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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ ఏకాదశోధ్యాయః  
విశ్వరూపసందరశన యోగః 

 

అర్జున ఉవాచ:-   
శోో॥  మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్ామధ్యాతమ సంజి్ఞతం।  

యత్వయోక్ం వచస్్తన మోహోఽయం విగతో మమ॥  (1) 
శోో॥  భవాపాయౌహి భూతానం శ్రుతౌ విస్రశో మయా!।  

తవత్ః కమల పత్రాక్ష! మాహాతమయ మపి చావాయం॥  (2) 
శోో॥  ఏవమేత దాధ్యఽఽ తథతవం ఆతామనం పరమేశ్వర!।  

ద్రష్టు మిఛా్చమి తే రూపం ఐశ్వరాం పుర్జషోత్మ!॥  (3) 
శోో॥  మనాస్త యదితచఛకాం మయాద్రష్టు మితి ప్రభో!।  

యోగేశ్వర! తతో మేతవం దరశయాతామన మవాయం ॥  (4) 
తా॥ అర్జునుడంటునాడు :- నను  ా అనుగ్రహించ ం రకర శ రేష్ష్ున,న  
అతాంత రహ్సాన,న ఏ ఆధ్యాతిమకజి్ఞనన్న  ా నీవు చెప్పావో దాన్నవలో న 
మోహ్ం తొలగిపోయంది (1). కమలపత్రాక్ష! జీవుళ్ళ యొకక జననమరణాల 
గురంచి  అవాయన,న నీ మాహాతమయం గురంచి నీ దావరా నేను విస్్తరంగా 
వినాను (2). పరమేశ్వరా! నీ సవరూప్పన్న  ాగురంచి నీవు ఏమి చెప్పావో అది 
అంతయు సతామే. ఓ పుర్జషోత్మా! ఐశ్వర  ాతేజస్సులతో కూడిన నీ దివ  ా
సవరూప్పన్న  ాచూడగోర్జతునాను (3). యోగేశ్వరా! ప్రభో! ఆ నీ సవరూపం 
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నచేత చూడటాన్నకి శ్కాం అవుతుందన్నతలచినట్లోతే నశ్రహితన,న నీ 
సవరూప్పన్న  ాన శ చూపించు (4). 
 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శోో॥  పశ్ామే ప్పరథ! రూప్పణి శ్తశోఽథ సహ్స్రశ్ః।  

నన విధ్యన్న దివాాన్న నన వరాణకృతీన్నచ॥   (5) 
శోో॥  పశ్యాదితాాన్ వసూన్ ర్జద్రాన్ అశ్వవనౌ మర్జత స్ధ్య।  

బహూన  ాదృష్ు పూరావణి పశ్యాశా్రాాణి భారత!॥   (6) 
శోో॥  ఇహైకసథం జగత్ కృతునం పశ్యాద  ాసచరాచరం।  

మమదేహే గుడాకేశ్! యచాానాద్రష్టు మిచఛసి॥   (7) 
శోో॥  నతుమాం శ్క  ాస్తద్రష్టుం అనేనైవ సవ చక్షుషా।  

దివాం దదామితే చక్షుః పశ్ామే యోగ న,శ్వరం॥   (8) 
తా॥ భగవానుడంటునాడు : ప్పరాథ! వందలు  వేలుగా; అనేక విధ్ములైన; 
అనేక రంగులు  ఆకృతులు గల; దివాన,న న రూప్పలను చూడు (5). భారతా! 
ఆదితుాలను  వస్సవులను  ర్జద్రులను  అశ్వవనీదేవతలను  మర్జత్ులను చూడు. 
అలాగే ఇది వర శ ఎనాడూ చూడన్న అనేకన,న అద్భభతాలను చూడు (6). ఓ 
గుడాకేశుడా! చరాచరాతమకన,న ఈ సమస్ జగత్ును; ఇంకా అనాన,న 
వేటిన్న చూడగోర్జతునావో వా న్నాంటిన్న న దేహ్ం లో ఇకకడ ఒకేచో  - 
ఒకకటిగా ఇపుాడు చూడు (7). నీ ఈ చరమచక్షువులతో నను  ాచూడ ం శ్కాం 
కాద్భ. నీ శ దివాదృష్టున్న (నేత్రాలను) ఇస్్సనాను. న యోగమహిమను ఈశ్వర 
తత్ావన్న  ాచూడు (8).  
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సంజయ ఉవాచ: 
శోో॥  ఏవముక్ావ తతో రాజన్! మహాయోగేశ్వరో హ్రః॥  

దరశయామాస ప్పరాథయ పరమం రూపన,శ్వరం॥  (9) 
శోో॥  అనేక వకర నయనం అనేకాద్భభత దరశనం।  

అనేక దివాాభరణం దివాానేకోదాతా యుధ్ం॥   (10) 
శోో॥  దివ  ామూలాాంబర ధ్రం దివ  ాగంధ్యను లేపనం।  

