
 

 

శ్రీమద్భగవద్గీత :6 వ అధ్యాయం 
ఆతమసంయమయోగం 

 

: వ్యాఖ్యాత : 

“అభినవ వ్యాస“,“జ్ఞానప్రపూర్ణ“ 

శ్రీ దేవిశెట్టి చలపతిరావు B.Sc(Ag) 
వ్ావ్సా్థపకులు 

ఆధ్యాత్మిక జా్ఞన పీఠం : చిలకలూరిపేట. 

Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 

Email : care@srichalapathirao.com 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 

 

 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 2 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

 

 
 
 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 3 ~ 

Email : care@srichalapathirao.com                                 Contact : +91 8008539770 / +91 9538858115 

ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ మ్ణేనమః  
శ్రీఃధ్భగవదీ్గత 

అధ్ ష్షో్ఠధ్యాయ  
ఆతమణసఃాఃయోగ  

శ్రీ భగవానువాచ:- 
శో్ల॥  అనాశ్రిత  కబమణఫలం కాబాం కబమణ కరోతి య ।  

స సనాాసీచ యోగీచ మ నిబగ్నిబ  ిచాక్రియ ॥   (1) 
తా॥ భగవానుడంటునాిడు: ఎవరైతే కబమణఫలంపై ఆసకి్త లేకండా చేయదగ్నమ 
కబమణను చేస్తిడో అతడే సనాాసి. అ అతడే యోగ్నఅ అగ్నిత్రానిి, కబమణలను 
విడచిమవాడు కాదుఅ 
 

శో్ల॥  యం సనాాస మితి ప్రాహ  యోగం తం విది్ధ పండవ।  
మ ా్ సమాసి సంకలప  యోగీ భవతి కశ్చమ॥   (2) 

తా॥ అర్జునా! దేనిని సనాాసఃంటారో అదే యోగం అని తెలుసుకోఅ 
సంకల్పపలను సమాసి. ంచని వాడెవవడూ యోగ్న కాలేడు.  
 

 శో్ల॥  ఆర్జ ర్జక్షోర్జమణన  యోగం కబమణకాబణ ముచాతే।  
యోగా రూఢసాతసి్్తైవ శ్ః  కాబణముచచతే॥   (3) 

తా॥ యోగాని  ి (ధ్యానాని )ి అధిరోహంచాలనుకొన మునిక్త కబమణస్తధ్మ 
మౌతంద్ధఅ యోగాని  ిఅధిరోహంచిమ తర్వవత అతడిక్త శంతమే స్తధ్మంఅ 
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 శో్ల॥  యదాహ నంద్రియారి్ధషు సకబమణసవనుష్జ్ుతే।  
సబవసంకలప సనాాసీ యోగారూఢ సిదోచాతే॥   (4) 

తా॥ ఇంద్రియ విష్యాలలోను, కబమణలలోను ఎప్పపడు ఃమసుుక ఆసకి్త 
లేకండాపోతందో అని  ిసంకల్పపలను ఎప్పపడువిడిచిపెట్టట్ం జ్ర్జగుతందో 
అప్పపడు అతణ్ణణ యోగారూఢుడు అంటార్జఅ 
 

శో్ల॥  ఉదిర్ధ దాతమణనాతామణమం నాతామణమ ఃవస్తదయేత్।  
ఆత్ెమణవహ్యాతమణనో బంధ  ఆత్ెమణవరిప్పర్వతమణమ ॥   (5) 

తా॥ తమను తాన ఉదిరించుకోవాలిఅ ఃమసుును అధోగతిక్త జాబనివవర్వదుఅ 
ఎందుకంటే తమ ఃమస్సు తమక బంధవుఅ తమ ఃమస్సు తమక శ్త్రువుఅ  
 

శో్ల॥  బంధర్వతామణ తమణమసిస  ాయేనాత్ెమణవాతమణనా జిత ।  
అనాతమణ మసిు శ్తృతేవ వరి్ధతా త్ెమణవ శ్తృవత్॥   (6) 

