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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః  
శ్రీఃధ్భగవదీ్గత 

అధ్  చతురో్ధధ్యాయ  
జ్ఞామయోగ  

 
 

శ్రీభగవానువాచ: 
శో్ల॥  ఇఃం వివస్వతే యోగం ప్రోకతవామహ్ఃవాయం |  

వివస్వవన్ ఃమవేప్రాహ్ ఃనురిక్ష్వవకవేఽబ్రవీత్ || 1  
తా॥ భగవానుడు తెలియజేస్తతన్నాడు - అవాయమైమ ఈ యోగాన్నా 
నేను సూర్యాన్నకి బోధంచాను. సూర్యాడు ఃనువుకు, ఃనువు 
ఇక్ష్వవకు ఃహారాజుకు చెప్పాడు.  
 

శో్ల॥  ఏవం పరంపరాప్రాపతం ఇఃం రాజరషయోవిద  |  
స్కాలేనేహ్ ఃహ్తా యోగోమష్ట  పరంతప! || 2  

తా॥ ఇలా పరంపరగా లభంచిమ ఈ కరమయోగాన్నా రాజర్యషలు 
తెలుస్తకున్నార్య. ఓ పరంతప్ప! ఈ గొపాయోగం కాలగతిలో ఈ 
లోకంలో మశంచిపోయంది.  
 

శో్ల॥  స్ ఏవాయం ఃయాతేద్ాయోగ  ప్రోకతస్సన్నతమ  |  
భక్తతసిమేస్ఖా చేతి రహ్స్ాం హ్యాతదతతఃం || 3  

తా॥ ఆ స్న్నతమైమ యోగమే ఇప్పాడు న్న చేత నీకు చెపాబడంది. 
నీవు న్నకు భకుతడవు, స్నాహితుడవు గనుక ఈ శ్రేష్ఠమైమ రహ్స్వాన్నా 
నీకు చెపాటం జరిగంది.  
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అర్యుమ ఉవాచ:    
శో్ల॥  అపరం భవతో జమమ పరంజమమ వివస్వత  |  

కథమేత దివజ్ఞనీయాం తవమాదౌప్రోకతవాన్నతి || 4  
తా॥ అర్యునుడు అడుగుతున్నాడు. నీవు ఇటీవల జన్నమంచిమ వాడవు. 
కాన్న సూర్యాడు ఎప్పాడో జన్నమంచిమవాడు. ఈ స్న్నతమ యోగాన్నా 
నీవు మొద్ట్లోనే నేరిాంచామంటున్నావు. ద్గన్నా నేనెలా అరథం 
చేస్తక్తవాలి?  
 

శ్రీభగవానువాచ:  
శో్ల॥  బహూన్న మేవాతీతాన్న జన్నమన్న తవచార్యుమ|  

తామాహ్ం వేద్స్రావణి మతవం వేతథ పరంతప! || 5 
తా॥ భగవానుడు చెబుతున్నాడు. అర్యున్న! న్నకు, నీకు అనేక జమమలు 
గడచిపోయాయ. వాటన్నాంటిన్న నేనెర్యగుదను. ఓ పరంతప్ప! నీవు 
వాటిన్న ఎర్యగవు.  
 

శో్ల॥  అజోపి స్మావాయాతామ భూతాన్నమీశ్వర్ధపిమన్ |  
ప్రకృతిం స్వవ ఃధష్టటయ స్ంభవామాాతమ మాయయా|| 6  

తా॥ ప్పటుటకలేన్న వాణిణ, న్నశ్మం లేన్నవాణిణ, జీవుళ్ళంద్రికీ అధపతిన్న 
అయమపాటికీ, ప్రకృతిన్న స్వవధీమంలో పెటుటకున్న న్న మాయావలో 
జన్నమసూత ఉంటాను.  
 