సరావశా్రామయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం॥  (11) 
శోో॥  దివి సూర  ాసహ్స్రస  ాభవేద్భాగ పద్భతిితా।  

యది భాసుదృశీ స్తస్తాత్ భాసస్స  ామహాతమనః॥  (12) 
తా॥ సంజయుడంటునాడు! మహారాజ్ఞ! మహాయోగేశ్వర్జడైన (హ్ర) 
శ్రీకృష్టణడు ఇలా పలికి  ఆ తర్జవాత అర్జునున్న రకర శ రేష్ష్ున,న ఐశ్వరాన,న 
రూప్పన్న  ా చూపించాడు(9). అనేక ముఖాలు  అనేక నేత్రాలు  అనేక 
అద్భభతన,న దృశ్యాలు  అనేక దివాన,న ఆభరణాలు  పైకి ఎత్బడియునాఅనేక 
దివాన,న ఆయుధ్యలు (10), దివాన,న మాలలు  దివాన,న వస్తరలను ధ్రంచి  
దివ  ా గంధ్యల అనులేపనం కలిగి, మికికలి ఆశా్రాాన్న  ా కలిగించే కాంతితో 
కూడిన అనంతన,న  అంతటా ముఖాలు గలిగిన రూపం అది(11). వేలరకదీ్గ 
సూర్జాళ్ళళ ఆకాశ్ంలో ఒకకస్తరగా ఉదయస్్త ఎంతకాంతి ఉంటుందో ఆ 
మహాతుమన్న కాంతి దాన్నకి సమానంగా ఉనాది (12). 
 

శోో॥ తత్రైకసథం జగతకృతునం ప్రవిభక్ మనేకథా।  
అపశ్ాదీేవదేవస  ాశ్రీరే ప్పండవ స్దా॥    (13) 
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శోో॥  తతసు విసమయా విష్ుః హ్ృష్ురోమా ధ్నంజయః।  
ప్రణమ  ాశ్వరస్త దేవం కృతాంజలి రభాష్త॥    (14) 

తా॥ అపుాడు అర్జునుడు అనేక విధ్యలుగా విభజ్ఞంచబడియున  ా సమస్ 
జగత్ును దేవదేవుడైన శ్రీకృష్టణన్న శ్రీరంలో ఒకకటిగా చూచాడు (13).  
తా॥ దాన్నతో అర్జునుడు గగురాాటుతో పులకరంచిపోయ  ఆశా్రాంలో 
మున్నగిపోయ  ఆ విశ్వరూప్పన్నకి శ్వరస్సువంచి నమసకరంచి  అంజలి 
ఘటించి ఇలా అంటునాడు (14).  
 

అర్జున ఉవాచ:-  
శోో॥  పశ్యామి దేవాం స్వదేవ! దేహే సరావం స్ధ్య భూత విశేష్ సంఘాన్।  

బ్రహామణ మీశ్ం కమలాసనసథం ఋషంశా్ సరావనురగాంశా్ దివాాన్॥   (15) 
శోో॥  అనేక బాహు దర వకర నేత్రం పశ్యామితావం సరవతోఽనంత రూపం।  

నంతం నమధ్ాం న పునస్ వాదిం పశ్యామి విశేవశ్వర! విశ్వరూప! ॥ (16) 
శోో॥  కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాశ్వం సరవతో ద్గప్ి మంతం।  
పశ్యామితావం ద్భరారీక్షయం సమంతాత్ ద్గప్్పనలారక ద్భాతి మప్రమేయం॥  (17) 
తా॥ అర్జునుడంటునాడు: దేవా! నీ దేహ్ంలో అందర్జ దేవతలను  అన్న  ా
ప్రాణుల సముదాయాలను  పదామసనంలో ఉన  ాశ్క్ిమంతుడైన బ్రహ్మదేవున్న  
ఈశ్వర్జన్న  అందర్జ ఋష్టలను  దివాన,న సరాాలను చూస్్సనాను (15).  
తా॥ అనేకన,న బాహువులు  ఉదరములు  ముఖములు  నేత్రాలతో కూడిన నీ 
అనంతన,న రూప్పన్న  ాసరవత్రా చూస్్సనాను. ఓ విశ్వరూప్ప! విశేవశ్వర! నీ 
ఆది  మధ్  ా అంతము లేవీ న శ కన్నపించ ం లేద్భ(16).  
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తా॥ కిరీ ం  గద  చక్రంతో తేజోపుంజంలా అంతటా వెలుగుతునావు . 
ప్రజవలిస్్సన  ా అగిాజ్ఞవలలతో  సూర్జాన్న కాంతిలాగా అంతటా ప్రకాశ్వస్్సన  ా
న్నను  ాచూడశ్కాం కావ ం లేద్భ(17). 
 

