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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అష్టమోధ్యాయః 
అక్షరపరబ్రహ్మయోగః 

 
అర్జున ఉవాచ:-  
శో్ల॥ కం తద్్బరహ్మ క మధ్యాతమం కంకరమ పుర్జషోతతమ!।  

అధి భూతంచ కం ప్రోకతం అధిదైవం క ముచాతే॥   (1) 
శో్ల॥  అధియజ్ఞః కథం కోఽత్ర దేహేఽస్మమన్ మధుసూదన!।  

ప్రయాణ కాలేచ కథం జ్ఞఞయోఽస్మ యతయత్తమఃః॥  (2) 
త్॥ అర్జునుడడుగుతున్నాడు; పుర్జషోతతమా! ఆ బ్రహ్మ ఏది? అధ్యాతమం ఏది? 
కరమ అంటే ఏమిటి? అధిభూతమయత ఏది చెపపబడంది? అధిదైవమయత 
దేయతనంటార్జ? మధుసూదన్న! ఈ దేహ్ంలో అధియజ్ఞఞడెలా ఉన్నాడు? ఎవర్జ 
అతడు? మనస్సు స్వాధీనంలో ఉనావారిచేత మరణసమయంలో ఎలా 
తెలియబడత్వు? 
 

శ్రీ భగవానువాచ: 
శో్ల॥  అక్షరం బ్రహ్మపరమం సాభావోఽధ్యాతమ ముచాతే।  

భూత భావోదభవ కరః విసరీః కరమ సంజ్ఞఞతః॥    (3) 
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త్॥ భగవంతుడంటున్నాడు : బ్రహ్మము న్నశరహితమైనది; సర్వాతతమమైనది. 
ఆయన యొకక సాభావమే అధ్యాతమం అయత చెపపబడుతునాది. సరాప్రాణుల 
ఉతపత్తతయత కలుగజ్ఞసే ఆహుతులను కరమ అంటార్జ.  
 

శో్ల॥  అధి భూతం క్షర్వభావః పుర్జష్శా్చధి దైవతం।  
అధియజ్ఞఞఽహ్మే వాత్ర దేహే దేహ్ భృత్ంవర॥   (4) 

త్॥ నశంచిపోయే తతతవం అధిభూతం. జీవుడేమో అధిదైవతం. 
దేహ్ధ్యర్జలలో శ్రేష్ఠుడా! ఈ దేహ్ంలో ఉండే అధియజ్ఞఞడను నేనే.  
 

శో్ల॥  అంతకాలేచ మామేవ సమరన్ ముకాతవ కళేబరం।  
యః ప్రయాత్త సమద్భభవం యాత్తన్నసతయత్ర సంశయః॥  (5) 

త్॥ అంతాకాలంలో కూడా ఎవర్జ ననేా సమరిసూత కళేబరాయతా వదిలి 
ప్రయాణిస్వతర్వ అతడు న్న భావానే  ాపందుత్డు. ఇందులో సంశయమేమీ 
లేదు. 
 

శో్ల॥  యంయం వాఽపి సమరన్ భావం తాజ్తాంతే కళేబరం।  
తం తమేవైత్త కంతేయ సద్భతద్భభవ భావితః॥     (6) 

త్॥ కంతేయా! ఏ ఏ భావాయత  ా సమరిసూత కళేబరాయత  ా వదులుత్ర్వ వార్జ 
యతతామూ ఆ భావానే  ాభావిస్సతంటార్జ గనుక ద్భయతనే పందుత్ర్జ.  
 

శో్ల॥  తస్వమత్ సర్వాష్ఠ కాలేష్ఠ మామనుసమర యుద్యచ।  
మయారిపత మనోబుద్ిః మామేవైష్ాస  ాసంశయః॥  (7) 
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త్॥ అందువలో అయత  ా సమయాలలోను నను  ా సమరించుకంటూ యుద్ం 
చెయ్య .ా మనోబుద్ులను న్నక అరిపంచు. ననే  ా చేర్జకంటావు. సందేహ్ం 
లేదు. 
 

