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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః  
శ్రీఃధ్భగవదీ్గత 

అధ్  పంచమోధ్యాయ  
కరమసన్యాసయోగ  

 

అర్జుమ ఉవాచ:  
శ్లో||  సన్యాసం కరమణం కృష్ణ! పుమర్యాగంచ శంససి |  

యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మమబ్రూహి సునిశ్చితం || 1  
తా|| అర్జునుడు అంటున్యాడు: కృష్ణణ! కరమల  ొకకక  సన్యాాననిా  
ఃళ్ళీ కరమయోగానిా ప్రశంసిసుున్యావు. ఈ రండంటిలో ఏది 
శ్రేయసుును కలిగిసుుందో ఆ ఒకక దానిన్మ నిశియంచి న్యకు 
బోధంచు.  
 

శ్రీ భగవానువాచ:  
శ్లో||  సన్యాస  కరమ యోగశి నిశ్రేయ సకరావు భౌ |  

తయోసుు కరమ సన్యాానత్ కరమ యోగో విశ్చష్ాతే ||  2  
తా|| సన్యాసమూ  కరమయోగమూ రండూ శ్రేయోదాయకములే. 
వాటిలో కరమ సన్యాసం కన్యా కరమయోగమే శ్రేష్ఠమైమది - అని 
భగవానుడు అన్యాడు.  
 

శ్లో||  జ్ఞేయసు నితా సన్యాసీ యోమద్వేష్ఠఠ మ కంక్షతి |  
నిర్వందోేహిఃహాబాహో! సుఖంబంధ్యత్ ప్రముచాతే||3 
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తా|| ఎవరైతే ద్వేష్ఠంచకుండా  కంక్షంచకుండా (ద్వనినీ కోరకుండా) 
ఉంటార్య అతడే నితాసన్యాసి అని తెలుసుకో. ఓ ఃహాబాహుడా! 
ద్ేందాేలు లేనివాడే బంధ్యల  నుండ సుఖంగా బయటపడతాడు.  
 

శ్లో||  ానంఖాయోగౌ పృథగాాల  ప్రవద్ంతి మ పండతా  |  
ఏకఃప్యా సితి సుఃాక్ ఉభయోర్ేంద్తే ఫల ం ||  4  

తా|| ానంఖాం (కరమసన్యాసం)  యోగం (కరమయోగం) రండూ 
వేర్జవేరని ఏమీ తెలియనివార్జ అంటార్జ కని పండతులు అల 
అమర్జ. ఏ ఒకక దానినైన్య చకక గా ఆచర్స్తు రండంటి ఫలితానిా 
పందుతార్జ.  
 

శ్లో||  యత్ ానంఖ్ా  ప్రాపాతే ానమిం తదోాగైరపి గఃాతే |  
ఏకం ానంఖాంచ యోగం చ య  పశాతి సపశాతి || 5  

తా|| ఏ ానిన్యనిా ానంఖ్యాలు (జ్ఞేనులు) పందుతార్య దానిన్మ 
యోగులు కూడా పందుతార్జ. ానంఖాం  యోగం ఒకక టే అని 
ఎవర్జ చూడగలుగుతార్య వారే సరైమ ద్ృష్ఠి గల వార్జ.  
 

శ్లో||  సన్యాససుు ఃహాబాహో! దు ఖ మాపుు ఃయోగత  |  
యోగయుకోు మునిర్బాహే్మ మచిరేణధ గచరతి ||   6  

తా|| ఓ ఃహాబాహుడా! కరమయోగానిా ఆచర్ంచకుండా 
కరమసన్యాాననిా పంద్టం లాల కష్ిం. కరమయోగానిా ఆచర్ంచిమ 
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ానధ్కుడు మాత్రమే ఃమమశీలుడై (ఆతమజ్ఞేన్యనిా గ్రహించి  ఃమమం 
చేసి  ానధ్మ చేసి) బ్రహ్మపద్విని శీఘ్రంగా పంద్గలుగుతాడు.  
 

