట్లర్క, లేక చనపోయేద్వ అన
అనుణ్కుంట్లర్క వారు ఉభయులు తతవాము తెలియనవారే. ఆతణ
ఇతరులనుణ్ చంపేద్గ కాదు, చనపోయేద్గ కాదు.
శ్లో॥ మజాయతే మ్రియతే వా కద్ధ త్

న్న యం భూతాి భవితా వా మ భూయ |
అజో నతాశాాశ్ితోఽయం పర్ణణ
మ హ్మమాతే హ్మమామానే శ్రీరే ||

(20)

తా॥ ఈ ఆతణ ఎమాటికీ పట్టటద్గ కాదు, చనపోయేద్గ కాదు. ఇద్వవరకు
లేకుండి కంతకాలం తర్ణిత ఉండేద్గ కాదు. ఇద్వ పటుటకలేనద్వ,
నతామైమద్వ,

ఎలోపపడూ

ఉండేద్వ,

చంపబడిమపపటికీ ఇద్వ చంపబడదు.

అన్నద్వయైమద్వ.

శ్రీరము

శ్లో॥ వేద్ధవిన్నశ్చమం నతాం య ఏమ ఃజఃవాయం |

కధ్ంసపరుష్ పారి! కం ఘాతయత్త హ్మంత్తకం || (21)
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తా॥ ఓ పార్ణి! ఎవడు ఈ ఆతణనుణ్ పటుటకలేనదన, న్నశ్మం లేనదన,
నతామైమదన, అక్షయమైమదన తెలుస్తకుంట్లడో, అటిట పరుషుడు
ఎవర్తన చంపిసవడు? ఎవర్తన చంపతాడు?

శ్లో॥ వాసంస్థ జీర్ణణన యధ్య విహాయ
మవాన గృహాణత్త మర్కఽపర్ణణి  |
తథా శ్రీర్ణణి  విహాయ జీర్ణణన

అన్నాన సంయాత్త మవానదేహీ||

తా॥ మామవుడు ఏ ప్రకారంగా

(22)

నగిపోయిమ వసాలనుణ్ విడి

నూతమ వసాలనుణ్ ధ్ర్తస్తవన్నాడో, అలాగే ఆతణ జీరణదేహాలనుణ్ వదలి
క్రొతవ దేహాలనుణ్ పందుత్తమాద్వ.

శ్లో॥ నైమం ఛందంత్త శ్సాణి  నైమం దహ్మత్త పావక |

మచైమం కేోదయం తాాప మశ్లష్యత్త మారుత || (23)

శ్లో॥ అచేా దోాఽయః ద్ధహ్యాఽయం అకేోదోాశ్లష్ా ఏవచ|

నతాసయరి గత సిణు అచలోఽయం సన్నతమ ||( 24)

తా॥ ఈ ఆతణనుణ్ శ్సాలు ఛేద్వంచలేవు. అగిా కాలచలేదు. న్నరు ద్గనన
తడుపలేదు. వాయువు ఎండించలేదు. (23) ఇద్వ ఛేద్వంపవీలులేనద్వ,
దహంప వీలులేనద్వ, తడుపటకు వీలులేనద్వ, ఎండించ వీలులేనద్వ,

ఇద్వ నతామైమద్వ, సరివాాపకమైమద్వ, స్థిరమైమద్వ, అచలమైమద్వ,
సన్నతమమైమద్వ(24).

శ్లో॥ అవాక్త్వఽయః ంతోాఽయం అవికార్కాఽయ ముచాతే |
తసణదేవం విద్వతెలిమం న్ననుణ్శ్ల త్త ఃరాస్థ ||
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తా॥ ఈ ఆతణ అవాకవం (ఇంద్రియములకు గోచర్తంచనద్వ), అ ంతాం
(ఃమస్తయ చేత

ంత్తంచవీలులేనద్వ), అవికారాం (ఏ వికార్ణలు

లేనద్వ). ఈ ప్రకారంగా ఆతణనుణ్ తెలుస్తకన శ్లకానా విడి పెటుట.
శ్లో॥ అథచైమం నతాజాతం నతాం వా ఃమాస్తఃృతం |

తధ్యపితిం ఃహాబాహ్య! నైవం శ్ల త్తఃరాస్థ || (26)

శ్లో॥ జాతసాహధ్ృవో ఃృత్తా ధ్రువం జమణఃృతసాచ |
తసణదపర్తహారేాఽరేా మతిం శ్ల త్తఃరాస్థ ||

(27)