శో్ల॥  అభాాస యోగ యుక్తతన చేతస్వ న్ననాగామిన్న।  
పరమం పుర్జష్ం దివాం యాత్త పారాాను చింతయన్॥  (8) 

త్॥ పారాా! అభాాసయోగంతో కూడుకొయత, అనావిష్యాలపైక పోయత 
మనస్సుతో యతరంతర చింతన చేసేత దివామైన పరమపుర్జష్ఠణిణ చేర్జకంటార్జ. 
 

శో్ల॥  కవిం పురాణమను శ్చస్మత్రం  
అణో రణీయాంస మనుసమర్వద ఃా।  
సరాస  ాధ్యత్ర మచింత  ారూపం  
ఆదిత  ావరణం తమసః పరస్వతత్॥     (9) 

త్॥ సరాజ్ఞఞడు, పురాతనుడు, శ్చసకడు, సూక్ష్మమత్త సూక్షమమైన్నవాడు 
ప్రపంచాయతక ఆధ్యరమైన వాడు, చింత్తంచ వీలులేయత రూపం కలవాడు, 
సూరాతేజ్స్సు గలవాడు, చీకటిక అతీతమైన వాయతయత ఎవర్జ యతతాము 
సమరిస్వతర్వ - - -  
 

శో్ల॥  ప్రయాణకాలే మనస్వఽచలేన  
భకాతయ యుకోత యోగ బలేన చైవ।  
భ్రువోరమధ్య  ాప్రాణమా వేశాసమాక్  
సతం పరం పుర్జష్ ముపైత్త దివాం॥    (10) 
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త్॥ దేహాయత  ావదిలి ప్రాణం ప్రయాణించే సమయంలో మనస్సులో చలించయత 
భకత కలిగినవాడై, యోగ బలంతో భ్రూమధ్ాంలో చకకగా ప్రాణాయత  ా యతలిపి 
అతడు దివామైన ఆ పరమపుర్జష్ఠణిణ చేర్జకంటాడు.  
 

శో్ల॥ యదక్షరం వేద విదో వదంత్త  
విశంత్త యదాతయో వీతరాగాః।  
యదిచఛంతో బ్రహ్మచరాం చరం త్త  
తతేతపదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యా॥      (11) 

త్॥ ఏ అక్షరాయత  ాగురించి వేదవిదులు చెబుతుంటార్వ, రాగరహితులైన వార్జ 
దేయతలో ప్రవేశస్వతర్వ, దేయతయత కోరి బ్రహ్మచరాంలో చరిస్వతర్వ, ఆ పద్భయత  ా
గురించి నీక సంగ్రహ్ంగా చెబుత్ను.  
 

శో్ల॥  సరాద్భారాణి సంయమ  ామనో హ్ృది యతర్జధ్ాచ।  
మూర్ాాధ్య యాతమ నః ప్రాణం ఆసా్మతో యోగ ధ్యరణాం॥   (12) 

శో్ల॥  ఓమితేాకాక్షరం బ్రహ్మ వాాహ్రన్ మామనుసమరన్।  
యః ప్రయాత్త తాజ్న్ దేహ్ం సయాత్త పరమాం గత్తం॥     (13) 

త్॥ అయత  ాద్భారాలను స్వాధీనంలో ఉంచుకొయత, మనస్సును హ్ృదయంలో 
యతలిప, శరస్సులో ప్రాణాయత  ా యతలబెటిట, యోగయతష్ును అవలంబంచి, ఓం అనే 
ఏకాక్షర బ్రహ్మమును ఉచఛరిసూత, నను  ా సమరిసూత, ఎవర్జ దేహాయత  ా వదిలి 
ప్రయాణం చేస్వతర్వ అతడు పరమగత్తయత చేర్జకంటార్జ.  
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శో్ల॥  అనన  ాచేత్ సుతతం యోమాం సమరత్త యతతాశః।  
తస్వాహ్ం స్సలభః పారా! యతతాయుకతస  ాయోగినః॥  (14) 

త్॥ అర్జున్న! ఎవరైతే ఇతర విష్యాలలోయతక పోయత మనస్సుతో యతతాము, 
యతరంతరము ననుా సమరిస్వతర్వ యతతాయుకతడైన అటిట యోగిక నేను 
స్సలభుడను. 
 

