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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ ప్రధ్మోధ్యాయః 
అర్జున విషాదయోగః 

 

ధ్ృతరాష్ట్ర ఉవాచ: 
శో్ల॥  ధ్రమక్షేత్రే కుర్జక్షేత్రే సమవేతా యుయుతసవః |  

మామకః పండవాశ్చైవ కిమకురవత సంజయ! ||    (1) 
తా॥ ధ్ృతరాష్ట్రుడన్నాడు: సంజయా! ధ్రమక్షేత్రమైన కుర్జక్షేత్రంలో 
యుదధం చేయుటకు సమావేశమైన న్నవాళ్ళు, పండవులు ఏమి 
చేశార్జ? 

సంజయ ఉవాచ: 
శో్ల॥  దృషావాతు పండవానీకం వ్యాఢం దుర్యాధ్నసతదా |  

ఆచార  ాముపసంగమ  ారాజా వచన మబ్రవీత్ ||  (2) 
తా॥ సంజయుడన్నాడు: అప్పుడు దుర్యాధ్నుడు పండవసేన్న 
వ్యాహాన్నా చూచి, ఆచార్జాన్న సమీపంచి ఇలా అంటున్నాడు.  
 

శో్ల॥  పశ్చా తాం పండుప్పత్రాణం ఆచార !ా మహ్తంచమం | 
వ్యాఢం ద్రుపద ప్పత్రేణ తవశిష్యాణ ధీమతా ||   (3) 

తా॥ ఆచారాా! ద్రుపద ప్పత్రుడు, తమ శిష్ట్రాడు, బుద్ధధమంతుడు 
అయిన దృష్వదుాముాన్న చేత న్నర్మంచబడిన ఈ పండుప్పత్రుల గొపు 
సేనను చూడండి.  

శో్ల॥  అత్రశూరా మహేషావసః భీమార్జున సమాయుధి |  

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 3 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

యుయుధ్యనో విరాటశై దృపదశై మహారథః ||   (4) 
శో్ల॥  దృష్వకేతుశై్చకితానః కశీరాజశై వీరావాన్ |  

ప్పర్జజిత్ కుంతిభోజశై శైబాశై నరప్పంగవః ||   (5) 
శో్ల॥  యుధ్యమనుాశై విక్రంతః ఉతతమౌజాశై వీరావాన్ |  

సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశై సరవఏవ మహారధ్యః ||   (6) 
తా॥ ఇకకడ శూర్జలు, బలమైన ధ్నుస్ససలు గలవార్జ, యుదధంలో 
భీమార్జునులతో సమానమైనవార్జ ఐన సతాకి, విరాటుడు, 
మహారథుడైన, ద్రుపదుడు, దృష్వకేతువు, చేకితానుడు, వీర్జడైన 
కశీరాజు, ప్పర్జజితుత, కుంతిభోజుడు, నర్జలలో శ్రేష్ట్రవడైన శైబుాడు, 
యుధ్యమనుాడు, ఉతతమౌజుడు, అభిమనుాడు, ద్రౌపదేయులు 
ఉన్నార్జ. వీరంతా మహారథులే. 
 

శో్ల॥  అసమకంతు విశిషావయే తాన్నాబోధ్ ద్ధవజోతతమ! |  
న్నయక మమసైనాస  ాసంజాారథం తాన్ బ్రవీమితే ||  (7) 

తా॥ ద్ధవజోతతమా! మన పక్షంలో విశిష్ట్రులైన వారెవర్య ఇక 
తెలుస్సకండి. న్న సైనాంలోన్న న్నయకులను మీ గుర్జతకసం 
చెబుతాను.  
 

శో్ల॥  భవాన్ భీష్మశై కరణశై కృపశై సమితిం జయః |  
అశవతాధమా వికరణశై సౌమదతిత సతథైవచ ||    (8) 

తా॥ మీర్జ, భీష్ట్రమడు, కర్జణడు, యుదధమందు జయశీలుడైన 
కృపచార్జాడు, అశవతాధమ, వికర్జణడు, అలాగే సోమదతుతన్న 
కుమార్జడైన భూర్శ్రవుడు ఉన్నార్జ.  
 

శో్ల॥  అన్యాచ బహ్వశూూరాః మదర్థథతాకత జీవితాః |  
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న్నన్న శస్త్ర ప్రహ్రణః సర్థవ యుదధ విశారదాః ||   (9) 
తా॥ ఇంక ఎందర్య శూర్జలు, యుదధ విశారదులు, అన్యక శసాలు 
ధ్ర్ంచి న్న కసం జీవితాలను విడిచిపెట్టవర్జ.  
 

శో్ల॥  అపరాాపతం తదసమకం బలం భీషామభిరక్షితం |  
పరాాపతం తివదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం ||  (10) 

తా॥ భీష్ట్రమల వార్చేత రక్షింపబడుతునా మన ఆ సేన 
అపర్మితమైనద్ధ. భీమున్న చేత రక్షింపబడుతునా వార్ ఈ సేన 
పర్మితమైనద్ధ.  
 

శో్ల॥  అయన్యష్ట్రచ సర్థవష్ట్ర యధ్య భాగమవస్థథతాః |  
భీష్మమేవాభి రక్షంతు భవంతససరవ ఏవహి ||     (11) 

తా॥ అన్నా వ్యాహ్ మారాీలలోను మీరంతా ఎవర్ సథన్నలలో 
వార్జంటూ అందరూ భీష్ట్రమలవార్న్య రక్షిస్తత ఉండాలి.  
 

శో్ల॥  తస  ాసంజనయన్ హ్రషం కుర్జవృదధః పతామహ్ః |  
స్థంహ్న్నదం వినద్యాచెచైః శంఖం దధ్మమప్రతాపవాన్ ||  (12) 

శో్ల॥  తతః శంఖాశై భేరాశై పణవానక గోముఖాః |  
సహ్సైవాభ  ాహ్నాంత సశబద స్సతములోఽభవత్ ||  (13) 

తా॥ అతడికి (దుర్యాధ్నున్నకి) సంతోష్ం కలిగిస్తత ప్రతాపవంతుడైన 
కుర్జవృదుధడు; పతామహుడు భీషామచార్జాలు గట్టవగా స్థంహ్న్నదం 
చేస్థ శంఖాన్నా పూర్ంచాడు (12). ఆ వెనువెంటన్య శంఖాలు, భేరీలు, 
పణవానకలు, గోముఖాలు ఒకేసర్గా మ్రోగాయి. ఆ ధ్వన్న 
గజిబిజిగా ఉంద్ధ.  
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శో్ల॥  తతః శ్చవతైరహయైర్జాకేత మహ్తి సాందన్య స్థథతౌ |  
మాధ్వః పండవశ్చైవద్ధవ్య  ాశంఖౌ ప్రదధ్మతుః ||   (14) 

తా॥ అప్పుడు తెలోన్న గుర్రాలు పూన్నైన గొపు రథంలో కూర్చైన్న 
మాధ్వుడు, పండవమధ్ాముడైన అర్జునుడు తమ ద్ధవామైన 
శంఖాలను పూర్ంచార్జ.  
 

శో్ల॥  పంచజనాం హ్ృషీకేశః దేవదతతం ధ్నంజయః |  
పండ్రం దధ్మమ మహాశంఖం భీమకరామ వృకదరః || (15) 

శో్ల॥  అనంతవిజయం రాజా కుంతప్పత్రో యుధిష్ఠురః |  
నకులః సహ్దేవశై స్సఘోష్ మణిప్పష్ుకౌ ||          (16) 

తా॥ హ్ృషీకేశుడు శ్రీకృష్ట్రణడు 'పంచజన్నాన్నా', ధ్నంజయుడైన 
అర్జునుడు 'దేవదతాతన్నా', భీమకర్జమడైన వృకదర్జడు 'పండ్ర' మన్య 
మహాశంఖాన్నా ఊదార్జ.  
తా॥ కుంతప్పత్రుడు ధ్రమరాజు 'అనంతవిజయ'మన్య శంఖాన్నా, 
నకులసహ్దేవులు 'స్సఘోష్, మణిప్పష్ుకల'న్య శంఖాలను 
పూర్ంచార్జ.  
 

శో్ల॥  కశాశై పరమేషావసః శిఖండీచ మహారథః |  
దృష్వదుామో  ావిరాటశై సతాకిశైా పరాజితః ||   (17) 

శో్ల॥  ద్రుపద్యద్రౌపదేయాశై సరవశః పృధివీపతే |  
సౌభద్రశై మహాాహుః శంఖాన్ దదుమః పృథక్ పృథక్ || (18) 

శో్ల॥  సఘోషో ధ్యరతరాషాుణం హ్ృదయాన్న వాదారయత్ |  
నభశై పృథివీంచైవ తుములోవాను న్నదయన్ ||  (19) 
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తా॥ గొపుధ్నువు కలిగిన కశీరాజు, మహారథుడైన శిఖండి, 
దృష్వదుాముాడు, విరాటుడు, పరాజయం లేన్నవాడైన సతాకి.  
తా॥ ఓ రాజా! ద్రుపదుడు, ద్రౌపద్గప్పత్రులైన ఉపపండవులు, 
మహాాహుడైన స్సభద్రా కుమార్జడు అభిమనుాడు - అందరూ 
వేర్జవేర్జగా శంఖాలను పూర్ంచార్జ.  
తా॥ ఆ ధ్వన్న భూమాాకశాలయందంతట్ట ప్రతిధ్వన్నంచి, 
దుర్యాధ్న్నదుల గుండెలను బ్రదదలు చేస్థంద్ధ.  
 

శో్ల॥ అథవావస్థథతాన్ దృషావ  ాధ్యరతరాషాున్ కపధ్వజః |  
ప్రవృతేత శస్త్ర సంపతే ధ్నుర్జదామ  ాపండవః ||   (20) 

శో్ల॥  హ్ృషీకేశం తదావాకాం ఇదమాహ్ మహీపతే! |  
అర్జున ఉవాచ:  

సేనయో ర్జభయోరమధ్య  ారథం సథపయమేఽచ్యాత ||  (21) 
శో్ల॥  యావదేతాన్నారీక్షేఽహ్ం యోదుధకమా నవస్థథతాన్ |  

కైరమయా సహ్యోదధవాం అస్థమన్ రణసముదామే ||  (22) 
శో్ల॥  యోతసయమాన్న నవేక్షేఽహ్ం య ఏతేఽత్రసమాగతాః |  

ధ్యరతరాష్ట్రస  ాదుర్జభదేధః యుదేధప్రియ చికీరషవః ||   (23) 
తా॥ ఓ మహారాజా! ాణలు వదలట్టన్నకి స్థదధంగా ఉనా ఆ 
తర్జణంలో కపధ్వజుడైన అర్జునుడు యుదధ సనాదుధలై వచి ై
న్నలిచియునా ధ్యరతరాష్ట్రులను చూచి, ధ్నుస్సస నెకుకపెట్టవ, అప్పుడు 
హ్ృషీకేశుడైన శ్రీకృష్ట్రణన్నతో ఇలా అంటున్నాడు. "అచ్యాతా! రెండు 
సేనల మధ్ా న్న రథాన్నా న్నలబెటువ" (20-21) 
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తా॥ ఓ కృషాణ! యుదధం చేయగోర్ స్థదధపడి వచిైన ఎవరెవర్తో న్యను 
యుదధం చేయాలో వారందర్నీ ఈ యుదధప్రారంభ సమయంలో 
చూడాలి.  
తా॥ దుర్జుద్ధధయైన ధ్ృతరాష్ట్ర ప్పత్రున్నకి యుదధంలో ప్రియం 
కలిగించట్టన్నకై ఏఏ వీర్జలు ఇకకడ యుదధ సంస్థదుధలై యున్నార్య 
వార్న్న న్యను చూడాలి.  
 

సంజయ ఉవాచ:  
శో్ల॥  ఏవముకత హ్ృషీకేశః గుడాకేశ్చన భారత! |  

సేనయో ర్జభయోరమధ్య  ాసథపయితావ రథోతతమం ||  (24) 
శో్ల॥  భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్థవషాంచ మహీక్షితాం |  

ఉవాచ పరథ! పశ్చా తాన్ సమవేతాన్ కురూన్నతి ||  (25) 
తా॥ సంజయుడన్నాడు. ఓ ధ్ృతరాష్ట్ర మహారాజా! ఇలా అర్జునున్న 
చేత ఆదేశించబడిన శ్రీకృష్ట్రణడు ఉభయసేనల మధ్ా ఉతతమమైన 
రథాన్నా, ప్రముఖులైన భీష్మద్రోణులు, ఇతర రాజుల ఎదుర్జగా న్నలిప 
"పరాథ! ఈ సమావేశమైన కుర్జశ్రేష్ట్రులను చూడు" అన్నాడు. (24-
25) 

శో్ల॥  తత్రాపశాత్ స్థథతాన్ పరధః పతౄనథ పతామహాన్ |  
ఆచారాాన్ మాతులాన్ భ్రాతౄన్ ప్పత్రాన్ పత్రాన్ సఖం సతథా|| (26) 
శో్ల॥  శవశురాన్ స్సహ్ృదశ్చైవ సేనయోర్జభయోరప |  

తాన్ సమీక్షయ సకౌంతేయః సరావన్ బంధూ నవస్థథతాన్ || (27) 
శో్ల॥  కృపయాపరయాఽవిష్వః విషీదన్నాద మబ్రవీత్ |  
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తా॥ అప్పడు అర్జునుడు రెండు సేనలలోను న్నలిచియునా తండ్రులను, 
తాతలను, గుర్జవులను, మేనమామలను, సోదర్జలను, ప్పత్రులను, 
మనుమలను, సేాహితులను, మామలను, హితులను చూచాడు.  
 అకకడ న్నలిచిన యావనమంద్ధ బంధువులను పర్శీలించి 
చూచిన అర్జునుడు అధికమైన కర్జణతో కూడినవాడై విషాదంతో 
ఇలా అంటున్నాడు.  

అర్జున ఉవాచ:  
దృష్యవామం సవజనం కృష్ణ! యుయుతుసం సముపస్థథతం || (28) 

శో్ల॥  సీదంతి మమగాత్రాణి ముఖంచ పర్శుష్ాతి |  
వేపధుశై శరీర్థమే ర్యమహ్రషశై జాయతే ||   (29) 

శో్ల॥ గాండీవం స్రంసతే హ్సతత్ త్వక్చైవ పర్దహ్ాతే |  
నచ శక  ామావసథతుం భ్రమ తవచమేమనః ||   (30) 

శో్ల॥  న్నమితాతన్నచ పశాామి విపరీతాన్న కేశవ |  
నచశ్రేయోఽనుపశాామి హ్తావ సవజనమాహ్వే ||  (31) 

తా॥ కృషాణ! యుదధం చేయగోర్ సమావేశమైయునా ఈ సవజన్నన్నా 
చూచి న్న అవయవాలు శిధిలమౌతున్నాయి. నోర్జ ఎండిపోతునాద్ధ. 
శరీరం వణుకుతునాద్ధ. ర్యమాలు న్నకకబొడుచ్యకుంటున్నాయి. 
గాండీవం చేతిలో నుండి జార్పోతునాద్ధ. చరమం మండిపోతునాద్ధ. 
న్నలబడట్టన్నకి శకితలేదు. మనస్సస గిర్రున తిర్గిపోతునాద్ధ.  

కేశవా! అనరథకరమైన దుశూకున్నలు కన్నపస్సతన్నాయి. 
యుదధంలో సవజనులను చంపటం వలో కలిగే మేలు ఏమిటో న్నకు 
కన్నపంచటం లేదు.  
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శో్ల॥  న కంక్షే విజయం కృష్ణ! న చ రాజాం స్సఖాన్నచ |  
కిం నో రాజ్యాన గోవింద! కిం భోగై రీువితేన వా ||  (32) 

శో్ల॥  యేషా మర్థధః కంక్షితం నః రాజాం భోగాస్ససఖాన్నచ |  
త ఇమేఽవస్థథతా యుదేధ ప్రాణం సతయకతా ధ్న్నన్నచ || (33) 

శో్ల॥  ఆచారా ఃా పతరః ప్పత్రాః తధైవ చ పతామహాః |  
మాతులాశూా శురాః పత్రాః శాాలాససంబంధినసతథా ||  (34) 

శో్ల॥  ఏతాన  ాహ్ంతు మిచాామి ఘ్ాతోఽప మధుస్తదన |  
అపత్రైలోక  ారాజాస  ాహేతోః కిం ను మహీకృతే ||  (35) 

తా॥ కృషాణ! న్యను విజయాన్నా కరను, రాజాాన్నా గాన్న, స్సఖాలు గాన్న 
కరను. గోవిందా!రాజాంవలో గాన్న, భోగాల వలోగాన్న, బ్రతకటం వల ో
గాన్న మనకు ఏం ప్రయోజనం? (32) 
తా॥ ఎవర్కసమైతే మనం రాజాాన్నా, స్సఖాలను, భోగాలను 
కర్జకుంటున్నామో అట్టవ గుర్జవులు, తండ్రులు, ప్పత్రులు, తాతలు, 
మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, ావమర్జదులు, వియాంకులు 
అంతా ప్రాణలను, ధ్న్నన్నా విడిచి ఇకకడ యుదాధన్నకి న్నలబడి 
ఉన్నార్జ. (33)(34) 
తా॥ మధుస్తదన్న! వార్జ ననుా చంపన్న, త్రిలోక రాజాాధి 
పతాాన్నకైన్న సర్థ న్యను వార్న్న చంపట్టన్నకి ఇష్వపడను. ఇక భూలోక 
రాజాం సంగతి దేన్నకి?(35) 

 

శో్ల॥  న్నహ్త  ాధ్యరతరాషాున ఃా కప్రీతిః సాజున్నరదన |  
పపమే వాశ్రయే దసమన్ హ్తెచవతా న్నతతాయినః || (36) 

శో్ల॥ తసమన్నారాహవయం హ్ంతుం ధ్యరతరాషాున్ సవా ంధ్వాన్ | 
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సవజనం హి కథం హ్తావ స్సఖినః సామ మాధ్వ || (37) 
తా॥ జన్నరదన్న! ఈ ధ్ృతరాష్ట్ర ప్పత్రులను చంపటం వలో మనకు ఏమి 
సంతోష్ం కలుగుతుంద్ధ? ఆతతాయినులైన వీర్న్న చంపటం వలో 
మనకు పపమే గదా!  
తా॥ అందువలో మన బంధువులైన ఈ ధ్యరతరాష్ట్రులను చంపదగదు. 
మాధ్వా! మన బంధువులైన వార్న్న చంప్పకవటం వలో మనం ఎలా 
స్సఖపడగలం? 
 

శో్ల॥  యదాప్యాతేన పశాంతి లోభోపహ్త చేతసః |  
కులక్షయ కృతం ద్యష్ం మిత్ర ద్రోహేచ పతకం ||  (38) 

శో్ల॥  కధ్ం న జా్యయ మసమభిః పపదసమన్నావర్తతుం |  
కులక్షయ కృతం ద్యష్ం ప్రపశాద్ధభరున్నరదన ||   (39) 

తా॥ రాజాంపై గల లోభం చేత తెలివి తపు ప్రవర్తంచే ఈ 
దుర్యాధ్న్నదులు కులక్షయం వలో కలిగే ద్యషాలను, మిత్రద్యహ్ం వలో 
కలిగే పపన్నా తెలుస్సకలేకపోయినపుట్టకీ ఓ జన్నరదన్న! 
కులక్షయం వలో కలిగే ద్యషాలు తెలిస్థన మనం ఈ పపం నుండి 
ఎందుకు తొలగకూడదు? 
 

శో్ల॥  కులక్షయే ప్రణశాంతి కులధ్రామః సన్నతన్నః |  
ధ్ర్థమ నష్యవ కులం కృతసనం అధ్ర్యమభి భవతుాత ||   (40) 

శో్ల॥  అధ్రామభి భవాత్ కృష్ణ! ప్రదుష్ాంతి కులస్త్రియః |  
స్త్రీష్ట్ర దుషావస్స వార్థషే య! జాయతే వరణసంకరః ||  (41) 

శో్ల॥  సంకర్య నరకయైవ కులఘ్నాన్నం కులసాచ |  
పతంతి పతర్య హేాషాం లుపతపండోదక క్రియాః ||  (42) 
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తా॥ ఓ కృషాణ! కులక్షయం వలో సన్నతమైన కులధ్రామలు నశిసతయి. 
ధ్రమం నశించినప్పుడు కులం మొతతం అధ్రమం వైప్ప తిర్జగుతుంద్ధ. 
అధ్రమం వాాపంచినప్పడు కులస్త్రీలు చెడిపోతార్జ. వార్థషేయా! 
కులస్త్రీలు చెడిపోతే వరణసంకరం ఏరుడుతుంద్ధ. ఈ వరణసంకరాం 
వలో కులాన్నకి నరకమే, కులాన్నా న్నశనం చేస్థనవార్కీ నరకమే. 
అంతేకదు వీర్ పతర్జలు కూడా పండోదక క్రియలు లేక నరకంలో 
పడిపోతార్జ.  
 

శో్ల॥  ద్యషై ర్థతైః కులఘ్నాన్నం వరణసంకరకరకైః |  
ఉతాసదాంతే జాతి ధ్రామః కులధ్రామశై శాశవతాః ||  (43) 

తా॥ వరణ సంకరాన్నకి కరకులైన కులన్నశకుల ఈ ద్యషాల వల ో
శాశవతమైన జాతి ధ్రామలు, కులధ్రామలు నశించిపోతాయి.  
 

శో్ల॥  ఉతసన  ాకులధ్రామణం మనుషాాణం జన్నరదన! |  
నరకే న్నయతం వాసః భవతతానుశుశ్రుమ ||   (44) 

తా॥ జన్నరదన! కులధ్రామలు నశించిపోయినచో మనుష్ట్రాలు 
చాలాకలం నరకవాసం చేయాలిస ఉంటుందన్న విన్నాను.  
 

శో్ల॥  అహో బత మహ్తాుపం కర్జతం వావస్థతావయం |  
యద్రాజాస్సఖలోభేన హ్ంతుం సవజన ముదాతాః ||  (45) 

శో్ల॥  యద్ధ మామప్రతకరం అశస్త్రం శస్త్రప్రాణయః |  
ధ్యరత రాషాు రణే హ్ను ఃా తన్యమ క్షేమ తరం భవేత్ ||  (46) 

తా॥ అకకట్ట! రాజా స్సఖాలపై ఆశచేత సవజనులను చంపట్టన్నకి 
స్థదధమైన మనం ఎంతట్ట మహాపపన్నకి ఒడిగటువతున్నాము? 
ఆయుధ్యలు ధ్ర్ంచకుండా, ప్రతిక్రియ చెయాకుండా ఉనా ననుా; 
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ఆయుధ్యలు ధ్ర్ంచిన దుర్యాధ్న్నదులు ఒకవేళ యుదధంలో చంపన్న, 
దాన్నవలో న్నకు మేలే కలుగుతుంద్ధ.  
  

సంజయ ఉవాచ:  
శో్ల॥  ఏవముకతా ఽర్జున ససంఖ్య  ారథోపసథ ఉపవిశత్ |  

విసృజ  ాసశరం చాపం శ్లక సంవిగ  ామానసః ||  (47) 
తా॥ సంజయుడంటున్నాడు. ఇలా పలికిన అర్జునుడు విషాదంతో 
న్నండిన మనస్ససతో యుదధభూమిలో తన ధ్నురాుణలను విడిచి రథం 
వెనుక భాగంలో కూర్జైన్నాడు.  
 

గదాం:  
ఓం తత్ సత్, ఇతి శ్రీమదభగవదీ్గతాస్స, ఉపన్నష్తుస,  
బ్రహ్మ విదాాయాం, యోగశాసాే, శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే,  
అర్జున విషాదయోగోన్నమ ప్రథమోఽధ్యాయః ||  

 ఈ ప్రకరంగా ఉపన్నష్తుతల సరము, బ్రహ్మవిదాా 
ప్రతిపద్ధతము, యోగశాస్త్రము. శ్రీకృషాణర్జునుల సంవాదరూపము ఐన 
భగవద్గీత యందు అర్జున విషాదయోగమను ప్యర్జగల ప్రథమ 
అధ్యాయము సమాపతం.   

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ ద్ధవతయోధ్యాయః 
సంఖా యోగః 

సంజయ ఉవాచ :  
శో్ల॥  తంతథా కృపయాఽఽవిష్వం అశ్రుపూరాణకులేక్షణం |  

విషీదంత మిదం వాకాం ఉవాచ మధుస్తదనః ||  (1) 
తా॥ సంజయుడంటున్నాడు - ఆ విధ్ంగా కర్జణతో ఆవహించబడి, 
కనీాట్టతో న్నండిన న్యత్రములతో, విషాదంలో ఉనా అర్జునుణిణ చూచి 
మధుస్తదనుడిలా అంటున్నాడు.  
 

శ్రీభగవానువాచ:  
శో్ల॥  కుతసతా కశమల మిదం విష్మే సముపస్థథతం |  

అన్నరాజుష్వ మసవరీయం అకీరతకర మర్జున! ||   (2)  
శో్ల॥  క్చబోాం మాసమగమః పరథ! నైతతతా యుాపపదాతే |  

క్షుద్రం హ్ృదయ దౌరులాం తాకతాతితష్ు పరంతప! ||  (3)  
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు, అర్జున్న! యుదాధన్నకి స్థదధమై యునా ఈ 
విష్మ సమయంలో ఈ కశమలం (మాలినాం) నీకు ఎకకడి నుండి 
వచిైంద్ధ? ఇద్ధ ఆర్జాలకు తగినద్ధ కదు. సవరాీన్నా, కీర్తన్న చెడగొట్టవద్ధ, 
పరంతప! నప్పంసకుడివి కవదుద. ఇద్ధ నీకు శ్లభన్నవవదు. నీచమైన 
ఈ హ్ృదయ దౌరులాాన్నా విడిచిపెట్టవ లేచి న్నలబడు.  
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అర్జున ఉవాచ:  
శో్ల॥  కథం భీష్మమహ్ంసంఖ్యా ద్రోణంచ మధుస్తదన! |  

ఇష్ట్రభిః ప్రతియోతాసయమి పూజారాహ వర్స్తదన ||  (4)  
శో్ల॥  గురూన హ్తావ హి మహానుభావాన్  

శ్రేయోభోకుతం భైక్షయ మపీహ్లోకే! |  
హ్తావఽరథ కమాంస్సత గురూన్నహైవ  
భంజీయ భోగాన్ ర్జధిర ప్రద్ధగాధన్ ||    (5)  

తా॥ అర్జునుడంటున్నాడు - శతృసంహారకుడవగు ఓ మధుస్తదన్న! 
పూజార్జహలైన భీష్మద్రోణులను యుదధము నందు న్యను ఎలా 
ాణలతో ఎదుర్యకగలను? మహానుభావులైన గుర్జవులను 
వధించకుండా ఈ లోకంలో బిచైమెతుతకున్న జీవించటం మేలు. 
ఇకకడ గుర్జవులను వధించి, రకతంతో తడిస్థన సంపదలను, 
భోగాలను మాత్రమే అనుభవించగలము.  
 

శో్ల॥  నచైతద్ధవదమః కతరనోా గరీయః  
యదావజయేమ యద్ధవానో జయేయుః |  
యాన్యవ హ్తావ న జిజీవిషామః  
తేఽవస్థథతాః ప్రముఖ్య ధ్యరతరాషాుః ||    (6)   

తా॥ ఎవర్న్న చంపన తరావత ఇక మనం జీవించాలన్న అనుకమో 
అట్టవ ధ్యరతరాష్ట్రులు, బంధువులైన భీషామదులు యుదధభూమిలో మన 
ఎదుట న్నలిచియున్నార్జ. అద్గగాక ఈ యుదధంలో మనమే 
జయిసతమో, లేదా వార్థ జయిసతర్య న్నకు తెలియదు. అందువలో 
ఇప్పడు ఏద్ధ మనకు మంచిద్య తేలుైకలేకపోతున్నాను.  
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శో్ల॥  కరుణా ద్యషో పహ్తసవభావః  
పృచాామి తావం ధ్రమ సంమఢచేతాః |  
యచ్ఛ్ాేయః సా న్నశిైతం బ్రూహితన్యమ  
శిష్ాసేతఽహ్ం శాధి మాం తావం ప్రపనాం ||   (7)  

తా॥ కరుణా ద్యష్ం చేత న్న సవభావం దెబుతినాద్ధ. ధ్రమమేద్య 
తెలుస్సకలేన్న వాడనై న్ననుా అడుగుతున్నాను. న్నకు ఏద్ధ శ్రేయసోస 
న్నశైయించి దాన్నన్య తెలియజెయిా. న్యను నీ శిష్ట్రాణిణ. న్ననుా 
శరణుజొచిైన న్నకు బోధించ్య.  
 

శో్ల॥  నహిప్రపశాామి మమాపనుదాాత్  
యచాోక ముచాోష్ణ మింద్రియాణం |  
అవాపా భూమావసపతా మృదధం  
రాజాం స్సరాణ మపచాధిపతాం ||    (8)  

తా॥ ఇంద్రియాలను దహింపచేస్సతనాట్టవ న్న యీ శ్లకన్నా తొలగించే 
ఉపయమేద్య తెలియటం లేదు. శతృవులు లేనట్టవ, సరవసమృదధమైన 
ఈ భూలోక రాజాంగాన్న, దేవలోక రాజాాధిపతాం గాన్న ఈ శ్లకన్నా 
తొలగించలేవు.  
 

సంజయ ఉవాచ:  
శో్ల॥ ఏవముకతా హ్ృషీకేశం గుడాకేశః పరంతపః! | 

నయోతసయ ఇతి గోవిందం ఉకతా తూషీణం బభూవహ్||(9) 
తా॥ సంజయుడంటున్నాడు: పర్జలను తపంపజ్యసే ఓ రాజా! 
గుడాకేశుడైన అర్జునుడు హ్ృషీకేశున్నతో (శ్రీకృష్ట్రణన్నతో) ఇలా చెపు, 
యుదధం చెయానన్న ముభావంగా (మౌనంగా) ఉండిపోయాడు.  
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శ్లో||  తమువాచ హ్ృషీకేశః ప్రహ్సన్నావభారత |  
సేనయోర్జభయోరమధ్యావిషీదంత మిదం వచః ||     (10) 

తా॥ భారతా! రెండుసేనల మధ్ా దుఃఖిస్సతనా అర్జునున్నతో శ్రీకృష్ట్రణడు 
నవువతూ ఇలా అంటున్నాడు.  
 

శ్రీ భగవానువాచ:  
శో్ల॥ అశ్లచాాననవశ్లచసతాం ప్రజాావాదాంశై భాష్సే |  

గతాస్తనగతా స్తంశై న్ననుశ్లచంతి పండితాః || (11)  
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: అర్జున్న! దుఃఖించతగన్నవార్న్న గూర్ై 
నీవు దుఃఖిస్సతన్నావు. గొపు పండితున్నలాగా మాట్టోడుతున్నావు. కన్న 
మరణించినవార్న్న గూర్ైగాన్న, జీవించియునావార్న్న గూర్ై గాన్న 
పండితులైనవార్జ ఎనాట్టకీ దుఃఖించర్జ.  
 

శో్ల॥ నతేవవాహ్ం జాతు న్నసం నతవం న్యమే జన్నధిపః |  
న చైవ న భవిషాామః సర్థవవయ మతఃపరం ||      (12)  

తా॥ న్యను లేన్న సమయం అంటూ ఎప్పుడూ లేదు. అలాగే నీవు గాన్న, 
ఈ రాజులు గాన్న లేన్న సమయం కూడా ఎప్పుడూ లేదు. ఈ 
శరీరాలు నశించినపుట్టకీ ఇక మీదట కూడా మనందరం 
లేకపోవుట అన్యద్ధ లేదు.  
 

శో్ల॥ దేహినోఽస్థమన్ యధ్యదేహే కౌమారం యౌవనం జరా|  
తధ్య దేహాంతర ప్రాపతః ధీరసతత్ర నముహ్ాతి ||        (13) 

తా॥ దేహ్ధ్యర్యైన జీవున్నకి ఈ శరీరంలో ాలాం, యౌవనం, 
ముసలితనం ఎలాగో అలాగే మర్య దేహ్ం కూడా వస్సతనాద్ధ. వివేకం 
గలవాడు ఈ విష్యంలో ఎటువంట్ట మోహాన్నా చెందడు.  
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శో్ల॥ మాత్రాసురాూస్సత కౌంతేయ! శీతోష్ణ స్సఖదుఃఖదాః |  
ఆగమాపయినోఽన్నతాాః తాం స్థతతిక్షసవ భారత!||  (14) 

తా॥ కౌంతేయా! ఇంద్రియాలకు శబదసురాూద్ధ విష్యాలతో కలిగే 
సంయోగం వలో శీతోషాణలు, స్సఖదుఃఖాలు కలుగుతూ 
ఉంట్టయి.  అవి రాకడపోకడ కలిగినవి; అశాశవతమైనవి. కనుక ఓ 
భారతా! వాట్టన్న సహించ్యము.  
 

శో్ల॥ యంహి నవాధ్యంతేాతే ప్పర్జష్ం ప్పర్జష్రషభ! |  
సమదుఃఖ స్సఖం ధీరం సోఽమృతతాతాయ కలుతే ||    (15)  

తా॥ ప్పర్జష్శ్రేష్ట్రుడా! స్సఖదుఃఖములందు సమభావము గల ధీర్జడైన 
ఏ ప్పర్జష్ట్రన్న ఈ మాత్రాసురూములు (ఇంద్రియ విష్య 
సంయోగములు) ాధించవో అతడు అమృతతావన్నా (మోక్షాన్నా) 
అందుకవట్టన్నకి అర్జహడవుతున్నాడు.  
 

శో్ల॥  న్నసతో విదాతే భావః న్నభావో విదాతే సతః |  
ఉభయోరప దృషోవఽoతః తవనయోసతతతాదర్ూభిః || (16) 

తా॥ లేన్నదాన్నకి (అసత్ కు) ఉన్నకి లేదు. ఉనాదాన్నకి (సత్) 
లేకపోవటం అన్యద్ధ లేదు. ఈ రెండింట్ట యొకక న్నశైయం, చివర్ 
న్నష్కరష తతతాజాానుల చేత దర్ూంపబడింద్ధ.  
 

శో్ల॥ అవిన్నశితు తద్ధవద్ధధ యేన సరవమిదం తతం |  
విన్నశమవాయసాసా నకశిైతకర్జతమరహతి ||         (17) 

తా॥ దేన్నచేత ఈ సమసత జగతుత వాాపంచబడియునాద్య అట్టవ ఆతమ 
న్నశనం లేన్నదన్న తెలుస్సక. న్నశనం లేన్న ఆతమను 
నశింపజ్యయుటకు ఎవవడూ సమర్జథడు కదు.  
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శో్ల॥ అంతవంత ఇమేదేహాః న్నతాసోాకత శరీర్ణః |  
అన్నశినోఽప్రమేయసా తసమదుాధ్ాసవ భారత! ||  (18)  

తా॥ న్నతామైనటువంట్ట, న్నశనం లేనటువంట్ట, సట్ట లేనటువంట్ట 
శరీర్కి (ఆతమకు) ఈ శరీరాలనీా నశించిపోయేవే. కనుక ఓ అర్జున్న! 
యుదధం చెయిా.  
 

శో్ల॥ య ఏనం వేతిత హ్ంతారం యశ్చైనం మనాతే హ్తం |  
ఉభౌ తౌన విజానీతః న్నయం హ్ంతి న హ్నాతే || (19) 

తా॥ ఎవర్జ ఆతమ చంప్యద్ధ అన్న అనుకుంట్టర్య, లేక చన్నపోయేద్ధ అన్న 
అనుకుంట్టర్య వార్జ ఉభయులు తతతాము తెలియన్నవార్థ. ఆతమ 
ఇతర్జలను చంప్యద్గ కదు, చన్నపోయేద్గ కదు.  
 

శో్ల॥  నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్  
న్న యం భూతావ భవితా వా న భూయః |  
అజో న్నతాశాూశవతోఽయం ప్పరాణః  
న హ్నాతే హ్నామాన్య శరీర్థ ||           (20) 

తా॥ ఈ ఆతమ ఎనాట్టకీ ప్పట్టవద్గ కదు, చన్నపోయేద్గ కదు. ఇద్ధవరకు 
లేకుండి కంతకలం తరావత ఉండేద్గ కదు. ఇద్ధ ప్పటువకలేన్నద్ధ, 
న్నతామైనద్ధ, ఎలోప్పుడూ ఉండేద్ధ, అన్నద్ధయైనద్ధ. శరీరము 
చంపబడినపుట్టకీ ఇద్ధ చంపబడదు.  

శో్ల॥ వేదావిన్నశినం న్నతాం య ఏన మజమవాయం |  
కధ్ంసప్పర్జష్ః పరథ! కం ఘ్నతయతి హ్ంతికం ||  (21)  
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తా॥ ఓ పరాథ! ఎవడు ఈ ఆతమను ప్పటువకలేన్నదన్న, న్నశనం లేన్నదన్న, 
న్నతామైనదన్న, అక్షయమైనదన్న తెలుస్సకుంట్టడో, అట్టవ ప్పర్జష్ట్రడు 
ఎవర్న్న చంపసతడు? ఎవర్న్న చంప్పతాడు?  
 

శో్ల॥  వాసంస్థ జీరాణన్న యధ్య విహాయ 
  నవాన్న గృహాణతి నర్యఽపరాణి |  

తథా శరీరాణి విహాయ జీరాణన్న 
  అన్నాన్న సంయాతి నవాన్నదేహీ||     (22) 

తా॥ మానవుడు ఏ ప్రకరంగా చిన్నగిపోయిన వసాలను విడిచి 
నూతన వసాలను ధ్ర్స్సతన్నాడో, అలాగే ఆతమ జీరణదేహాలను వదలి 
క్రొతత దేహాలను పందుతునాద్ధ.  
 

శో్ల॥ నైనం ఛందంతి శసాణి నైనం దహ్తి పవకః |  
నచైనం కోేదయం తాాపః నశ్లష్యతి మార్జతః ||  (23) 

శో్ల॥ అచే ాద్యాఽయమ దాహోాఽయం అకోేద్యాశ్లష్ా ఏవచ|  
న్నతాససరవ గతః సథణుః అచలోఽయం సన్నతనః ||( 24) 

తా॥ ఈ ఆతమను శసాలు ఛేద్ధంచలేవు. అగిా కలైలేదు. నీర్జ ద్గన్నన్న 
తడుపలేదు. వాయువు ఎండించలేదు. (23) ఇద్ధ ఛేద్ధంపవీలులేన్నద్ధ, 
దహింప వీలులేన్నద్ధ, తడుప్పటకు వీలులేన్నద్ధ, ఎండించ వీలులేన్నద్ధ, 
ఇద్ధ న్నతామైనద్ధ, సరవవాాపకమైనద్ధ, స్థథరమైనద్ధ, అచలమైనద్ధ, 
సన్నతనమైనద్ధ(24).  
 

శో్ల॥ అవాకతఽయమ చింతోాఽయం అవికర్యాఽయ ముచాతే |  
తసమదేవం విద్ధతెచవనం న్ననుశ్లచితు మరహస్థ ||        (25) 
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తా॥ ఈ ఆతమ అవాకతం (ఇంద్రియములకు గోచర్ంచన్నద్ధ), అచింతాం 
(మనస్సస చేత చింతించవీలులేన్నద్ధ), అవికరాం (ఏ వికరాలు 
లేన్నద్ధ). ఈ ప్రకరంగా ఆతమను తెలుస్సకన్న శ్లకన్నా విడిచిపెటువ.  
 

శో్ల॥  అథచైనం న్నతాజాతం న్నతాం వా మనాసేమృతం |  
తధ్యపతవం మహాాహో! నైవం శ్లచితుమరహస్థ ||  (26) 

శో్ల॥  జాతసాహిధ్ృవో మృతుాః ధ్రువం జనమమృతసాచ |  
తసమదపర్హార్థాఽర్థధ నతవం శ్లచితుమరహస్థ ||      (27) 

తా॥ ఒకవేళ ఆతమప్పట్టవద్ధ, చన్నపోయేద్ధ అన్న అనుకున్నా ఓ 
మహాాహుడా! అప్పుడు కూడా నీవు శ్లకించాలిసన పన్నలేదు (26) 
ప్పట్టవన దాన్నకి మరణం, మరణించిన దాన్నకి ప్పటువక న్నశైయం గదా! 
మర్ న్నవార్ంచలేన్న ఈ విష్యంలో నీకు శ్లకమెందుకు? (27) 
 

శో్ల॥  అవాకతద్గన్నభూతాన్న వాకతమధ్యాన్నభారత! |  
అవాకత న్నధ్న్నన్యావ తత్రక పర్దేవన్న ||         (28) 

తా॥ భరతవంశంలో జన్నమంచిన అర్జున్న! భూతాల యొకక మొదలు 
కనబడదు, మధ్ా మాత్రం కనబడుతుంద్ధ, నశించిన తరావతా 
కన్నపంచవు. అట్టవ భూతాల కరకు ఎందుకు దుఃఖించటం?  
 

శో్ల॥  ఆశైరావత్ పశాతికశిైదేనం  
ఆశైరావద్ వదతి తధైవ చానాః |  
ఆశైరావత్ చైన మనాశృణోతి 
శ్రుతావప్యానం వేదనచైవ కశిైత్ ||          (29) 
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తా॥ ఒకనొకడు ద్గన్నన్న ఆశైరాంగా చూసతడు. మర్చకడు ద్గన్నన్న 
ఆశైరాంగా చెబుతాడు. ఇంకకడు ద్గన్నన్న ఆశైరాంగా వింట్టడు. అలా 
వినాపుట్టకీ ద్గన్నన్న ఎవడూ తెలుస్సకలేడు.  
 

శో్ల॥  దేహీ న్నతామవధ్యాఽయం దేహేసరవసా భారత! |  
తసమత్ సరావణి భూతాన్న నతవంశ్లచితుమరహస్థ ||  (30)  

తా॥ భారతా! అన్నా దేహాలలోనూ ఉండే ఈ దేహి (ఆతమ) న్నతామైనద్ధ, 
అవధ్ామైనద్ధ (వధించబడేద్ధ కదు). అందువలో ఏ ప్రాణి గుర్ంచి నీవు 
శ్లకించపన్నలేదు.  
 

శో్ల॥  సవధ్రమమప చావేక్షయ నవికంపతుమరహస్థ |  
ధ్రామయద్ధధ యుదాధచ్ఛ్ాేయోనాత్ క్షత్రియసానవిదాతే ||  (31) 

తా॥ సవధ్రమం దృషావయ చూచినపుట్టకీ నీవు చలించరాదు. 
క్షత్రియున్నకి సవధ్రమం కన్నా శ్రేయసకరమైనద్ధ మర్చకట్ట లేదు.  
 

శో్ల॥ యదృచాయాచోపపనాం సవరీదావరమపవృతం |  
స్సఖినః క్షత్రియాః పరథ! లభంతే యుదధమీదృశం ||  (32) 

తా॥ పరాథ! యాదృచాికంగా (అప్రయతాంగా) లభించినట్టవద్ధ, 
తెర్చియునా సవరీదావరం వంట్టద్ధ ఐన ఈ యుదధం అదృష్వవంతులైన 
క్షత్రియులకే లభిస్సతంద్ధ.  
 

శో్ల॥  అధ్చేతతా మిమం ధ్రమయం సంగ్రామం నకర్ష్ాస్థ |  
తతః సవధ్రమం కీర్తంచ హితావపపమవాపసయస్థ ||   (33) 

శో్ల॥  అకీర్తంచాప భూతాన్న కథయిష్ాంతితేఽవాయాం ||  
సంభావితసా చాకీర్తః మరణదతి ర్చాతే ||        (34) 
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తా॥ ఒకవేళ ఈ ధ్రమయుదాధన్నా చెయాకపోయావో; దాన్నవలో నీ 
సవధ్రామనీా, కీర్తన్న పోగొటువకన్యవాడివవుతావు. పైగా పపన్నా 
పందుతావు (33) అంతేకదు నీవు యుదధం నుండి తొలగిపోతే 
ప్రజలు నీ అపకీర్తన్న చిరకలం చెప్పుకుంట్టర్జ. గౌరవనీయున్నకి 
అపకీర్త అన్యద్ధ మరణం కన్నా ఎకుకవ ాధ్యకరం (34)  
 

శో్ల॥  భయాద్రణ దుపరతం మనాంతే తావం మహారధ్యః |  
యేషాం చతవంబహుమతః భూతావయాసాస్థ లాఘ్వం ||(35) 
శో్ల॥  అవాచా వాదాంశైబహూన్ వద్ధష్ాంతి తవాహితాః |  

న్నందంతసతవసమరథయం తతో దుఃఖతరం నుకిం?||  (36) 
తా॥ అర్జున్న! నీవు భయం వలోన్య యుదధరంగం నుండి 
పర్పోయావన్న మహారథులు అనుకుంట్టర్జ. ఇంతవరకు న్ననుా 
గౌరవంగా చూచినవార్థ చ్యలకనగా మాట్టోడతార్జ (35).  
నీ శతృవులు న్ననుా అన్యక విధ్యలుగా అనరాన్న మాటలంట్టర్జ. నీ 
సమరథతను శంకిసతర్జ. అంతకన్నా మించిన దుఃఖం నీకు ఇంకేం 
ఉంటుంద్ధ?  
 

శో్ల॥  హ్తో వా ప్రాపసయసే సవరీం జితావవా భోక్షయ సే మహీం|  
తసమ దుతితష్ు కౌంతేయ! యుదాధయ కృతన్నశైయః ||(37) 

తా॥ కుంతనందన్న! చన్నపోయావా! సవరాీన్నా పందుతావు; 
విజయం సధించావా! రాజాాన్నా పందుతావు. అందువలో లే! లేచి 
యుదాధన్నకి కృతన్నశైయుడవుక!  
 

శో్ల॥  స్సఖదుఃఖ్య సమే కృతావ లాభాలాభౌ జయాజయౌ |  
తతో యుదాధయ యుజాసవ  నైవం పప మవాపసయస్థ ||   (38) 
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తా॥ స్సఖదుఃఖాలను, లాభనషావలను, జయాపజయాలను 
సమముగా భావించి యుదాధన్నకి సనాదుధడివిక! అలా చేసేత ఇక నీవు 
పపన్నా పందవు.  
 

శో్ల॥ ఏషాతేఽభిహితా సంఖ్యా బుద్ధధ ర్యాగే తివమాంశ్రుణు |  
బుదాధయయుకత యయాపరథ! కరమబంధ్ం ప్రహాసాస్థ ||      (39) 

తా॥ ఇంతవరకు నీకు జాాన్నన్నా బోధించటం జర్గింద్ధ. ఇక ఈ బుద్ధధ 
యోగాన్నా గుర్ంచి విను. పరాథ! ఈ జాానంతో కూడుకుంట్ట నీవు 
కరమబంధ్యన్నా ఛేద్ధంచగలవు.  
 

శో్ల॥  న్యహాభిక్రమ న్నశ్లఽస్థత ప్రతావాయోనవిదాతే |  
సవలు మపాసా ధ్రమసా త్రాయతే మహ్తోభయాత్||(40) 

శో్ల॥  వావసయాతిమకబుద్ధధః ఏకేహ్ కుర్జనందన! |  
బహుశాఖాహ్ానంతాశై బుదధయోఽవావసయిన్నం||  (41) 

తా॥ ఈ న్నషాకమ కరమయోగంలో క్రమభంగం జరగటం గాన్న, 
వాతిర్థక ఫలితాలు రావటం గాన్న జరగదు. అంతేకదు. ఏ కంచెం 
ఆచర్ంచిన్న గొపు భయం నుండి న్ననుా రక్షిస్సతంద్ధ. (4 ) 
కుర్జనందన్న! కర్కలు లేన్న న్నశైయబుద్ధధ ఏకగ్రంగా ఉంటుంద్ధ. అదే 
న్నశైయం లేన్న వార్బుద్ధధ అన్యక శాఖోపశాఖలుగా చీలిపోయి 
ఉంటుంద్ధ. (41) 
 

శో్ల॥  యామిమాం ప్పష్ఠుతాంవాచం ప్రవదం తావిపశిైతః|  
వేదవాద రతాః పరథ! న్ననాదసీతతి వాద్ధనః ||        (42) 

శో్ల॥  కమాతామనః సవరాీపరాః జనమకరమ ఫలప్రదాం |  
క్రియావిశ్చష్ బహుళం భోగైశవరా గతిం ప్రతి||       (43) 
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శో్ల॥  భోగైశవరా ప్రసకతన్నం తయాపహ్ృత చేతసం |  
వావసయాతిమక బుద్ధధః సమాధ్మన విధీయతే ||      (44) 

తా॥ పరాథ! వేదములందలి అరథవాదము (కరమకండ) లో ఆసకిత 
గలవార్జ కర్కలతో న్నండి, సవరీస్సఖముల పటో ఆకర్షతులై; సవరీ 
స్సఖముల కంట్ట కరవలస్థంద్ధ ఇంకేమీ లేదన్న వాద్ధసత                               
ర్జ. అట్టవ అజాానులు (అవివేకులు) అన్యక క్రియా విశ్చషాలతో కూడి, 
జనమకరమ వలయంలో త్రిపు, భోగైశవరాాల వైప్పకు తస్సకుపోయే 
(మోదుగ) ప్పవువలవంట్ట మధురమైన మాటలను చెబుతూ ఉంట్టర్జ. 
అలాంట్ట వార్ మాటలకు ముగుధలై, భోగైశవరాాల వైప్పకు ఎవర్జ 
ఆకర్షంచబడతార్య వార్ వివేకం హ్ర్ంచ్యకుపోతుంద్ధ. దాన్నవలో 
వార్బుద్ధధ స్థథరముగా బ్రహ్మన్నష్ు యందు న్నలువదు.  
 

శో్ల॥  త్రైగుణా విష్యావేదాః న్నస్త్చాగుణోా భవార్జున! |  
న్నరదాంద్యవ న్నతాసతతయసధః న్నర్యాగక్షేమ ఆతమవాన్||    (45) 

తా॥ అర్జున్న! వేదాలు త్రిగుణలతో కూడిన విష్యాలకు చెంద్ధ 
ఉనావి. నీవు త్రిగుణలకు అతతుడవై, దవందావలను వద్ధలిపెట్టవ, 
న్నతామ సతతాగుణంలో న్నలిచి, యోగక్షేమాలను పట్టవంచ్యకకుండా 
ఆతమజాానము కలవాడివి క! 
 