తా॥ ఎవరిలోనైతే ఃమసుు జ్యంపరబడుతందో, అట్టట ఃమసుు అతడిక్త 
బంధవుఅ ఎవరిలో జ్యంపరబడదో అదేఅతడిక్త శ్త్రువై అపరకాబం చేయట్ంలో 
నిఃగిమై ఉంటుంద్ధఅ  
 

శో్ల॥  జితాతమణమ  ప్రశంతస  ాపరబమాతామణ సమాహత ।  
శ్లతోష్ణ సుఖదు ఖేషు తధ్య మానావమామయో ॥  (7) 

తా॥శీతోష్ణణలలో, సుఖదు ఖాలలో, మానావమానాలలో ఃమసుు స్తవధీమమై 
ప్రశంతంగా ఉమివారిక్త పరబమాతమణ సనిిహతంగా ఉంటాడుఅ  
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శో్ల॥  జాామ విజాామ తృపితామణ కూట్సో్థ విజితేంద్రియ ।  
యుకి ఇతాచాతే యోగీ సఃలోష్ణటశ్మణ కాంచమ ॥  (8) 

తా॥ జాామ విజాానాలతో తృపి్త చందేవాడు, ఆతమణలో నిలిచిమ వాడు, 
ఇంద్రియాలను చకకగా జ్యంచిమవాడు, ఃట్టట - ర్వయ - బంగాబం - వీట్టని 
సఃంగా చూచేవాడు యోగయుకిడుఅ  
 

శో్ల॥  సు ృ్నిమణరా ర్జాదాసీమ ఃధ్ాసో దేవష్  ాబంధషు।  
స్తధష్వప్తచ పపేషు సఃబుది్ధరివశిష్ాతే॥   (9) 

తా॥ ఃంచివార్జ, స్సిహతలు, శ్త్రువులు, ఉదాసీనులు, ఃధ్ాసోులు, 
దేవషంపరదగ్నమ వార్జ, బంధవులు, స్తధప్పర్జషులు, పపతమణలు, వీబందరిపరటో్ 
సఃబుది్ధ కలిగ్న శ్రేషుటడుగా ఉంటాడుఅ  
 

శో్ల॥  యోగీ యుంజీత సతతం ఆతామణమం బ్సి.  సోి. త ।  
ఏకాకీ యత చితిాతామణ నిర్వశీబ పరరిగ్ర  ్॥   (10) 

తా॥ ధ్యామయోగ్న ఏకాంత ప్రదేశ్ంలో, ఒంట్రిగా, ఇంద్రియాలను ఃమసుును 
నిగ్రహంచి, ఆశ్ను వీడి, దేనినీ పరరిగ్రహంచక, ఎలోప్పపడూ ఃమసుును ఆతమణ 
యందు నిలుప్పట్క అభ్యాసం చేయాలిఅ  
 

శో్ల॥  శుచౌదేశే ప్రతిషో్ణపర  ాసోి. బ మాసమ మాతమణమ ।  
నాత  ాచ్ఛ్రితం నాతి నీచం చైల్పజిమ కశ్లతిబం॥  (11) 
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తా॥ శుచియైమ ప్రదేశ్ంలో ఃరీ ఎతి కాకండా, ఃరీ లోత కాకండా, 
దబభచాపర, లేడి చబమణం, మెతిట్ట బట్టతో సోి. బమైమ ఆసనాని  ితమ కొబక ఏర్వపటు 
చేసుకోవాలిఅ  
 

శో్ల॥  తత్రై కాగ్రం ఃమ  కృతా  ాయతచితిేంద్రియ క్రియ ।  
ఉపరవిశ  ాసనఽఽయుంజాాత్ యోగమాతమణ విశుదియే॥   (12) 

తా॥ ఆసమంపై కూర్చచని, ఃమసుును ఏకాగ్రం చేసి. , ఇంద్రియ ఃనో 
వాాపర్వలని నిగ్రహంచి, ఆతమణ శుది్ధ కోసం యోగాని  ిఅభాసి. ంచాలిఅ  
 

శో్ల॥  సఃం కాయ శిరోగ్రీవం ధ్యబయ మిచలం సోి. బ  ।  
సంప్రేక్ష్  ైనాసి. కాగ్రం సవం ద్ధశ్శచమవలోకయన్॥  (13) 