శో్ల॥  మాముపేత  ాపునరునమ దుఃఖాలయ మశ్చశాతం।  
న్నపుావంత్త మహాత్మనః సంస్మద్ిం పరమాం గత్ః॥  (15) 

త్॥ ననుా చేర్జకనా మహాతుమలు ఉనాతోనాతమైన మోక్షస్మది్యత 
పందినందువలో దుఃఖాలక యతలయము, అశ్చశాతము అయ్యన పునరునమను 
పందర్జ. 
 

శో్ల॥  ఆ బ్రహ్మ భువన్నలోోకాః పునరావరితనోఽర్జున!।  
మాముపేతాతు కంతేయ! పునరునమ న విదాతే॥   (16) 

త్॥ అర్జున్న! బ్రహ్మలోక పరాంతం ఉండే లోకాలనీ  ా త్తరిగి త్తరిగి వచాేవే. 
కంతేయా! నను  ాచేర్జకనాట్లోతేనో ఇక పునరునమ అనేదే లేదు.  
 

శో్ల॥  సహ్స్ర యుగ పరాంతం అహ్రాద్్బరహ్మణో విదుః।  
రాత్రం యుగ సహ్స్రంత్ం తేఽహో రాత్ర విదో జ్న్నః॥  (17) 

త్॥ బ్రహ్మ యొకక పగలు వేయ్య యుగములు గల ద్భయతగను, అలాగే రాత్ర 
వేయ్య యుగములు గల ద్భయతగను ఏ జ్నులు తెలుస్సకంటార్వ వార్వ 
అహోరాత్రముల నెరిగినవార్జ. 
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శో్ల॥  అవాకాతదాయ కతయ సురా ఃా ప్రభవంతాహ్రాగమే।  
రాత్ర్యాగమే ప్రలీయంతే తత్రైవా వాకత సంజ్ఞక్త॥   (18) 

త్॥ పగలు కాగానే అవాకతం నుండ అందరూ వాకతమై జ్యతమస్వతర్జ. రాత్ర 
కావటంతోనే ఆ అవాకతమనే ద్భయతలోనే లీనమైపోత్ర్జ.  
 

శో్ల॥  భూతగ్రామసు ఏ వాయం భూత్  ాభూత్  ాప్రలీయతే।  
రాత్ర్యాగమేఽవశః పారా! ప్రభవతాహ్రాగమే॥   (19) 

త్॥ అర్జున్న! (పూరాకలపం లోయత) ఆ భూత సముద్భయమే అవశులై పుటిట, 
పుటిట, రాత్ర కావటంతో లయమైపోతునాది. పగలురాగానే మళ్ళ ీపుడుతునాది. 
 

శో్ల॥  పరసతస్వమతుత భావోఽన ఃా ఽవాకోత ఽవాకాత సన్నతనః।  
యసు సర్వాష్ఠ భూతేష్ఠ నశాతుున వినశాత్త॥   (20) 

త్॥ ద్భయతకన  ా వేరైనది, శ్రేష్ుమైనది, ఇంద్రియాలక గోచరము కాయతది, 
సన్నతనమైనది ఏ సత్త ఉనాదో అది సమసత ప్రాణులు నశంచినపపటికీ 
నశంచయతది.  
 