శో్ల॥  యావాన్నరథ ఉదపన్య సరవతః సంప్పోతోదకే |  
తావాన్ సర్థవష్ట్ర వేదేష్ట్ర బ్రాహ్మణసా విజానతః ||    (46) 

తా॥ అంతట్ట నీర్జ పంగిపర్జోతునాప్పుడు సాన్నదుల కరకు 
భావులు, చెర్జవులు జలపత్రల అవసరం ఎంతవరక బ్రహ్మజాానము 
గల బ్రాహ్మణున్నకి ఈ వేదాలలోన్న కరమకండ అంతవరకే అవసరం.  
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శో్ల॥  కరమణేా వాధికరసేత మాఫలేష్ట్ర కదాచన |  
మాకరమఫల హేతురూభః మాతేసంగోఽసతా కరమణి ||  (47) 

తా॥ కరమలు చేయుటయందే నీకు అధికరం ఉనాద్ధ. 
కరమఫలానెాప్పుడూ  కరవదుద. కరమఫలాన్నకి నీవెప్పుడూ కరకుడివి 
కవదుద. అకరమతో సంగభావము నీకు కలుగకుండుగాక!  
 

శో్ల॥  యోగసధఃకుర్జ కరామణి సంగంతాకతా ధ్నంజయ! |  
స్థదధయస్థద్యధయ సమోభూతావ సమతవం యోగ ఉచాతే ||48) 

తా॥ ధ్నంజయా! సంగభావాన్నా విడిచిపెట్టవ, స్థద్ధధంచిన్న 
స్థద్ధధంచకపోయిన్న రెంట్టన్న సమం గావించి, యోగంలో న్నలిచి 
కరమలు చెయిా. సమతవమే యోగం అన్న చెపుబడుతునాద్ధ.  
 

శో్ల॥  దూర్థణ  హ్ావరం కరమ బుద్ధధ యోగాదధనంజయ! |  
బుదౌద శరణ మన్నవచా కృపణః ఫల హేతవః ||        (49) 

తా॥ ధ్నంజయా! బుద్ధధయోగం కన్నా సకమకరమ చాలా 
న్నకృష్వమైనద్ధ. కనుక నీవు బుద్ధధ యోగాన్యా శరణు పందు. ఫలితాన్నా 
కర్ కరమ చేసేవాడు పస్థన్నగొటువయే.  
 

శో్ల॥  బుద్ధధయుకత జహాతహ్ ఉభేస్సకృత దుష్కృతే |  
తసమద్యాగాయయుజాసవ యోగః కరమస్సకౌశలం || (50) 

తా॥ సమతవబుద్ధధతో కూడిన వాకిత ఈ జనమలోన్య ప్పణాపపలు 
రెంట్టనీ వదలిపెడతాడు. కనుక నీవు బుద్ధధ యోగాన్నకే స్థదధంక! 
యోగమంట్ట కరమలలో నైప్పణాతయే.  
 

శో్ల॥  కరమజం బుద్ధధ యుకతహి ఫలంతాకతా మనీష్ఠణః |  
జనమబంధ్ విన్నర్జమకతః పదం గచానతయ న్నమయం ||  (51) 
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తా॥ సమతవబుద్ధధతో న్నషాకమ కరమయోగాన్నా ఆచర్ంచి, కరమల వలో 
లభించే ఫలాన్నా విడిచిపెటవగల వివేకి జనమబంధ్ం నుండి పూర్తగా 
విడుదల పంద్ధ, దుఃఖరహితమైన పదాన్నా చేర్జకుంట్టడు.  
 

శో్ల॥  యదాతే మోహ్కలిలం బుద్ధధరవయతి తర్ష్ాతి |  
తదాగంతాస్థ న్నర్థవదం శ్రోతవాసాశ్రుతసాచ ||        (52) 

శో్ల॥  శ్రుతి విప్రతి పన్నాతే యదాసథసాతి న్నశైలా|  
సమాధ్యవచలాబుద్ధధః తదాయోగమవాపసయస్థ ||  53 

తా॥ ఎప్పుడైతే నీ బుద్ధధ మోహ్మన్య (అజాానమన్య) బురదను 
వద్ధలించ్యకుంటుంద్య అప్పుడు వినదగిన విష్యాల నుండి, వినా 
విష్యాల నుండి విరకితన్న పందుతావు. (52) 
తా॥ వినావాట్టతో విస్థగి వేసర్పోయిన నీ బుద్ధధ సమాధిలో 
న్నశైలంగా న్నలిచినప్పుడు నీవు పరమాతమతో యోగాన్నా 
పందుతావు.  

అర్జున ఉవాచ: 
శో్ల॥  స్థథతప్రజాసా క భాషా సమాధిసతసా కేశవ! |  

స్థథతధీః కిం ప్రభాష్యత కిమాసీత వ్రజ్యత కిం? ||   54  
తా॥ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, "కేశవా! సమాధి న్నష్వ యందుండే 
స్థథతప్రజుాన్న లక్షణం ఏమిట్ట? స్థథరబుద్ధధ గల అతడు ఎలా 
మాట్టోడుతాడు? ఎలా కూర్జైంట్టడు? ఎలా ప్రవర్తసతడు?"  
 

శ్రీ భగవానువాచ : 
శో్ల॥  ప్రజహాతి యదాకమాన్ సరావన్ పరథ! మనోగతాన్ |  

ఆతమన్యావాతమన్న తుష్వః స్థథతప్రజాసతద్యచాతే ||   55  

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 27 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

తా॥ శ్రీ భగవానుడంటున్నాడు. పరాథ! మనస్ససనందలి సమసతమైన 
కర్కలను ఎప్పుడు సంపూరణంగా విడిచిపెడతాడో, ఎప్పుడు తనలో 
తాను ఆనందాన్నా పందుతూ ఉంట్టడో అప్పుడు స్థథతప్రజుాడు అన్న 
పలువబడతాడు.  
 

శో్ల॥  దుఃఖ్యష్వనుద్ధవగామన్నః స్సఖ్యష్ట్ర విగత సుృహ్ః |  
వీతరాగ భయక్రోధ్ః స్థథతధీర్జమన్న ర్జచాతే ||   56  

తా॥ దుఃఖంలో ఉదేవగం చెందన్నవాడు, స్సఖాల కసం ఆరాటం 
చెందన్నవాడు, రాగము, భయము, క్రోధ్ము విడిచిన వాడు 
స్థథతప్రజుాడైన మున్నగా చెపుబడతాడు.  
 

శో్ల॥  యససరవత్రానభిసేాహ్ః తతతత్ ప్రాపాశుభాశుభం |  
న్నభినందతి న దేవష్ఠవ తసా ప్రజాాప్రతిష్ఠవతా ||   57  

తా॥ ఎవడు సమసత విష్యములందును ఆసకిత లేన్నవాడై, ఆయా శుభ 
అశుభాలను పంద్ధనప్పుడు ఆనంద్ధంచక, దేవష్ఠంచక ఉంట్టడో 
అట్టవవాన్న ప్రజాయే స్థథరమైనద్ధ.  
 

శో్ల॥  యదాసంహ్రతే చాయం కూర్యమంగానీవ సరవశః |  
ఇంద్రియాణంద్రియార్థధభాః తసా ప్రజాా ప్రతిష్ఠుతా||  58  

తా॥ తాబేలు తన అంగాలను లోపలకు ముడుచ్యకునాటుోగా ఇతడు 
ఎప్పుడైతే తన ఇంద్రియాలను విష్య వస్సతవుల నుండి 
ఉపసంహ్ర్ంచ్యకుంట్టడో అప్పడు అతడి ప్రజా స్థథరంగా ఉంటుంద్ధ.  
 

శో్ల॥  విష్యావిన్నవరతంతే న్నరాహారాసా దేహినః |  
రసవరుం రసోపాసా పరం దృషావాన్నవరతతే ||   59 
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తా॥ ఆహారాన్నా విడిచిపెట్టవన ప్పర్జష్ట్రన్న నుండి విష్య వస్సతవులు 
దూరంగా తొలగిపోతాయి. ఐతే విష్య వాసన (విష్యాలపై 
అభిర్జచి) మాత్రం అలాగే ఉండిపోతుంద్ధ. పరమాతమ దరూనంతోన్య ఆ 
అభిర్జచి (వాసన) కూడా తొలగిపోతుంద్ధ.  
 

శో్ల॥ యతతో హ్ాప కౌంతేయ! ప్పర్జష్సా విపశిైతః |  
ఇంద్రియాణి ప్రమాధీన్న హ్రంతి ప్రసభంమనః ||  60  

తా॥ కౌంతేయా! వివేకి అయిన ప్పర్జష్ట్రడు ప్రయతిాంచినపుట్టకీ 
బలవతతరమైన ఇంద్రియాలు మనస్ససను బలాతాకరంగా 
విష్యాలపైకి లాగివేస్తతన్య ఉంట్టయి.  
 

శో్ల॥  తాన్న సరావణి సంయమా యుకత ఆసీత మతురః |  
వశ్చహి యసేాంద్రి యాణి తసా ప్రజాాప్రతిష్ఠుతా ||  61  

తా॥ అట్టవ బలవతతరమైన ఇంద్రియాలన్నాంట్టన్న సవధీనంలో పెటువకన్న, 
యోగయుకుతడై, నన్యా (భగవంతున్య) లక్షయంగా పెటువకన్న ఉండాలి. 
ఎవర్ ఇంద్రియాలు సవధీనంలో ఉంట్టయో వార్ ప్రజాయే స్థథరంగా 
ఉంటుంద్ధ (అతడే స్థథతప్రజుాడు).  
 

శో్ల॥  ధ్యాయతో విష్యాన్ ప్పంసః సంగసేతషూప జాయతే |  
సంగాతసం జాయతే కమః కమాత్ క్రోధ్యఽభి జాయతే || 62 
శో్ల॥  క్రోధ్యదభవతి సమోమహ్ః సమోమహాత్ సమృతి విభ్రమః |  

సమృతి భ్రంశాత్ బుద్ధధన్నశః బుద్ధధ న్నశాత్ ప్రణశాతి ||   63 
తా॥ ఇంద్రియ విష్యాలను గుర్ంచి సదా చింతించే ప్పర్జష్ట్రన్నకి ఆ 
విష్యాలతో సంగభావం కలుగుతుంద్ధ. సంగభావం వలో కర్క 
కలుగుతుంద్ధ. కర్కవలో కపము జన్నస్సతంద్ధ.  
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తా॥ కపం వలో అవివేకం (మోహ్ం) కలుగుతుంద్ధ. అవివేకం వలో 
మతి భ్రమిస్సతంద్ధ. మతి భ్రమవలో బుద్ధధ నశిస్సతంద్ధ. బుద్ధధ నశించి 
పోవటంతో సరవన్నశనం కలుగుతుంద్ధ.  
 

శో్ల॥  రాగ దేవష్ వియుక్చతస్సత విష్యాన్నంద్రియైశైరన్ |  
ఆతమవశ్చా ర్వధ్యయాతామ ప్రసదమధి గచాతి ||  64  

శో్ల॥  ప్రసదే సరవ దుఃఖాన్నం హాన్న రసోాపజాయతే |  
ప్రసనా చేతసో హాాశు బుద్ధధః పరావతిష్ుతే ||   65  

తా॥ రాగదేవషాల నుండి విడివడి, ఇంద్రియాలను తన వశంలో 
ఉంచ్యకన్న, మనస్ససను తన ఆధీనంలో ఉంచ్యకన్న విష్యాలలో 
సంచర్స్సతనాపుట్టకీ అతడు ప్రశాంతంగాన్య ఉంట్టడు.  
తా॥ ప్రశాంతంగా ఉనాప్పుడు అతడి సమసత దుఃఖాలు నశిసతయి. 
ప్రసనా చితతము గలవాన్న బుద్ధధ తవరలోన్య న్నలకడ గలిగినదై 
యుంటుంద్ధ. (అతడే స్థథరమైన ప్రజా గలవాడు)  
 

శో్ల॥  న్నస్థత బుద్ధధ రయుకతసా నచాయుకత సా భావన్న |  
నచా భావయతః శాంతిః అశాంతసా కుతస్ససఖం || 66 

శో్ల॥  ఇంద్రియాణంహి చరతాం యనమనోఽను విధీయతే |  
తదసా హ్రతి ప్ర జాాం వాయురాావ మివాంభస్థ ||   67 

తా॥ న్నగ్రహ్ం లేన్నవాన్నకి బుద్ధధ స్థథరంగా న్నలవదు. అట్టవవాన్నకి 
ఆతమచింతన - ఆతమధ్యానం కుదరదు. ఆతమచింతన లేన్నవాన్నకి 
శాంతిలేదు. శాంతిలేన్న వాన్నకి స్సఖంలేదు.  
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తా॥ ఎందుకంట్ట విష్యాలలో సంచర్ంచే ఇంద్రియాలకు లోబడి 
మనస్సస కూడా వాట్టన్న అనుసర్సేత, నీట్టలోన్న పడవను తుఫాను గాలి 
ముంచి వేస్థనటుో అతడి మనస్సస అతన్న ప్రజాను ముంచివేస్సతంద్ధ.  
 

శో్ల॥  తసమదాసా మహాాహో! న్నగృహీతాన్న సరవశః |  
ఇంద్రియాణంద్రియార్థధభాః తసా ప్రజాా ప్రతిష్ఠుతా ||  68  

తా॥ అందువలో ఓ మహాాహుడా! ఎవర్ యొకక ఇంద్రియాలు 
విష్య వస్సతవుల నుండి అన్నా విధ్యలుగా న్నగ్రహింపబడతాయో 
అట్టవవాన్న ప్రజా (జాానం) యే స్థథరంగా ఉంటుంద్ధ. 
 

శో్ల॥  యాన్నశా సరవ భూతాన్నం తసాం జాగర్త సంయమీ|  
యసాం జాగ్రతి భూతాన్న సన్నశాపశాతో మున్యః || 69 

తా॥ సమసత ప్రాణులకు ఏద్ధ రాత్రియో ఇంద్రియ న్నగ్రహ్ముగల యోగి 
(సంయమి) అందులో మేలుకన్న ఉంట్టడు. దేన్నయందు ప్రాణులు 
మేలుకన్న ఉంట్టయో అద్ధ ఆతామవలోకనంలో ఉనా మునులకు రాత్రి 
యగుచ్యనాద్ధ.  
 

శో్ల॥  ఆపూరామాణ మచల ప్రతిష్వం 
సముద్రమాపః ప్రవిశంతి యదవత్ | 
తదవత్ కమాయం ప్రవిశంతి  సర్థవ 
సశాంతి మాపోాతి నకమకమీ ||    70 

తా॥ పర్పూరణంగా నీట్టతో న్నండి, స్థథరమైన ఉన్నకి గల సముద్రాన్నా ఏ 
ప్రకరంగా నీర్జ చేర్జకుంటునాద్య అలాగే ఎవర్లో సరవకమనలు 
ప్రవేశించి విలీనమైపోతున్నాయో అతడే శాంతిన్న పందుతాడు. 
కమదాస్సన్నకి ఆ అవకశం లేదు.  
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శో్ల॥ విహాయకమన్ యససరావన్ ప్పమాంశైరతి న్నసుృహ్ః |  
న్నరమమో న్నరహ్ం కరః సశాంతి మధి గచాతి ||  71  

తా॥ ఎప్పుడైతే సమసత కర్కలను విడిచి, అహ్ంకర మమకరాలు 
వదలి ఆశలేన్న వాడై సంచర్స్సతన్నాడో అట్టవ ప్పర్జష్ట్రడు పరమశాంతిన్న 
పందుతున్నాడు.  
 

శో్ల॥  ఏషాబ్రాహీమ స్థథతిః పరథ! నైన్నం ప్రాపా విముహ్ాతి |  
స్థథతావఽసా మంత కలేఽప బ్రహ్మన్నరావణ మృచాతి ||  72 

తా॥ పరాథ! ఇదే బ్రాహీమస్థథతి. ఈ స్థథతిన్న పంద్ధన తరావత ఇక 
మోహ్ం చెందడు. అంతా కలంలో కూడా ఈ స్థథతిలో న్నలిసేత అతడు 
బ్రహ్మ న్నరావణన్నా - బ్రహ్చమకాన్నా - మోక్షాన్నా పందుతాడు.  
 

గదాం:-  
ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీమద్ భగవద్గీతాస్స,  
ఉపన్నష్తుస, బ్రహ్మవిదాాయాం యోగశాసేా,  
శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే, సంఖాయోగో న్నమ, ద్ధవతయోధ్యాయః  

      

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్  తృతయోధ్యాయః 
కరమయోగః 

 

అర్జున ఉవాచ:  
శో్ల॥  జాాయసీ చేతకరమణసేత మతాబుద్ధధరున్నరథన! |  

తతికం కరమణి ఘోర్థమాం న్నయోజయస్థ కేశవ! || 1  
శో్ల॥  వాామిశ్రేణేవ వాకేాన బుద్ధధం మోహ్యసీవమే |  

తదేకం వద న్నశితైా యేనశ్రేయోహ్ మాప్పాయాం || 2 
తా॥ అర్జునుడంటున్నాడు: జన్నరధన్న! నీ అభిప్రాయం ప్రకరం 
కరమకనా జాానమే ఎకుకవైతే, ఓ కేశవా! ననీా ఘోర కరమలో ఎందుకు 
న్నయోగిస్సతన్నావు? (1) 
తా॥ గజిబిజి మాటలతో న్న బుద్ధధకి మోహాన్నా కలిగిస్సతన్నావు. 
ఇదంతా కదు. దేన్నవలో న్నకు శ్రేయస్సస కలుగుతుంద్య ఆ 
ఒకకదాన్నన్న న్నశైయించి చెప్పు. (2) 

శ్రీ భగవానువాచ:  
శో్ల॥  లోకేస్థమన్ ద్ధవవిధ్య న్నషాు ప్పరాప్రోకత మయా నఘ్! |  

జాాన యోగేన సంఖాాన్నం కరమయోగేన యోగిన్నం|| 3 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: ఓ పపరహితుడా! ఈ లోకంలో రెండు 
రకలైన సధ్న్న మారాీలు ముందే న్నచేత చెపుబడాాయి. 
సంఖుాలకు జాానయోగము, యోగులకు కరమయోగము అన్యవే ఆ 
రెండు మారాీలు.   
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శో్ల॥  నకరమణమన్నరంభాత్ నైష్కరమయం ప్పర్జషోశుాతే |  
నచసనాసన్నదేవ స్థద్ధధం సమధిగచతాి ||   4 

తా॥ మానవుడు తాను చేయవలస్థన కరమలను చేయకపోవటం వలో 
న్నషాకమకరమల దావరా పందవలస్థన శాంతస్థథతిన్న పందలేడు. 
అసలు కరమలే చేయకుండా విడిచి పెడితే నైష్కరమయ స్థద్ధధన్న ఎనాట్టకీ 
పందలేడు.  
 

శో్ల॥  నహికశిైత్ క్షణమప జాతు తిష్ుతాకరమకృత్ |  
కరాతేహ్ావశః కరమ సరవప్రకృతి జైర్జీణః ||   5  

తా॥ ఎవవరూ ఒకకక్షణం కూడా కరమలన్నచర్ంచకుండా ఉండలేర్జ. 
ప్రతివాడూ తన సవభావం వలో కలిగిన సతవరజసతమో గుణల చేత 
అవశుడై (అసవతంత్రుడై) కరమలు చేస్తతన్య వుంట్టడు.  
 

శో్ల॥  కర్థమంద్రియాణి సంయమా య ఆసేత మనససమరన్ |  
ఇంద్రియారాథన్ విమఢతామ మిధ్యాచారసస ఉచాతే || 6 

తా॥ ఎవరైతే కర్థమంద్రియాలను న్నగ్రహించి మనస్ససలో ఇంద్రియ 
విష్యాలను సమర్స్సతంట్టడో అతడు పరమ మర్జుడు, కపట్టచార్ 
అన్న పలవబడతాడు.  
 

శో్ల॥  యస్థతాంద్రియాణి మనస న్నయమాారభతేఽర్జున! |  
కర్థమంద్రియైః కరమయోగం అసకతసస విశిష్ాతే ||   7  

తా॥ అర్జున్న! ఎవరైతే మనస్సస దావరా జాాన్యంద్రియాలను న్నగ్రహించి, 
కర్థమంద్రియాల దావరా సంగభావం లేకుండా కరమయోగాన్నా 
ఆరంభిసతడో అతడే శ్రేష్ట్రుడు.  
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శో్ల॥  న్నయతం కుర్జకరమతవం కరమజాాయోహ్ాకరమణః |  
శరీర యాత్రాపచతే నప్రస్థదేధయ దకరమణః ||  8  

తా॥ నీ కరతవా కరమను నీవు చెయిా. కరమ చేయకుండటం కనా 
చేయటమే మంచిద్ధ. పన్న చేయకపోతే శరీరయాత్ర కూడా జరగదు.  
 

శో్ల॥  యజాారాథత్ కరమణో నాత్ర లోకయం కరమబంధ్నః | 
తదరథం కరమ కౌంతేయ! ముకతసంగసస మాచర ||  9  

తా॥ యజాం కసం చేసే కరమలకనా వేరైన కరమల వలోన్య ఈ లోకం 
బంధింపబడుతునాద్ధ. కుంతకుమారా! అందువలో సంగభావాన్నా 
వద్ధలిపెట్టవ యజాకరమల న్నచర్ంచ్య.  
 

శో్ల॥  సహ్యజాాః ప్రజాసృషావా ప్పర్యవాచ ప్రజాపతిః |  
అన్యన ప్రసవిష్ాధ్వం ఏష్వోస్థతాష్వకమధుక్ ||   10  

శో్ల॥  దేవాన్ భావయతాన్యన తేదేవా భావయంతువః |  
పరసురం భావయంతః శ్రేయః పరమవాపసయధ్ || 11  

తా॥ బ్రహ్మదేవుడు సృష్ఠవ చేసేటప్పుడు యజాంతో సహా ప్రజలను 
సృష్ఠవంచి ముందే ఇలా చెపుడు. "ఈ యజాకరమల చేత మీర్జ వృద్ధధ 
పందండి, ఇద్ధ మీ కర్న కరెకలు తర్థై కమధ్యనువు వంట్టద్ధ" అన్న 
ఆశీరవద్ధంచాడు. (1 ) "ఈ యజాకరమల చేత దేవతలను తృపత 
పరచండి. ఆ దేవతలు మిముమ అనుగ్రహించి తృపత పర్జసతర్జ. ఇలా 
పరసురం తృపతనొంద్ధంచ్యకనుట దావరా గొపు శ్రేయస్ససను 
పందుతార్జ" (11) 
 

శో్ల॥  ఇషావన్ భోగాన్ హివోదేవా దాసాంతే యజాభావితాః |  
తైరథతాతన ప్రదాయైభాః యో భంకేత సేతన ఏవసః ||  12  
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తా॥ యజాము చేత సంతోష్పెటవబడిన దేవతలు మీకు ఇష్వమైన 
భోగాలను ఇసతర్జ. ఆ దేవతల చేత ఇవవబడినవాట్టన్న వార్కి 
సమర్ుంచకుండా ఎవడు అనుభవిసతడో అట్టవవాడు దంగయే.  
 

శ్లో||  యజాశిషావ శినససంతః ముచాంతే సరవకిలిుషైః |  
భంజతే తేతవఘ్ంపప యేపచంతాాతమకరణత్ || 13 

తా॥ యజాము చేయగా మిగిలిన అమృతాన్నా (దేవతలకు 
సమర్ుంచగా మిగిలిన దాన్నా) భజించిన సతుుర్జష్ట్రలు సమసత 
పపల నుండి విడుదల పందుతార్జ. అలాగాక ఎవరైతే తమ కరకే 
వండుకుంట్టర్య అట్టవవార్జ పప్పలు. వార్జ పపన్యా తింట్టర్జ.  

శో్ల॥  అన్నాదభవంతి భూతాన్న పరున్నాదనా సంభవః |  
యజాాత్ భవతి పరునాః యజాః కరమసముదభవః || 14  

శో్ల॥  కరమబ్రహోమదభవం విద్ధధ బ్రహామక్షర సముదభవం | 
తసమత్ సరవగతం బ్రహ్మ న్నతాం యజ్యా ప్రతిష్ఠవతం || 15  

తా॥ ప్రాణులనీా అనాం వలో ప్పడుతున్నాయి. అనాం మేఘ్ం వలో 
ప్పడుతునాద్ధ. మేఘ్ం యజాం వలో, యజాం కరమవలో ప్పడుతునాద్ధ.  
 కరమ సృష్ఠవకరత బ్రహ్మదేవున్న నుండి ప్పట్టవనద్ధ. ఆ బ్రహ్మదేవుడు 
సరవవాాపకమైన అక్షర్జడైన పరమాతమ నుండి జన్నమంచాడు. అందువలో 
సరవవాాపకుడైన పరమాతమయే న్నతామ యజాంలో ప్రతిష్ఠుతుడై 
యున్నాడు.  
 

శ్లో||  ఏవం ప్రవర్తతం చక్రం న్ననువరతయతహ్ యః |  
అఘ్నయుర్ంద్రియారామః మోఘ్ం పరథ! సజీవతి ||  16 
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తా॥ అర్జున్న! ఎవడైతే ఇలా పర్భ్రమించే జగచాక్రన్నా అనుసర్ంచడో 
వాడు పపతుమడే. అట్టవవాడు ఇంద్రియాలకు దాస్సడు. వాడి జీవితం 
వారథం.  
 

శో్ల॥  యసతాతమరతి ర్థవసాత్ ఆతమతృపతశ ైమానవః |  
ఆతమన్యావచ సంతుష్వః తసా కరాం న విదాతే ||  17  

శో్ల॥  నైవతసాకృతే న్నరధః న్నకృతే న్యహ్కశైన |  
నచాసా సరవభూతేష్ట్ర కశిైదరథవాపశ్రయః ||  18  

తా॥ ఏ మానవుడు తన (ఆతమ) లోన్య రమిస్తత, తనలోన్య 
తృపతచెందుతూ, తనలోన్య సంతుష్ఠవ చెందుతూ ఉంట్టడో అట్టవవాన్నకి 
ఇక చేయదగిన కరాం అంటూ ఏమీలేదు.  
 ఆతమలోన్య ఆనంద్ధంచే అట్టవ ఆతమవిదునకు ఈ లోకంలో 
కరమచేయటం వలో గాన్న, కరమ చేయకుండా ఉండటం వలో గాన్న ఎట్టవ 
ప్రయోజనము లేదు. తన ప్రయోజనం కరకు సమసత ప్రాణులలో 
దేన్ననీ ఆశ్రయించడు.  
 

శో్ల॥  తసమత్ అసకత ససతతం కరాం కరమ సమాచర |  
అసకత హాాచరన్ కరమ పరమాపోాతి పూర్జష్ః || 19  

తా॥ అందుచేత సంగభావం లేకుండా ఎలోప్పుడూ చేయవలస్థన 
కరమను చేస్తత ఉండు. సంగభావాన్నా విడిచి (ఫలాసకితన్న విడిచి) 
కరమను ఆచర్ంచటం వలోన్య మానవుడు మోక్షాన్నా పందుతున్నాడు.  
 

శో్ల॥  కరమణవహి సంస్థద్ధధం ఆస్థథతా జనకదయః |  
లోక సంగ్రహ్మేవాఽప సంపశాన్ కర్జత మరహస్థ ||  20  
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తా॥ జనకుడు మొదలైనవార్జ న్నషాకమ కరమల దావరాన్య మోక్షమును 
పందార్జ. లోక కళాణన్నా దృష్ఠవలో ఉంచ్యకన్న అయిన్న కరమ 
చేయటమే నీకు తగును.  
 

శో్ల॥  యదాదాచరతి శ్రేష్ుః తతతదేవేతర్యజనః |  
సయత్ ప్రమాణం కుర్జతే లోకసతదను వరతతే ||  21  

తా॥ శ్రేష్ట్రుడు దేన్ననైతే ఆచర్స్తత ఉంట్టడో ఇతర జనులు దాన్నన్య 
ఆచర్స్తత ఉంట్టర్జ. అతడు దేన్నన్న ప్రమాణంగా తస్సకుంట్టడో 
లోకం దాన్నన్య అనుసర్స్సతంటుంద్ధ.  
 

శో్ల॥  నమే పరాథస్థత కరతవాం త్రిష్ట్రలోకేష్ట్రకించన |  
న్నన వాపతమవాపతవాం వరతఏవచకరమణి ||  22  

శో్ల॥  యద్ధహ్ాహ్ంనవర్థతయం జాతుకరమణా తంద్రితః |   
మమవరాతానువరతంతే మనుషాాః పరథ! సరవశః ||  23  

శో్ల॥  ఉతసదేయు ర్మేలోకః నకురాాం కరమచేదహ్ం |  
సంకరసాచ కరాతసాం ఉపహ్న్నా మిమాః ప్రజాః || 

 24  
తా॥ పరాథ! ములోోకలోోనూ న్నకు చేయవలస్థన కరతవాం అంటూ 
ఏమీలేదు. ఇంతవరకు న్యను పందకుండా ఉనాద్ధ గాన్న, ఇక ముందు 
పందవలస్థనద్ధ గాన్న ఏమీలేదు. అయిన్న సర్థ న్యను కరమలు చేస్తతన్య 
ఉన్నాను (22). (ఎందుకంట్టవా?) ఒకవేళ న్యను గనుక 
జాగరూకతతో కరమలను చేయకుండా సోమర్గా ఉంట్ట 
మనుష్ట్రాలందరూ అన్నా విధ్యలా నన్యా అనుసర్సతర్జ (23). న్యను 
కరమను చేయకపోతే జనులంతా చెడిపోతార్జ. కరమసంకరాన్నకి 
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కరకుణణవుతాను. ఈ జనులను న్నశనం చేస్థన వాడనవుతాను 
(24). 
 

శో్ల॥  సకతః కరమణా విదావంసః యధ్యకురవంతి భారత! |  
కురాాద్ధవదావంసతధ్యసకతః చికీర్జషర్ లోకసంగ్రహ్ం||  25  

శో్ల॥  నబుద్ధధభేదం జనయేత్ అజాాన్నం కరమసంగిన్నం |  
జోష్యేత్ సరవకరామణి విదావన్ యుకతః సమాచరన్ || 26 

తా॥ అర్జున్న! కరమఫలము నందు ఆసకిత గల అజాానులు ఏ విధ్ంగా 
కరమలను శ్రదధతో చేసతర్య అలాగే కరమఫలము నందు ఆసకితలేన్న 
జాానులు లోకక్షేమాన్నా కర్ శ్రదధతో పనులు చేయాలి. (25) 
కరమఫలాసకితతో కరమలలో ఇర్జకుకపోయిన అజాానుల బుద్ధధన్న వివేకి 
(జాాన్న) చెదరగొటవకూడదు. తాను యోగంలో న్నలిచి కరమలు చేస్తతన్య 
వార్న్న సమసత కరమలను ఆచర్ంచ్యటకు ప్రోతసహించాలి.  
 

శో్ల॥  ప్రకృతేః క్రియమాణన్న గుణః కరామణి సరవశః | 
అహ్ంకర విమఢతామకరాత2హ్మితి మనాతే ||  27  

శో్ల॥  తతవవితుత మహాాహో! గుణకరమవిభాగయోః |  
గుణగుణేష్ట్రవరతంత ఇతిమతావనసజుతే ||   28  

తా॥ ప్రకృతి గుణలవలోన్య అన్నా విధ్యలుగా కరమలు చేయబడు 
తున్నాయి. అయితే అహ్ంకరం చేత వివేకం కలోుయిన మర్జుడు 
జర్గే కరమలకు న్యన్య కరతను అన్న భావిస్సతంట్టడు. (27) 
 ఓ మహాాహుడా! గుణకరమ విభాగాల తతవం తెలిస్థనవాడు 
గుణలు గుణలలో ప్రవర్తస్సతన్నాయన్న గ్రహించి ఆ కరమలలో 
తగుల్కకనడు.(28)  
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శ్లో|| ప్రకృతేర్జీణ సంమఢః సజుంతే గుణకరమస్స |  
తానకృతసన విద్యమందాన్ కృతసన వినా విచాలయేత్ ||29 

తా॥ ప్రకృతి యొకక గుణల చేత మికికలి మఢులైన వార్జ 
గుణకరమల యందు ఆసకుతలౌతున్నార్జ. సర్గాీ తెలియన్న అట్టవ 
మందబుదుధలైన వార్న్న సరవము తెలిస్థన జాాన్న చలింపజ్యయరాదు.  
 

శో్ల॥  మయిసరావణి కరామణి సనాయసాధ్యాతమచేతస|  
న్నరాశీర్ారమమోభూతావ యుధ్ాసావిగత జవరః ||  30  

తా॥ సరవకరమలను న్నయందే సమర్ుంచి, మనస్ససను ఆతమలో న్నలిప, 
ఆశలను, మమకరాలను విడిచిపెట్టవ, ఆరాట్టన్నా విసర్ుంచి నీ కరతవా 
కరమయైన యుదాధన్నా చెయిా.  
 

శో్ల॥  యేమే మతమిదం న్నతాం అనుతిష్వంతిమానవాః |  
   శ్రదాధవంతోఽన స్తయంతః ముచాంతే తేఽప కరమభిః || 31 
శో్ల॥  యేతేవ తదభాస్తయంతః న్నను తిష్ుంతి మే మ తః | 

సరవజాానవిమఢన్ సతన్ విద్ధధనషావనచేతసః ||   32 
తా॥ ఏ మానవులు న్నచే చెపుబడా ఈ మతాన్నా శ్రదధ గలవారై, 
అస్తయలేన్నవారై న్నతాము అనుసర్స్సతంట్టర్య అట్టవవార్జ కూడా 
కరమల నుండి విడువబడుతున్నార్జ (31). ఎవరైతే న్నచే చెపుబడిన 
ఈ మతాన్నా అస్తయాగ్రస్సథలై అనుసర్ంచర్య వార్జ బుద్ధధహీనులై, 
ఏమాత్రం జాానం లేన్న వారై చెడిపోతారన్న తెలుస్సక (32).  

శో్ల॥  సదృశం చేష్ుతే సవసాః ప్రకృతేర్ జాానవానప |  
ప్రకృతిం యాంతి భూతాన్న న్నగ్రహ్ఃకింకర్ష్ాతి ||  33  
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తా॥ జాానవంతుడైనపుట్టకీ తనయొకక ప్రకృతిన్న అనుసర్ంచియే 
ప్రవర్తస్తత ఉంట్టడు. ప్రాణులనీా తమ తమ ప్రకృతిన్న అనుసర్స్తత 
ఉంట్టయి. న్నగ్రహ్ం ఏం చేస్సతంద్ధ?  
 

శో్ల॥  ఇంద్రియసేాంద్రియ సార్థథ రాగదేవషౌ వావస్థథతౌ |  
తయోరా వశమాగచేతా్ తౌహ్ాసా పర్పంధినౌ ||  34  

తా॥ ప్రతి ఇంద్రియము యొకక విష్యమునందు రాగదేవషాలు 
(ఇషావన్నష్వములు) ఉనావి. ఆ రాగదేవషాలకు వశుడవు కవదుద. 
ఎందుకంట్ట అవే మన్నష్ఠకి శతృవులు.  
 

శో్ల॥  శ్రేయాన్ సవధ్ర్యమవిగుణః పరధ్రామత్ సవనుష్ఠుతాత్ |  
సవధ్ర్థమ న్నధ్నం శ్రేయః పరధ్ర్యమ భయావహ్ః ||  35  

తా॥ చకకగా ఆచర్ంచిన పరధ్రమం కనా గుణములేన్నదైన్న సవధ్రమమే 
మినా. సవధ్రామచరణలో మరణించిన్న శ్రేయసకరమే. పరధ్రమం 
భయానకమైనద్ధ.  
 

అర్జున ఉవాచ: 
శో్ల॥  అధ్కేన ప్రయుకతఽయం పపంచరతి పూర్జష్ః |  

అన్నచానాప వార్థషేయ! బలాద్ధవ న్నయోజితః ||  36  
తా॥ ఓ వార్థషేయా! (వృష్ఠవే వంశంలో జన్నమంచినవాడా!) అయితే ఈ 
ప్పర్జష్ట్రడు దేన్నచేత ప్రేర్థపంపబడి, ఇష్వం లేకుండాన్య, బలవంతంగా 
ఇతర్జలచే న్నయోగించబడిన వాన్నవలె పపకరాాలను 
చేస్సతన్నాడు?  
 

శ్రీ భగవానువాచ:  
శో్ల॥  కమ ఏష్క్రోధ్ ఏష్ రజోగుణ సముదభవః |  
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మహాశనో మహాపపమ విదేధయనమిహ్వైర్ణం ||  37  
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు. 'ఆ బలవతతరమైన శకిత కమము, 
క్రోధ్ము. ఇవి రజోగుణం నుండి ప్పడుతున్నాయి. ఈ కమాన్నకి ఆకలి 
ఎకుకవ, పైగా మహాపపన్నకి కరణమవుతుంద్ధ. ఈ కమక్రోధ్యలే 
ఇకకడ నీ శతృవులు అన్న తెలుస్సక.  
 

శో్ల॥  ధూమేన్న వ్రియతే వహిాః యధ్యదర్యూ మలేనచ |  
యధ్యలేున్నవృతో గరభః తధ్య తేన్యద మావృతం ||  38  

తా॥ ఏ విధ్ంగా పగచేత అగిా కపుబడుచ్యనాద్య, దుముమ చేత 
అదదం కపుబడుచ్యనాద్య, మావిచేత గరభంలో ఉనా శిశువు 
కపుబడుచ్యనాద్య, అలాగే కమం చేత జాానం కపుబడుచ్యనాద్ధ.  
 

శో్ల॥  ఆవృతం జాానమేతేన జాాన్ననో న్నతావైర్ణ |  
కమరూప్యణ కౌంతేయ! దుషూుర్థణనలేనచ ||  39  

తా॥ ఎంత న్నండించాలనుకున్నా న్నండన్న సగరం వంట్టద్ధ; తృపత 
పరచట్టన్నకి వీలులేన్న అగిా వంట్టద్ధ; కర్కయే సవరూపముగా గలద్ధ; 
జాాన్నకి న్నతాశతృవు అయిన ఈ కమంచేత జాానం 
కపుబడియునాద్ధ.  
 

శో్ల॥  ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధధః అసాధిషావన ముచాతే |  
ఏతైర్వమోహ్ యతేాష్ః జాాన మావృతాదేహినం ||  40  

తా॥ ఇంద్రియాలు, మనస్సస, బుద్ధధ ఈ కమాన్నకి ఆశ్రయ సథనములన్న 
చెపుబడుచ్యనావి. ఈ కమం జాాన్నన్నా కపువేస్థ ఇంద్రియాల చేత 
మనుష్ట్రాన్న వాామోహ్ పర్జస్సతనాద్ధ.  
 

శో్ల॥  తసమతతామింద్రియాణాదౌ న్నయమా భరతరషభ! |  
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పపమనంప్రజహి హేానం జాానవిజాాన న్నశనం ||  41  
తా॥ భరతశ్రేష్ట్రుడా! అందువలో ముందుగా నీవు ఇంద్రియాలను 
న్నగ్రహించి, జాానవిజాాన్నలను న్నశనం చేసే పపసవరూపమైన ఈ 
కమాన్నా ప్రయతా పూరవకంగా విడిచిపెటువ.  
 

శో్ల॥  ఇంద్రియాణి పరాణాహుః ఇంద్రియేభాః పరంమనః |  
మనసస్సత పరాబుద్ధధః యోబుదేధః పరతస్సతసః ||   42  

శో్ల॥  ఏవంబుదేధ పరంబుదాధా సంసతభాాతామనమాతమన్న |  
జహిశత్రుం మహాాహో! కమరూపం దురాసదం||  43  

తా॥ ఇంద్రియాలు దేహ్ం కనా గొపువన్న చెబుతార్జ. ఆ 
ఇంద్రియాలకనా మనస్సస అధికమైనద్ధ. మనస్సస కనా బుద్ధధ ఎంతో 
శ్రేష్ుమైనద్ధ. అట్టవ బుద్ధధకనా సరవశ్రేష్ుమైనద్ధ ఆతమ.  
తా॥ ఓ మహాాహుడా! ఇలా బుద్ధధ కనా ఎకుకవైన దాన్నన్న 
తెలుస్సకన్న, బుద్ధధచేత మనస్ససను న్నగ్రహించి, జయించ్యటకు 
కష్వమైన ఈ కమరూప శతృవును జయించ్య - విడిచిపెటువ - 
సంహ్ర్ంచ్య.  
 

గదాం:-  
ఓంతతసత్ ఇతి శ్రీమద్ భగవద్గతీాస్స, ఉపన్నష్తుస 
బ్రహ్మవిదాాయాం, యోగశాసేా శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే 
కరమయోగోన్నమ తృతయాధ్యాయః 

 
Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్  చతుర్యధధ్యాయః 
జాానయోగః 

 
 

శ్రీభగవానువాచ: 
శో్ల॥  ఇమం వివసవతే యోగం ప్రోకతవానహ్మవాయం |  

వివసవన్ మనవేప్రాహ్ మనుర్క్షావకవేఽబ్రవీత్ || 1  
తా॥ భగవానుడు తెలియజ్యస్సతన్నాడు - అవాయమైన ఈ యోగాన్నా 
న్యను స్తర్జాన్నకి బోధించాను. స్తర్జాడు మనువుకు, మనువు 
ఇక్షావకు మహారాజుకు చెపుడు.  
 

శో్ల॥  ఏవం పరంపరాప్రాపతం ఇమం రాజరషయోవిదుః |  
సకలేన్యహ్ మహ్తా యోగోనష్వః పరంతప! || 2  

తా॥ ఇలా పరంపరగా లభించిన ఈ కరమయోగాన్నా రాజర్జషలు 
తెలుస్సకున్నార్జ. ఓ పరంతప! ఈ గొపుయోగం కలగతిలో ఈ 
లోకంలో నశించిపోయింద్ధ.  
 

శో్ల॥  స ఏవాయం మయాతేదాయోగః ప్రోకతససన్నతనః |  
భకతస్థమేసఖా చేతి రహ్సాం హేాతదుతతమం || 3  

తా॥ ఆ సన్నతమైన యోగమే ఇప్పుడు న్న చేత నీకు చెపుబడింద్ధ. 
నీవు న్నకు భకుతడవు, సేాహితుడవు గనుక ఈ శ్రేష్ుమైన రహ్సాన్నా 
నీకు చెపుటం జర్గింద్ధ.  
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అర్జున ఉవాచ:    
శో్ల॥  అపరం భవతో జనమ పరంజనమ వివసవతః |  

కథమేత ద్ధవజానీయాం తవమాదౌప్రోకతవాన్నతి || 4  
తా॥ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. నీవు ఇటీవల జన్నమంచిన వాడవు. 
కన్న స్తర్జాడు ఎప్పుడో జన్నమంచినవాడు. ఈ సన్నతన యోగాన్నా 
నీవు మొదటోోన్య న్యర్ుంచానంటున్నావు. ద్గన్నా న్యనెలా అరథం 
చేస్సకవాలి?  
 

శ్రీభగవానువాచ:  
శో్ల॥  బహూన్న మేవాతతాన్న జన్నమన్న తవచార్జున|  

తానాహ్ం వేదసరావణి నతవం వేతథ పరంతప! || 5 
తా॥ భగవానుడు చెబుతున్నాడు. అర్జున్న! న్నకు, నీకు అన్యక జనమలు 
గడిచిపోయాయి. వాటన్నాంట్టన్న న్యనెర్జగుదును. ఓ పరంతప! నీవు 
వాట్టన్న ఎర్జగవు.  
 

శో్ల॥  అజోప సనావాయాతామ భూతాన్నమీశవర్యపనన్ |  
ప్రకృతిం సవ మధిషావయ సంభవామాాతమ మాయయా|| 6  

తా॥ ప్పటువకలేన్న వాణిణ, న్నశనం లేన్నవాణిణ, జీవుళుందర్కీ అధిపతిన్న 
అయినపుట్టకీ, ప్రకృతిన్న సవధీనంలో పెటువకున్న న్న మాయావలో 
జన్నమస్తత ఉంట్టను.  
 

శో్ల॥  యదాయదాహి ధ్రమసా గాోన్నరభవతి భారత! |  
అభాతాధన మధ్రమసా తదాతామనం సృజామాహ్ం || 7  

తా॥ అర్జున్న! ఎప్పుడెప్పుడు ధ్రామన్నకి హాన్న కలుగుతుంద్య, అధ్రమం 
పెచ్యైమీర్పోతుంద్య అప్పుడప్పుడు ననుా న్యను సృజించ్యకుంట్టను.  
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శో్ల॥  పర్త్రాణయ సధూన్నం విన్నశాయచ దుష్కృతాం |  
ధ్రమ సంసథపన్నరాథయ సంభవామి యుగే యుగే || 8  

తా॥ సధుప్పర్జష్ట్రలను రక్షించట్టన్నకి, దుష్ట్రవలను న్నశనం 
చెయాట్టన్నకి, ధ్రామన్నా సథపంచట్టన్నకి యుగయుగములందు 
జన్నమస్సతంట్టను.  
 

శో్ల॥ జనమకరమచ మే ద్ధవాం ఏవం యో వేతిత తతతాతః |  
తాకతాదేహ్ం ప్పనరునమ నైతి మామేతి సోర్జునః || 9 

తా॥ అర్జున్న! ఎవరైతే న్న ద్ధవాజనమ, కరమల గుర్ంచి ఈ విధ్ంగా 
యదారథంగా తెలుస్సకుంట్టర్య, అతడు ఈ శరీరాన్నా విడిచిపెట్టవన 
తరావత తిర్గి ప్పటవడు, నన్యా చేర్జకుంట్టడు.  
 

శో్ల॥  వీతరాగ భయక్రోధ్యః మనమయా మాముపశ్రితాః |  
బహ్వో జాాన తపస పూతా మదాభవ మాగతాః || 10  

తా॥ రాగము, భయము, క్రోధ్ము విడిచిపెట్టవ, న్నయందే చితతము 
న్నలిు, నన్యా ఆశ్రయించి, జాాన తపస్సస వలో, పవిత్రులైన ఎందర్య న్న 
సవరూపన్నా పందార్జ.  
 

శో్ల॥  యేయథా మాంప్రపదాంతే తాంసతధైవ భజామాహ్ం |  
మమ వరాతానువరతంతే మనుషాాః పరథ! సరవశః || 11  

తా॥ పరాథ! ఎవర్జ ననుా ఎలా కలిసేత వార్న్న న్యను అలాగే 
అనుగ్రహిసతను. మనుష్ట్రాలందరూ అన్నావేళలా నన్యా అనుసర్స్తత 
ఉంట్టర్జ.  
 

శ్లో॥  కంక్షంతః కరమణం స్థద్ధధం యజంత ఇహ్ దేవతాః |  
క్షిప్రంహి మానుష్య లోకే స్థద్ధధరభవతి కరమజా||  12  
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తా॥ కరమల యొకక ఫలితాన్నా కర్జకున్య వార్జ ఇకకడి దేవతలను 
ఆరాధిస్తత ఉంట్టర్జ. ఎందుకంట్ట ఈ మానవ లోకంలో కరమల వలో 
వచేై ఫలితం తవరగా లభిస్సతంద్ధ గనుక.  
 

శ్లో॥  చాతురవరణయం మయాసృష్వం గుణకరమ విభాగశః |  
తసా కరాతర మపమాం విదధయ కరాతర మవాయం || 13  

తా॥ వార్ వార్ గుణకరమల విభాగాన్నా అనుసర్ంచి న్నలుగు వరాణలూ 
న్న చేతన్య సృష్ఠవంచబడాాయి. వాట్టన్న సృష్ఠవంచినద్ధ న్యన్య అయిన్న 
కరతను కనన్న, న్నశనం లేన్న వాడిననీ తెలుస్సక.  
 

శో్ల॥  నమాం కరామణి లింపంతి నమే కరమ ఫలే సుృహా |  
ఇతిమాం యోభిజాన్నతి కరమ భిరాస బధ్ాతే ||  14  

తా॥ ననుా కరమలంటవు. కరమఫలంపై న్నకు ఆసకిత లేదు. ఈ 
ప్రకరంగా ననుా ఎవర్జ తెలుస్సకుంట్టర్య అతడు కరమల చేత 
బంధింపబడడు. (అతణిణ కరమలు బంధించవు) 
 

శ్లో॥  ఏవం జాాతావ కృతం కరమ పూరెచవరప ముముక్షుభిః |  
కుర్జ కరెచమవ తసమతవం పూరెచవః పూరవతరం కృతం || 15  

తా॥ ఇద్ధ తెలిసే పూరవం ముముక్షువుల చేత కరమ చేయబడింద్ధ. 
అందువలో పూరీవకుల చేత పూరవం కరమ చేయబడినట్టో నీవు కూడా 
న్నషాకమ కరమను చెయిా.  
 

శో్ల॥  కిం కరమ కిమకర్థమతి కవయో పాత్ర మోహితాః |  
తతేత కరమ ప్రవక్షాామి యజాాతావ మోక్షయసేఽశుభాత్ ||16 

తా॥ కరమ అంట్ట ఏమిట్ట? అకరమ అంట్ట ఏమిట్ట? అన్య విష్యంలో 
ఋష్ట్రలు కూడా మోహ్ం చెందుతున్నార్జ. దేన్నన్న తెలుస్సకుంట్ట నీవు 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 47 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

ఈ సంసర బంధ్ం నుండి విడుదల పందుతావో ఆ కరమ గుర్ంచి 
నీకు చకకగా తెలియజ్యసతను.  
 

శ్లో॥  కరమణోహ్ాప బోదధవాం బోదధవాంచ వికరమణః |  
అకరమణశ ైబోదధవాం గహ్న్న కరమణో గతిః ||  17  

తా॥ కరమల గుర్ంచీ తెలుస్సకవాలి. వికరమల గుర్ంచీ 
తెలుస్సకవాలి. అకరమల గుర్ంచి కూడా తెలుస్సకవాలి. కరమల 
యొకక మారీం మహా న్నగూఢమైనద్ధ.  
 

శో్ల॥  కరమణా కరమయః పశ్చాత్ అకరమణిచ కరమయః |  
సబుద్ధధమాన్ మనుష్యాష్ట్ర సయుకతః కృతసనకరమకృత్ || 18 

తా॥ కరమయందు అకరమను, అకరమ యందు కరమను ఎవడు చూసతడో 
అతడే మనుష్ట్రాలలో బుద్ధధమంతుడు. అతడే యోగి. చేయదగిన 
కరమను చేస్థనవాడు అతడే.  
 

శో్ల॥  యసా సర్థవ సమారంభాః కమ సంకలు వర్ుతాః |  
జాాన్నగిా దగధకరామణం తమాహుః పండితం బుధ్యః ||19 

తా॥ కమ సంకలాులు లేకుండా సమసత కరమలను ఎవర్జ 
ప్రారంభిసతర్య, కరమ ఫలాలను జాాన్నగిాలో ఎవర్జ దగధం 
చేస్సకుంట్టర్య అట్టవవాన్నన్న వివేకి అన్న విజాాలంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  తాకతా కరమ ఫలాసంగం న్నతాతృపోత న్నరాశ్రయః |  
కరమణాభి ప్రవృతోత ప నైవకించింత్ కర్యతి సః||   20 

తా॥ కరమ ఫలంతో సంగభావాన్నా విడిచిపెట్టవ, న్నతాతృప్పతడై యుండి, 
దేన్నమీదా ఆధ్యరపడకుండా కరమలలో న్నమగుాడైయునాపుట్టకీ, ఏ 
కరామ చేయన్నవాడే.  
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శో్ల॥  న్నరాశీరాత చితాతతామ తాకతః సరవ పర్గ్రహ్ః |  
శారీరం కేవలం కరమ కురవన్నాపోాతి కిలిుష్ం || 21  

తా॥ ఆశ లేకుండా, మనోబుదుధలను సవధీనంలో ఉంచ్యకన్న, 
పర్గ్రహ్ భావాన్నా విడిచి, కేవలం శరీరంతో కరమ చేస్థన్న పపన్నా 
పందడు.  
 