తా॥ ఒకవేళ ఆతణపట్టటద్వ, చనపోయేద్వ అన అనుణ్కున్నా ఓ

ఃహాబాహుడా! అపపడు కూడా న్నవు శ్లకించాలియమ పనలేదు (26)
పటిటమ ద్ధనకి ఃరణం, ఃరణి ం మ ద్ధనకి పటుటక నశ్చయం గద్ధ!
ఃర్త నవార్తంచలేన ఈ విష్యంలో న్నకు శ్లకమెందుకు? (27)
శ్లో॥ అవాకావద్గనభూతాన వాకవఃధ్యానభారత! |
అవాకవ నధ్న్ననేావ తత్రకా పర్తదేవన్న ||

(28)

తా॥ భరతవంశ్ంలో జనణం మ అరుున్న! భూతాల యొకక మొదలు

కమబడదు, ఃధ్ా మాత్రం కమబడుత్తంద్వ, మశ్చం మ తర్ణితా
కనపించవు. అటిట భూతాల కరకు ఎందుకు దు ఖించటం?
శ్లో॥ ఆశ్చరావత్ పశ్ాత్తకశ్చచదేమం

ఆశ్చరావద్ వదత్త తధైవ చామా |
ఆశ్చరావత్ చైమ ఃమాశ్ృణోత్త

శ్రుతాిపేామం వేదమచైవ కశ్చచత్ ||
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తా॥ ఒకానొకడు ద్గనన ఆశ్చరాంగా చిసవడు. ఃరొకడు ద్గనన
ఆశ్చరాంగా చెబుతాడు. ఇంకకడు ద్గనన ఆశ్చరాంగా వింట్లడు. అలా
విమాపపటికీ ద్గనన ఎవడూ తెలుస్తక్త్లేడు.

శ్లో॥ దేహీ నతాఃవధ్యాఽయం దేహేసరిసా భారత! |

తసణత్ సర్ణిణి  భూతాన మతింశ్ల త్తఃరాస్థ || (30)

తా॥ భారతా! అనా దేహాలలోనూ ఉండే ఈ దేహ (ఆతణ) నతామైమద్వ,

అవధ్ామైమద్వ (వధించబడేద్వ కాదు). అందువలో ఏ ప్రాణి  గుర్తం న్నవు
శ్లకించపనలేదు.

శ్లో॥ సిధ్రణఃపి చావేక్షయ మవికంపిత్తఃరాస్థ |

ధ్ర్ణణయద్వా యుద్ధాచ్ఛ్ాేయోమాత్ క్షత్రియసామవిదాతే || (31)

తా॥ సిధ్రణం దృషాటయ చి మపపటికీ న్నవు చలించర్ణదు.
క్షత్రియునకి సిధ్రణం కన్నా శ్రేయసకరమైమద్వ ఃరొకటి లేదు.
శ్లో॥ యదృచాయాచ్ఛపపమాం సిరీద్ధిరఃపావృతం |

స్తఖిమ క్షత్రియా పారి! లభంతే యుదామీదృశ్ం || (32)

తా॥ పార్ణి! యాదృ ాకంగా (అప్రయతాంగా) లభం మటిటద్వ,
తెర్త యుమా సిరీద్ధిరం వంటిద్వ ఐమ ఈ యుదాం అదృష్టవంత్తలైమ
క్షత్రియులకే లభస్తవంద్వ.

శ్లో॥ అధ్చేతవా మిఃం ధ్రణయం సంగ్రాఃం మకర్తష్ాస్థ |

తత సిధ్రణం కీర్తవంచ హతాిపాపఃవాపయయస్థ || (33)

శ్లో॥ అకీర్తవంచాపి భూతాన కథయిష్ాంత్తతేఽవాయాం ||
సంభావితసా చాకీర్తవ ఃరణాదత్త ర్తచాతే ||
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తా॥ ఒకవేళ ఈ ధ్రణయుద్ధానా చెయాకపోయావో; ద్ధనవలో న్న

సిధ్ర్ణణన్నా, కీర్తవన పోగొటుటకనేవాడివవుతావు. పైగా పాపానా
పందుతావు (33) అంతేకాదు న్నవు యుదాం నుణ్ండి తొలగిపోతే
ప్రజలు న్న అపకీర్తవన

రకాలం చెపపకుంట్లరు. గౌరవన్నయునకి

అపకీర్తవ అనేద్వ ఃరణం కన్నా ఎకుకవ బాధ్యకరం (34)

శ్లో॥ భయాద్రణా దుపరతం ఃమాంతే తాిం ఃహారధ్య |

యేషాం చతింబహుఃత భూతాియాసాస్థ లాఘవం ||(35)
శ్లో॥ అవాచా వాద్ధంశ్చబహూన్ వద్వష్ాంత్త తవాహతా |
తా॥

నందంతసవవసఃరియం తతో దు ఖ్తరం నుణ్కిం?|| (36)

అరుున్న!