శో్ల॥  అవాకోతఽక్షర ఇతుాకతః తమాహుః పరమాం గత్తం।  
యం ప్రాపాన యతవరతంతే తద్్భమ పరమం మమ॥   (21) 

త్॥ అవాకతము అక్షరము అయత చెపపబడే ద్భయతయత జీవులక పరమగత్త అయత 
చెబుత్ర్జ. దేయతయత పందిన తరాాత ఇక త్తరిగిరార్వ అదే న్నయొకక 
పరమధ్యమం. 
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శో్ల॥  పుర్జష్సు పరః పారా! భకాతయ లభాసతవ ననాయా।  
యస్వాంత సా్వయత భూత్యత యేన సరామిదం తతం॥  (22) 

త్॥ పారాా! ఎవయతలో అయత  ాభూత్లు ఉన్నాయో, ఎవరిచేత ఈ బ్రహామండం 
అంత్ వాాపించబడ యునాదో ఆ శ్రేష్ు పుర్జష్ఠడు అనన  ా భకత వలోనే 
లఃస్వతడు.  
 

శో్ల॥  యత్ర కాలేతాన్న వృత్తతం ఆవృత్తతం చైవ యోగినః।  
ప్రయాత్ యాంత్త తంకాలం వక్ష్మామి భరతరషభ॥ (23)  

త్॥ భరతశ్రేష్ఠు! యోగులైన వార్జ ఏకాలంలో (మారీంలో) దేహాయత  ావదలిన 
తరాాత పునరునమ లేయత సా్మత్తయత చేర్జకోవటాయతక, పునరునమతో కూడన సా్మత్తయత 
చేర్జకోవటాయతక ప్రయాణిస్సతంటార్వ ఆ కాలాయత  ా(మారీాయత )ా చెపపబోతున్నాను. 
 

శో్ల॥  అగిార్వుయత్త రహ్శుుకోః ష్ణామస్వ ఉతతరాయణం।  
తత్ర ప్రయాత్ గచఛంత్త బ్రహ్మ బ్రహ్మ విదోజ్న్నః॥   (24) 

త్॥ జ్ఞాత్తరమయమైన అగి ,ా పగలు, శుకోపక్షం, ఆర్జనెలల ఉతతరాయణం. 
బ్రహ్మవిదులు ఇలా ప్రయాణించి బ్రహ్మను చేర్జకంటార్జ. 
 

శో్ల॥  ధూమో రాత్ర సతధ్య కృష్ణః ష్ణామస్వ దక్షిణాయనం।  
తత్ర చాంద్బ మసం జ్ఞాత్తః యోగీ ప్రాప  ాయతవరతతే॥  (25) 

త్॥ అలాగే పగ, రాత్ర, కృష్ణపక్షం, 6నెలల దక్షిణాయనం - ఇలా యోగి 
చంద్బలోకాయత  ాపంది త్తరిగి వస్వతడు.  
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శో్ల॥  శుకో కృష్ణణ గతీ హేాతే జ్గతః శ్చశాతే మతే।  
ఏకయాయాతాన్న వృత్తతం అనాయాఽఽవరతతే పునః॥  (26) 

త్॥ ఈ ప్రకారంగా శుకో కృష్ణగతులు రండూ ఈ జ్గతుతలో శ్చశాతంగా 
ఉన్నాయ్య. ఒకద్భయతతో త్తరిగిరాయత మారీాన ప్రయాణిస్వతడు. మొకక ద్భయతతో 
త్తరిగివచాే మారీంలో ప్రయాణించి త్తరిగివస్వతడు. 
 

శో్ల॥  నైతే సృతీ పారా! జానన్ యోగీ ముహ్ాత్త కశాన।  
తస్వమత్ సర్వాష్ఠ కాలేష్ఠ యోగయుకోత భవార్జున॥  (27) 

త్॥ పారాా! ఈ రండు మారీాలను తెలుస్సకన  ాయోగి ఎపపటికీ మోహ్ము 
చెందడు. అందువలో అర్జున్న! అయత  ాకాలాలలోను నీవు యోగివికా!  
 

శో్ల॥  వేదేష్ఠ యజ్ఞఞష్ఠ తపస్సుచైవ  
ద్భనేష్ఠ యతుపణ  ాఫలం ప్రదిష్టం।  
అతేాత్త తతుర  ామిదం విదిత్  ా 
యోగీ పరం సా్వనముపైత్త చాదాం॥     (28) 

త్॥ యోగి ద్గయతయత తెలుస్సకనావాడై; వేద్భలు, యజాఞలు, తపస్సులు, 
ద్భన్నలు చేసేత ఏ పుణాఫలం వస్సతందో ద్భయతయత ద్భటిపోతున్నాడు. ఆదామైన 
పరంధ్యమాయత  ాచేర్జకంటాడు.  
 