శో్ల॥  యదృచా ాలాభ సంతుష్వః దవందావతతో విమతసరః |  
సమ స్థసదాధవ స్థదౌధచ కృతావఽప న న్న బధ్ాతే ||  22  

తా॥ యాదృచాికంగా లభించిన దాన్నతో సంతృపత చెందుతూ, 
దవందావలకు అతతుడై, అస్తయలేన్నవాడై, కరాం స్థద్ధధంచిన్న 
స్థద్ధధంచకపోయిన్న సమభావం కలిగినవాడు కరమలు చేస్థన్న 
బంధింపబడడు.  
 

శో్ల॥  గత సంగసా ముకతసా జాాన్నవస్థథత చేతసః |  
యజాాయా చరతః కరమ సమగ్రం ప్రవిలీయతే ||  23  

తా॥ దేన్నయందు సంగభావం లేన్నవాడు, ఫలాసకిత లేన్నవాడు, ఆతమ 
జాానమునందు న్నలిచినవాడు, భగవత్ప్ుేతి కరంగా (తాాగబుద్ధధతో) 
చేసే కరమ పూర్తగా నశించిపోతునాద్ధ.  
 

శో్ల॥  బ్రహామరుణం బ్రహ్మహ్విః బ్రహామగౌా బ్రహ్మణహుతం |  
బ్రహ్చమవతేన గంతవాం బ్రహ్మ కరమ సమాధిన్న ||  24  

తా॥ బ్రహ్మజాాన సంపనుాడైన వాన్నచేత బ్రహ్మమను అగిా యందు 
వ్రేలైబడిన హ్విస్సస బ్రహ్మమే. స్రుక్ స్సవాలు బ్రహ్మమే. సరవము 
బ్రహ్మమే అను భావము న్నశైయముగా గల అట్టవజాాన్న చేత 
పందదగినద్ధ కూడా బ్రహ్మమే.  
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శో్ల॥  దైవమేవాఽ పర్థ యజాం యోగినః పర్జాపసతే |  
బ్రహామగాా వపర్థ యజాం యజ్యా నైవోప జుహ్వతి ||  25  

తా॥ కందర్జ యోగులు దైవయజాాన్నా చకకగా చేసతర్జ. 
మర్కందర్జ బ్రహ్మమన్య అగిాలో యజాం దావరా యజాాన్నా 
అర్ుసతర్జ.  
 

శో్ల॥  శ్రోత్రాద్గ నీంద్రియాణాన్యా సంయమాగిాష్ట్రజుహ్వతి |  
శాదద్గన్నవష్యానన్యా ఇంద్రియాగిాష్ట్రజుహ్వతి ||  26  

తా॥ శ్రోత్రాద్ధ ఇంద్రియాలను కందర్జ న్నగ్రహ్మన్య అగిాలో 
వ్రేలుసతర్జ. మర్ కందర్జ శాదద్ధ విష్యాలను ఇంద్రియాలన్య 
అగిాయందు వ్రేలుైచ్యన్నార్జ.  
 

శో్ల॥  సరావణంద్రియ కరామణి ప్రాణ కరామణి చాపర్థ|  
ఆతమసంయమ యోగా గౌా జుహ్వతి జాాన ద్గపతే ||  27  

తా॥ మర్కందర్జ సమసతమైన ఇంద్రియ కరమలను, ప్రాణ కరమలను 
జాానంచే ప్రకశింపజ్యయబడిన ఆతమ సంయమమన్య అగిాయందు 
వ్రేలుైచ్యన్నార్జ.  
 

శో్ల॥  ద్రవా యజాాసతపోయజాాః యోగయజాా సతథాఽపర్థ |  
సవధ్యాయ జాానయజాాశై యతయససంశిత వ్రతాః ||  28  

తా॥ కఠిన న్నయమాలు గల యతులు కందర్జ ద్రవా యజాములు, 
తపో యజాములు, యోగ యజాములు, సవధ్యాయ యజాములు, 
జాాన యజాములు చేసతర్జ.  

శో్ల॥  అపన్య జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణఽపనం తథాఽపర్థ |  
ప్రాణ పన గత ర్జదాధా ప్రాణయామ పరాయణః || 29 
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తా॥ ప్రాణయామ పరాయణులైన కందర్జ ప్రాణ అపన మారాీలను 
న్నర్యధించి, అపనము నందు ప్రాణన్నా, ప్రాణమునందు అపన్నన్నా 
ఆహుతులుగా వ్రేలుసతర్జ. 
 

శో్ల॥  అపర్థ న్నయతా హారాః ప్రాణన్ ప్రాణేష్ట్ర జుహ్వతి |  
సర్థవ ఽప్యాతే యజావిధ్ః యజాక్షపత కలమ షాః || 30 

తా॥ కందర్జ న్నయమితమైన ఆహారాన్నా తస్సకుంటూ ప్రాణలను 
ప్రాణలకు ఆహుతి ఇసతర్జ. వీరందరూ యజావిదులే. యజాం వలో 
కలమషాలను తొలగించ్యకుంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  యజాశిషావమృత భజః యాంతి బ్రహ్మ సన్నతనం |  
న్నయం లోకసతయ యజాసా కుతో ఽనాః కుర్జసతతమ ||  31  

తా॥ కుర్జశ్రేషాు! యజాం చేయగా మిగిలిన అమృతాన్నా 
భజించినవార్జ సన్నతన బ్రహామన్నా చేర్జకుంట్టర్జ. యజాం 
చెయాన్నవాడికి ఈ లోకమే లేదు. ఇంక పరలోకమెకకడ?  
 

శో్ల॥  ఏవం బహువిధ్య యజాాః వితతా బ్రహ్మణో ముఖ్య |  
కరమజాన్ విద్ధధతాన్ సరావన్ ఏవం జాాతావ విమోక్షయసే||32 

తా॥ ఈ ప్రకరంగా అన్యక యజాాలు బ్రహ్మముఖం నుండి వచిైన 
వేదములందు విసతరంగా చెపుబడినవి. ఇవి అనీా కరమల వలో 
ప్పట్టవనవన్న తెలుస్సక. ఇలా తెలుస్సకుంట్ట విముకుతడవు అవుతావు.  
 

శో్ల॥  శ్రేయాన్ ద్రవామయాదాజాాత్ జాానయజాః పరంతప! |  
సరవంకరామఖిలం పరథ! జాాన్య పర్సమాపాతే ||  33  
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తా॥ పరంతప! ద్రవాంతో చేసే యజాాలన్నాంట్టకన్నా జాానయజాం 
శ్రేష్వమైనద్ధ. పరాథ! అన్నా రకలైన కరమ మొతతం జాానంలో 
పర్సమాపతమై పోతునాద్ధ.  
 

శో్ల॥  తద్ధవద్ధధప్రణిపతేన పర్ప్రశ్చాన సేవయా|  
ఉపదేక్షయంతితేజాానం జాాన్ననసతతతా దర్ూనః ||    34  

తా॥ ఆతమజాాన్నన్నా సషావంగ నమసకరం చేస్థ, సేవించి, సమయం 
చూస్థ ప్రశిాంచి తెలుస్సక. ఆతామనుభవం, శాస్త్రజాానం గల 
గుర్జవులు నీకు ఆ జాాన్నన్నా ఉపదేశిసతర్జ.  
 

శో్ల॥  యజాాతావ న ప్పనర్యమహ్ం ఏవం యాసాస్థ పండవ |  
యేన భూతానాశ్చష్యణ ద్రక్షయసాతమనాధ్య మయి ||  35  

తా॥ అర్జున్న! దేన్నన్న తెలుస్సకంట్ట తిర్గి ఈ ప్రకరంగా మోహాన్నా 
చెందవో, దేన్నచేత అశ్చష్మైన జీవుళును నీలోను, న్నలోను 
చూడగలుగుతావో అదే ఈ జాానం.  
 

శో్ల॥  అపచేదస్థ పప్యభాః సర్థవభాః పపకృతతమః |  
సరవం జాాన పోవేనైవ వృజినం సంతర్ష్ాస్థ ||  36  

తా॥ పపతుమలందర్లోకి గొపు పపం చేస్థన వాడివైన్న నీ సమసత 
పపన్నా జాానమన్య పడవ సయంతో దాట్టవేసతవు.  
 

శో్ల॥  యథై దాంస్థ సమిద్యధఽగిాః భసమసతుకర్జతేఽర్జున! |  
జాాన్నగిా సరవకరామణి భసమ సతుకర్జతే తథా ||  37  

తా॥ అర్జున్న! ప్రజవలిస్సతనా అగిా ఏ విధ్ంగా కట్టవలను భసీమపటలం 
చేస్సతంద్య అలాగే జాాన్నగిా అన్నా కరమలను భసీమపటలం చేస్సతంద్ధ.  
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శో్ల॥  నహి జాాన్యన సదృశం పవిత్ర మిహ్ విదాతే |  
తతసాయం యోగసంస్థదధః కలేన్నతమ న్న విందతి ||  38  

తా॥ జాానంతో సమానమైన పవిత్ర వస్సతవు మర్చకట్ట ఇకకడ లేదు. 
అట్టవ జాాన్నన్నా కరమయోగంలో స్థద్ధధపంద్ధనవాడు కలక్రమంలో 
తనయందే సవయంగా పందుతాడు.  
 

శో్ల॥  శ్రదాధవాన్ లభతే జాానం తతురః సంయతేంద్రియః |  
జాానం లాధాపరాం శాంతిం అచిర్థణధిగచతాి ||  39  

తా॥ శ్రదధ గలవార్జ, జాానమునందే తదేకన్నష్ు గలవార్జ, ఇంద్రియ 
న్నగ్రహ్ం గలవార్జ జాాన్నన్నా పందగలుగుతార్జ. జాాన్ననుభవాన్నా 
పంద్ధ శీఘ్రముగా శ్రేష్వమైన శాంతిన్న పందగలుగుతార్జ.  
 

శో్ల॥  అజాశాైశ్రదధ ధ్యనశ ైసంశయాతామ వినశాతి |  
న్నయం లోకఽస్థత నపరః న స్సఖం సంశయాతమనః||4  

తా॥ జాానం లేన్నవాడు, శ్రదధలేన్నవాడు, సంశయాతుమడు 
నశించిపోతాడు. అన్నాంట్టనీ సందేహించేవాడికి ఇహ్మ లేదు, 
పరమ లేదు, స్సఖమ లేదు.  
 

శో్ల॥  యోగ సనాసత కరామణం జాాన సంఛనా సంశయం |  
ఆతమవంతం న కరామణి న్నబధ్ాంతి ధ్నంజయ! ||  41  

తా॥ ధ్నంజయా! న్నషాకమ కరమయోగం చేత కరమఫలాలను 
సనాస్థంచి, జాానం చేత సంశయాలను తొలగించ్యకునా 
ఆతమవంతుణిణ కరమలు బంధించవు.  
 

శో్ల॥  తసమదజాాన సంభూతం హ్ృత్ సథం జాాన్నస్థన్నతమనః |  
ఛతెచవనం సంశయం యోగం ఆతిషోుతితష్ు భారత! ||  42  
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తా॥ అందువలో ఓ అర్జున్న! అజాానం వలో ప్పట్టవ, నీ హ్ృదయంలోన్య 
ఉనా సంశయాన్నా ఆతమజాానమన్య ఖడీంతో ఛేద్ధంచి, న్నషాకమ 
కరమయోగాన్నా ఆచర్ంచ్య, లెముమ! 

 

గదాం:-   
ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీమదభగవద్గతీాస్స ఉపన్నష్తుస 

  బ్రహ్మవిదాాయాం యోగశాసేా శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే 
  జాానయోగో న్నమ చతుర్యథఽధ్యాయః  
తా॥ ఓం తత్ సత్. ఈ ప్రకరంగా భగవద్గీత అనబడే ఈ 
ఉపన్నష్తుతలో, బ్రహ్మవిదాా ప్రతిపద్ధతమై, యోగ శాస్త్రమైన ఈ గీతా 
శాస్త్రంలో జాానయోగమన్య న్నలుగవ అధ్యాయం సమాపతం.  

 

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్  పంచమోధ్యాయః 
కరమసన్నాసయోగః 

 

అర్జున ఉవాచ:  
శ్లో||  సన్నాసం కరమణం కృష్ణ! ప్పనర్యాగంచ శంసస్థ |  

యచ్ఛ్ాేయ ఏతయోర్థకం తన్యమబ్రూహి స్సన్నశిైతం || 1  
తా|| అర్జునుడు అంటున్నాడు: కృషాణ! కరమల యొకక సన్నాసన్నా, 
మళ్ళు కరమయోగాన్నా ప్రశంస్థస్సతన్నావు. ఈ రెండింట్టలో ఏద్ధ 
శ్రేయస్ససను కలిగిస్సతంద్య ఆ ఒకకదాన్నన్య న్నశైయించి న్నకు 
బోధించ్య.  
 

శ్రీ భగవానువాచ:  
శ్లో||  సన్నాసః కరమ యోగశై న్నశ్రేయ సకరావు భౌ |  

తయోస్సత కరమ సన్నాసత్ కరమ యోగో విశిష్ాతే ||  2  
తా|| సన్నాసమ, కరమయోగమ రెండూ శ్రేయోదాయకములే. 
వాట్టలో కరమ సన్నాసం కన్నా కరమయోగమే శ్రేష్ుమైనద్ధ - అన్న 
భగవానుడు అన్నాడు.  
 

శ్లో||  జ్యాయసస న్నతా సన్నాసీ యోనదేవష్ఠు న కంక్షతి |  
న్నరదాంద్యవహిమహాాహో! స్సఖంబంధ్యత్ ప్రముచాతే||3 
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తా|| ఎవరైతే దేవష్ఠంచకుండా, కంక్షించకుండా (దేన్ననీ కరకుండా) 
ఉంట్టర్య అతడే న్నతాసన్నాస్థ అన్న తెలుస్సక. ఓ మహాాహుడా! 
దవందావలు లేన్నవాడే బంధ్యల నుండి స్సఖంగా బయటపడతాడు.  
 

శ్లో||  సంఖాయోగౌ పృథగాులాః ప్రవదంతి న పండితాః |  
ఏకమపా స్థథత ససమాక్ ఉభయోర్వందతే ఫలం ||  4  

తా|| సంఖాం (కరమసన్నాసం), యోగం (కరమయోగం) రెండూ 
వేర్జవేరన్న ఏమీ తెలియన్నవార్జ అంట్టర్జ కన్న పండితులు అలా 
అనర్జ. ఏ ఒకకదాన్ననైన్న చకకగా ఆచర్సేత రెండింట్ట ఫలితాన్నా 
పందుతార్జ.  
 

శ్లో||  యత్ సంఖచాః ప్రాపాతే సథనం తద్యాగైరప గమాతే |  
ఏకం సంఖాంచ యోగం చ యః పశాతి సపశాతి || 5  

తా|| ఏ సథన్నన్నా సంఖుాలు (జాానులు) పందుతార్య దాన్నన్య 
యోగులు కూడా పందుతార్జ. సంఖాం, యోగం ఒకకట్ట అన్న 
ఎవర్జ చూడగలుగుతార్య వార్థ సరైన దృష్ఠవ గలవార్జ.  
 

శ్లో||  సన్నాసస్సత మహాాహో! దుఃఖ మాప్పత మయోగతః |  
యోగయుకత మున్నర్బుహే్మ నచిర్థణధి గచాతి ||   6  

తా|| ఓ మహాాహుడా! కరమయోగాన్నా ఆచర్ంచకుండా 
కరమసన్నాసన్నా పందటం చాలా కష్వం. కరమయోగాన్నా ఆచర్ంచిన 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 56 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

సధ్కుడు మాత్రమే మననశీలుడై (ఆతమజాాన్నన్నా గ్రహించి, మననం 
చేస్థ, సధ్న చేస్థ) బ్రహ్మపదవిన్న శీఘ్రంగా పందగలుగుతాడు.  
 

శ్లో||  యోగయుకత విశుదాధతామ విజితాతామ జితేంద్రియః |  
సరవభూతాతమ భూతాతామ కురవనాప న లిపాతే ||  7  

తా|| బుద్ధధలో కర్కలు లేకుండా మనస్సస శాంతంగా ఉండి, 
ఇంద్రియాలను సవధీనంలో ఉంచ్యకన్న, సరవ ప్రాణులను తన వలెన్య 
భావిస్తత, కరమయోగాన్నా ఆచర్ంచేవాడు ఎట్టవ కరమలు చేస్సతనాపుట్టకీ 
అతడికి ఏ కళంకము అంటదు.  
 

శ్లో|| నైవ కించిత్ కర్యమీతి యుకత మన్యాత తతతావిత్ |  
పశాన్ శృణవన్ సుృశన్ జిఘ్రన్ అశాన్ గచాన్ సవపన్ శవసన్ || 8 

శ్లో|| ప్రలపన్ విసృజన్ గృహ్ణన్ ఉన్నమష్న్ న్నమిష్న్ అప |  
ఇంద్రియాణంద్రియార్థధష్ట్ర వరతంత ఇతి ధ్యరయన్ ||  9 

తా|| చూస్సతనాప్పడు, వింటునాప్పుడు, తాకుతునాప్పుడు, వాసన 
చూస్సతనాప్పుడు, తింటునాప్పుడు, నడుస్సతనాప్పుడు, న్నద్ర 
పోతునాప్పుడు, శావస్థస్సతనాప్పుడు, మాట్టోడుతునాప్పుడు, మల 
విసరున చేస్సతనాప్పుడు, పటువకుంటునాప్పుడు, కనురెపులు వేస్థ 
తస్సతనాప్పుడు, తతతావిదుడు ఇంద్రియాలు ఆయా విష్యాలలో 
ప్రవర్తస్సతన్నాయి అన్న గ్రహించ్యకన్న, న్యను మాత్రం ఏమీ చేయటం 
లేదు - అన్న భావిస్సతంట్టడు. (తానూ అకరతగా ఉంట్టడు)  
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శ్లో||  బ్రహ్మణాధ్యయ కరామణి సంగం తాకతా కర్యతి యః |  
లిపాతే న సపప్యన పదమ పత్ర మివాంభస ||   10  

తా|| సకల కరమలను పరమాతమ యందు సమర్ుంచి, సంగభావాన్నా 
విడిచి ఎవడు కరమలు చేసతడో అతడు నీర్జ అంటన్న తామరాకులాగా 
పపం చేత అంటబడడు.  
 

శ్లో|| కయేన మనసబుదాధయ కేవలై ర్ంద్రియై రప  
     యోగినః కరమ కురవంతి సంగంతాకతాతమ శుదధయే ||  11  

తా|| న్నషాకమ కరమయోగులైనవార్జ సంగభావాన్నా విడిచిపెట్టవ శరీర 
మనోబుదుధల దావరాను, కేవల ఇంద్రియాల దావరాను చితతశుద్ధధన్న 
పందటం కసం కరమలు చేస్సతంట్టర్జ.  
 

శ్లో||  యుకత కరమఫలం తాకతా శాంతి మాపోాతి నైష్ఠుకీం |  
అయుకత కమ కర్థణ ఫలేసకత న్న బధ్ాతే ||   12  

తా|| న్నషాకమ కరమయోగి కరమఫలం పై గల అప్యక్షను విడిచి 
పరమశాంతిన్న పందుతాడు. కమాకరమల న్నచర్ంచేవాడు 
కర్కలవలో ఫలంపై ఆప్యక్షతో సంసరమునందు బంధించ 
బడుతున్నాడు.  
 

శ్లో||  సరవ కరామణి మనస సనాసాఽసేత స్సఖం వశీ |  
నవదావర్థ ప్పర్థ దేహీ నైవకురవన్ నకరయన్ ||  13 
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తా|| ఇంద్రియాలను వశంలో ఉంచ్యకనా దేహ్ధ్యర్ మనస్సస దావరా 
అన్నా కరమలను విడిచిపెట్టవ, తొమిమద్ధ దావరాలు గల ఈ దేహ్మన్య 
ప్పరంలో ఏమీ చెయాకుండా, ఏమీ చేయించకుండా స్సఖంగా 
ఉంట్టడు.  
 

శ్లో||  న కరతృతవం నకరామణి లోకసా సృజతి ప్రభః |  
న కరమ ఫల సంయోగం సవభావస్సత ప్రవరతతే ||   14  

తా|| భగవంతుడు ఈ లోకంలోన్న ప్రాణులకు  కరతృతావన్నా గాన్న, 
కరమలను గాన్న, కరమఫలంతో సంబంధ్యన్నా గాన్న సృష్ఠవంచటం లేదు. 
జన్నమంతర సంసకరాలే ఈ  కరతృతావదులకు కరణం. సవభావమే 
కరణం.  
 

శ్లో||  న్న దతేత కసా చితాుపం న చైవ స్సకృతం విభః |  
అజాాన్యన్నవృతం జాానం తే న మహ్ాంతి జంతవః || 15  

తా|| భగవంతుడు ఎవర్ యొకక పపన్నా గాన్న, ప్పణాన్నా గాన్న 
గ్రహించటం లేదు. అజాానం చేత జాానం కపుబడి వుంటునాద్ధ. 
అందువలో జీవులు మోహ్ం చెందుతున్నార్జ.  
 

శ్లో||  జాాన్య నతు తదజాానం యేషాం న్నశిత మాతమనః |  
తేషామాద్ధతావద్ జాానం ప్రకశయతి తతురం ||  16  
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తా|| ఆతమజాానం చేత ఎవర్ యొకక అజాానం నశించి పోతుంద్య 
వార్ యొకక జాానం స్తర్జాన్న వలె ఆ పరబ్రహ్మ సవరూపన్నా 
ప్రకశింపజ్యస్సతంద్ధ.  
 

శ్లో||  తదుుదధయ సతదాతామనః తన్నాషాుసత తురాయణః |  
గచంాతా ప్పనరావృతితం జాాన న్నరూధత కలమషాః ||  17 

తా|| పరమాతమయందే బుద్ధధన్న న్నలిు, పరమాతమయందే మనస్ససను 
న్నలిు, పరమాతమ యందే న్నష్ు గలిగి, పరమాతమన్య ఆశ్రయించినవార్జ 
జాానం చేత కలమషాలు నశించినవారై తిర్గి రాన్న (ప్పనరునమ లేన్న) 
మోక్ష పదవిన్న పందుతార్జ.  
 

శ్లో||  విదాా వినయ సంపన్యా బ్రాహ్మణే గవి హ్స్థతన్న |  
శున్న చైవ శవపకే చ పండితా ససమ దర్ూనః ||  18  

తా|| విదాా, వినయ సంపదలతో కూడిన బ్రాహ్మణున్న యందును, 
గోవు యందును, ఏనుగు యందును, కుకక యందును, కుకక 
మాంసము తిన్య ఛండాలున్న యందును జాానులైన వార్జ 
సమతవమును (ఒకే ఆతమ చైతనామును) దర్ూంచ్యచ్యందుర్జ.  
 

శ్లో||  ఇహైవ తైర్ుతః సరీః యేషాం సమేా స్థథతం మనః |  
న్నర్యదష్ం హి సమం బ్రహ్మ తసమద్ బ్రహ్మణి తేస్థథతాః || 19 
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తా|| ఎవర్ మనస్సస సకల ప్రాణులయందు సమస్థథతిలో ఉంటుంద్య 
వార్జ ఈ దేహ్ంతోన్య ఈ లోకన్నా జయిసతర్జ. న్నర్యదష్మైన బ్రహ్మం 
అంతట్ట సమంగా ఉనాందున వార్జ బ్రహ్మమునందే ఉండిపోతార్జ.  
 

శ్లో||  నప్ర హ్ృష్యాత్ ప్రియం ప్రాపా నోద్ధవజ్యత్ ప్రాపా చా ప్రియం |  
స్థథర బుద్ధధ రసం మఢః బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థథతః ||   20  

తా|| బ్రహ్మమునందు న్నలిచిన బ్రహ్మవేతత స్థథరమైన ప్రజాతో, 
మోహ్రహితుడై, ఇష్వమైన దాన్నన్న పంద్ధనప్పుడు సంతోష్ఠంచక, 
ఇష్వం లేన్నదాన్నన్న పంద్ధనప్పుడు ఉదేవగాన్నా చెందక ఉంట్టడు.  
 

శ్లో|| ాహ్ాసుర్థూష్వ సకతతామ విందతాాతమన్న యతుసఖం |  
సబ్రహ్మ యోగ యుకతతామ స్సఖమక్షయ మశుాతే ||  21  

తా|| ాహ్ావిష్యములందు ఆసకితలేన్న బ్రహ్మజాాన్న ఆతమయందు గల 
స్సఖాన్నా పందుతాడు. న్నరంతరం ఆ బ్రహ్మమునందే న్నలిచిన ఆ 
బ్రహ్మన్నష్ట్రవడు అక్షయమైన ఆతమస్సఖాన్నా పందుతాడు.  
 

శ్లో|| యేహి సంసురూజాభోగాః దుఃఖయోనయ ఏవతే |  
ఆదాంత వంతః కౌంతేయ! నతేష్ట్ర రమతే బుధ్ః ||  22 

తా|| అర్జున్న! విష్యాలతో ఇంద్రియాల కలయికవలో కలిగే 
భోగాలనీా దుఃఖాన్నా కలగజ్యసేవే. అంతేకదు, అవి అద్ధ అంతాలతో 
కూడుకునావి. అందువలో వివేకులెవరూ ఆ భోగాలలో రమించర్జ.  
 

శ్లో||  శకాత హైవ యసోసఢుం ప్రాక్ శరీర విమోక్షణత్ |  
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కమక్రోధ్యదభవం వేగం సయుకతసస స్సఖనరః ||  23  
తా|| ఎవరైతే శరీరం రాలిపోవడాన్నకి ముందే ఇకకడే కమక్రోధ్యల 
వేగాన్నా తటువకన్న న్నలబడగలడో అట్టవవాడే యోగస్థద్ధధన్న 
పంద్ధనవాడు. అతడే శాశవత ఆనందాన్నా పంద్ధనవాడు.  
 

శ్లో|| యోంతస్సస ఖోంతరా రామః త ధ్యం తర్యుయతి ర్థవయః |  
స యోగీ బ్రహ్మ న్నరావణం బ్రహ్మ భూతో ధి గచతాి ||  24 

తా|| ఎవర్జ ఆతమయందే స్సఖిస్తత, ఆతమయందే రమిస్తత, అలాగే 
ఎవర్జ ఆతమయందే ప్రకశం (జాానం) గలవాడై యున్నాడో అట్టవ 
ధ్యానయోగి బ్రహ్మ సవరూప్పడై బ్రహామనందాన్నా (బ్రహ్మ 
సక్షాతాకరాన్నా) పందుతున్నాడు.  
 

శ్లో|| లభంతే బ్రహ్మ న్నరావణం ఋష్యః క్షీణ కలమషాః |  
ఛనాదెచవధ్య యతాతామనః సరవ భూత హితే రతాః ||  25  

తా|| పపలు తొలగించ్యకునావార్జ, దెచవత భావనను ఛేద్ధంచిన 
వార్జ, మనస్ససను సవధీనంలో పెటువకునావార్జ, సమసత ప్రాణుల 
హితాన్నా కర్థవార్జ అయిన ఋష్ట్రలు బ్రహ్మ న్నరావణ రూప 
ఆనందాన్నా పందగలుగుతార్జ.  
 

శ్లో||  కమక్రోధ్ వియుకతన్నం యతన్నం యత చేతసం|  
అభితో బ్రహ్మ న్నరావణం వరతతే విద్ధదాతమ న్నం ||  26  
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తా|| కమక్రోధ్యల నుండి విడుదల పంద్ధనవార్జ, సవధీనమైన 
మనస్సస గలవార్జ, ఆతమజాాన్నన్నా తెలుస్సకునావార్జ, ప్రయతా 
శీలుర్జ అయిన వార్కి బ్రహ్మ న్నరావణ రూప మోక్షం అంతట్ట 
ఉంటుంద్ధ.  
 

శ్లో||  సురాూన్ కృతావ బహిరాుహాాన్ చక్షుశ్చవైాంతర్థ బ్రువోః |  
ప్రాణపనౌ సమౌకృతావ న్న సభాంతర చార్ణౌ || 27  

శ్లో||  యతేంద్రియ మనోబుద్ధధః మున్నర్యమక్ష పరాయణః |  
విగతేచా ాభయక్రోధ్ః యససదా ముకత ఏవసః ||  28  

తా|| ఎవర్జ ాహ్ామైన సురాూద్ధ విష్యాలను బయటన్య న్నలిప వేస్థ, 
దృష్ఠవన్న భ్రూ మధ్ామునందు న్నలిప, ముకుకలో సంచర్ంచే ప్రాణ 
అపన వాయువులను సమం చేస్థ, మనోబుదుధలను ఇంద్రియాలను 
న్నగ్రహించి, ఆశ - భయ క్రోధ్యలను విడిచిపెట్టవ, మోక్షాన్నా కర్జకున్య 
మనన శీలుడో అతడు ఎలోప్పుడూ ముకుతడే.  
 

శ్లో||  భోకతరం యజాతపసం సరవలోక మహేశవరం |  
స్సహ్ృదం సరవభూతాన్నం జాాతావ మాం శాంతిమృచతాి|| 29  

తా|| యజాాలకు, తపస్ససలకు భోకతగాను, సరవలోకలకు ప్రభవు 
గాను, సరవప్రాణికట్టకి మేలు చేసేవాన్నగాను ననుా తెలుస్సకన్న 
శాంతిన్న పందుతాడు.  

గదాం:-  
ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీమద్ భగవద్గీతాస్స, ఉపన్నష్తుస, 
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బ్రహ్మవిదాాయాం, యోగశాసేా శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే 
కరమసన్నాస యోగోన్నమ పంచమోఽధ్యాయః  
ఈ ప్రకరంగా ఉపన్నష్తుతల సరమై, బ్రహ్మవిదాా 

ప్రతిపద్ధతమై, యోగ శాస్త్రమై, శ్రీకృష్ణ - అర్జునుల మధ్ా జర్గిన 
సంవాద రూపమైన భగవద్గీత యందు కరమ సన్నాసయోగమన్య ఐదవ 
అధ్యాయం సమాపతం.  
 

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ ష్షోుధ్యాయః 
ఆతమసమామయోగః 

శ్రీ భగవానువాచ:- 
శో్ల॥  అన్నశ్రితః కరమఫలం కరాం కరమ కర్యతి యః।  

స సన్నాసీచ యోగీచ న న్నరగిార  ాచాక్రియః॥   (1) 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: ఎవరైతే కరమఫలంపై ఆసకిత లేకుండా 
చేయదగిన కరమను చేసతడో అతడే సన్నాస్థ. అతడే యోగి. 
అగిాహోత్రాన్నా, కరమలను విడచినవాడు కదు. 
 

శో్ల॥  యం సన్నాస మితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధధ పండవ।  
నహ్  ాసనాసత సంకలుః యోగీ భవతి కశైన॥   (2) 

తా॥ అర్జున్న! దేన్నన్న సన్నాసమంట్టర్య అదే యోగం అన్న తెలుస్సక. 
సంకలాులను సనాస్థంచన్న వాడెవవడూ యోగి కలేడు.  
 

 శో్ల॥  ఆర్జ ర్జక్షోర్జమన్యః యోగం కరమకరణ ముచాతే।  
యోగా రూఢసాతస్త్చతయవ శమః కరణముచైతే॥   (3) 

తా॥ యోగాన్న  ా (ధ్యాన్నన్న )ా అధిర్యహించాలనుకన్య మున్నకి కరమసధ్న 
మౌతుంద్ధ. యోగాన్న  ాఅధిర్యహించిన తరావత అతడికి శాంతమే సధ్నం. 
 

 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 65 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

 శో్ల॥  యదాహి న్యంద్రియార్థధష్ట్ర సకరమసవనుష్జుతే।  
సరవసంకలు సన్నాసీ యోగారూఢ సతద్యచాతే॥   (4) 

తా॥ ఇంద్రియ విష్యాలలోను, కరమలలోను ఎప్పుడు మనస్ససకు ఆసకిత 
లేకుండాపోతుంద్య అన్న  ా సంకలాులను ఎప్పుడువిడిచిపెటవటం 
జర్జగుతుంద్య అప్పుడు అతణిణ యోగారూఢుడు అంట్టర్జ. 
 

శో్ల॥  ఉదధర్థ దాతమన్నతామనం న్నతామన మవసదయేత్।  
ఆతెచమవహాాతమనో బంధుః ఆతెచమవర్ప్పరాతమనః॥   (5) 

తా॥ తనను తాన్య ఉదధర్ంచ్యకవాలి. మనస్ససను అధ్యగతికి 
జారన్నవవరాదు. ఎందుకంట్ట తన మనసేస తనకు బంధువు. తన మనసేస 
తనకు శత్రువు.  
 

శో్ల॥  బంధురాతామ తమనసతస  ాయేన్నతెచమవాతమన్న జితః।  
అన్నతమ నస్సత శతృతేవ వర్థతతా తెచమవ శతృవత్॥   (6) 

తా॥ ఎవర్లోనైతే మనస్సస జయింపబడుతుంద్య, అట్టవ మనస్సస అతడికి 
బంధువు. ఎవర్లో జయింపబడద్య అదేఅతడికి శత్రువై అపకరం 
చేయటంలో న్నమగామై ఉంటుంద్ధ.  
 

శో్ల॥  జితాతమనః ప్రశాంతస  ాపరమాతామ సమాహితః।  
శ్లతోష్ణ స్సఖదుఃఖ్యష్ట్ర తధ్య మాన్నవమానయోః॥  (7) 

తా॥శీతోషాణలలో, స్సఖదుఃఖాలలో, మాన్నవమాన్నలలో మనస్సస 
సవధీనమై ప్రశాంతంగా ఉనావార్కి పరమాతమ సన్నాహితంగా ఉంట్టడు.  
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శో్ల॥  జాాన విజాాన తృపతతామ కూటసోథ విజితేంద్రియః।  

యుకత ఇతుాచాతే యోగీ సమలోషావశమ కంచనః॥  (8) 
తా॥ జాాన విజాాన్నలతో తృపత చెందేవాడు, ఆతమలో న్నలిచిన వాడు, 
ఇంద్రియాలను చకకగా జయించినవాడు, మట్టవ - రాయి - బంగారం - వీట్టన్న 
సమంగా చూచేవాడు యోగయుకుతడు.  
 

శో్ల॥  స్సహ్ృన్నమత్రా ర్జాదాసీన మధ్ాసథ దేవష్  ాబంధుష్ట్ర।  
సధుష్వపచ పప్యష్ట్ర సమబుద్ధధర్వశిష్ాతే॥   (9) 

తా॥ మంచివార్జ, సేాహితులు, శత్రువులు, ఉదాసీనులు, మధ్ాస్సథలు, 
దేవష్ఠంపదగిన వార్జ, బంధువులు, సధుప్పర్జష్ట్రలు, పపతుమలు, 
వీరందర్పటో సమబుద్ధధ కలిగి శ్రేష్ట్రవడుగా ఉంట్టడు.  
 

శో్ల॥  యోగీ యుంజీత సతతం ఆతామనం రహ్స్థ స్థథతః।  
ఏకకీ యత చితాతతామ న్నరాశీర పర్గ్రహ్ః॥   (10) 

తా॥ ధ్యానయోగి ఏకంత ప్రదేశంలో, ఒంటర్గా, ఇంద్రియాలను 
మనస్ససను న్నగ్రహించి, ఆశను వీడి, దేన్ననీ పర్గ్రహించక, ఎలోప్పుడూ 
మనస్ససను ఆతమ యందు న్నలుప్పటకు అభాాసం చేయాలి.  
 

శో్ల॥  శుచౌదేశ్చ ప్రతిషాుప  ాస్థథర మాసన మాతమనః।  
న్నతు  ాచేా్ఛ్తం న్నతి నీచం చైలాజిన కుశ్లతతరం॥  (11) 
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తా॥ శుచియైన ప్రదేశంలో మరీ ఎతుత కకుండా, మరీ లోతు కకుండా, 
దరభచాప, లేడి చరమం, మెతతట్ట బటవతో స్థథరమైన ఆసన్నన్న  ా తన కరకు 
ఏరాుటు చేస్సకవాలి.  
 

శో్ల॥  తత్రై కగ్రం మనః కృతా  ాయతచితేతంద్రియ క్రియః।  
ఉపవిశా  ా సన్యఽఽయుంజాాత్ యోగమాతమ విశుదధయే॥   

(12) 
తా॥ ఆసనంపై కూరై్చన్న, మనస్ససను ఏకగ్రం చేస్థ, ఇంద్రియ మనో 
వాాపరాలన్న న్నగ్రహించి, ఆతమ శుద్ధధ కసం యోగాన్న  ాఅభాస్థంచాలి.  
 

శో్ల॥  సమం కయ శిర్యగ్రీవం ధ్యరయ నాచలం స్థథరః ।  
సంప్రేక్షయ న్నస్థకగ్రం సవం ద్ధశశైానవలోకయన్॥  (13) 

తా॥ శరీరం, మెడ, తల - ఈ మడింట్టన్న సమంగా - న్నట్టర్జగా ఉంచి, 
కదలకుండా స్థథరంగా కూరై్చన్న, ద్ధకుకలు చూడకుండా, తన న్నస్థకగ్రంపై 
దృష్ఠవన్న న్నలపలి. 
 

శో్ల॥  ప్రశాంతాతామ విగత భీః బ్రహ్మచార్ వ్రతే స్థథతః।  
మనససంయమ  ామచైితతః యుకత ఆసీత మతురః॥  (14) 

తా॥ ప్రశాంత మనస్ససతో, భయాన్న  ావిడిచి, బ్రహ్మచర  ావ్రతంలో న్నలిచి, 
మనస్ససను న్నగ్రహించి, చితాతన్న  ాన్నయందే న్నలిప, నన్య  ాచేరాలన్య లక్షయంతో 
ధ్యానంలో కూరై్యవాలి.  
 

శో్ల॥  యంజన్యావం సదాతామనం యోగీన్నయత మానసః।  
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శాంతిం న్నరావణ పరమాం మతసం సథమధి గచాతి॥  (15) 
తా॥ మనోన్నగ్రహ్ంగల యోగి ఎలోప్పుడూ మనస్ససను ఆతమధ్యానంలో 
న్నలిప, న్నయందేయునాట్టవ మోక్షరూపమైన శాంతిన్న పందుతాడు.  
 

శో్ల॥  న్నత  ాశాతస్సతయోగోఽస్థత నచైకంత మనశాతః।  
నచాతి సవప  ాశీలస  ాజాగ్రతో నైవ చార్జున॥   (16) 

తా॥ అర్జున్న! ఎకుకవగా తిన్యవాడికి, అసలు తినన్నవాడికి, ఎకుకవగా 
న్నద్రపోయేవాడికి, అసలు న్నద్రపోకుండా తెలోవారోూ మేలుకన్న ఉండేవాడికి 
యోగం కుదరదు.  
 

శో్ల॥  యుకత హార విహారస  ాయుకత చేష్వస  ాకరమస్స।  
యుకత సవపావ బోధ్స  ాయోగో భవతి దుఃఖహా॥  (17) 

తా॥ ఆహార విహారాలలో మితంగా ఉండేవార్కి, కరమలు చేయుటలో 
మితంగా ఉండేవార్కి, న్నద్ర మెలకువలను సమంగా పట్టంచేవార్కి 
యోగం దుఃఖాన్న  ాపోగొట్టవద్ధ అవుతుంద్ధ.  
 

శో్ల॥  యదా విన్నయతం చితతం ఆతమన్యావావ తిష్ుతే!।  
న్నసుృహ్ః సరవకమే భ ఃా యుకత ఇతుాచాతే తదా॥  (18) 

తా॥ ఎప్పుడు చితతం ాగా అణచబడి ఆతమయందే న్నలిచిపోతుంద్య, అన్న  ా
కర్కలపటో న్నసుృహ్ కలుగుతుంద్య అప్పుడు అతడు యోగస్థదుధడైనటోు.  
 

శో్ల॥  యధ్య ద్గపో న్నవాతసథః న్యంగతే సోపమా సమృతా।  
యోగినో యత చితతస  ాయంజతో యోగమాతమనః॥  (19) 
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తా॥ ధ్యానయోగాన్నాఅభాాసం చేస్తత, న్నగ్రహించబడిన చితతం గల 
యోగిన్న గాలిలేన్న చోట చలించకుండా ఉండే ద్గపంతో పోలైి 
ఉపమానంగా చెబుతున్నాడు. 
 

శో్ల॥  యత్రో పరమతే చితతం న్నర్జదధం యోగసేవయా!।  
యత్ర చైవాతమ న్నతామనం పశాన్నాతమన్న తుష్ాతి॥   (20) 

తా॥ యోగాభాాసముచేత ఎప్పుడు మనస్సస న్నగ్రహించబడి 
పరమశాంతిన్న పందుతుంద్య; ఎప్పుడు పర్శుదధ మనస్ససచేత 
పరమాతమను తనయందే దర్ూస్తత ఆనంద్ధస్సతంట్టడో(అప్పుడు యోగస్థద్ధధ 
కలిగినటోు) 
 

శో్ల॥  స్సఖమా తాంతికం యతతద్ బుద్ధధ గ్రాహ్  ామతంద్రియం।  
వేతితయత్ర న చైవాయం స్థథత శైలతి తతతా తః॥   (21) 

తా॥ అంతంలేన్న, ఇంద్రియగోచరం కన్న, బుద్ధధకి మాత్రమే తెలిసేద్ధ అయిన 
స్సఖం ఏదైతే ఉంద్య దాన్నన్న తెలుస్సకన్న, ఎప్పుడు తతతా ం నుండి 
చలించకుండా స్థథరంగా ఉంట్టడో(అప్పుడు యోగస్థద్ధధ కలిగినటోు) 
 

శో్ల॥  యం ల ధాాచా పరం లాభం మనాతే న్నధికం తతః।  
యస్థమన్ స్థథతోన దుఃఖ్యన గుర్జణప విచాలాతే॥   (22) 

తా॥ దేన్నన్న పంద్ధన తరావత ఇతరమైన దేన్ననీ గొపు లాభంగా 
భావించడో, ఎందులో న్నలిచి గొపు దుఃఖం చేత కూడా చలించకుండా 
ఉంట్టడో (అతడు యోగంలో స్థద్ధధ పంద్ధనటో్ట) 
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శో్ల॥  తం విదా  ాదుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంజాితం ।  
స న్నశైయేన యోకతవ ఃా యోగోఽన్నర్వణణ చేతస॥   (23) 

తా॥ దుఃఖ సంయోగం నుండి వియోగం కలిుంచే ఆ స్థథతి యోగం 
అనబడుతునాద్ధ -అన్న తెలుస్సక. అట్టవ ధ్యానయోగం కలతచెందన్న 
మనస్ససతో పటువదలతో పందవలస్థనద్ధ.  
 

శో్ల॥  సంకలు ప్రభవాన్ కమాన్ తాకతా  సరావన శ్చష్తః।  
మనసై వేంద్రియ గ్రామం విన్నయమ  ాసమంతతః॥   (24) 

శో్ల॥  శనై శూనై ర్జపరమేత్ బుదాధ  ాధ్ృతి గృహీతయా।  
ఆతమ సంసథం మనఃకృతావ నకించిదప చింతయేత్॥  (25) 

తా॥ సంకలుం వలో జన్నంచిన కర్కలన్నాంట్టన్న పూర్తగా విడిచిపెట్టవ, 
మనస్సస దావరాన్య ఇంద్రియ సమహాన్న  ాఅన్నావైప్పల నుండి న్నగ్రహించి, 
పటువదలతో కూడిన బుద్ధధ చేత మనస్ససను మెలోమెలోగా శాంతింపజ్యస్తత, 
మనస్ససను ఆతమలో న్నలిప ఇక దేన్నన్న గుర్ంచీ చింతించరాదు.  
 

శో్ల॥  యతో యతో న్నశైరతి మనశైంచల మస్థథరం।  
తతసతతో న్నయమెచా తత్ ఆతమన్యావ వశం నయేత్॥   (26) 

తా॥ స్థథరం లేన్న, చంచలమైన మనస్స ఎకకడెకకడికి వెళ్ళు సంచర్స్సతంద్య 
అకకడకకడ నుండి దాన్నన్న తస్సకన్న వచైి ఆతమకు వశం చెయాాలి. అంట్ట 
ఆతమలోన్య న్నలబెట్టవలి.  
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శో్ల॥  ప్రశాంత మనసం హేానం యోగినం స్సఖముతతమం।  
ఉపైతి శాంతి రజసం బ్రహ్మభూత మకలమష్ం॥   (27) 

తా॥ రజోగుణం శాంతించి, కలమషాలు తొలగి, శాంతించిన మనస్ససతో 
బ్రహ్మభావాన్న  ా పంద్ధన ధ్యానయోగికి ఆతమసంబంధ్మైన ఉతతమస్సఖం 
లభిస్సతంద్ధ. 
 

శో్ల॥  యుంజన్యావం సదాతామనం యోగీ విగత కలమష్ః।  
స్సఖ్యన బ్రహ్మసంసురూం అతాంతం స్సఖ మశుాతే॥  (28) 

తా॥ఈ విధ్ంగా ఎలోప్పుడూ మనస్ససను ఆతమయందే న్నలిప్య యోగి కలమష్ 
రహితుడై బ్రహ్మసురూతో కూడిన అతాంతస్సఖాన్న  ా స్సలభంగా 
పందుతాడు.  
 

శో్ల॥  సరవభూతసథ మాతామనం సరవభూతాన్న చాతమన్న।  
ఈక్షతే యోగ యుకతతామ సరవత్ర సమదరూనః॥   (29) 

తా॥ యోగయుకుతడై అంతట్ట సమతావన్న  ా దర్ూంచే యోగి అన్న  ా
ప్రాణులను తనలోను, అన్న  ాప్రాణులలో తనను దర్ూస్తత ఉంట్టడు.  
 

శో్ల॥  యో మాం పశాతి సరవత్ర సరవంచ మయి పశాతి।  
తసాహ్ం న ప్రణశాామి సచమే న ప్రణశాతి॥   (30) 

తా॥ఎవరైతే అంతట్ట నను  ా చూసతర్య, అన్నాంట్టన్న న్నలో చూసతర్య, 
అలాంట్ట వార్కి న్యను కన్నపంచకుండా పోను. అతడు న్నకు 
కన్నపంచకుండా పోడు.  
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శో్ల॥  సరవభూతస్థథతం యోమాం భజతే  ాకతవ మాస్థథతః।  
సరవధ్య వరతమానోఽప సయోగీ మయి వరతతే॥   (31) 

తా॥ అన్న  ాప్రాణులలోను ఉన  ా నను (ాఆతమను) ఏకతవంలో న్నలిచి ఎవర్జ 
చూసతర్య అతడు ఎలా సంచర్ంచిన్న న్నలోన్య వర్తస్తత ఉంట్టడు. 
 

శో్ల॥  ఆతౌమ పమేాన సరవత్ర సమం పశాతి యోఽర్జున!।  
స్సఖం వాయద్ధ వా దుఃఖం సయోగీ పరమో మతః॥  (32) 

తా॥ అర్జున్న! ఎవరైతే స్సఖంగాన్న, దుఃఖంగాన్న, అంతట్ట - అన్నావేళలా 
తనద్ధగా భావిస్తత, సమంగా చూసతడో, అట్టవ యోగి శ్రేష్ట్రుడన్న న్న 
అభిప్రాయం. 
 

అర్జున ఉవాచ:-  
శో్ల॥  యో యం యోగసతా యాప్రోకతః సమేాన మధుస్తదన।  

ఏతసాహ్ం న పశాామి చంచలతావత్ స్థథతం స్థథరాం॥  (33) 
శో్ల॥  చంచలం హిమనః కృష్ణ! ప్రమాధి బలవత్ దృఢం।  

తసాహ్ం న్నగ్రహ్ం మన్య  ావాయోర్వ స్సదుష్కరం॥  (34) 
తా॥ అర్జునుడంటున్నాడు: మధుస్తదన్న! ఇప్పుడు నీచేత చెపుబడా 
సమతవ స్థథతితో కూడిన యోగం చంచలతవం వలో న్నలకడగా స్థథరంగా 
ఉంటుందన్న న్యను అనుకవటం లేదు.  
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తా॥ కృషాణ! మనస్స చంచలమైనద్ధ. దేహేంద్రియాలకు ాధ్యకరమైనద్ధ, 
బలమైనద్ధ, దృఢమైనద్ధ. వాయువును న్నగ్రహించటం ఎంత కష్వమో అలాగే 
ఈ మనస్ససను న్నగ్రహించటం చాలా కష్వమన్న న్న అభిప్రాయం.  

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  అసంశయం మహాాహో! మనోదుర్ాగ్రహ్ం చలం।  

అభాాసే నతు కౌంతేయ! వైరాగేాణ చ గృహ్ాతే॥   (35) 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: ఓ మహాాహుడా! సందేహ్ం లేదు. మనస్సస 
చలించే సవభావం గలదే. దాన్నన్న న్నగ్రహించటం కష్వమే. అయితే కుంత 
కుమారా! అభాాసంతోను, వైరాగాంతోను అద్ధ న్నగ్రహించబడుతుంద్ధ. 
 

శో్ల॥  అసంయతాతమ న్నయోగః దుష్ప్ుేప ఇతిమే మతిః।  
వశాాతమ న్నతు యతతా శకాఽవాప్పత ముపయతః॥  (36) 

తా॥ మనస్సస సవధీనంలో లేన్న వాన్నకి యోగం కష్వమన్న న్న అభిప్రాయం. 
ప్రయతాంతో, ఉపయంతో మనస్ససను సవధీనంలోన్నకి తెచై్యకునాట్టచోతే 
యోగస్థద్ధధన్న పందవచై్యను.  
 