శో్ల॥  యదాయదాహి ధ్రమస్ా గాోన్నరభవతి భారత! |  
అభ్యాతామో ఃధ్రమస్ా తదాతామమం స్ృజ్ఞఃాహ్ం || 7  

తా॥ అర్యున్న! ఎప్పాడెప్పాడు ధ్రామన్నకి హాన్న కలుగుతుందో, అధ్రమం 
పెచ్చుమీరిపోతుందో అప్పాడప్పాడు మనుా నేను స్ృజంచ్చకుంటాను.  
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శో్ల॥  పరిత్రాణాయ స్వధూన్నం విన్నశాయచ దష్కృతాం |  
ధ్రమ స్ంస్వథపన్నరాథయ స్ంభవామి యుగే యుగే || 8  

తా॥ స్వధుప్పర్యషులను రక్షంచటాన్నకి, దషుటలను న్నశ్మం 
చెయాటాన్నకి, ధ్రామన్నా స్వథపించటాన్నకి యుగయుగములంద 
జన్నమస్తతంటాను.  
 

శో్ల॥ జమమకరమచ మే దివాం ఏవం యో వేతిత తతతవత  |  
తాకాతవదేహ్ం ప్పమరుమమ నైతి మామేతి సోర్యుమ  || 9 

తా॥ అర్యున్న! ఎవరైతే న్న దివాజమమ, కరమల గురించి ఈ విధ్ంగా 
యదారథంగా తెలుస్తకుంటార్ధ, అతడు ఈ శ్రీరాన్నా విడచిపెటిటమ 
తరావత తిరిగ ప్పటటడు, మనేా చేర్యకుంటాడు.  
 

శో్ల॥  వీతరాగ భయక్రోధ్య  ఃమమయా మాముప్పశ్రితా  |  
బహ్వో జ్ఞామ తపస్వ పూతా ఃదాభవ మాగతా  || 10  

తా॥ రాగము, భయము, క్రోధ్ము విడచిపెటిట, న్నయందే చితతము 
న్నలిా, మనేా ఆశ్రయంచి, జ్ఞామ తపస్తస వలో, పవిత్రులైమ ఎంద్ర్ధ న్న 
స్వరూప్పన్నా పందార్య.  
 

శో్ల॥  యేయథా మాంప్రపద్ాంతే తాంస్తధైవ భజ్ఞఃాహ్ం |  
ఃః వరాతానువరతంతే ఃనుష్టా  ప్పరథ! స్రవశ్  || 11  

తా॥ ప్పరాథ! ఎవర్య మనుా ఎలా కొలిస్నత వారిన్న నేను అలాగే 
అనుగ్రహిస్వతను. ఃనుషుాలంద్రూ అన్నావేళ్లా మనేా అనుస్రిసూత 
ఉంటార్య.  
 

శ్లో॥  కాంక్షంత  కరమణాం సిదింో యజంత ఇహ్ దేవతా  |  
క్షప్రంహి మానుషే లోకే సిదిరోభవతి కరమజ్ఞ||  12  
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తా॥ కరమల యొకక ఫలితాన్నా క్తర్యకునే వార్య ఇకకడ దేవతలను 
ఆరాధసూత ఉంటార్య. ఎందకంటే ఈ మామవ లోకంలో కరమల వలో 
వచేు ఫలితం తవరగా లభస్తతంది గనుక.  
 

శ్లో॥  చాతురవరణయం ఃయాస్ృష్టం గుణకరమ విభాగశ్  |  
తస్ా కరాతర ఃపిమాం విద్యో కరాతర ఃవాయం || 13  

తా॥ వారి వారి గుణకరమల విభాగాన్నా అనుస్రించి న్నలుగు వరాణలూ 
న్న చేతనే స్ృష్టంచబడ్డాయ. వాటిన్న స్ృష్టంచిమది నేనే అయన్న 
కరతను కామన్న, న్నశ్మం లేన్న వాడమనీ తెలుస్తక్త.  
 