న్నవు

భయం

వలోనే

యుదారంగం

నుణ్ండి

పార్తపోయావన ఃహారథులు అనుణ్కుంట్లరు. ఇంతవరకు ననుణ్ా
గౌరవంగా చి మవారే చులకమగా మాట్లోడతారు (35).

న్న శ్తృవులు ననుణ్ా అనేక విధ్యలుగా అమర్ణన మాటలంట్లరు. న్న

సఃరితనుణ్ శ్ంకిసవరు. అంతకన్నా మిం మ దు ఖ్ం న్నకు ఇంకేం
ఉంటుంద్వ?

శ్లో॥ హ్మతో వా ప్రాపయయస్త సిరీం జితాివా భోక్షయ స్త ఃహీం|

తసణ దుత్తవష్ఠ కౌంతేయ! యుద్ధాయ కృతనశ్చయ ||(37)

తా॥ కుంతీమందన్న! చనపోయావా! సిర్ణీనా పందుతావు;
విజయం సధించావా! ర్ణజాానా పందుతావు. అందువలో లే! లే
యుద్ధానకి కృతనశ్చయుడవుకా!

శ్లో॥ స్తఖ్దు ఖ్య సమే కృతాి లాభాలాభౌ జయాజయౌ |

తతో యుద్ధాయ యుజాసి నైవం పాప ఃవాపయయస్థ || (38)
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తా॥

స్తఖ్దు ఖాలనుణ్,

సఃముగా భావిం

పాపానా పందవు.

లాభమషాటలనుణ్,

జయాపజయాలనుణ్

యుద్ధానకి సమాదుాడివికా! అలా చేస్తవ ఇక న్నవు

శ్లో॥ ఏషాతేఽభహతా సంఖ్యా బుద్వా ర్కాగే త్తిమాంశ్రుణు |
బుద్ధాయయుక్త్వ యయాపారి! కరణబంధ్ం ప్రహాసాస్థ ||

(39)

తా॥ ఇంతవరకు న్నకు జాాన్ననా బోధించటం జర్తగింద్వ. ఇక ఈ బుద్వా
యోగానా గుర్తం

వినుణ్. పార్ణి! ఈ జాామంతో కూడుకుంట్ట న్నవు

కరణబంధ్యనా ఛేద్వంచగలవు.

శ్లో॥ నేహాభక్రః న్నశ్లఽస్థవ ప్రతావాయోమవిదాతే |

సిలప ఃపాసా ధ్రణసా త్రాయతే ఃహ్మతోభయాత్||(40)

శ్లో॥ వావసయాత్తణకాబుద్వా ఏకేహ్మ కురుమందమ! |

బహుశాఖాహ్మామంతాశ్చ బుదాయోఽవావసయిన్నం||

(41)

తా॥ ఈ నషాకః కరణయోగంలో క్రఃభంగం జరగటం గాన,

వాత్తరేక ఫలితాలు ర్ణవటం గాన జరగదు. అంతేకాదు. ఏ కంచెం
ఆచర్తం న్న గొపప భయం నుణ్ండి ననుణ్ా రక్షిస్తవంద్వ. (40)
కురుమందన్న! క్త్ర్తకలు లేన నశ్చయబుద్వా ఏకాగ్రంగా ఉంటుంద్వ. అదే

నశ్చయం లేన వార్తబుద్వా అనేక శాఖోపశాఖ్లుగా చీలిపోయి
ఉంటుంద్వ. (41)

శ్లో॥ యామిమాం పష్పపతాంవాచం ప్రవదం తావిపశ్చచత |
వేదవాద రతా పారి! న్నమాదస్తవత్త వాద్వమ ||

(42)

క్రియావిశేష్ బహుళం భోగైశ్ిరా గత్తం ప్రత్త||

(43)

శ్లో॥ కామాతాణమ సిర్ణీపర్ణ జమణకరణ ఫలప్రద్ధం |
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శ్లో॥ భోగైశ్ిరా ప్రసకావన్నం తయాపహ్మృత చేతసం |
వావసయాత్తణకా బుద్వా సమాధౌమ విధీయతే ||

(44)

తా॥ పార్ణి! వేదములందలి అరివాదము (కరణకాండ) లో ఆసకివ
గలవారు క్త్ర్తకలతో నండి, సిరీస్తఖ్ముల పటో ఆకర్తషత్తలై; సిరీ
స్తఖ్ముల