అర్జున ఉవాచ: 
శో్ల॥  అయతిః శ్రదధయోప్యతః యోగాచాలిత మానసః।  

అప్రాప  ాయోగ సంస్థద్ధధం కంగతిం కృష్ణ! గచాతి॥   (37) 
శో్ల॥  కచైినో  ాభయ విభ్రష్వః ఛన్నాభ్రమివ నశాతి।  

అప్రతిషోు మహాాహో! విమఢొ బ్రహ్మణః పథి॥   (38) 
శో్ల॥  ఏ తన్యమ సంశయం కృష్ణ ఛేతుత మరహస  ాశ్చష్తః।  
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తవ దన  ాససంశయసాస  ాఛేతాత నహుాప పదాతే॥     (39) 
తా॥ కృషాణ! శ్రదధ ఉనాపుట్టకీ ప్రయతాలోపం వలో యోగం నుండి మనస్సస 
చలించినవాడు యోగస్థద్ధధన్న పందలేకపోతే అతడి గతి ఏమిట్ట?  
 ఓ మహాాహుడా! యోగమారీంలో న్నలువలేక, మోహ్ంలో పడి 
పోయిన సధ్కుడు రెంట్టకీ చెడినవాడై చెద్ధర్న మేఘ్ంలాగా వార్జథడై 
నశించిపోడా? 
 కృషాణ! న్న యీ సందేహాన్న  ాపూర్తగా తొలగించగలిగిన వాడవు నీవే. 
ఈ సంశయాన్న  ా తొలగించగలవార్జ నీకన్న  ా వేర్థ ఎవరూ న్నకు 
లభించర్జ. 
 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  పరథ! నైవేహ్ న్నముత్ర విన్నశసతస  ావిదాతే।  

నహికలాాణ కృత్ కశైిత్ దురీతింతాత! గచాతి॥   (40) 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు. పరాథ! అట్టవవాన్నకి ఇకకడగాన్న, అకకడ (ఆ 
లోకంలో)గాన్న ఎకకడా న్నశనం లేదు. న్నయన్న! మంచి 
పన్నచేస్థనవాడెవడూ దురీతిన్న పందడు. 
 

శో్ల॥  ప్రాప  ాప్పణ  ాకృతాంలోకన్ ఉష్ఠతావ శాశవత ససమాః।  
శుచీన్నం శ్రీమతాంగేహే యోగభ్రషోుఽభిజాయతే॥  (41) 

తా॥ యోగభ్రష్ట్రవడు ప్పణాకరమల వలో వచైే లోకలను పంద్ధ, అన్యక 
సంవతసరాలు అకకడ న్నవస్థంచి, శుచివంతులు - శ్రీమంతులు అయిన 
వార్ంట జన్నమసతడు. 
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శో్ల॥  అథవా యోగిన్న మేవ కులేభవతి ధీమతాం।  
ఏతద్ధధ దురోభతరం లోకేజనమ యద్గదృశం॥    (42) 

తా॥ లేదా వివేకులైన (బుద్ధదమంతులైన) యోగుల ఇంట్టలోన్య జన్నమసతడు. 
లోకంలో ఈ విధ్మైన జనమ చాలా అర్జదుగా లభిస్సతంద్ధ. 
 

శో్ల॥ తత్ర తం బుద్ధధ సంయోగం లభతే పరవ దేహికం।  
యతతేచతతో భూ యః సంస్థదౌధ కుర్జనందన॥   (43) 

తా॥ కుర్జనందన్న! అకకడ (ఆ యోగుల ఇంట) పూరవదేహ్ సంబంధ్మైన 
బుద్ధధతో సంపరకం కలిగి అకకడినుండే మరల యోగస్థద్ధధకై ప్రయతాం 
చేసతడు. 
 

శో్ల॥  పూరావభాాసేన తేనైవ హ్రియతే హ్  ావశ్లఽపసః।  
జిజాాస్స రప యోగస  ాశబద బ్రహామతి వరతతే॥    (44) 

తా॥ పూరవజనమలో చేస్థన అభాాసం చేతన్య అవుశుడై అతడు అందులోన్నకి 
(యోగంలోకి) లాగబడతాడు. యోగాన్న  ాఆచర్ంచాలన్య జిజాాస కలిగిన్న 
చాలు శబద బ్రహామన్న  ాదాట్టపోతాడు. 
 

శో్ల॥  ప్రయతాాదాత మానస్సత యోగీ సంశుదధ కిలిుష్ః।  
అన్యక జనమ సంస్థదధః తతోయాతి పరాంగతిం॥   (45) 

తా॥ పటువదలతో ప్రయతిాంచే యోగి ప్రయతాం వలో ద్యషాలన్నాంట్ట నుండి 
విడివడి, శుదుధడై, అన్యక జనమలలో చేస్థన సధ్నల వలో కలిగే స్థద్ధధన్న పంద్ధ, 
అంతట పరమగతిన్న చేర్జకుంట్టడు.  
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శో్ల॥  తపస్థవ భోాఽధిక యోగీ జాాన్నభోాఽప మతోధికః।  
కర్మభాశైాధిక యోగీ తసమద్యాగీ భవార్జున!॥   (46) 

తా॥ తపస్సస చేసే వార్కన  ా యోగి అధికుడు. జాానుల కన  ా కూడా 
ఎకుకవన్న న్న అభిప్రాయం. కరమచేసే వార్కన  ాయోగి అధికుడు. అందువలో 
ఓ అర్జున్న! నీవు ఆతమ సంయమయోగివిక! 
 

శో్ల॥  యోగిన్న మప సర్థవషాం మదీతే న్నంతరాతమన్న।  
శ్రదాధవాన్ భజతే యో మాం సమేయుకత తమోమతః॥  (47) 

తా॥ యోగులందర్లో కూడా ఎవరైతే తన మనస్ససను న్నయందే న్నలిప 
శ్రదధతో నను  ాభజిసతడో అతడే యోగులలో ఉతతముడన్న న్న అభిప్రాయం.  
 

గదాం:-  
ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీమదభగవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్తుస  
బ్రహ్మవిదాాయాం యోగశాసాే శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే  
ఆతమ సంయమ యోగోన్నమ ష్షోుఽధ్యాయః॥  
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ సపతమోధ్యాయః 
విజాానయోగః 

 

శో్ల॥  మయాాసకత మన్నః పరథ! యోగం యంజనమదాశ్రయః।  
అసంశయం సమగ్రం మాం యథాజాాసాస్థ తచేా్ఛ్ణు॥  (1) 

తా॥ అర్జున్న! న్నయందు మనస్ససను లగాం చేస్థ, యోగాన్న  ాఅభాస్థస్తత, 
నను  ా ఆశ్రయించి, సంశయాలు లేకుండా, సంపూరణంగా నను  ా ఏ 
ప్రకరంగా తెలుస్సకగలవో అద్ధ విను.  
 

శో్ల॥  జాానంతేఽహ్ం సవిజాానం ఇదం వక్షాామ  ాశ్చష్తః।  
యత్ జాాతావ న్యహ్ భూయోఽనాత్ జాాతవ  ామవ శిష్ాతే॥    (2) 

తా॥ దేన్నన్న తెలుస్సకుంట్ట తిర్గి తెలుస్సకవలస్థనద్ధ మర్చకట్ట ఉండద్య 
అట్టవ ఈ విజాానంతో కూడిన జాాన్నన్న  ాన్యను నీకు అశ్చష్ంగా చెబుతాను.  
 

శో్ల॥ మనుషాాణం సహ్స్రేష్ట్ర కశైిద  ాతతి స్థదధయే।  
యతతా మపస్థదాధన్నం కశైిన్నమం వేతిత తతతా తః ॥   (3) 

తా॥ వేలాద్ధమంద్ధ మనుజులలో స్థద్ధధకసం ప్రయతిాంచేవార్జ 
ఎకకడో ఒకకర్జంట్టర్జ. అలా ప్రయతిాంచి స్థదుధలైన వార్లో ఏ 
ఒకకర్య ననుా యదారథంగా తెలుస్సకుంట్టర్జ. 
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శో్ల॥  భూమిరాపో నలో వాయుః ఖం మనోబుద్ధధ ర్థవచ।  
అహ్ంకర ఇతయం మే భిన్నాప్రకృతి రష్వధ్య॥   (4) 

తా॥ భూమి, నీర్జ, అగి ,ా వాయువు, ఆకశం మర్యు మనస్సస, బుద్ధధ, 
అహ్ంకరం అన్న ఇలా న్న ప్రకృతి ఎన్నమిద్ధ విభాగాలుగా విభజింపబడి 
ఉంద్ధ. 
 

శో్ల॥  అపర్థయ మితసతా న్నాం ప్రకృతిం విద్ధధ మే పరాం।  
జీవభూతాం మహాాహో యయేదం ధ్యరాతేజగత్॥  (5) 

తా॥ ఈ అపరాప్రకృతి అలుమైనద్ధ. ద్గన్నకన్న  ావేరై జీవుడిగా మార్ంద్ధ. న్న 
పరమమైన ప్రకృతి అన్న తెలుస్సక. దాన్నవలోన్య ఈ జగతుత 
ధ్ర్ంపబడుతునాద్ధ. 
 

శో్ల॥  ఏతద్యానీన్న భూతాన్న సరావణ తుాపధ్యరయ।  
అహ్ం కృతసనస  ాజగతః ప్రభవః ప్రలయసతథా॥   (6) 

తా॥ ఇద్ధ అన్న  ాప్రాణులకు గరభం అన్న తెలుస్సక. ఈ యావతుత జగతుతకు 
న్యన్య ప్పటువకను, అలాగే ప్రళయాన్న  ాకూడా.  
 

శో్ల॥  మతతః పరతరం న్ననాత్ కించిదస్థత ధ్నంజయ!।  
మయి సరవమిదం ప్రోతం స్తత్రే మణి గణఇవ॥   (7) 

తా॥ ధ్నంజయా! న్నకన్న  ాఎకుకవైనద్గ, వేరైనద్గ కంచెం కూడా ఏద్గలేదు. 
ఇద్ధ యావతుత మణులలో దారంలాగా న్నలో గ్రుచైబడింద్ధ.  
 

శో్ల॥ రసోఽహ్మప్పస కౌంతేయ! ప్రభాస్థమ శశి స్తరాయోః।  
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ప్రణవససరవ వేదేష్ట్ర శబదఃఖ్య పర్జష్ం నృష్ట్ర॥   (8) 
తా॥ కౌంతేయా! నీట్టలో ర్జచిన్న న్యను. స్తరాచంద్రులలోన్న కంతిన్న న్యను. 
అన్న  ా వేదాలలోన్న ప్రణవాన్న ,ా ఆకశంలో శ దాన్న ,ా నర్జలలో పర్జషాన్న  ా
న్యను.  
 

శో్ల॥  ప్పణోాగంథః పృధివాాంచ తేజశైాస్థమ విభావసౌ।  
జీవనం సరవభూతేష్ట్ర తపశైాస్థమ తపస్థవష్ట్ర॥    (9) 

తా॥ భూమిలోన్న స్సవాసనను న్యను. అగిాలోన్న ప్రకశాన్న ,ా సమసత భూతాల 
లోన్న ప్రాణన్న .ా తపస్సస చేసే వార్లో తపస్ససను.  
 

శో్ల॥  బీజం మాం సరవభూతాన్నం విద్ధధ పరథ సన్నతనం।  
బుద్ధధర్జుద్ధధ మతామస్థమ తేజసేత జస్థవన్నమహ్ం॥   (10) 

తా॥ పరాథ! సమసత జీవుల యొకక సన్నతమైన బీజాన్న  ా న్యను. 
బుద్ధధమంతుల లోన్న తెలివిన్న న్యను. తేజస్సస కలిగిన వార్లోన్న తేజస్ససను 
న్యను.  
 

శో్ల॥ బలం బలవతాం చాహ్ం కమరాగ వివర్ుతం।  
ధ్రామవిర్జద్యధ భూతేష్ట్ర కమోస్థమ భరతరషభ॥   (11) 

తా॥ భరతశ్రేషావ! బలవంతులలో కమరాగాలు తసేస్థన బలాన్న  ా న్యను. 
జీవుళులోన్న 'ధ్రామన్నకి విర్జదధం గాన్న కమాన్న 'ా న్యను.  
 

శో్ల॥ యేచైవ సతితా క భావాః రాజసతమసశైయే।  
మతత ఏవేతి తాన్నవద్ధధ నతవహ్ం తేష్ట్ర తే మయి॥   (12) 
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తా॥ ఇంక ఏవేవి సతివక, రాజస్థక, తామస్థక భావాలున్నాయో అవనీ  ాన్న 
వలోన్య వసతయన్న తెలుస్సక. అయితే న్యను వాట్టలో లేను. అవి న్నలో 
వున్నాయి.  

శో్ల॥  త్రిభిరీ్జణ మయైరాభవైః ఏభిససరవ మిదం జగత్।  
మోహితం న్నభి జాన్నతి మామేభ ఃా పరమవాయం॥  (13) 

తా॥ ఈ చెపుబడిన మడు రకల గుణలతో న్నండిన భావాల చేత ఈ 
సమసత ప్రపంచం భ్రాంతిలో పడిపోతునాద్ధ. అందుకే వీటన్నాంట్టకన్న  ాశ్రేష్వం, 
న్నశరహితం అయిన నను  ాతెలుస్సక లేకపోతునాద్ధ.  
 

శో్ల॥  దైవీ హేాషాగుణమయీ మమ మాయా దురతాయా।  
మామేవ యే ప్రపదాంతే మాయామే తాం తరం తితే॥  (14) 

తా॥ ద్ధవామైన, గుణమయమైన న్నయీ మాయ దాటశకాం కన్నద్ధ, ఐతే 
ఎవర్జ నన్య  ాసేవిసతర్య వార్జ మాత్రం ఈ మాయను దాటగలర్జ.  
 

శో్ల॥  నమాందుష్కృతినో మఢః ప్రపదాంతే నరాధ్మాః।  
మాయయాఽపహ్ృత జాాన్నః ఆస్సరం భావమాశ్రితాః॥ (15) 

తా॥ దుష్వకరాాలు చేసేవార్జ, మఢులు, నరాధ్ములు, మాయ చేత 
జాానం నశించినవార్జ, అస్సరభావాన్న  ా ఆశ్రయించినవార్జ నను  ా
సేవించర్జ.  
 

శో్ల॥  చతుర్వధ్య భజంతే మాం జన్నస్ససకృతి నోఽర్జున।  
ఆర్యత జిజాాస్సరరాథరీథ జాానీచ భరతరషభ!॥    (16) 
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తా॥ భరత శ్రేషాు! ఆర్జతడూ, జిజాాస్సవు, అరాథరీథ, జాానీ అన్య న్నలుగు రకల 
ప్పణాతుమలు నను  ాభజిసతర్జ.  

 

శో్ల॥  తేషాం జాానీ న్నతాయుకతః ఏకభకితర్వశిష్ాతే।  
ప్రియోహి జాాన్ననోఽతారథం అహ్ంసచమమప్రియః॥  (17) 

తా॥ వార్లో న్నతాము న్నతో కలిస్థ ఉండే, న్న ఒకకన్నయందే భకితగల జాాన్న 
శ్రేష్ట్రుడు. అట్టవ జాాన్నకి న్యను ఎకుకవ ప్రియుణిణ. అతడు న్నకు ప్రియుడు.  
 

శో్ల॥  ఉదారాససరవ ఏవైతే జాానీతావతెచమవ మేవతం।  
ఆస్థథతససహ్ యుకతతామ మామేవానుతతమాం గతిం॥  (18) 

తా॥ వీరంతా ఉదార్జలే. అయితే జాాన్న మాత్రం న్న సవరూపమేనన్న న్న 
అభిప్రాయం. ఎందుకంట్ట అతడు సర్యవతతమమైన ప్రాపత సథనంగా నన్య  ా
భావించి, న్నయందే మనస్స న్నలిు నను  ాఆశ్రయించినవాడౌతున్నాడు.  
 

శో్ల॥ బహూన్నం జనమన్నమంతే జాానవాన్ మాం ప్రపదాతే।  
వాస్సదేవససరవమితి స మహాతామ స్స దురోభః॥   (19) 

తా॥ అన్యక జనమల అనంతరం జాాన్న సరవమ వాస్సదేవుడే అన్న నను  ా
కలుసతడు. అలాంట్ట మహాతుమడు చాలా అర్జదుగా వుంట్టడు.  
  

శో్ల॥ కమై స్త్చతరహృత జాాన్నః ప్రపదాంతేఽన  ాదేవతాః।  
తంతం న్నయమ మాసతయ ప్రకృతా  ాన్నయతా ససాయా॥  (20) 

తా॥ వార్ వార్ కర్కల వలో జాానం హ్ర్ంచ్యకుపోగా, తమ ప్రకృతి ప్రేరణ 
వలో ఆయా న్నయమాలను పట్టస్తత ఇతర దేవతలను ఆరాధిస్సతంట్టర్జ.  
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శో్ల॥  యోయోయాంయాం తనుం భకతః, శ్రదధయాఽరై్తు మిచాతి।  
తస  ాతస  ాచలాం శ్రదాధం, తామేవ విదధ్య మాహ్ం॥  (21) 

తా॥ ఏఏ భకుతలు ఏఏ రూపన్న  ాశ్రదధతో ఆరాధించాలనుకుంట్టర్య ఆయా 
భకుతన్నకి అందులోన్య చలించన్న శ్రదధను న్యను కలిగిసతను.  
 

శో్ల॥  సతయా శ్రదధ యా యుకతః, తసారాధ్న మీహ్తే।  
లభతేచ తతః కమాన్, మయైవ విహితాన్ హితాన్॥     (22) 

తా॥ అతడు అట్టవ శ్రదధతో కూడిన వాడై ఆయా దేవతారూపన్న  ా
ఆరాధించసగితే దాన్నవలో ఆయా కర్కలను న్న నుండే తరై్జకుంట్టడు.  
 

శో్ల॥  అంతవతుత ఫలం తేషాం, తదభవతాలు మేధ్సం।  
దేవాన్ దేవయజోయాంతి, మదభకత యాంతి మామప॥  (23) 

తా॥ అలుబుద్ధధ గలవార్కి వచేై ఆ ఫలితం అంతంతో కూడుకునాదే. 
దేవతలన్నరాధించేవార్జ దేవతలను చేర్జకుంట్టర్జ. నను  ాఆరాధించేవార్జ 
నను  ాకూడా చేర్జకుంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  అవాకతం వాకిత మాపనాం, మనాంతే మామ బుదధయః।  
పరంభావ మజానంతః, మమావాయమనుతతమం॥  (24) 

తా॥ అవాకతమైన నను  ాశరీరాన్న  ాధ్ర్ంచిన వాన్నగా తెలివి తకుకవ వాళ్ళు 
భావిసతర్జ. ప్రకృతి కన్న  ా విలక్షణమైనట్టవ అవాయమైన, సరవశ్రేష్వమైన న్న 
సవభావం వార్కి తెలియదు.  
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శో్ల॥  న్నహ్ం ప్రకశ ససరవస ,ా యోగమాయా సమావృతః।  
మడోఽయం న్నభి జాన్నతి, లోకమామజ మవాయం॥  (25) 

తా॥ యోగ మాయచేత ఆవర్ంచబడి యున  ా న్యను అంతట్ట 
ప్రకశించను. అందుకే ప్పటువక న్నశనం లేన్న ననుా ఈ 
మఢలోకం తెలుస్సకలేకపోతునాద్ధ.  
 

శో్ల॥  వేదాహ్ం సమతతాన్న, వరతమాన్నన్న చార్జున!।  
భవిషాాణి చ భూతాన్న, మాంతువేదన కశైన॥   (26) 

తా॥ అర్జున్న! గతించిపోయిన జీవుళును, ఇప్పుడున  ా జీవుళును, 
భవిష్ాతుతలో ప్పటవబోయే జీవుళును న్యను తెలుస్సకగలను.  నను  ామాత్రం 
ఎవవరూ తెలుస్సకలేర్జ. 
 

శో్ల॥  ఇచైాదేవష్ సముతేధన దవందవమోహేన భారత!।  
సరవభూతాన్న సమోమహ్ం సరీ్థయాంతి పరంతప!॥   (27) 

తా॥ పర్జలను తపంపజ్యసే అర్జున్న! ఇచాాదేవషాల నుండి ప్పట్టవన 
దవందవమోహాల వలో సమసత ప్రాణులు ప్పటువకతోన్య భ్రాంతి (అజాానం) తో 
వస్సతన్నాయి.  
 

శో్ల॥  యేషాం తవంతగతం పపం జన్నన్నం ప్పణాకరమణం।  
తే దవందవ మోహ్న్నర్జమకతః భజంతే మాం దృఢవ్రతాః॥  (28) 
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తా॥ ప్పణాకరమలు చేయటం వలో ఏ జనుల యొకక పపం 
తొలగిపోతుంద్య వార్జ దవందవ మోహాల నుండి పూర్తగా విముకుతలై నను  ా
చెదరన్న ద్గక్షతో భజిసతర్జ. 
 

శో్ల॥  జరామరణ మోక్షాయ మామాశ్రిత  ాయతంతి యే।  
తే బ్రహ్మ తద్ధవదుఃకృతసనం అధ్యాతమం కరమచాఖిలం॥  (29) 

తా॥ ఎవరైతే జరామరణముల నుండి విడుదల పందాలన్న నను  ా
ఆశ్రయించి సధ్న చేసతర్య వార్జ ఆ బ్రహ్మను, యావతుత ఆధ్యాతామన్న  ా
సమసత కరమను తెలుస్సకుంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  సధిభూతాద్ధ దైవం మాం, సధి యజాం చ యే విదుః।  
ప్రయాణకలేఽపచమాం, తే విదుర్జాకత చేతసః॥   (30) 

తా॥ అధి భూతం, అధి దైవం, అధి యజాంతో కూడిన ననుా ఎవర్జ 
తెలుస్సకుంట్టర్య వార్ మనస్సస సవధీనంలో వుండి ప్రయాణకలంలో 
కూడా నను  ాగుర్జతంచ్యకగలుగుతార్జ.  
 

గదాం :-  
ఓం తతసత్ ఇతి శ్రీమద్ భగవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్తుస  
బ్రహ్మవిదాాయాం యోగశాసాే శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే  
విజాానయోగో న్నమ సపతమోధ్యాయః  

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 
అష్వమోధ్యాయః 

అక్షరపరబ్రహ్మయోగః 
అర్జున ఉవాచ:-  
శో్ల॥ కిం తద్రుేహ్మ కి మధ్యాతమం కింకరమ ప్పర్జషోతతమ!।  

అధి భూతంచ కిం ప్రోకతం అధిదైవం కి ముచాతే॥   (1) 
శో్ల॥  అధియజాః కథం కఽత్ర దేహేఽస్థమన్ మధుస్తదన!।  

ప్రయాణ కలేచ కథం జా్యయోఽస్థ న్నయతాతమభిః॥  (2) 
తా॥ అర్జునుడడుగుతున్నాడు; ప్పర్జషోతతమా! ఆ బ్రహ్మ ఏద్ధ? అధ్యాతమం 
ఏద్ధ? కరమ అంట్ట ఏమిట్ట? అధిభూతమన్న ఏద్ధ చెపుబడింద్ధ? అధిదైవమన్న 
దేన్ననంట్టర్జ? మధుస్తదన్న! ఈ దేహ్ంలో అధియజాుడెలా ఉన్నాడు? 
ఎవర్జ అతడు? మనస్సస సవధీనంలో ఉనావార్చేత మరణసమయంలో 
ఎలా తెలియబడతావు? 
 

శ్రీ భగవానువాచ: 
శో్ల॥  అక్షరం బ్రహ్మపరమం సవభావోఽధ్యాతమ ముచాతే।  

భూత భావోదభవ కరః విసరీః కరమ సంజాితః॥    (3) 
తా॥ భగవంతుడంటున్నాడు : బ్రహ్మము న్నశరహితమైనద్ధ; 
సర్యవతతమమైనద్ధ. ఆయన యొకక సవభావమే అధ్యాతమం అన్న 
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చెపుబడుతునాద్ధ. సరవప్రాణుల ఉతుతితన్న కలుగజ్యసే ఆహుతులను కరమ 
అంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  అధి భూతం క్షర్యభావః ప్పర్జష్శైాధి దైవతం।  
అధియజాోఽహ్మే వాత్ర దేహే దేహ్ భృతాంవర॥   (4) 

తా॥ నశించిపోయే తతతా ం అధిభూతం. జీవుడేమో అధిదైవతం. 
దేహ్ధ్యర్జలలో శ్రేష్ట్రుడా! ఈ దేహ్ంలో ఉండే అధియజాుడను న్యన్య.  
 

శో్ల॥  అంతకలేచ మామేవ సమరన్ ముకతా  కళేబరం।  
యః ప్రయాతి సమదాభవం యాతిన్నసతయత్ర సంశయః॥  (5) 

తా॥ అంతాకలంలో కూడా ఎవర్జ నన్యా సమర్స్తత కళేబరాన్నా వద్ధలి 
ప్రయాణిసతర్య అతడు న్న భావాన్య  ా పందుతాడు. ఇందులో 
సంశయమేమీ లేదు. 
 

శో్ల॥  యంయం వాఽప సమరన్ భావం తాజతాంతే కళేబరం।  
తం తమేవైతి కౌంతేయ సదాతదాభవ భావితః॥     (6) 

తా॥ కౌంతేయా! ఏ ఏ భావాన్న  ాసమర్స్తత కళేబరాన్న  ావదులుతార్య వార్జ 
న్నతామ ఆ భావాన్య  ాభావిస్సతంట్టర్జ గనుక దాన్నన్య పందుతార్జ.  
 

శో్ల॥  తసమత్ సర్థవష్ట్ర కలేష్ట్ర మామనుసమర యుదధయచ।  
మయార్ుత మనోబుద్ధధః మామేవైష్ాస  ాసంశయః॥  (7) 
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తా॥ అందువలో అన్న  ాసమయాలలోను నను  ాసమర్ంచ్యకుంటూ యుదధం 
చెయి .ా మనోబుదుధలను న్నకు అర్ుంచ్య. నన్య  ాచేర్జకుంట్టవు. సందేహ్ం 
లేదు. 
 

శో్ల॥  అభాాస యోగ యుకేతన చేతస న్ననాగామిన్న।  
పరమం ప్పర్జష్ం ద్ధవాం యాతి పరాథను చింతయన్॥  (8) 

తా॥ పరాథ! అభాాసయోగంతో కూడుకన్న, అనావిష్యాలపైకి పోన్న 
మనస్ససతో న్నరంతర చింతన చేసేత ద్ధవామైన పరమప్పర్జష్ట్రణిణ 
చేర్జకుంట్టర్జ. 
 

శో్ల॥  కవిం ప్పరాణమను శాస్థతారం  
అణో రణయాంస మనుసమర్థద ఃా।  
సరవస  ాధ్యతార మచింత  ారూపం  
ఆద్ధత  ావరణం తమసః పరసతత్॥     (9) 

తా॥ సరవజాుడు, ప్పరాతనుడు, శాసకుడు, స్తక్షామతి స్తక్షామైన్నవాడు 
ప్రపంచాన్నకి ఆధ్యరమైన వాడు, చింతించ వీలులేన్న రూపం కలవాడు, 
స్తరాతేజస్సస గలవాడు, చీకట్టకి అతతమైన వాన్నన్న ఎవర్జ న్నతాము 
సమర్సతర్య - - -  
 

శో్ల॥  ప్రయాణకలే మనసఽచలేన  
భకతయ యుకత యోగ బలేన చైవ।  
భ్రువోరమధ్య  ాప్రాణమా వేశాసమాక్  
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సతం పరం ప్పర్జష్ ముపైతి ద్ధవాం॥    (10) 
తా॥ దేహాన్న  ా వద్ధలి ప్రాణం ప్రయాణించే సమయంలో మనస్ససలో 
చలించన్న భకిత కలిగినవాడై, యోగ బలంతో భ్రూమధ్ాంలో చకకగా 
ప్రాణన్న  ాన్నలిప అతడు ద్ధవామైన ఆ పరమప్పర్జష్ట్రణిణ చేర్జకుంట్టడు.  
 

శో్ల॥ యదక్షరం వేద విద్య వదంతి  
విశంతి యదాతయో వీతరాగాః।  
యద్ధచాంతో బ్రహ్మచరాం చరం తి  
తతేతపదం సంగ్రహేణ ప్రవక్షేా॥      (11) 

తా॥ ఏ అక్షరాన్న  ాగుర్ంచి వేదవిదులు చెబుతుంట్టర్య, రాగరహితులైన 
వార్జ దేన్నలో ప్రవేశిసతర్య, దేన్నన్న కర్ బ్రహ్మచరాంలో చర్సతర్య, ఆ పదాన్న  ా
గుర్ంచి నీకు సంగ్రహ్ంగా చెబుతాను.  
 

శో్ల॥  సరవదావరాణి సంయమ  ామనో హ్ృద్ధ న్నర్జధ్ాచ।  
మరాధనధ్య యాతమ నః ప్రాణం ఆస్థథతో యోగ ధ్యరణం॥   (12) 
శో్ల॥  ఓమితేాకక్షరం బ్రహ్మ వాాహ్రన్ మామనుసమరన్।  
యః ప్రయాతి తాజన్ దేహ్ం సయాతి పరమాం గతిం॥     (13) 

తా॥ అన్న  ాదావరాలను సవధీనంలో ఉంచ్యకన్న, మనస్ససను హ్ృదయంలో 
న్నలిు, శిరస్ససలో ప్రాణన్న  ాన్నలబెట్టవ, యోగన్నష్ును అవలంబించి, ఓం అన్య 
ఏకక్షర బ్రహ్మమును ఉచార్స్తత, నను  ా సమర్స్తత, ఎవర్జ దేహాన్న  ా వద్ధలి 
ప్రయాణం చేసతర్య అతడు పరమగతిన్న చేర్జకుంట్టర్జ.  
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శో్ల॥  అనన  ాచేతా ససతతం యోమాం సమరతి న్నతాశః।  
తసాహ్ం స్సలభః పరథ! న్నతాయుకతస  ాయోగినః॥  (14) 

తా॥ అర్జున్న! ఎవరైతే ఇతర విష్యాలలోన్నకి పోన్న మనస్ససతో న్నతాము, 
న్నరంతరము ననుా సమర్సతర్య న్నతాయుకుతడైన అట్టవ యోగికి న్యను 
స్సలభడను. 
 

శో్ల॥  మాముప్యత  ాప్పనరునమ దుఃఖాలయ మశాశవతం।  
న్నప్పావంతి మహాతామనః సంస్థద్ధధం పరమాం గతాః॥  (15) 

తా॥ ననుా చేర్జకునా మహాతుమలు ఉనాతోనాతమైన 
మోక్షస్థద్ధధన్న పంద్ధనందువలో దుఃఖాలకు న్నలయము, అశాశవతము 
అయిన ప్పనరునమను పందర్జ. 
 

శో్ల॥  ఆ బ్రహ్మ భవన్నలోోకః ప్పనరావర్తనోఽర్జున!।  
మాముప్యతాతు కౌంతేయ! ప్పనరునమ న విదాతే॥   (16) 

తా॥ అర్జున్న! బ్రహ్మలోక పరాంతం ఉండే లోకలనీ  ాతిర్గి తిర్గి వచైేవే. 
కౌంతేయా! నను  ాచేర్జకునాట్టచోతేనో ఇక ప్పనరునమ అన్యదే లేదు.  
 

శో్ల॥  సహ్స్ర యుగ పరాంతం అహ్రాద్రుేహ్మణో విదుః।  
రాత్రిం యుగ సహ్స్రంతాం తేఽహో రాత్ర విద్య జన్నః॥   (17) 

తా॥ బ్రహ్మ యొకక పగలు వేయి యుగములు గల దాన్నగను, అలాగే రాత్రి 
వేయి యుగములు గల దాన్నగను ఏ జనులు తెలుస్సకుంట్టర్య వార్థ 
అహోరాత్రముల నెర్గినవార్జ. 
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శో్ల॥  అవాకతదవయ కతయ ససరావః ప్రభవంతాహ్రాగమే।  
రాత్రాాగమే ప్రలీయంతే తత్రైవా వాకత సంజాకే॥   (18) 

తా॥ పగలు కగాన్య అవాకతం నుండి అందరూ వాకతమై జన్నమసతర్జ. రాత్రి 
కవటంతోన్య ఆ అవాకతమన్య దాన్నలోన్య లీనమైపోతార్జ.  
 

శో్ల॥  భూతగ్రామసస ఏ వాయం భూతావ భూతావ ప్రలీయతే।  
రాత్రాాగమేఽవశః పరథ! ప్రభవతాహ్రాగమే॥   (19) 

తా॥ అర్జున్న! (పూరవకలుం లోన్న) ఆ భూత సముదాయమే అవశులై ప్పట్టవ, 
ప్పట్టవ, రాత్రి కవటంతో లయమైపోతునాద్ధ. పగలురాగాన్య మళ్ళు 
ప్పడుతునాద్ధ. 
 

శో్ల॥  పరసతసమతుత భావోఽన ఃా ఽవాకత ఽవాకత సన్నతనః।  
యసస సర్థవష్ట్ర భూతేష్ట్ర నశాతుసన వినశాతి॥   (20) 

తా॥ దాన్నకన  ా వేరైనద్ధ, శ్రేష్ుమైనద్ధ, ఇంద్రియాలకు గోచరము కన్నద్ధ, 
సన్నతనమైనద్ధ ఏ సతాత ఉనాద్య అద్ధ సమసత ప్రాణులు నశించినపుట్టకీ 
నశించన్నద్ధ.  
 

శో్ల॥  అవాకతఽక్షర ఇతుాకతః తమాహుః పరమాం గతిం।  
యం ప్రాపాన న్నవరతంతే తదాధమ పరమం మమ॥   (21) 

తా॥ అవాకతము అక్షరము అన్న చెపుబడే దాన్నన్న జీవులకు పరమగతి అన్న 
చెబుతార్జ. దేన్నన్న పంద్ధన తరావత ఇక తిర్గిరార్య అదే న్నయొకక 
పరమధ్యమం. 
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శో్ల॥  ప్పర్జష్సస పరః పరథ! భకతయ లభాసతా  ననాయా।  

యసాంత సథన్న భూతాన్న యేన సరవమిదం తతం॥  (22) 
తా॥ పరాథ! ఎవన్నలో అన్న  ాభూతాలు ఉన్నాయో, ఎవర్చేత ఈ బ్రహామండం 
అంతా వాాపంచబడి యునాద్య ఆ శ్రేష్ు ప్పర్జష్ట్రడు అనన  ా భకిత వలోన్య 
లభిసతడు.  
 

శో్ల॥  యత్ర కలేతవన్న వృతితం ఆవృతితం చైవ యోగినః।  
ప్రయాతా యాంతి తంకలం వక్షాామి భరతరషభ॥ (23) 

తా॥ భరతశ్రేషాు! యోగులైన వార్జ ఏకలంలో (మారీంలో) దేహాన్న  ావదలిన 
తరావత ప్పనరునమ లేన్న స్థథతిన్న చేర్జకవట్టన్నకి, ప్పనరునమతో కూడిన స్థథతిన్న 
చేర్జకవట్టన్నకి ప్రయాణిస్సతంట్టర్య ఆ కలాన్న  ా (మారీాన్న )ా 
చెపుబోతున్నాను. 
 

శో్ల॥  అగిార్యుయతి రహ్శుూకోః ష్ణమస ఉతతరాయణం।  
తత్ర ప్రయాతా గచాంతి బ్రహ్మ బ్రహ్మ విద్యజన్నః॥   (24) 

తా॥ జోాతిరమయమైన అగి ,ా పగలు, శుకోపక్షం, ఆర్జనెలల ఉతతరాయణం. 
బ్రహ్మవిదులు ఇలా ప్రయాణించి బ్రహ్మను చేర్జకుంట్టర్జ. 
 

శో్ల॥  ధూమో రాత్రి సతధ్య కృష్ణః ష్ణమస దక్షిణయనం।  
తత్ర చాంద్ర మసం జోాతిః యోగీ ప్రాప  ాన్నవరతతే॥  (25) 
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తా॥ అలాగే పగ, రాత్రి, కృష్ణపక్షం, 6నెలల దక్షిణయనం - ఇలా యోగి 
చంద్రలోకన్న  ాపంద్ధ తిర్గి వసతడు.  
 

శో్ల॥  శుకో కృష్యణ గత హేాతే జగతః శాశవతే మతే।  
ఏకయాయాతాన్న వృతితం అనాయాఽఽవరతతే ప్పనః॥  (26) 

తా॥ ఈ ప్రకరంగా శుకో కృష్ణగతులు రెండూ ఈ జగతుతలో శాశవతంగా 
ఉన్నాయి. ఒకదాన్నతో తిర్గిరాన్న మారీాన ప్రయాణిసతడు. మర్చక దాన్నతో 
తిర్గివచైే మారీంలో ప్రయాణించి తిర్గివసతడు. 
 

శో్ల॥  నైతే సృత పరథ! జానన్ యోగీ ముహ్ాతి కశైన।  
తసమత్ సర్థవష్ట్ర కలేష్ట్ర యోగయుకత భవార్జున॥  (27) 

తా॥ పరాథ! ఈ రెండు మారీాలను తెలుస్సకున  ా యోగి ఎపుట్టకీ 
మోహ్ము చెందడు. అందువలో అర్జున్న! అన్న  ా కలాలలోను నీవు 
యోగివిక!  
 

శో్ల॥  వేదేష్ట్ర యజా్యష్ట్ర తపస్ససచైవ  
దాన్యష్ట్ర యతుుణ  ాఫలం ప్రద్ధష్వం।  
అతేాతి తతసరవ మిదం విద్ధతావ  
యోగీ పరం సథనముపైతి చాదాం॥     (28) 

తా॥ యోగి ద్గన్నన్న తెలుస్సకునావాడై; వేదాలు, యజాాలు, తపస్ససలు, 
దాన్నలు చేసేత ఏ ప్పణాఫలం వస్సతంద్య దాన్నన్న దాట్టపోతున్నాడు. ఆదామైన 
పరంధ్యమాన్న  ాచేర్జకుంట్టడు.  
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గదాం:  
ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీమదభగవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్తుస  
బ్రహ్మ విదాాయాం యోగ శాసాే శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే  
అక్షర పరబ్రహ్మయోగోన్నమ అష్వమోఽధ్యాయః  

 
 

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ నవమోధ్యాయః 
రాజవిదాారాజగుహ్ాయోగః 

 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  ఇదంతు తే గుహ్ాతమం ప్రవక్షాామానస్తయవే।  

జాానం విజాాన సహితం యజాాతావ మోక్షయసేఽశుభాత్॥ (1) 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: ఇద్ధగో అతాంత రహ్సామైన విజాానంతో 
కూడిన జాాన్నన్న  ా అస్తయలేన్నవాడవు గనుక నీకు చెపుబోతున్నాను. 
ద్గన్నన్న తెలుస్సకుంట్ట అశుభం నుండి విడుదల పందుతావు.  
 

శో్ల॥  రాజవిదా  ారాజగుహ్ాం పవిత్ర మిద ముతతమం।  
ప్రతాక్షా వగమం ధ్రమయం స్సస్సఖం కర్జత మవాయం॥  (2) 

తా॥ ఇద్ధ రాజవిద ,ా రాజగుహ్ాం, పవిత్రమైనద్ధ, ఉతతమమైనద్ధ. 
ప్రతాక్షంగా తెలుస్సకవచై్యను, ధ్రమమైనద్ధ, అభాస్థంచటం తేలిక. 
న్నలకడగా ఉంటుంద్ధ.  

 

శో్ల॥  అశ్రదద ధ్యన్నః ప్పర్జషా ధ్రమసాస  ాపరంతప! ।  
అప్రాపామాం న్నవరతంతే మృతుాసంసర వరతా న్న ॥   (3) 
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తా॥ పర్జలను తపంపజ్యసే ఓ అర్జున్న! ఈ ధ్రమం(బ్రహ్మజాానం)లో విశావసం 
లేన్న మానవులు ననుాపందలేక ఈ జననమరణరూప మృతుాసంసరం 
లోన్నకే తిర్గివసతర్జ. 

శో్ల॥  మయాతత మిదం సరవం జగదవాకత మర్తన్న।  
మత్ సథన్న సరవభూతాన్న న చాహ్ం తేష్వవస్థథతః॥   (4) 

తా॥ ఈ సమసత జగతుత అవాకతరూపంలో ఉండే న్న చేత 
వాాపంచబడియునాద్ధ. సమసతభూతాలు న్నయందు న్నలిచి ఉనావి. న్యను 
వాట్టయందు లేను. 
 

శో్ల॥  నచ మత్ సథన్న భూతాన్న పశామే యోగమైశవరం।  
భూత భృనాచ భూతసథః మమాతామ భూత భావనః॥  (5) 

తా॥ భూతములేవీ న్నయందు లేవు. న్న యోగమహిమను చూడు. 
న్న చైతనామే భూతాలను సృష్ఠవస్సతనాద్ధ, భూతాలను రక్షిస్సతనాద్ధ. 
అయినపుట్టకీ భూతాలలో న్యనులేను. 
 

శో్ల॥ యధ్యఽకశస్థథతో న్నతాం వాయుససరవత్ర గోమహాన్।  
తధ్య సరావణి భూతాన్న మత్ సథనీతుాపధ్యరయ॥   (6) 

తా॥ ఏ ప్రకరంగా సరవత్రా సంచర్ంచే ప్రచండవాయువు న్నతామ 
ఆకశంలోన్య ఉంటుంద్య అలాగే అన్న  ా ప్రాణులు న్నలోన్య ఉన్నాయన్న 
తెలుస్సక. 
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శో్ల॥  సరవభూతాన్న కౌంతేయ! ప్రకృతిం యాంతి మామికం।  
కలుక్ష యే ప్పనసతన్న కలాుదౌ విసృజామాహ్ం॥   (7) 

తా॥ కుంత కుమారా! అర్జున్న! జీవుళుందరూ కలుక్షయం 
అయినప్పుడు న్న సవధీనంలో ఉన  ా ప్రకృతిన్న (మాయను) పందుతార్జ. 
తిర్గి కలుప్రారంభంలో వాళున్న న్యను విస్థర్ వేస్సతంట్టను (సృష్ఠవస్సతంట్టను). 
 

శో్ల॥  ప్రకృతిం సవమవష్వభ  ావిసృజామి ప్పనః ప్పనః।  
భూతగ్రామ మిమం కృతసనం అవశం ప్రకృతేరవశాత్॥  (8) 

తా॥ ప్రకృతికి వశులైయునా ఈ సమసత ప్రాణికట్టన్న, న్న మాయను 
అవలంబించి మళ్ళు మళ్ళు న్యను సృజిస్తత ఉంట్టను. 
 

శో్ల॥  నచమాం తాన్న కరామణి న్నబధ్ాంతి ధ్నంజయ!।  
ఉదాసీన వదాసీనం అసకతం తేష్ట్ర కరమస్స॥    (9) 

తా॥ ధ్నంజయా! ఆ కరమల యందు ఏమాత్రం ఆసకిత లేకుండా 
ఉదాసీనంగా (న్నరో్పతంగా) ఉంట్టను గనుక ఆ కరమలు (జీవసృష్ఠవ) నను  ా
బంధించవు. 
 

శో్ల॥  మయాధ్ాక్షేణ ప్రకృతిః స్తయతే సచరాచరం।  
హేతు న్నఽన్యన కౌంతేయ! జగద్ధవపర్ వరతతే॥   (10) 

తా॥ న్న అధ్ాక్షతన ప్రకృతియే చరాచర ప్రపంచాన్న  ా సృష్ఠవస్సతనాద్ధ. ఓ 
కౌంతేయా! ఈ కరణం చేతన్య జగతుత తిర్గి తిర్గి వస్సతనాద్ధ.  
 

శో్ల॥  అవజానంతి మాం మడాః మానుషీ తను మాశ్రితం।  
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పరంభావ మజానంతః మమభూత మహేశవరం॥  (11) 
తా॥ సరవప్రాణికటోకు న్నయామకుడనైన న్న యొకక సర్యవనాత తతాతా న్న  ా
తెలుస్సకలేన్న మఢులు నను  ామానవదేహ్ం ధ్ర్ంచిన వాన్నగా మాత్రం 
తలంచి అలక్షయం చేస్సతన్నార్జ. 
 

శో్ల॥ మోఘ్నశా మోఘ్ కరామణః మోఘ్జాాన్న విచేతసః।  
రాక్షసీ మాస్సరీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః ॥  (12) 

తా॥ వారథమైన ఆశలుగలవార్జ, దండగ మార్ కరమకండ, ప్రవృతిత గలవార్జ 
వారథమైన జాానం గలవార్జ, జాానహీనులైన మఢులు మోహాన్న  ాకలిగించే 
రాక్షస సంబంధ్మైన, ఆస్సర్క సంబంధ్మైన సవభావాన్న  ా ఆశ్రయించిన 
వారవుతార్జ. 
 

శో్ల॥  మహాతామ నస్సత మాం పరథ! దైవీం ప్రకృతి మాశ్రితాః।  
భజంత  ానన  ామనసః జాాతావ భూతాద్ధ మవాయం॥  (13) 

తా॥ అర్జున్న! మహాతుమలైతే దైవీ ప్రకృతిన్న ఆశ్రయించిన వారై, జీవుళుకు 
ఆద్ధయై, న్నశనంలేన్న నను  ాతెలుస్సకన్న అనాచింతనలులేన్న మనస్ససతో 
సేవిసతర్జ. 
 

శో్ల॥  సతతం కీరతయంతో మాం యతంతశై దృఢవ్రతాః।  
నమసాంతశైమాం భకతయ న్నతాయుకత ఉపసతే॥   (14) 

తా॥ ఎలోప్పుడూ నను  ా కీర్తస్తత, దృఢమైన న్నష్ుతో సధ్నచేస్తత, భకితతో 
న్నకు నమసకర్స్తత, న్నతాయుకుతలై ఉపస్థస్తత ఉంట్టర్జ.  
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శో్ల॥  జాానయజా్యన చాపాన్య  ాయజంతో మాముపసతే।  
ఏకతేవన పృథకేతా న బహుధ్యవిశవతో ముఖం॥   (15) 

తా॥ మర్ కందర్జ మహాతుమలు సరావంతరాామినైన నను  ా అదెచవత 
భావముతోను, దెచవత భావముతో వివిధ్ రూపలతోను, జాానయజాము 
చేతను పూజిస్తత ఉపస్థస్సతన్నార్జ. 
 

శో్ల॥  అహ్ంక్రతు రహ్ం యజాః సవధ్యఽహ్మహ్ మౌష్ధ్ం।  
మంత్రోఽహ్ మహ్మేవాజాం అహ్మగిారహ్ం హుతం॥   (16) 

తా॥ న్యను క్రతువును, న్యను యజాాన్న ,ా పతర్జల కర్ుంచే అనాం న్యను, 
హోమం చేసే మలికలు న్యను, న్యను మంత్రాన్న ,ా ఆజాాన్న  ాకూడా న్యన్య, న్యను 
అగిాన్న, హోమకరమలో అర్ుంచే ఆహుతులు న్యన్య.  
 

శో్ల॥  పతాఽహ్ మస  ాజగతః మాతాధ్యతా పతామహ్ః।  
వేదాం పవిత్ర మోంకరః ఋకసమ యజుర్థవచ॥   (17) 

తా॥ ఈ జగతుతకు న్యను తండ్రిన్న, తలోిన్న, కరమఫలదాతను, తాతను. 
తెలియబడవలస్థన పవిత్రమైన ఓంకరాన్న ,ా ఋక్, సమ, యజుర్థవదాలు 
న్యన్య. 
 

శో్ల॥  గతిరభరాత ప్రభససక్షీ న్నవాసశూరణం స్సహ్ృత్।  
ప్రభవః ప్రలయః సథనం న్నధ్యనం బీజ మవాయం॥   (18) 
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తా॥ పరమలక్షయం, భర్ంచేవాడు, ప్రభవు, జర్గే వాట్టన్న చూచే సక్షి, 
సరావన్నకీ న్నలయం, శరణం, ఆప్పతడను, సృష్ఠవ స్థథతి లయాలు, ఆధ్యరం, 
అవాయబీజం న్యన్య.  

శో్ల॥  తపమాహ్ మహ్ం వరషం న్నగృహాణ ముాతసృ జామిచ।  
అమృతం చైవ మృతుాశై సదస చైాహ్ మర్జున!॥   (19) 

తా॥ అర్జున్న! ఎండకయించేద్గ, వరాషన్న  ాన్నలుప్ప చేసేద్గ, కుర్పంచేద్గ న్యన్య. 
అమృతాన్న  ామర్యు మృతుావును అలాగే సతుత, అసతుతలు కూడా న్యన్య.  
 

శో్ల॥  త్రైవిదాామాం సోమపః పూతపపః  
యజెచార్షావ  ాసవరీతిం ప్రారథయంతే। 
తే ప్పణ  ామాసద  ాస్సర్థంద్రలోకం 
అశాంతి ద్ధవాాన్ ద్ధవిదేవభోగాన్॥     (20) 

తా॥ త్రివేదులు సోమపనంతో పవిత్రులై, నను  ాయజాాల దావరా పూజించి, 
సవరీ భోగాలను కర్జకుంట్టర్జ. వార్జ ప్పణాలకు ఫలితంగా సవరీలోకన్న  ా
చేర్జకన్న, అకకడ ద్ధవామైన దేవభోగాలను అనుభవిసతర్జ.  
 

శో్ల॥ తేతం భకతా  సవరీలోకం విశాలం 
  క్షీణే ప్పణే  ామరతయ లోకం విశంతి।  

ఏవం త్రయీ ధ్రమ మనుప్రపన్న ఃా 
గతాగతం కమకమా లభంతే॥     (21) 

తా॥ వార్జ ఆ విశాలమైన సవరీలోకంలో ద్ధవాభోగాలు అనుభవించి, 
చేస్సకున  ా ప్పణ  ా కరమఫలం ఖరెచై పోవటంతో ఈ భూలోకంలోకి 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 100 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

ప్రవేశిసతర్జ. ఈ ప్రకరంగా కమాఫలాలన్నచైే వేద్యకత కరమలను అనుష్ఠవంచే 
కమదాస్సలు రాకపోకలతో కూడిన జననమరణలను పందుతూ 
ఉంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  అనన్నాశైింత యంతో మాం యేజన్నః పర్జాపసతే।  
తేషాం న్నతాాభియుకతన్నం యోగక్షేమం వహామాహ్ం॥ (22) 

తా॥ అననామైన చితతంతో నను  ా చింతిస్తత ఎవర్జ పర్పూరణంగా 
ఉపస్థసతర్య, న్నతాయుకుతలైన అట్టవవార్ యోగక్షేమాలను న్యన్య భర్సతను 
(వహిసతను). 
 

శో్ల॥  యేపాన  ాదేవతా భకతః యజంతే శ్రదధయాఽన్నవతాః।  
తేఽప మామేవ కౌంతేయ! యజంత  ావిధి పూరవకం॥  (23) 

తా॥ కౌంతేయా! అనాదేవతల భకుతలైన్న సర్థ ఎవరైతే శ్రదధతో కూడిన వారై 
ఆరాధిసతర్య వార్జ కూడా అసతవాసతంగానైన్న నన్య  ా ఆరాధించిన 
వారౌతున్నార్జ. 
 

శో్ల॥  అహ్ం హి సరవయజాాన్నం భోకతచ ప్రభర్థవచ।  
నతుమాం అభిజానంతి తతేతా  న్నతశైయ వంతితే॥   (24) 

తా॥ న్యన్య అన్న  ా యజాాలకు భోకతను, అధిపతిన్న. అయితే వార్జ నను  ా
తెలుస్సక నందున అసలు తతతా ం నుండి ద్ధగజార్పోతున్నార్జ.  
 