తా॥ శ్రీబం, మెడ, తల - ఈ మూడింట్టని సఃంగా - నిటార్జగా ఉంచి, 
కదలకండా సోి. బంగా కూర్చచని, ద్ధకకలు చూడకండా, తమ నాసి. కాగ్రంపై 
దృషటని నిలపలిఅ 
 

శో్ల॥  ప్రశంతాతామణ విగత భ  ్రహ మ్ణచారి వ్రతే సోి. త ।  
ఃమసుంయః  ాఃచిచతి  యుకి ఆసీత ఃతపబ ॥  (14) 

తా॥ ప్రశంత ఃమసుుతో, భయాని  ి విడిచి, ్రహ మ్ణచబ  ా వ్రతంలో నిలిచి, 
ఃమసుును నిగ్రహంచి, చితిాని  ినాయందే నిలిప్త, మన  ిచేర్వలన లక్ష్ైంతో 
ధ్యామంలో కూరోచవాలిఅ  
 

శో్ల॥  యంజ్నివం సదాతామణమం యోగీనియత మామస ।  
శంతిం నిర్వవణ పరబమాం ఃతుం సో్తఃధి గచరతి॥  (15) 
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తా॥ ఃనోనిగ్ర్ంగల యోగ్న ఎలోప్పపడూ ఃమసుును ఆతమణధ్యామంలో నిలిప్త, 
నాయందేయుమిట్టట మోక్ష్రూపరమైమ శంతిని పందుతాడుఅ  
 

శో్ల॥  నాత  ాశ్ితసిుయోగోఽసిి.  మచైకాంత ఃమశ్ిత ।  
మచాతి సవపర  ిశీలస  ాజాగ్రతో నైవ చార్జుమ॥   (16) 

తా॥ అర్జునా! ఎకకవగా తినవాడిక్త, అసలు తిమనివాడిక్త, ఎకకవగా 
నిద్రపోయేవాడిక్త, అసలు నిద్రపోకండా తెలోవారోూ మేలుకొని ఉండేవాడిక్త 
యోగం కదబదుఅ  
 

శో్ల॥  యుకిా హ్యబ విహ్యబస  ాయుకి చేష్టస  ాకబమణసు।  
యుకి సవపివ బోధ్స  ాయోగో భవతి దు ఖహ్య॥  (17) 

తా॥ ఆహ్యబ విహ్యర్వలలో మితంగా ఉండేవారిక్త, కబమణలు చేయుట్లో మితంగా 
ఉండేవారిక్త, నిద్ర మెలకవలను సఃంగా పట్టంచేవారిక్త యోగం దు ఖాని  ి
పోగొటేటద్ధ అవుతంద్ధఅ  
 

శో్ల॥  యదా వినియతం చితిం ఆతమణనావావ తిషో్తే!।  
నిసపృ  ్ సబవకామే భ  ా యుకి ఇతాచాతే తదా॥  (18) 

తా॥ ఎప్పపడు చితిం బాగా అణచబడి ఆతమణయందే నిలిచిపోతందో, అని  ి
కోరికలపరటో్ నిసపృ  ్కలుగుతందో అప్పపడు అతడు యోగసి. దిుడైమటోుఅ  
 

శో్ల॥  యధ్య ద్గపో నివాతసో  నంగతే స్థపరమా సమణృతా।  
యోగ్ననో యత చితిస  ాయంజ్తో యోగమాతమణమ ॥  (19) 
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తా॥ ధ్యామయోగానిిఅభ్యాసం చేసి్త, నిగ్రహంచబడిమ చితిం గల యోగ్నని 
గాలిలేని చోట్ చలించకండా ఉండే ద్గపరంతో పోలిచ ఉపరమామంగా 
చబుతనాిడుఅ 
 

శో్ల॥  యత్రో పరబఃతే చితిం నిర్జదిం యోగస్సవయా!।  
యత్ర చైవాతమణ నాతామణమం పరశ్ానాితమణని తష్ాతి॥  (20) 

