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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ పంచదశోధ్యాయః 
పురుషోతతమప్రాప్తత యోగః 

 

శ్రీ భగవానువాచ : 
శోో॥  ఊర్వ మూల మధ్శ్శాఖం 

   అశ్వతథం ప్రాహు రవాయం ।  
ఛందంసి యస్ాపర్ణణని  
యస్తం వేదస్ వేదవిత్ ॥      (1) 

తా॥ భగవానుడంటున్నాడు : మొదలు పైకీ శ్శఖలు (కొమమలు) క్రందికీ కీ నన  ా
అశ్వతథవృక్షాని  ా న్నశ్నం లేనిదంటారు ప్రాజ్ఞులు. దేని ఆకులు వేదలో అటి్ట 
అశ్వతథ వృక్షానిా ఎవడు తెలుసుకుంటాడో అతడే వేదముల సారం 
తెలిసినవాడు. 
 

శోో॥ అధ్శోోర్వం ప్రస్ృతాస్తస్  ాశ్శఖః  
గుణ ప్రవృద్ విష్య ప్రవాలః ।  
అధ్శో్ మూలనాను స్ంతతాని  
కర్ణమను బంధీని మనుష్  ాలోకే॥    (2) 

తా॥ దని (ఆ అశ్వతథ వృక్షం యొకక) కొమమలు క్రందికీ కీ పైకీ విస్తరంచుకొని 
నన్నాయి. గుణాలచేత వృద్ికీ  చందుతాయి. విష్యవసుతవులే చిగుళ్ళుగా గలవి. 
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దని వ్రేళ్ళు బాగా క్రందకు పాతుకొని నండి మనుష్ాలోకంలో కరమలలో 
బంధిసాతయి. 
 

శోో॥ నరూప మస్యాహ్ తధోపలభాతే  
న్నంతో నచాదికీ  రాచ స్ంప్రతిషా్ఠ।  
అశ్వతథ మేనం సువిరూఢ మూలం  
అస్ంగ శ్సే్యణ దృఢేన ఛితావ ॥     (3) 

తా॥ దనియొకక (స్ంసారవృక్షం యొకక) రూపం కకకడ అల కనిప్తంచదు. 
దనియొకక అంతంగాని, మొదలుగాని, సిథతిగాని ఏవీ కనిప్తంచటం లేదు. 
గటి్టగా పాతుకపోయిన ఈ అశ్వతథ వృక్షాని  ా దృఢమైన అస్ంగశ్స్త్రంతో 
ఛేదికీ ంచాలి. 
 

శోో॥ తతః పదం తతపర మారీ తవాం  
యసిమన్ గతాన నివరతంతి భూయః।  
తమేవ చాదాం పురుష్ం ప్రపదే  ా 
యతః ప్రవృతితః ప్రస్ృతా పుర్ణణి॥   (4)  

తా॥ ఆ తరువాత ఎకకడికి చేర మళ్ళు తిరగిర్ణరో ఆ పదని  ావెతకాలి. ఎవర 
నుండి పుర్ణతనమైన స్ంసార ప్రవృతిత వాాప్తసుతనాదో ఆ ఆదికీ  పురుషుణేణ నేను 
శ్రణు వేడుతున్నాను.  
 

శోో॥ నిర్ణమన మోహా జిత స్ంగదోష్ఠః  
ఆధ్యాతమ నితా  ావినివృతత కామాః ।  
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దవంద్వవరవముకాత సుుఖదుఃఖ స్ంజవుః   
గచఛంత  ామూఢః పదమవాయం తత్ ॥   (5) 

తా॥ అభిమానం, అవివేకం లేనివారు; ఆస్కితని వదికీ లినవారు; నితాము 
ఆధ్యాతిమక జ్ఞునంలో ననావారు; కోరకలను పూరతగ వదికీ లినవారు; 
సుఖదుఃఖలనే దవందవల నుండి విడుదల పందికీ నవారు, మూఢతవంతొలగి 
ఆ అవాయమైన బ్రహ్మపదని  ాచేరుకుంటారు.  
 