శ్లో||  యోగయుకోు విశుదాాతామ విజితాతామ జితేంద్రియ  |  
సరేభూతాతమ భూతాతామ కురేమాపి మ లిపాతే ||  7  

తా|| బుదిాలో కోర్కలు లేకుండా ఃమసుు శంతంగా ఉండ  
ఇంద్రియాల ను ానేధీమంలో ఉంచుకొని  సరే ప్రాణుల ను తమ వలెన్మ 
భావిస్తు  కరమయోగానిా ఆచర్ంచేవాడు ఎటిి కరమలు చేసుుమాపపటికీ 
అతడకి ఏ కళంకము అంటదు.  
 

శ్లో|| నైవ కించిత్ కర్యమీతి యుకోు ఃన్మాత తతువవిత్ |  
పశాన్ శృణ్ేన్ సపృశన్ జిఘ్రన్ అశాన్ గచరన్ సేపన్ శేసన్ || 8 

శ్లో|| ప్రల పన్ విసృజన్ గృహ్ణన్ ఉనిమష్న్ నిమిష్న్ అపి |  
ఇంద్రియాణంద్రియారేషాు వరుంత ఇతి ధ్యరయన్ ||  9 

తా|| చూసుుమాపుడు  వింటుమాపుపడు  తాకుతుమాపుపడు  వాసమ 
చూసుుమాపుపడు  తింటుమాపుపడు  మడుసుుమాపుపడు  నిద్ర 
పోతుమాపుపడు  శేసిసుుమాపుపడు  మాటాోడుతుమాపుపడు  ఃల  
విసరుమ చేసుుమాపుపడు  పటుికుంటుమాపుపడు  కనురపపలు వేసి 
తీసుుమాపుపడు  తతువవిదుడు ఇంద్రియాలు ఆయా విష్యాల లో 
ప్రవర్ుసుున్యాయ అని గ్రహించుకొని  న్మను మాత్రం ఏమీ చేయటం 
లేదు - అని భావిసుుంటాడు. (తానూ అకరుగా ఉంటాడు)  
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శ్లో||  బ్రహ్మణాధ్యయ కరామి  సంగం తాకువ కర్యతి య  |  
లిపాతే మ సప్యపేమ పద్మ పత్ర మివాంభాన ||   10  

తా|| సకల  కరమల ను పరమాతమ యందు సఃర్పంచి  సంగభావానిా 
విడచి ఎవడు కరమలు చేానుడో అతడు నీర్జ అంటని తాఃరాకులగా 
ప్యపం చేత అంటబడడు.  
 

శ్లో|| కయేమ ఃమానబుదాాా కేవలై ర్ంద్రియై రపి  
     యోగిమ  కరమ కురేంతి సంగంతాకువతమ శుద్ాయే ||  11  

తా|| నిష్ణక ః కరమయోగులైమవార్జ సంగభావానిా విడచిపెటిి శరీర 
ఃనోబుదుాల  దాేరాను  కేవల  ఇంద్రియాల  దాేరాను చితుశుదిాని 
పంద్టం కోసం కరమలు చేసుుంటార్జ.  
 

శ్లో||  యుకు కరమఫల ం తాకువ శంతి మాపోాతి నైష్ఠఠకీం |  
అయుకు కః కరేణ్ ఫలేసకోు ని బధ్ాతే ||   12  

తా|| నిష్ణక ః కరమయోగి కరమఫల ం పై గల  అపేక్షను విడచి 
పరఃశంతిని పందుతాడు. కఃాకరమల  న్యచర్ంచేవాడు 
కోర్కల వల ో ఫల ంపై ఆపేక్షతో సంానరముమందు బంధంచ 
బడుతున్యాడు.  
 