తా॥ యోగాభ్యాసముచేత ఎప్పపడు ఃమసుు నిగ్రహంచబడి పరబఃశంతిని 
పందుతందో; ఎప్పపడు పరరిశుది ఃమసుుచేత పరబమాతమణను తమయందే 
దరిిసి్త ఆమంద్ధసిుంటాడో(అప్పపడు యోగసి. ది్ధ కలిగ్నమటోు) 
 

శో్ల॥  సుఖమా తాంతికం యతిద్ బుది్ధ గ్రా ా్ ఃతంద్రియం।  
వేతిియత్ర మ చైవాయం సోి. త శ్చలతి తతివత ॥   (21) 

తా॥ అంతంలేని, ఇంద్రియగోచబం కాని, బుది్ధక్త మాత్రమే తెలిస్సద్ధ అయమ 
సుఖం ఏదైతే ఉందో దానిని తెలుసుకొని, ఎప్పపడు తతివం నుండి 
చలించకండా సోి. బంగా ఉంటాడో(అప్పపడు యోగసి. ది్ధ కలిగ్నమటోు) 
 

శో్ల॥  యం లబిావచా పరబం ల్పభం ఃమాతే నాధికం తత ।  
యసి. మణన్ సోి. తోమ దు ఖేమ గుర్జణాప్త విచాలాతే॥   (22) 

తా॥ దేనిని పంద్ధమ తర్వవత ఇతబమైమ దేనినీ గొపరప ల్పభంగా భ్యవించడో, 
ఎందులో నిలిచి గొపరప దు ఖం చేత కూడా చలించకండా ఉంటాడో (అతడు 
యోగంలో సి. ది్ధ పంద్ధమటోే) 
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శో్ల॥  తం విదా  ాదు ఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంజాితం ।  
స నిశ్చయేమ యోకివ  ా యోగోఽనిరివణణ చేతస్త॥  (23) 

తా॥ దు ఖ సంయోగం నుండి వియోగం కలిపంచే ఆ సోి. తి యోగం 
అమబడుతమిద్ధ -అని తెలుసుకోఅ అట్టట ధ్యామయోగం కలతచందని ఃమసుుతో 
పరటుటదలతో పందవలసి. మద్ధఅ  
 

శో్ల॥  సంకలప ప్రభవాన్ కామాన్ తాకిావ సర్వవమ శేష్త ।  
ఃమసై వేంద్రియ గ్రాఃం వినియః  ాసఃంతత ॥  (24) 

శో్ల॥  శ్నై శ్ినై ర్జపరబమేత్ బుదిావ ధ్ృతి గృహీతయా।  
ఆతమణ సంసోం ఃమ కృతావ మక్తంచిదప్త చింతయేత్॥  (25) 

తా॥ సంకలపం వలో జ్నించిమ కోరికలనిింట్టని పూరిిగా విడిచిపెట్టట, ఃమసుు 
దావర్వన ఇంద్రియ సమూహ్యని  ిఅనిివైప్పల నుండి నిగ్రహంచి, పరటుటదలతో 
కూడిమ బుది్ధ చేత ఃమసుును మెలోమెలోగా శంతింపరజేసి్త, ఃమసుును 
ఆతమణలో నిలిప్త ఇక దేనిని గురించీ చింతించర్వదుఅ  
 

శో్ల॥  యతో యతో నిశ్చబతి ఃమశ్చంచల ఃసోి. బం।  
తతసితో నియమ్ెాతత్ ఆతమణనావ వశ్ం మయేత్॥  (26) 

తా॥ సోి. బం లేని, చంచలమైమ ఃమసు ఎకకడెకకడిక్త వెళ్ళ  ి సంచరిసిుందో 
అకకడకకడ నుండి దానిని తసుకొని వచిచ ఆతమణక వశ్ం చయాాలిఅ అంటే 
ఆతమణలోన నిలబెటాటలిఅ  
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శో్ల॥  ప్రశంత ఃమసం హ్యామం యోగ్నమం సుఖముతిఃం।  
ఉపైతి శంతి బజ్సం ్రహ మ్ణభూత ఃకలమణష్ం॥   (27) 

