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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
గీతా  ధ్యాన  శ్లో కాాః 

 

ఓం  ప్రరాాయ  పీతిబోధితాం  భగవతా  న్న్రాయణేన  సవయం 
వాాసేన  గీథితాం  పురాణమునిన్న్  మధ్య  ా మహాభార్త్మ్ | 
అదై వతామృత్వరి్షణం  భగవతీమ్  అషాాద్శాధ్యాయినం 
అమబ  తావమ్  అనుసనద ధ్యమి  భగవదీ్గతే  భవద్వవషిణమ్ || 
 

నమోఽసుితే  వాాస  విశాలబుదా్వ  ఫుల్లో ర్విన్న్ద యత్పతీ్నేతీ్ | 
యేన త్వయా భార్త్ తై లపూర్ణ ాః పీజ్ఞవలితో జా్ఞనమయాః  పీద్గపాః|| 
 

పీపనయప్రర్షజ్ఞతాయ  తోతీ్వేతై ైకప్రణయే | 
జా్ఞనముదీ్యయ  కృషాణ య  గీతామృత్దుహే  నమాః ||  
 

వసుద్వవసుత్ం  ద్వవం  కంసచాణూర్మర్ద నమ్ | 
ద్వవకీపర్మాననద ం  కృషణ ం  వనేద   జగదీుర్జమ్ || 
 

భీషమదీ్రణత్టా  జయదీ్థజల్ల  గానా్న్ర్నలోత్పల్ల 
శ్లాగీాహ్వతీ  కృపేణ  వహ్న  కర్ణణ న  వేల్లకుల్ల | 
అశ్వతాామవికర్ణ ఘోర్మకరా  దుర్యాధన్న్వర్షని   
సోతీరిాణ   ఖలు  ప్రణడ వై   ర్ణనద్గ  కై వర్కిాః  కేశ్వాః || 
 

 



 

 

ప్రరాశ్ర్ావచాః  సర్యజమమలం  గీతారా్గనా్ధత్కటం 
న్న్న్న్ఖ్యానకకేసర్ం  హ్ర్షకథా  సమోబధన్న్బోధిత్మ్ | 
లోకే  సజు నషటపదై ర్హ్ర్హ్ాః  పేపీయమానం  ముద్య 
భూయాద్యభర్త్పఙ్ఖకజం  కలిమలపీధవంసినాః   శీ్రయసే || 
 

మూకం  కర్యతి  వాచాలం  పఙీ్ం  లఙ్ఖఘ యతే  గిర్షమ్ | 
యత్కృప్ర  త్మహ్ం  వనేద   పర్మాననద మాధవమ్ || 
 

శాన్న్ికార్ం  భుజగశ్యనం   పద్మన్న్భం  సుర్ణశ్ం 
విశావధ్యర్ం  గగనసద్ృశ్ం   మేఘవర్ణ ం  శుభాఙీ్ఖమ్ | 
లక్ష్మమకానంి   కమలనయనం  యోగిహ్ృదా్యానగమాం  
వనేద   విష్ణ ం  భవభయహ్ర్ం   సర్వ లోకై కన్న్థమ్ || 
 

యం  బీ్హామవర్జణేనద ైర్జదీ్మర్జత్ాః  సుినవని ి ద్వవై ాాః  సవిై ాః 
వేదై ాః  సాఙీ్ఖపద్కీమోపనిషదై ాః  గాయని ి  యం  సామగాాః | 
ధ్యాన్న్వసాిత్  త్దీ్తేన  మనసా  పశ్ాని ి యం  యోగినాః 
యసాానంి  న  విదుసుురాసుర్గణాః  ద్వవాయ  త్స్ై మ  నమాః || 
 

న్న్రాయణం  నమసకృత్  ా నర్ఞ్ై ైవ  నర్యత్మిమ్ | 
ద్వవం  సర్సవతీం  వాాసం   త్తో  జయముద్గర్యేత్ || 
 

సచిైద్యననద రూప్రయ    కృషాణ యాక్తో షాకార్షణే | 
నమో  వేద్యనవిేద్యాయ    గుర్వే  బుదా్వసాక్షిణే|| 
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సర్యవపనిషద్ర  గావాః       ద్రగాా  గోప్రలననద నాః | 
ప్రరా్య  వత్ుాః  సుధీర్యభకాి     దుగాం  గీతామృత్ం  మహ్త్ || 
 