శో్ల॥  యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్  
పతృన్ యాంతి పతృవ్రతాః।  
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భూతాన్న యాంతి భూతేజా ఃా 
యాంతి మదా  ాజినోఽపమాం॥     (25) 

తా॥ దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేవతలను చేర్జకుంట్టర్జ. పతర్జలను 
సేవించేవార్జ పతర్జలను చేర్జకుంట్టర్జ. భూతాలను పూజించే వార్జ 
భూతాలను చేర్జకుంట్టర్జ. నను  ా ఆరాధించేవార్జ మాత్రం నన్య  ా
చేర్జకుంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  పత్రం ప్పష్ుం ఫలం తోయం యోమే భకతయ ప్రయచాతి।  
తదహ్ం భకుతయపహ్ృతం అశాామి ప్రయతాతమనః॥   (26) 

తా॥ ఆకునో, ప్పవువనో, ఫలానో ,ా జలానో  ా ఎవరైతే న్నకు భకితతో 
సమర్ుసతర్య, అట్టవ న్నరమల చితుతడు భకితతో సమర్ుంచిన వాట్టన్న న్యను 
ఆరగిసతను. (సీవకర్సతను).  
 

శో్ల॥  యతకర్యష్ఠ యదశాాస్థ యజాుహోష్ఠ దదాస్థయత్।  
యతతపసాస్థ కౌంతేయ! తతుకర్జష్వ మదరుణం॥   (27) 

తా॥ అర్జున్న! నీవు ఏమిచేసతవో, ఏద్ధ తింట్టవో, ఏయజాం చేసతవో, 
ఏదానం చేసతవో, ఏతపస్ససను చేసతవో వాట్టన్న న్నకర్ుంచ్య.  
 

శో్ల॥  శుభాశుభ ఫలై ర్థవం మోక్షయసే కరమబంధ్నైః।  
సన్నాసయోగ యుకతతామ విముకత మాముపైష్ాస్థ॥ (28) 
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తా॥ ఈ ప్రకరంగా సన్నాస యోగంతో కూడిన మనస్సస గలవాడవై, 
ప్పణాపపములే ఫలములుగా గల కరమబంధ్న్నల నుండి విడుదల పంద్ధ 
నను  ాపందగలవు.  
 

శో్ల॥  సమోఽహ్ం సరవభూతేష్ట్ర నమేదేవషోాఽస్థత నప్రియః।  
యే భజంతి తుమాం భకతయ మయితే తేష్ట్ర చాపాహ్ం॥  (29) 

తా॥ సమసత భూతములందు న్యను సమంగా ఉన్నాను. న్నకు దేవష్ఠంపదగిన 
వాడుగాన్న ప్రేమించవలస్థన వాడుగాన్న లేడు. ఎవరైతే నను  ా భకితతో 
భజిసతర్య వార్జ న్నలో ఉంట్టర్జ. న్యను వాళులో ఉంట్టను.  
 

శో్ల॥  అపచేతుస దురాచారః భజతే మా మనన  ాభాక్।  
సధుర్థవస మంతవ ఃా సమాగవయవస్థతో హిసః॥   (30) 

తా॥ పరమ దురామరీ్జడైనపుట్టకి నను  ాఅననాభకితతో సేవిసేత - భజిసేత అతడు 
సధువుగాన్య పర్గణించబడతాడు. ఎందుకంట్ట అతడు స్థథరమైన మనో 
న్నశైయం కలిగి ఉన్నాడు గనుక.  
 

శో్ల॥  క్షిప్రం భవతి ధ్రామతామ శశవఛై్ంతిం న్నగచాతి।  
కౌంతేయ! ప్రతిజానీహి నమే భకతః ప్రణశాతి॥   (31) 

తా॥ కౌంతేయా! అతడు వెంటన్య ధ్రామతుమడై శాశవత శాంతిన్న 
పందుతాడు. న్న భకుతడు ఎనాట్టకీ నశించడన్న చాట్టంచ్య.  
 

శో్ల॥  మాంహి పరథ! వాపశ్రిత  ాయేఽపస్స ఃా పపయోనయః।  
స్త్రియో వైశాాసతధ్య శూద్రాః తేఽప యాంతి పరాంగతిం॥ (32) 
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తా॥ అర్జున్న! పపయోనులందు జన్నమంచిన వార్జగాన్న, స్త్రీలు వైశుాలు 
శూద్రులు గాన్న ఎవరైన్న సర్థ నను  ా ఆశ్రయించినచో వార్జ కూడా 
పరమగతిన్న పందుతార్జ.  

 

శో్ల॥  కింప్పనర్రాుేహ్మణః ప్పణ ఃా భకత రాజరషయ సతధ్య।  
అన్నత  ామస్సఖం లోకం ఇమం ప్రాప  ాభజసవమాం॥  (33) 

తా॥ ఇక ప్పణాతుమలైన బ్రాహ్మణులు, భకుతలైన రాజర్జషల గుర్ంచి మరల 
చెపువలస్థన పన్న ఏమునాద్ధ? అన్నతాము, దుఃఖమయము అయిన ఈ 
లోకంలో ప్పట్టవవు. నను  ాసేవించ్య.  
 

శో్ల॥ మనమన్న భవ మదభకతః మదాాజీ మాం నమస్సకర్జ।  
మామే వైష్ాస్థ యుక్చతా వం ఆతామనం మతురాయణః॥  (34) 

తా॥ నీ మనస్సస న్నకు అర్ుంచ్య; న్న భకుతడివిక; నను  ాఆరాధించ్య. న్నకు 
నమసకర్ంచ్య. ఈ ప్రకరంగా మనస్ససను న్నయందే చేరై్ నన్య  ా
పరమలక్షయంగా పెటువక. నన్య  ాచేర్జకుంట్టవు.  
 

గదాం :  
ఓం తతసత్ ఇతి శ్రీమదభగవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్తుస  
బ్రహ్మవిదాాయాం, యోగశాసాే శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే  
రాజవిదా  ారాజగుహ్  ాయోగోన్నమ నవమోఽధ్యాయః॥  
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ దశమోధ్యాయః  
విభూతియోగః 

 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  భూయ ఏవ మహాాహో! శ్రుణుమే పరమం వచః।  

యతేతఽహ్ం ప్రీయమాణయ వక్షాామి హిత కమాయా॥ (1) 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు - గొపు ాహువులు గల అర్జున్న! ప్రీతితో 
వింటున  ానీకు హితం కలిగించాలన్య కర్కతో, ఏమి చెబుతున్నానో అట్టవ 
న్న శ్రేష్ు వచన్నలను మళ్ళు విను.  
 

శో్ల॥  న మే విదుః స్సరగణః ప్రభవం న మహ్రషయః।  
అహ్మాద్ధర్హ దేవాన్నం మహ్రీషణం చ సరవశః॥  (2) 

తా॥ న్న ప్పటువకను గుర్ంచి దేవతలుగాన్న, మహ్ర్జషలు గాన్న 
తెలుస్సకలేర్జ. ఎందుకంట్ట న్యను ఆ దేవతలకన్న ,ా మహ్ర్జషల కన్న  ా
ముందువాణిణ.  
 

శో్ల॥  యో మా మజ మన్నద్ధం చ వేతిత లోకమహేశవరం।  
అసంమఢసస మర్థతయష్ట్ర సరవపపైః ప్రముచాతే॥   (3) 
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తా॥ ఎవరైతే నను  ా ప్పటువకలేన్నవాన్న గాను, మొదలు లేన్నవాన్న గాను, 
లోకలన్నాంట్టకి ప్రభవుగాను తెలుస్సకుంట్టర్య అట్టవవార్జ మనుష్ట్రాలలో 
జాాన్న. అతడు అన్న  ాపపల నుండి విడుదల చెందుతాడు. 

శో్ల॥ బుద్ధధః జాాన మసంమోహ్ః క్షమా సతాం దమ శూమః।  
స్సఖం దుఃఖం భవోఽభావః భయం చాభయమేవ చ॥  (4) 

శో్ల॥ అహింస సమతా తుష్ఠవః తపో దానం యశ్లఽయశః।  
భవంతి భావా భూతాన్నం మతత ఏవ పృధ్గివధ్యః॥   (5) 

తా॥ బుద్ధధ, జాానం, మోహ్రాహితాం, ఓర్జు, సతాం,ఇంద్రియన్నగ్రహ్ం, 
మనోన్నగ్రహ్ం, స్సఖదుఃఖాలు, ఉతుతిత ప్రళయాలు, భయము - అభయము, 
అహింస, సమతవం, తృపత, తపస్సస, దానం, కీర్త, అపకీర్త మొ॥న వేర్జవేర్జ 
భావాలు అనీ  ాన్నవలోన్య కలుగుతున్నాయి.  
 

శో్ల॥ మహ్రషయః సపతపూర్థవ ఛతావర్య మనవ సతధ్య।  
మదాభవా మానస జాతాః యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః॥  (6) 

తా॥ సపతర్జషలు, వార్ కంట్ట ముందున  ా సనకద్ధ నలుగుర్జ మునులు, 
మనువులు అంతా న్న సంకలుం వలో జన్నమంచిన వార్థ. వీర్ నుండే ఈ 
ప్రాణులంతా వచైార్జ.  
 

శో్ల॥  ఏతాం విభూతిం యోగంచ మమయో వేతిత తతతా తః।  
సోఽవికంపన యోగేన యుజాతే న్నత్ర సంశయః॥  (7) 
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తా॥ న్న యీ విభూతిన్న, యోగాన్నా ఎవర్జ అసలు తతతాంలో 
తెలుస్సకుంట్టడో అతడు చలించన్నయోగంలో న్నలిచిపోతాడు. ఈ 
విష్యంలో ఏ సందేహ్మ లేదు.  
 

శో్ల॥ అహ్ం సరవస  ాప్రభవః మతతః సరవం ప్రవరతతే।  
ఇతి మతా  ాభజంతేమాం బుధ్య భావ సమన్నవతాః॥  (8) 

తా॥ ఈ అన్నాంట్ట ప్పటువకకూ న్యన్య మలకరణం. న్నవలోన్య జగతతంతా 
నడుస్సతనాద్ధ. ఇద్ధ తెలుస్సకున  ావివేకులు భకితతో నన్య  ాసేవిసతర్జ.  
 

శో్ల॥  మచైితాత మదీతప్రాణః బోధ్యంతః పరసురం।  
కథయం తశై మాం న్నతాం తుష్ాంతి చ రమంతిచ॥  (9) 

తా॥ తమ మనస్ససలను న్నలో లగాం చేస్థ, జీవితాలను న్నకే అర్ుంచి, న్న 
గుర్ంచే పరసురం చెప్పుకుంటూ, బోధించ్యకుంటూ న్నతాము తృపత 
పడతార్జ, ఆనంద్ధసతర్జ.  
 

శో్ల॥  తేషాం సతత యుకతన్నం భజతాం ప్రీతి పూరవకం।  
దదామి బుద్ధధ యోగం తం యేన మాముపయాంతి తే॥  (10) 

తా॥ అలా సతతమ న్న యందు మనస్స నుంచి ప్రీతితో సేవించేవార్కి 
నను  ాచేర్జకనుటకు అవసరమైన జాాన్నన్న  ాన్యన్య కలుగజ్యసతను.  
 

శో్ల॥  తేషామేవాను కంపరథం అహ్మ జాానజం తమః।  
న్నశయా మాాతమ భావసథః జాాన ద్గప్యన భాసవతా॥   (11) 
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తా॥ వార్న్న అనుగ్రహించటం కసమే న్యను వార్ మనస్ససలలో న్నలిచి, 
వార్ అజాాన తమస్ససను జాానమన్య ద్గపం యొకక ప్రకశంతో 
నశింపజ్యసతను.  
 

అర్జున ఉవాచ: 
శో్ల॥ పరంబ్రహ్మ! పరంధ్యమ! పవిత్రం పరమం భవాన్!। 

ప్పర్జష్ం శాశవతం ద్ధవాం ఆద్ధదేవ! మజం విభం॥   (12) 
శో్ల॥  ఆహుసతా ం ఋష్యసస ర్థవ దేవర్షరాారదసతధ్య।  

అస్థతో దేవలో వాాసః సవయం చైవ బ్రవేష్ఠమే॥   (13) 
తా॥ అర్జునుడన్నాడు: నీవు పరబ్రహ్మవు, పరంధ్యముడవు, పరమ 
పవిత్రుడవు, శాశవతుడవు, ద్ధవుాడవు, పరమ ప్పర్జష్ట్రడవు, ఆద్ధదేవుడవు, 
ప్పటువక లేన్నవాడవు, సరవవాాపకుడవు అన్న అందర్జ ఋష్ట్రలూ, 
దేవర్షన్నరదుడు, అలాగే అస్థతుడు, దేవలుడు, వాాస్సడు న్నను  ాఅంట్టర్జ. 
సవయంగా నీవు కూడా ఆ విధ్ంగాన్య  చెబుతున్నావు.  
 

శో్ల॥  సరవమేత దృతం మన్య  ాయన్నమం వదస్థ కేశవ!।  
నహితే భగవాన్! వాకితం విదుర్థదవాన దానవాః॥   (14) 

తా॥ కేశవా! నీవు న్నతో చెపునదంతా యదారథమేనన్న నముమతున్నాను. నీ 
న్నజసవరూపన్న  ాదేవతలుగాన్న దానవులు గాన్న ఎర్జగర్జ.  
 

శో్ల॥  సవయమేవాతమన్నఽఽతామనం వేతధతవం ప్పర్జషోతతమ!।  
భూతభావన! భూతేశ! దేవదేవ! జగతుతే॥    (15) 
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తా॥ భూతభావనుడా! భూతేశుడా! దేవదేవా! జగతుత! ప్పర్జషోతతమ! నీ 
సవరూపం ఏద్య సవయంగా నీవే ఎర్జగుదువు.  
 

శో్ల॥  వకుతమరహస  ాశ్చష్యణ ద్ధవాాహాాతమ విభూతయః।  
యా భిర్వభూతి భిరో్యకన్ ఇమాంసతా ం వాాపాతిష్వతి॥  (16) 

శో్ల॥  కథం విదా  ామహ్ం యోగిన్ తావం సదా పర్చింతయన్।  
కేష్ట్ర కేష్ట్ర చ భావేష్ట్ర చింతోాఽస్థ భగవాన్ మయా॥  (17) 

శో్ల॥  విసతర్థణతమనో యోగం విభూతించ జన్నరదన।  
భూయః కథయ తృపతర్హ శృణవతో న్నస్థతమేఽమృతం॥  (18) 

తా॥ ఏయే విభూతులతో ఈ లోకమంతట్ట వాాపంచి ఉన్నావో, ఆ 
ద్ధవామైన నీ విభూతులను అశ్చష్ంగా చెపువలస్థంద్ధ. యోగీశవరా! న్యను 
సదా న్నను  ాధ్యాన్నస్తత ఎలా తెలుస్సకగలను? భగవాన్! ఏఏ వస్సతవుల 
యందు - ఏఏ రూపలలో న్నను  ాధ్యాన్నంచగలను? జన్నరధన్న! నీయోగాన్న ,ా 
విభూతిన్న విసతరంగా మరల చెప్పు. అమృతము వంట్ట నీమాటలు వింటున  ా
న్నకు తృపత కలగటం లేదు.  
 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  హ్ంతతే కథయిషాామి ద్ధవాాహామతమ విభూతయః।  

ప్రాధ్యనాతః కుర్జశ్రేష్వ! న్నసతయం తో విసతరసామే॥   (19) 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: కుర్జశ్రేషాు! న్న విభూతులకు అంతంలేదు. అవి 
విసతరం -  ఐనపుట్టకీ న్న ద్ధవామైన విభూతులను ముఖామైన వాట్టన్న నీకు 
చెబుతాను.  
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శో్ల॥ అహ్మాతామ గుడాకేశ! సరవ భూతాశయ స్థథతః।  
అహ్మాద్ధశై మధ్ాంచ భూతాన్న మంత ఏవచ॥   (20) 

తా॥ గుడాకేశా! న్యను అన్న  ాప్రాణుల హ్ృదయాలలో ఉన  ాఆతమను. న్యను 
సమసత ప్రాణుల ఆద్ధ, మధ్ ,ా అంతాలను.  
 

శో్ల॥  ఆద్ధతాాన్న మహ్ం విష్ట్రణః జోాతిషాం రవి రంశుమాన్।  
మరీచిరమ ర్జతా మస్థమ నక్షత్రాణ మహ్ం శశీ॥   (21) 

తా॥ ఆద్ధతుాలలో న్యను విష్ట్రణవును. వెలిగే వాట్టలో కిరణలు గల స్తర్జాణిణ. 
మర్జతుతలలో న్యను మరీచిన్న. నక్షత్రాలలో న్యను చంద్రుణిణ.  
 

శో్ల॥  వేదాన్నం సమవేద్యఽస్థమ దేవాన్నమస్థమ వాసవః।  
ఇంద్రియాణం మనశైాస్థమ భూతాన్న మస్థమ చేతన్న॥  (22) 

తా॥ వేదాలలో సమవేదాన్న ,ా దేవతలలో ఇంద్రుణిణ, ఇంద్రియాలలో 
మనస్ససను, ప్రాణులలో చేతనతావన్న .ా  
 

శో్ల॥  ర్జద్రాణం శంకరశైాస్థమ వితేతశ్ల యక్ష రక్షసం। 
వస్తన్నం పవక శైాస్థమ మేర్జ శిూఖర్ణమహ్ం ॥   (23) 

తా॥ ర్జద్రులలో శంకర్జణిణ, యక్షరాక్షస్సలోో కుబేర్జణిణ, వస్సవులలో 
పవకుడను. పరవత శిఖరాలోో న్యను మేర్జవును.  
 

శో్ల॥  ప్పర్యధ్సంచ ముఖాం మాం విద్ధధ పరథ! బృహ్సుతిం।  
సేన్ననీన్నమహ్ం సకందః సరస మస్థమ సగరః॥   (24) 
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తా॥ పరాథ! ప్పర్యహితులలో ముఖుాడైన బృహ్సుతిన్న న్యను. సేన్నన్నయకు 
లలో కుమారసవమిన్న. సరస్ససలలో న్యను సగరాన్న  ాఅన్న తెలుస్సక.  

 

శో్ల॥  మహ్రీషణం భృగురహ్ం గిరామసేమయక మక్షరం।  
యజాాన్నం జపయజాోఽస్థమ సథవరాణం హిమాలయః॥  (25) 

తా॥ మహ్ర్జషలలో న్యను భృగుమహ్ర్షన్న. శబదములలో న్యను ఏకక్షరమైన 
ఓంకరాన్న .ా యజాాలలో జపయజాాన్న .ా సథవరాలలో హిమాలయాన్న .ా  
 

శో్ల॥  అశవతథః సరవవృక్షాణం దేవరీషణంచ న్నరదః।  
గంధ్రావణం చిత్రరథః స్థదాధన్నం కపలో మున్నః॥   (26) 

తా॥ వృక్షాలన్నాంట్టలో న్యను అశవతథవృక్షాన్న .ా దేవర్జషలలో న్నరదుణిణ; 
గంధ్ర్జవలలో చిత్రరథుణిణ, స్థదుధలలో కపల మున్నన్న.  
 

శో్ల॥  ఉచెచైః శ్రవస మశావన్నం విద్ధధ మామమృతోదభవం।  
ఐరావతం గజ్యంద్రాణం నరాణంచ నరాధిపం॥   (27) 

తా॥ గుర్రాలలో న్యను అమృతంతో కూడా ప్పట్టవ ఉచెచైశ్రవసమన్య గుర్రానాన్న 
తెలుస్సక. ఏనుగులోో ఐరావతాన్న ,ా నర్జలలో రాజును న్యన్య.  
 

శో్ల॥  ఆయుధ్యన్నమహ్ం వ్రజం ధ్యనూన్నమస్థమ కమధుక్।  
ప్రజనశైాస్థమ కందరుః సరాుణ మస్థమవాస్సకిః॥   (28) 

తా॥ ఆయుధ్యలలో న్యను వజ్రాన్న .ా గోవులలో కమధ్యనువును. ప్పట్టవంచే 
వార్లో న్యను మనమధుడిన్న. సరాులలో వాస్సకిన్న.  
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శో్ల॥ అనంతశైాస్థమ న్నగాన్నం వర్జణో యాదసమహ్ం।  
పతౄణమర  ామా చాస్థమ యమససంయమతా మహ్ం॥  (29) 

తా॥ న్నగులలో న్యను అనంతుణిణ, జల దేవతలలో న్యను వర్జణుడను, 
పతృదేవతలలో న్యను అరాముడను, న్నయమించ్యవార్లో న్నగ్రహాన్నా 
(యముణిణ). 
 

శో్ల॥  ప్రహోాదశైాస్థమ దైతాాన్నం కలః కలయతా మహ్ం।  
మృగాణంచ మృగేంద్రోహ్ం వైనతేయశైపక్షిణం॥  (30) 

తా॥ దైతుాలలో న్యను ప్రహోాదుణిణ. లెకకలు పెట్టవ వార్లో కలాన్న ,ా మృగాలలో 
న్యను మృగేంద్రుణిణ. పక్షులలో న్యను గర్జతమంతుణిణ.  
 

శో్ల॥  పవనః పవతామస్థమ రామశూస్త్ర భృతా మహ్ం।  
ఝుషాణం మకరశైాస్థమ స్రోత సమస్థమ జాహ్ావీ॥   (31) 

తా॥ శుదధపర్చే వార్లో వాయువును. శస్త్రధ్యర్జలలో రాముణిణ. 
జలచరాలలో మొసలిన్న. నదులలో గంగానద్ధన్న.  
 

శో్ల॥  సరీాణమాద్ధ రంతశై మధ్ాం చైవాహ్మర్జున! ।  
అధ్యాతమ విదా  ావిదాాన్నం వాదః ప్రవదతా మహ్ం॥  (32) 

తా॥ సృష్ట్రులన్నాంట్టలోను ఆద్ధమధ్యాంతాలు న్యన్య అర్జున్న! విదాలన్నాంట్టలో 
అధ్యాతమ విదాను. వాద్ధంచే వార్లో న్యను వాదాన్న .ా  
 

శో్ల॥  అక్షరాణ మకర్యఽస్థమ దవందవససమాస్థ కసాచ।  
అహ్మేవా క్షయః కలః ధ్యతాఽహ్ం విశవతోముఖః॥  (33) 
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తా॥ అక్షరాలలో అకరాన్న .ా సమాసలలో దవందవసమాసన్న .ా న్యను 
అక్షయమైన కలాన్న .ా విశవతోముఖుడైన బ్రహామన్న  ాన్యను.  

శో్ల॥  మృతుాససరవ హ్రశైాహ్ం ఉదభవశై భవిష్ాతాం।  
కీర్తః శ్రీరావకై న్నరీణం సమృతిర్థమధ్య ధ్ృతిః క్షమా॥   (34) 

తా॥ సరావనీ  ాహ్ర్ంచే మృతుావును న్యను. భవిష్ాతుతలో ప్పటవబోయే వార్ 
ప్పటువకను. స్త్రీలలో కీర్త, శ్రీ, వాకుక, సమృతి, మేధ్య, ధ్ృతి, క్షమా గుణలను.  
 

శో్ల॥  బృహ్తాసమ తధ్య సమాాం గాయత్ప్ ఛందసమహ్ం।  
మాసన్నం మారీశీర్యషహ్ం ఋతూన్నం కుస్సమా కరః॥ (35) 

తా॥ అలాగే న్యను సమాలలో బృహ్త్ సమాన్న ,ా ఛందస్ససలలో గాయత్ప్ 
ఛందస్ససను. మాసలలో మారీశీరాషన్న ,ా ఋతువులలో 
వసంతఋతువును.  
 

శో్ల॥  దూాతం ఛలయతా మస్థమ తేజసేత జస్థవన్నమహ్ం।  
జయోఽస్థమ వావసయోఽస్థమ సతతా ం సతతా వతామహ్ం॥  (36) 

తా॥ మోసలలో న్యను జూదాన్న .ా తేజోవంతులలోన్న తేజాన్న  ా న్యను, 
జయాన్న ,ా ప్రయతిాంచే వార్లో ప్రయతాాన్న .ా సతివకులలోన్న సతాతా న్న .ా  
 

శో్ల॥  వృషీణణం వాస్సదేవోఽస్థమ పండవాన్నం ధ్నంజయః।  
మునీన్న మపాహ్ం వాాసః కవీన్న ముశన్న కవిః॥   (37) 

తా॥ వృష్ఠణ వంశస్సథలలో వాస్సదేవుణిణ; పండవులలో ధ్నంజయుణిణ. 
మునులలో వాాస్సణిణ. కవులలో శుక్రచార్జాణిణ. 
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శో్ల॥  దండో దమయతా మస్థమ నీతి రస్థమజిగీష్తాం।  
మౌనం చైవాస్థమ గుహాాన్నం జాానం జాానవతామాహ్ం॥  (38) 

తా॥ శిక్షించ్య వార్లో దండనీతిన్న. జయం కర్థవార్లో రాజనీతిన్న. 
రహ్సాలలో న్యను మౌన్నన్న .ా జాానం గలవార్లో న్యను ఆతమజాాన్నన్న .ా  
 

శో్ల॥  యచైాప సరవభూతాన్నం బీజం తదహ్ మర్జున!।  
నతదస్థత విన్నయత్ సాత్ మయాభూతం చరాచరం॥  (39) 

తా॥ అర్జున్న! అన్న  ాప్రాణులకు బీజం ఏదైతే ఉనాద్య అద్ధ న్యన్య. సథవర 
జంగమాతమకమైన ఈ ప్రపంచం ఏదైతే ఉనాద్య అద్ధ న్యను తపు వేర్థమీ 
కదు.  
 

శో్ల॥  న్నంతోఽస్థత మమద్ధవాాన్నం విభూతన్నం పరంతపః!।  
ఏష్తూదేదశతః ప్రోకతః విభూతేర్వసతర్య మయా॥   (40) 

తా॥ ఇతర్జలను తపంపజ్యసే అర్జున్న! న్న ద్ధవామైన విభూతులకు 
అంతులేదు. అయినపుట్టకీ ఈ విభూతుల వివరణ న్నచేత 
సంక్షేపంగా - కుోపతంగా చెపుబడింద్ధ. 
 

శో్ల॥  యదాద్ధవభూతి మతసతతా ం శ్రీమదూర్ుత మేవవా।  
తతత దేవావ గచాతవం మమ తేజోఽ శ సంభవం॥  (41) 

తా॥ ఏయే వస్సతవు ఐశవరావంతమైనద్ధగా, కంతివంతమైనద్ధగా, 
ఉతాసహ్ంతో కూడినట్టవద్ధగా ఉనాద్య అద్ధ అంతా న్నతేజంలోన్న అంశ 
నుండి ప్పట్టవనదన్న నీవు తెలుస్సక.  
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శో్ల॥  అథవా బహునైతేన కిం జాాతేన తవార్జున!।  
విష్వభాాహ్ మిదం కృతసనం ఏకంశ్చన స్థథతో జగత్॥  (42) 

తా॥అర్జున్న! ఇదంతా ఎందుకు? ఈ విసతరమైన జాానంతో నీక్ందుకు? ఈ 
యావతుత జగతుతను ఒకక అంశతో న్యను ధ్ర్ంచి ఉన్నాను. 
 

గదాం:  
ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీమదభగవదీ్గతాస్స, ఉపన్నష్తుస,  
బ్రహ్మవిదాాయాం, యోగశాసాే, శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే,  
విభూతియోగో న్నమ దశమోఽధ్యాయః   

 

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ ఏకదశ్లధ్యాయః  
విశవరూపసందరూన యోగః 

 

అర్జున ఉవాచ:-   
శో్ల॥  మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్ామధ్యాతమ సంజాితం।  

యతతా యోకతం వచసేతన మోహోఽయం విగతో మమ॥  (1) 
శో్ల॥  భవాపాయౌహి భూతాన్నం శ్రుతౌ విసతరశ్ల మయా!।  

తవతతః కమల పత్రాక్ష! మాహాతమయ మప చావాయం॥  (2) 
శో్ల॥  ఏవమేత దాధ్యఽఽ తథతవం ఆతామనం పరమేశవర!।  

ద్రష్ట్రవ మిఛై్మి తే రూపం ఐశవరాం ప్పర్జషోతతమ!॥  (3) 
శో్ల॥  మనాసే యద్ధతచాకాం మయాద్రష్ట్రవ మితి ప్రభో!।  

యోగేశవర! తతో మేతవం దరూయాతామన మవాయం ॥  (4) 
తా॥ అర్జునుడంటున్నాడు :- నను  ా అనుగ్రహించటం కరకు శ్రేష్వమైన, 
అతాంత రహ్సామైన ఏ ఆధ్యాతిమకజాాన్నన్న  ానీవు చెపువో దాన్నవలో న్న 
మోహ్ం తొలగిపోయింద్ధ (1). కమలపత్రాక్ష! జీవుళు యొకక 
జననమరణల గుర్ంచి, అవాయమైన నీ మాహాతమయం గుర్ంచి నీ దావరా 
న్యను విసతరంగా విన్నాను (2). పరమేశవరా! నీ సవరూపన్న  ాగుర్ంచి నీవు 
ఏమి చెపువో అద్ధ అంతయు సతామే. ఓ ప్పర్జషోతతమా! ఐశవర  ా
తేజస్ససలతో కూడిన నీ ద్ధవ  ా సవరూపన్న  ా చూడగోర్జతున్నాను (3). 
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యోగేశవరా! ప్రభో! ఆ నీ సవరూపం న్నచేత చూడట్టన్నకి శకాం 
అవుతుందన్నతలచినట్టచోతే న్నశరహితమైన నీ సవరూపన్న  ాన్నకు చూపంచ్య 
(4). 
 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  పశామే పరథ! రూపణి శతశ్లఽథ సహ్స్రశః।  

న్నన్న విధ్యన్న ద్ధవాాన్న న్నన్న వరాణకృతన్నచ॥   (5) 
శో్ల॥  పశాాద్ధతాాన్ వస్తన్ ర్జద్రాన్ అశివనౌ మర్జత సతధ్య।  

బహూన  ాదృష్వ పూరావణి పశాాశైరాాణి భారత!॥   (6) 
శో్ల॥  ఇహైకసథం జగత్ కృతసనం పశాాద  ాసచరాచరం।  

మమదేహే గుడాకేశ! యచైానాద్రష్ట్రవ మిచాస్థ॥   (7) 
శో్ల॥  నతుమాం శక  ాసేద్రష్ట్రవం అన్యనైవ సవ చక్షుషా।  

ద్ధవాం దదామితే చక్షుః పశామే యోగ మైశవరం॥   (8) 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు : పరాథ! వందలు, వేలుగా; అన్యక విధ్ములైన; 
అన్యక రంగులు, ఆకృతులు గల; ద్ధవామైన న్న రూపలను చూడు 
(5). భారతా! ఆద్ధతుాలను, వస్సవులను, ర్జద్రులను, అశివనీదేవతలను, 
మర్జతుతలను చూడు. అలాగే ఇద్ధ వరకు ఎనాడూ చూడన్న అన్యకమైన 
అదుభతాలను చూడు (6). ఓ గుడాకేశుడా! చరాచరాతమకమైన ఈ సమసత 
జగతుతను; ఇంక అనామైన వేట్టన్న చూడగోర్జతున్నావో వాటన్నాంట్టన్న న్న 
దేహ్ం లో ఇకకడ ఒకేచోట - ఒకకట్టగా ఇప్పుడు చూడు (7). నీ ఈ 
చరమచక్షువులతో నను  ా చూడటం శకాం కదు. నీకు ద్ధవాదృష్ఠవన్న 
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(న్యత్రాలను) ఇస్సతన్నాను. న్న యోగమహిమను ఈశవర తతాతా న్న  ాచూడు 
(8).  

సంజయ ఉవాచ: 
శో్ల॥  ఏవముకతా  తతో రాజన్! మహాయోగేశవర్య హ్ర్ః॥  

దరూయామాస పరాథయ పరమం రూపమైశవరం॥  (9) 
శో్ల॥  అన్యక వకా నయనం అన్యకదుభత దరూనం।  

అన్యక ద్ధవాాభరణం ద్ధవాాన్యకదాతా యుధ్ం॥   (10) 
శో్ల॥  ద్ధవ  ామలాాంబర ధ్రం ద్ధవ  ాగంధ్యను లేపనం।  

సరావశైరామయం దేవం అనంతం విశవతోముఖం॥  (11) 
శో్ల॥  ద్ధవి స్తర  ాసహ్స్రస  ాభవేదుాగ పదుతిధతా।  

యద్ధ భాససదృశీ ససాత్ భాససతస  ామహాతమనః॥  (12) 
తా॥ సంజయుడంటున్నాడు! మహారాజా! మహాయోగేశవర్జడైన (హ్ర్) 
శ్రీకృష్ట్రణడు ఇలా పలికి, ఆ తర్జవాత అర్జునున్న కరకు శ్రేష్వమైన ఐశవరామైన 
రూపన్న  ా చూపంచాడు(9). అన్యక ముఖాలు, అన్యక న్యత్రాలు, అన్యక 
అదుభతమైన దృశాాలు, అన్యక ద్ధవామైన ఆభరణలు, పైకి 
ఎతతబడియునాఅన్యక ద్ధవామైన ఆయుధ్యలు (10), ద్ధవామైన మాలలు, 
ద్ధవామైన వసాలను ధ్ర్ంచి, ద్ధవ  ా గంధ్యల అనులేపనం కలిగి, మికికలి 
ఆశైరాాన్న  ా కలిగించే కంతితో కూడిన అనంతమైన, అంతట్ట ముఖాలు 
గలిగిన రూపం అద్ధ(11). వేలకద్గద స్తర్జాళ్ళు ఆకశంలో ఒకకసర్గా 
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ఉదయిసేత ఎంతకంతి ఉంటుంద్య ఆ మహాతుమన్న కంతి దాన్నకి సమానంగా 
ఉనాద్ధ (12). 
 

శో్ల॥ తత్రైకసథం జగతకృతసనం ప్రవిభకత మన్యకథా।  
అపశాదేదవదేవస  ాశరీర్థ పండవ సతదా॥    (13) 

శో్ల॥  తతసస విసమయా విష్వః హ్ృష్వర్యమా ధ్నంజయః।  
ప్రణమ  ాశిరస దేవం కృతాంజలి రభాష్త॥    (14) 

తా॥ అప్పుడు అర్జునుడు అన్యక విధ్యలుగా విభజించబడియున  ా సమసత 
జగతుతను దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ట్రణన్న శరీరంలో ఒకకట్టగా చూచాడు (13).  
తా॥ దాన్నతో అర్జునుడు గగురాుటుతో ప్పలకర్ంచిపోయి, ఆశైరాంలో 
మున్నగిపోయి, ఆ విశవరూపన్నకి శిరస్ససవంచి నమసకర్ంచి, అంజలి 
ఘ్ట్టంచి ఇలా అంటున్నాడు (14).  
 

అర్జున ఉవాచ:-  
శో్ల॥  పశాామి దేవాం సతవదేవ! దేహే సరావం సతధ్య భూత విశ్చష్ సంఘ్నన్।  
బ్రహామణ మీశం కమలాసనసథం ఋషీంశై సరావనురగాంశై ద్ధవాాన్॥    (15) 
శో్ల॥  అన్యక ా హు దర వకా న్యత్రం పశాామితావం సరవతోఽనంత రూపం।  
న్నంతం నమధ్ాం న ప్పనసత వాద్ధం పశాామి విశ్చవశవర! విశవరూప! ॥  (16) 
శో్ల॥  కిరీట్టనం గద్ధనం చక్రిణం చ  

తేజోరాశిం సరవతో ద్గపత మంతం।  
పశాామితావం దుర్ారీక్షయం సమంతాత్  
ద్గపతనలారక దుాతి మప్రమేయం॥       (17) 
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తా॥ అర్జునుడంటున్నాడు: దేవా! నీ దేహ్ంలో అందర్జ దేవతలను, అన్న  ా
ప్రాణుల సముదాయాలను, పదామసనంలో ఉన  ాశకితమంతుడైన బ్రహ్మదేవున్న, 
ఈశవర్జన్న, అందర్జ ఋష్ట్రలను, ద్ధవామైన సరాులను చూస్సతన్నాను (15).  
తా॥ అన్యకమైన ాహువులు, ఉదరములు, ముఖములు, న్యత్రాలతో కూడిన 
నీ అనంతమైన రూపన్న  ాసరవత్రా చూస్సతన్నాను. ఓ విశవరూప! విశ్చవశవర! 
నీ ఆద్ధ, మధ్ ,ా అంతము లేవీ న్నకు కన్నపంచటం లేదు(16).  
తా॥ కిరీటం, గద, చక్రంతో తేజోప్పంజంలా అంతట్ట వెలుగుతున్నావు . 
ప్రజవలిస్సతన  ాఅగిాజావలలతో, స్తర్జాన్న కంతిలాగా అంతట్ట ప్రకశిస్సతన  ా
న్నను  ాచూడశకాం కవటం లేదు(17). 
 

శో్ల॥  తవమక్షరం పరమం వేద్ధతవాం తవమస  ావిశవస  ాపరం న్నధ్యనం।  
తవమవాయ శాూశవత ధ్రమగోపత సన్నతనసతా ం ప్పర్జషోమతోమే॥  18 
తా॥ నీవు అక్షర్జడవు. శ్రేష్ట్రుడవు. తెలుస్సకదగిన వాడవు. ఈ 
విశావన్నకంతట్టకి గొపుఆధ్యరాన్నవి. శాశవతమైన ధ్రమరాక్షకుడివి. సన్నతన 
ప్పర్జష్ట్రడివి నీవేనన్న న్న అభిప్రాయము.  
 

శో్ల॥  అన్నద్ధ మధ్యాంత మనంత వీరాం  
అనంత ా హుం శశి స్తరాన్యత్రం।  
పశాామితావం ద్గపత హుతాశ వకాం  
సవతేజస విశవమిదం తపంతం॥      19 
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తా॥ ఆద్ధ, మధ్ ,ా అంతాలు లేకుండా, అమితమైన శకిత కలిగి, అనంతమైన 
ాహువులతో, స్తరాచంద్రులే న్యత్రాలుగా, మండుతున  ా అగిాలా 
ప్రకశించే ముఖంతో, ఈ విశావన్న  ాతపంపజ్యస్సతన  ాన్నను  ాచూస్సతన్నాను.  
 

శో్ల॥  దాావా పృధివో  ా  ర్దమంతరం హి  
వాాపతం తవయైకేన ద్ధశశై సరావః।  
దృషావఽదుభతం రూప ముగ్రం త  
వేదం లోకత్రయం ప్రవాధితం మహాతమన్॥     20 

శో్ల॥  అమీహితావం స్సరసంఘ్న విశంతి  
కేచిద్గభతాః ప్రాంజలయో గృణంతి।  
సవసీత తుాకతా  మహ్ర్ష స్థదధసంఘ్నః  
స్సతవంతి తావం స్సతతిభిః ప్పష్కలాభిః॥      21 

శో్ల॥  ర్జద్రాద్ధతా  ావసవో యేచ సధ్య ఃా  
విశ్చవఽశివనౌ మర్జతశై్లష్మపశై।  
గంధ్రవ యక్షా స్సరస్థదధ సంఘ్నః  
వీక్షంతే తావం విస్థమతాశ్చైవ సర్థవ॥        22 

తా॥ మహాతామ! ద్ధవి నుండి భవి వరకు మధ్ాలో ఉన  ాప్రదేశమంతా, అన్న  ా
ద్ధకుకలా నీవే వాాపంచియున్నావు. నీ అదుభతమైన ఈ ఉగ్రరూపం చూచి 
మడులోకలు భీతి చెందుతున్నాయి (20). 
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తా॥ ఈ దేవసంఘ్నలు నీలో ప్రవేశిస్సతన్నాయి. కందర్జ భయంతో అంజలి 
ఘ్ట్టస్సతన్నార్జ. మహ్ర్ష స్థదధసంఘ్నలు సవస్థత వాచకలు పలుకుతూ 
అన్యకమైన సోతత్రాలతో న్నను  ాప్రశంస్థస్సతన్నార్జ (21). 
తా॥ ర్జద్రులు, ఆద్ధతుాలు, వస్సవులు, సధుాలు, విశ్చవదేవతలు, అశివనులు, 
మర్జతుతలు, పతృదేవతలు, గంధ్ర్జవలు, యక్షులు, అస్సర్జలు, స్థదధసంఘ్నలు 
అనీ  ాఆశైరాచకితులై న్నను  ాచూస్సతన్నార్జ (22). 
 

శో్ల॥ రూపం మహ్తేత బహువకా న్యత్రం  

మహాాహో! ా హుబహూర్జ పదం।  
బహూదరం బహుదంషాు కరాళం  
దృషావాలోకః ప్రవాధితా సతధ్యఽహ్ం॥     23 

శో్ల॥  నభః సుృశం ద్గపత మన్యక వరణం  
వాాతాతననం ద్గపత విశాలన్యత్రం।  
దృషావ హితావం ప్రవాధితాంత రాతామ  
ధ్ృతిం న విందామి శమంచ విషోణ!॥      24 

శో్ల॥  దంషాుకరాళన్న చ తే ముఖాన్న  
దృష్టచవావ కలానల సన్నాభాన్న।  
ద్ధశ్లన జాన్యన లభేచశరమ  
ప్రసీద దేవేశ! జగన్నావాస!॥         25 

తా॥ మహాాహో! అన్యక ముఖాలతో; న్యత్రాలతో; అన్యక ాహువులు, 
ఊర్జవులు, పదాలతో; అన్యక ఉదరాలతో, భయంకరమైన కరలతో ఉన  ా
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నీ గొపురూపన్న  ాచూచి లోకలనీ  ాతలోడిలోి పోతున్నాయి. అలాగే న్యను 
కూడా.  
తా॥ తెర్జచ్యకన్న ఉన  ానోళుతో; ప్రజవలిస్సతన  ావిశాల న్యత్రాలతో; ఆకశాన్న  ా
తాకుతున  ారూపంతో; అన్యక రంగులతో ప్రకశిస్తత ఉన  ాన్నను  ాచూచి న్న 
మనస్సస వాధ్ చెందుతునాద్ధ. ఓ విషూణ! న్నను  ాచూస్తత ధైరాాన్న ,ా శాంతిన్న 
పందలేక పోతున్నాను.  
తా॥ భయంకరమైన కరలతో, ప్రళయ కలాగుాలలాగా ఉన  ానీ నోళ్ళు 
చూచి ద్ధకుకతోచటం లేదు. స్థథమితంగా ఉండలేక పోతున్నాను. ఓ 
జగన్నాథా! దేవేశా! ప్రసనుాడవు కముమ.  
 

శో్ల॥  అమీచతావం ధ్ృతరాష్ట్రస  ాప్పత్రాః  
సర్థవసహైవావన్న పల సంఘః।  
భీషోమద్రోణ స్తసత ప్పత్రసతధ్యఽసౌ  
సహాసమద్గయై రప యోధ్ ముఖచా ః॥     26 

శో్ల॥  వకాణితేతవర మాణ విశంతి  
దంషాు కరాళన్న - భయానకన్న।  
కేచిద్ధవలగా  ాదశన్నంతర్థష్ట్ర  
సందృశాంతే చూర్ణతై ర్జతతమాంగైః॥        27 

తా॥ ఈ ధ్ృతరాష్ట్రప్పత్రులు (దుర్యాధ్న్నదులు) ఇతర రాజ సమహాలతో 
సహా; ఇంక భీష్ట్రమడు, ద్రోణుడు, స్తతప్పత్రుడైన కర్జణడు; మావాళులో 
కూడా ముఖామైన యోధులు అంతా కరలచేత భయంకరంగా ఉన  ానీ 
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నోళులోకి తవరపడుతూ ప్రవేశిస్సతన్నార్జ. కందర్జ నీ పళు సందులలో 
చికుకకున  ావారై పచైడి ఐపోయిన తలలతో కన్నపస్సతన్నార్జ. (26- 27) 
 

శో్ల॥యథా నద్గన్నం బహ్వోఽ బు వేగాః సముద్ర మేవాభిముఖాద్రవంతి।  
తథా తవామి నరలోక వీరాః విశంతి వకాణాభి విజవలంతి॥      28 

శో్ల॥ యధ్య ప్రద్గపతం జవలనం పతంగాః విశంతి న్నశాయ సమృదధ వేగాః।  
తధైవ న్నశాయ విశంతి లోకః తవాప వకాణి సమృదధ వేగాః॥    29 

తా॥ ఏ ప్రకరంగా అన్యక నదులు వేగంగా ప్రవహిస్తత సముద్రాన్నకి 
అభిముఖంగా పర్జగెడుతున్నాయో అలాగే ఈ నరలోక వీర్జలంతా 
ప్రజవలిస్సతన  ానీ నోళులోకి ప్రవేశిస్సతన్నార్జ(28). 
తా॥ ఏ విధ్ంగా ప్రజవలిస్సతన  ా అగిాలోకి మిడుతలు నశించటం కసమే 
అతివేగంగా ప్రవేశిసతయో అలాగే ఈ ప్రాణులనీ  ాఅతివేగంగా నశించటం 
కసమే నీ నోళులోకి ప్రవేశిస్సతన్నాయి (29). 
 

శో్ల॥  లేలిహ్ాసే గ్రసమానససమం తాత్  లోకన్ సమగ్రాన్ వదనైరుాలద్ధభః।  
తేజోభిరా పూర  ాజగతసమగ్రం భాససత వోగ్రాః ప్రతపంతి విషోణః॥      30 
శో్ల॥  ఆఖాాహిమేక భవానుగ్ర రూపః నమోస్సతతే దేవవర! ప్రసీద।  
విజాాతుమిఛై్మి భవంతు మాదాం నహిప్రజాన్నమి తవ ప్రవృతితం॥   31 
తా॥ జవలిస్సతన  ానీ నోళుతో అన్న  ాప్రాణులను అన్న  ావైప్పల నుండి మ్రింగుతూ 
చపుర్స్సతన్నావు. ఓ విషోణ! నీ మహోగ్రోమైన కిరణలు జగతుతనంతట్టన్న 
తేజస్ససతో న్నంప తపంపజ్యస్సతన్నాయి (30).  
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తా॥ ఉగ్రరూపంతో ఉన  ా నీవెరర్య న్నకు చెప్పు. దేవదేవా! నీకు న్న 
నమసకరములు. ప్రసనుాడవుక! ఆద్ధ ప్పర్జష్ట్రడైన నీవెవర్య 
తెలుస్సకగోర్జతున్నాను. నీ ప్రవృతిత ఏమిటో కూడా తెలుస్సకలేక 
పోతున్నాను (31). 
 

శ్రీ భగవానువాచ: 
శో్ల॥ కలోఽస్థమ లోక క్షయకృత్ ప్రవృదధః  

లోకన్ సమాహ్ర్జత మిహ్ప్రవృతతః।  
ఋతేఽప తావం న భవిష్ాంతి సర్థవ  
యేఽవస్థథతాః ప్రత  ానీకేష్ట్ర యోధ్యః॥     32 

తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: లోకలనీ  ా న్నశనం చెయాట్టన్నకి 
విజ్రంభించిన కలప్పర్జష్ట్రణిణ న్యను. ఇకకడ ఇప్పుడు లోకలన్నాంట్టన్న 
సంహ్ర్ంచట్టన్నకి పూనుకున్నాను. నీవు లేకపోయిన్న ఈ శతృ 
సైన్నాలలోన్న యోధులు ఎవరైతే ఉన్నార్య వారందర్జ భవిష్ాతుతలో 
ఉండర్జ.  
 

శో్ల॥ తసమతతా  ముతితష్ు యశ్ల లభసవ జితావ  
శత్రూన్ భంక్ష  ారాజాం సమృదధం। 
మయైవైతే న్నహ్తాః పూరవమేవ  
న్నమితత మాత్రం భవ సవాసచిన్ ॥         33 

శో్ల॥  ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రధ్ంచ  
కరణం తధ్యఽన్నానప యోధ్వీరాన్।  
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మయాహ్తం సతా ం జహిమావృధిషావః  
యుదధయసవ జ్యతాఽస్థ రణే సపతాాన్॥     34 

తా॥ అందుచేత నీవులే. లేచిన్నలబడు. కీర్తన్న సంపద్ధంచ్యక! శతృవులి  ా
జయించి పర్పూరణమైన రాజాాన్న  ా అనుభవించ్య. వీళుందరూ న్న చేత 
పూరవమే చంపబడాార్జ. సవాసచీ! నీవు న్నమితత మాత్రుడవుక! 
తా॥ న్న చేత చంపబడిన ద్రోణున్న, భీష్ట్రమన్న, సైంధ్వున్న, కర్జణడు మొ॥న 
ఇతర వీరయోధులను నీవు చంప్ప. విచార్ంచవదుద. యుదధం చెయి .ా 
శతృవులను యుదధంలో జయిసతవు.  
 

సంజయ ఉవాచ: 
శో్ల॥  ఏతచేై్ఛ్తావ వచనం కేశవస  ా 

కృతాంజలి ర్థవపమానః కిరీట్ట।  
నమసకృతావ భూయ ఏవాహ్  
కృష్ణం సగదీదం భీతభీతః ప్రణమా॥        35 

తా॥ సంజయుడంటున్నాడు: శ్రీకృష్ట్రణన్న యొకక ఈ పలుకులు విన్న 
వణుకుతూ ఉన  ాఅర్జునుడు చేతులు జోడించి నమసకర్ంచి భయపడుతూ 
గదీద సవరంతో కృష్ట్రణన్నతో వినమ్రుడై తిర్గి ఇలా అంటున్నాడు.  
అర్జున ఉవాచ: 
శో్ల॥  సథన్య హ్ృషీకేశ! తవప్రకీరాతయ  

జగత్ ప్రహ్ృష్  ాతానురజాతేచ।  
రక్షాంస్థ భీతాన్న ద్ధశ్లద్రవంతి  
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సర్థవ నమసాంతి చ స్థదధ సంఘ్నః॥          36 

శో్ల॥  కసమచైతేన నమేరన్ మహాతమన్ గరీయసే బ్రహ్మణోఽపాద్ధ కరా్థ।  
అనంత దేవేశ జగన్నావాస! తవమక్షరం సదసతతతురం యత్॥   37 

తా॥ అర్జునుడు అంటున్నాడు: హ్ృషీకేశా! నీ మాహాతామయన్న  ా కీర్తంచటం 
చేత జగతతంతా సంతోష్ఠస్సతనాద్ధ. రాక్షస్సలు భీతి చెంద్ధ నలుద్ధకుకలకు 
పర్జగులు తస్సతన్నార్జ. సమసత స్థదధసంఘ్నలు నీకు నమసకర్స్సతన్నాయి. ఇవి 
అన్నాయు నీకు తగియే ఉనావి (36). 
తా॥ మహాతామ! సృష్ఠవకరతయైన చతుర్జమఖ బ్రహ్మకు కూడా ఆద్ధ కరణమైన 
గొపువాడవు నీవు. అట్టవ నీకు స్థదధసంఘ్నలు ఎందుకు నమసకర్ంచవు? 
అనంతా! దేవదేవా! జగతుతకు న్నవాసమైన వాడా! సత్ పదారాథన్నకి, అసత్ 
పదారాథన్నకి - రెండింట్టకి అతతమైన అక్షర పరబ్రహ్మవు నీవు.  
 