తా॥ బజోగుణం శంతించి, కలమణష్ణలు తొలగ్న, శంతించిమ ఃమసుుతో 
్రహ మ్ణభ్యవాని  ి పంద్ధమ ధ్యామయోగ్నక్త ఆతమణసంబంధ్మైమ ఉతిఃసుఖం 
లభిసిుంద్ధఅ 
 

శో్ల॥  యుంజ్నివం సదాతామణమం యోగీ విగత కలమణష్ ।  
సుఖేమ ్రహ మ్ణసంసపబిం అతాంతం సుఖ ఃశుితే॥  (28) 

తా॥ఈ విధ్ంగా ఎలోప్పపడూ ఃమసుును ఆతమణయందే నిలిపే యోగ్న కలమణష్ 
బహతడై ్రహ మ్ణసపబితో కూడిమ అతాంతసుఖాని  ి సులభంగా 
పందుతాడుఅ  
 

శో్ల॥  సబవభూతసో మాతామణమం సబవభూతాని చాతమణని।  
ఈక్ష్తే యోగ యుకిాతామణ సబవత్ర సఃదబిమ ॥   (29) 

తా॥ యోగయుకిడై అంతటా సఃతావని  ిదరిించే యోగ్న అని  ిప్రాణులను 
తమలోను, అని  ిప్రాణులలో తమను దరిిసి్త ఉంటాడుఅ  
 

శో్ల॥  యో మాం పరశ్ాతి సబవత్ర సబవంచ ఃయ పరశ్ాతి।  
తస్తా్ ం మ ప్రణశామి సచమే మ ప్రణశ్ాతి॥   (30) 

తా॥ఎవరైతే అంతటా మను  ిచూసి్తరో, అనిింట్టని నాలో చూసి్తరో, అల్పంట్ట 
వారిక్త నను కనిప్తంచకండా పోనుఅ అతడు నాక కనిప్తంచకండా పోడుఅ  
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శో్ల॥  సబవభూతసోి. తం యోమాం భజ్తే  ాకతవ మాసోి. త ।  
సబవధ్య వబిమానోఽప్త సయోగీ ఃయ వబితే॥  (31) 

తా॥ అని  ి ప్రాణులలోను ఉమ  ి మను (ిఆతమణను) ఏకతవంలో నిలిచి ఎవర్జ 
చూసి్తరో అతడు ఎల్ప సంచరించినా నాలోన వరిిసి్త ఉంటాడుఅ 
 

శో్ల॥  ఆత్మమణ పరమేామ సబవత్ర సఃం పరశ్ాతి యోఽర్జుమ!।  
సుఖం వాయద్ధ వా దు ఖం సయోగీ పరబమో ఃత ॥ (32) 

తా॥ అర్జునా! ఎవరైతే సుఖంగాని, దు ఖంగాని, అంతటా - అనిివేళల్ప 
తమద్ధగా భ్యవిసి్త, సఃంగా చూసి్తడో, అట్టట యోగ్న శ్రేషోుడని నా 
అభిప్రాయంఅ 
 

అర్జుమ ఉవాచ:-  
శో్ల॥  యో యం యోగసివయాప్రోకి  స్తమేామ ఃధస్తదమ।  

ఏతస్తా్ ం మ పరశామి చంచలతావత్ సోి. తం సోి. ర్వం॥ (33) 
శో్ల॥  చంచలం హఃమ  కృష్ణ! ప్రమాధి బలవత్ దృఢం।  

తస్తా్ ం నిగ్ర్ం ఃన  ావాయోరివ సుదుష్కబం॥  (34) 
తా॥ అర్జునుడంటునాిడు: ఃధస్తదనా! ఇప్పపడు నీచేత చపరపబడడ సఃతవ 
సోి. తితో కూడిమ యోగం చంచలతవం వలో నిలకడగా సోి. బంగా ఉంటుందని 
నను అనుకోవట్ం లేదుఅ  
తా॥ కృష్ణణ! ఃమసు చంచలమైమద్ధఅ దేహ్యంద్రియాలక బాధ్యకబమైమద్ధ, 
బలమైమద్ధ, దృఢమైమద్ధఅ వాయువును నిగ్రహంచట్ం ఎంత కష్టమో అల్పగే ఈ 
ఃమసుును నిగ్రహంచట్ం చాల్ప కష్టఃని నా అభిప్రాయంఅ  
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శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  అసంశ్యం ఃహ్యబాత్! ఃనోదురిిగ్ర్ం చలం।  