గీతాశాసర మిద్ం  పుణాం      యాః  పఠేత్   పీయత్ాః  పుమాన్ | 
విషోణ ాః   పద్మవాప్నయతి      భయశ్లకాద్వ  వర్షు త్ాః  || 
 

ఏకం  శాసర ం  ద్వవకీపుతీ్గీత్ం     ఏకో  ద్వవో  ద్వవకీపుతీ్  ఏవ | 
ఏకో  మనర ససి  ా న్న్మాని  యాని      కరామపేాకం  త్స  ా ద్వవస  ా సేవా || 
 

|| ఓం   శీ్ర కృషాణ య   పర్మాత్మనే  నమాః ||   
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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  పీథమోఽధ్యాయాః 

అర్జు నవిషాద్యోగాః 
ధృత్రాషా  ై  ఉవాచ   - 
ధర్మక్షేతీే  కుర్జక్షేతీే        సమవేతా  యుయుత్ువాః | 
మామకాాః  ప్రణడ వాశ్ై ైవ        క్తమకుర్వత్  సఞ్ు య ||1|| 
 

సఞ్ు య  ఉవాచ   - 
ద్ృషాావ  తు  ప్రణడ వానకం        వ్యాఢం  దుర్యాధనసది్య | 
ఆచార్ాముపసఙీ్ఖమ  ా       రాజ్ఞ  వచనమబీ్వత్ ||2|| 
 

పశ్ై ాతాం  ప్రణ్డడ పుతీాణమ్        ఆచార్  ా మహ్తీం  చమూమ్ | 
వ్యాఢం  దుు పద్పుతీేణ        త్వ  శిష్యాణ  ధీమతా ||3|| 
 

అతీ్  శూరా  మహేషావసాాః        భీమార్జు నసమా  యుధి | 
యుయుధ్యన్ధ  విరాటశ్  ై       దుు పద్శ్  ై మహార్థాః ||4|| 
 

ధృషాకేతుశ్రైక్తతానాః        కాశిరాజశ్  ై వర్ావాన్ | 
పుర్జజితుకనిభిోజశ్  ై       శ్ై బ్ాశ్  ై నర్పుఙీ్ఖవాః ||5|| 
 

యుధ్యమనుాశ్  ై వికీానాిః        ఉత్మిౌజ్ఞశ్  ై వర్ావాన్ | 
సౌభదీ్ర  దీ్రపద్వయాశ్  ై       సర్వ  ఏవ  మహార్థాాః ||6|| 
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అసామకం  తు  విశిషాా  యే        తానియబోధ  ద్వవజోత్మి | 
న్న్యకా  మమ  స్ై నాస  ా       సఞా్జ్ఞరా్ం  తాన్  బీ్వమి  తే ||7|| 
 

భవాన్  భీషమశ్  ై కర్ణ శ్  ై       కృపశ్  ై సమితిఞ్ు యాః | 
అశ్వతాామా  వికర్ణ శ్  ై       సౌమద్తిసిథిై వ  చ ||8|| 
 

అనే  ా చ  బ్హ్వాః  శూరాాః        మద్రా్ణ  త్ాకజిీవితాాః | 
న్న్న్న్శ్సర పీహ్ర్ణాః        సర్ణవ  యుదా్విశార్ద్యాః ||9|| 
 

అపరాాపంి  త్ద్సామకం        బ్లం  భీషామభిర్క్షిత్మ్ | 
పరాాపంి  తివద్మేతేషాం        బ్లం  భీమాభిర్క్షిత్మ్ ||10|| 
 

అయనేష్  చ  సర్ణవష్        యథాభాగమవసాితాాః | 
భీషమమేవాభిర్క్షనిు        భవనాిః  సర్వ  ఏవ  హి ||11|| 
 

త్స  ా సఞ్ు నయన్  హ్రి్ం        కుర్జవృదా్ాః  ప్తతామహ్ాః | 
సింహ్న్న్ద్ం  వినద్రాచై ైాః        శ్ఙ్్ఖం  ద్ధ్మమ  పీతాపవాన్ ||12|| 
 

త్త్ాః  శ్ఙ్్ఖశ్  ై భేర్ాశ్  ై       పణవానకగోముఖ్యాః | 
సహ్స్ై వాభాహ్నాన ి       స  శ్బ్ద సుిములోఽభవత్ ||13|| 
 