శో్ల॥  మమాం కరామణి లింపంతి మమే కరమ ఫలే స్ాృహా |  
ఇతిమాం యోభజ్ఞన్నతి కరమ భరాస్ బధ్ాతే ||  14  

తా॥ మనుా కరమలంటవు. కరమఫలంపై న్నకు ఆస్కిత లేద. ఈ 
ప్రకారంగా మనుా ఎవర్య తెలుస్తకుంటార్ధ అతడు కరమల చేత 
బంధంపబడడు. (అతణిణ కరమలు బంధంచవు) 
 

శ్లో॥  ఏవం జ్ఞాతావ కృతం కరమ పూర్వవరపి ముముక్షుభ  |  
కుర్య కర్వమవ తస్వమతవం పూర్వవ  పూరవతరం కృతం || 15  

తా॥ ఇది తెలిస్న పూరవం ముముక్షువుల చేత కరమ చేయబడంది. 
అందవలో పూరీవకుల చేత పూరవం కరమ చేయబడమటేో నీవు కూడ్డ 
న్నష్టకః కరమను చెయా.  
 

శో్ల॥  కిం కరమ కిఃకర్మమతి కవయో పాత్ర మోహితా  |  
తతేత కరమ ప్రవక్ష్వామి యజ్ఞాతావ మోక్షయస్నఽశుభాత్ ||16 

తా॥ కరమ అంటే ఏమిటి? అకరమ అంటే ఏమిటి? అనే విష్యంలో 
ఋషులు కూడ్డ మోహ్ం చెందతున్నార్య. దేన్నన్న తెలుస్తకుంటే నీవు 
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ఈ స్ంస్వర బంధ్ం నుండ విడుద్ల పందతావో ఆ కరమ గురించి 
నీకు చకకగా తెలియజేస్వతను.  
 

శ్లో॥  కరమణోహ్ాపి బోద్వోాం బోద్వోాంచ వికరమణ  |  
అకరమణశ్ు బోద్ోవాం గహ్న్న కరమణో గతి  ||  17  

తా॥ కరమల గురించీ తెలుస్తక్తవాలి. వికరమల గురించీ 
తెలుస్తక్తవాలి. అకరమల గురించి కూడ్డ తెలుస్తక్తవాలి. కరమల 
యొకక మారీం ఃహా న్నగూఢమైమది.  
 

శో్ల॥  కరమణా కరమయ  పశ్యాత్ అకరమణిచ కరమయ  |  
స్బుదిమోాన్ ఃనుషేాషు స్యుకత  కృతసనకరమకృత్ || 18 

తా॥ కరమయంద అకరమను, అకరమ యంద కరమను ఎవడు చూస్వతడో 
అతడే ఃనుషుాలలో బుదిోఃంతుడు. అతడే యోగ. చేయద్గమ 
కరమను చేసిమవాడు అతడే.  
 

శో్ల॥  యస్ా స్ర్మవ స్మారంభా  కాః స్ంకలా వరిుతా  |  
జ్ఞాన్నగా ద్గోకరామణాం తమాహ  పండతం బుధ్య  ||19 

తా॥ కాః స్ంకలాాలు లేకుండ్డ స్ఃస్త కరమలను ఎవర్య 
ప్రారంభస్వతర్ధ, కరమ ఫలాలను జ్ఞాన్నగాలో ఎవర్య ద్గోం 
చేస్తకుంటార్ధ అటిటవాన్నన్న వివేకి అన్న విజ్ఞాలంటార్య.  
 

శో్ల॥  తాకాతవ కరమ ఫలాస్ంగం న్నతాతృపోత న్నరాశ్రయ  |  
కరమణాభ ప్రవృతోత పి నైవకించింత్ కర్ధతి స్ ||   20 

తా॥ కరమ ఫలంతో స్ంగభావాన్నా విడచిపెటిట, న్నతాతృప్పతడై యుండ, 
దేన్నమీదా ఆధ్యరపడకుండ్డ కరమలలో న్నఃగుాడైయుమాపాటికీ, ఏ 
కరామ చేయన్నవాడే.  

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 7 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 

శో్ల॥  న్నరాశీరాత చితాతతామ తాకత  స్రవ పరిగ్రహ్  |  
శారీరం కేవలం కరమ కురవన్నాపోాతి కిలిిష్ం || 21  

తా॥ ఆశ్ లేకుండ్డ, ఃనోబుదోలను స్వవధీమంలో ఉంచ్చకొన్న, 
పరిగ్రహ్ భావాన్నా విడచి, కేవలం శ్రీరంతో కరమ చేసిన్న ప్పప్పన్నా 
పంద్డు.  
 