అభ్యాస్స మత కంతేయ! వైర్వగేాణ చ గృ ా్తే॥  (35) 
తా॥ భగవానుడంటునాిడు: ఓ ఃహ్యబాహడా! సందే్ం లేదుఅ ఃమసుు 
చలించే సవభ్యవం గలదేఅ దానిని నిగ్రహంచట్ం కష్టమేఅ అయతే కంత 
కమార్వ! అభ్యాసంతోను, వైర్వగాంతోను అద్ధ నిగ్రహంచబడుతంద్ధఅ 
 

శో్ల॥  అసంయతాతమణ నాయోగ  దుష్ప్పిపర ఇతిమే ఃతి ।  
వశాతమణ నాత యతతా శ్కోాఽవాపి్ప ముపయత ॥ (36) 

తా॥ ఃమసుు స్తవధీమంలో లేని వానిక్త యోగం కష్టఃని నా అభిప్రాయంఅ 
ప్రయతింతో, ఉపయంతో ఃమసుును స్తవధీమంలోనిక్త తెచుచకమిటో్్తే 
యోగసి. ది్ధని పందవచుచనుఅ  
 

అర్జుమ ఉవాచ: 
శో్ల॥  అయతి  శ్రదియోపేత  యోగాచరలిత మామస ।  

అప్రాపర  ాయోగ సంసి. ది్ధం కాంగతిం కృష్ణ! గచరతి॥  (37) 
శో్ల॥  కచిచనో  ిభయ విభ్రష్ట  ఛినాిభ్రమివ మశ్ాతి।  

అప్రతిషో్ఠ ఃహ్యబాత్! విమూఢొ ్రహ మ్ణణ  పరథి॥  (38) 
శో్ల॥  ఏ తనమణ సంశ్యం కృష్ణ ఛేతి ఃబహస  ాశేష్త ।  

తవ దమ  ాసుంశ్యస్తాస  ాఛేతిా మహాపర పరదాతే॥     (39) 
తా॥ కృష్ణణ! శ్రది ఉమిపరపట్టకీ ప్రయతిలోపరం వలో యోగం నుండి ఃమసుు 
చలించిమవాడు యోగసి. ది్ధని పందలేకపోతే అతడి గతి ఏమిట్ట?  
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 ఓ ఃహ్యబాహడా! యోగమాబీంలో నిలువలేక, మో్ంలో పరడి 
పోయమ స్తధ్కడు రంట్టకీ చడిమవాడై చద్ధరిమ మేఘంల్పగా వారో్జడై 
మశించిపోడా? 
 కృష్ణణ! నా యీ సందేహ్యని  ిపూరిిగా తొలగ్నంచగలిగ్నమ వాడవు నీవేఅ 
ఈ సంశ్యాని  ితొలగ్నంచగలవార్జ నీకనా  ివేర్ధ ఎవరూ నాక లభించర్జఅ 
 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  పబో! నైవే  ్నాముత్ర వినాశ్సిస  ావిదాతే।  

మహకల్పాణ కృత్ కశిచత్ దుబీతింతాత! గచరతి॥   (40) 
తా॥ భగవానుడంటునాిడుఅ పరో్వ! అట్టటవానిక్త ఇకకడగాని, అకకడ (ఆ 
లోకంలో)గాని ఎకకడా నాశ్మం లేదుఅ నాయనా! ఃంచి పరనిచేసి. మవాడెవడూ 
దుబీతిని పందడుఅ 
 

శో్ల॥  ప్రాపర  ాప్పణ  ాకృతాంలోకాన్ ఉషతావ శశ్వత సుమా ।  
శుచీనాం శ్రీఃతాంగేహ్య యోగభ్రషో్ఠఽభిజాయతే॥  (41) 

