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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ సపతదశోధ్యాయః 
శ్రదా్ధత్రయవిభాగ యోగః 

 

అర్జున ఉవాచ:  
        శోో ॥  యే శాస్త్ర విధి ముతసృజ్  ా 
                యజ్ంతే శ్రదా యాఽన్వితః  ।   

తేషం న్వషాతు కా కృష్ణ !  
సతతవ మాహో రజ్ సతమః ॥               (1)  

త॥  అర్జునుడంటున్నాడు, కృషణ! ఎవరైతే శాస్త్రవిధిన్వ పాటంచకండా శ్రదాతో 
ఆరాధిస్తతరో అటావారి న్వషా్ ఎలంటది! అది స్తత్త్తవకమా? రాజ్సికమా? 
తమసికమా? 
 

శ్రీ భగవానువాచ :-  
        శోో ॥ త్రివిధ్య భవత్త్ శ్రదా్ధ  

దేహిన్నం స్త సిభావా  ।  
  స్తత్త్తవకీ రాజ్సీ చైవ  

                 తమసీ చేత్త్ తం శృణు ॥      (2)  
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త॥ భగవానుడంటున్నాడు; మానవుల సిభావం వలో పుటాన శ్రదా స్తత్త్తవకము, 
రాజ్సికము, తమసికము అన్వ మూడు విధ్యలుగా ఉంటుంది. వాటన్వ గురించి 
విను. 
 

శోో॥  సతతవను రూపా సరిస  ా  
శ్రదా్ధ భవత్త్ భారత! ।  
శ్రదా్ధమయోఽయం పుర్జష్ః  
యో యచ్్ఛరదాః స ఏవసః ॥              (3)  

త ॥ సరిజీవులక వారివారి అంతఃకరణాన్వ  ా బటా శ్రదా ఉంటుంది. 
మానవులందరూ శ్రదా్ధమయులే ఎవరి శ్రదాను బటా వారి వాక్తతతిం ఉంటుంది. 
 

శోో॥ యజ్ంతే స్తత్త్తవకా దేవాన్  
యక్ష రక్షంసి రాజ్స్తః ।  
ప్రేతన్ భూత గణాం శాాన్య  ా 
యజ్ంతే తమస్త జ్న్నః  ॥           (4)  

త  ॥ స్తత్త్తవకలు దేవతలను ఆరాధిస్తతర్జ. రాజ్సికలు యక్ష రాక్షు,లను, 
ఇతర తమసిక జ్నులు భూత ప్రేత గణాలను ఆరాధిస్తతర్జ.  
 

శోో॥ అశాస్త్ర విహితం ఘోరం  
తపాంతే యే తపో జ్న్నః ।  
దంభాహ్ంకార సంయుకాతః  
కామరాగ బలన్వితః ॥          (5)  
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శోో॥ కరమయంతః శరీరసథం  
భూత గ్రామ మచేతసః   । 
మాం చైవాంత శశరీరసథం  
తన్ విదా్ధ  ాు,ర న్వశాయాన్ ॥      (6) 

త॥దంభాహ్ంకారాలతోను, బలమైన కామరాగాలతోను కూడి అవివేకంతో,  
శరీరంలోన్వ జీవకణాలను, శరీరంలో ఉండే నను  ా కూడా హింసపెడుతూ, 
శాస్త్ర విర్జదామైన, క్రూరమైన తపు,సలను ఏ జ్నులు చేు,తంటారో వారంత 
ఆు,రికమైన గుణాలు గలవారిగా తెలుు,కో (5,6)  
 

శోో॥ ఆహార సతవపి  సరిస  ా 
త్రివిధో భవత్త్ ప్రియః ।  
యజ్ఞ సతప సతధ్య ద్ధనం  
తేషం భేద మిమాంశ్రుణు  ॥       (7)  

త॥  అందరిక్త ఆహారం కూడా మూడు విధ్యలుగా ప్రియమవుతుంది. అలగే 
యజ్ఞం, ద్ధనం, తపు,సలలో కూడా వాట భేద్ధన్వ  ాఇదిగో విను.  
 