కంట్ట

క్త్రవలస్థంద్వ

ఇంకేమీ

లేదన

వాద్వసవ

రు. అటిట అజాానుణ్లు (అవివేకులు) అనేక క్రియా విశేషాలతో కూడి,

జమణకరణ వలయంలో త్రిపిప, భోగైశ్ిర్ణాల వైపకు తీస్తకుపోయే

(మోదుగ) పవుిలవంటి ఃధురమైమ మాటలనుణ్ చెబుతూ ఉంట్లరు.
అలాంటి వార్త మాటలకు ముగుాలై, భోగైశ్ిర్ణాల వైపకు ఎవరు

ఆకర్తషంచబడతార్క వార్త వివేకం హ్మర్తంచుకుపోత్తంద్వ. ద్ధనవలో
వార్తబుద్వా స్థిరముగా బ్రహ్మణనష్ఠ యందు నలువదు.

శ్లో॥ త్రైగుణా విష్యావేద్ధ నస్త్లాగుణోా భవారుుమ! |

నరుాందోి నతాసతవయసా నర్కాగక్షేః ఆతణవాన్||

(45)

తా॥ అరుున్న! వేద్ధలు త్రిగుణాలతో కూడిమ విష్యాలకు చెంద్వ
ఉమావి. న్నవు త్రిగుణాలకు అతీత్తడవై, దింద్ధిలనుణ్ వద్వలిపెటిట,

నతామూ సతవాగుణంలో నలి , యోగక్షేమాలనుణ్ పటిటంచుక్త్కుండా
ఆతణజాామము కలవాడివి కా!

శ్లో॥ యావాన్నరి ఉదపానే సరిత సంపోతోదకే |

తావాన్ సరేిషు వేదేషు బ్రాహ్మణణసా విజామత ||

(46)

తా॥ అంతట్ల న్నరు పంగిపరుోత్తమాపపడు సాన్నదుల కరకు
భావులు, చెరువులు జలపాత్రల అవసరం ఎంతవరక్త్ బ్రహ్మణజాామము
గల బ్రాహ్మణణునకి ఈ వేద్ధలలోన కరణకాండ అంతవరకే అవసరం.
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శ్లో॥ కరణేనా వాధికారస్తవ మాఫలేషు కద్ధచమ |
తా॥

మాకరణఫల హేత్తరూభ మాతేసంగోఽసవా కరణణి  || (47)

కరణలు

చేయుటయందే

న్నకు

అధికారం

ఉమాద్వ.

కరణఫలాన్నాపపడూ క్త్రవదుు. కరణఫలానకి న్నవెపపడూ కారకుడివి
కావదుు. అకరణతో సంగభావము న్నకు కలుగకుండుగాక!

శ్లో॥ యోగసా కురు కర్ణణణి  సంగంతాకావా ధ్మంజయ! |

స్థదాయస్థదోాయ సమోభూతాి సఃతిం యోగ ఉచాతే ||48)

తా॥ ధ్మంజయా!

సంగభావానా

విడి పెటిట,

స్థద్వాం న్న

స్థద్వాంచకపోయిన్న రంటిన సఃం గావిం , యోగంలో నలి
కరణలు చెయిా. సఃతిమే యోగం అన చెపపబడుత్తమాద్వ.

శ్లో॥ దూరేణ హ్మావరం కరణ బుద్వా యోగాదామంజయ! |
తా॥

బుదౌు శ్రణ ఃనిచా కృపణా ఫల హేతవ ||

ధ్మంజయా!

బుద్వాయోగం

కన్నా

సకాఃకరణ

(49)

చాలా

నకృష్టమైమద్వ. కనుణ్క న్నవు బుద్వా యోగానేా శ్రణు పందు. ఫలితానా
క్త్ర్త కరణ చేస్తవాడు పిస్థనగొటుటయే.

శ్లో॥ బుద్వాయుక్త్వ జహాతీహ్మ ఉభేస్తకృత దుష్కృతే |

తసణదోాగాయయుజాసి యోగ కరణస్తకౌశ్లం || (50)

తా॥ సఃతిబుద్వాతో కూడిమ వాకివ ఈ జమణలోనే పణాపాపాలు
రంటిన్న వదలిపెడతాడు. కనుణ్క న్నవు బుద్వా యోగానకే స్థదాంకా!
యోగఃంట్ట కరణలలో నైపణాతయే.