శ్లో||  సరే కరామి  ఃమాన సమాానాఽస్తు సుఖం వశీ |  
మవదాేరే పురే ద్వహీ నైవకురేన్ మకరయన్ ||  13 
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తా|| ఇంద్రియాల ను వశంలో ఉంచుకొమా ద్వహ్ధ్యర్ ఃమసుు దాేరా 
అనిా కరమల ను విడచిపెటిి  తొమిమది దాేరాలు గల  ఈ ద్వహ్ఃన్మ 
పురంలో ఏమీ చెయాకుండా  ఏమీ చేయంచకుండా సుఖంగా 
ఉంటాడు.  
 

శ్లో||  మ కరుృతేం మకరామి  లోకసా సృజతి ప్రభ  |  
మ కరమ ఫల  సంయోగం సేభావసుు ప్రవరుతే ||   14  

తా|| భగవంతుడు ఈ లోకంలోని ప్రాణుల కు  కరుృతాేనిా గాని  
కరమల ను గాని  కరమఫల ంతో సంబంధ్యనిా గాని సృష్ఠించటం లేదు. 
జన్యమంతర సంానక రాలే ఈ  కరుృతాేదుల కు కరణ్ం. సేభావమే 
కరణ్ం.  
 

శ్లో||  న్య ద్తేు కసా చితాపపం మ చైవ సుకృతం విభ  |  
అజ్ఞేన్మన్యవృతం జ్ఞేమం తే మ ఃహ్ాంతి జంతవ  || 15  

తా|| భగవంతుడు ఎవర్ ొకకక  ప్యప్యనిా గాని  పుణానిా గాని 
గ్రహించటం లేదు. అజ్ఞేమం చేత జ్ఞేమం కపపబడ వుంటుమాది. 
అందువల ో జీవులు మోహ్ం చెందుతున్యార్జ.  
 

శ్లో||  జ్ఞేన్మ మతు తద్జ్ఞేమం యేష్ణం న్యశ్చత మాతమమ  |  
తేష్ణమాదితావద్ జ్ఞేమం ప్రకశయతి తతపరం ||  16  
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తా|| ఆతమజ్ఞేమం చేత ఎవర్ ొకకక  అజ్ఞేమం మశ్చంచి పోతుందో 
వార్ ొకకక  జ్ఞేమం స్తర్జాని వలె ఆ పరబ్రహ్మ సేరూప్యనిా 
ప్రకశ్చంపజ్ఞసుుంది.  
 

శ్లో||  తదుాద్యా సుదాతామమ  తనిాష్ణఠసు తపరాయణ  |  
గచరంతా పుమరావృతిుం జ్ఞేమ నిరూతా కల మష్ణ  ||  17 

తా|| పరమాతమయంద్వ బుదిాని నిలిప  పరమాతమయంద్వ ఃమసుును 
నిలిప  పరమాతమ యంద్వ నిష్ఠ గలిగి  పరమాతమన్మ ఆశ్రయంచిమవార్జ 
జ్ఞేమం చేత కల మష్ణలు మశ్చంచిమవారై తిర్గి రాని (పుమరుమమ లేని) 
మోక్ష పద్విని పందుతార్జ.  
 

శ్లో||  విదాా విమయ సంపన్మా బ్రాహ్మణేన గవి హ్సిుని |  
శుని చైవ శేప్యకే చ పండతా సుః ద్ర్ిమ  ||  18  

తా|| విదాా  విమయ సంపద్ల తో కూడమ బ్రాహ్మణుని యందును  
గోవు యందును  ఏనుగు యందును  కుకక  యందును  కుకక  
మాంసము తిన్మ ఛండాలుని యందును జ్ఞేనులైమ వార్జ 
సఃతేమును (ఒకే ఆతమ చైతమామును) ద్ర్ించుచుందుర్జ.  
 

శ్లో||  ఇహైవ తైర్ుత  సరీ  యేష్ణం ానమేా సిితం ఃమ  |  
నిర్య్ష్ం హి సఃం బ్రహ్మ తానమద్ బ్రహ్మి  తేసిితా  || 19 
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తా|| ఎవర్ ఃమసుు సకల  ప్రాణుల యందు సఃసిితిలో ఉంటుందో 
వార్జ ఈ ద్వహ్ంతోన్మ ఈ లోకనిా జయానుర్జ. నిర్య్ష్మైమ బ్రహ్మం 
అంతటా సఃంగా ఉమాందుమ వార్జ బ్రహ్మముమంద్వ ఉండపోతార్జ.  
 