త్త్ాః  శ్రవతై ర్హ యైర్జాకే ి       మహ్తి  సానద నే  సాితౌ | 
మాధవాః  ప్రణడ వశ్ై ైవ        ద్వవ్య  ా శ్ఙ్్ఖ  పీద్ధమతుాః ||14|| 
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ప్రఞ్ైజనాం  హ్ృషీకేశ్ాః        ద్వవద్త్ంి  ధనఞ్ు యాః | 
పౌణడ ైం  ద్ధ్మమ  మహాశ్ఙ్్ఖం        భీమకరామ  వృకోద్ర్ాః ||15|| 
 

అననవిిజయం  రాజ్ఞ        కునపిుతీో  యుధిషిిర్ాః | 
నకులాః  సహ్ద్వవశ్  ై       సుఘోషమణిపుషపకౌ ||16|| 
 

కాశ్ాశ్  ై పర్మేషావసాః        శిఖణడ   చ  మహార్థాః | 
ధృషాదుామోయ  విరాటశ్  ై       సాత్ాక్తశాైపరాజిత్ాః ||17|| 
 

దుు పద్ర  దీ్రపద్వయాశ్  ై       సర్వశ్ాః  పృథివపతే | 
సౌభదీ్శ్  ై మహాబాహాః        శ్ఙ్్ఖనద ధ్మాః  పృథక్  పృథక్ ||18|| 
 

స  ఘోషో  ధ్యర్రిాషాాైణం        హ్ృద్యాని  వాద్యర్యత్ | 
నభశ్  ై పృథివం  చై వ        తుములో  వానున్న్ద్యన్ ||19|| 
 

అథ  వావసాితానద ృషాావ        ధ్యర్రిాషాాైన్  కప్తధవజాః | 
పీవృతే ి శ్సర సమాపతే        ధనుర్జద్ామ  ా ప్రణడ వాః ||20|| 
 

హ్ృషీకేశ్ం  త్ద్య  వాకామ్        ఇద్మాహ్  మహీపతే | 
అర్జు న   ఉవాచ  - 
సేనయోర్జభయోర్మధ్య  ా       ర్థం  సాాపయ  మేఽచ్యాత్ ||21|| 
 

యావద్వతానియరీక్షేఽహ్ం        యోదాుకామానవసాితాన్ | 
కై ర్మయా  సహ్  యోదా్వాం        అసిమన్ ర్ణసముద్ామే ||22|| 
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యోత్ుామాన్న్నవేక్షేఽహ్ం        య  ఏతేఽతీ్  సమాగతాాః | 
ధ్యర్రిాషాైస  ా దుర్జబదా్వాః        యుదా్వ  పీ్తయచికీరి్వాః ||23|| 
 

సఞ్ు య   ఉవాచ  - 
ఏవముకోి  హ్ృషీకేశ్ాః        గుడాకేశ్రన  భార్త్ | 
సేనయోర్జభయోర్మధ్య  ా       సాాపయితావ  ర్థోత్మిమ్ ||24|| 
 

భీషమదీ్రణపీముఖత్ాః        సర్ణవషాం  చ  మహీక్షితామ్ | 
ఉవాచ  ప్రరా్  పశ్ై ాతాన్        సమవేతానుకరూనితి ||25|| 
 

త్తీాపశ్ాత్సాితాన్  ప్రరా్ాః        ప్తత్ౄనథ  ప్తతామహాన్ | 
ఆచారాాన్న్మతుల్లన్న్భైత్ౄన్        పుతీాన్పపతీానుఖంసథిా ||26|| 
 

శ్వశురానుుహ్ృద్శ్ై ైవ        సేనయోర్జభయోర్ప్త | 
తానుమీక్ష  ా స  కౌనేయిాః        సరావనబనా్ధనవసాితాన్ ||27|| 
 

కృపయా  పర్యాఽఽవిషాాః        విషీద్నియద్మబీ్వత్ | 
అర్జు న   ఉవాచ  - 
ద్ృషా్యవమం  సవజనం  కృషణ       యుయుతుుం  సముపసాిత్మ్ ||28|| 
 

సీద్ని ి  మమ  గాతీాణి        ముఖం  చ  పర్షశుషాతి | 
వేపథుశ్  ై శ్రీర్ణ  మే        ర్యమహ్రి్శ్  ై జ్ఞయతే ||29|| 
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గాణడ వం  సీంసతే  హ్సిాత్        త్వ కై ైవ  పర్షద్హ్ాతే | 
న  చ  శ్కోయమావసాాతుం        భీమతీవ  చ  మే  మనాః ||30|| 
 