శ్లో॥ కరణజం బుద్వా యుకావహ ఫలంతాకావా ఃన్నష్పణ |

జమణబంధ్ వినరుణకావ పదం గచామవయ న్నఃయం ||

Email : care@srichalapathirao.com
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తా॥ సఃతిబుద్వాతో నషాకః కరణయోగానా ఆచర్తం , కరణల వలో
లభంచే ఫలానా విడి పెటటగల వివేకి జమణబంధ్ం నుణ్ండి పూర్తవగా
విడుదల పంద్వ, దు ఖ్రహతమైమ పద్ధనా చేరుకుంట్లడు.
శ్లో॥ యద్ధతే మోహ్మకలిలం బుద్వారియత్త తర్తష్ాత్త |

తద్ధగంతాస్థ నరేిదం శ్రోతవాసాశ్రుతసాచ ||

(52)

సమాధ్యవచలాబుద్వా తద్ధయోగఃవాపయయస్థ ||

53

శ్లో॥ శ్రుత్త విప్రత్త పన్నాతే యద్ధసిసాత్త నశ్చలా|

తా॥ ఎపపడైతే న్న బుద్వా మోహ్మఃనే (అజాామఃనే) బురదనుణ్

వద్వలించుకుంటుందో అపపడు విమదగిమ విష్యాల నుణ్ండి, విమా
విష్యాల నుణ్ండి విరకివన పందుతావు. (52)

తా॥ విమావాటితో విస్థగి వేసర్తపోయిమ న్న బుద్వా సమాధిలో
నశ్చలంగా

పందుతావు.

నలి మపపడు

న్నవు

పరమాతణతో

యోగానా

అరుుమ ఉవాచ:

శ్లో॥ స్థితప్రజాసా కా భాషా సమాధిసవసా కేశ్వ! |

స్థితధీ కిం ప్రభాషేత కిమాస్తత వ్రజేత కిం? ||

54

తా॥ అరుునుణ్డు అడుగుత్తన్నాడు, "కేశ్వా! సమాధి నష్ట యందుండే
స్థితప్రజుాన

లక్షణం

ఏమిటి?

స్థిరబుద్వా

గల

అతడు

మాట్లోడుతాడు? ఎలా కూరుచంట్లడు? ఎలా ప్రవర్తవసవడు?"

ఎలా

శ్రీ భగవానుణ్వాచ :

శ్లో॥ ప్రజహాత్త యద్ధకామాన్ సర్ణిన్ పారి! ఃన్నగతాన్ |
ఆతణనేావాతణన్న త్తష్ట స్థితప్రజాసవదోచాతే ||

Email : care@srichalapathirao.com
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తా॥ శ్రీ భగవానుణ్డంటున్నాడు. పార్ణి! ఃమస్తయమందలి సఃసవమైమ
క్త్ర్తకలనుణ్ ఎపపడు సంపూరణంగా విడి పెడతాడో, ఎపపడు తమలో
తానుణ్ ఆమంద్ధనా పందుతూ ఉంట్లడో అపపడు స్థితప్రజుాడు అన
పిలువబడతాడు.

శ్లో॥ దు ఖ్యష్ినుణ్ద్విగాఃన్న స్తఖ్యషు విగత సపృహ్మ |
వీతర్ణగ భయక్రోధ్ స్థితధీరుణన రుచాతే ||

56

తా॥ దు ఖ్ంలో ఉదేిగం చెందనవాడు, స్తఖాల క్త్సం ఆర్ణటం
చెందనవాడు, ర్ణగము, భయము, క్రోధ్ము విడి మ వాడు
స్థితప్రజుాడైమ మునగా చెపపబడతాడు.

శ్లో॥ యసయరిత్రామభస్తాహ్మ తతవత్ ప్రాపాశుభాశుభం |
న్నభమందత్త మ దేిష్పట తసా ప్రజాాప్రత్తష్పటతా ||

57

తా॥ ఎవడు సఃసవ విష్యములందునుణ్ ఆసకివ లేనవాడై, ఆయా శుభ
అశుభాలనుణ్ పంద్వమపపడు ఆమంద్వంచక, దేిష్పంచక ఉంట్లడో
అటిటవాన ప్రజాయే స్థిరమైమద్వ.

శ్లో॥ యద్ధసంహ్మరతే చాయం కూర్కణంగాన్నవ సరిశ్ |
ఇంద్రియాణంద్రియారేాభా తసా ప్రజాా ప్రత్తష్పఠతా||

58

తా॥ తాబేలు తమ అంగాలనుణ్ లోపలకు ముడుచుకుమాటుోగా ఇతడు
ఎపపడైతే

తమ

ఇంద్రియాలనుణ్

విష్య

వస్తవవుల

నుణ్ండి

ఉపసంహ్మర్తంచుకుంట్లడో అపడు అతడి ప్రజా స్థిరంగా ఉంటుంద్వ.
శ్లో॥ విష్యావినవరవంతే నర్ణహార్ణసా దేహమ |

రసవరుం రస్సపాసా పరం దృషాటానవరవతే ||

Email : care@srichalapathirao.com
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తా॥ ఆహార్ణనా విడి పెటిటమ పరుషున నుణ్ండి విష్య వస్తవవులు
దూరంగా తొలగిపోతాయి. ఐతే విష్య వాసమ (విష్యాలపై
అభరు ) మాత్రం అలాగే ఉండిపోత్తంద్వ. పరమాతణ దరామంతోనే ఆ
అభరు (వాసమ) కూడా తొలగిపోత్తంద్వ.