శో్ల॥  తవమాద్ధ దేవః ప్పర్జష్ః ప్పరాణః  
తవమస  ావిశవస  ాపరం న్నధ్యనం।  
వేతాతఽస్థ వేదాంచ పరం చ ధ్యమ  
తవయా తతం విశవ మనంత రూప!॥       38 

శో్ల॥  వాయుర  ామోఽగి  ారవర్జణ శూశాంకః  
ప్రజాపతిసతా ం ప్రపతామహ్శై।  
నమో నమసేతఽస్సత సహ్స్ర కృతవః  
ప్పనశై భూయోఽప నమో నమసేత॥          39 

శో్ల॥  నమః ప్పరసతదధ్ పృష్ుతసేత  
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నమోఽస్సతతే సరవత ఏవ సరవ।  
అనంత వీరా  ామిత విక్రమసతా ం సరవం  
సమాపోాష్ఠ తతోఽస్థ సరవః॥            40 

తా॥ నీవు ఆద్ధదేవుడవు. ప్పరాణ ప్పర్జష్ట్రడవు. నీవు ఈ విశావన్నకంతట్టకి 
పరమన్నధివి. తెలియబడవలస్థన వాడవు. తెలుస్సకన్య వాడివి కూడా - 
శ్రేష్వమైన, సర్యవతకృష్వమైన సథనం నీవు. అనంత రూప్పడవైన నీ చేత ఈ 
విశవమంతా వాాపంచబడి యునాద్ధ (38). 
తా॥ వాయువు, అగి ,ా వర్జణుడు, యముడు, చంద్రుడు, ప్రజాపతి - అనీ  ా
నీవే. సృష్ఠవకరత బ్రహ్మకు తండ్రివి నీవే. నీకు నమసకరం. నీకు వేయి 
నమసకరములు. నీకు మళ్ళు మళ్ళు నమసకరములు (39). 
తా॥ నీకు ముందు నుంచి నమసకరం. వెనుక నుంచి నమసకరం. అన్న  ా
వైప్పల నుండి అనీ  ా అయిన నీకు నమసకరం. అనంత వీరా !ా అమిత 
విక్రమా! అంతట్ట న్నండి ఉన  ానీవే సరవమ కూడా (40). 
 

శో్ల॥  సఖ్యతి మతావ ప్రసభం యదుకతం  
హే కృష్ణ! హే యాదవ! హే సఖ్యతి।  
అజానతా మహిమానం తవేదం  
మయాప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాప॥            41 

శో్ల॥  యఛై్ప హాసరథ మ సతకృతోఽస్థ  
విహార శయాాసన భోజన్యష్ట్ర।  
ఏకఽధ్వా పాచ్యాత! తత్ సమక్షం  
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తత్ క్షామయే తావమహ్ మప్రమేయం॥     42 
శో్ల॥  పతాఽస్థ లోకస  ాచరాచరస  ా 

తవమస  ాపూజాశై గుర్జరీరీయాన్।  
నతవతసమోఽసతయభాధికః కుతోఽన ఃా  
లోకత్రయేఽప  ాప్రతిమప్రభావ॥            43 

శో్ల॥  తసమత్ ప్రణమ  ాప్రణిధ్యయ కయం  
ప్రసదయే తావమహ్మీశ మీడాం।  
పతేవ ప్పత్రస  ాసఖ్యవ సఖు ఃా ప్రియః  
ప్రియాయారహస్థ దేవ సోడుం॥              44 

తా॥ నీ ఈ మహిమను తెలియన్న అజాానంలో సేాహ్ము చేత నీవు న్న 
చెలికడవన్న తలంచి, ఓ కృషాణ! ఓ యాదవా! ఓ మిత్రమా! అన్న ప్రేమతోను, 
న్నరోక్షయంగాను పలిచాను (41). 
తా॥ అచ్యాతా! విహారం చేసేటప్పుడు, భోజనం చేసేటప్పుడు, 
పడుకన్యటప్పుడు, కూరై్జనాప్పుడు నలుగుర్లో ఉన్న ,ా ఒకకడివే ఉన్న  ా
పర్హాసన్నకి అనంతుడవైన నీపటో అపచారం చేశాను. నను  ా
క్షమించ్య (42). 
తా॥ సట్టలేన్న ప్రభావం కలవాడా! సథవరజంగమాలతో కూడిన ఈ 
ప్రపంచాన్నకి నీవు తండ్రివి, పూజుాడవు, శ్రేష్ట్రుడైన గుర్జవువు. ఈ 
ములోోకలలోను నీకు సమానమైన వాడే లేడు. ఇక న్నను  ా మించిన 
వాడెకకడుంట్టడు? (43). 
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తా॥ అందుచేత శరీరాన్న  ా వంచి నీకు నమసకర్స్సతన్నాను. ప్రభవువు, 
ఆరాధ్నీయుడవు అయిన నీ అనుగ్రహాన్న  ాకర్జతున్నాను. ప్పత్రున్న తండ్రి,, 
మితృన్న మితృడు, ప్రియురాలిన్న ప్రియుడు క్షమించినటోు నీవు నను  ా
క్షమించ్యటకు తగినవాడవు (44). 
 

శో్ల॥  అదృష్వ పూరవం హ్ృష్ఠతోఽస్థమ దృషావ  ా 
భయేనచ ప్రవాధితం మనో మే।  
తదేవ మే దరూయ దేవ! రూపం  
ప్రసీద దేవేశ! జగన్నావాస!॥             45 

శో్ల॥  కిరీట్టనం గద్ధనం చక్రహ్సతం  
ఇచాామితావం ద్రష్ట్రవమహ్ం తధైవ।  
తేనైవ రూప్యణ చతుర్జభజ్యన  
సహ్స్రాహో! భవ విశవమర్థత!॥              46 

తా॥ ఇంతకుముందు ఎనాడూ చూడన్న ఈ విశవరూపన్న  ా చూచి 
ఆనంద్ధస్సతన్నాను. భయంతో న్న మనస్సస వాధ్చెందుతునాద్ధ. దేవా! 
దేవదేవా! జగన్నావాస! నను  ా అనుగ్రహించి న్నకు ఆ వెనుకట్టరూపన్న  ా
చూప్ప (45). 
తా॥ ఓ సహ్స్రాహూ! విశవరూప! కిరీటం, గద, చక్రంతో కూడిన న్నను  ా
అలాగే చూడగోర్జతున్నాను. మునుపట్ట రూపంతోను చతుర్జభజాలతోను 
న్నకు కన్నపంచ్య (46). 
 

శ్రీభగవానువాచ: 
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శో్ల॥  మయా ప్రసన్యాన తవార్జున్యదం రూపం  
పరం దర్ూత మాతమ యోగాత్।  
తేజోమయం విశవమనంత మాదాం  
యన్యమ తవదన్యాన న దృష్వ పూరవం॥         47 

శో్ల॥  న వేద యజాా ధ్ాయ నైర  ాదానైః  
నచ క్రియాభిర  ాతపోభిర్జగ్రః।  
ఏవం రూపశూక  ాఅహ్ం నృలోకే  
ద్రష్ట్రవం తవదన్యాన కుర్జప్రవీర!॥             48 

శో్ల॥ మాతే వాధ్య మాచ విమఢ భావః  
దృషావారూపం ఘోరమీదృజా  ామేదం।  
వాప్యత భీః ప్రీతమన్నః ప్పనసతా ం  
తదేవ మే రూప మిదం ప్రపశా॥                   49 

తా॥ భగవానుడన్నాడు: న్న అనుగ్రహ్ం వలో, న్న యోగశకిత చేత ఈ 
శ్రేష్ురూపం నీవు చూడగలిగావు. తేజోమయం, అనంతం అయిన న్న ఈ 
విశవరూపన్న  ానీవు తపు మరెవరూ ఇంతవరకు చూడలేదు (47). 
తా॥ ఓ కుర్జశ్రేషావ! వేద, యజా, అధ్ాయన, దాన, తపస్సస, కరమలు దేన్నవలో 
కూడా మానవలోకంలో న్న ఈ రూపన్న  ా నీకు తపు ఇతర్జలెవవర్కీ 
చూడటం సధ్ాం కదు (48). 
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తా॥ భయంకరమైన న్న ఈ రూపన్న  ాచూచి భయపడవదుద. మనోవైకలాం 
చెందకు. భయం వీడి, సంతోష్ంతో కూడిన మనస్ససతో న్న మునుపట్ట 
రూపం ఇద్ధగో చూడు (49). 
 

సంజయ ఉవాచ:-  
శో్ల॥ ఇతార్జునం వాస్సదేవసత ధ్యకతా  సవకం  

రూపం దరూయామాస భూయః।  
ఆశావస యామాస చ భీతమేనం  
భూతావ ప్పనసౌసమ  ావప్పరమహాతామ॥         50 

తా॥ సంజయుడన్నాడు: ఇలా అర్జునున్నతో వాస్సదేవుడు పలికి 
భగవానుడు తన పూరవప్ప రూపన్న  ా- అందమైన రూపన్న  ా తిర్గి 
చూపంచాడు. భయపడిన అర్జునున్నకి తన సౌమారూపన్న  ా చూప 
ఓదారైాడు.  
 

అర్జున ఉవాచ:-  
శో్ల॥  దృష్యవాదం మానుష్ం రూపం తవ సౌమాం జన్నరదన!।  

ఇదానీ మస్థమ సంవృతతః సచేతాః ప్రకృతిం గతః॥        51 
తా॥ అర్జునుడన్నాడు:- జన్నరదన్న! నీ ఈ సౌమామైన మానుష్రూపన్న  ా
చూచి న్యను శాంతచితుతడనయాాను. ఇప్పుడు సవసథతను పందాను.  
 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  స్సదురదరూ మిదం రూపం దృష్వవానస్థ యనమమ!।  
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దేవా అపాస  ారూపస  ాన్నతాం దరూన కంక్షిణః॥    52 
శో్ల॥  న్నహ్ం వేదైర  ాతపస నదాన్యన నచేజాయా।  

శక  ాఏవం విద్యద్రష్ట్రవం దృష్వవానస్థ మాం యధ్య॥        53 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: న్నయొకక ఏరూపన్న  ానీవు చూచావో ఈ 
విశవరూపం అతాంత దురోభమైనద్ధ. దేవతలు కూడా ఈ విశవరూపన్న  ా
దర్ూంచాలన్న న్నతాము కర్జకుంటూ ఉంట్టర్జ (52). 
తా॥ ఏ రూపంతో ఉన  ా నను  ాచూచావో ఇట్టవ సవరూపం గల నను  ా
వేదాలను అధ్ాయనం చేయటంవలో గాన్న, తపస్సస చేతగాన్న, దానం 
చేతగాన్న, యజాయాగాద్ధ క్రతువులు న్నరవహించటం వలోగాన్న చూడటం 
సధ్ాం కదు (53) 
 

శో్ల॥  భకతయతవ ననాయా శక ఃా అహ్మే వం విద్యఽర్జున!।  
జాాతుం ద్రష్ట్రవం చ తతేతా న ప్రవేష్ట్రవం చ పరంతప!॥        54 

తా॥ పరంతప! అర్జున ! అననామైన భకితతో మాత్రమే నను  ాఈ విధ్ంగా 
యదారథంగా తెలుస్సకవట్టన్నకి, చూడట్టన్నకి, ప్రవేశించట్టన్నకి 
సధ్ామౌతుంద్ధ.  
 

శో్ల॥  మతకరమ కృనమతురమః మదభకత ససంగ వర్ుతః।  
న్నరెచవర ససరవభూతేష్ట్ర యసస మామేతి పండవ!॥        55 

తా॥ న్నకరకు కరమచెయ్. నన్య  ా లక్షయంగా పెటువక. న్నకు భకుతడవుక! 
ప్రాపంచిక విష్యాలతో సంగభావాన్న  ావిడిచిపెటువ. అర్జున్న! సరవప్రాణుల 
పటో విర్యధ్ం లేన్నవాడవుక! అట్టవవాడే నను  ాపందుతాడు.  
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గదాం:-  
ఓం తతసత్ ఇతి శ్రీమత్ భగవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్తుస  
బ్రహ్మవిదాాయాం యోగశాసాే శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే 
విశ్వరూపసందర్శనయోగోన్నమ ఏకదశ్లధ్యాయః ॥ 

 
 

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ దావదశ్లధ్యాయః  
భకిత యోగః 

 

అర్జున ఉవాచ:  
శో్ల॥  ఏవం సతత యుకతయే భకతసతా ం పర్జాపసతే।  

యేచాపాక్షర మవాకతం తేషాంకేయోగ వితతమాః ॥   (1) 
తా॥ అర్జుడన్నాడు : ఈ ప్రకరంగా న్నరంతరము నీ యందే మనస్సస న్నలిప 
ఏ భకుతలు న్నను  ా ఉపసన చేస్తత ఉన్నార్య వార్జ; ఎవరైతే అవాకతము, 
న్నశరహితము ఐన పరబ్రహ్మమును ఉపసన చేస్సతన్నార్య వార్జ; ఈ 
ఇర్జవుర్లోను ఎవర్జ యోగాన్న  ాతెలిస్థన శ్రేష్ట్రులు? 
 

శ్రీ భగవానువాచ: 
శో్ల॥  మయా  ావేశ  ామనో యేమాం న్నతాయుకత ఉపసతే।  

శ్రదధయా పరయోప్యతాః తేమేయుకతతమో మతః॥   (2) 
తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: న్నలో మనస్సస న్నలిప, న్నరంతర దైవచింతన్న 
పర్జలై, మికికలి శ్రదధతో కూడిన వారై ఎవర్జ నను  ా ఉపస్థసతర్య వార్థ 
శ్రేష్ట్రులన్న న్న అభిప్రాయం.  
 

శో్ల॥  యేతవక్షర మన్నర్థదశాం అవాకతం పర్జాపసతే।  
సరవత్ర గమచింతాంచ కూటసథమ చలం ధ్రువం ॥   (3) 
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తా॥ ఎవరైతే అక్షర్జడు, అన్నర్థదశుాడు, ఇంద్రియ అగోచర్జడు, సరవవాాప, 
చింతించనలవి గాన్నవాడు, కూటస్సథడు, కదలిక లేన్నవాడు, స్థథరంగా 
ఉండేవాడు అయిన పరమాతమను ఉపస్థసతర్య - - -  
 

శో్ల॥  సంన్నయమేాంద్రియ గ్రామం సరవత్ర సమబుదధయః।  
తే ప్రాప్పావంతి మామేవ సరవభూతహితే రతాః॥   (4) 

తా॥ అన్న  ాఇంద్రియాలను న్నగ్రహించి, అంతట్ట సమబుద్ధధతో వావహ్ర్స్తత, 
సమసత ప్రాణుల యొకక శ్రేయస్ససనందు ఆసకిత గలవారై ఎవర్జ నను  ా
ఉపస్థసతర్య వార్జ నన్య  ాపందుతార్జ.  
 

శో్ల॥  కోేశ్లఽధిక తరసేతషాం అవాకత సకత చేతసం।  
అవాకతహి గతిర్జదఃఖం దేహ్వద్ధభరవాపాతే॥    (5) 

తా॥ న్నరీ్జణోపసన యందు ఆసకిత గలవార్కి ప్రయాస చాలా ఎకుకవ. 
ఎందుకంట్ట దేహ్ధ్యర్జలైన వార్జ న్నరీ్జణోపసన దావరా అవాకత 
పరమాతమను అందుకవటం కష్వం.  
 

శో్ల॥  యేతు సరావణి కరామణి మయిసనాస  ామతురాః।  
అనన్యానైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపసతే॥   (6) 

తా॥ సరవకరమలను న్నయందే సనాస్థంచి, నన్య  ాపరమలక్షయంగా పెటువకన్న, 
అననామైన యోగంతో ఎవరైతే నను  ాధ్యాన్నస్తత ఉపస్థసతర్య - - - 
 

శో్ల॥  తేషామహ్ం సముదధరాత మృతు  ాసంసర సగరాత్।  
భవామి నచిరాత్ పరథ! మయాావేశిత చేతసం॥   (7) 
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తా॥ పరాథ! న్న యందే మనస్సస న్నలిపన అట్టవవార్న్న న్యన్య ఈ మృతుారూప 
సంసర సగరం నుండి అచిరకలంలోన్య ఉదధర్సతను.  
 

శో్ల॥  మయేావ మన ఆథతస  ామయి బుద్ధధం న్నవేశయ।  
న్నవశిష్ాస్థ మయేావ అత ఊరధాం న సంశయః॥   (8) 

తా॥ న్న యందే మనస్ససను న్నలుప్ప. న్నలోన్య బుద్ధధన్న చొపుంచ్య. ఆపైన 
న్నలోన్య న్నవస్థసతవు. సందేహ్ం లేదు.  
 

శో్ల॥  అథ చితతం సమాధ్యతుం నశకాష్ఠ మయిస్థథరం।  
అభాాసయోగేన తతః మామిఛై్ప్పతం ధ్నంజయ!॥  (9) 

తా॥ ధ్నంజయా! ఒకవేళ చితాతన్న  ా న్నయందు స్థథరంగా న్నలుప్పటకు 
శకితలేకపోతే అప్పుడు అభాాసయోగంతో నను  ా పందట్టన్నకి 
ప్రయతిాంచ్య.    
 

శో్ల॥  అభాాసేఽప  ాసమర్యథఽస్థ మతకరమ పరమోభవ।  
మదరథ మప కరామణి కురవన్ స్థద్ధధ మవాపసయస్థ॥   (10) 

తా॥ అభాాసం చెయాట్టన్నకి కూడా నీవు అసమర్జథడివైతే న్నకు 
సంబంధించిన కరమలలో న్నమగాం క! న్న కరకు కరమలు చేస్సతనాపుట్టకీ 
స్థద్ధధన్న పందుతావు.  
 

శో్ల॥  అధైతదప  ాశకతఽస్థ కర్జతం మద్యాగ మాశ్రితః।  
సరవకరమ ఫలతాాగం తతః కుర్జ యతాతమవాన్॥   (11) 
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తా॥ ఇక న్నకరకే కరమలు చేయట్టన్నకి కూడా శకిత లేన్నవాడవైతే ఇక 
అప్పుడు ప్రయతాంతో సమసత కరమల యొకక ఫలాన్న  ావిడిచిపెటువ.  
 

శో్ల॥  శ్రేయోహి జాానమభాాసత్ జాాన్నదాధయనం విశిష్ాతే।  
ధ్యాన్నత్ కరమఫలతాాగః తాాగాచాాంతిరనంతరం॥   (12) 

తా॥ అభాాసం కన  ాజాానం శ్రేష్ుం. జాానం కన  ాధ్యానం మేలైనద్ధ. ధ్యానం 
కన  ాకరమఫలతాాగం ఎకుకవైనద్ధ. తాాగం తర్జవాత శాంతి లభిస్సతంద్ధ.  
 

శో్ల॥  అదేవషావ సరవభూతాన్నం మైత్రః కర్జణ ఏవచ।  
న్నరమమో న్నరహ్ంకరః సమదుఃఖ స్సఖ క్షమీ॥   (13) 

తా॥ సమసత ప్రాణులనూ దేవష్ఠంచనవాడు; అందర్పటో సేాహ్భావం 
గలవాడు; ద్గనులపటో దయగలవాడు; మమకరము, అహ్ంకరము 
లేన్నవాడు, స్సఖదుఃఖము లందు సమభావం గలవాడు, క్షమాగుణం 
గలవాడు – 
 

శో్ల॥ సంతుష్వ ససతతం యోగీ యతాతామ దృఢ న్నశైయః।  
మయార్ుత మనోబుద్ధధః యోమదభకతససమేప్రియః॥   (14) 

తా॥ ఎలోప్పుడూ సంతుష్ఠవ గలవాడు, యోగయుకుతడు, మనస్సస 
సవధీనంలో ఉనావాడు, దృఢ న్నశైయం గలవాడు, మనోబుదుధలను న్నకు 
అర్ుంచినవాడు అయిన ఏ భకుతడు కలడో అతడు న్నకు ప్రియుడు.  
 

శో్ల॥  యసమనో  ాద్ధవజతే లోకః లోకనో  ాద్ధవజతే చయః।  
హ్రాష మరష భయోదేవగైః ముకత యససచ మేప్రియః॥  (15) 
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తా॥ ఎవర్వలో లోకన్నకి భయంకలగద్య; లోకం వలో ఎవర్కి భయం 
కలగద్య; సంతోష్ం, అస్తయ, భయం, ఉదేవగాల నుండి ఎవడు ముకుతడో 
అతడే న్నకు ప్రియుడు.  
 

శో్ల॥  అనప్యక్షః శుచిరదక్షః ఉదాసీనో గతవాధ్ః।  
సరావరంభ పర్తాాగీ యోమదభకతససమే ప్రియః॥   (16) 

తా॥ అప్యక్షలేన్నవాడు, శుచిగా ఉండేవాడు, దక్షత గలవాడు, ఉదాసీనుడు, 
వాధ్లు నశించినవాడు, కరాారంభంలో కరతృతవం లేన్నవాడు అయిన న్న 
భకుతడు న్నక్ంతో ఇష్ట్రుడు.  
 

శో్ల॥  యోన హ్ృష్ాతి నదేవష్ఠవ నశ్లచతి న కంక్షతి।  
శుభా శుభ పర్తాాగీ భకిత మానాససమేప్రియః॥   (17) 

తా॥ ఎవడు సంతోష్ఠంచడో, దేవష్ఠంచడో, శ్లకించడో, కంక్షించడో, 
శుభాశుభాలను వద్ధలివేసతడో అట్టవ భకుతడే న్నకు ప్రియుడు.  
 

శో్ల॥  సమశూత్రౌచ మిత్రేచ తథా మాన్నవ మానయోః।  
శీతోష్ణ స్సఖదుఃఖ్యష్ట్ర సమససంగ వివర్ుతః॥    (18) 

తా॥ శత్రువుల యందు, మిత్రులయందు సమంగా ప్రవర్తంచేవాడు, అలాగే 
మాన్నవమానములయందు, శీతోష్ణములయందు, స్సఖదుఃఖముల 
యందు సమంగా ఉండేవాడు, సంగభావాన్న  ా విడిచిన వాడు(న్న 
ప్రియభకుతడు).  
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శో్ల॥  తులాన్నందాస్సతతిరౌమనీ సంతుషోవ యేనకేనచిత్।  
అన్నకేతః స్థథరమతిః భకితమాన్ మే ప్రియోనరః॥   (19) 

తా॥ న్నందాస్సతతులను సమంగా భావించేవాడు, మౌనంగా ఉండేవాడు, 
ఉన  ాదాన్నతో సంతృపత చెందేవాడు, న్నయమిత సథనం లేన్నవాడు, స్థథరబుద్ధధ 
గలవాడు అయిన భకుతడు న్నకు ప్రియుడు.  
 

శో్ల॥  యేతు ధ్రామయమృత మిదం యథోకతం పర్జాపసతే।  
శ్రదధధ్యన్న మతురమాః భకతసేత2తవమే ప్రియాః॥   (20) 

తా॥ ఎవరైతే శ్రదాధవంతులై, నన్య  ా పరమగతిగా నమిమ, ఈ అమృతరూప 
ధ్రమమును పైన చెపున విధ్ంగా ఉపస్థసతర్య అట్టవ భకుతలు న్నకు 
పరమప్రియులు.  
 

గదాం:-  
ఓం తతసత్ ఇతి శ్రీమత్ భగవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్తుస  
బ్రహ్మవిదాాయాం యోగశాసాే శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే 
భకితయోగోన్నమ దావదశ్లధ్యాయః॥  

  

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ త్రయోదశ్లధ్యాయః 
క్షేత్రక్షేత్రజా విభాగయోగః 

అర్జున ఉవాచ:- 
శో్ల॥  ప్రకృతిం ప్పర్జష్ం చైవ   

క్షేత్రం క్షేత్రజా మేవచ । 
ఏతదేవద్ధతు మిచాామి      
జాానం జా్యయంచ కేశవ ! ।।       (1) 

తా॥ కేశవా! ప్రకృతి - ప్పర్జష్ట్రడు; క్షేత్రము - క్షేత్రజాుడు; మర్యు జాానము - 
జా్యయము - వీట్టన్న గుర్ంచి తెలుస్సకవాలనుకుంటున్నాను - అంటున్నాడు 
అర్జునుడు. 
 

శ్రీ భగవానువాచ:-  
శో్ల॥  ఇదం శరీరం కౌంతేయ! 

క్షేత్ర మితాభి ధీయతే। 
ఏతద్య  ావేతితతం ప్రాహుః 
క్షేత్రజా ఇతి తద్ధవదః ॥                       (2) 

 తా॥ భగవానుడంటున్నాడు: కౌంతేయా! ఈ శరీరమే క్షేత్రము అన్న 
చెపుబడుతునాద్ధ. ద్గన్నన్న ఎవర్జ తెలుస్సకుంట్టర్య వాన్నన్న క్షేత్రజాుడు అన్న 
తెలిస్థనవార్జ చెబుతున్నార్జ.  
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 శో్ల॥  క్షేత్రజాం చాప మాం విద్ధధ  
        సరవ క్షేత్రేష్ట్ర భారత ! ।  
        క్షేత్ర క్షేత్రజా యోర్ జాానం 

యతతత్ జాానం మతం మమ॥       (3) 
 తా॥ భారతా! అన్నాక్షేత్రాలలోన్న క్షేత్రజాుణిణ న్యన్య అన్న తెలుస్సక. క్షేత్ర 
క్షేత్రజాులను తెలుస్సకన్య జాానమే న్నజమైన జాానమన్న న్న అభిప్రాయం. 
 

శో్ల॥ తత్ క్షేత్రం యచై యా దృకై 
       యద్ధవ కర్ యతశై యత్। 
       సచయో యత్ ప్రభావశై 
       తత్ సమాసేన మే శృణు ॥                              (4) 
తా॥ క్షేత్రమంట్ట ఏమిటో, ఎలాంట్టద్య, ఎలాంట్ట వికరాలు (మార్జులు) 
చెందుతుంద్య, ఎకకడినుండి వచైింద్య, ఆ క్షేత్రజాుడు ఎవర్య, ఎటువంట్ట 
ప్రభావం కలవాడో, దాన్నన్న సంక్షిపతంగా చెబుతాను, విను. 
 

  శో్ల॥  ఋష్ఠ భిర్ బహుధ్య గీతం  
          ఛంద్య భిర్వ విధైః పృధ్క్  ।  
          బ్రహ్మ స్తత్ర ప్రదైశ్చైవ  
          హీతు మద్ధభర్ విన్నశైితైః ॥                             (5) 
తా॥ ఈ విష్యాలనీ  ాఋష్ట్రల చేత అన్యక ప్రకరాలుగా చెపుబడింద్ధ. 
వేదాల దావరా గానం చేయబడింద్ధ. బ్రహ్మస్తత్ర పదాల 
దావరా హేతుబదధంగా న్నశైయించబడింద్ధ. 
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శో్ల॥  మహా భతానాహ్ంకరః 
బుద్ధధ రవాకత మేవచ । 
ఇంద్రియాణి దశై కంచ 
పంచచేంద్రియ గోచరాః ॥                                  (6)     

తా॥ మహాభూతాలు, అహ్ంకరం, బుద్ధధ, అవాకతం, పద్ధఇంద్రియాలు, 
మనస్సస, ఇంద్రియగోచర విష్యాలు ఐదు. 
 

శో్ల॥ ఇచాా దేవష్ః  స్సఖం దుఃఖం  
                 సంఘ్నతః చేతన్న ధ్ృతిః ।  
                 ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన  
                 సవికర ముదాహ్ృతం ॥                       (7) 
తా॥ ఇచా, దేవష్ం, స్సఖం, దుఃఖం, శరీరం, చేతనతవం, పటువదల ఇలా 
వికరాలతో కూడినద్ధ ఈ క్షేత్రం అన్న ముకతసర్గా చెపుటమైనద్ధ.  
 

శో్ల॥ అమాన్నతవ మదం భితవం  
అహింసక్షాంతి రారువం ।  
ఆచార్య  ాపసనం శౌచం  
స్త్చథర  ామాతమ విన్నగ్రహ్ః ॥  ̀      (8) 

తా॥ అభిమాన రాహితాం, దంభరాహితాం, అహింస, ఓర్జు, న్నజాయిత, 
గుర్జ ఉపసన, శుచితవం, ఆతమన్నగ్రహ్ం. (జాాన్న లక్షణలు) 
 

శో్ల॥ ఇంద్రియార్థథష్ట్ర వైరాగాం  
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అనహ్ంకర ఏవ చ ।   
జనమ మృతు  ాజరా వాాధి  
దుఃఖ ద్యషాను దరూనం ॥                                     (9) 

తా॥ ఇంద్రియవిష్యాలైన శబద సురూ రూప రస గంథాల పటో వైరాగాం, 
అహ్ంకరం లేకపోవటం, జనమ, మృతు ,ా జరా, వాాధి దుఃఖాలన్య ద్యషాలను 
న్నతాము దర్ూంచటం.  
 

శో్ల॥ అసకిత రస భిష్వంగః  
ప్పత్ర దార గృహాద్ధష్ట్ర ।      
న్నతాంచ సమ చితతతవం  
ఇషావ న్నషోవ  ప పతితష్ట్ర ॥                (10) 

తా॥ విష్యాల పటో ఆసకిత లేకుండుట, ప్పత్రులు, భార  ాగృహ్ము మొ॥న 
వాట్టతో తాదాతమయం చెందకుండుట, ఇష్వ - అయిషావలు సంభవించినప్పుడు 
మనస్ససను సమతవంలో ఉంచ్యకనుట.  
 

శో్ల॥ మయి చానన  ాయోగేన  
భకిత రవాభి చార్ణ ।  
వివికత దేశ సేవితవం  
అరతిరున సంసద్ధ ॥                          (11) 

తా॥ ఇంక న్నకన్న  ా ఇతరమైన దేన్నయందు మనస్సస లేన్నవాడై 
వాభిచర్ంచన్న భకిత కలిగియుండుట; ఏకంతప్రదేశంలో గడపటం; జన 
సముదాయములందు అభిర్జచి లేకుండుట.  
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శో్ల॥ ఆధ్యాతమ జాాన న్నతాతవం  
తతతా  జాాన్నరథ దరూనం ।      
ఏతత్ జాాన మితి ప్రోకతం  
అజాానం యదతో2నాథా ॥                           (12) 

తా॥ న్నతాము ఆధ్యాతిమక జాాన్నన్న  ాకలిగి ఉండటము, తతతా జాానం యొకక 
అరాథన్న  ాన్నరంతరము గుర్జతంచ్యకవటము - ఇద్ధ జాానము అన్న చెపుబడింద్ధ. 
ద్గన్నకన  ావేర్జగా ఉనాద్ధ ఏదైతే ఉనాద్య అద్ధ అజాానం.  
 

శో్ల॥ జా్యయం యత్ తత్ ప్రవక్షాామి  
యత్ జాాతావ2మృత మశుాతే।  
అన్నద్ధ మత్ పరంబ్రహ్మ   
నసత్ తన్నాస దుచాతే॥      (13) 

తా॥ దేన్నన్న తెలుస్సకంట్ట జీవుడు అమృతతావన్న  ాపందగలుగుతాడో 
అట్టవ జా్యయ వస్సతవును (పరమాతమను) గుర్ంచి చెపుబోతున్నాను. అద్ధ 
అన్నద్ధ, పరంబ్రహ్మ, సతుత కదు అసతూత కదు అన్న చెపుబడుతునాద్ధ.  

 
శో్ల॥ సరవతః పణి పదం తత్  

సరవతోఽక్షి శిర్య ముఖం।  
సరవత్ర శ్రుతి మలోోకే  
సరవ మావృత  ాతిష్వతి ॥       (14) 
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తా॥ దాన్నకి అంతట్ట కళ్ళు చేతులు; అంతట్ట కళ్ళు, తలలు, ముఖాలు, 
అంతట్ట చెవులు ఉండి లోకంలో అంతట్టనీ ఆవర్ంచియుంటుంద్ధ.  
 

శో్ల॥ సర్థవంద్రియ గుణభాసం  
సర్థవంద్రియ వివర్ుతం।  
అసకతం సరవ భృచెచావ 
న్నరీ్జణం గుణ భోకతృచ ॥      (15) 

తా॥ సరవ ఇంద్రియ గుణలను ప్రకశింపజ్యసేద్ధ; ఇంద్రియాలు తనలో 
లేన్నద్ధ; సమసత జగతుతను భర్ంచేద్ధ, ధ్ర్ంచేద్ధ; అయితే దేన్నకీ అంటకుండా 
ఉనాద్ధ; అన్న  ా గుణలను భోగించేద్ధ; అయితే అద్ధ మాత్రం ఏ గుణలు 
లేన్నద్ధ.  
 

శో్ల॥ బహిరం తశై భూతాన్నం  
అచరం చరమే వచ।  
స్తక్షాతావత్ తద విజా్యయం  
దూరసథం చాంతి కేచ తత్॥     (16) 

తా॥ జీవుళుకు బయట్ట లోపలా ఉంటూ, కద్ధలేద్ధ కదలన్నద్గ తాన్య అయి, 
స్తక్షాతవం కరణంగా తెలియబడదు. అద్ధ దూరంగా ఉండేద్ధ, దగీరగాను 
ఉండేద్ధ.  

శో్ల॥ అవి భకతంచ భూతేష్ట్ర 
విభకత మివచ స్థథతం। 
భూత భ రతృచ తజా్యయం 
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గ్రస్థఘ్ణ ప్రభ విష్ట్రణ చ॥     (17) 
తా॥ ఒకకట్టగా ఉన  ా జా్యయవస్సతవు జీవుళులో విభజించబడిన దాన్నవలె 
ఉంటుంద్ధ. జీవుళును పోష్ఠంచేద్ధ, అలాగే జీవుళును ప్పట్టవంచేద్ధ, లయం 
చేసేద్ధ ఆ జా్యయవస్సతవు.  
 

శో్ల॥ జోాతిషా మప త జోుయతిః 
తమసః పర ముచాతే। 
జాానం జా్యయం జాాన గమాం 
హ్ృద్ధ సరవస  ావిష్ఠవతం ॥     (18) 

తా॥ అద్ధ (జా్యయవస్సతవు) వెలుగుకు వెలుగు. తమస్సస కన  ా వేరైనదన్న 
చెపుబడింద్ధ. అదే జాానము, జా్యయము, జాానగమాము అన్య త్రిప్పట్ట. అందర్ 
హ్ృదయాలలోనూ న్నలిచిఉనాద్ధ.  
 

శో్ల॥ ఇతి క్షేత్రం తథా జాానం 
జా్యయం చోకతం సమాసతః । 
మదభకత ఏతద్ధవ జాాయ 
మదాభవా యోప పదాతే ॥    (19) 

తా॥ ఈ ప్రకరంగా క్షేత్రం అలాగే జాానం, జా్యయం కోుపతంగా చెపుబడినవి. 
న్న భకుతడు ద్గన్నన్న తెలుస్సకన్న న్న భావాన్న  ాపందుతాడు.  

శో్ల॥ ప్రకృతిం ప్పర్జష్ం చైవ 
విదధయ న్నద్గ ఉభావప। 
వికరాంశై గుణం శ్చైవ 
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విద్ధధ ప్రకృతి సంభవాన్ ॥     (20) 
తా॥ ప్రకృతి - ప్పర్జష్ట్రలు ఇదదర్జ కూడా అన్నద్ధ అన్న తెలుస్సక. 
వికరాలూ, గుణలు అనీ  ాకూడా ప్రకృతి వలో ప్పట్టవనవి అన్న తెలుస్సక.  
 

శో్ల॥ కర  ాకరణ కరతృతేవ 
హేతుః ప్రకృతి ర్జచాతే । 
ప్పర్జష్ః స్సఖదుఃఖాన్నం  
భోకతృతేవ హేతు ర్జచాతే ॥    (21) 

తా॥ కరాకరణలకు కరత ప్రకృతి అన్న చెపుబడుతునాద్ధ. స్సఖ దుఃఖాలను 
అనుభవించే భోకత ప్పర్జష్ట్రడన్న చెపుబడుతునాద్ధ. 
 

శో్ల॥ ప్పర్జష్ ప్రకృతిసోథ హి 
భంకేత ప్రకృతి జాన్ గుణన్।  
కరణం గుణ సంగోస  ా
సదసద్యాన్న జనమస్స॥      (22) 

తా॥ ప్పర్జష్ట్రడు ప్రకృతి యందు న్నలిచినవాడై ప్రకృతి వలో ప్పట్టవన గుణలను 
భోగిస్సతన్నాడు. గుణలతో కూడటం వలోన్య జీవుడు మంచి - చెడు జనమలను 
ఎతుతతున్నాడు. 

శో్ల॥ ఉపద్రషావను మంతా చ 
భరాత భోకత మహేశవరః। 
పరమాతేమతి చాప్పాకతః 
దేహే2స్థమన్ ప్పర్జష్ః పరః ॥  ̀    (23) 
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తా॥ ఈ దేహ్ంలోన్న పరమప్పర్జష్ట్రడు సక్షి అన్న, అనుమతించే వాడన్న, 
భర్ంచేవాడన్న, భోగించేవాడన్న , మహేశవర్జడన్న, పరమాతమ అన్న 
చెపుబడుతున్నాడు.  
 

శో్ల॥ య ఏవం వేతిత ప్పర్జష్ం 
ప్రకృతిం చ గుణ స్సహ్ ।  
సరవధ్య వరత మానో2ప  
న సభూయోఽభి జాయతే ॥     (24) 

తా॥ ఎవరైతే ఈ ప్రకరంగా ప్పర్జష్ట్రన్న, గుణలతో కూడిన ప్రకృతిన్న 
తెలుస్సకుంట్టర్య అతడు ఎలా ప్రవర్తంచినపుట్టకీ తిర్గి జన్నమంచడు. 
 

శో్ల॥ ధ్యాన్య న్నతమన్న పశాంతి 
కేచి దాతమన మాతమన్న । 
అన్య  ాసంఖ్యాన యోగేన 
కరమ యోగేన చాపర్థ ॥     (25) 

తా॥ కందర్జ ఆతమను శుదధమైన మనస్ససతో ధ్యానం దావరా తమలోన్య 
దర్ూసతర్జ. కందర్జ జాానయోగం దావరాను, మర్కందర్జ కరమయోగం 
దావరాను తెలుస్సకంట్టర్జ. 

శో్ల॥ అన్యాతేవవ మజానంతః 
శ్రుతావ2న్యాభ  ాఉపసతే । 
తే2ప చాతి తరం తేావ 
మృతుాం శ్రుతి పరాయణః ॥    (26) 
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తా॥ ఈ ప్రకరంగా తెలుస్సకలేన్న ఇతర్జలు కూడా అనుాల దావరా విన్న, 
అనుష్ఠవసతర్జ. వినాదాన్నపై ఆసకిత కలిగిన అట్టవవార్జ కూడా మృతుావు నుండి 
తర్సతర్జ. 
 

శో్ల॥ యావత్ సంజాయతే కించిత్ 
సతతా ం సథవర జంగమం । 
క్షేత్ర క్షేత్రజా సంయోగాత్ 
తద్ధవద్ధధ భరతరషభ! ॥     (27) 

తా॥ భరతసతతమా! సథవరం గాన్న, జంగమం గాన్న ఏ కంచమైన్న 
ప్పడుతునాద్య - ఉంటునాద్య అద్ధ క్షేత్రక్షేత్రజాుల సంయోగం వలోన్య అన్న 
తెలుస్సక. 
 

శో్ల॥ సమం సర్థవష్ట్ర భూతేష్ట్ర 
తిష్వంతం పరమేశవరం । 
వినశాతస  ావినశాంతం 
యః పశాతి సపశాతి ॥     (28) 

తా॥ నశించిపోయే వాట్టలో నశించన్న వాన్నగా సమసత భూతాలలోను 
సమంగా ఉన  ాపరమేశవర్జణిణ ఎవర్జ చూడగలర్య వార్థ న్నజమైన చూప్ప 
గలవార్జ. 
 

శో్ల॥ సమం పశాన్ హి సరవత్ర      
సమ వస్థథత మీశవరం । 
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నహిన సతయతమ న్న22తామనం  
తతో యాతి పరాం గతిం ॥     (29) 

తా॥ సరవత్ర సమంగా ఉన  ాపరమాతమను సమంగా చూస్సతనావాడే తనను 
తాను ఆతమహ్తా చేస్సకన్నవాడు. దాన్నవలోన్య అతడు 
పరమగతిన్న చేర్జకుంట్టడు. 
 

శో్ల॥ ప్రకృతెచా వచ కరామణి 
క్రియామాణన్న సరవశః । 
యః పశాతి తదా22తామనం 
ఆకరాతరం స పశాతి ॥     (30) 

తా॥ అన్న  ాసందరాభలలోను కరమలు ప్రకృతి వలోన్య జర్జగుతున్నాయన్న, ఆతమ 
ఏమీ చేసేద్ధ కదు - అకరతయన్న ఎవర్జ చూసతర్య అతడే న్నజమైన 
చూప్పగలవాడు.  
 

శో్ల॥ యదాభూత పృధ్గ్ భావం 
ఏకసథ మనుపశాతి । 
తతఏవచ విసతరం 
బ్రహ్మ సంపదాతే తదా॥     (31) 

తా॥ న్నన్న విధ్యలుగా - అన్యక న్నమరూపలతో కన్నపంచే ఈ జగతుత, 
జీవుళ్ళు అంతా ఒకకచోటన్య ఉన్నకి కలిగిఉనాటుో, దాన్ననుండే 
విసతర్ంచ్య కంటునాటోు ఎప్పుడు చూడగలర్య అప్పుడే బ్రహ్మమును 
పందుతార్జ. 
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శో్ల॥ అన్నద్ధతావ న్నారీ్జణ తావత్ 
పరమాతామ2య మవాయః । 
శరీరసోథ2ప కౌంతేయ! 
న కర్యతి న లిపాతే ॥     (32) 

తా॥ అన్నద్ధ ఐనందువలో, గుణలు లేనందువలో ఈ పరమాతమ నశింప్ప 
లేన్నవాడు. కౌంతేయా! అతడు శరీరంలో ఉన్న  ా కరమ చెయాడు, 
మలినపడడు.  
 

శో్ల॥ యథా సరవగతం సౌక్షామయత్ 
ఆకశం నోపలిపాతే । 
సరవత్రా వ స్థథతో దేహే 
తధ్య22తామ నోపలిపాతే ॥    (33) 

తా॥ ఏ ప్రకరంగా అంతట్ట వాాపంచియున  ా ఆకశం స్తక్షాతవం 
కరణంగా దేన్నచేతా అంటబడకుండా ఉంటునాద్య అలాగే దేహ్మునందు 
అంతట్ట వాాపంచియున  ాఆతమ దేన్నచేత మలినపడదు, అంటబడదు.  
 

శో్ల॥ యధ్యప్రకశ యతేాకః 
కృతసనం లోక మిమం రవిః । 
క్షేత్రం క్షేత్ప్ తధ్య కృతసనం 
ప్రకశయతి భారత! ॥     (34) 
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తా॥ ఏ ప్రకరంగా ఒకకడే అయిన స్తర్జాడు ఈ యావతుతలోకన్న  ా
ప్రకశింపజ్యస్సతన్నాడో అలాగే అర్జున్న! ఈ యావతుత క్షేత్రాన్న  ా ఒకకడే 
క్షేత్రధ్యర్ ప్రకశింపజ్యస్సతన్నాడు. 
 

శో్ల॥ క్షేత్రక్షేత్రజాయో ర్థవం 
అంతరం జాాన చక్షుషా । 
భూత ప్రకృతి మోక్షంచ 
యే విదురాాంతి తేపరం॥    (35) 

తా॥ ఈ ప్రకరంగా క్షేత్రక్షేత్రజాుల మధ్ాగల భేదాన్న ,ా ఈ భూత ప్రకృతి 
నుండి విముకిత చెందే ఉపయాన్న ,ా జాానదృష్ఠవతో ఎవర్జ తెలుస్సకుంట్టర్య 
వార్జ పరమాతమను - మోక్షాన్న  ాపందుతార్జ. 
  

గదాం :-  
ఓం తత్ సత్. ఇతి శ్రీమదభగవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్తుస, బ్రహ్మవిదాాయాం, 
యోగశాసాే, శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే, 
క్షేత్రక్షేత్రజా విభాగయోగోన్నమ త్రయోదశ్లధ్యాయః  

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ చతురధశ్లధ్యాయః 
గుణత్రయ విభాగయోగః 

 

శ్రీ భగవానువాచ : 
శో్ల: పరం భూయః ప్రవక్షాామి 

జాాన్నన్నం జాాన ముతతమం | 
యజాాతావ మునయ ససర్థవ  
పరాం స్థద్ధధ మితో గతాః   ||     (1) 

తా : భగవానుడంటున్నాడు. మునులందర్జ దేన్నన్న తెలుస్సకన్న ఈ 
సంసరబంధ్ం నుండి విడివడి శ్రేష్ుమైన మోక్షస్థద్ధధన్న పందుతార్య అట్టవ 
శ్రేష్ుమైన జాాన్నన్న  ాతిర్గి (మరల) చెబుతున్నాను.     

 

శో్ల : ఇదం జాాన ముపశ్రిత  ా 
మమసధ్రమయ మాగతాః | 
సరీ్థప నో పజాయంతే  
ప్రళయే న వాధ్ంతిచ ||                         (2) 

తా : ఈ జాాన్నన్నా ఆశ్రయించి న్న సవభావాన్నా పంద్ధనవార్జ సృష్ఠవ 
జర్గినప్పుడు ప్పటవర్జ. ప్రళయం సంభవించినప్పుడు వాధ్ చెందర్జ.  
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శో్ల॥  మమయోన్న రమహ్ద్రుేహ్మ 
తస్థమన్ గరభం దధ్య మాహ్ం। 
సంభవ ససరవ భూతాన్నం 
తతో భవతి భారత ! ॥     (3) 

తా॥ అర్జున్న! మలప్రకృతి లేదా సమిష్ఠవవాసనలే న్న యోన్న. అందులో 
న్యను బీజాన్న  ా ఉంచ్యతాను. అన్న  ా ప్రాణుల ప్పటువక దాన్న నుండే 
సంభవిస్సతంద్ధ. 

 

శో్ల॥ సరవ యోన్నష్ట్ర కౌంతేయ! 
మరతయః సంభవంతి యాః । 
తాసం బ్రహ్మ మహ్ద్యాన్నః 
అహ్ం బీజప్రదః పతా ॥     (4) 

తా॥ కౌంతేయా! సకల యోనుల నుండి ఏయే మర్జతలు జన్నమస్సతన్నాయో 
వాట్ట అన్నాంట్ట కి యోన్న మహ్ద్ బ్రహ్మ (సమిష్ఠవ వాసనలు) తండ్రిన్న బీజాన్న  ా
ఇచైే న్యన్య. 

 

శో్ల॥  సతతా ం రజసతమ ఇతి 
గుణః ప్రకృతి సంభవాః । 
న్నజధ్ాంతి మహాాహో! 
దేహే దేహిన మవాయం॥    (5) 
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తా॥ ఓ మహాాహుడా!  సతతా ం, రజస్సస, తమస్సస అన్య గుణలు ప్రకృతి 
నుండి ప్పట్టవనవి. అవి అవాయమైన దేహిన్న (జీవుణిణ) దేహ్ంలో 
బంధిస్సతన్నాయి.  

 

శో్ల॥ తత్ర సతతా ం న్నరమలతావత్  
ప్రకశక మన్నమయం ।  
స్సఖ సంగేన బధ్యాతి  
జాాన సంగేన చానఘ్ ! ॥            (6)  

తా॥ అనఘ్న! ఆ మడు గుణలలోను సతతా గుణం న్నరమలమైనద్ధ గనుక 
ప్రకశవంతంగా, సవచాంగా ఉంటుంద్ధ. ఇంద్రియ స్సఖాలతోను, 
జాానంతోను ముడిపెట్టవ జీవుణిణ బంధిస్సతంద్ధ.  

 

శో్ల॥ రజో రాగాతమకం విద్ధధ  
తృషాణ సంగ సముదభవం ।  
తన్న  ాబధ్యాతి కౌంతేయ !  
కరమ సంగేన దేహినం ॥                (7) 

తా॥ కౌంతేయా! రజోగుణం దృశావిష్యాలపై ఆసకితన్న కలిగించి; 
కర్కను, సంగభావాన్న  ాకలిగిస్సతందన్న తెలుస్సక. అద్ధ కరమలయందు ఆసకిత 
కలిగించి ఆతమను దేహ్ంలో బంధిస్సతంద్ధ.  

 

శో్ల॥  తమసతా  జాానజం విద్ధధ  
మోహ్నం సరవ దేహిన్నం ।  
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ప్రమాదాలస  ాన్నద్రాభిః  
తన్న  ాబధ్యాతి భారత! ॥               (8)  

తా॥ భారతా ! తమస్సస అన్యద్ధ అజాానం నుండి ప్పట్టవ అన్న  ాప్రాణులను 
మోహ్ంలో పడవేస్సతందన్న తెలుస్సక. ఏమరపటు, బదధకం (సోమర్తనం), 
న్నద్రలతో జీవుణిణ ఈ తమోగుణం గట్టవగా బంధిస్సతంద్ధ. 

 

శో్ల॥ సతతా ం స్సఖ్య సంజయతి  
రజః కరమణి భారత ! ।  
జాానమావృతాతు తమః   
ప్రమాదే సంజయతు  ాత ॥           (9)  

తా॥ భారత! సతతా గుణం ఇంద్రియ స్సఖాలను కలుగజ్యస్థ, రజోగుణం కరమల 
యందు ఆసకిత కలిగించి, తమోగుణమేమో జాాన్నన్న  ాకపువేస్థ ఏమర్జపటు 
కలిగించి వృద్ధధ చెందుతాయి. ఎంత ఆశైరాం!  

 

శో్ల॥ రజసతమ శైాభి భూయ  
సతతా ం భవతి భారత! ।  
రజససతతా ం తమశ్చైవ  
తమససతతా ం రాజసతథా ॥             (10)  

తా॥ భారత ! సతతా గుణం రజసతమోగుణలను అణచివేస్థ పైకివస్సతంద్ధ. 
రజోగుణం సతతా తమోగుణలను, అలాగే తమోగుణం సతతా రజోగుణలను 
అణచి అభివృద్ధధ చెందుతాయి. 
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శో్ల॥ సరవ దావర్థష్ట్ర దేహేఽస్థమన్  
ప్రకశ ఉప జాయతే ।  
జాానం యదా తదా విదాాత్  
వివృదధం సతతా  మితుాత ॥          (11)  

తా॥ ఈ దేహ్ంలోన్న అన్న  ా దావరాల నుండి ప్రకశరూపమైన జాానం 
ఎప్పుడు వాకతమవుతుంద్య అప్పుడు సతతా గుణం వృద్ధధ అవుతునాటోు 
తెలుస్సక. 

