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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ ద్వాదశోధ్యాయః  
భకి్త యోగః 

 

అర్జున ఉవాచ:  
శోో॥  ఏవం సతత యుకి్తయే భకి్తసి్తవం పర్జాపాసతే।  

యేచాపాక్షర మవాకిం తేషంకేయోగ వితిమః ॥   (1) 
తా॥ అర్జుడన్నాడు : ఈ ప్రక్తరంగా నిరంతరము నీ యందే మనస్సు నిలిపి ఏ 
భకి్తలు నిన్న  ా ఉపాసన చేసి్త ఉన్నారో వార్జ; ఎవరైతే అవాకిము, 
న్నశరహితము ఐన పరబ్రహ్మమున్న ఉపాసన చేసి్సన్నారో వార్జ; ఈ 
ఇర్జవురిలోన్న ఎవర్జ యోగాని  ాతెలిసిన శ్రేష్ఠులు? 
 

శ్రీ భగవాన్నవాచ: 
శోో॥  మయ్య  ావేశ  ామనో యేమం నితాయుకి్త ఉపాసతే।  

శ్రదధయ్య పరయోపేతాః తేమేయుకితమో మతః॥   (2) 
తా॥ భగవాన్నడంటున్నాడు: న్నలో మనస్సు నిలిపి, నిరంతర దైవచంతన్న 
పర్జలై, మిక్తిలి శ్రదధతో కూడిన వారై ఎవర్జ నన్న  ాఉపాసిసి్తరో వారే శ్రేష్ఠులని 
న్న అభిప్రాయం.  
 

శోో॥  యేతాక్షర మనిరేేశాం అవాకిం పర్జాపాసతే।  
సరాత్ర గమచంతాంచ కూటసథమ చలం ధ్రువం ॥   (3) 
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తా॥ ఎవరైతే అక్షర్జడు, అనిరేేశ్యాడు, ఇంద్రియ అగోచర్జడు, సరావాాపి, 
చంతంచనలవి గానివాడు, కూటస్సథడు, కదలిక లేనివాడు, సిథరంగా 
ఉండేవాడు అయిన పరమతమన్న ఉపాసిసి్తరో - - -  
 

శోో॥  సంనియమేాంద్రియ గ్రామం సరాత్ర సమబుదధయః।  
తే ప్రాప్నావంత మమేవ సరాభూతహితే రతాః॥   (4) 

తా॥ అని  ాఇంద్రియ్యలన్న నిగ్రహించ, అంతటా సమబుద్ధధతో వావహ్రిసి్త, 
సమసి ప్రాణుల యొక  ి శ్రేయస్సునందు ఆసకి్త గలవారై ఎవర్జ నన్న  ా
ఉపాసిసి్తరో వార్జ నన్న  ాపందుతార్జ.  
 

శోో॥  కోేశోఽధిక తరసి్తషం అవాకి్త సకి చేతస్తం।  
అవాకి్తహి గతరే్జఃఖం దేహ్వద్ధభరవాపాతే॥    (5) 

తా॥ నిరీ్జణోపాసన యందు ఆసకి్త గలవారిక్త ప్రయ్యస చాలా ఎక్తివ. 
ఎందుకంటే దేహ్ధ్యర్జలైన వార్జ నిరీ్జణోపాసన ద్వారా అవాకి పరమతమన్న 
అందుకోవటం కష్టం.  
 

శోో॥  యేతు సరాాణి కరామణి మయిసనాస  ామతపరాః।  
అనన్నానైవ యోగేన మం ధ్యాయంత ఉపాసతే॥   (6) 

తా॥ సరాకరమలన్న న్నయందే సనాసించ, నన్న  ా పరమలక్షయంగా పెటుటకొని, 
అననామైన యోగంతో ఎవరైతే నన్న  ాధ్యానిసి్త ఉపాసిసి్తరో - - - 
 

శోో॥  తేషమహ్ం సముదధరిా మృతు  ాసంస్తర స్తగరాత్।  
భవామి నచరాత్ పారథ! మయ్యావేశిత చేతస్తం॥   (7) 
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తా॥ పారాథ! న్న యందే మనస్సు నిలిపిన అట్టటవారిని న్నన్న ఈ మృతుారూప 
సంస్తర స్తగరం న్నండి అచరక్తలంలోన్న ఉదధరిసి్తన్న.  
 