శ్లో॥ యతతో హ్మాపి కౌంతేయ! పరుష్సా విపశ్చచత |
ఇంద్రియాణి  ప్రమాధీన హ్మరంత్త ప్రసభంఃమ ||

60

తా॥ కౌంతేయా! వివేకి అయిమ పరుషుడు ప్రయత్తాం మపపటికీ
బలవతవరమైమ

ఇంద్రియాలు

ఃమస్తయనుణ్

విష్యాలపైకి లాగివేసూవనే ఉంట్లయి.

బలాతాకరంగా

శ్లో॥ తాన సర్ణిణి  సంయఃా యుకవ ఆస్తత ఃతపర |
వశేహ యస్తాంద్రి యాణి  తసా ప్రజాాప్రత్తష్పఠతా ||

61

తా॥ అటిట బలవతవరమైమ ఇంద్రియాలనాంటిన సిధీమంలో పెటుటకన,
యోగయుకువడై, మనేా (భగవంత్తనే) లక్షయంగా పెటుటకన ఉండాలి.

ఎవర్త ఇంద్రియాలు సిధీమంలో ఉంట్లయో వార్త ప్రజాయే స్థిరంగా
ఉంటుంద్వ (అతడే స్థితప్రజుాడు).

శ్లో॥ ధ్యాయతో విష్యాన్ పంస సంగస్తవషూప జాయతే |

సంగాతయం జాయతే కాః కామాత్ క్రోధ్యఽభ జాయతే || 62
శ్లో॥ క్రోధ్యదభవత్త సమోణహ్మ సమోణహాత్ సణృత్త విభ్రః |

సణృత్త భ్రంశాత్ బుద్వాన్నశ్ బుద్వా న్నశాత్ ప్రణశ్ాత్త || 63

తా॥ ఇంద్రియ విష్యాలనుణ్ గుర్తం

సద్ధ

ంత్తంచే పరుషునకి ఆ

విష్యాలతో సంగభావం కలుగుత్తంద్వ. సంగభావం వలో క్త్ర్తక
కలుగుత్తంద్వ. క్త్ర్తకవలో క్త్పము జనస్తవంద్వ.
Email : care@srichalapathirao.com
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తా॥ క్త్పం వలో అవివేకం (మోహ్మం) కలుగుత్తంద్వ. అవివేకం వలో
ఃత్త భ్రమిస్తవంద్వ. ఃత్త భ్రఃవలో బుద్వా మశ్చస్తవంద్వ. బుద్వా మశ్చం
పోవటంతో సరిన్నశ్మం కలుగుత్తంద్వ.

శ్లో॥ ర్ణగ దేిష్ వియుక్లవస్తవ విష్యానంద్రియైశ్చరన్ |
ఆతణవశ్లా ర్తిధ్యయాతాణ ప్రసదఃధి గచాత్త ||

64

ప్రసమా చేతస్స హాాశు బుద్వా పరావత్తష్ఠతే ||

65

శ్లో॥ ప్రసదే సరి దు ఖాన్నం హాన రస్సాపజాయతే |

తా॥ ర్ణగదేిషాల నుణ్ండి విడివడి, ఇంద్రియాలనుణ్ తమ వశ్ంలో

ఉంచుకన, ఃమస్తయనుణ్ తమ ఆధీమంలో ఉంచుకన విష్యాలలో
సంచర్తస్తవమాపపటికీ అతడు ప్రశాంతంగానే ఉంట్లడు.