శోో॥  తవమక్షరం పరమం వేదితవాం తవమస  ావిశ్వస  ాపరం న్నధ్యనం।  
తవమవాయ శ్యశశ్వత ధ్రమగోప్్ప సనతనస్వం పుర్జషోమతోమే॥   18 

తా॥ నీవు అక్షర్జడవు. రేష్ష్టుడవు. తెలుస్సకోదగిన వాడవు. ఈ విశ్యవన్నకంతటికి 
గొపాఆధ్యరాన్నవి. శ్యశ్వతన,న ధ్రమరాక్ష శడివి. సనతన పుర్జష్టడివి నీవేనన్న 
న అభిప్రాయము.  
 

శోో॥  అనది మధ్యాంత మనంత వీరాం అనంత బాహుం శ్శ్వ సూరానేత్రం।  
పశ్యామితావం ద్గప్ హుతాశ్ వకరం సవతేజస్త విశ్వమిదం తపంతం॥ 19 

తా॥ ఆది  మధ్  ా అంతాలు లే శండా  అమితన,న శ్క్ి కలిగి  అనంతన,న 
బాహువులతో  సూరాచంద్రులే నేత్రాలుగా  మండుతున  ాఅగిాలా ప్రకాశ్వంచే 
ముఖంతో  ఈ విశ్యవన్న  ాతపింపజేస్్సన  ాన్నను  ాచూస్్సనాను.  
 

శోో॥ దాావా పృధివో  ా  రదమంతరం హి వాాప్ం తవయైకేన దిశ్శా్ సరావః।  
దృషాుఽద్భభతం రూప ముగ్రం త వేదం లోకత్రయం ప్రవాధితం మహాతమన్॥ 20 
శోో॥ అమీహితావం స్సరసంఘా విశ్ంతి కేచిద్గభతాః ప్రాంజలయో గృణంతి।  
సవస్్త తుాక్ావ మహ్ర  ిసిదిసంఘాః స్్సవంతి తావం స్్సతిభిః పుష్కలాభిః॥  21 
శోో॥ ర్జద్రాదితా  ావసవో యేచ స్తధ్య ఃా విశేవఽశ్వవనౌ మర్జతశాోష్మప్పశా్।  
గంధ్రవ యక్షా స్సరసిది సంఘాః వీక్షంతే తావం విసిమతాశ్లావ సరేవ॥        22 
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తా॥ మహాతామ! దివి నుండి భువి వర శ మధ్ాలో ఉన  ాప్రదేశ్మంతా  అన్న  ా
ది శకలా నీవే వాాపించియునావు. నీ అద్భభతన,న ఈ ఉగ్రరూపం చూచి 
మూడులోకాలు భీతి చెంద్భతునాయ (20). 
తా॥ ఈ దేవసంఘాలు నీలో ప్రవేశ్వస్్సనాయ. రకందర్జ భయంతో అంజలి 
ఘటిస్్సనార్జ. మహ్ర  ిసిదిసంఘాలు సవస్ి వాచకాలు పలు శతూ అనేకన,న 
స్్తత్రాలతో న్నను  ాప్రశ్ంసిస్్సనార్జ (21). 
తా॥ ర్జద్రులు  ఆదితుాలు  వస్సవులు  స్తధ్యాలు  విశేవదేవతలు  అశ్వవనులు  
మర్జత్ులు  పితృదేవతలు  గంధ్ర్జవలు  యక్షులు  అస్సర్జలు  సిదిసంఘాలు 
అనీ  ాఆశా్రాచకితులై న్నను  ాచూస్్సనార్జ (22). 
 

శోో॥ రూపం మహ్త్ే బహువకర నేత్రం మహాబాహో! బాహుబహూర్జ ప్పదం।  
బహూదరం బహుదంషాా కరాళ్ం దృషాువలోకాః ప్రవాధితా స్ధ్యఽహ్ం॥ 23 
శోో॥ నభః సాృశ్ం ద్గప్ మనేక వరణం వాాత్ాననం ద్గప్ విశ్యలనేత్రం।  
దృషాు హితావం ప్రవాధితాంత రాతామ ధ్ృతిం న విందామి శ్మంచ విషోణ!॥ 24 
శోో॥  దంషాాకరాళాన్న చ తే ముఖాన్న దృష్టలువవ కాలానల సన్నాభాన్న।  

దిశోన జ్ఞనేన లభేచశ్రమ ప్రస్తద దేవేశ్! జగన్నావాస!॥         25 
తా॥ మహాబాహో! అనేక ముఖాలతో; నేత్రాలతో; అనేక బాహువులు  
ఊర్జవులు  ప్పదాలతో; అనేక ఉదరాలతో  భయంకరన,న కోరలతో ఉన  ానీ 
గొపారూప్పన్న  ాచూచి లోకాలనీ  ాతలోడిలోి పోతునాయ. అలాగే నేను కూడా.  
తా॥ తెర్జచురకన్న ఉన  ానోళ్ళతో; ప్రజవలిస్్సన  ావిశ్యల నేత్రాలతో; ఆకాశ్యన్న  ా
తా శతున  ారూపంతో; అనేక రంగులతో ప్రకాశ్వస్ూ ఉన  ాన్నను  ాచూచి న 
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మనస్సు వాధ్ చెంద్భతునాది. ఓ విష్ణణ! న్నను  ాచూస్ూ ధైరాాన్న  ా శ్యంతిన్న 
పందలేక పోతునాను.  
తా॥ భయంకరన,న కోరలతో  ప్రళ్య కాలాగుాలలాగా ఉన  ా నీ నోళ్ళళ 
చూచి ది శకతోచ ం లేద్భ. సిథమితంగా ఉండలేక పోతునాను. ఓ 
జగనాథా! దేవేశ్య! ప్రసనుాడవు కముమ.  
 