 

శో్ల॥ లోభ ప్రవృతిత రా రంభః  
కరమణ మశమః సుృహా ।  
రజసేాతాన్న జాయంతే   
వివృదేధ భరతరషభ ! ॥                (12)  

తా: ఓ భరత శ్రేష్ట్రవడా! రజస్సస పెర్జగుతూ ఉనాప్పుడు లోభము, కరమల 
యందు ప్రవృతిత, కరమలన్నరంభించ్యట, అశాంతి, ఆశ - ఇవి 
కలుగుతుంట్టయి. 

 

శో్ల॥ అప్రకశ్లఽప్రవృతితశై  
ప్రమాద్య మోహ్ ఏవచ ।  
తమసే  ాతాన్న జాయంతే   
వివృదేధ కుర్జ నందన ! ॥        (13)  
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తా॥ కుర్జనందన్న! అర్జున్న! తమోగుణం పెర్జగుతునాప్పుడు బుద్ధధ 
మందగించటం (అయోమయ స్థథతి), ఏమర్జపటు, బదధకం (సోమర్తనం), 
భ్రాంతి జన్నసతయి. 

 

శో్ల॥ యదా సతేతా  ప్రవృదేధతు  
ప్రళయం యాతి దేహ్భృత్ ।  
తద్యతతమ విదాన్ లోకన్  
అమలాన్ ప్రతి పదాతే ॥      (14) 

తా॥ ఎప్పుడు సతతా గుణం వృద్ధధ చెందుతుండగా దేహ్ధ్యర్ మరణిసతడో 
అప్పుడు ఉతతమజాానంగల న్నరమలమైన లోకలను పందుతాడు.  

 

శో్ల॥ రజస్థ ప్రళయం గతావ  
కరమ సంగిష్ట్ర జాయతే ।  
తదా ప్రలీన సతమ స్థ  
మఢ యోన్న ష్ట్ర జాయతే ॥    (15) 

తా॥ రజోగుణంలో ఉనాప్పుడు మరణించినవాడు కరామసకుతలగు 
వార్యందు జన్నమసతడు. అలాగే తమస్ససలో మరణిసేత మఢ యోనులలో 
జన్నమసతడు. 

 

శో్ల॥ కరమణ స్ససకృత సాహుః  
సతితా కం న్నరమలం ఫలం ।  
రజసస్సత ఫలం దుఃఖం  
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అజాానం తమసః ఫలం ॥              (16)  
తా॥ ప్పణాకరమలకు, మంచిపనులకు సతితా కమైన, న్నరమలమైన ఫలం 
లభిస్సతందన్న అంట్టర్జ. రజోగుణ కరమలకు దుఃఖమే ఫలమన్న, తమోగుణ 
కరమలకు అజాానం ఫలమనీ చెబుతార్జ .  

 

శో్ల॥ సతాతా త్ సంజాయతే జాానం  
రజసో లోభ ఏవచ ।  
ప్రమాద మోహౌ తమసః  
భవతోఽజాాన మేవచ ॥            (17)  

తా॥ సతతా గుణం వలో జాానం వస్సతంద్ధ. రజోగుణం వలో లోభం కలుగుతుంద్ధ. 
తమస్సస వలో  ఏమర్జపటు, భ్రాంతి, అజాానము కలుగుతాయి. 

 

శో్ల॥ ఊరధాం గచాంతి సతతా సథః       
మధ్య  ాతిష్వంతి రాజసః  ।  
జఘ్న  ాగుణ వృతితసథః  
అధ్య గచాంతి తామసః  ॥            (18) 

తా॥ సతతాంలో న్నలిచినవార్జ ఊరధాలోకలకు వెళతార్జ. రాజస్సలు 
మధ్ాలోన్య ఉండిపోతార్జ. అధ్మగుణమైన తమస్ససలో న్నలిచినవార్జ 
అధ్యలోకలకు వెళ్ళుపోతార్జ. 

 

శో్ల॥ న్ననాం గుణేభ  ాకరాతరం  
యదా ద్రషావఽను పశాతి ।  

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 160 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

గుణేభాశై పరం వేతిత  
మదాభవం సోఽధి గచాతి ॥        (19)  

తా॥ ఎప్పుడు గుణల కన  ావేరైన కరత లేడన్న వివేకంతో తెలుస్సకుంట్టడో, 
త్రిగుణలకన  ావేరైనవాన్నగా తనను తెలుస్సకుంట్టడో అతడు న్న భావాన్య  ా
పందుతాడు. (కరత గుణలు. తాను గుణల కన  ావేర్జ)  

 

శో్ల॥ గుణ న్యతా నతత  ాత్ప్న్  
దేహీ దేహ్ సముదభవాన్ ।  
జనమ మృతు  ాజరా దుఃఖః   
విముకతఽమృత మశుాతే  ॥            (20) 

తా॥ దేహాలను ప్పట్టవంచే ఈ మడు గుణలను అధిగమించిన దేహ్ధ్యర్ 
జనమమృతుాజరా దుఃఖాల నుండి విముకుతడై అమృతతావన్న  ాపందుతాడు.  

 

అర్జున ఉవాచ :- 
శో్ల॥ కైరో్ంగై స్త్రీన్ గుణ న్యతాన్      

అతతో భవతి ప్రభో! ।  
కిమాచారః కధ్ం చైతాన్  
త్ప్న్ గుణ నతి వరతతే ॥           (21)  

తా॥ అర్జునుడంటున్నాడు ప్రభూ! ఈ మడు గుణలను దాట్టన వాడు ఏ 
లక్షణలతో కూడిన వాడవుతున్నాడు? అతడి ప్రవరతన ఎలా ఉంటుంద్ధ? ఈ 
మడు గుణలను ఎలా దాటగలడు?  
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శ్రీ భగవానువాచ :-  
శో్ల॥ ప్రకశం చ ప్రవృతితం చ  

మోహ్మే వచ పండవ ! ।  
నదేవష్ఠవ సంప్రవృతాతన్న  
న న్నవృతాతన్న కంక్షతి ॥            (22)  

తా॥ భగవానుడంటున్నాడు, పండుప్పత్రా! అర్జున్న! ప్రకశం, ప్రవృతిత, 
మోహ్ము తటస్థథంచినప్పుడు దేవష్ఠంచడు; పోయినప్పుడు కరడు.  

 

శో్ల॥ ఉదాసీన వదాసీనః  
గుణ ర్య  ాన విచాలాతే ।  
గుణ వరతంత ఇతేావ  
యోఽవ తిష్ుతి న్యంగతే ॥           (23)  

తా॥ తటస్సథన్న వలె న్నరో్పతంగా ఉనావాడై, గుణల చేత చలించకుండా 
ఉంట్టడు. గుణలు ప్రవర్తస్సతన్నాయి అనుకుంటూ ఎవడు చలించకుండా 
ధ్ృఢంగా ఉంట్టడో అతడే గుణతతుడు. 

 

శో్ల॥ సమ దుఃఖ స్సఖః సవసథః  
సమలోషావశమ కంచనః ।  
తుల  ాప్రియా ప్రియో ధీరః  
తుల  ాన్నందాతమ సంస్సతతిః ॥          (24)  
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తా॥ స్సఖదుఃఖాలలో సమంగా ఉంటూ, ఆతమలో న్నలిచి, మట్టవ రాయి  
బంగారాలను ఒకకట్టగా చూస్తత, ప్రియ, అప్రియములందు, దూష్ణ 
భూష్ణలందు సమంగా ప్రవర్తసతడు. 

 

శో్ల॥ మాన్నవ మాన యో స్సతల ఃా  
తులో  ామిత్రార్ పక్ష యోః ।  
సరావరంభ పర్ తాాగీ  
గుణతత సస ఉచాతే ॥         (25) 

తా॥ మాన్నవమానముల పటో సమభావంతో ఉంటూ, మిత్రపక్షాలను శతృ 
పక్షాలను ఒకకట్టగా చూస్తత, సమసత కరమలను తాజించి బ్రహ్మన్నష్వలో 
ఉండేవాడు గుణతతుడు అన్న చెపుబడతాడు. 

 

శో్ల॥ మాంచయోఽవాభిచార్థణ 
భకిత యోగేన సేవతే ।  
స గుణన్ సమతతెచా తాన్  
బ్రహ్మ భూయాయ కలుతే ॥              (26)  

తా॥ ఎవరైతే వాభిచర్ంచన్న (అననామైన) భకితతో నను  ాసేవిసతర్య అతడు 
ఈ గుణలన్నాంట్టన్న చకకగా అధిగమించి బ్రహ్మముగా అగుటకు 
(జీవనుమకుతడ గుటకు) సమర్జధడౌతాడు. 

 

శో్ల॥ బ్రాహ్మణో హి ప్రతిషావఽహ్ం  
అమృత స  ావాయ స  ాచ  ।  
శాశవతస  ాచ ధ్రమ స  ా 
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స్సఖస్త్చా  కంతి కస  ాచ ॥                (27)  
తా॥ అమృతము, అవాయము, శాశవత ధ్రమము, ఏకంత స్సఖము అయిన 
బ్రహ్మమునకు న్యను ఆధ్యరాన్న .ా 

 

గదాం : 
ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీమదభగవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్తుస  
బ్రహ్మ విదాాయాం యోగ శాసాే శ్రీ కృషాణర్జున సంవాదే  
గుణ త్రయ విభాగ యోగో న్నమ చతురదశ్లఽధ్యాయః 

 
 

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ పంచదశ్లధ్యాయః 
ప్పర్జషోతతమప్రాపత యోగః 

 

శ్రీ భగవానువాచ : 
శో్ల॥  ఊరధ  ామల మధ్శాూఖం 

   అశవతథం ప్రాహు రవాయం ।  
ఛందాంస్థ యసాపరాణన్న  
యసతం వేదస వేదవిత్ ॥      (1) 

తా॥ భగవానుడంటున్నాడు : మొదలు పైకీ శాఖలు (కమమలు) క్రింద్ధకీ ఉన  ా
అశవతథవృక్షాన్న  ాన్నశనం లేన్నదంట్టర్జ ప్రాజాులు. దేన్న ఆకులు వేదాలో అట్టవ 
అశవతథ వృక్షాన్నా ఎవడు తెలుస్సకుంట్టడో అతడే వేదముల సరం 
తెలిస్థనవాడు. 
 

శో్ల॥ అధ్శై్లరధాం ప్రసృతాసతస  ాశాఖాః  
గుణ ప్రవృదాధ విష్య ప్రవాలాః ।  
అధ్శై మలానాను సంతతాన్న  
కరామను బంధీన్న మనుష్  ాలోకే॥    (2) 

తా॥ దాన్న (ఆ అశవతథ వృక్షం యొకక) కమమలు క్రింద్ధకీ పైకీ విసతర్ంచ్యకన్న 
ఉన్నాయి. గుణలచేత వృద్ధధ చెందుతాయి. విష్యవస్సతవులే చిగుళ్ళుగా 
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గలవి. దాన్న వ్రేళ్ళు ాగా క్రిందకు పతుకన్న ఉండి మనుష్ాలోకంలో 
కరమలలో బంధిసతయి. 
 

శో్ల॥ నరూప మసేాహ్ తధ్యపలభాతే  
న్నంతో నచాద్ధ రాచ సంప్రతిషాు।  
అశవతథ మేనం స్సవిరూఢ మలం  
అసంగ శసాేణ దృఢేన ఛతావ ॥     (3) 

తా॥ దాన్నయొకక (సంసరవృక్షం యొకక) రూపం ఇకకడ అలా 
కన్నపంచదు. దాన్నయొకక అంతంగాన్న, మొదలుగాన్న, స్థథతిగాన్న ఏవీ 
కన్నపంచటం లేదు. గట్టవగా పతుకపోయిన ఈ అశవతథ వృక్షాన్న  ాదృఢమైన 
అసంగశస్త్రంతో ఛేద్ధంచాలి. 
 

శో్ల॥ తతః పదం తతుర్ మారీ్ తవాం  
యస్థమన్ గతాన న్నవరతంతి భూయః।  
తమేవ చాదాం ప్పర్జష్ం ప్రపదే  ా 
యతః ప్రవృతితః ప్రసృతా ప్పరాణి॥   (4)  

తా॥ ఆ తర్జవాత ఎకకడికి చేర్ మళ్ళు తిర్గిరార్య ఆ పదాన్న  ావెతకలి. 
ఎవర్ నుండి ప్పరాతనమైన సంసర ప్రవృతిత వాాపస్సతనాద్య ఆ ఆద్ధ 
ప్పర్జష్ట్రణేణ న్యను శరణు వేడుతున్నాను.  
 

శో్ల॥ న్నరామన మోహా జిత సంగద్యషాః  
ఆధ్యాతమ న్నతా  ావిన్నవృతత కమాః ।  
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దవందెచవర్వముకత స్ససఖదుఃఖ సంజెచాః   
గచాంత  ామఢః పదమవాయం తత్ ॥   (5) 

తా॥ అభిమానం, అవివేకం లేన్నవార్జ; ఆసకితన్న వద్ధలినవార్జ; న్నతాము 
ఆధ్యాతిమక జాానంలో ఉనావార్జ; కర్కలను పూర్తగ వద్ధలినవార్జ; 
స్సఖదుఃఖాలన్య దవందావల నుండి విడుదల పంద్ధనవార్జ, 
మఢతవంతొలగి ఆ అవాయమైన బ్రహ్మపదాన్న  ాచేర్జకుంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  నత దాభస యతే స్తర ఃా  
న శశాంక న పవకః ।  
యదీతావ న న్నవరతంతే  
తదాధమ పరమం మమ ॥     (6) 

తా॥ దాన్నన్న స్తర్జాడు వెలిగించలేడు. చంద్రుడు వెలిగించలేడు. అగి  ా
కూడా వెలిగించలేదు. ఎకకడికి వెళ్ళతే తిర్గి వచైే పన్నలేద్య అద్ధయే న్న 
పరంధ్యమం - పరమపదం.  
 

శో్ల॥  మమై వాంశ్ల జీవలోకే  
జీవ భూతః సన్నతనః ।  
మనః ష్షాుణంద్రియాణి  
ప్రకృతిసథన్న కరషతి ॥      (7) 

తా॥ సన్నతనమైన న్న అంశయే జీవలోకంలో జీవుడిగా మార్ ప్రకృతి 
యందున  ామనస్ససతో కూడిన ఆర్జ ఇంద్రియాలను ఆకర్షస్సతనాద్ధ.  
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శో్ల॥  శరీరం యద వాపోాతి  
యచైా ప్పాత్రాక మతశవరః ।  
గృహీతెచవతాన్న సంయాతి  
వాయురీంధ్య న్నవాశయాత్ ॥     (8) 

తా॥ దేహేంద్రియాలకు ప్రభవైన ఈశవర్జడు ఎప్పుడు శరీరాన్నా 
పందుతున్నాడో, ఎప్పుడు విడిచిపెడుతున్నాడో అప్పుడు వాయువు 
పూలలోన్న వాసనలను తస్సకన్న పోయినటోు ఈ ఆర్జ ఇంద్రియాలను 
గ్రహించి ప్రయాణిస్సతన్నాడు. 
 

శో్ల॥  శ్రోతం చక్షుః సురూనం చ  
రసనం ఘ్రూణ మేవచ ।  
అధిషావయ మనశైాయం  
విష్యా నుపసేవతే ॥      (9) 

తా॥ చెవి, కను ,ా చరమం, న్నలుక, ముకుక, మర్యు మనస్సస - వీట్టన్న 
అధిష్ఠవంచి ఈ జీవుడు శ దాద్ధ విష్యాలను భోగిస్తత ఉంట్టడు. 
 

శో్ల||  ఉత్రాకేమంతం స్థథతం వాప  
భంజానం వా గుణన్నవతం |  
విమఢ న్నను పశాంతి  
పశాంతి జాాన చక్షుష్ః ||     (10)  

తా|| దేహ్ం నుంచి వెళేుటప్పుడు గాన్న, దేహ్ంలో ఉనాప్పుడు గాన్న, 
భోగాలనుభవించేటప్పుడు గాన్న, గుణలతో కూడి ఉనాప్పుడు గాన్న 
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విమఢులైనవార్జ పరమాతమను తెలుస్సకలేర్జ. జాానన్యత్రం గలవార్జ 
చూడగలర్జ. 
 

శో్ల॥  యతంతో యోగిన శ్చైనం  
పశాంతా  ాతమనావస్థథతం ।  
యతంతోఽప  ాకృతాతామనః  
నైనం పశాంత  ాచేతసః ॥     (11) 

తా॥ సధ్న చేసే యోగులు తమలో ఉన  ా భగవంతున్న చూడగలర్జ. 
చితతశుద్ధధ లేన్న అవివేకులు సధ్న చేస్థనపుట్టకీ భగవంతున్న చూడలేర్జ.  
 

శో్ల॥  యదాద్ధత  ాగతం తేజః  
జగదాభసయతేఽఖిలం ।  
యచైంద్ర మస్థ యచైాగౌ  ా 
తతేతజో విద్ధధ మామకం॥      (12) 

తా॥ ఈ జగతుతనంతట్టనీ వెలిగించే స్తర్జాన్న తేజస్సస ఏద్ధగలద్య, 
చంద్రున్నలోను, అగిాలోను ఏ తేజస్సస గలద్య ఆ తేజస్సస న్నద్ధ అన్న 
తెలుస్సక.  
 

శో్ల॥  గామా విశ  ాచ భూతాన్న  
ధ్యరయామాహ్ మోజస ।  
ప్పషాణమి చౌష్ధీ ససరావః  
సోమో భూతావ రసతమకః ॥     (13) 
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తా॥ భూమిలోకి ప్రవేశించి ప్రాణులందర్నీ న్యను న్న శకితతో భర్సతను. 
ఇంక రసతమకుడైన చంద్రుణిణ అయి ససాలన్నాంట్టన్న వృద్ధధ 
పంద్ధస్సతంట్టను.  
 

శో్ల॥  అహ్ం వైశావనర్య భూతావ  
ప్రాణిన్నం దేహ్మాశ్రితః ।  
ప్రాణపన సమాయుకతః  
పచామానాం చతుర్వధ్ం ॥     (14) 

తా॥ న్యను వైశావనర్జణిణ (జఠరాగి )ా అయి ప్రాణుల శరీరాలను ఆశ్రయించి 
ఉంట్టను. ప్రాణ అపన్నలతో కూడి న్నలుగు రకల అన్నాన్న  ాఆరగిసతను.  
 

శో్ల॥  సరవస  ాచాహ్ం హ్ృద్ధ సన్నావిష్వః  
మతతః సమృతిర్ జాాన మపోహ్నంచ ।  
వేదైశై సరెచవ రహ్మేవ వేద ఃా  
వేదాంత కృదేవద విదేవ చాహ్ం॥    (15) 

తా॥ న్యను అందర్ హ్ృదయాలలో ఉన్నాను. న్న నుండే జాాపకం, జాానం, 
మరప్ప కలుగుతున్నాయి. అన్న  ా వేదాల దావరా తెలియబడేద్ధ న్యన్య. 
వేదాంతాన్న  ాచేస్థంద్ధ న్యన్య. వేదాలను తెలిస్థనవాణిణ కూడా న్యన్య.  
 

శో్ల॥  దావవిమౌ ప్పర్జషౌ లోకే  
క్షర శైాక్షర ఏవచ ।  
క్షర ససరావణి భూతాన్న  
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కూటసోథఽక్షర ఉచాతే ॥     (16) 
తా॥ లోకంలో క్షర, అక్షర అన్న ఈ ఇదదర్జ ప్పర్జష్ట్రలున్నార్జ. అన్న  ాప్రాణులు, 
ఉపధులు క్షరమైనవి. కూటస్సథణిణ అక్షర ప్పర్జష్ట్రడు అంట్టర్జ. 
 

శో్ల॥  ఉతతమః ప్పర్జష్ సతా న ఃా 
పరమాతేమ తుాదా హ్ృతః । 
యో లోకత్రయ మావిశ  ా
బిభరతయవాయ ఈశవరః ॥     (17) 

తా॥ ఇక ఉతతమ ప్పర్జష్ట్రడో - వేర్థ ఉన్నాడు. అతణిణ పరమాతమ అన్న 
పలుసతర్జ. ఎవర్జ ములోోకలోోను ప్రవేశించి భర్స్సతన్నాడో అతడు న్నశనం 
లేన్నవాడు, సరావన్నకి ప్రభవు. 
 

శో్ల॥  యసమత్ క్షర  మత తోఽహ్ం 
అక్షరాదప చోతతమః । 
అతోఽస్థమ లోకే వేదేచ 
ప్రధితః ప్పర్జషోతతమః ॥      (18) 

తా॥ న్యను క్షరాన్నకి అతతుణిణ గనుకను, అక్షర్జన్న కన్న  ాకూడా ఉతతముడను 
గనుకను లోకంలోను, వేదంలోను ప్పర్జషోతతముడనన్న కీర్తన్న పందాను. 
 

శో్ల॥  యో మామేవ మసం మఢః 
జాన్నతి ప్పర్జషోతతమం । 
స సరవ విదభజతి మాం 
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సరవ భావేన భారత! ॥     (19) 
తా॥ భారతా! ఎవరైతే నన్య  ా ఈ ప్రకరంగా అసం మఢుడై 
ప్పర్జషోతతముడనన్న తెలుస్సకుంట్టడో అతడు సరవము తెలిస్థనవాడై అన్న  ా
విధ్యలుగా నను  ాభజిసతడు. 
 

శో్ల॥  ఇతి గుహ్  ాతమం శాస్త్రం 
ఇద ముకతం మయానఘ్! । 
ఏతత్ బుదాధ  ాబుద్ధధమాన్ సాత్ 
కృత కృతాశై భారత! ॥     (20) 

తా॥ భారతా! అనఘ్న! ఈ ప్రకరంగా అతాంత రహ్సామైన ఈ శాస్త్రం న్న 
చేత చెపుబడింద్ధ. ద్గన్నన్న అరథం చేస్సకుంట్ట బుద్ధధమంతుడవుతాడు, 
కృతకృతుాడవుతాడు. 
 

గదాం:-  
ఓం తత్ సత్. ఇతి శ్రీ మదభగవదీ్గతాస్స, ఉపన్నష్తుస,  
బ్రహ్మ విదాాయాం, యోగశాసాే శ్రీ కృషాణర్జున సంవాదే 
ప్పర్జషోతతమప్రాపత యోగోన్నమ పంచదశ్లఽధ్యాయః 

 
Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ షోడశ్లధ్యాయః 
దైవాస్సరసంపద్ధవభాగ యోగః 

 

శ్రీ భగవానువాచ : 
శో్ల॥ అభయం సతతా  సంశుద్ధధః 
         జాాన యోగ వావస్థథతిః   ।  

          దానం దమశై యజాశై 
          సవధ్యాయసత ప ఆరువం ॥           (1)  
తా ॥ భగవానుడంటున్నాడు. అభయం, అంతఃకరణ శుద్ధధ, జాాన యోగంలో 
న్నలవటం, దానం, ఇంద్రియన్నగ్రహ్ం, యజాం, సవధ్యాయం, తపస్సస, 
న్నజాయిత - (దైవీ సంపద)  
 

శో్ల॥ అహింస సత  ామక్రోధ్ః  
తాాగః శాంతి రపై శునం।  
దయా భూతేష్వ లోలుపతా ం  
మారదవం హ్రీర చాపలం॥     (2) 

తా॥ అహింస, సతాం, కపం లేకుండుట, తాాగం, శాంతి, చాడీలు 
చెపుకుండుట, భూతదయ, విష్యలోలతవం లేకుండుట, మృదుసవభావం, 
స్థగీు, చపలతవం లేకుండుట - (దైవీసంపద) 
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శో్ల॥ తేజః క్షమా ధ్ృతిః శౌచం  
అద్రో హో న్నతి మాన్నతా।  
భవంతి సంపదం దైవీం  
అభిజాతస  ాభారత!॥      (3) 

తా॥ తేజస్సస, ఓర్జు, పటువదల,శుచితవం, ద్రోహ్చింతన లేకపోవటం, 
అభిమాన రాహితాం. అర్జున్న! దైవీసంపదలో ప్పట్టవనవార్ లక్షణలు ఇవి. 
లేదా - ప్పట్టవన ప్రతివాన్నకి ఇవే దైవీసంపద అవుతున్నాయి.  
 

శో్ల॥  దంభో దర్యుఽభిమానశై  
క్రోధ్ః పర్జష్  ామేవచ।  
అజాానం చాభిజాతస  ా 
పరథ! సంపద మాస్సరీం॥     (4) 

తా॥ అర్జున్న! దంభం, దరుం, అభిమానం, క్రోధ్ం, పర్జష్ాం, అజాానం - ఇవి 
అస్సరసంపదలో జన్నమంచిన ప్రతివాన్నలోను ఉండే లక్షణలు ఇవి.  
 

  శో్ల॥  దైవీ సంపద్ధవ మోక్షాయ  
న్నబంధ్య యా స్సరీమతా ।  
మాశుచ ససంపదం దైవీం  
అభిజాతో2స్థ పండవ! ॥     (5) 

తా॥ దైవీ సంపద మోక్షాన్నకి, ఆస్సరీ సంపద బంధ్యన్నకి కరణమవుతుందన్న 
న్నశైయం. అర్జున్న! ద్ధగులు చెందకు. నీవు దైవీసంపదలోన్య జన్నమంచావు.  
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శో్ల॥  దౌవ భూత సరీౌ లోకే2స్థమన్  
దైవ ఆస్సర ఏవచ ।  
దైవో విసతరశః ప్రోకతః  
ఆస్సరం పరథ! మేశ్రుణు ॥     (6) 

తా॥ ఈ లోకంలో దైవాస్సర్జలన్య రెండు రకల ప్రాణులున్నార్జ. పరాథ! 
దైవజాతిన్న గూరై్ విసతరంగా చెపును. అస్సర జాతిన్న గుర్ంచి ఇక న్న 
నుండి విను.  
 

శో్ల॥  ప్రవృతితంచ న్నవృతితంచ  
జన్నన విదురా స్సరాః।  
నశౌచం న్నప చాచారః  
న సతాం తేష్ట్ర విదాతే॥      (7) 

తా॥ అస్సర సవభావం గల మానవులు ధ్రమప్రవృతితన్న గాన్న, అధ్రమ న్నవృతితన్న 
గాన్న తెలుస్సకలేర్జ. వార్కి శుచితవం ఉండదు. ఆచారం కూడా సర్గా 
ఉండదు. వార్లో సతాం కూడా కనరాదు.  
 

శో్ల|| అసత  ామప్రతిష్ుంతే  
జగదాహు రనీశవరం |  
అపరసుర సంభూతం  
కిమన  ాతాకమ హైతుకం ||     (8) 

తా|| అస్సరగుణ సంపనుాలు ఈ జగతుత అసతామన్న, ధ్రామధ్రమ 
వావసథ లేన్నదన్న, అసలు పరమేశవర్జడు లేడన్న అంట్టర్జ. ఈ జగతుత 
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ఎవర్వలోనో ప్పట్టవంద్ధ కదన్న, కమమే కరణంగా గలిగినదన్న అంట్టర్జ. 
స్త్రీప్పర్జష్ సంయోగం వలో తపు ఇతరకరణం ఏద్గ లేన్నదన్న వార్ భావం.  
 

శో్ల॥  ఏతాం దృష్ఠవ మవష్వభ  ా 
నషావతామ నోఽలు బుదధయః।  
ప్రభవం తుాగ్ర కరామణః  
క్షయాయ జగతోఽహితాః॥    (9) 

తా॥ ఈ రకమైన దృష్ఠవన్న అవలంబించి, సంకుచిత బుద్ధధ గలవారై, భ్రష్ట్రులైన 
వీర్జ లోకకంటకులై, దాన్న న్నశన్నన్న  ా కర్జతూ క్రూరకరమలు చేసేవారై 
ప్పడతార్జ.  
 

శో్ల॥  కమ మాశ్రిత  ాదుషూురం  
దంభ మాన మదాన్నవతాః ।  
మోహాదీృహీతావఽసదేీ్రాహాన్ 
ప్రవరతంతేఽశుచివ్రతాః ॥     (10) 

తా॥ తన్నవి తరన్న కర్కలతో, దంభమాన మదాలతో, అవివేకంతో, మొండి 
పటువదలలు గలవారై నీచప్రవృతుతలు గలవారై ప్రవర్తస్సతంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  చింతా మపర్ మేయాంచ  
ప్రళయాం తా ముపశ్రితాః ।  
కమోప భోగ పరమాః 
ఏతావద్ధతి న్నశైితాః ॥      (11) 
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తా॥ చన్నపోయేంతవరకు అంతులేన్న కర్కలలో మున్నగితేలుతూ, 
కమభోగాలు తపు జీవితాన్నకి వేర్థ లక్షయం ఏద్గలేదన్న 
న్నశైయించ్యకుంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  ఆశాపశ శతైరైదాధః  
కమక్రోధ్ పరాయణః।  
ఈహ్ంతే కమభోగారథం  
అన్నాయే న్నరథ సంచయాన్॥     (12) 

తా॥ వందలాద్ధ ఆశాపశాల చేత కటవబడిన వారై, కమక్రోధ్యలకు వశులై, 
వార్ కర్కలు తరై్జకనుటకు అన్నాయంగానైన్న సర్థ 
సంపద్ధంచ్యకవాలను కుంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  ఇద మద  ామయా లబధం  
ఇమం ప్రాప్యసయ మనోరథం ।  
ఇద మసీతద మపమే  
భవిష్ాతి ప్పనరథనం॥      (13) 

శో్ల॥  అసౌమయా హ్తః శతృః  
హ్న్నష్య  ాచాపరా నప।  
ఈశవర్యఽహ్ మహ్ం భోగీ  
స్థద్యధఽహ్ం బలవాన్ స్సఖ॥     (14) 

శో్ల॥  ఆఢ్యాఽభి జనవానస్థమ  
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కఽనోాఽస్థత సదృశ్లమయా।  
యక్షే  ాదాసామి మోద్ధష్  ా 
ఇత  ాజాాన విమోహితాః॥     (15) 

తా॥ ఇద్ధ ఇప్పుడు న్నకు లభించింద్ధ. ఈ కర్కను తరై్జకుంట్టను. ఇద్ధ 
ఉనాద్ధ. ఈ ధ్నం కూడా ఇక ముందు న్నకు లభిస్సతంద్ధ.  
తా॥ ఈ శతృవు న్న చేతులో హ్తమయాాడు. మిగిలిన వాళును కూడా 
చంప్యసతను. న్యను ఈశవర్జణిణ. న్యను భోగిన్న. న్యను స్థదుధణిణ. బలవంతుణిణ. 
స్సఖిన్న.  
తా॥ న్యను ధ్నవంతుణిణ. గొపుకులంలో ప్పట్టవను. న్నతో సమానమైనవాడు 
ఎకకడున్నాడు? యాగాలుచేసతను, దాన్నలిసతను. సంతోషాన్న  ా
పందుతాను. ఈ విధ్ంగా అజాానంలో మోహ్ం చెందుతుంట్టర్జ ఆస్సరీ 
సంపనుాలు.  
 

శో్ల॥  అన్యక చితత విభ్రాం తాః  
మోహ్జాల సమావృతాః ।  
ప్రసకతః కమ భోగేష్ట్ర  
పతంతి నరకేఽశుచౌ॥      (16) 

తా॥ అన్యక రకల చితత భ్రాంతులలో మున్నగిపోయి, మోహ్ంలో 
చికుకకన్న, కమభోగాలలో ఆసకిత గలవారై వీర్జ అపవిత్రమైన నరకంలో 
పడిపోతార్జ.  
 

శో్ల॥  ఆతమ సంభావితాః సతా ధః  
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ధ్న మాన మదాన్నవతాః ।  
యజంతే న్నమ య జెచా సేత  
దంభేన్నఽవిధి పూరవకం ॥     (17) 

తా॥ తమన్న తాము గొపుగా భావించ్యకన్యవార్జ; వినయము, గౌరవము 
లేన్నవార్జ, ధ్నమునాదన్య దురాభిమానంతో మద్యనమతుతలైనవార్జ, 
దంభంతో, శాస్త్ర విధిన్న పట్టంచకుండా న్నమమాత్రప్ప యజాాలు చేసతర్జ.  
 

శో్ల॥  అహ్ంకరం బలం దరుం  
కమం క్రోధ్ంచ సంశ్రితాః।  
మామాతమ పరదేహేష్ట్ర  
ప్రద్ధవష్ంతోఽభ  ాస్తయకః॥     (18) 

తా॥ అహ్ంకరం, పశుబలం, దరుం, కమం, క్రోధ్ం - వీట్టన్న 
ఆశ్రయించ్యకునావార్జ తమలోను, ఇతర్జలలోను ఉన  ా నను  ా
అస్తయాపర్జలై దేవష్ఠసతర్జ. 
 

శో్ల॥  తానహ్ం ద్ధవష్తః క్రూరాన్  
సంసర్థష్ట్ర నరాధ్మాన్।  
క్షిపమ  ాజస్ర మశుభాన్  
ఆస్సరీ ష్యవవ యోన్నష్ట్ర॥      (19) 

తా॥ ఇలా నను  ాదేవష్ఠంచే ఈ క్రూర్జలైన నరాధ్ములను న్యను ఎలోప్పుడు 
జననమరణ సంసర మారీంలో నీచయోనులోో విస్థర్థసతను.  
 

శో్ల॥ ఆస్సరీం యోన్న మాపన్న ఃా  
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మఢ జనమన్న జనమన్న ।  
మామప్రాపెతయవ కౌంతేయ!  
తతోయాం తాధ్మాం గతిం॥     (20) 

తా॥ అర్జున్న! ఆస్సర్కమైన నీచ యోనులందు జన్నమంచిన మఢులు 
జనమలకు జనమలు నను  ాచేర్జకలేక ఇంక ఇంక అధ్యగతికి పోతుంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥  త్రివిధ్ం నరక సేాదం  
దావరం న్నశన మాతమనః।  
కమః క్రోధ్ః సతథా లోభః  
తసమదే తతాయం తాజ్యత్॥       (21) 

తా॥ కమం, క్రోధ్ం అలాగే లోభం - ఈ మడూ ఆతమన్నశన్నన్నకి దార్తసే 
నరకదావరాలు. అందువలో ఈ మడింట్టన్న విడిచిపెట్టవలి.  
 

శో్ల॥  ఏతైర్వ ముకతః కౌంతేయ!  
తమోదావరై స్త్రి భిరారః ।  
ఆచర తాాతమన శ్రేూేయః    
తతోయాతి పరాం గతిం॥     (22) 

తా॥ కౌంతేయా! ఈ మడు తమో దావరాల నుండి విడుదల పంద్ధన 
నర్జడు శ్రేయస్ససను సధించిన వాడవుతాడు. దాన్నవలో పరమగతిన్న 
పందుతాడు.  
  

శో్ల॥  యః శాస్త్ర విధి ముతసృజ  ా
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వరతతే కమ కరతః।  
న స స్థద్ధధ మవాపోాతి  
న స్సఖం న పరాం గతిం॥     (23) 

తా॥ ఎవర్జ శాస్త్రవిధిన్న విడిచిపెట్టవ తన కర్కల ప్రకరం ప్రవర్తసతడో అతడు 
కరాస్థద్ధధన్న పందడు; స్సఖానీ  ాపందడు; పరమగతినీ పందడు.  
 

శో్ల॥  తసమ ఛై్స్త్రం ప్రమాణం తే  
కరా  ాకర  ావావస్థథతౌ।  
జాాతావ శాస్త్ర విధ్యనోకతం  
కరమ కర్జత మిహారహస్థ ॥      (24) 

తా॥ అందువలో చేయదగిన పన్నఏద్ధ? చేయకూడన్న పన్నఏద్ధ? అన్న న్నరాధరణ 
చేస్సకనటంలో నీకు ప్రమాణం శాస్త్రమే. కనుక శాస్త్రం చెపున విధి 
విధ్యన్నలను చకకగా తెలుస్సకన్న ఇకకడ కరమ చేయట్టన్నకి అర్జహడవు.  
 

గదాం:  
ఓం తతసత్ ఇతి శ్రీమద్ భగవదీ్గతాస్స ఉపన్నష్తుస  
బ్రహ్మ విదాాయాం యోగశాసాే శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే  
దైవాస్సర సంపద్ధవభాగ యోగోన్నమ షోడశ్లఽధ్యాయః॥  
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ సపతదశ్లధ్యాయః 
శ్రదాధత్రయవిభాగ యోగః 

 

అర్జున ఉవాచ:  
        శో్ల ॥  యే శాస్త్ర విధి ముతసృజ  ా 
                యజంతే శ్రదధ యాఽన్నవతాః  ।   

తేషాం న్నషావతు క కృష్ణ !  
సతతా  మాహో రజ సతమః ॥               (1)  

తా॥  అర్జునుడంటున్నాడు, కృషాణ! ఎవరైతే శాస్త్రవిధిన్న పట్టంచకుండా 
శ్రదధతో ఆరాధిసతర్య అట్టవవార్ న్నష్వ ఎలాంట్టద్ధ! అద్ధ సతితా కమా? 
రాజస్థకమా? తామస్థకమా? 
 

శ్రీ భగవానువాచ :-  
        శో్ల ॥ త్రివిధ్య భవతి శ్రదాధ  

దేహిన్నం స సవభావజా ।  
  సతితా కీ రాజసీ చైవ  

                 తామసీ చేతి తాం శృణు ॥      (2)  
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తా॥ భగవానుడంటున్నాడు; మానవుల సవభావం వలో ప్పట్టవన శ్రదధ 
సతితా కము, రాజస్థకము, తామస్థకము అన్న మడు విధ్యలుగా ఉంటుంద్ధ. 
వాట్టన్న గుర్ంచి విను. 
 

శో్ల॥  సతాతా ను రూప సరవస  ా  
శ్రదాధ భవతి భారత! ।  
శ్రదాధమయోఽయం ప్పర్జష్ః  
యో యచేా్ఛదధః స ఏవసః ॥              (3)  

తా ॥ సరవజీవులకు వార్వార్ అంతఃకరణన్న  ా బట్టవ శ్రదధ ఉంటుంద్ధ. 
మానవులందరూ శ్రదాధమయులే ఎవర్ శ్రదధను బట్టవ వార్ వాకితతవం 
ఉంటుంద్ధ. 
 

శో్ల॥ యజంతే సతితా క దేవాన్  
యక్ష రక్షాంస్థ రాజసః ।  
ప్రేతాన్ భూత గణం శైాన్య  ా 
యజంతే తామస జన్నః  ॥           (4)  

తా  ॥ సతితా కులు దేవతలను ఆరాధిసతర్జ. రాజస్థకులు యక్ష రాక్షస్సలను, 
ఇతర తామస్థక జనులు భూత ప్రేత గణలను ఆరాధిసతర్జ.  
 

శో్ల॥ అశాస్త్ర విహితం ఘోరం  
తపాంతే యే తపో జన్నః ।  
దంభాహ్ంకర సంయుకతః  
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కమరాగ బలాన్నవతాః ॥          (5)  
శో్ల॥ కరమయంతః శరీరసథం  

భూత గ్రామ మచేతసః   । 
మాం చైవాంత శూరీరసథం  
తాన్ విదాధయ స్సర న్నశైయాన్ ॥      (6) 

తా॥దంభాహ్ంకరాలతోను, బలమైన కమరాగాలతోను కూడి 
అవివేకంతో,  శరీరంలోన్న జీవకణలను, శరీరంలో ఉండే నను  ాకూడా 
హింసపెడుతూ, శాస్త్ర విర్జదధమైన, క్రూరమైన తపస్ససలను ఏ జనులు 
చేస్సతంట్టర్య వారంతా ఆస్సర్కమైన గుణలు గలవార్గా తెలుస్సక (5,6)  
 

శో్ల॥ ఆహార సతా ప  సరవస  ా 
త్రివిధ్య భవతి ప్రియః ।  
యజా సతప సతధ్య దానం  
తేషాం భేద మిమాంశ్రుణు  ॥       (7)  

తా॥  అందర్కి ఆహారం కూడా మడు విధ్యలుగా ప్రియమవుతుంద్ధ. 
అలాగే యజాం, దానం, తపస్ససలలో కూడా వాట్ట భేదాన్న  ాఇద్ధగో విను.  
 

శో్ల॥ ఆయుససతతా  బలార్యగ  ా 
స్సఖ ప్రీతి వివరధన్నః ।  
రస ఃా స్థాగాధః స్థథరా హ్ృదా  ా 
ఆహారాససతితా క ప్రియాః ॥            (8)  
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తా ॥  ఆయుస్సస, సతతా గుణం, బలం, ఆర్యగాం, స్సఖం, ప్రీతి - వీట్టన్న వృద్ధధ 
చేసేద్ధ, రసము గలద్ధ, జిడాు గలద్ధ, జీరణమయేాద్ధ, మనస్ససకు 
ఇంపతమయేాద్ధ అయిన ఆహారం సతితా కులకు ఇష్వంగా ఉంటుంద్ధ. 
 

శో్ల॥ కట్టవమో లవణ తుాష్ణ  
తక్ష  ేరూక్ష విదాహినః ।  
ఆహారా రాజస సేాషావః  
దుఃఖ శ్లకమయ ప్రదాః  ॥            (9) 

తా॥ చేదు, ప్పలుప్ప, ఉప్పు, ఎకుకవ వేడి, కరం, ఎండిపోయినవి, దాహ్ం 
కలిగించేవి, దుఃఖాన్న ,ా ర్యగాలను కలిగించే ఆహారం రాజస్థకులకు ఇష్వంగా 
ఉంటుంద్ధ. 
 

శో్ల॥ యాతయామం గతరసం  
పూతి పర్జాష్ఠతం చ యత్  ।  
ఉచైిష్వమప చామేధ్ాం  
భోజనం తామస ప్రియం  ॥         (10)  

తా ॥  వండిన తరావత జాముదాట్ట పోయినద్ధ; రసహీనమైనద్ధ(సరం 
లేన్నద్ధ), కంప్ప కట్టవద్ధ, పచి పోయినద్ధ, ఎంగిలిద్ధ, భగవంతున్నకి 
న్నవేద్ధంచన్నద్ధ, అయిన భోజనం ఏద్ధ గలద్య అద్ధ తామస్థకులకు ఇష్వం. 
 

శో్ల॥ అఫలా కంక్షి భిరాజాః    
విధి దృషోవ య ఇజాతే ।  
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యష్వ వ  ామే వేతి మనః  
స మాధ్యయ స సతితా కః ॥       (11)  

తా ॥ ఫలాకంక్ష లేకుండా, శాస్త్ర విధిన్న అనుసర్ంచి, తపుక 
చేయవలస్థనద్ధ అన్య భావంతో, ధ్రమమునందు స్థథరచితతం కలిగియుండి 
చేయబడే యజాం సతితా కయజాం అవుతుంద్ధ. 
 

శో్ల॥ అభిసంధ్యయ తు ఫలం  
దంభారధ మప చైవ యత్  ।  
ఇజాతే భరత శ్రేష్వ ! 
తం యజాం విద్ధధ రాజసం ॥           (12)  

తా ॥ భరత శ్రేష్ట్రుడా! ఫలితాన్న  ాఆశిస్తతనో, డంబంకసమో చేయబడేద్ధ 
ఏదైతే ఉనాద్య ఆ యజాం రాజస్థకయజాం అవుతుంద్ధ. 
 

శో్ల॥ విధిహీన మసృషావనాం  
మంత్రం హీన మదక్షిణం  ।  
శ్రదాధ విరహితం యజాం  
తామసం పర్ చక్షతే  ॥       (13) 

తా ॥ శాస్త్రవిధిన్న పట్టంచకుండా, అనాదానం చేయకుండా, మంత్రాలు 
చదవకుండా, దక్షిణలు సమర్ుంచకుండా, శ్రదధ లేకుండా చేయబడే యజాం 
తామసయజాంగా పర్గణించబడుతుంద్ధ.  
 

 

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 186 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

శో్ల॥ దేవ ద్ధవజ గుర్జ ప్రాజా  
పూజనం శౌచ మారువం ।  
బ్రహ్మ చర  ామహింసచ  
శారీరం తప ఉచాతే ॥        (14)  

తా ॥  దేవతలను, ద్ధవజులను, గుర్జవులను, ప్రాజాులను పూజించటం, 
శుచితవం, న్నజాయిత, బ్రహ్మచరాం, అహింస - వీట్టన్న ఆచర్సేత అదే శారీరక 
తపస్సస అవుతుంద్ధ. 
 

శో్ల॥ అనుదేవగ కరం వాకాం     
సతాం ప్రియ హితం చయత్ ।  
సవధ్యాయాభ  ాసనం చైవ  
వాజాాయం తప ఉచాతే  ॥        (15)  

తా॥ ఉద్రేకం లేన్న మాటలు; సతామైన, ప్రియం కలిగించే, ఇతర్జలకు 
శ్రేయస్సస కలిగించే మాటలు మాటో్టడటం, సవధ్యాయాన్న  ాఅభాస్థంచటం - 
ఇవి వాచిక తపస్సస అనబడుతుంద్ధ. 
 

శో్ల॥ మనః ప్రసద సౌసమాతవం  
మౌన మాతమ విన్నగ్రహ్ః  ।  
భావ సంశుద్ధధ ర్తేాతత్  
తపో మానస ముచాతే ॥          (16) 

తా॥ మనస్ససను ప్రసనాంగా ఉంచటం, క్రూరతవం లేకుండా శాంతితో 
ఉండటం, భగవంతున్న గూరై్ మననం గావించటం, మనస్ససను ాహ్  ా

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 187 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

విష్యాల నుండి న్నగ్రహించటం, పర్శుదధ భావాలు కలిగిఉండటం - ఇద్ధ 
మానస్థక తపస్సస అనబడుతుంద్ధ. 
 

శో్ల॥ శ్రదధయా పరయా తపతం  
తపసత త్రివిధ్ం నరైః ।  
అఫలా కంక్షి భిర్జాక్చతః   
సతితా కం పర్చక్షతే ॥          (17)  

తా ॥ మికికలి శ్రదధతో, ఫలాకంక్ష లేకుండా సమచితతంతో కూడి ఆ మడు 
విధ్యలైన తపస్ససలను మానవులు ఆచర్సేత దాన్నన్న సతితా క తపస్సస 
అంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥ సతాకర మాన పూజారధం  
తపో దంభేన చైవయత్ ।  
క్రియతే తద్ధహ్ ప్రోకతం  
రాజసం చల మదధృవం ॥       (18) 

తా ॥ ఇతర్జలచే సతకర్ంచబడాలన్న, పూజింపబడాలన్య కర్కతో, 
దంభంతో మాత్రమే ఏదైతే చేయబడుతుంద్య ఆ తపస్ససను రాజస్థక 
తపస్సస అంట్టర్జ. అద్ధ న్నలకడలేన్నద్ధ. ఫలితం నమమకం లేన్నద్ధ.  
 

శో్ల॥ మఢ గ్రాహేణతమ నోయత్  
పీడయా క్రియతే తపః  ।  
పర సోాతాసదన్నరధం వా  
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తతాత మస ముదాహ్ృతం  ॥       (19)   
తా ॥ మరుప్ప పటువదలతో, తనను తాను హింస్థంచ్యకుంటూ; లేదా 
ఇతర్జలకు పీడాకరంగా చేయబడే తపస్సస ఏద్ధ గలద్య అద్ధ తామసం అన్న 
చెపుబడుతుంద్ధ.  
 

శో్ల॥  దాతవ  ామితి యదాదనం  
               ద్గయతేఽనుపకర్ణే ।  

దేశ్చ కలేచ పత్రే చ  
తదాదనం సతితా కం సమృతం ॥       (20)  

తా ॥ దానం చేయటం తన విధి అన్న భావిస్తత; దేశ, కల, పత్రలను బట్టవ, 
ప్రతుాపకరం చేసే శకిత లేన్న వార్కి ఏ దానం చేయబడుతుంద్య అట్టవ 
దాన్నన్న  ాసతితా కదానం అన్న అంట్టర్జ.  
 

 శో్ల॥ యతుత ప్రతుాపకరారధం  
ఫల ముద్ధదశ  ావా ప్పనః ।  
ద్గయతే చ పర్కోిష్వం  
తదాదనం రాజసం సమృతం ॥       (21)  

తా ॥ ప్రతుాపకరాన్న  ాఆశించి, ఫలితాన్న  ాకంక్షించి, బలవంతంగా గాన్న – 
ాధ్పడుతూ గాన్న ఏ దానం ఇవవబడుతుంద్య దాన్నన్న రాజస్థకదానం 
అంట్టర్జ. 
 

శో్ల॥ అదేశ కలే యదాదనం  
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అపత్రేభాశై ద్గయతే ।  
అసతకృత మవ జాాతం   
త తాత మస ముదాహ్ృతం ॥       (22)  

తా ॥ దానం చెయాట్టన్నకి తగన్న ప్రదేశంలో, తగన్న సమయంలో, అర్జహలు 
కన్న వార్కి - న్నరాదరణ పూరవకంగా, అవమాన్నస్తత లేదా హేళన చేస్తత 
ఇచైే దానం ఏదైతే ఉంద్య దాన్నన్న తామస్థక దానం అంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥ ఓం తతస ద్ధతి న్నర్థదశః  
బ్రాహ్మణ స్త్రి విధ్ః సమృతః ।  
బ్రహ్మణ సేతన వేదాశై  
యజాాశై విహితాః ప్పరా ॥           (23)  

తా ॥ ఓం తత్ సత్ అన్యవి బ్రహామన్న (ాపరమాతమను) న్నర్థదశించి చెప్యు మడు 
విధ్ములైన సంకేతాలు. వీట్టన్న అనుసర్ంచియే బ్రాహ్మణులు - వేదాలు - 
యజాాలు పూరవం న్నరణయించబడాాయి.  
 