నిమితిాని  చ  పశాామి        విపరీతాని  కేశ్వ | 
న  చ  శీ్రయోఽనుపశాామి        హ్తావ  సవజనమాహ్వే ||31|| 
 

న  కాఙే్క్ష  విజయం  కృషణ         న  చ  రాజాం  సుఖ్యని  చ | 
క్తం  న్ధ  రాజ్యాన  గోవినద         క్తం  భోగై రీు వితేన  వా ||32|| 
 

యేషామరా్ణ  కాఙే్క్షత్ం  నాః        రాజాం  భోగాాః  సుఖ్యని  చ | 
త్  ఇమేఽవసాితా  యుదా్వ        పీ్రణంస ి కాాివ  ధన్న్ని చ ||33|| 
 

ఆచారాాాః  ప్తత్ర్ాః  పుతీాాః        త్థై వ  చ  ప్తతామహాాః | 
మాతుల్లాః  శ్వశురాాః  పౌతీాాః        శాాల్లాః  సమబనాినసథిా ||34|| 
 

ఏతానయ  హ్నుిమిచాామి        ఘయతోఽప్త  మధ్సూద్న | 
అప్త  తై ైలోకారాజాస  ా       హేతోాః   క్తం  ను  మహీకృతే ||35|| 
 

నిహ్త్  ా ధ్యర్రిాషాాైనయాః        కా  పీీతిాః  సాాజు న్న్ర్ద న | 
ప్రపమేవాశీ్యేద్సామన్        హ్తై వతాన్న్త్తాయినాః ||36|| 
 

త్సామన్న్యరాహ    వయం  హ్నుిం        ధ్యర్రిాషాాైనువబానావాన్ | 
సవజనం  హి  కథం  హ్తావ        సుఖినాః  సాామ మాధవ ||37|| 
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యద్ాపేాతే  న  పశ్ాని ి       లోభోపహ్త్చేత్సాః | 
కులక్షయకృత్ం  ద్రషం        మితీ్దీ్రహే  చ  ప్రత్కమ్ ||38|| 
 

కథం  న  జా్యయమసామభిాః        ప్రప్రద్సామనియవర్షతిుమ్ | 
కులక్షయకృత్ం  ద్రషం        పీపశ్ాద్వభర్ు న్న్ర్ద న ||39|| 
  

కులక్షయే  పీణశ్ాని ి       కులధరామాః  సన్న్త్న్న్ాః | 
ధర్ణమ  నషా్య  కులం  కృత్ుయమ్        అధర్యమఽభిభవతుాత్ ||40|| 
 

అధరామభిభవాత్కృషణ         పీదుషాని ి   కులసిర యాః | 
సీర ష్  దుషాాసు  వారే్ణయ        జ్ఞయతే  వర్ణ సఙ్ఖకర్ాః ||41|| 
 

సఙ్ఖకర్య  నర్కాయైవ        కులఘ్నయన్న్ం  కులస  ా చ | 
పత్ని ి ప్తత్ర్య  హేాషాం        లుపపి్తణ్డడ ద్కకీ్తయాాః ||42|| 
 

ద్రషై ర్ణతై ాః  కులఘ్నయన్న్ం        వర్ణ సఙ్ఖకర్కార్కై ాః | 
ఉతాుద్ానే ి జ్ఞతిధరామాః        కులధరామశ్  ై శాశ్వతాాః ||43|| 
 

ఉత్ునయకులధరామణం        మనుషాాణం  జన్న్ర్ద న | 
నర్కేఽనియత్ం  వాసాః        భవతీత్ానుశుశుు మ ||44|| 
 

అహో  బ్త్  మహ్తాపపం        కర్జిం  వావసితా  వయమ్ | 
యదీ్యజాసుఖలోభేన        హ్నుిం  సవజనముద్ాతాాః ||45|| 



  1. అర్జు నవిషాద్యోగాః 

  7 

 

యద్వ  మామపీతీకార్మ్        అశ్సర ం  శ్సర ప్రణయాః | 
ధ్యర్రిాషాా  ై ర్ణే  హ్నుాాః        త్నేమ  క్షేమత్ర్ం  భవేత్ ||46|| 
 

సఞ్ు య   ఉవాచ  - 
ఏవముకాివఽర్జు నాః  సఙ్్క్ష  ా       ర్థోపసా  ఉప్రవిశ్త్ | 
విసృజ  ా సశ్ర్ం  చాపం        శ్లకసంవిగయమానసాః ||47|| 
 

|| ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
  బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర     శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ  