శో్ల॥  యద్ృచా ాలాభ స్ంతుష్ట  ద్వందావతీతో విఃతసర  |  
స్ః సిసదాోవ సిదౌోచ కృతావఽపి మ న్న బధ్ాతే ||  22  

తా॥ యాద్ృచాికంగా లభంచిమ దాన్నతో స్ంతృపిత చెందతూ, 
ద్వందావలకు అతీతుడై, అసూయలేన్నవాడై, కారాం సిదిోంచిన్న 
సిదిోంచకపోయన్న స్ఃభావం కలిగమవాడు కరమలు చేసిన్న 
బంధంపబడడు.  
 

శో్ల॥  గత స్ంగస్ా ముకతస్ా జ్ఞాన్నవసిథత చేతస్  |  
యజ్ఞాయా చరత  కరమ స్ఃగ్రం ప్రవిలీయతే ||  23  

తా॥ దేన్నయంద స్ంగభావం లేన్నవాడు, ఫలాస్కిత లేన్నవాడు, ఆతమ 
జ్ఞామముమంద న్నలిచిమవాడు, భగవత్ప్ాీతి కరంగా (తాాగబుదిోతో) 
చేస్న కరమ పూరితగా మశంచిపోతుమాది.  
 

శో్ల॥  బ్రహామరాణం బ్రహ్మహ్వి  బ్రహామగ్నా బ్రహ్మణాహతం |  
బ్రహ్వమవతేమ గంతవాం బ్రహ్మ కరమ స్మాధన్న ||  24  

తా॥ బ్రహ్మజ్ఞామ స్ంపనుాడైమ వాన్నచేత బ్రహ్మఃను అగా యంద 
వ్రేలుబడమ హ్విస్తస బ్రహ్మమే. స్రుక్ స్తవాలు బ్రహ్మమే. స్రవము 
బ్రహ్మమే అను భావము న్నశ్ుయముగా గల అటిటజ్ఞాన్న చేత 
పంద్ద్గమది కూడ్డ బ్రహ్మమే.  
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శో్ల॥  దైవమేవాఽ పర్మ యజాం యోగమ  పర్యాప్పస్తే |  
బ్రహామగాా వపర్మ యజాం యజేా నైవోప జుహ్వతి ||  25  

తా॥ కొంద్ర్య యోగులు దైవయజ్ఞాన్నా చకకగా చేస్వతర్య. 
ఃరికొంద్ర్య బ్రహ్మఃనే అగాలో యజాం దావరా యజ్ఞాన్నా 
అరిాస్వతర్య.  
 

శో్ల॥  శ్రోత్రాద్గ నీంద్రియాణానేా స్ంయమాగాషుజుహ్వతి |  
శ్బ్దాద్గన్నవష్యామనేా ఇంద్రియాగాషుజుహ్వతి ||  26  

తా॥ శ్రోత్రాది ఇంద్రియాలను కొంద్ర్య న్నగ్రహ్ఃనే అగాలో 
వ్రేలుస్వతర్య. ఃరి కొంద్ర్య శ్బ్దాది విష్యాలను ఇంద్రియాలనే 
అగాయంద వ్రేలుుచ్చన్నార్య.  
 

శో్ల॥  స్రావణంద్రియ కరామణి ప్రాణ కరామణి చాపర్మ|  
ఆతమస్ంయః యోగా గ్నా జుహ్వతి జ్ఞామ ద్గపితే ||  27  

తా॥ ఃరికొంద్ర్య స్ఃస్తమైమ ఇంద్రియ కరమలను, ప్రాణ కరమలను 
జ్ఞామంచే ప్రకాశంపజేయబడమ ఆతమ స్ంయఃఃనే అగాయంద 
వ్రేలుుచ్చన్నార్య.  
 