శో్ల॥  తసమద్య మితు  ాదాహ్ృత  ా 
యజా దాన తపః క్రియాః ।  
ప్రవరతం తే విధ్యనోకతః  
సతతం బ్రహ్మ వాద్ధన్నం   ॥         (24)  

తా ॥ అందువలో బ్రహ్మవాదులైనవార్జ (వేదముల నెరగినవార్జ) 
శాస్త్రములందు చెపున ప్రకరం 'ఓం' అంటూ యజా దాన తపః 
క్రియలలో  న్నమగుాలై యుంట్టర్జ. 
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శో్ల॥  తద్ధత  ానభి సంధ్యయ  

ఫలం యజా తపః క్రియాః  ।  
దాన క్రియాశ్చ వివిధ్యః  
క్రియంతే మోక్ష కంక్షిభిః ॥         (25) 

తా ॥ మోక్షాన్న  ా కర్థవార్జ ఫలితాన్న  ా ఆశించకుండా 'తత్' అంటూ 
యజాాలు, తపస్ససలు అన్యక రకల దాన్నలు చేస్సతంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥ సదాభవే సధు ా వేచ  
సద్ధతే  ాతత్రుే యుజాతే  ।  
ప్రశసేత కరమణి తథా    
సచైబదః పరధ! యుజాతే ॥       (26)  

తా ॥  'ఉనాద్ధ' అన్య అరధంలోను, 'మంచిద్ధ' అన్య అరధంలోను 'సత్' అన్య ఈ 
పరబ్రహ్మ వాచకన్న (ాపదాన్న )ా వాడుతూ ఉంట్టర్జ. అలాగే మంచి కరమలకు 
ఓ అర్జున్న! సత్ అన్య శ దాన్న  ాప్రయోగిస్సతంట్టర్జ.  
 

శో్ల॥ యజా్య తపస్థ దాన్యచ  
స్థథతి ససద్ధతి చోచాతే ।  
కరమ చైవ తదరీధయం  
సద్ధ తే  ావాభి ధీయతే   ॥      (27)  

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


www.srichalapathirao.com                                                                                              ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం 

 Email : care@srichalapathirao.com       ~ 191 ~    Contact : +91 8008539770 / +91 9886265225 

తా ॥  యజా దాన తపస్ససలలో న్నష్వ కలిగిఉండటం 'సత్' అన్న 
చెపుబడుతునాద్ధ. భగవత్ ప్రీతి కరకు చేసే కరమలను కూడా 'సత్' అన్య 
అంట్టర్జ. 

శో్ల॥ అశ్రదధయా హుతం దతతం   
తపసతపతం కృతం చ యత్  ।  
అసద్ధ తుాచాతే పరధ! 
నచ తత్రేుేత  ానో ఇహ్ ॥       (28)  

తా ॥  శ్రదధ లేకుండా చేసే హోమం, దానం, తపస్సస గాన్న మర్ ఏ ఇతర 
కరమలు గాన్న అసత్ అన్న చెపుబడతాయి. అర్జున్న! ఆ కరమలు ఇహ్ంలో గాన్న, 
పరంలో గాన్న ఫలితాన్నావవవు.  
 

గదాం :  
ఓం తత్ సత్ ఇతి శ్రీమదభగవదీ్గతాస్స, ఉపన్నష్తుస,  
బ్రహ్మ విదాాయాం, యోగ శాసాే, శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే  
శ్రదాధత్రయ విభాగ యోగోన్నమ సపత దశ్లఽధ్యాయః 

 
 

Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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ఓం శ్రీ కృష్ణపరబ్రహ్మణేనమః 
శ్రీమధ్భగవదీ్గత 

అధ్ అషావదశ్లధ్యాయః 
మోక్షసన్నాస యోగః 

 

అర్జున ఉవాచ: 
 శో్ల|| సంన్యాసస  ామహాబాహో ! 
  తత్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్| 
  త్యాగస  ాచ హృషీకేశ్ ! 
  పృథకేేశినిషూదన||      (1)  
త్య:- అర్జునుడు అడుగుతున్యాడు : మహాబాహో!, హృషీకేశ్!, కేశి 
సంహారా! సన్యాసం యెక్  ేతత్య్వని ,ా త్యాగం యొక్  ేతత్య్వని  ావేర్జ 
వేర్జగా తెలుసుకోవాలనుకంటున్యాను. 

 

శ్రీభగవానువాచ:- 
 శో్ల|| కామ్యాన్యం క్ర్మణం న్యాసం 
  సన్యాసం క్వయో విదుః| 
  సర్వక్ర్మఫలలత్యాగం 
  ప్రాహుస్త్్ాగం విచక్షణుః||    (2) 
త్య:- భగవానుడు చెబుతున్యాడు: కోరిక్లతోను, ఫలలిత్యని  ాఆశించి చేసే 
క్ర్మలను విడిచిపెట్టట్ం సన్యాసం అని మహర్జులు, జ్ఞానులు అంటార్జ. 
ఇక్ అని  ా క్ర్మ ఫలలాలను విడిచిపెట్టట్ం త్యాగం అని వివేకలైన వార్జ 
అంటున్యార్జ. 

 

 శో్ల|| త్యాజ్ాం దోషవదిత్యాకే 
  క్ర్మ ప్రాహుర్మనీషిణుః| 
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  యజ్దాానతపుఃక్ర్మ  
  న త్యాజ్ామితి చ్ఛపరే||     (3) 
త్య:- క్ర్మను దోష పూరిత మైనదిగా భావించి వదిలి పెటాటలని కందర్జ 
బుదిి మంతులు అంటార్జ. యజ్,ా దాన, తపసుులను విడువకూడదని 
మరికందర్జ పండితుల అభిప్రాయం. 

  

శో్ల|| నిశ్చయం శ్ృణు మే తత్ర  
  త్యాగే భర్తసత్మ ! | 
  త్యాగో హి పుర్జషవాాఘ్ర !  
  త్రివిధుః సంప్రకీరి్తుః||      (4) 
త్య:- భర్త శ్రేష్టటడా! ఆ త్యాగ విషయంలో న్య నిశ్చయాని  ావిను. పుర్జష 
వాాఘ్ర! త్యాగమనేది మూడు విధాలుగా కీరి్ంచబడుతునాది. 

 

 శో్ల|| యజ్దాానతపుఃక్ర్మ  
  న త్యాజ్ాం కార్ామేవ తత్| 
  యజ్ఞ ాదానం తపశ్చచవ  
  పావన్యని మనీషిణమ్||      (5) 
త్య:- యజ్,ా దాన, తపసుులనే క్ర్మలను విడిచి పెట్టరాద. వాటిని చేస్త ్
ఉండవలసందే. యజ్ ా దాన తపసుులు వివేకలను పావనం చేస్త్్యి. 
(పవిత్రం చేస్త్్యి). 

 

 శో్ల|| ఏత్యనాపి తు క్రామణి  
  సంగం తాకా్వ ఫలలాని చ| 
  క్ర్వ్ాానీతి మే పార్థ  
  నిశిచతం మతముత్మం||     (6) 
త్య:- పారాథ! ఈ క్ర్మలను కూడా సంగ భావాని ,ా ఫలలాని  ా వదిలి 
చెయాాలని న్య నిశిచతమైన ఉత్మమైన అభిప్రాయం. 
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 శో్ల|| నియతస  ాతు సంన్యాసుః  
  క్ర్మణో నోపపదాత్య| 
  మోహాత్స  ాపరిత్యాగుః 
  త్యమసుః పరికీరి్తుః||     (7) 
త్య:- శాస్త్ాలలో విధంచబడిన క్ర్మలను ఎనాటికీ విడిచిపెట్టరాద. 
మోహంతో- అజ్ఞానంతో వాటిని విడిచి పెట్టట్ం త్యమసక్ త్యాగం అని 
చెపపబడుతుంది. 

 

 శో్ల|| దుఃఖమిత్యావ యతేర్మ  
  కాయకేోశ్భయాత్ాజేత్| 
  స క్ృత్యవ రాజ్సం త్యాగం  
  నైవ త్యాగఫలలం లభేత్||      (8) 
త్య:- ఏ క్ర్మను శ్రీరానికి క్షటం క్లుగుతుందనే భయంతోను, దుఃఖాని  ా
క్లిగిసు్ంది అనే భావంతోను విడిచిపెడత్యడో అది రాజ్సక్ త్యాగం 
అవుతుంది. త్యాగఫలలం లభించద. 

  

శో్ల|| కార్ామిత్యావ యతేర్మ  
  నియతం క్రియత్యzర్జున| 
  సంగం తాకా్వ ఫలలం చైవ  
  స త్యాగుః స్త్తి్వకో మతుః||    (9) 
త్య:- ఇది న్య క్ర్వ్ాం అనుకంటూ, సంగభావాని ,ా ఫలలాపేక్షను వదిలి, ఏ 
నియత క్ర్మ చేయబడుతుందో అర్జున్య! అది స్త్తి్వక్ త్యాగం అని న్య 
అభిప్రాయం 

 

  శో్ల|| న దేవషటాకశ్లం క్ర్మ  
  కశ్లే న్యనుషజ్ుత్య| 
  త్యాగీ సత్వసమ్యవిషటుః 
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  మేధావీ ఛినాసంశ్యుః||      (10) 
త్య:- సత్వ గుణంతో కూడి్నన  ా మేధావి, క్ర్మఫలల త్యాగి సంశ్య 
ర్హితుడై ప్రతికూలమైన క్ర్మను దేవషించడు,  అనుకూలమైన క్ర్మక 
అతుకేపోడు. 

 

 శో్ల|| న హి దేహభృత్య శ్క్ాం  
  తాక్ం క్రామణాశేషతుః| 
  యసు్ క్ర్మఫలలత్యాగీ  
  స త్యాగీతాభిధీయత్య||      (11) 
త్య:- ఎందక్నగా దేహధారియైన వానికి క్ర్మలను పూరి్గా విడిచిపెట్టట్ం 
స్త్ధాం కాద. ఎవరైత్య క్ర్మ ఫలలాని  ావిడిచిపెటిట క్ర్మలను చేస్త్్డో అతడే 
త్యాగి అనిపించుకంటాడు. 

 

 శో్ల|| అనిషటమిషటం మిశ్రం చ  
  త్రివిధం క్ర్మణుః ఫలలమ్| 
  భవతాత్యాగిన్యం ప్రేత  ా 
  న తు సన్యాసన్యం క్వచిత్||     (12) 
త్య:- పాపము, పుణాము, పుణ  ా పాప మిశ్రమం అని మూడు విధాలుగా 
క్ర్మల యొక్  ే ఫలలాని  ా త్యాగులు కాని వార్జ మర్ణనంతర్ం 
పందత్యర్జ. త్యాగులైన వార్జ ఎపపటికీ పందర్జ. 

 

 శో్ల|| పంచైత్యని మహాబాహో! 
   కార్ణని నిబోధ మే| 
  స్త్ంఖ్య  ాక్ృత్యంత్య ప్రోకాన్ి  
  సదియే సర్వక్ర్మణమ్||      (13) 
త్య:- ఓ మహాబాహుడా!  సమస ్క్ర్మలు సదిించటానికి క్ర్మ రాహిత్యాని  ా
తెలిపే స్త్ంఖ  ా శాస్త్రము నంద చెపపబడిన ఈ ఐద కార్ణలను న్య 
దావరా విను. 
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 శో్ల|| అధష్ఠానం తథా క్రా్  
  క్ర్ణం చ పృథగివధమ్| 
  వివిధాశ్చ పృథకేచష్ఠట  
  దైవం చైవాత్ర పంచమమ్||     (14) 
త్య:- అధష్ఠటనమైన శ్రీర్ం, అలాగే క్ర్మ చేసే వాడు, వేర్జ వేర్జ ఇంద్రియాలు, 
న్యన్య విధాలైన వేర్జ వేర్జ క్రియలు, ఐదవదైన ప్రార్బిం ఈ క్రామచర్ణక 
కార్ణలు. 

 

 శో్ల|| శ్రీర్వాఙ్మనోభిర్ాత్  
  క్ర్మ ప్రార్భత్య నర్ుః| 
  న్యాయాం వా విపరీతం వా  
  పంచైత్య తస  ాహేతవుః||      (15) 
త్య:- న్యాయమైనది గాని, అన్యాయమైనది గాని - మంచిది గాని చెడడది 
గాని, మ్యనవుడు మనోవాకాేయములతో చేసే ఏ క్ర్మ అయిన్య ఈ 
అయిద ఆ క్ర్మక కార్ణం అవుత్యయి. 

 

 శో్ల|| తత్రైవం సతి క్రా్ర్ం  
  ఆత్యమనం కేవలం తు యుః| 
  పశ్ాతాక్ృతబుదిిత్యవత్ 
  న స పశ్ాతి దర్మతిుః||      (16) 
త్య:- క్ర్మ విషయంలో సంగతి ఇది అయి ఉండగా అపరిపక్వమైన బుదిితో 
ఎవడు కేవలం త్యనే క్ర్్ననుకంటాడో ఆ అవివేకి సరిగాా గ్రహించనివాడే. 
 
 శో్ల|| యస  ాన్యహంక్ృతో భావుః  
  బుదిిర్ాస  ాన లిపాత్య| 
  హత్యవzపి స ఇమ్యన్ లోకాన్  
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  న హంతి న నిబధాత్య||      (17) 
త్య:- ఎవరికి నేను క్ర్్ను అనే భావన లేదో ఎవరి బుదిి విషయాలలో 
క్ర్మలలో తగులు కోదో అతడు ఈ లోకలను చంపిన్య చంపిన వాడు 
కాడు, క్ర్మ బంధంలో చికేకోడు. 

  

శో్ల|| జ్ఞానం జేాయం పరిజ్ఞాత్య  
  త్రివిధా క్ర్మచోదన్య| 
  క్ర్ణం క్ర్మ క్రే్తి  
  త్రివిధుః క్ర్మసంగ్రహుః||      (18) 
త్య:- తెలివి, తెలుసుకోబడే విషయం, తెలుసుకనేవాడు. ఈ మూడూ 
క్ర్మను ప్రేరేపించే కార్ణలు. ఇదే క్ర్మ చోదన. ఇంద్రియాలు, క్ర్మ, క్ర్మ చేసే 
క్ర్్ - ఈ మూడూ క్ర్మను నిర్వహించేవి. ఇదే క్ర్మ సంగ్రహం.  

 

 శో్ల|| జ్ఞానం క్ర్మ చ క్రా్చ  
  త్రిధైవ గుణభేదతుః| 
  ప్రోచాత్య గుణసంఖాానే  
  యథావచాృణు త్యనాపి||      (19) 
త్య:- జ్ఞానం, క్ర్మ, క్ర్ ్ - ఈ మూడూ గుణ భేదాలను బటిట మూడు 
విధాలుగా ఉన్యాయి. గుణలను గూరిచ విచ్ఛర్ణ చేయబడిన స్త్ంఖ  ా
శాస్త్రంలో ఈ విధంగా చెపపబడింది. దానిని కూడా శాస్త్రంలో చెపపబడిన 
విధంగా విను. 

 

 శో్ల|| సర్వభూత్యష్ట యేనైక్ం  
  భావమవాయమీక్షత్య| 
  అవిభక్్ం విభకే్ష్ట  
  తజ్ఞుానం విదిి స్త్తి్వక్మ్||     (20) 
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త్య:- ఏ జ్ఞానం చేత వేర్జ వేర్జగా క్నిపించే సమస ్ప్రాణులలోను ఒక్ేటే 
అయిన న్యశ్నం లేని సత్య్ను అభినామైన దానిగా - ఒక్ేటిగా 
చూసు్న్యాడో అటిట జ్ఞానం స్త్తి్వక్ జ్ఞానం అని తెలుసుకో. 

 

 శో్ల|| పృథకే్వన తు యజ్ఞుానం  
  న్యన్యభావాన్ పృథగివధాన్| 
  వేతి్ సరేవష్ట భూత్యష్ట  
  తజ్ఞుానం విదిి రాజ్సమ్||    (21) 
త్య:- ఏ జ్ఞానం చేత సమస్ ప్రాణికోట్ోలోను, వేర్జ వేర్జ విధాలుగా క్నపడే 
రూపాలలో వేర్జ వేర్జ జీవుళ్ళను వేర్జ వేర్జ విధాలుగా ఉనాటుో 
తెలుసుకంటున్యావో ఆ జ్ఞాన్యని  ారాజ్సక్ జ్ఞానం అని తెలుసుకో. 

 

 శో్ల|| యతు ్క్ృతునవదేక్సమన్  
  కారే  ాసక్్మహైతుక్మ్| 
  అతత్య్వర్థవదలపం చ  
  తత్య్మసముదాహృతమ్||    (22) 
త్య:- ఏ జ్ఞానం వలో ఏదో ఒక్ కార్ామునంద లేదా శ్రీర్ము నంద 
సమసమ్ు ఇదేనని పటుట బటిట ఉంటాడో, అటిట తగిన హేతువు లేనటిట, సత  ా
వసువ్ును తెలుసుకోనటిట, అలపమైనటిట జ్ఞాన్యని  ాత్యమస జ్ఞానం అంటార్జ.  

 

 శో్ల|| నియతం సంగర్హితం  
  అరాగదేవషతుః క్ృతం| 
  అఫలలప్రేపుున్య క్ర్మ  
  యత్త్ స్త్తి్వక్ముచాత్య||    (23) 
త్య:- శాస్త్ర విహితమైనది, సంగభావం లేనిది, రాగదేవష్ఠలు లేనిది, ఫలలాసకి ్
లేకండా చేసేది ఏ క్ర్మగలదో అది స్త్తి్వక్ క్ర్మ అని చెపపబడుతునాది. 
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 శో్ల|| యతు ్కామేపుున్య క్ర్మ  
  స్త్హంకారేణ వా పునుః| 
  క్రియత్య బహుళాయాసం  
  తద్రాజ్సముదాహృతం||     (24) 
త్య:- కోరిక్తో -ఫలలాపేక్షతో, అహంకార్ంతో, ఎకేవ ప్రయాస పడుతూ ఏ 
క్ర్మ అయిత్య చేయబడుతుందో దానిని రాజ్సక్ క్ర్మ అంటార్జ. 

 

 శో్ల|| అనుబంధం క్షయం హింస్త్ం 
  అనపేక్ష  ాచ పౌర్జషం| 
  మోహాదార్భాత్య క్ర్మ  
  యత్త్య్మసముచాత్య||     (25) 
త్య:- బంధంలో ఇరికించేది (త్యను చేయబోయే క్ర్మ వలో ముంద 
ముంద క్లగ బోయే స్త్ధక్ బాధకాలను, దుఃఖాని  ా గురించి 
ఆలోచించనీయకండా చేసేది), న్యశ్న్యని ,ా-ధన నష్ఠటని  ా క్లిగించేది, 
తనక- ఇతర్జలక హింసను క్లిగించేది, తన శ్కి ్ స్త్మరాిాలను 
గమనించకండా చేసేది, అజ్ఞానంతో-అవివేక్ంతో భ్రమతో ప్రార్ంభించేది 
ఏ క్ర్మ గలదో అది త్యమసక్ము అనబడుతుంది. 

 

 శో్ల|| ముక్స్ంగోzనహంవాదీ  
  ధృతుాత్యుహసమనివతుః| 
  సదిాసదోిారిారివకార్ుః  
  క్రా్ స్త్తి్వక్ ఉచాత్య||     (26) 
త్య:- సంగభావం నుండి విడుదల పందినవాడు, అహంకార్ం లేని వాడు, 
పటుటదల- ఉత్యుహం తో కూడినవాడు, విజ్యం స్త్ధంచిన్య అపజ్యం 
పందిన్య వికార్ం చెందకండా ఉనావాడు స్త్తి్వక్ క్ర్్ అనబడత్యడు. 
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 శో్ల|| రాగీ క్ర్మఫలలప్రేపుుుః  
  లుబోి హింస్త్తమకోzశుచిుః| 
  హర్ుశ్లకానివతుః క్రా్  
  రాజ్సుః పరికీరి్తుః||     (27) 
త్య:- రాగంతో కూడి, క్ర్మ ఫలలాని  ాఆశిస్త్, పిసనిగొటుట అయి, హింసతో 
కూడిన సవభావం క్లిగి, అశుచి అయి, సుఖ దుఃఖాలక లోనయే  ాక్ర్్ 
రాజ్సకడని చెపపబడత్యడు. 

 

 శో్ల|| అ్నక్్ుః ప్రాక్ృతుః సబ్ిుః  
  శ్ఠో నైషేృతికోऽలసుః| 
  విష్ఠదీ దీర్ఘస్తత్రీ చ  
  క్రా్ త్యమస ఉచాత్య||     (28) 
త్య:- మనోనిగ్రహం లేని వాడు, పామర్జడు, సంకచిత సవభావం గలవాడు, 
మోసగాడు, ఇతర్జల పనులు చెడగొటేట వాడు, సోమరిపోతు, ఎపుపడూ 
విష్ఠదంలో ఉండేవాడు, తవర్గా నిర్ణయాలు తీసుకోలేని వాడు త్యమసక్ 
క్ర్్ అనబడుత్యడు.  

 

 శో్ల|| బుదేిరేదేం ధృత్యశ్చచవ  
  గుణతస్త్రివిధం శ్ృణు| 
  ప్రోచామ్యనమశేషేణ  
  పృథకే్వన ధనంజ్య||     (29) 
త్య:- గుణలను బటిట మూడేస విధాలుగా ఉండే బుదిి యెక్ ,ే ధృతి యెక్  ే
భేదాలను వేర్జ వేర్జగా చెబుత్యను. అర్జున్య! విను. 

 

 శో్ల|| ప్రవృతి్ం చ నివృతి్ం చ  
  కారాాకారే  ాభయాభయే| 
  బంధం మోక్షం చ యా వేతి్  
  బుదిిుః స్త్ పార్థ స్త్తి్వకీ||     (30) 
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త్య:- అర్జున్య! ప్రవృతి ్ నివృతుల్ు, కార్  ా అకారాాలు, భయ అభయాలు, 
బంధ మోక్షాలు- వీటిని విడమర్చి తెలుసుకనే బుదిి స్త్తివక్ బుదిి. 

 

 శో్ల|| యయా ధర్మమధర్మం చ  
  కార్ాం చ్ఛకార్ామేవ చ| 
  అయథావత్రపరజ్ఞన్యతి  
  బుదిిుః స్త్ పార్థ రాజ్సీ||     (31) 
త్య:- అర్జున్య! ఏ బుదిి ధరామధరామలను, కారాాకారాాలను ఉనాది ఉనాటుోగ  
నిర్ణయించలేదో అది రాజ్సక్మైనది. 

 

 శో్ల|| అధర్మం ధర్మమితి యా  
  మనాత్య తమస్త్వృత్య| 
  సరావరాథనివపరీత్యంశ్చ  
  బుదిిుః స్త్ పార్థ త్యమసీ||      (32) 
త్య:- అధరామని  ాధర్మమని, అని  ావిషయాలను విర్జదింగా ఏ బుదిి అజ్ఞానం 
చేత క్పపబడి భావిసు్ందో అర్జున్య! ఆ బుదిి త్యమసక్మైనది. 

 

 శో్ల|| ధృత్య  ాయయా ధార్యత్య  
  మనుఃప్రాణంద్రియక్రియాుః| 
  యోగేన్యవాభిచ్ఛరిణ  ా 
  ధృతిుః స్త్ పార్థ స్త్తి్వకీ||     (33) 
త్య:- అర్జున్య! చలించని యోగంలో నిలిచి, మనసుు, ప్రాణలు, 
ఇంద్రియాల యెక్  ే వాాపారాలను ఏ పటుటదలతో తపుప మ్యర్ాంలోకి 
పోకండా నియమిసున్్యాడో అటిట ధృతి స్త్తి్వక్మైనది. 

 

 శో్ల|| యయా తు ధర్మకామ్యరాథన్  
  ధృత్య  ాధార్యత్యzర్జున| 
  ప్రసంగేన ఫలలాకాంక్షీ  
  ధృతిుః స్త్ పార్థ రాజ్సీ||     (34) 
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త్య:- అర్జున్య! ఏ పటుటదల ధరామర్థకామ్యలను మమకార్ంతో, ఫలలాపేక్షతో 
నిలబెటిట ఉంచుతుందో పారాథ! ఆ పటుటదలనే రాజ్సక్ధృతి అంటార్జ.  

 

 శో్ల|| యయా సవపాం భయం శ్లక్ం  
  విష్ఠదం మదమేవ చ| 
  న విముంచతి దరేమధా  
  ధృతిుః స్త్ పార్థ త్యమసీ||     (35) 
త్య:- పారాథ! సవపాం, భయం, శ్లక్ం, విష్ఠదం, మదం మొ||న వాటిని ఏ 
పటుటదలతో దర్జుదిి గలవాడు వదలకండా పటుటకంటాడో అదే త్యమసక్ 
ధృతి. 

 

 శో్ల|| సుఖం తివదానీం త్రివిధం  
  శ్ృణు మే భర్తర్ుభ| 
  అభాాస్త్ద్రమత్య యత్ర  
  దుఃఖాంతం చ నిగచాతి||    (36) 
త్య:- భర్త శ్రేష్టటడా! ఇపుపడు 3 విధాలైన సుఖాని  ాగురించి న్య దావరా 
విను. అభాాసం వలోనే మ్యనవుడు దుఃఖాని  ా అంతమొందించుకని 
సుఖాని  ాపందగలుగుత్యడు. 

 

 శో్ల|| యత్దగ్రే విషమివ  
  పరిణమేzమృతోపమమ్| 
  తతుుఖం స్త్తి్వక్ం ప్రోక్్ం 
  ఆతమబుదిిప్రస్త్దజ్మ్||      (37) 
త్య:- ఏది ముంద విషంగా తోచి చివర్క అమృతంలాగా ఉంటుందో అదే 
స్త్తి్వక్ సుఖం. ఆతమలో  నిలిచిన నిర్మల బుదిి వలో క్లిగేది ఈ సుఖం. 

 

 శో్ల|| విషయేంద్రియసంయోగాత్  
  యత్దగ్రేzమృతోపమమ్| 
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  పరిణమే విషమివ  
  తతుుఖం రాజ్సం సమృతమ్||     (38) 
త్య:- విషయాలతో ఇంద్రియాలు సంబంధం పెటుటకోవట్ం వలో మొదట్ 
అమృతంలాగా ఉండి చివర్క విషంలాగా తయార్యే  ా సుఖం ఏది 
గలదో అది రాజ్సక్ సుఖం అనబడుతుంది. 

 

 శో్ల|| యదగ్రే చ్ఛనుబంధే చ  
  సుఖం మోహనమ్యతమనుః| 
  నిద్రాలసాప్రమ్యదోతథం  
  తత్య్మసముదాహృతమ్||    (39) 
త్య:- నిద్ర, సోమరితనం, అజ్ఞగ్రత్ వలో పుటిటన ఏ సుఖం ప్రార్ంభం నుండి 
చివరి వర్క తనను భ్రంతిలో పడ వేసు్ందో ఆ సుఖం త్యమసం అని 
చెపపబడుతుంది.  

 

 శో్ల|| న తదస్ పృథివాాం వా  
  దివి దేవేష్ట వా పునుః| 
  సత్వం ప్రక్ృతిజైర్జమక్్ం  
  యదేభిుః స్త్ాతిాభిర్జాణుః||     (40) 
త్య:- ప్రక్ృతి నుండి పుటిటన ఈ మూడు గుణల నుండి విడిపోయిన ప్రాణి 
భూమి మీద కాని, సవర్ాంలో కాని, దేవతలలో గాని ఏదీ లేనేలేద. 

 

 శో్ల|| బ్రాహమణక్షత్రియవిశాం  
  శూద్రాణం చ పర్ంతప| 
  క్రామణి ప్రవిభకా్ని  
  సవభావప్రభవైర్జాణుః||     (41) 
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త్య:- పర్ంతపా! బ్రాహమణ, క్షత్రియ, వైశ్ ,ా శూద్రులనే వరాణలు వారి వారి 
క్ర్మలను బటిట, వారి వారి సవభావాల వలో పుటిటన గుణలను బటిట 
విభాగించబడినవి. 

 

 శో్ల|| శ్మో దమసప్ుః శౌచం  
  క్షాంతిరార్ువమేవ చ| 
  జ్ఞానం విజ్ఞానమ్యసక్్ాం  
  బ్రహమక్ర్మ సవభావజ్మ్||      (42) 
త్య:- శ్మం, దమం, తపసుు, శౌచం, ఓర్జప, నిజ్ఞయితీ, జ్ఞాన విజ్ఞాన్యలు, 
ఆసక్్ాభావన- ఇవి బ్రాహమణుల సవభావ సది క్ర్మలు. 

 

 శో్ల|| శౌర్ాం త్యజ్ఞ ధృతిరాాక్షాం  
  ్నదేి చ్ఛపాపలాయనమ్| 
  దానమీశ్వర్భావశ్చ  
  క్షాత్రం క్ర్మ సవభావజ్మ్||    (43) 
త్య:- శౌర్ాం, త్యజ్ం, పటుటదల, దక్షత(సమర్థత), ్నదిం నుండి 
వెనుాచూపక్ పోవట్ం (పారిపోకండుట్) దానం, ఈశ్వర్ లక్షణం- ఇవి 
క్షత్రి్ననికి సవభావసది క్ర్మలు. 

 

 శో్ల|| క్ృషిగోర్క్షవాణిజ్ాం  
  వైశ్ాక్ర్మ సవభావజ్మ్| 
  పరిచరాాతమక్ం క్ర్మ  
  శూద్రస్త్ాపి సవభావజ్మ్||     (44) 
త్య:- వావస్త్యం, గో ర్క్షణ, వాణిజ్ాం- ఇవి వైశుాని సవభావసది క్ర్మలు. 
పరిచరా  ా భావంతో కూడిన క్ర్మలు శూద్ర వరాణనికి సవభావ సదిమైన 
క్ర్మలు. 

 

 శో్ల|| సేవ సేవ క్ర్మణాభిర్తుః  
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  సంసదిిం లభత్య నర్ుః| 
  సవక్ర్మనిర్తుః సదిిం  
  యథా విందతి తచాృణు||     (45) 
త్య:- వారి వారి సవభావ సది క్ర్మల యంద ఆసక్లై మ్యనవులు సదిాని 
పందత్యర్జ. తన సవక్ర్మ యంద ఆసక్డై ఏ ప్రకార్ంగా సదిిని 
పందత్యడో దానిని విను. 

 

 శో్ల|| యతుః ప్రవృతిర్ూేత్యన్యం  
  యేన సర్వమిదం తతమ్| 
  సవక్ర్మణ తమభార్చ  ా 
  సదిిం విందతి మ్యనవుః||     (46) 
త్య:- ఎవరి నుండి జీవుళ్ళ ప్రవృతి్ క్లుగుతునాదో, ఎవరి చేత ఈ సర్వము 
వాాపించబడి్ననాదో, ఆయనను తన క్ర్మ చేత ఆరాధంచే మ్యనవుడు 
సదిిని పందత్యడు. 

 

 శో్ల|| శ్రేయాన్ సవధ్మ విగుణుః 
   పర్ధరామత్ సవనుషిాత్యత్| 
  సవభావనియతం క్ర్మ 
   కర్వన్యాపోాతి కిలిుషమ్||     (47) 
త్య:- చక్ేగా అనుషిటంచిన పర్ ధర్మం క్న్య  ా హీనమైనదైన్య సవధర్మమే 
శ్రేయసుును క్లిగిసు్ంది. తన సవభావం చేత ప్రేరేపించబడిన క్ర్మను 
చేయట్ం వలో పాపాని  ాపందడు.  

 

 శో్ల|| సహజ్ం క్ర్మ కంత్యయ! 
  సదోషమపి న తాజేత్| 
  సరావర్ంభా హి దోషేణ  
  ధూమేన్యగిారివావృత్యుః||     (48) 
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త్య:- కంత్యయా! సహజ్మైన క్ర్మ దోషంతో కూడినదైన్య వదలకూడద. 
ఎందక్ంటే పగచేత అగి  ా క్పపబడినటుో అని  ా క్ర్మలు దోషంతో 
కూడినవే. 

 

 శో్ల|| అసక్బ్ుదిిుః సర్వత్ర  
  జిత్యత్యమ విగతసపృహుః| 
  నైషేర్మాసదిిం పర్మ్యం  
  సన్యాసేన్యధగచాతి||     (49) 
త్య:- ఏ విషయంలోను తగులుకోని బుదిితో, మనసుుని స్త్వధీనంలో 
ఉంచుకని, ఆశ్లు -కోరిక్లు లేకండా, క్ర్మఫలల త్యాగంతో క్ర్మలు చేసే ్
ఉత్మోత్మమైన నైషేర్మ  ాసదిిని పందత్యడు. 

 

 శో్ల|| సదిిం ప్రాపో ్యథా బ్రహమ  
  తథాపోాతి నిబోధ మే| 
  సమ్యసేనైవ కంత్యయ!  
  నిష్ఠా జ్ఞానస  ాయా పరా||    (50) 
త్య:- నైషేర్మ  ా సదిిని పందినవాడు బ్రహామని  ా ఎలా చేర్జకంటాడో 
సంక్షిప్ంగా న్య వలో తెలుసుకో. అర్జున్య! ఇది జ్ఞానం యొక్  ేశ్రేషటమైన 
నిషట(అభాాసం). 

 

 శో్ల|| బుదాి  ావిశుదియా ్నక్్ుః  
  ధృత్యాత్యమనం నియమ  ాచ| 
  శ్బాాదీనివషయాంస్ాకా్వ  
  రాగదేవషౌ వుాదస  ాచ||     (51) 
త్య:- అతి నిర్మలమైన బుదిితో కూడిన వాడై, పటుటదలతో, మనసుును 
నిగ్రహించిన వాడు, శ్బాాది విషయాలను విడిచి పెటిట, రాగదేవష్ఠలను 
వదలిపెటిట.... 
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 శో్ల|| వివిక్స్ేవీ లఘ్వవశీ  
  యతవాకాేయమ్యనసుః| 
  ధాానయోగప  ్నితాం  
  వైరాగాం సముపాశ్రితుః||     (52) 
త్య:- ఏకాంత ప్రదేశ్ంలో నివసస్త్, మిత్యహారాని  ా తీసుకంటూ, 
మనోవాకాేయములను స్త్వధీనంలో ఉంచుకంటూ, నితాం 
ధాానయోగంలో ఉంటూ, వైరాగాాని  ాఆశ్రయించి- 

 

 శో్ల|| అహంకార్ం బలం దర్పం  
  కామం క్రోధం పరిగ్రహమ్| 
  విముచ  ానిర్మముః శాంతుః  
  బ్రహమభూయాయ క్లపత్య||    (53) 
త్య:- అహంకారాని ,ా బల దరాపలను, కోరిక్లను, క్రోధాని ,ా వసు ్
పరిగ్రహాని  ా వదిలి, మమకారాని  ా పరితాజించి, శాంతుడై 
బ్రహమసవరూపుడయేాందక అర్హతను పందత్యడు. 

 

 శో్ల|| బ్రహమభూతుః ప్రసన్యాత్యమ  
  న శ్లచతి న కాంక్షతి| 
  సముః సరేవష్ట భూత్యష్ట  
  మదేకి్ం లభత్య పరామ్||     (54) 
త్య:- పర్మ్యతమతో ఐక్ాత స్త్ధంచిన జీవనుమక్డు ప్రశాంత చితు్డై; దేనినీ 
కోర్డు, దేని కర్క శ్లకించడు. సమస ్భూతములంద సమబుదిి క్లిగి 
ఉంటాడు. న్య యంద పర్మ భకిన్ి క్లిగి ఉంటాడు.  

 

 శో్ల|| భకా్  ామ్యమభిజ్ఞన్యతి  
  యావానాశాచసమ తత్వతుః| 
  తతో మ్యం తత్వతో జ్ఞాత్యవ  
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  విశ్త్య తదనంతర్ం||     (55) 
త్య:- ఇటిట భకి్ దావరా నేనెవరినో, ఎంతటి వాడనో యదార్థంగా 
తెలుసుకోగలుగుత్యడు. దాని వలో న్య వాస్వ తత్య్వని  ా తెలుసుకని ఆ 
తర్జవాత న్యలో ప్రవేశిస్త్్డు. 

 

 శో్ల|| సర్వక్రామణాపి సదా  
  కరావణో మదవాపాశ్రయుః| 
  మత్రపరస్త్దాదవాపోాతి  
  శాశ్వతం పదమవాయమ్||    (56) 
త్య:- ఎలోపుపడూ అని  ా క్ర్మలను చేస్త ్ కూడా ననే  ా ఆశ్రయించి, న్య 
అనుగ్రహంతో శాశ్వతము, అవాయము అయిన స్త్థన్యని  ాపందత్యర్జ. 

 

 శో్ల|| చేతస్త్ సర్వక్రామణి  
  మయి సనాస  ామతపర్ుః| 
  బుదిియోగముపాశ్రిత  ా 
  మచిచత్ుః సతతం భవ||     (57) 
త్య:- అర్జున్య! అని  ా క్ర్మలను వివేక్ంతో కూడిన బుదిితో న్యయందే 
సమరిపంచి, ననే  ాపర్మ గతిగా పెటుటకని, జ్ఞాన యోగాని  ాఆశ్రయించి, 
ఎలోపుపడూ న్యయందే చిత్య్ని  ానిలిపిన వాడవు క్ముమ. 

 

 శో్ల|| మచిచత్ుః సర్వదరాాణి  
  మత్రపరస్త్దాత్రిషాస| 
  అథ చేత్వమహంకారాత్  
  న శ్రోషాస వినంక్షాస||     (58) 
త్య:- నీ మనసుును న్యయందే ఉంచిత్య దాట్టానికి వీలు లేని అని  ా
క్ష్ఠటలను - ప్రతి బంధకాలను న్య అనుగ్రహంతో దాట్గలుగుత్యవు. అలా 
కాకండ నీవు అహంకార్ంతో వినక్ పోయావా? నశించిపోత్యవు. 
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 శో్ల|| యదహంకార్మ్యశ్రిత  ా 
  న యోతు  ాఇతి మనాసే| 
  మిథ్చాష వావస్త్యసే్  
  ప్రక్ృతిస్త్్వం నియోక్షాతి||    (59) 
త్య:- ఒక్ వేళ్ అహంకార్ంతో ్నదిం చేయను అని నీవు అనుకన్య  ానీ 
ఈ ప్రయతాం వార్ిమే అవుతుంది. నీ సవభావమే నిను  ానియోగిసు్ంది.  

 

 శో్ల|| సవభావజేన కంత్యయ!  
  నిబదిుః సేవన క్ర్మణ| 
  క్ర్జ్ం నేచాస యనోమహాత్  
  క్రిషాసావశ్లzపి తత్||     (60) 
త్య:- కంత్యయా! నీ పూర్వ జ్నమ సంస్త్ేరాల వలో క్లిగిన నీ సవభావం వలో 
జ్రిగే క్ర్మలక నీవు బదిడవు. మోహంతో దేనిని చేయటానికి నీవు 
ఇషటపడవో దానినే అవశుడవై తపపక్ చేస్త్్వు. 

 

 శో్ల|| ఈశ్వర్ుః సర్వభూత్యన్యం  
  హృదేాశేzర్జున తిషాతి| 
  భ్రమయన్ సర్వభూత్యని  
  యంత్రారూఢాని మ్యయయా||    (61) 
త్య:- అర్జున్య! పర్మ్యతమ సమస ్ భూత్యల యొక్  ే హృదయాలలో 
నివశించి ఉన్యాడు. యంత్రాని  ా అధ్హించిన సర్వ జీవుళ్ళను తన 
మ్యయ చేత త్రిపుపచున్యాడు. 

 

 శో్ల|| తమేవ శ్ర్ణం గచా  
  సర్వభావేన భార్త| 
  తత్రపరస్త్దాతపరాం శాంతిం  
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  స్త్థనం ప్రాపుాస శాశ్వతమ్||    (62) 
త్య:- భార్త! అని  ా విధాల ఆ ఈశ్వర్జనే శ్ర్ణు బంద. ఆయన 
అనుగ్రహంతో స్వతేృషటమైన శాంతిని, శాశ్వత స్త్థన్యని  ాపందగలవు.  

 

 శో్ల|| ఇతి త్య జ్ఞానమ్యఖాాతం  
  గుహాాద్ గుహాతర్ం మయా| 
  విమృశ్చాత దశేషేణ  
  యథేచాస తథా కర్జ||     (63) 
త్య:- ఈ ప్రకార్ంగా నీక ర్హస్త్ాలలోకెలాో ర్హసామైన జ్ఞానం న్య చేత 
చెపపబడింది. దీనిని సంపూర్ణంగా విమరిశంచి తెలుసుకని నీ ఇషటం 
వచిచనటుో చెయి .ా 

 

 శో్ల|| సర్వగుహాతమం భూయుః  
  శ్ృణు మే పర్మం వచుః| 
  ఇష్టటzస మే దృఢమితి  
  తతో వక్షాామి త్య హితమ్||    (64) 
త్య:- అనిాంటి క్న  ాఎకేవైన ర్హస్త్ాని  ాన్య శ్రేషట వాక  ేదావరా మర్ల 
విను. నీవు న్యక చ్ఛలా ఇషటమైన వాడివి గనుక్ నీ మేలు కోరి 
చెబుతున్యాను.  

 

 శో్ల|| మనమన్య భవ మదేక్్ుః  
  మదాాజీ మ్యం నమసుేర్జ| 
  మ్యమేవైషాస సతాం త్య  
  ప్రతిజ్ఞనే ప్రియోస మే||     (65) 
త్య:- మనసుును న్యయందే ఉంచు. న్య భక్డివికా. నను  ా ఆరాధంచు. 
న్యక నమసేరించు. ననే  ాపందగలవు. ఇది సతాం. నీవు న్యక ఇష్టటడవు 
గనుక ప్రతిజ్ా చేస చెబుతున్యాను. 
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 శో్ల|| సర్వధరామన్ పరితాజ్  ా 
  మ్యమేక్ం శ్ర్ణం వ్రజ్| 
  అహం త్యవ సర్వపాపేభాుః  
  మోక్షయిష్ఠామి మ్యశుచుః||     (66) 
త్య:- సర్వ ధరామలను విడిచి పెటిట నన్నాక్ేనినే శ్ర్ణు పంద, నేను నిను  ా
సమస ్పాపాల నుండి విడుదల చేస్త్్ను. శ్లకించక.  

 

 శో్ల|| ఇదం త్య న్యతపస్త్ేయ  
  న్యభకా్య క్దాచన| 
  న చ్ఛశుశ్రూషవే వాచాం  
  న చ మ్యం యోzభాస్తయతి||   (67)  
త్య:- నీ కర్క చెపపబడడ ఈ గీత్య శాస్త్ాని  ా తపసుు చేయని వానికి, 
భక్డు కాని వానికి, గుర్జ సేవ చేయనివానికి, నను  ాదేవషించే వానికి ఎటిట 
పరిసితిలోనూ చెపపరాద. 

 

 శో్ల|| య ఇమం పర్మం గుహాం  
  మదేకేష్వభిధాసాతి| 
  భకి్ం మయి పరాం క్ృత్యవ  
  మ్యమేవైషాతాసంశ్యుః||     (68) 
త్య:- ఎవర్జ ఈ పర్మ ర్హసామైన గీత్య శాస్త్ాని  ా న్య భక్లక 
చెబుత్య  ్ వార్జ న్య యంద పర్మ భకిన్ి క్లిగి ఉండి ననే  ా
చేర్జకంటార్జ. ఇందలో ఏ సందేహము లేద. 

 

 శో్ల||  న చ తస్త్మన్ మనుషేాష్ట  
  క్శిచనేమ ప్రియక్ృత్ముః| 
  భవిత్య న చ మే తస్త్మత్  
  అనాుః ప్రియత  ్భువి||      (69) 
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త్య:- మనుష్టాలలో అటిటవాని క్న  ా అధక్మైన ప్రియం క్లిగించే వాడు 
న్యక ఎవవడూ లేడు. అతడి క్న  ాన్యక మికిేలి ప్రియమైన వాడు మరొక్డు 
ఈ భువిలో ఉండబోడు. 

 

 శో్ల||  అధేాషాత్య చ య ఇమం  
  ధర్మాం సంవాదమ్యవయోుః| 
  జ్ఞానయజేనా త్యన్యహం  
  ఇషటుః స్త్ామితి మే మతిుః||     (70) 
త్య:- ఎవరైత్య ధర్మ ్నక్మ్ైన మన ఈ సంవాదాని  ాఅధాయనం చేస్త్్్  
అతడి చేత నేను జ్ఞాన యజ్ాం దావరా ఆరాధంచబడడ వాడినవుత్యను. ఇది 
న్య నిశ్చయం. 

 

 శో్ల||  శ్రదాివాననస్తయశ్చ  
  శ్ృణుయాదపి యో నర్ుః| 
  సో2పి ముక్ ్శుశభాన్ లోకాన్  
  ప్రాపుాయాత్ పుణాక్ర్మణం||     (71) 
త్య:- శ్రదాివంతుడై, అస్తయ లేని వాడై ఏ మ్యనవుడు కేవలం దీనిని 
వింటాడో అతడు కూడా పుణ  ా క్ర్మలు చేసన వారికి లభించే పుణ  ా
లోకాలను చేర్జకంటాడు. సర్వ పాపాల నుండి విముక్డవుత్యడు. 

 

 శో్ల|| క్చిచదేతచ్ఛ్ారతం పార్థ!  
  తవయైకాగ్రేణ చేతస్త్| 
  క్చిచదజ్ఞానసమోమహుః  
  ప్రనషటసే్ ధనంజ్య||      (72) 
త్య:- అర్జున్య! ఈ గీత్య శాస్త్ాని  ానీవు ఏకాగ్ర చిత్ంతో విన్యావా? ఓ ధనం 
జ్యా! అజ్ఞానం వలో క్లిగిన నీ మోహం సంపూర్ణంగా 
తొలగిపోయిందా? 
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అర్జున ఉవాచుః 
 శో్ల||  నష్టట మోహుః సమృతిర్ోబాి  
  తవత్రపరస్త్దానమయాచుాత!| 
  సథతో2సమ గతసందేహుః  
  క్రిషే  ావచనం తవ||      (73) 
త్య:- అర్జునుడు అంటున్యాడు. అచుాత్య! నీ అనుగ్రహం వలో న్య మోహం 
తొలగి పోయింది. సమృతి క్లిగింది. సందేహాలనీ  ాతీరిపోయాయి. సథర్ంగా 
ఉన్యాను. నీవు చెపిపనటుో చేస్త్్ను. 

 

సంజ్య ఉవాచ :- 
 శో్ల|| ఇతాహం వాసుదేవస  ా 
  పార్థస  ాచ మహాతమనుః| 
  సంవాదమిమమశ్రౌషం  
  అదతేం ్ మహర్ుణం||     (74) 
త్య:- సంజ్్నడన్యాడు. ఈ ప్రకార్ంగా నేను వాసుదేవునికి మహాతుమడైన 
పార్జథనికి మధ  ా జ్రిగిన ఈ అతాదతేము, ఒళ్ళళ పులక్రించేట్టువంటి 
సంవాదాని  ావిన్యాను. 

 

 శో్ల|| వాాసప్రస్త్దాచ్ఛ్ారతవాన్  
  ఏతద్ గుహాతమం పర్ం| 
  యోగం యోగేశ్వరాత్ క్ృష్ఠణత్  
  స్త్క్షాత్ క్థయతుః సవయం||     (75) 
త్య:- వాాసమహరిు అనుగ్రహం వలో అతాంత ర్హసాము, శ్రేషటము అయిన 
ఈ జ్ఞాన్యని  ా - ఈ యోగాని  ా స్త్క్షాతు్ యోగేశ్వర్జడైన శ్రీక్ృష్టణడు 
సవయంగా చెబుతుండగా వినగలిగాను. 
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 శో్ల|| రాజ్న్! సంసమృత  ాసంసమృత  ా 
  సంవాదమిమమదతేం| 
  కేశ్వార్జునయోుః పుణాం  
  హృష్ఠామి చ ముహుర్జమహుుః||    (76) 
త్య:- మహారాజ్ఞ! క్ృష్ఠణర్జునుల ఈ అదేతమైన పుణ  ా సంవాదాని  ా
తలచుకని మ్యటిమ్యటికి పంగిపోతున్యాను. 

 

 శో్ల|| తచచ సంసమృత  ాసంసమృత  ా 
  రూపమతాదతేం హరేుః| 
  విసమయో మే మహాన్ రాజ్న్  
  హృష్ఠామి చ పునుః పునుః||     (77) 
త్య:- రాజ్ఞ! హరియొక్  ేఅదతేమైన ఆ రూపాని  ాతలచుకని తలచుకని 
న్యక గొపప విసమయం క్లుగుతునాది. మ్యటిమ్యటికి ఆనందంతో 
పంగిపోతున్యాను. 

 

 శో్ల|| యత్ర యోగేశ్వర్ుః క్ృషణుః  
  యత్ర పా్థ ధనుర్ిర్ుః| 
  తత్ర శ్రీరివజ్యో భూతిుః 
  ధృవా నీతిర్మతిర్మమ||      (78) 
త్య:- ఎక్ేడ యోగేశ్వర్జడైన శ్రీక్ృష్టణడు, ధనుర్ిర్జడైన పార్జిడు ఉంటా  ్
అక్ేడ సంపద, విజ్యము, గొపపతనము, సథర్మైన నీతి ఉంటాయని న్య 
అభిప్రాయము. 

 

గదాం : ఓంతత్ సత్ ఇతి శ్రీమద్ భగవదీాత్యసు, ఉపనిషతుు, 
  బ్రహమవిదాాయాం, యోగ శాసేా, శ్రీక్ృష్ఠణర్జున సంవాదే 
  మోక్ష సన్యాస యోగో న్యమ అష్ఠటదశ్లధాాయుః|| 
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Contact : +91 80085 39770 / +91 98862 65225 
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మావదద లభించ్య గ్రంధ్ములు 

1. కరమస్థదాదంతం…………………………………….3 /- 
2. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార్ ‘భజగోవిందం’……..……1  /- 
3. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార్ ‘తతతాబోధ్’  …………   2  /- 
4. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార్ ‘ఆతమబోధ్’  ……………2  /- 
5. శ్రీ ఆద్ధ శంకరాచార్జాలవార్ ‘శ్రీ దక్షిణమర్తసోతత్రం’…  1  /- 
6. భగవాన్ శ్రీ రమణమహ్ర్జషలవార్ ‘ఉపదేశసరం’ ……..15 /- 
7. సదాశివ బ్రహేమంద్ర సవములవార్ ‘ఆతమవిదాావిలాసం’..   1  /- 
8. శ్రీ న్నరదభకిత స్తత్రములు ……………………….  2  /- 
9. శంకరాచార్జాలవార్ ‘వివేకచూడామణి’ (8 గ్రంధ్ముల స్త్ట్)   1200/- 
10. ఈశావాసోాపన్నష్తుత ………………………….. 1  /- 
11. కేనోపన్నష్తుత …………………………………..1  /- 
12. కైవలోాపన్నష్తుత ………………………………. 15 /- 
13. కఠోపన్నష్తుత ……………………………….    35 /- 
14. ముండకపన్నష్తుత …………………………….. 2  /- 
15. మ్యండూకాపన్నష్తుత …………………………   200/- 
16. ముకితకపన్నష్తుత ……………………………… 3  /- 
17. బ్రహ్మస్తత్రములు – 1 ……………………….    2  /- 
18. బ్రహ్మస్తత్రములు – 2 ………………………    3  /- 
19. గీతమాలిక ……………………………………15 /- 
20. శ్రీమదభగవద్గీత (18 గ్రంధ్ముల స్త్ట్) ……………  2   /-   
మొతతం 44 గ్రంధ్ములు (postal charges) తో కలిప – 6,900/- 
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