తా॥ యోగభ్రషుటడు ప్పణాకబమణల వలో వచేచ లోకాలను పంద్ధ, అనక 
సంవతుర్వలు అకకడ నివసి. ంచి, శుచివంతలు - శ్రీఃంతలు అయమ వారింట్ 
జ్నిమణసి్తడుఅ 
 

శో్ల॥  అథవా యోగ్ననా మేవ కలేభవతి ధీఃతాం।  
ఏతది్ధ దుబోభతబం లోకేజ్మమణ యద్గదృశ్ం॥   (42) 
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తా॥ లేదా వివేకలైమ (బుది్ధఃంతలైమ) యోగుల ఇంట్టలోన జ్నిమణసి్తడుఅ 
లోకంలో ఈ విధ్మైమ జ్మమణ చాల్ప అర్జదుగా లభిసిుంద్ధఅ 
 

శో్ల॥ తత్ర తం బుది్ధ సంయోగం లభతే పౌబవ దేహకం।  
యతతేచతతో భూ య  సంసి. ది్ధ కర్జమందమ॥  (43) 

తా॥ కర్జమందనా! అకకడ (ఆ యోగుల ఇంట్) పూబవదే  ్ సంబంధ్మైమ 
బుది్ధతో సంపరబకం కలిగ్న అకకడినుండే ఃబల యోగసి. ది్ధకై ప్రయతిం చేసి్తడుఅ 
 

శో్ల॥  పూర్వవభ్యాస్సమ తేనైవ హ్రియతే ్  ావశ్లఽప్తస ।  
జిజాాసు బప్త యోగస  ాశ్బి ్రహహ్యమణతి వబితే॥   (44) 

తా॥ పూబవజ్మమణలో చేసి. మ అభ్యాసం చేతన అవుశుడై అతడు అందులోనిక్త 
(యోగంలోక్త) ల్పగబడతాడుఅ యోగాని  ి ఆచరించాలన జిజాాస కలిగ్ననా 
చాలు శ్బి ్రహహ్యమణని  ిదాట్టపోతాడుఅ 
 

శో్ల॥  ప్రయతాిదాత మామసిు యోగీ సంశుది క్తలిిష్ ।  
అనక జ్మమణ సంసి. ది  తతోయాతి పరర్వంగతిం॥   (45) 

తా॥ పరటుటదలతో ప్రయతిించే యోగ్న ప్రయతిం వలో దోష్ణలనిింట్ట నుండి 
విడివడి, శుదిుడై, అనక జ్మమణలలో చేసి. మ స్తధ్మల వలో కలిగే సి. ది్ధని పంద్ధ, 
అంతట్ పరబఃగతిని చేర్జకంటాడుఅ  
 

శో్ల॥  తపరసి. వ భ్యాఽధికో యోగీ జాానిభ్యాఽప్త ఃతోధిక ।  
కరిమణభాశచధికో యోగీ తస్తమణదోాగీ భవార్జుమ!॥   (46) 
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తా॥ తపరసుు చేస్స వారికమ  ియోగ్న అధికడుఅ జాానుల కమ  ికూడా ఎకకవని 
నా అభిప్రాయంఅ కబమణచేస్స వారికమ  ియోగ్న అధికడుఅ అందువలో ఓ అర్జునా! 
నీవు ఆతమణ సంయఃయోగ్నవికా! 
 

శో్ల॥  యోగ్ననా ఃప్త సర్ధవష్ణం ఃదీతే నాంతర్వతమణనా।  
శ్రదిావాన్ భజ్తే యో మాం సమేయుకి తమోఃత ॥ (47) 

తా॥ యోగులందరిలో కూడా ఎవరైతే తమ ఃమసుును నాయందే నిలిప్త 
శ్రదితో మను  ిభజిసి్తడో అతడే యోగులలో ఉతిముడని నా అభిప్రాయంఅ  
 