శోో॥  అమీచతావం ధ్ృతరాష్ట్రస  ాపుత్రాః సరేవసహైవావన్న ప్పల సంఘః।  
భీషోమద్రోణ సూుత పుత్రస్ధ్యఽసౌ సహాసమద్గయై రపి యోధ్ ముఖలా ః॥26 

శోో॥  వకారణితేతవర మాణా విశ్ంతి దంషాా కరాళాన్న - భయానకాన్న।  
కేచిదివలగా  ాదశ్నంతరేష్ట సందృశ్ాంతే చూరణతై ర్జత్మాంగః॥    27 

తా॥ ఈ ధ్ృతరాష్ట్రపుత్రులు (ద్భరోాధ్నద్భలు) ఇతర రాజ సమూహాలతో 
సహా; ఇంకా భీష్టమడు  ద్రోణుడు  సూతపుత్రుడైన కర్జణడు; మావాళ్ళలో కూడా 
ముఖాన,న యోధ్యలు అంతా కోరలచేత భయంకరంగా ఉన  ానీ నోళ్ళలోకి 
తవరపడుతూ ప్రవేశ్వస్్సనార్జ. రకందర్జ నీ పళ్ళ సంద్భలలో చి శక శన  ావా  
పచాడి ఐపోయన తలలతో కన్నపిస్్సనార్జ. (26- 27) 
 

శోో॥యథా నద్గనం బహ్వోఽ0బు వేగాః సముద్ర మేవాభిముఖాద్రవంతి।  
తథా తవామి నరలోక వీరాః విశ్ంతి వకారణాభి విజవలంతి॥       28 

శోో॥ యధ్య ప్రద్గప్ం జవలనం పతంగాః విశ్ంతి నశ్యయ సమృది వేగాః।  
తధైవ నశ్యయ విశ్ంతి లోకాః తవాపి వకారణి సమృది వేగాః॥       29 
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తా॥ ఏ ప్రకారంగా అనేక నద్భలు వేగంగా ప్రవహిస్ూ సముద్రాన్నకి 
అభిముఖంగా పర్జగెడుతునాయో అలాగే ఈ నరలోక వీర్జలంతా 
ప్రజవలిస్్సన  ానీ నోళ్ళలోకి ప్రవేశ్వస్్సనార్జ(28). 
తా॥ ఏ విధ్ంగా ప్రజవలిస్్సన  ా అగిాలోకి మిడుతలు నశ్వంచ ం కోసమే 
అతివేగంగా ప్రవేశ్వస్్తయో అలాగే ఈ ప్రాణులనీ  ా అతివేగంగా నశ్వంచ ం 
కోసమే నీ నోళ్ళలోకి ప్రవేశ్వస్్సనాయ (29). 
 

శోో॥  లేలిహ్ాస్త గ్రసమానసుమం తాత్  లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనైరువలదిభః।  
తేజోభిరా పూర  ాజగతుమగ్రం భాసస్ వోగ్రాః ప్రతపంతి విషోణః॥            30 
శోో॥  ఆఖాాహిమేకో భవానుగ్ర రూపః నమోస్్సతే దేవవర! ప్రస్తద।  

విజి్ఞతుమిఛా్చమి భవంతు మాదాం నహిప్రజ్ఞనమి తవ ప్రవృత్ిం॥  31 
తా॥ జవలిస్్సన  ానీ నోళ్ళతో అన్న  ాప్రాణులను అన్న  ావైపుల నుండి మ్రంగుతూ 
చపారస్్సనావు. ఓ విషోణ! నీ మహోగ్రోన,న కిరణాలు జగత్ునంతటిన్న 
తేజస్సుతో న్నంపి తపింపజేస్్సనాయ (30).  
తా॥ ఉగ్రరూపంతో ఉన  ా నీవెరరో న శ చెపు .ా దేవదేవా! నీ శ న 
నమస్తకరములు. ప్రసనుాడవుకా! ఆది పుర్జష్టడైన నీవెవరో 
తెలుస్సకోగోర్జతునాను. నీ ప్రవృత్ి ఏమిటో కూడా తెలుస్సకోలేక 
పోతునాను (31). 
 