అర్జు నవిషాద్యోగో  న్న్మ  పీథమోఽధ్యాయాః || 
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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  ద్వవతీయోఽధ్యాయాః 

సాఙ్్ఖాయోగాః 
సఞ్ు య   ఉవాచ   - 
త్ం  త్థా  కృపయాఽఽవిషామ్        అశుు పూరాణ కులేక్షణమ్ | 
విషీద్నమిిద్ం  వాకామ్        ఉవాచ  మధ్సూద్నాః ||1|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
కుత్సిావ  కశ్మలమిద్ం        విషమే  సముపసాిత్మ్ | 
అన్న్ర్ాజుషామసవరీ్ామ్        అకీర్షకిర్మర్జు న ||2|| 
 

కై బ్ాం  మా  సమ  గమాః  ప్రరా్        నై త్త్ ివయుాపపద్ాతే | 
క్షుదీ్ం  హ్ృద్యద్రర్బలాం        త్ాకోివతిషిి  పర్నపి ||3|| 
 

అర్జు న   ఉవాచ   - 
కథం  భీషమమహ్ం  సఙ్్క్ష  ా       దీ్రణం  చ  మధ్సూద్న | 
ఇష్భిాః  పీతియోతాుామి        పూజ్ఞరాహ వర్షసూద్న ||4|| 
 

గురూనహ్తావ  హి  మహానుభావాన్ 
 శీ్రయో  భోకిుం  భై క్షామపీహ్  లోకే | 
హ్తావరా్కామాంసుి   గురూనిహై వ 
 భుఞ్జు య  భోగాన్  ర్జధిర్పీద్వగాాన్ ||5|| 
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న  చై త్ద్వవద్మాః  కత్ర్న్ధయ  గరీయాః 
 యద్యవ  జయేమ  యద్వ  వా  న్ధ  జయేయుాః | 
యానేవ  హ్తావ  న  జిజీవిషామాః 
 తేఽవసాితాాః   పీముఖే  ధ్యర్రిాషాాైాః ||6|| 
 

కార్పణాద్రషోపహ్త్సవభావాః 
 పృచాామి  తావం  ధర్మసమూమఢచేతాాః | 
యచేాైయాః  సాానియశిైత్ం  బ్రు హి  త్నేమ   
 శిషాసేఽిహ్ం  శాధి  మాం  తావం  పీపనయమ్ ||7|| 
 

న  హి  పీపశాామి  మమాపనుద్యాత్ 

 యచ్ఛాకముచ్ఛాషణమినిద ైయాణమ్ | 
అవాప  ా భూమావసపత్యమృదా్ం 
 రాజాం  సురాణమప్త  చాధిపత్ామ్ ||8|| 
 

సఞ్ు య  ఉవాచ   - 
ఏవముకాివ  హ్ృషీకేశ్ం        గుడాకేశ్ాః  పర్నపిాః | 
న  యోత్ు  ా ఇతి  గోవినద మ్        ఉకిావ  తూషీణ ం  బ్భూవ  హ్ ||9|| 
 

త్మువాచ  హ్ృషీకేశ్ాః        పీహ్సనియవ  భార్త్ | 
సేనయోర్జభయోర్మధ్య  ా       విషీద్నమిిద్ం  వచాః ||10|| 
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శీ్ర  భగవానువాచ   - 
అశ్లచాాననవశ్లచస ివం        పీజా్ఞవాద్యంశ్  ై భాషసే | 
గతాసూనగతాసూంశ్  ై       న్న్నుశ్లచని ి పణిడ తాాః ||11|| 
 

న  తేవవాహ్ం  జ్ఞతు  న్న్సం        న  త్వం  నేమే  జన్న్ధిప్రాః | 
న చై వ  న  భవిషాామాః        సర్ణవ  వయమత్ాః  పర్మ్ ||12|| 
 

ద్వహిన్ధఽసిమనాథా  ద్వహే        కౌమార్ం  యౌవనం  జరా | 
త్థా  ద్వహానరి్పీ్రప్తాిః        ధీర్సతీి్  న  ముహ్ాతి ||13|| 
 

మాతీాసపరాశసుి  కౌనేయి        శ్రతోషణ సుఖదుాఃఖద్యాః | 
ఆగమాప్రయిన్ధఽనితాాాః        తాంసితిిక్షసవ    భార్త్ ||14|| 
 

యం  హి  న  వాథయనే ి తాే        పుర్జషం  పుర్జషరి్భ | 
సమదుాఃఖసుఖం  ధీర్ం        సోఽమృత్తావయ  కలపతే ||15|| 
 