గదాం: ఓం తత్ సత్ ఇత్త శ్రీమదభగవదీ్గత్స్స ఉపయతష్తుు బ్రహ్మ విద్భాయాం 
యోగ శ్చసేే శ్రీకృష్ఠణర్జున సంవాదే అక్షర పరబ్రహ్మయోగోన్నమ 
అష్టమోఽధ్యాయః  
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపములలో క్రంద వివరించిన గ్రంధ్ములు (సంపూరణ వాాఖ్  ాసహితంగా) 

మావదద అందుబాటులో గలవు 
I. మహాభారతం : ఆదిపరాం, సభాపరాం, అరణాపరాం, విరాటపరాం, 
ఉదోాగపరాం, భీష్మపరాం.... శ్చంత్తపరాం; జీవనసత్ాలు; ధ్రామధ్రమ విశో్లష్ణ; 
ద్రౌపది; కర్జణడు; ప్రశాలు – సమాధ్యనములు ; మహాభారతంలోయత 
రామాయణం; 
II. ఆధ్యాత్తమక గ్రంధ్ములు : కరమస్మద్్భంతం, జీవుల స్సడగుండాలు, ప్రశ్చంత 
జీవన్నయతక 18 సూత్రములు, మరణాయత  ా మంగళప్రదంచేస్సకో, ఆధ్యాత్తమక 
జీవనం, శ్రీ శంకరాద్లా త వాాసమాల, ప్రశాలు - సమాధ్యనములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధ్ములు : తతతవబోధ్, భజ్గోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూరితస్తతత్రం, 
ఆతమవిద్భావిలాసం, ఉపదేశస్వరం, ఆతమబోధ్, అద్లా తస్వరం, స్వధ్నపంచకం, 
వివేక చూడామణి, యతరాాణష్టకం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. ఉపయతష్తుతలు :- ఈశ్చవాస ,ా క్తన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా గరభ, 
సూర ,ా దరున, త్రస్వర, మహావాక ,ా పంచబ్రహ్మ, గోపాలత్పిన ,ా వరాహ్, 
శ్చటాాయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్తత్రేయ, గార్జడ, కలిసంతరణ, జాబాలి, 
సౌభాగాల్ష్మీ, సరసాతీరహ్స ,ా బహ్ాృచ, ముకతక 
VI.భకత: శ్రీమద్భభగవతం,శ్రీన్నరదభకతసూత్రములు,శ్రీకృష్ణఅషోటతతరశతన్నమావళి 
VII. బ్రహ్మసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్మసూత్రములు 
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VIII. గుర్జవు : శ్రీ గుర్జగీత, గుర్జవు యొకక అవసరము, ఆష్ఠడ / గుర్జ / 
వాాస పూరిణమ ప్రాధ్యనాత, గుర్జవును ఎలా గురితంచి సేవించాలి, ఎందుక ?, 
గుర్జవు పటో శష్ఠాయత కరతవాం, గురూపదేశం,  గుర్జవు యొకక ఆవశాకత, 
గుర్జవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుక ? ఎలా పంద్భలి ?, గుర్జ పాదతీర్ం 
IX. స్వధ్నలు : పరమార్ స్వధ్నలు, సమాధి అభాాసం 
X. ఇతర గ్రంధ్ములు : మహాతుమల సూకతలు, ఉతతమ జీవనవిధ్యనం, పరమార్ 
స్వధ్నలు , మోక్ష స్వధ్న్న రహ్సాం , ధ్యానం - ప్రయోజ్నములు, స్త2హ్ం 
భావన ద్భారా ముకత 
XI. మరనో  ాఇతర గ్రంధ్ములు  
  

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