శ్లో||  మప్ర హ్ృష్యాత్ ప్రియం ప్రాపా నోదిేజ్ఞత్ ప్రాపా లా ప్రియం |  
సిిర బుదిా రసం మూఢ  బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మి  సిిత  ||   20  

తా|| బ్రహ్మముమందు నిలిచిమ బ్రహ్మవేతు సిిరమైమ ప్రజేతో  
మోహ్రహితుడై  ఇష్ిమైమ దానిని పందిమపుపడు సంతోష్ఠంచక  
ఇష్ిం లేనిదానిని పందిమపుపడు ఉద్వేగానిా చెంద్క ఉంటాడు.  
 

శ్లో|| బాహ్ాసపరేిష్ే సకుతామ వింద్తాాతమని యతుుఖం |  
సబ్రహ్మ యోగ యుకుతామ సుఖఃక్షయ ఃశుాతే ||  21  

తా|| బాహ్ావిష్యముల ందు ఆసకిులేని బ్రహ్మజ్ఞేని ఆతమయందు గల  
సుఖానిా పందుతాడు. నిరంతరం ఆ బ్రహ్మముమంద్వ నిలిచిమ ఆ 
బ్రహ్మనిషుిడు అక్షయమైమ ఆతమసుఖానిా పందుతాడు.  
 

శ్లో|| యేహి సంసపరిజ్ఞభోగా  దు ఖయోమయ ఏవతే |  
ఆద్ాంత వంత  కంతేయ! మతేషు రఃతే బుధ్  ||  22 

తా|| అర్జున్య! విష్యాల తో ఇంద్రియాల  కల యకవల ో కలిగే 
భోగాల నీా దు ఖానిా కల గజ్ఞస్తవే. అంతేకదు  అవి అది అంతాల తో 
కూడుకుమావి. అందువల ో వివేకులెవరూ ఆ భోగాల లో రమించర్జ.  
 

శ్లో||  శకోాతీ హైవ యస్సుఢం ప్రాక్ శరీర విమోక్షణత్ |  
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కఃక్రోధోద్ద్భవం వేగం సయుకుసు సునమర  ||  23  
తా|| ఎవరైతే శరీరం రాలిపోవడానికి ముంద్వ ఇకక డే కఃక్రోధ్యల  
వేగానిా తటుికొని నిల బడగల డో అటిివాడే యోగసిదిాని 
పందిమవాడు. అతడే శశేత ఆమందానిా పందిమవాడు.  
 

శ్లో|| యోంతసుు ఖంతరా రాః  త ధ్యం తర్యుాతి రేవయ  |  
స యోగీ బ్రహ్మ నిరాేణ్ం బ్రహ్మ భూతో ధ గచరతి ||  24 

తా|| ఎవర్జ ఆతమయంద్వ సుఖిస్తు  ఆతమయంద్వ రమిస్తు  అలగే 
ఎవర్జ ఆతమయంద్వ ప్రకశం (జ్ఞేమం) గల వాడై యున్యాడో అటిి 
ధ్యామయోగి బ్రహ్మ సేరూపుడై బ్రహామమందానిా (బ్రహ్మ 
ానక్షాతాక రానిా) పందుతున్యాడు.  
 

శ్లో|| ల భంతే బ్రహ్మ నిరాేణ్ం ఋష్య  క్షీణ్ కల మష్ణ  |  
ఛిమాద్్ేధ్య యతాతామమ  సరే భూత హితే రతా  ||  25  

తా|| ప్యప్యలు తొల గించుకుమావార్జ  ద్్ేత భావమను ఛేదించిమ 
వార్జ  ఃమసుును ానేధీమంలో పెటుికుమావార్జ  సఃసు ప్రాణుల  
హితానిా కోరేవార్జ అయమ ఋషులు బ్రహ్మ నిరాేణ్ రూప 
ఆమందానిా పంద్గలుగుతార్జ.  
 