న్న్సతో  విద్ాతే  భావాః        న్న్భావో  విద్ాతే  సత్ాః | 
ఉభయోర్ప్త  ద్ృషాోఽనాిః        త్వనయోసతి్ివద్ర్షశభిాః ||16|| 
 

అవిన్న్శి  తు  త్ద్వవదా్వ        యేన  సర్వమిద్ం  త్త్మ్ | 
విన్న్శ్మవాయసాాస  ా       న  కశిైత్కరి్జమర్హ తి ||17|| 
 

అనవిన ి ఇమే  ద్వహాాః        నిత్ాసోాకాిాః  శ్రీర్షణాః | 
అన్న్శిన్ధఽపీమేయస  ా       త్సామదుాధాసవ  భార్త్ ||18|| 
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య  ఏనం  వేతి ి హ్న్న్ిర్ం        యశ్ై ైనం  మనాతే  హ్త్మ్ | 
ఉభౌ  తౌ  న  విజ్ఞనత్ాః        న్న్యం  హ్ని ి న  హ్నాతే ||19|| 
 

న  జ్ఞయతే  మిు యతే  వా  కద్యచిత్ 
 న్న్యం  భూతావ  భవితా  వా  న  భూయాః | 
అజో  నిత్ాాః  శాశ్వతోఽయం  పురాణాః 
 న  హ్నాతే  హ్నామానే  శ్రీర్ణ ||20|| 
 

వేద్యవిన్న్శినం  నిత్ాం        య  ఏనమజమవాయమ్ | 
కథం  స  పుర్జషాః  ప్రరా్        కం  ఘ్నత్యతి   హ్ని ి  కమ్ ||21|| 
 

వాసాంసి  జీరాణ ని  యథా  విహాయ   
 నవాని  గృహాణ తి  నర్యఽపరాణి | 
త్థా  శ్రీరాణి  విహాయ  జీరాణ ని 
 అన్న్ాని  సంయాతి  నవాని  ద్వహీ ||22|| 
 

నై నం  ఛినద ని ి శ్సార ణి        నై నం  ద్హ్తి  ప్రవకాః | 
న  చై నం  కేో ద్యన్న్ిాపాః        న  శ్లషయతి  మార్జత్ాః ||23|| 
 

అచేాద్రాఽయమద్యహోాఽయమ్       అకేో ద్రాఽశ్లష  ా ఏవ  చ | 
నిత్ాాః  సర్వగత్ాః  సాాణ్డాః        అచలోఽయం  సన్న్త్నాః ||24|| 
 
 



శీ్రమద్భగవదీ్గతా 

12 

 

అవాకోిఽయమచిన్ధిాఽయమ్        అవికార్యాఽయముచాతే  | 
త్సామద్వవం  విద్వతై వనం        న్న్నుశ్లచితుమర్హ సి ||25|| 
 

అథ   చై నం  నిత్ాజ్ఞత్ం        నిత్ాం  వా  మనాసే  మృత్మ్ | 
త్థాఽప్త  త్వం  మహాబాహో        నై వం  శ్లచితుమర్హ సి ||26|| 
 

జ్ఞత్స  ా హి  ధ్ు వో  మృతుాాః        ధ్ు వం  జనమ  మృత్స  ా చ | 
త్సామద్పర్షహార్ణాఽరా్ణ        న  త్వం  శ్లచితుమర్హ సి ||27|| 
 

అవాకాిద్గని  భూతాని        వాకమిధ్యాని  భార్త్ | 
అవాకనిిధన్న్నేావ        త్తీ్  కా  పర్షద్వవన్న్ ||28|| 
 

ఆశ్ైర్ావత్పశ్ాతి  కశిైద్వనం 
 ఆశ్ైర్ావద్వద్తి  త్థై వ  చానాాః | 
ఆశ్ైర్ావచై ైనమనాాః   శ్ృణ్డతి 
 శుు తావఽపేానం  వేద్  న  చై వ  కశిైత్ ||29|| 
 

ద్వహీ  నిత్ామవధ్యాఽయం        ద్వహే  సర్వస  ా భార్త్ | 
త్సామత్ురావణి  భూతాని        న  త్వం  శ్లచితుమర్హ సి ||30|| 
 