శో్ల॥  ద్రవా యజ్ఞాస్తపోయజ్ఞా  యోగయజ్ఞా స్తథాఽపర్మ |  
స్వవధ్యాయ జ్ఞామయజ్ఞాశ్ు యతయస్సంశత వ్రతా  ||  28  

తా॥ కఠిమ న్నయమాలు గల యతులు కొంద్ర్య ద్రవా యజాములు, 
తపో యజాములు, యోగ యజాములు, స్వవధ్యాయ యజాములు, 
జ్ఞామ యజాములు చేస్వతర్య.  

శో్ల॥  అప్పనే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణాఽప్పమం తథాఽపర్మ |  
ప్రాణా ప్పమ గతీ ర్యదాోవ ప్రాణాయాః పరాయణా  || 29 
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తా॥ ప్రాణాయాః పరాయణులైమ కొంద్ర్య ప్రాణ అప్పమ మారాీలను 
న్నర్ధధంచి, అప్పమము మంద ప్రాణాన్నా, ప్రాణముమంద అప్పన్నన్నా 
ఆహతులుగా వ్రేలుస్వతర్య. 
 

శో్ల॥  అపర్మ న్నయతా హారా  ప్రాణాన్ ప్రాణేనషు జుహ్వతి |  
స్ర్మవ ఽప్యాతే యజావిధ్  యజాక్షపిత కలమ ష్ట  || 30 

తా॥ కొంద్ర్య న్నయమితమైమ ఆహారాన్నా తీస్తకుంటూ ప్రాణాలను 
ప్రాణాలకు ఆహతి ఇస్వతర్య. వీరంద్రూ యజావిదలే. యజాం వలో 
కలమష్టలను తొలగంచ్చకుంటార్య.  
 

శో్ల॥  యజాశష్టటఃృత భ్యజ  యాంతి బ్రహ్మ స్న్నతమం |  
న్నయం లోక్తస్తయ యజాస్ా కుతో ఽమా  కుర్యస్తతః ||  31  

తా॥ కుర్యశ్రేష్టఠ! యజాం చేయగా మిగలిమ అఃృతాన్నా 
భ్యజంచిమవార్య స్న్నతమ బ్రహామన్నా చేర్యకుంటార్య. యజాం 
చెయాన్నవాడకి ఈ లోకమే లేద. ఇంక పరలోకమెకకడ?  
 

శో్ల॥  ఏవం బహవిధ్య యజ్ఞా  వితతా బ్రహ్మణో ముఖే |  
కరమజ్ఞన్ విదితోాన్ స్రావన్ ఏవం జ్ఞాతావ విమోక్షయస్న||32 

తా॥ ఈ ప్రకారంగా అనేక యజ్ఞాలు బ్రహ్మముఖం నుండ వచిుమ 
వేద్ములంద విస్వతరంగా చెపాబడమవి. ఇవి అనీా కరమల వలో 
ప్పటిటమవన్న తెలుస్తక్త. ఇలా తెలుస్తకుంటే విముకుతడవు అవుతావు.  
 

శో్ల॥  శ్రేయాన్ ద్రవాఃయాద్ాజ్ఞాత్ జ్ఞామయజా  పరంతప! |  
స్రవంకరామఖిలం ప్పరథ! జ్ఞానే పరిస్మాపాతే ||  33  
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తా॥ పరంతప్ప! ద్రవాంతో చేస్న యజ్ఞాలన్నాంటికన్నా జ్ఞామయజాం 
శ్రేష్టమైమది. ప్పరాథ! అన్నా రకాలైమ కరమ మొతతం జ్ఞామంలో 
పరిస్మాపతమై పోతుమాది.  
 

శో్ల॥  తదివదిపో్రణిప్పతేమ పరిప్రశ్యామ స్నవయా|  
ఉపదేక్షయంతితేజ్ఞామం జ్ఞాన్నమస్తతతవ ద్రిిమ  ||    34  

తా॥ ఆతమజ్ఞాన్నన్నా స్వష్టటంగ మఃస్వకరం చేసి, స్నవించి, స్ఃయం 
చూసి ప్రశాంచి తెలుస్తక్త. ఆతామనుభవం, శాస్త్రజ్ఞామం గల 
గుర్యవులు నీకు ఆ జ్ఞాన్నన్నా ఉపదేశస్వతర్య.  
 