శ్లో||  కఃక్రోధ్ వియుకున్యం యతీన్యం యత చేతానం|  
అభితో బ్రహ్మ నిరాేణ్ం వరుతే విదిదాతమ న్యం ||  26  
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తా|| కఃక్రోధ్యల  నుండ విడుద్ల  పందిమవార్జ  ానేధీమమైమ 
ఃమసుు గల వార్జ  ఆతమజ్ఞేన్యనిా తెలుసుకుమావార్జ  ప్రయతా 
శీలుర్జ అయమ వార్కి బ్రహ్మ నిరాేణ్ రూప మోక్షం అంతటా 
ఉంటుంది.  
 

శ్లో||  సపరాిన్ కృతాే బహిరాాహాాన్ చక్షుశ్్విాంతరే బ్రువ  |  
ప్రాణప్యనౌ సమౌకృతాే న్య ానభాంతర లార్ణౌ || 27  

శ్లో||  యతేంద్రియ ఃనోబుది ా మునిర్యమక్ష పరాయణ్  |  
విగతేలార భయక్రోధ్  యసుదా ముకు ఏవస  ||  28  

తా|| ఎవర్జ బాహ్ామైమ సపరాిది విష్యాల ను బయటన్మ నిలిపి వేసి  
ద్ృష్ఠిని భ్రూ ఃధ్ాముమందు నిలిపి  ముకుక లో సంచర్ంచే ప్రాణ్ 
అప్యమ వాయువుల ను సఃం చేసి  ఃనోబుదుాల ను ఇంద్రియాల ను 
నిగ్రహించి  ఆశ - భయ క్రోధ్యల ను విడచిపెటిి  మోక్షానిా కోర్జకున్మ 
ఃమమ శీలుడో అతడు ఎల ోపుపడూ ముకుుడే.  
 

శ్లో||  భోకురం యజేతపానం సరేలోక ఃహేశేరం |  
సుహ్ృద్ం సరేభూతాన్యం జ్ఞేతాే మాం శంతిఃృచరతి|| 29  

తా|| యజ్ఞేల కు  తపసుుల కు భోకుగాను  సరేలోకల కు ప్రభవు 
గాను  సరేప్రాి కోటికి మేలు చేస్తవానిగాను మనుా తెలుసుకొని 
శంతిని పందుతాడు.  

గద్ాం:-  
ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీఃద్ భగవద్గీతాసు  ఉపనిష్తుు  
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బ్రహ్మవిదాాయాం  యోగశస్తే శ్రీకృష్ణణర్జుమ సంవాద్వ 
కరమసన్యాస యోగోన్యః పంచమోఽధ్యాయ   
ఈ ప్రకరంగా ఉపనిష్తుుల  ానరమై  బ్రహ్మవిదాా 

ప్రతిప్యదితమై  యోగ శస్త్రమై  శ్రీకృష్ణ - అర్జునుల  ఃధ్ా జర్గిమ 
సంవాద్ రూపమైమ భగవద్గీత యందు కరమ సన్యాసయోగఃన్మ ఐద్వ 
అధ్యాయం సమాపుం.  
 