శోో॥  నత దభస్ యతే సూర ఃా  
న శ్శ్శంకో న పావకః ।  
యదీతావ న నివరతంతే  
తద్మ పరమం మమ ॥     (6) 

తా॥ దనిని సూరుాడు వెలిగించలేడు. చంద్రుడు వెలిగించలేడు. అగి  ాకూడా 
వెలిగించలేదు. ఎకకడికి వెళితే తిరగి వచోే పనిలేదో అదికీ యే న్న పరంధ్యమం - 
పరమపదం.  
 

శోో॥  మమై వాంశో జీవలోకే  
జీవ భూతః స్న్నతనః ।  
మనః ష్షా్ఠణంద్రియాణి  
ప్రకృతిసాథని కరషతి ॥      (7) 

తా॥ స్న్నతనమైన న్న అంశ్యే జీవలోకంలో జీవుడిగా మార ప్రకృతి 
యందున  ామనసుుతో కూడిన ఆరు కంద్రియాలను ఆకరషసుతనాదికీ .  
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శోో॥  శ్రీరం యద వాపోాతి  
యచోా పుాత్ర్కక మతీశ్వరః ।  
గృహీతెవవతాని స్ంయాతి  
వాయురీంధ్య నివాశ్యాత్ ॥     (8) 

తా॥ దేహంద్రియాలకు ప్రభువైన ఈశ్వరుడు ఎపుపడు శ్రీర్ణనిా 
పందుతున్నాడో, ఎపుపడు విడిచిపెడుతున్నాడో అపుపడు వాయువు 
పూలలోని వాస్నలను తీసుకొని పోయినటోు ఈ ఆరు కంద్రియాలను 
గ్రహంచి ప్రయాణిసుతన్నాడు. 
 

శోో॥  శ్రోతం చక్షః స్పరానం చ  
రస్నం ఘ్రూణ మేవచ ।  
అధిషి్ఠయ మనశో్శయం  
విష్యా నుపస్యవతే ॥      (9) 

తా॥ చవి, కను ,ా చరమం, న్నలుక, ముకుక, మరయు మనసుు - వీట్టని అధిషి్ంచి 
ఈ జీవుడు శ్బాాదికీ  విష్యాలను భోగిసూత నంటాడు. 
 

శోో||  నత్ర్కకామంతం సిథతం వాప్త  
భుంజ్ఞనం వా గుణానివతం |  
విమూఢ న్నను పశ్ాంతి  
పశ్ాంతి జ్ఞున చక్షష్ః ||     (10)  

తా|| దేహ్ం నుంచి వెళ్ళుటపుపడు గాని, దేహ్ంలో ననాపుపడు గాని, 
భోగాలనుభవించేటపుపడు గాని, గుణాలతో కూడి ననాపుపడు గాని 
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విమూఢులైనవారు పరమాతమను తెలుసుకోలేరు. జ్ఞుననేత్రం గలవారు 
చూడగలరు. 
 

శోో॥  యతంతో యోగిన శ్వోనం  
పశ్ాంతా  ాతమనావసిథతం ।  
యతంతోఽప  ాకృతాతామనః  
నైనం పశ్ాంత  ాచేతస్ః ॥     (11) 

తా॥ సాధ్న చేస్య యోగులు తమలో నన  ాభగవంతుని చూడగలరు. చితతశుద్ికీ  
లేని అవివేకులు సాధ్న చేసినపపట్టకీ భగవంతుని చూడలేరు.  
 

శోో॥  యదదికీ త  ాగతం తేజః  
జగదభస్యతేఽఖిలం ।  
యచోంద్ర మసి యచోాగ్న  ా 
తతేతజో విద్ికీ  మామకం॥      (12) 

తా॥ ఈ జగతుతనంతట్టనీ వెలిగించే సూరుాని తేజసుు ఏదికీ గలదో, 
చంద్రునిలోను, అగిాలోను ఏ తేజసుు గలదో ఆ తేజసుు న్నదికీ  అని తెలుసుకో.  
 