గదాం:- ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీఃదభగవదీ్గతాసు ఉపరనిష్తు ్రహ మ్ణవిదాాయాం 
యోగశసే్స శ్రీకృష్ణణర్జుమ సంవాదే ఆతమణ సంయః యోగోనాః 
ష్షో్ఠఽధ్యాయ ॥  
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపరములలో క్రింద వివరించిమ గ్రంధ్ములు (సంపూబణ వాాఖ  ాసహతంగా) 

మావది అందుబాటులో గలవు 
I. ఃహ్యభ్యబతం : ఆద్ధపరబవం, సభ్యపరబవం, అబణాపరబవం, విర్వట్పరబవం, 
ఉదోాగపరబవం, భష్మణపరబవం.... శంతిపరబవం; జీవమసతాాలు; ధ్ర్వమణధ్బమణ విశోేష్ణ; 
ద్రౌపరద్ధ; కర్జణడు; ప్రశ్ిలు – సమాధ్యమములు ; ఃహ్యభ్యబతంలోని 
ర్వమాయణం; 
II. ఆధ్యాతిమణక గ్రంధ్ములు : కబమణసి. దిాంతం, జీవుల సుడిగుండాలు, ప్రశంత 
జీవనానిక్త 18 స్తత్రములు, ఃబణాని  ి ఃంగళప్రదంచేసుకో, ఆధ్యాతిమణక 
జీవమం, శ్రీ శ్ంకర్వద్్వత వాాసమాల, ప్రశ్ిలు - సమాధ్యమములు; 
IIIఅ ప్రకబణ గ్రంధ్ములు : తతివబోధ్, భజ్గోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూరిిసి్థత్రం, 
ఆతమణవిదాావిల్పసం, ఉపరదేశ్స్తబం, ఆతమణబోధ్, అద్్వతస్తబం, స్తధ్మపరంచకం, 
వివేక చూడాఃణ్ణ, నిర్వవణష్ట్కం 
IVఅ శ్రీఃదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
Vఅ ఉపరనిష్తిలు :- ఈశవాస ,ా కేమ, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా గబభ, 
స్తబ ,ా దబిమ, తాబస్తబ, ఃహ్యవాక ,ా పరంచ్రహ మ్ణ, గోపలతాప్తమ ,ా వర్వ ,్ 
శటాాయనీ, ్యగ్రీవ, దతిాత్రేయ, గార్జడ, కలిసంతబణ, జాబాలి, 
సౌభ్యగాలక్ష్మీ, సబసవతబ్స ,ా బ వ్ృచ, ముకి్తక 
VIఅభకి్త: శ్రీఃదాభగవతం,శ్రీనాబదభకి్తస్తత్రములు,శ్రీకృష్ణఅష్ఠటతిబశ్తనామావళ్ళ 
VIIఅ ్రహ మ్ణస్తత్రములు : శ్రీ బాదర్వయణ విబచిత ్రహ మ్ణస్తత్రములు 
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VIII. గుర్జవు : శ్రీ గుర్జగీత, గుర్జవు యొక్క అవసబము, ఆష్ణడ / గుర్జ / 
వాాస పూరిణః ప్రాధ్యమాత, గుర్జవును ఎల్ప గురిించి స్సవించాలి, ఎందుక ?, 
గుర్జవు పరటో్ శిషుాని కబివాం, గురూపరదేశ్ం,  గుర్జవు యొకక ఆవశ్ాకత, 
గుర్జవు యొకక అనుగ్ర్ం ఎందుక ? ఎల్ప పందాలి ?, గుర్జ పదతబిం 
IX. స్తధ్మలు : పరబమాబి స్తధ్మలు, సమాధి అభ్యాసం 
X. ఇతబ గ్రంధ్ములు : ఃహ్యతమణల స్తకిలు, ఉతిః జీవమవిధ్యమం, పరబమాబి 
స్తధ్మలు , మోక్ష్ స్తధ్నా బ్సాం , ధ్యామం - ప్రయోజ్మములు, స్థ2్ం 
భ్యవమ దావర్వ ముకి్త 
XI. ఃరనో  ిఇతబ గ్రంధ్ములు  
  

 
Please Contact :    
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 80085 39770 / +91 9538858115 
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