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
 

 

Audio CD, Video DVD, Book, E-Book, Pen Drive, External HDD రూపములలో అందుబాటులో గలవు 

I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, వనపరవం, విరాటపరవం, ఉద్యోగపరవం, భీష్మపర్వం, ద్రోణపర్వం, ....; 
జీవనసత్యోలు, ధరాాధర  ావిశే్లషణ; ద్రౌపది, కర్ణు డు, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; శంతిపరవం విశ్లషాలు : 
II. ఆధాోతిాక గ్రంధములు : కరాసిద్ధ ంతం, జీవుల సుడిగండాలు, ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, 
మరణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధాోతిాక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధానములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధములు : తతవ్బోధ, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూర్తస్్్తత్రం, ఆతావిద్ోవిలాసం, 
ఉపదేశ్సారం, ఆతాబోధ, అద్వవతసారం, సాధనపంచకం, వివేక చూడామణి, నిర్వవణష్ట్కం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధాోయములు 
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V. ఉపనిషత్్తలు :- ఈశవాస ,ో కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ో కైవల ,ో గరభ, సూర ,ో దరశన, త్యరసార, 
మహావాక ,ో పంచబ్రహ్ ,ా గోపాలత్యపిన ,ో వరాహ్, శట్యోయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్్యత్రేయ, గార్ణడ, కలిసంతరణ, 
జాబాలి, సౌభాగ్యలక్ష్మీ., సర్సవతీర్హసయ, బహవృచ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనారద భకి ్సూత్రములు, శ్రీకృషు అషో్టతర్ శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, 
కుచేలోపాఖ్యోనం. 
VII. బ్రహ్ాసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్ాసూత్రములు 
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసరము, ఆషాడ / గర్ణ / వాోస పూర్తుమ ప్రాధానోత, గర్ణవును ఎలా 
గర్తం్చి సేవించాలి, ఎందుకు ?, గర్ణవు పటే శిష్యోని కరవ్ోం, గరూపదేశ్ం,  గర్ణవు యొకక ఆవశ్ోకత, 
గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, గర్ణ పాదతీరధం, గురుగీత 
IX. సాధనలు : పరమారధ సాధనలు, సమాధి అభాోసం 
X. ఇతర గ్రంధములు : మహాత్తాల సూక్ులు, ఉతమ్ 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 

 

మావద్ ్ల భించు గ్రంధ్ములు 

1. కరమసిదా్ంతం…………………………………….30/- 
2. శ్రీ ఆది శంకరాలార్జాల వార్ ‘భజగోవింద్ం’……..……100/- 
3. శ్రీ ఆది శంకరాలార్జాల వార్ ‘తతువబోధ్’  …………   200/- 
4. శ్రీ ఆది శంకరాలార్జాల వార్ ‘ఆతమబోధ్’  ……………200/- 
5. శ్రీ ఆది శంకరాలార్జాల వార్ ‘శ్రీ ద్క్షణమూర్ుస్సుత్రం’…  100/- 
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mailto:care@srichalapathirao.com


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 13 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

6. భగవాన్ శ్రీ రఃణ్ఃహ్ర్జుల వార్ ‘ఉపద్వశానరం’ ……..150/- 
7. సదాశ్చవ బ్రహేమంద్ర ానేముల వార్ ‘ఆతమవిదాావిలసం’..   100/- 
8. శ్రీ న్యరద్భకిు స్తత్రములు ……………………….  200/- 
9. శంకరాలార్జాల వార్ ‘వివేకచూడాఃి ’ (8 గ్రంధ్ముల  సెట్)   1200/- 
10. ఈశవాస్సాపనిష్తుు ………………………….. 100/- 
11. కేనోపనిష్తుు …………………………………..100/- 
12. కైవలోాపనిష్తుు ………………………………. 150/- 
13. కఠోపనిష్తుు ……………………………….    350/- 
14. ముండకోపనిష్తుు …………………………….. 200/- 
15. మాండూకోాపనిష్తుు …………………………   200/- 
16. ముకిుకోపనిష్తుు ……………………………… 300/- 
17. బ్రహ్మస్తత్రములు – 1 ……………………….    200/- 
18. బ్రహ్మస్తత్రములు – 2 ………………………    300/- 
19. గీతమాలిక ……………………………………150/- 
20. శ్రీఃద్భగవద్గీత (18 గ్రంధ్ముల  సెట్) ……………  2000/-   
మొతుం 44 గ్రంధ్ములు (postal charges) తో కలిపి – 6,900/- 
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