శోో॥  గామా విశ్  ాచ భూతాని  
ధ్యరయామాహ్ మోజసా ।  
పుష్ఠణమి చౌష్ధీ స్ుర్ణవః  
సోమో భూతావ రసాతమకః ॥     (13) 
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తా॥ భూమిలోకి ప్రవేశంచి ప్రాణులందరనీ నేను న్న శ్కితతో భరసాతను. కంకా 
రసాతమకుడైన చంద్రుణిణ అయి స్సాాలనిాంట్టని వృద్ికీ  పందికీ సుతంటాను.  
 

శోో॥  అహ్ం వైశ్శవనరో భూతావ  
ప్రాణిన్నం దేహ్మాశ్రితః ।  
ప్రాణాపాన స్మాయుకతః  
పచామానాం చతురవధ్ం ॥     (14) 

తా॥ నేను వైశ్శవనరుణిణ (జఠర్ణగి )ా అయి ప్రాణుల శ్రీర్ణలను ఆశ్రయించి 
నంటాను. ప్రాణ అపాన్నలతో కూడి న్నలుగు రకాల అన్నాని  ాఆరగిసాతను.  
 

శోో॥  స్రవస్  ాచాహ్ం హ్ృదికీ  స్నిావిషి్ః  
మతతః స్మృతిర్ జ్ఞున మపోహ్నంచ ।  
వేదైశో్ స్ర్వవ రహ్మేవ వేద ఃా  
వేదంత కృదేవద విదేవ చాహ్ం॥    (15) 

తా॥ నేను అందర హ్ృదయాలలో నన్నాను. న్న నుండే జ్ఞుపకం, జ్ఞునం, 
మరపు కలుగుతున్నాయి. అని  ావేదల దవర్ణ తెలియబడేదికీ  నేనే. వేదంతాని  ా
చేసిందికీ  నేనే. వేదలను తెలిసినవాణిణ కూడా నేనే.  
 

శోో॥  దవవిమౌ పురుషౌ లోకే  
క్షర శో్శక్షర ఏవచ ।  
క్షర స్ుర్ణవణి భూతాని  
కూటసోథఽక్షర నచాతే ॥     (16) 
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తా॥ లోకంలో క్షర, అక్షర అని ఈ కదారు పురుషులున్నారు. అని  ాప్రాణులు, 
నపాధులు క్షరమైనవి. కూటసుథణిణ అక్షర పురుషుడు అంటారు. 
 

శోో॥  నతతమః పురుష్ స్తవన ఃా 
పరమాతేమ తుాద హ్ృతః । 
యో లోకత్రయ మావిశ్  ా
బిభరతయవాయ ఈశ్వరః ॥     (17) 

తా॥ కక నతతమ పురుషుడో - వేరే నన్నాడు. అతణిణ పరమాతమ అని ప్తలుసాతరు. 
ఎవరు ములోోకాలోోను ప్రవేశంచి భరసుతన్నాడో అతడు న్నశ్నం లేనివాడు, 
స్ర్ణవనికి ప్రభువు. 
 

శోో॥  యసామత్ క్షర  మతీ తోఽహ్ం 
అక్షర్ణదప్త చోతతమః । 
అతోఽసిమ లోకే వేదేచ 
ప్రధితః పురుషోతతమః ॥      (18) 

తా॥ నేను క్షర్ణనికి అతీతుణిణ గనుకను, అక్షరుని కన్న  ాకూడా నతతముడను 
గనుకను లోకంలోను, వేదంలోను పురుషోతతముడనని కీరతని పందను. 
 

శోో॥  యో మామేవ మస్ం మూఢః 
జ్ఞన్నతి పురుషోతతమం । 
స్ స్రవ విదభజతి మాం 
స్రవ భావేన భారత! ॥     (19) 
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తా॥ భారతా! ఎవరైతే ననే  ా ఈ ప్రకారంగా అస్ం మూఢుడై 
పురుషోతతముడనని తెలుసుకుంటాడో అతడు స్రవము తెలిసినవాడై అని  ా
విధ్యలుగా నను  ాభజిసాతడు. 
 