శ్రీ భగవానువాచ: 
శోో॥ కాలోఽసిమ లోక క్షయకృత్ ప్రవృదిః లోకాన్ సమాహ్ర్్జ మిహ్ప్రవృత్ః।  
ఋతేఽపి తావం న భవిష్ాంతి సరేవ యేఽవసిథతాః ప్రత  ానీకేష్ట యోధ్యః॥ 32 
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తా॥ భగవానుడంటునాడు: లోకాలనీ  ానశ్నం చెయాటాన్నకి విజ్రంభించిన 
కాలపుర్జష్టణిణ నేను. ఇకకడ ఇపుాడు లోకాలన్నాంటిన్న సంహ్రంచటాన్నకి 
పూను శనాను. నీవు లేకపోయన ఈ శ్తృ సైనాలలోన్న యోధ్యలు ఎవ తే 
ఉనారో వారందర్జ భవిష్ాత్ులో ఉండర్జ.  
 

శోో॥తస్తమత్వ ముత్ిష్ు యశో లభసవ జ్ఞతావ శ్త్రూన్ భుంక్షవ రాజాం సమృదిం। 
మయైవైతే న్నహ్తాః పూరవమేవ న్నమిత్ మాత్రం భవ సవాస్తచిన్ ॥         33 
శోో॥ ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రధ్ంచ కరణం తధ్యఽనానపి యోధ్వీరాన్।  
మయాహ్తం స్వం జహిమావృధిషాుః యుదియసవ జేతాఽసి రణే సపతాాన్॥34 
తా॥ అంద్భచేత నీవులే. లేచిన్నలబడు. కీర్న్న సంప్పదించుకో! శ్తృవులి  ా
జయంచి పరపూరణన,న రాజ్ఞాన్న  ా అనుభవించు. వీళ్ళందరూ న చేత 
పూరవమే చంపబడాార్జ. సవాస్తచీ! నీవు న్నమిత్ మాత్రుడవుకా! 
తా॥ న చేత చంపబడిన ద్రోణున్న  భీష్టమన్న  సైంధ్వున్న  కర్జణడు మొ॥న ఇతర 
వీరయోధ్యలను నీవు చంపు. విచారంచవదీ్భ. యుదిం చెయ .ా శ్తృవులను 
యుదింలో జయస్్తవు.  
 

సంజయ ఉవాచ: 
శోో॥  ఏతచా్చ్ుతావ వచనం కేశ్వస  ాకృతాంజలి రేవపమానః కిరీటి।  

నమసకృతావ భూయ ఏవాహ్ కృష్ణం సగదీదం భీతభీతః ప్రణమా॥   35 
తా॥ సంజయుడంటునాడు: శ్రీకృష్టణన్న యొకక ఈ పలు శలు విన్న వణు శతూ 
ఉన  ా అర్జునుడు చేతులు జోడించి నమసకరంచి భయపడుతూ గదీద 
సవరంతో కృష్టణన్నతో వినమ్రుడై తిరగి ఇలా అంటునాడు.  
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అర్జున ఉవాచ: 
శోో॥  స్తథనే హ్ృషకేశ్! తవప్రకీర్ాయ జగత్ ప్రహ్ృష్  ాతానురజాతేచ।  

రక్షాంసి భీతాన్న దిశోద్రవంతి సరేవ నమసాంతి చ సిది సంఘాః॥      36 

శోో॥  కస్తమచాతేన నమేరన్ మహాతమన్ గరీయస్త బ్రహ్మణోఽప్పాది కరేర।  
అనంత దేవేశ్ జగన్నావాస! తవమక్షరం సదసత్తారం యత్॥        37 

తా॥ అర్జునుడు అంటునాడు: హ్ృషకేశ్య! నీ మాహాతామయన్న  ాకీర్ంచ ం చేత 
జగత్ంతా సంతోష్టస్్సనాది. రాక్షస్సలు భీతి చెంది నలుది శకల శ పర్జగులు 
తీస్్సనార్జ. సమస్ సిదిసంఘాలు నీ శ నమసకరస్్సనాయ. ఇవి అన్నాయు 
నీ శ తగియే ఉనావి (36). 
తా॥ మహాతామ! సృష్టుకర్యైన చతుర్జమఖ బ్రహ్మ శ కూడా ఆది కారణన,న 
గొపావాడవు నీవు. అటిు నీ శ సిదిసంఘాలు ఎంద్భ శ నమసకరంచవు? 
అనంతా! దేవదేవా! జగత్ు శ న్నవాసన,న వాడా! సత్ పదారాథన్నకి  అసత్ 
పదారాథన్నకి - రండింటికి అతీతన,న అక్షర పరబ్రహ్మవు నీవు.  
 