శో్ల॥  యజ్ఞాతావ మ ప్పమర్ధమహ్ం ఏవం యాస్ాసి ప్పండవ |  
యేమ భూతామాశ్యషేణ ద్రక్షయస్వాతమమాధో ఃయ ||  35  

తా॥ అర్యున్న! దేన్నన్న తెలుస్తకొంటే తిరిగ ఈ ప్రకారంగా మోహాన్నా 
చెంద్వో, దేన్నచేత అశ్యష్మైమ జీవుళ్ళను నీలోను, న్నలోను 
చూడగలుగుతావో అదే ఈ జ్ఞామం.  
 

శో్ల॥  అపిచేద్సి ప్పప్యభా  స్ర్మవభా  ప్పపకృతతః  |  
స్రవం జ్ఞామ పోవేనైవ వృజమం స్ంతరిష్ాసి ||  36  

తా॥ ప్పప్పతుమలంద్రిలోకి గొపా ప్పపం చేసిమ వాడవైన్న నీ స్ఃస్త 
ప్పప్పన్నా జ్ఞామఃనే పడవ స్వయంతో దాటివేస్వతవు.  
 

శో్ల॥  యథై దాంసి స్మిదోోఽగా  భస్మస్వతుకర్యతేఽర్యుమ! |  
జ్ఞాన్నగా స్రవకరామణి భస్మ స్వతుకర్యతే తథా ||  37  

తా॥ అర్యున్న! ప్రజవలిస్తతమా అగా ఏ విధ్ంగా కట్టటలను భస్మమపటలం 
చేస్తతందో అలాగే జ్ఞాన్నగా అన్నా కరమలను భస్మమపటలం చేస్తతంది.  
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శో్ల॥  మహి జ్ఞానేమ స్ద్ృశ్ం పవిత్ర మిహ్ విద్ాతే |  
తతసవయం యోగస్ంసిద్ ో కాలేన్నతమ న్న వింద్తి ||  38  

తా॥ జ్ఞామంతో స్మామమైమ పవిత్ర వస్తతవు ఃరొకటి ఇకకడ లేద. 
అటిట జ్ఞాన్నన్నా కరమయోగంలో సిదిోపందిమవాడు కాలక్రఃంలో 
తమయందే స్వయంగా పందతాడు.  
 

శో్ల॥  శ్రదాోవాన్ లభతే జ్ఞామం తతార  స్ంయతేంద్రియ  |  
జ్ఞామం లబ్దోవపరాం శాంతిం అచిర్మణాధగచాతి ||  39  

తా॥ శ్రద్ో గలవార్య, జ్ఞామముమందే తదేకన్నష్ఠ గలవార్య, ఇంద్రియ 
న్నగ్రహ్ం గలవార్య జ్ఞాన్నన్నా పంద్గలుగుతార్య. జ్ఞాన్ననుభవాన్నా 
పంది శీఘ్రముగా శ్రేష్టమైమ శాంతిన్న పంద్గలుగుతార్య.  
 

శో్ల॥  అజాశాుశ్రద్ో ధ్యమశ్ు స్ంశ్యాతామ విమశ్ాతి |  
న్నయం లోక్తఽసిత మపర  మ స్తఖం స్ంశ్యాతమమ ||40 

తా॥ జ్ఞామం లేన్నవాడు, శ్రద్ోలేన్నవాడు, స్ంశ్యాతుమడు 
మశంచిపోతాడు. అన్నాంటినీ స్ందేహించేవాడకి ఇహ్మూ లేద, 
పరమూ లేద, స్తఖమూ లేద.  
 