శోో॥ ఆయుససతతవ బలరోగ  ా 
ు,ఖ ప్రీత్త్ వివరాన్నః ।  
రస్త ఃా సిాగాాః సిథరా హ్ృద్ధ  ా 
ఆహారాస్తసత్త్తవక ప్రియాః ॥            (8)  
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త ॥  ఆయుు,స, సతతవగుణం, బలం, ఆరోగాం, ు,ఖం, ప్రీత్త్ - వీటన్వ వృదాి 
చేసేది, రసము గలది, జిడుు గలది, జీరణమయేాది, మను,సక ఇంపితమయేాది 
అయిన ఆహారం స్తత్త్తవకలక ఇషా్ంగా ఉంటుంది. 
 

శోో॥ కటాిమో లవణా తుాష్ణ  
తీక్షణ రూక్ష విద్ధహినః ।  
ఆహారా రాజ్స సేాషాః  
దఃఖ శోకామయ ప్రద్ధః  ॥            (9) 

త॥ చేద, పులుపు, ఉపుు, ఎకువ వేడి, కారం, ఎండిపోయినవి, ద్ధహ్ం 
కలిగంచేవి, దఃఖాన్వ ,ా రోగాలను కలిగంచే ఆహారం రాజ్సికలక ఇషా్ంగా 
ఉంటుంది. 
 

శోో॥ యాతయామం గతరసం  
పూత్త్ పర్జాషితం చ యత్  ।  
ఉచాిషా్మపి చామేధ్ాం  
భోజ్నం తమస ప్రియం  ॥         (10)  

త ॥  వండిన తరాిత ా ముద్ధట పోయినది; రసహీనమైనది(స్తరం లేన్వది), 
కంపు కొటా్టది, పాచి పోయినది, ఎంగలిది, భగవంతున్వక్త న్వవేదించన్వది, 
అయిన భోజ్నం ఏది గలదో అది తమసికలక ఇషా్ం. 
 

శోో॥ అఫల కాంక్షి భిరాజ్ఞః    
విధి దృషా్ట య ఇజ్ాతే ।  
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యషా్ వ  ామే వేత్త్ మనః  
స మాధ్యయ స స్తత్త్తవకః ॥       (11)  

త ॥ ఫలకాంక్ష లేకండా, శాస్త్ర విధిన్వ అనుసరించి, తపుక చేయవలసినది 
అన్య భావంతో, ధ్రమమునంద సిథరచితతం కలిగయుండి చేయబడే యజ్ఞం 
స్తత్త్తవకయజ్ఞం అవుతుంది. 
 

శోో॥ అభిసంధ్యయ తు ఫలం  
దంభారా మపి చైవ యత్  ।  
ఇజ్ాతే భరత శ్రేషా్ ! 
తం యజ్ఞం విదాి రాజ్సం ॥           (12)  

త ॥ భరత శ్రేష్ఠుడా! ఫలితన్వ  ా ఆశిస్తతనో, డంబంకోసమో చేయబడేది 
ఏదైతే ఉనాదో ఆ యజ్ఞం రాజ్సికయజ్ఞం అవుతుంది. 
 

శోో॥ విధిహీన మసృషానాం  
మంత్రం హీన మదక్షిణం  ।  
శ్రదా్ధ విరహితం యజ్ఞం  
తమసం పరి చక్షతే  ॥       (13) 

త ॥ శాస్త్రవిధిన్వ పాటంచకండా, అనాద్ధనం చేయకండా, మంత్రాలు 
చదవకండా, దక్షిణలు సమరిుంచకండా, శ్రదా లేకండా చేయబడే యజ్ఞం 
తమసయజ్ఞంగా పరిగణంచబడుతుంది.  
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శోో॥ దేవ దిిజ్ గుర్జ రాజ్జ్ఞ  
పూజ్నం శౌచ మారువం ।  
బ్రహ్మ చర  ామహింస్తచ  
శారీరం తప ఉచాతే ॥        (14)  

త ॥  దేవతలను, దిిజులను, గుర్జవులను, రాజ్జుఞలను పూజించటం, శుచితిం, 
న్వా యితీ, బ్రహ్మచరాం, అహింస - వీటన్వ ఆచరిసేత అదే శారీరక తపు,స 
అవుతుంది. 
 