శోో॥  మయేావ మన ఆథతువ మయి బుద్ధధం నివేశయ।  
నివశిష్ాసి మయేావ అత ఊరధవం న సంశయః॥   (8) 

తా॥ న్న యందే మనస్సున్న నిలుప్న. న్నలోన్న బుద్ధధని చొపిపంచు. ఆపైన 
న్నలోన్న నివసిసి్తవు. సందేహ్ం లేదు.  
 

శోో॥  అథ చతిం సమధ్యతుం నశకోాషి మయిసిథరం।  
అభ్యాసయోగేన తతః మమిఛా్చపి్నం ధ్నంజయ!॥  (9) 

తా॥ ధ్నంజయ్య! ఒకవేళ చతిాని  ా న్నయందు సిథరంగా నిలుప్నటక్త 
శకి్తలేకపోతే అప్నపడు అభ్యాసయోగంతో నన్న  ా పందటానిక్త 
ప్రయతాంచు.    
 

శోో॥  అభ్యాస్తఽప  ాసమరోథఽసి మతిరమ పరమోభవ।  
మదరథ మపి కరామణి క్తరాన్ సిద్ధధ మవాపుయసి॥   (10) 

తా॥ అభ్యాసం చెయాటానిక్త కూడా నీవు అసమర్జథడివైతే న్నక్త 
సంబంధించన కరమలలో నిమగాం క్త! న్న కొరక్త కరమలు చేసి్సనాపపట్టకీ సిద్ధధని 
పందుతావు.  
 

శోో॥  అధైతదప  ాశకిోఽసి కరి్జం మద్యాగ మశ్రితః।  
సరాకరమ ఫలతాాగం తతః క్తర్జ యతాతమవాన్॥   (11) 
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తా॥ ఇక న్నకొరకే కరమలు చేయటానిక్త కూడా శకి్త లేనివాడవైతే ఇక అప్నపడు 
ప్రయతాంతో సమసి కరమల యొక  ిఫలాని  ావిడిచపెటుట.  
 

శోో॥  శ్రేయోహి జా్ఞనమభ్యాస్తత్ జా్ఞన్నద్వధయనం విశిష్ాతే।  
ధ్యాన్నత్ కరమఫలతాాగః తాాగాచాఛంతరనంతరం॥   (12) 

తా॥ అభ్యాసం కన  ాజా్ఞనం శ్రేష్ుం. జా్ఞనం కన  ాధ్యానం మేలైనద్ధ. ధ్యానం కన  ా
కరమఫలతాాగం ఎక్తివైనద్ధ. తాాగం తర్జవాత శంత లభిసి్సంద్ధ.  
 

శోో॥  అదేాషట సరాభూతాన్నం మైత్రః కర్జణ ఏవచ।  
నిరమమో నిరహ్ంక్తరః సమదుఃఖ స్సఖ క్షమీ॥   (13) 

తా॥ సమసి ప్రాణులనూ దేాషించనవాడు; అందరిపటో స్తాహ్భ్యవం గలవాడు; 
ద్గన్నలపటో దయగలవాడు; మమక్తరము, అహ్ంక్తరము లేనివాడు, 
స్సఖదుఃఖము లందు సమభ్యవం గలవాడు, క్షమగుణం గలవాడు – 
 

శోో॥ సంతుష్ట సుతతం యోగీ యతాతామ దృఢ నిశాయః।  
మయారిపత మనోబుద్ధధః యోమదభకిసుమేప్రియః॥   (14) 

తా॥ ఎలోప్నపడూ సంతుషిట గలవాడు, యోగయుకి్తడు, మనస్సు స్తాధీనంలో 
ఉనావాడు, దృఢ నిశాయం గలవాడు, మనోబుదుధలన్న న్నక్త అరిపంచనవాడు 
అయిన ఏ భకి్తడు కలడో అతడు న్నక్త ప్రియుడు.  
 