తా॥ ప్రశాంతంగా ఉమాపపడు అతడి సఃసవ దు ఖాలు మశ్చసవయి.
ప్రసమా

తవము గలవాన బుద్వా తిరలోనే నలకడ గలిగిమదై

యుంటుంద్వ. (అతడే స్థిరమైమ ప్రజా గలవాడు)

శ్లో॥ న్నస్థవ బుద్వా రయుకవసా మచాయుకవ సా భావన్న |

మచా భావయత శాంత్త అశాంతసా కుతస్తయఖ్ం || 66

శ్లో॥ ఇంద్రియాణాంహ చరతాం యమణన్నఽనుణ్ విధీయతే |
తదసా హ్మరత్త ప్ర జాాం వాయుర్ణావ మివాంభస్థ ||

67

తా॥ నగ్రహ్మం లేనవానకి బుద్వా స్థిరంగా నలవదు. అటిటవానకి
ఆతణ ంతమ - ఆతణధ్యామం కుదరదు. ఆతణ ంతమ లేనవానకి
శాంత్తలేదు. శాంత్తలేన వానకి స్తఖ్ంలేదు.
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తా॥ ఎందుకంట్ట విష్యాలలో సంచర్తంచే ఇంద్రియాలకు లోబడి
ఃమస్తయ కూడా వాటిన అనుణ్సర్తస్తవ, న్నటిలోన పడవనుణ్ త్తఫానుణ్ గాలి
ముం వేస్థమటుో అతడి ఃమస్తయ అతన ప్రజానుణ్ ముం వేస్తవంద్వ.
శ్లో॥ తసణదాసా ఃహాబాహ్య! నగృహీతాన సరిశ్ |

ఇంద్రియాణంద్రియారేాభా తసా ప్రజాా ప్రత్తష్పఠతా ||

68

తా॥ అందువలో ఓ ఃహాబాహుడా! ఎవర్త యొకక ఇంద్రియాలు

విష్య వస్తవవుల నుణ్ండి అనా విధ్యలుగా నగ్రహంపబడతాయో
అటిటవాన ప్రజా (జాామం) యే స్థిరంగా ఉంటుంద్వ.

శ్లో॥ యానశా సరి భూతాన్నం తసాం జాగర్తవ సంయమీ|

యసాం జాగ్రత్త భూతాన సనశాపశ్ాతో మునే || 69

తా॥ సఃసవ ప్రాణులకు ఏద్వ ర్ణత్రియో ఇంద్రియ నగ్రహ్మముగల యోగి
(సంయమి) అందులో మేలుకన ఉంట్లడు. దేనయందు ప్రాణులు

మేలుకన ఉంట్లయో అద్వ ఆతాణవలోకమంలో ఉమా మునుణ్లకు ర్ణత్రి
యగుచుమాద్వ.

శ్లో॥ ఆపూరామాణ ఃచల ప్రత్తష్టం

సముద్రమాప ప్రవిశ్ంత్త యదిత్ |

తదిత్ కామాయం ప్రవిశ్ంత్త సరేి
సశాంత్త మాపోాత్త మకాఃకామీ ||

70

తా॥ పర్తపూరణంగా న్నటితో నండి, స్థిరమైమ ఉనకి గల సముద్రానా ఏ
ప్రకారంగా న్నరు చేరుకుంటుమాదో అలాగే ఎవర్తలో సరికాఃమలు
ప్రవేశ్చం

విలీమమైపోత్తన్నాయో అతడే శాంత్తన పందుతాడు.

కాఃద్ధస్తనకి ఆ అవకాశ్ం లేదు.
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శ్లో॥ విహాయకాఃన్ యసయర్ణిన్ పమాంశ్చరత్త నసపృహ్మ |
నరణమో నరహ్మం కార సశాంత్త ఃధి గచాత్త ||

71

తా॥ ఎపపడైతే సఃసవ క్త్ర్తకలనుణ్ విడి , అహ్మంకార ఃఃకార్ణలు
వదలి ఆశ్లేన వాడై సంచర్తస్తవన్నాడో అటిట పరుషుడు పరఃశాంత్తన
పందుత్తన్నాడు.

శ్లో॥ ఏషాబ్రాహీణ స్థిత్త పారి! నైన్నం ప్రాపా విముహ్మాత్త |
స్థితాిఽసా ఃంత కాలేఽపి బ్రహ్మణనర్ణిణ ఃృచాత్త ||

72

తా॥ పార్ణి! ఇదే బ్రాహీణస్థిత్త. ఈ స్థిత్తన పంద్వమ తర్ణిత ఇక
మోహ్మం చెందడు. అంతా కాలంలో కూడా ఈ స్థిత్తలో నలిస్తవ అతడు
బ్రహ్మణ నర్ణిణానా - బ్రహ్లణకాానా - మోక్షానా పందుతాడు.
గదాం:-