శోో॥ అనుదేిగ కరం వాకాం     
సతాం ప్రియ హితం చయత్ ।  
స్తిధ్యాయాభ  ాసనం చైవ  
వాజ్ఞమయం తప ఉచాతే  ॥        (15)  

త॥ ఉద్రేకం లేన్వ మాటలు; సతామైన, ప్రియం కలిగంచే, ఇతర్జలక 
శ్రేయు,స కలిగంచే మాటలు మాటోాడటం, స్తిధ్యాయాన్వ  ాఅభాసించటం - 
ఇవి వాచిక తపు,స అనబడుతుంది. 
 

శోో॥ మనః ప్రస్తద స్ససమాతిం  
మౌన మాతమ విన్వగ్రహ్ః  ।  
భావ సంశుదాి రితేాతత్  
తపో మానస ముచాతే ॥          (16) 

త॥ మను,సను ప్రసనాంగా ఉంచటం, క్రూరతిం లేకండా శాంత్త్తో 
ఉండటం, భగవంతున్వ గూరాి మననం గావించటం, మను,సను బాహ్  ా
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విష్యాల నుండి న్వగ్రహించటం, పరిశుదా భావాలు కలిగఉండటం - ఇది 
మానసిక తపు,స అనబడుతుంది. 
 

శోో॥ శ్రదాయా పరయా తపతం  
తపసత త్రివిధ్ం నరైః ।  
అఫల కాంక్షి భిర్జాక్తః   
స్తత్త్తవకం పరిచక్షతే ॥          (17)  

త ॥ మిక్తులి శ్రదాతో, ఫలకాంక్ష లేకండా సమచితతంతో కూడి ఆ మూడు 
విధ్యలైన తపు,సలను మానవులు ఆచరిసేత ద్ధన్వన్వ స్తత్త్తవక తపు,స అంటార్జ.  
 

శోో॥ సతుర మాన పూా రాం  
తపో దంభేన చైవయత్ ।  
క్రియతే తదిహ్ ప్రోకతం  
రాజ్సం చల మదాృవం ॥       (18) 

త ॥ ఇతర్జలచే సతురించబడాలన్వ, పూజింపబడాలన్య కోరికతో, దంభంతో 
మాత్రమే ఏదైతే చేయబడుతుందో ఆ తపు,సను రాజ్సిక తపు,స అంటార్జ. 
అది న్వలకడలేన్వది. ఫలితం నమమకం లేన్వది.  
 

శోో॥ మూఢ గ్రాహేణాతమ నోయత్  
పీడయా క్రియతే తపః  ।  
పర స్యాతసదన్నరాం వా  
తతత మస ముద్ధహ్ృతం  ॥       (19)   
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త ॥ మూరఖపు పటాుదలతో, తనను తను హింసించుకంటూ; లేద్ధ 
ఇతర్జలక పీడాకరంగా చేయబడే తపు,స ఏది గలదో అది తమసం అన్వ 
చెపుబడుతుంది.  
 

శోో॥  ద్ధతవ  ామిత్త్ యదా్ధనం  
               ద్గయతేఽనుపకారిణే ।  

దేశే కాలేచ పాత్రే చ  
తదా్ధనం స్తత్త్తవకం సమృతం ॥       (20)  

త ॥ ద్ధనం చేయటం తన విధి అన్వ భావిస్తత; దేశ, కాల, పాత్రలను బటా, 
ప్రతుాపకారం చేసే శక్తత లేన్వ వారిక్త ఏ ద్ధనం చేయబడుతుందో అటా ద్ధన్నన్వ  ా
స్తత్త్తవకద్ధనం అన్వ అంటార్జ.  
 

 శోో॥ యతుత ప్రతుాపకారారాం  
ఫల ముదాిశ  ావా పునః ।  
ద్గయతే చ పరికో్తషా్ం  
తదా్ధనం రాజ్సం సమృతం ॥       (21)  

త ॥ ప్రతుాపకారాన్వ  ాఆశించి, ఫలితన్వ  ాకాంక్షించి, బలవంతంగా గాన్వ – 
బాధ్పడుతూ గాన్వ ఏ ద్ధనం ఇవిబడుతుందో ద్ధన్వన్వ రాజ్సికద్ధనం 
అంటార్జ. 
 