శోో॥ తవమాది దేవః పుర్జష్ః పురాణః తవమస  ావిశ్వస  ాపరం న్నధ్యనం।  
వేత్ాఽసి వేదాంచ పరం చ ధ్యమ తవయా తతం విశ్వ మనంత రూప!॥   38 
శోో॥ వాయుర  ామోఽగి  ారవర్జణ శ్శశ్యంకః ప్రజ్ఞపతిస్వం ప్రపితామహ్శా్।  
నమో నమస్్తఽస్్స సహ్స్ర కృతవః పునశా్ భూయోఽపి నమో నమస్్త॥      39 
శోో॥ నమః పురస్్తదధ్ పృష్ుతస్్త నమోఽస్్సతే సరవత ఏవ సరవ।  
అనంత వీరా  ామిత విక్రమస్వం సరవం సమాపోాష్ట తతోఽసి సరవః॥       40 
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తా॥ నీవు ఆదిదేవుడవు. పురాణ పుర్జష్టడవు. నీవు ఈ విశ్యవన్నకంతటికి 
పరమన్నధివి. తెలియబడవలసిన వాడవు. తెలుస్సరకనే వాడివి కూడా - 
రేష్ష్ున,న  సరోవతకృష్ున,న స్తథనం నీవు. అనంత రూపుడవైన నీ చేత ఈ 
విశ్వమంతా వాాపించబడి యునాది (38). 
తా॥ వాయువు  అగి  ా వర్జణుడు  యముడు  చంద్రుడు  ప్రజ్ఞపతి - అనీ  ానీవే. 
సృష్టుకర్ బ్రహ్మ శ తండ్రివి నీవే. నీ శ నమస్తకరం. నీ శ వేయ నమస్తకరములు. 
నీ శ మళ్ళళ మళ్ళళ నమస్తకరములు (39). 
తా॥ నీ శ ముంద్భ నుంచి నమస్తకరం. వెనుక నుంచి నమస్తకరం. అన్న  ా
వైపుల నుండి అనీ  ాఅయన నీ శ నమస్తకరం. అనంత వీరా !ా అమిత విక్రమా! 
అంతటా న్నండి ఉన  ానీవే సరవమూ కూడా (40). 
 

శోో॥ సఖేతి మతావ ప్రసభం యద్భక్ం హే కృష్ణ! హే యాదవ! హే సఖేతి।  
అజ్ఞనతా మహిమానం తవేదం మయాప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి॥        41 
శోో॥ యఛా్చప హాస్తరథ మ సతకృతోఽసి విహార శ్యాాసన భోజనేష్ట।  
ఏకోఽధ్వా పాచుాత! తత్ సమక్షం తత్ క్షామయే తావమహ్ మప్రమేయం॥  
శోో॥ పితాఽసి లోకస  ాచరాచరస  ాతవమస  ాపూజాశా్ గుర్జరీరీయాన్।  
నతవతుమోఽస్యభాధికః  శతోఽన ఃా లోకత్రయేఽప  ాప్రతిమప్రభావ॥       43 
శోో॥ తస్తమత్ ప్రణమ  ాప్రణిధ్యయ కాయం ప్రస్తదయే తావమహ్మీశ్ మీడాం।  
పితేవ పుత్రస  ాసఖేవ సఖ్ ఃా ప్రియః ప్రియాయారహసి దేవ స్తడుం॥         44 
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తా॥ నీ ఈ మహిమను తెలియన్న అజి్ఞనంలో స్తాహ్ము చేత నీవు న 
చెలికాడవన్న తలంచి  ఓ కృషాణ! ఓ యాదవా! ఓ మిత్రమా! అన్న ప్రేమతోను  
న్నరోక్షయంగాను పిలిచాను (41). 
తా॥ అచుాతా! విహారం చేస్త పుాడు  భోజనం చేస్త పుాడు  
పడురకనే పుాడు  కూరా్జనాపుాడు నలుగురలో ఉన  ా ఒకకడివే ఉన  ా
పరహాస్తన్నకి అనంతుడవైన నీప ో అపచారం చేశ్యను. నను  ాక్షమించు (42). 
తా॥ స్తటిలేన్న ప్రభావం కలవాడా! స్తథవరజంగమాలతో కూడిన ఈ 
ప్రపంచాన్నకి నీవు తండ్రివి  పూజ్యాడవు  రేష్ష్టుడైన గుర్జవువు. ఈ 
ములోోకాలలోను నీ శ సమానన,న వాడే లేడు. ఇక న్నను  ా మించిన 
వాడెకకడుంటాడు? (43). 
తా॥ అంద్భచేత శ్రీరాన్న  ా వంచి నీ శ నమసకరస్్సనాను. ప్రభువువు  
ఆరాధ్నీయుడవు అయన నీ అనుగ్రహాన్న  ా కోర్జతునాను. పుత్రున్న తండ్రి,  
మితృన్న మితృడు  ప్రియురాలిన్న ప్రియుడు క్షమించినటోు నీవు నను  ా
క్షమించు  శ తగినవాడవు (44). 
 

శోో॥ అదృష్ు పూరవం హ్ృష్టతోఽసిమ దృషాువ భయేనచ ప్రవాధితం మనో మే।  
తదేవ మే దరశయ దేవ! రూపం ప్రస్తద దేవేశ్! జగన్నావాస!॥         45 
శోో॥ కిరీటినం గదినం చక్రహ్స్ం ఇచాఛమితావం ద్రష్టుమహ్ం తధైవ।  
తేనైవ రూపేణ చతుర్జభజేన సహ్స్రబాహో! భవ విశ్వమూర్ే!॥           46 
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తా॥ ఇంత శముంద్భ ఎనాడూ చూడన్న ఈ విశ్వరూప్పన్న  ా చూచి 
ఆనందిస్్సనాను. భయంతో న మనస్సు వాధ్చెంద్భతునాది. దేవా! దేవదేవా! 
జగన్నావాస్త! నను  ాఅనుగ్రహించి న శ ఆ వెనుకటిరూప్పన్న  ాచూపు (45). 
తా॥ ఓ సహ్స్రబాహూ! విశ్వరూప్ప! కిరీ ం  గద  చక్రంతో కూడిన న్నను  ా
అలాగే చూడగోర్జతునాను. మునుపటి రూపంతోను చతుర్జభజ్ఞలతోను 
న శ కన్నపించు (46). 
 