శోో॥  కతి గుహ్  ాతమం శ్శస్త్రం 
కద ముకతం మయానఘ! । 
ఏతత్ బుద్వ బుద్ికీ మాన్ సాాత్ 
కృత కృతాశో్ భారత! ॥     (20) 

తా॥ భారతా! అనఘా! ఈ ప్రకారంగా అతాంత రహ్స్ామైన ఈ శ్శస్త్రం న్న 
చేత చపపబడిందికీ . ద్గనిని అరథం చేసుకుంటే బుద్ికీ మంతుడవుతాడు, 
కృతకృతుాడవుతాడు. 
 

గదాం:- ఓం తత్ స్త్. కతి శ్రీ మదభగవదీ్గతాసు, నపనిష్తుు, బ్రహ్మ 
విదాయాం, యోగశ్శసే్య శ్రీ కృష్ఠణరుున స్ంవాదే పురుషోతతమప్రాప్తత 
యోగోన్నమ పంచదశోఽధ్యాయః 
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపములలో క్రంద వివరంచిన గ్రంధ్ములు (స్ంపూరణ వాాఖ  ాస్హతంగా) 

మావదా అందుబాటులో గలవు 
I. మహాభారతం : ఆదికీ పరవం, స్భాపరవం, అరణాపరవం, విర్ణటపరవం, 
నదోాగపరవం, భీష్మపరవం.... శ్శంతిపరవం; జీవనస్తాాలు; ధ్ర్ణమధ్రమ విశో్లష్ణ; 
ద్రౌపదికీ ; కరుణడు; ప్రశ్ాలు – స్మాధ్యనములు ; మహాభారతంలోని 
ర్ణమాయణం; 
II. ఆధ్యాతిమక గ్రంధ్ములు : కరమసిద్ంతం, జీవుల సుడిగుండాలు, ప్రశ్శంత 
జీవన్ననికి 18 సూత్రములు, మరణాని  ా మంగళప్రదంచేసుకో, ఆధ్యాతిమక 
జీవనం, శ్రీ శ్ంకర్ణద్వవత వాాస్మాల, ప్రశ్ాలు - స్మాధ్యనములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధ్ములు : తతతవబోధ్, భజగోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూరతసోతత్రం, 
ఆతమవిదావిలస్ం, నపదేశ్సారం, ఆతమబోధ్, అద్వవతసారం, సాధ్నపంచకం, 
వివేక చూడామణి, నిర్ణవణష్టకం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. నపనిష్తుతలు :- ఈశ్శవాస్ ,ా కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా గరభ, 
సూర ,ా దరాన, తారసార, మహావాక ,ా పంచబ్రహ్మ, గోపాలతాప్తన ,ా వర్ణహ్, 
శ్శటాాయనీ, హ్యగ్రీవ, దతాతత్రేయ, గారుడ, కలిస్ంతరణ, జ్ఞబాలి, 
సౌభాగాలక్ష్మీ, స్రస్వతీరహ్స్ ,ా బహ్వృచ, ముకితక 
VI.భకిత: శ్రీమదభగవతం,శ్రీన్నరదభకితసూత్రములు,శ్రీకృష్ణఅషిోతతరశ్తన్నమావళి 
VII. బ్రహ్మసూత్రములు : శ్రీ బాదర్ణయణ విరచిత బ్రహ్మసూత్రములు 
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VIII. గురువు : శ్రీ గురుగీత, గురువు యొకక అవస్రము, ఆష్ఠడ / గురు / 
వాాస్ పూరణమ ప్రాధ్యనాత, గురువును ఎల గురతంచి స్యవించాలి, ఎందుకు ?, 
గురువు పటో శషుాని కరతవాం, గురూపదేశ్ం,  గురువు యొకక ఆవశ్ాకత, 
గురువు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎల పందలి ?, గురు పాదతీర్ం 
IX. సాధ్నలు : పరమార్ సాధ్నలు, స్మాధి అభాాస్ం 
X. కతర గ్రంధ్ములు : మహాతుమల సూకుతలు, నతతమ జీవనవిధ్యనం, పరమార్ 
సాధ్నలు , మోక్ష సాధ్న్న రహ్స్ాం , ధ్యానం - ప్రయోజనములు, సో2హ్ం 
భావన దవర్ణ ముకిత 
XI. మర్న్న  ాకతర గ్రంధ్ములు  
  

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