శోో॥  యస్తమనో  ాద్ధాజతే లోకః లోక్తనో  ాద్ధాజతే చయః।  
హ్రా  ామర  ాభయోదేాగః ముకిో యసుచ మేప్రియః॥  (15) 
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తా॥ ఎవరివలో లోక్తనిక్త భయంకలగద్య; లోకం వలో ఎవరిక్త భయం కలగద్య; 
సంతోష్ం, అస్తయ, భయం, ఉదేాగాల న్నండి ఎవడు ముకి్తడో అతడే న్నక్త 
ప్రియుడు.  
 

శోో॥  అనపేక్షః శ్యచరేక్షః ఉద్వసీనో గతవాధ్ః।  
సరాారంభ పరితాాగీ యోమదభకిసుమే ప్రియః॥   (16) 

తా॥ అపేక్షలేనివాడు, శ్యచగా ఉండేవాడు, దక్షత గలవాడు, ఉద్వసీన్నడు, 
వాధ్లు నశించనవాడు, క్తరాారంభంలో కరిృతాం లేనివాడు అయిన న్న 
భకి్తడు న్నకంతో ఇష్ఠుడు.  
 

శోో॥  యోన హ్ృష్ాత నదేాషిట నశోచత న క్తంక్షత।  
శ్యభ్య శ్యభ పరితాాగీ భకి్త మనాసుమేప్రియః॥   (17) 

తా॥ ఎవడు సంతోషించడో, దేాషించడో, శోక్తంచడో, క్తంక్షంచడో, 
శ్యభ్యశ్యభ్యలన్న వద్ధలివేసి్తడో అట్టట భకి్తడే న్నక్త ప్రియుడు.  
 

శోో॥  సమశశత్రౌచ మిత్రేచ తథా మన్నవ మనయోః।  
శీతోష్ణ స్సఖదుఃఖేష్ఠ సమసుంగ వివరిుతః॥    (18) 

తా॥ శత్రువుల యందు, మిత్రులయందు సమంగా ప్రవరిించేవాడు, అలాగే 
మన్నవమనములయందు, శీతోష్ణములయందు, స్సఖదుఃఖములయందు 
సమంగా ఉండేవాడు, సంగభ్యవాని  ావిడిచన వాడు(న్న ప్రియభకి్తడు).  
 

శోో॥  తులానింద్వసి్సతర్మమనీ సంతుష్టట యేనకేనచత్।  
అనికేతః సిథరమతః భకి్తమన్ మే ప్రియోనరః॥   (19) 
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తా॥ నింద్వసి్సతులన్న సమంగా భ్యవించేవాడు, మౌనంగా ఉండేవాడు, ఉన  ా
ద్వనితో సంతృపిి చెందేవాడు, నియమిత స్తథనం లేనివాడు, సిథరబుద్ధధ 
గలవాడు అయిన భకి్తడు న్నక్త ప్రియుడు.  
 

శోో॥  యేతు ధ్రామయమృత మిదం యథోకిం పర్జాపాసతే।  
శ్రదధధ్యన్న మతపరమః భకి్తసి్త2తీవమే ప్రియ్యః॥   (20) 

తా॥ ఎవరైతే శ్రద్వధవంతులై, నన్న  ా పరమగతగా నమిమ, ఈ అమృతరూప 
ధ్రమమున్న పైన చెపిపన విధ్ంగా ఉపాసిసి్తరో అట్టట భకి్తలు న్నక్త 
పరమప్రియులు.  
 