శ్రీభగవానువాచ: 
శోో॥ మయా ప్రసనేాన తవార్జునేదం రూపం పరం దరశత మాతమ యోగాత్।  
తేజోమయం విశ్వమనంత మాదాం యనేమ తవదనేాన న దృష్ు పూరవం॥    47 
శోో॥ న వేద యజి్ఞ ధ్ాయ నైర  ాదానైః నచ క్రియాభిర  ాతపోభిర్జగ్రః।  
ఏవం రూపశ్శక  ాఅహ్ం నృలోకే ద్రష్టుం తవదనేాన  శర్జప్రవీర!॥         48 
శోో॥మాతే వాధ్య మాచ విమూఢ భావః దృషాువరూపం ఘోరమీదృజిమ మేదం।  
వాపేత భీః ప్రీతమనః పునస్వం తదేవ మే రూప మిదం ప్రపశ్ా॥               49 
తా॥ భగవానుడనాడు: న అనుగ్రహ్ం వలో  న యోగశ్క్ి చేత ఈ 
రేష్ష్ురూపం నీవు చూడగలిగావు. తేజోమయం  అనంతం అయన న ఈ 
విశ్వరూప్పన్న  ానీవు తప  ామరవరూ ఇంతవర శ చూడలేద్భ (47). 
తా॥ ఓ  శర్జరేష్షాు! వేద  యజి  అధ్ాయన  దాన  తపస్సు  కరమలు దేన్నవలో 
కూడా మానవలోకంలో న ఈ రూప్పన్న  ా నీ శ తప  ా ఇతర్జలెవవరకీ 
చూడ ం స్తధ్ాం కాద్భ (48). 
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తా॥ భయంకరన,న న ఈ రూప్పన్న  ాచూచి భయపడవదీ్భ. మనోవైకలాం 
చెంద శ. భయం వీడి  సంతోష్ంతో కూడిన మనస్సుతో న మునుపటి 
రూపం ఇదిగో చూడు (49). 
 

సంజయ ఉవాచ:-  
శోో॥ ఇతార్జునం వాస్సదేవస్ ధోక్ావ సవకం రూపం దరశయామాస భూయః।  
ఆశ్యవస యామాస చ భీతమేనం భూతావ పునసౌుమ  ావపురమహాతామ॥     50 
తా॥ సంజయుడనాడు: ఇలా అర్జునున్నతో వాస్సదేవుడు పలికి భగవానుడు 
తన పూరవపు రూప్పన్న  ా- అందన,న రూప్పన్న  ా తిరగి చూపించాడు. 
భయపడిన అర్జునున్నకి తన సౌమారూప్పన్న  ాచూపి ఓదారాాడు.  
 

అర్జున ఉవాచ:-  
శోో॥  దృష్ట్ువదం మానుష్ం రూపం తవ సౌమాం జనరీన!।  

ఇదానీ మసిమ సంవృత్ః సచేతాః ప్రకృతిం గతః॥         51 
తా॥ అర్జునుడనాడు:- జనరీన! నీ ఈ సౌమాన,న మానుష్రూప్పన్న  ాచూచి 
నేను శ్యంతచిత్ుడనయాాను. ఇపుాడు సవసథతను పందాను.  
 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శోో॥  స్సద్భరీరశ మిదం రూపం దృష్ువానసి యనమమ!।  

దేవా అపాస  ారూపస  ాన్నతాం దరశన కాంక్షిణః॥         52 
శోో॥  నహ్ం వేదైర  ాతపస్త నదానేన నచేజాయా।  

శ్క  ాఏవం విదోద్రష్టుం దృష్ువానసి మాం యధ్య॥         53 
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తా॥ భగవానుడంటునాడు: నయొకక ఏరూప్పన్న  ా నీవు చూచావో ఈ 
విశ్వరూపం అతాంత ద్భరోభన,నది. దేవతలు కూడా ఈ విశ్వరూప్పన్న  ా
దరశంచాలన్న న్నతాము కోర్జ శంటూ ఉంటార్జ (52). 
తా॥ ఏ రూపంతో ఉన  ానను  ాచూచావో ఇటిు సవరూపం గల నను  ావేదాలను 
అధ్ాయనం చేయ ంవలో గాన్న  తపస్సు చేతగాన్న  దానం చేతగాన్న  
యజియాగాది క్రతువులు న్నరవహించ ం వలోగాన్న చూడ ం స్తధ్ాం కాద్భ 
(53) 
 

శోో॥  భక్ాయతవ ననాయా శ్క ఃా అహ్మే వం విదోఽర్జున!।  
జి్ఞతుం ద్రష్టుం చ తత్ేవన ప్రవేష్టుం చ పరంతప!॥         54 

తా॥ పరంతప! అర్జున ! అననాన,న భక్ితో మాత్రమే నను  ా ఈ విధ్ంగా 
యదారథంగా తెలుస్సకోవటాన్నకి  చూడటాన్నకి  ప్రవేశ్వంచటాన్నకి 
స్తధ్ామౌతుంది.  
 