సవధర్మమప్త  చావేక్ష  ా       న  వికమిపతుమర్హ సి | 
ధరామాదా్వ  యుదా్యచేాైయోఽనాత్        క్షతీియస  ాన విద్ాతే ||31|| 
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యద్ృచాయా  చ్ఛపపనయం        సవరీ్ద్యవర్మప్రవృత్మ్ | 
సుఖినాః   క్షతీియాాః   ప్రరా్        లభనే ి యుదా్మీద్ృశ్మ్ ||32|| 
 

అథ  చేత్ ివమిమం  ధర్మాం        సఙీ్ఖైమం  న  కర్షషాసి | 
త్త్ాః   సవధర్మం  కీర్షంి  చ        హితావ  ప్రపమవాపుాసి ||33|| 
 

అకీర్షంి  చాప్త  భూతాని        కథయిషాని ి  తేఽవాయామ్ | 
సమాభవిత్స  ా చాకీర్షాిః        మర్ణద్తిర్షచాతే ||34|| 
 

భయాదీ్ణదుపర్త్ం        మంసానే ి తావం  మహార్థాాః | 
యేషాం  చ  త్వం  బ్హమత్ాః       భూతావ యాసాసి ల్లఘవమ్ ||35|| 
 

అవాచావాద్యంశ్  ై బ్హూన్        వద్వషాని ి  త్వాహితాాః | 
నినద నసివి  సామరా్ాం        త్తో  దుాఃఖత్ర్ం  ను  క్తమ్ ||36|| 
 

హ్తో  వా  పీ్రపుాసి  సవరీ్ం        జితావ  వా  భోక్షాసేమహీమ్ | 
త్సామదుతిషిి  కౌనేయి        యుదా్యయ  కృత్నిశ్ైయాః ||37|| 
 

సుఖదుాఃఖే  సమే  కృతావ        ల్లభాల్లభౌ  జయాజయౌ | 
త్తో  యుదా్యయ  యుజాసవ        నై వం  ప్రపమవాపుాసి ||38|| 
 

ఏషా  తేఽభిహితా  సాఙ్్క్ష  ా       బుదా్వర్యాగే  తివమాం  శ్ృణ్డ | 
బుదా్య  ా యుకోి  యయా  ప్రరా్        కర్మబ్నాం  పీహాసాసి ||39|| 
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నేహాభికీమన్న్శ్లఽసి ి       పీత్ావాయో  న  విద్ాతే | 
సవలపమపాస  ా ధర్మస  ా       తీాయతే  మహ్తో భయాత్ ||40|| 
 

వావసాయాతిమకా  బుదా్వాః        ఏకేహ్  కుర్జననద న | 
బ్హశాఖ్య హ్ానన్న్ిశ్  ై       బుదా్యోఽవావసాయిన్న్మ్ ||41|| 
 

యామిమాం  పుషిపతాం  వాచం        పీవద్న ి వాిపశిైత్ాః | 
వేద్వాద్ర్తాాః  ప్రరా్        న్న్నాద్సీతిి  వాద్వనాః ||42|| 
 

కామాతామనాః  సవరీ్పరాాః        జనమకర్మఫలపీద్యమ్ | 
కీ్తయావిశ్రషబ్హల్లం        భోగై శ్వర్ాగతిం  పీతి ||43|| 
 

భోగై శ్వర్ాపీసకిాన్న్ం        త్యాఽపహ్ృత్చేత్సామ్ | 
వావసాయాతిమకా  బుదా్వాః        సమాధ్మ  న  విధీయతే ||44|| 
 

తై ైగుణావిషయా  వేద్యాః        నిసై్గుణ్డ  ా భవార్జు న | 
నిర్ద వన్ధద వ  నిత్ాసత్ివసాాః        నిర్యాగక్షేమ  ఆత్మవాన్ ||45|| 
 

యావానరా్  ఉద్ప్రనే        సర్వత్ాః  స మ్ప్లుతోదకే | 
తావానుర్ణవష్  వేద్వష్        బీాహ్మణస  ా విజ్ఞనత్ాః ||46|| 
 

కర్మణేావాధికార్సే ి       మా  ఫలేష్  కద్యచన | 
మా  కర్మఫలహేతురూభాః        మా  తే  సఙీ్గఽస ివకర్మణి ||47|| 
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యోగసాాః  కుర్జ  కరామణి        సఙీ్ఖం  త్ాకిావ  ధనఞ్ు య | 
సిదా్ాసిదా్రాాః  సమో  భూతావ        సమత్వం  యోగ  ఉచాతే ||48|| 
 