శోో॥ అదేశ కాలే యదా్ధనం  
అపాత్రేభాశా ద్గయతే ।  

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 11 ~ 

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

అసతుృత మవ ా ఞతం   
త తత మస ముద్ధహ్ృతం ॥       (22)  

త ॥ ద్ధనం చెయాటాన్వక్త తగన్వ ప్రదేశంలో, తగన్వ సమయంలో, అర్జులు 
కాన్వ వారిక్త - న్వరాదరణ పూరికంగా, అవమాన్వస్తత లేద్ధ హేళన చేస్తత ఇచాే 
ద్ధనం ఏదైతే ఉందో ద్ధన్వన్వ తమసిక ద్ధనం అంటార్జ.  
 

శోో॥ ఓం తతస దిత్త్ న్వరా్దశః  
బ్రాహ్మణ స్త్రి విధ్ః సమృతః ।  
బ్రహ్మణా సేతన వేద్ధశా  
యా ఞశా విహితః పురా ॥           (23)  

త ॥ ఓం తత్ సత్ అన్యవి బ్రహామన్వ (ాపరమాతమను) న్వరా్దశించి చెప్పు మూడు 
విధ్ములైన సంకేతలు. వీటన్వ అనుసరించియే బ్రాహ్మణులు - వేద్ధలు - 
యా ఞలు పూరిం న్వరణయించబడాుయి.  
 

శోో॥  తస్తమదో మితు  ాద్ధహ్ృత  ా 
యజ్ఞ ద్ధన తపః క్రియాః ।  
ప్రవరతం తే విధ్యనోకాతః  
సతతం బ్రహ్మ వాదిన్నం   ॥         (24)  

త ॥ అందవలో బ్రహ్మవాదలైనవార్జ (వేదముల ెరరగనవార్జ) శాస్త్రములంద 
చెపిున ప్రకారం 'ఓం' అంటూ యజ్ఞ ద్ధన తపః క్రియలలో  న్వమగుాలై 
యుంటార్జ. 

 

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


www.srichalapathirao.com  ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

~ 12 ~ 

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

శోో॥  తదిత  ానభి సంధ్యయ  
ఫలం యజ్ఞ తపః క్రియాః  ।  
ద్ధన క్రియాశా వివిధ్యః  
క్రియంతే మోక్ష కాంక్షిభిః ॥         (25) 

త ॥ మోక్షన్వ  ాకోర్దవార్జ ఫలితన్వ  ాఆశించకండా 'తత్' అంటూ యా ఞలు, 
తపు,సలు అన్యక రకాల ద్ధన్నలు చేు,తంటార్జ.  
 

శోో॥ సద్ధభవే స్తధు బావేచ  
సదితే  ాతత్రుర యుజ్ాతే  ।  
ప్రశసేత కరమణ తథా    
సచాబాః పారా! యుజ్ాతే ॥       (26)  

త ॥  'ఉనాది' అన్య అరాంలోను, 'మంచిది' అన్య అరాంలోను 'సత్' అన్య ఈ 
పరబ్రహ్మ వాచకాన్వ (ాపద్ధన్వ )ా వాడుతూ ఉంటార్జ. అలగే మంచి కరమలక ఓ 
అర్జున్న! సత్ అన్య శబాాన్వ  ాప్రయోగు,తంటార్జ.  
 

శోో॥ యజ్ఞఞ తపసి ద్ధన్యచ  
సిథత్త్ ససదిత్త్ చోచాతే ।  
కరమ చైవ తదరాీయం  
సది తే  ావాభి ధీయతే   ॥      (27)  

త ॥  యజ్ఞ ద్ధన తపు,సలలో న్వషా్ కలిగఉండటం 'సత్' అన్వ 
చెపుబడుతునాది. భగవత్ ప్రీత్త్ కొరక చేసే కరమలను కూడా 'సత్' అన్య 
అంటార్జ. 
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శోో॥ అశ్రదాయా హుతం దతతం   
తపసతపతం కృతం చ యత్  ।  
అసది తుాచాతే పారా! 
నచ తత్రేురత  ానో ఇహ్ ॥       (28)  

త ॥  శ్రదా లేకండా చేసే హోమం, ద్ధనం, తపు,స గాన్వ మరి ఏ ఇతర కరమలు 
గాన్వ అసత్ అన్వ చెపుబడతయి. అర్జున్న! ఆ కరమలు ఇహ్ంలో గాన్వ, పరంలో 
గాన్వ ఫలితన్వావివు.  
 