శోో॥  మతకరమ కృనమతారమః మదభక్ సుంగ వరుతః।  
న్నరలవర సురవభూతేష్ట యసు మామేతి ప్పండవ!॥         55 

తా॥ నరకర శ కరమచెయ్. ననే  ా లక్షయంగా పెటుుకో. న శ భ ్శడవుకా! 
ప్రాపంచిక విష్యాలతో సంగభావాన్న  ావిడిచిపెటుు. అర్జున! సరవప్రాణుల ప ో 
విరోధ్ం లేన్నవాడవుకా! అటిువాడే నను  ాపంద్భతాడు.  
 

గదాం:- ఓం తతుత్ ఇతి శ్రీమత్ భగవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్తుు బ్రహ్మవిదాాయాం 
యోగశ్యస్తర శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే విశ్వరూపసందర్శనయోగోనమ 
ఏకాదశోధ్యాయః ॥ 
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపములలో క్రింద వివరంచిన గ్రంధ్ములు (సంపూరణ వాాఖ  ాసహితంగా) 

మావదీ అంద్భబాటులో గలవు 
I. మహాభారతం : ఆదిపరవం, సభాపరవం, అరణాపరవం, విరా పరవం, 
ఉదోాగపరవం, భీష్మపరవం.... శ్యంతిపరవం; జీవనసతాాలు; ధ్రామధ్రమ విశోేష్ణ; 
ద్రౌపది; కర్జణడు; ప్రశ్ాలు – సమాధ్యనములు ; మహాభారతంలోన్న 
రామాయణం; 
II. ఆధ్యాతిమక గ్రంధ్ములు : కరమసిదిాంతం, జీవుల స్సడిగుండాలు, ప్రశ్యంత 
జీవనన్నకి 18 సూత్రములు, మరణాన్న  ా మంగళ్ప్రదంచేస్సకో, ఆధ్యాతిమక 
జీవనం, శ్రీ శ్ంకరాద్లవత వాాసమాల, ప్రశ్ాలు - సమాధ్యనములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధ్ములు : తత్వబోధ్  భజగోవిందం  శ్రీ దక్షిణామూర్స్్తత్రం, 
ఆతమవిదాావిలాసం, ఉపదేశ్స్తరం  ఆతమబోధ్  అద్లవతస్తరం  స్తధ్నపంచకం  
వివేక చూడామణి, న్నరావణష్ కం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. ఉపన్నష్త్ులు :- ఈశ్యవాస  ా కేన  కఠ  ముండక  మాండూక  ా కైవల  ా గరభ  
సూర  ా దరశన  తారస్తర  మహావాక  ా పంచబ్రహ్మ  గోప్పలతాపిన  ా వరాహ్  
శ్యటాాయనీ  హ్యగ్రీవ  దత్ాత్రేయ  గార్జడ  కలిసంతరణ  జ్ఞబాలి, 
సౌభాగాలక్ష్మీ, సరసవతీరహ్స ,ా బహ్వృచ, ముక్ిక 
VI.భక్ి: శ్రీమదాభగవతం,శ్రీనరదభక్ిసూత్రములు శ్రీకృష్ణఅషోుత్రశ్తనమావ  ి
VII. బ్రహ్మసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్మసూత్రములు 
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VIII. గుర్జవు : శ్రీ గుర్జగీత, గుర్జవు యొకక అవసరము, ఆషాడ / గుర్జ / 
వాాస పూరణమ ప్రాధ్యనాత, గుర్జవును ఎలా గుర్ంచి స్తవించాలి, ఎంద్భ శ ?, 
గుర్జవు ప ో శ్వష్టాన్న కర్వాం, గురూపదేశ్ం,  గుర్జవు యొకక ఆవశ్ాకత, 
గుర్జవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎంద్భ శ ? ఎలా పందాలి ?, గుర్జ ప్పదతీరిం 
IX. స్తధ్నలు : పరమారి స్తధ్నలు, సమాధి అభాాసం 
X. ఇతర గ్రంధ్ములు : మహాతుమల సూ ్శలు, ఉత్మ జీవనవిధ్యనం, పరమారి 
స్తధ్నలు , మోక్ష స్తధ్న రహ్సాం , ధ్యానం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం 
భావన దావరా ముక్ి 
XI. మరనో  ాఇతర గ్రంధ్ములు  
  

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