ఓం తత్ సత్ ఇత్త శ్రీఃద్ భగవద్గీతాస్త,

ఉపనష్త్తయ, బ్రహ్మణవిద్ధాయాం యోగశాస్తా,

శ్రీకృషాణరుుమసంవాదే, సంఖ్ాయోగో న్నః, ద్వితీయోధ్యాయ

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225
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Audio CD, Video DVD, Book, E-Book, Pen Drive, External HDD రూపములలో అందుబాటులో గలవు
I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, వనపరవం, విరాటపరవం, ఉద్యోగపరవం, భీష్మపర్వం, ద్రోణపర్వం, ..;
జీవనసత్యోలు, ధరాాధరా విశ్లే షణ; ద్రౌపది, కర్ణుడు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; శంతిపరవం విశ్లషాలు :
II. ఆధాోతిాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు,
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోతిాక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు;
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తత్వబోధ, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్త్స్త్త్రం, ఆతావిద్ోవిలాసం,
ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, వివేక చూడామణి, నిర్వవణష్ట్కం
IV. శ్రీమదభగవద్గీత : 1-18 అధాోయములు
V. ఉపనిషత్త్ లు :- ఈశవాసో, కేన, కఠ, ముండక, మాండూకో, కైవలో, గరభ, సూరో, దరశన, త్యరసార,
మహావాకో, పంచబ్రహ్ా, గోపాలత్యపినో, వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్య్త్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ,
జాబాలి, సౌభాగ్యలక్ష్మీ., సర్సవతీర్హసయ, బహవృచ, ముకి ్క మొ||వి.
VI. భకి ్: శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారద భకి ్ సూత్రములు, శ్రీకృషు అష్టోత్ర శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం,
కుచేలోపాఖ్యోనం.
VII. బ్రహ్ాసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్ాసూత్రములు
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసరము, ఆషాడ / గర్ణ / వాోస పూర్తు మ ప్రాధానోత, గర్ణవును ఎలా
గర్త్ంచి సేవించాలి, ఎందుకు ?, గర్ణవు పటే శిష్యోని కర్వోం, గరూపదేశ్ం, గర్ణవు యొకక ఆవశ్ోకత,
గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధ ం, గురుగీత
IX. సాధనలు : పరమారధ సాధనలు, సమాధి అభాోసం
X. ఇతర గ్రంధములు : మహాత్తాల సూకు్ లు, ఉత్మ జీవనవిధానం, పరమారధ సాధనలు , మోక్ష సాధనా
రహ్సోం , ధాోనం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం భావన ద్వరా ముకి ్, వినాయక చవితి, విఘ్ననశ్వర గాధ
వెనుక ఆధాోతిాక రహ్సోం, దసరా పండుగ వెనుక ఆంతరోం.
XI. మరెన్నన ఇతర గ్రంధములు

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225
Email : care@srichalapathirao.com
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మావదు లభంచు గ్రంధ్ములు
1. కరణస్థద్ధుంతం…………………………………….30/2. శ్రీ ఆద్వ శ్ంకర్ణచారుాలవార్త ‘భజగోవిందం’……..……100/-

3. శ్రీ ఆద్వ శ్ంకర్ణచారుాలవార్త ‘తతవాబోధ్’ ………… 200/4. శ్రీ ఆద్వ శ్ంకర్ణచారుాలవార్త ‘ఆతణబోధ్’ ……………200/-

5. శ్రీ ఆద్వ శ్ంకర్ణచారుాలవార్త ‘శ్రీ దక్షిణామూర్తవస్సవత్రం’… 100/6. భగవాన్ శ్రీ రఃణఃహ్మరుషలవార్త ‘ఉపదేశ్సరం’ ……..150/7. సద్ధశ్చవ బ్రహేణంద్ర సిములవార్త ‘ఆతణవిద్ధావిలాసం’.. 100/-

8. శ్రీ న్నరదభకివ సూత్రములు ………………………. 200/9. శ్ంకర్ణచారుాలవార్త ‘వివేకచిడాఃణి ’ (8 గ్రంధ్ముల స్త్ట్) 1200/-

10. ఈశావాస్సాపనష్త్తవ ………………………….. 100/-

11. కేన్నపనష్త్తవ …………………………………..100/12. కైవలోాపనష్త్తవ ………………………………. 150/13. కఠోపనష్త్తవ ……………………………….

350/-

14. ముండక్త్పనష్త్తవ …………………………….. 200/-

15. మాండూక్త్ాపనష్త్తవ ………………………… 200/16. ముకివక్త్పనష్త్తవ ……………………………… 300/17. బ్రహ్మణసూత్రములు – 1 ……………………….
18. బ్రహ్మణసూత్రములు – 2 ………………………

200/-

300/-

19. గీతమాలిక ……………………………………150/-

20. శ్రీఃదభగవద్గీత (18 గ్రంధ్ముల స్త్ట్) …………… 2000/మొతవం 44 గ్రంధ్ములు (postal charges) తో కలిపి – 6,900/Email : care@srichalapathirao.com
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