గదాం:- ఓం తతుత్ ఇత శ్రీమత్ భగవదీ్గతాస్స ఉపనిష్తుు బ్రహ్మవిద్వాయ్యం 
యోగశసే్త శ్రీకృషణర్జున సంవాదే భకి్తయోగోన్నమ ద్వాదశోధ్యాయః॥  
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపములలో క్రంద వివరించన గ్రంధ్ములు (సంపూరణ వాాఖ  ాసహితంగా) 

మవదే అందుబాటులో గలవు 
I. మహాభ్యరతం : ఆద్ధపరాం, సభ్యపరాం, అరణాపరాం, విరాటపరాం, 
ఉద్యాగపరాం, భీష్మపరాం.... శంతపరాం; జీవనసతాాలు; ధ్రామధ్రమ విశో్లష్ణ; 
ద్రౌపద్ధ; కర్జణడు; ప్రశాలు – సమధ్యనములు ; మహాభ్యరతంలోని 
రామయణం; 
II. ఆధ్యాతమక గ్రంధ్ములు : కరమసిద్వధంతం, జీవుల స్సడిగుండాలు, ప్రశంత 
జీవన్ననిక్త 18 స్తత్రములు, మరణాని  ా మంగళప్రదంచేస్సకో, ఆధ్యాతమక 
జీవనం, శ్రీ శంకరాద్వా త వాాసమల, ప్రశాలు - సమధ్యనములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధ్ములు : తతివబోధ్, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షణామూరిిసి్తత్రం, 
ఆతమవిద్వావిలాసం, ఉపదేశస్తరం, ఆతమబోధ్, అద్వా తస్తరం, స్తధ్నపంచకం, 
వివేక చూడామణి, నిరాాణష్టిం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. ఉపనిష్తిులు :- ఈశవాస ,ా కేన, కఠ, ముండక, మండూక ,ా కైవల ,ా గరభ, 
స్తర ,ా దరశన, తారస్తర, మహావాక ,ా పంచబ్రహ్మ, గోపాలతాపిన ,ా వరాహ్, 
శటాాయనీ, హ్యగ్రీవ, దతిాత్రేయ, గార్జడ, కలిసంతరణ, జ్ఞబాలి, 
సౌభ్యగాలక్ష్మీ, సరసాతీరహ్స ,ా బహ్ాృచ, ముకి్తక 
VI.భకి్త: శ్రీమద్వభగవతం,శ్రీన్నరదభకి్తస్తత్రములు,శ్రీకృష్ణఅష్టటతిరశతన్నమవళి 
VII. బ్రహ్మస్తత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచత బ్రహ్మస్తత్రములు 
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VIII. గుర్జవు : శ్రీ గుర్జగీత, గుర్జవు యొక  ిఅవసరము, ఆషడ / గుర్జ / 
వాాస పూరిణమ ప్రాధ్యనాత, గుర్జవున్న ఎలా గురిించ స్తవించాలి, ఎందుక్త ?, 
గుర్జవు పటో శిష్ఠాని కరివాం, గురూపదేశం,  గుర్జవు యొక  ి ఆవశాకత, 
గుర్జవు యొక  ిఅన్నగ్రహ్ం ఎందుక్త ? ఎలా పంద్వలి ?, గుర్జ పాదతీరధం 
IX. స్తధ్నలు : పరమరధ స్తధ్నలు, సమధి అభ్యాసం 
X. ఇతర గ్రంధ్ములు : మహాతుమల స్తకి్తలు, ఉతిమ జీవనవిధ్యనం, పరమరధ 
స్తధ్నలు , మోక్ష స్తధ్న్న రహ్సాం , ధ్యానం - ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం 
భ్యవన ద్వారా ముకి్త 
XI. మరెనో  ాఇతర గ్రంధ్ములు  
  

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