గదాం : ఓం తత్ సత్ ఇత్త్ శ్రీమదభగవదీ్గతు,, ఉపన్వష్తుస, బ్రహ్మ 
విద్ధాయాం, యోగ శాసేే, శ్రీకృషణర్జున సంవాదే శ్రదా్ధత్రయ విభాగ 
యోగో  న్నమ సపత దశోఽధ్యాయః  
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Audio CD, Video DVD, Book, Pen Drive, External Hard Disk  
రూపములలో క్రింద వివరించిన గ్రంధ్ములు (సంపూరణ వాాఖ  ాసహితంగా) 

మావదా అందబాటులో గలవు 
I. మహాభారతం : ఆదిపరిం, సభాపరిం, అరణాపరిం, విరాటపరిం, 
ఉదోాగపరిం, భీష్మపరిం.... శాంత్త్పరిం; జీవనసతాలు; ధ్రామధ్రమ విశోేష్ణ; 
ద్రౌపది; కర్జణడు; ప్రశాలు – సమాధ్యనములు ; మహాభారతంలోన్వ 
రామాయణం; 
II. ఆధ్యాత్త్మక గ్రంధ్ములు : కరమసిదా్ధంతం, జీవుల ు,డిగుండాలు, ప్రశాంత 
జీవన్నన్వక్త 18 స్తత్రములు, మరణాన్వ  ా మంగళప్రదంచేు,కో, ఆధ్యాత్త్మక 
జీవనం, శ్రీ శంకరాద్్ిత వాాసమాల, ప్రశాలు - సమాధ్యనములు; 
III. ప్రకరణ గ్రంధ్ములు : తతతవబోధ్, భజ్గోవిందం, శ్రీ దక్షిణామూరితస్యతత్రం, 
ఆతమవిద్ధావిలసం, ఉపదేశస్తరం, ఆతమబోధ్, అద్్ితస్తరం, స్తధ్నపంచకం, 
వివేక చూడామణ, న్వరాిణష్టుం 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్య  ాయములు 
V. ఉపన్వష్తుతలు :- ఈశావాస ,ా కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా గరభ, 
స్తర ,ా దరశన, తరస్తర, మహావాక ,ా పంచబ్రహ్మ, గోపాలతపిన ,ా వరాహ్, 
శాటాాయనీ, హ్యగ్రీవ, దతతత్రేయ, గార్జడ, కలిసంతరణ, ా బాలి, 
స్సభాగాలక్ష్మీ, సరసితీరహ్స ,ా బహ్ిృచ, ముక్తతక 
VI.భక్తత: శ్రీమద్ధభగవతం,శ్రీన్నరదభక్తతస్తత్రములు,శ్రీకృష్ణఅషా్టతతరశతన్నమావళి 
VII. బ్రహ్మస్తత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విరచిత బ్రహ్మస్తత్రములు 
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VIII. గుర్జవు : శ్రీ గుర్జగీత, గుర్జవు యొకు అవసరము, ఆషడ / గుర్జ / 
వాాస పూరిణమ రాజ్ధ్యనాత, గుర్జవును ఎల గురితంచి సేవించాలి, ఎందక ?, 
గుర్జవు పటో శిష్ఠాన్వ కరతవాం, గురూపదేశం,  గుర్జవు యొకు ఆవశాకత, 
గుర్జవు యొకు అనుగ్రహ్ం ఎందక ? ఎల పంద్ధలి ?, గుర్జ పాదతీరాం 
IX. స్తధ్నలు : పరమారా స్తధ్నలు, సమాధి అభాాసం 
X. ఇతర గ్రంధ్ములు : మహాతుమల స్తకతలు, ఉతతమ జీవనవిధ్యనం, పరమారా 
స్తధ్నలు , మోక్ష స్తధ్న్న రహ్సాం , ధ్యానం - ప్రయోజ్నములు, స్య2హ్ం 
భావన ద్ధిరా ముక్తత 
XI. మరెనో  ాఇతర గ్రంధ్ములు  
  

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