శో్ల॥  యోగ స్మాస్త కరామణాం జ్ఞామ స్ంఛిమా స్ంశ్యం |  
ఆతమవంతం మ కరామణి న్నబధ్ాంతి ధ్మంజయ! ||  41  

తా॥ ధ్మంజయా! న్నష్టకః కరమయోగం చేత కరమఫలాలను 
స్మాసించి, జ్ఞామం చేత స్ంశ్యాలను తొలగంచ్చకుమా 
ఆతమవంతుణిణ కరమలు బంధంచవు.  
 

శో్ల॥  తస్వమద్జ్ఞామ స్ంభూతం హ్ృత్ స్థం జ్ఞాన్నసిన్నతమమ  |  
ఛితెవవమం స్ంశ్యం యోగం ఆతిష్ఠఠతితష్ఠ భారత! ||  42  
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తా॥ అందవలో ఓ అర్యున్న! అజ్ఞామం వలో ప్పటిట, నీ హ్ృద్యంలోనే 
ఉమా స్ంశ్యాన్నా ఆతమజ్ఞామఃనే ఖడీంతో ఛేదించి, న్నష్టకః 
కరమయోగాన్నా ఆచరించ్చ, లెముమ! 

 

గద్ాం:-   
ఓం తత్ స్త్ ఇతి శ్రీఃద్భగవద్గతీాస్త ఉపన్నష్తుస 

  బ్రహ్మవిదాాయాం యోగశాస్నే శ్రీకృష్టణర్యుమ స్ంవాదే 
  జ్ఞామయోగో న్నః చతుర్ధథఽధ్యాయ   
తా॥ ఓం తత్ స్త్. ఈ ప్రకారంగా భగవద్గీత అమబడే ఈ 
ఉపన్నష్తుతలో, బ్రహ్మవిదాా ప్రతిప్పదితమై, యోగ శాస్త్రమైమ ఈ గీతా 
శాస్త్రంలో జ్ఞామయోగఃనే న్నలుగవ అధ్యాయం స్మాపతం.  

 

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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మావద్ ాలభంచ్చ గ్రంధ్ములు 

1. కరమసిదాాంతం…………………………………….30/- 
2. శ్రీ ఆది శ్ంకరాచార్యాలవారి ‘భజగోవింద్ం’……..……100/- 
3. శ్రీ ఆది శ్ంకరాచార్యాలవారి ‘తతతవబోధ్’  …………   200/- 
4. శ్రీ ఆది శ్ంకరాచార్యాలవారి ‘ఆతమబోధ్’  ……………200/- 
5. శ్రీ ఆది శ్ంకరాచార్యాలవారి ‘శ్రీ ద్క్షణామూరితసోతత్రం’…  100/- 
6. భగవాన్ శ్రీ రఃణఃహ్ర్యషలవారి ‘ఉపదేశ్స్వరం’ ……..150/- 
7. స్దాశవ బ్రహ్యమంద్ర స్వవములవారి ‘ఆతమవిదాావిలాస్ం’..   100/- 
8. శ్రీ న్నరద్భకిత సూత్రములు ……………………….  200/- 
9. శ్ంకరాచార్యాలవారి ‘వివేకచూడ్డఃణి’ (8 గ్రంధ్ముల సెట్)   1200/- 
10. ఈశావాసోాపన్నష్తుత ………………………….. 100/- 
11. కేనోపన్నష్తుత …………………………………..100/- 
12. కైవలోాపన్నష్తుత ………………………………. 150/- 
13. కఠోపన్నష్తుత ……………………………….    350/- 
14. ముండక్తపన్నష్తుత …………………………….. 200/- 
15. మాండూక్తాపన్నష్తుత …………………………   200/- 
16. ముకితక్తపన్నష్తుత ……………………………… 300/- 
17. బ్రహ్మసూత్రములు – 1 ……………………….    200/- 
18. బ్రహ్మసూత్రములు – 2 ………………………    300/- 
19. గీతమాలిక ……………………………………150/- 
20. శ్రీఃద్భగవద్గీత (18 గ్రంధ్ముల సెట్) ……………  2000/-   
మొతతం 44 గ్రంధ్ములు (postal charges) తో కలిపి – 6,900/- 
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