దూర్ణణ  హ్ావర్ం  కర్మ        బుదా్వయోగాదా్నఞ్ు య | 
బుదా్ర  శ్ర్ణమనివచ  ా       కృపణాః  ఫలహేత్వాః ||49|| 
 

బుదా్వయుకోి  జహాతీహ్        ఉభే  సుకృత్దుషకృతే | 
త్సామద్రాగాయ యుజాసవ        యోగాః  కర్మసు  కౌశ్లమ్ ||50|| 
 

కర్మజం  బుదా్వయుకిా  హి        ఫలం  త్ాకాివ  మనషిణాః | 
జనమబ్నావినిర్జమకిాాః        పద్ం  గచాన ిాన్న్మయమ్ ||51|| 
 

యద్య  తే  మోహ్కలిలం        బుదా్వర్వాతిత్ర్షషాతి | 
త్ద్య  గన్న్ిఽసి  నిర్ణవద్ం        శీ్లత్వాస  ా శుు త్స  ా చ ||52|| 
 

శుు తివిపీతిపన్న్య  తే        యద్య  సాాసాతి  నిశ్ైల్ల | 
సమాధ్యవచల్ల  బుదా్వాః        త్ద్య  యోగమవాపుాసి ||53|| 
 

అర్జు న   ఉవాచ  - 
సాిత్పీజాస  ా కా  భాషా        సమాధిసాస  ా కేశ్వ | 
సాిత్ధీాః  క్తం  పీభాష్యత్        క్తమాసీత్  వీజ్యత్  క్తమ్ ||54|| 
 



శీ్రమద్భగవదీ్గతా 

16 

 
శీ్ర  భగవానువాచ  - 
పీజహాతి  యద్య  కామాన్        సరావన్న్పరా్  మన్ధగతాన్ | 
ఆత్మనేావాత్మన్న్  తుషాాః        సాిత్పీజాసది్రచాతే ||55|| 
 

దుాఃఖేషవనుద్వవగయమన్న్ాః        సుఖేష్  విగత్సపృహ్ాః | 
వత్రాగభయకీోధాః        సాిత్ధీర్జమనిర్జచాతే ||56|| 
 

యాః  సర్వతీానభిసేయహ్ాః        త్త్తిాపైప  ా  శుభాశుభమ్ | 
న్న్భిననద తి  న  ద్వవషాి        త్స  ా పీజా్ఞ  పీతిషిితా ||57|| 
 

యద్య  సంహ్ర్తే  చాయం        కూర్యమఽఙీ్ఖనవ  సర్వశ్ాః | 
ఇనిద ైయాణనిద ైయారా్ణభాాః        త్స  ా పీజా్ఞ  పీతిషిితా ||58|| 
 

విషయా  వినివర్నిే ి        నిరాహార్స  ా ద్వహినాః | 
ర్సవర్ు ం  ర్సోఽపాస  ా       పర్ం  ద్ృషాావ  నివర్తిే ||59|| 
 

యత్తో  హ్ాప్త  కౌనేయి        పుర్జషస  ా విపశిైత్ాః | 
ఇనిద ైయాణి  పీమాథీని        హ్ర్ని ి  పీసభం  మనాః ||60|| 
 

తాని  సరావణి  సంయమ  ా       యుక ి ఆసీత్  మత్పర్ాః | 
వశ్ర   హి  యసేానిద ైయాణి        త్స  ా పీజా్ఞ  పీతిషిితా ||61|| 
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ధ్యాయతో  విషయానుపంసాః        సఙీ్ఖసేషిూపజ్ఞయతే | 
సఙీ్ఖత్ుఞ్జ్ఞు యతే  కామాః        కామాతోకైధ్యఽభిజ్ఞయతే ||62|| 
 

కీోధ్యద్భవతి  సమోమహ్ాః        సమోమహాత్ుమృతివిభీమాః | 
సమృతిభీంశాత్  బుదా్వన్న్శ్ాః        బుదా్వన్న్శాత్పైణశ్ాతి ||63|| 
 

రాగద్వవషవియుకై సుి        విషయానినిద ైయైశ్ైర్న్ | 
ఆత్మవశ్ై ార్షవధ్యయాతామ        పీసాద్మధిగచాతి ||64|| 
 

పీసాద్వ  సర్వదుాఃఖ్యన్న్ం         హానిర్సోాపజ్ఞయతే | 
పీసనయచేత్సో   హాాశు        బుదా్వాః  పర్ావతిషితే ||65|| 
 

న్న్ఽసి ి బుదా్వర్యుకసి  ా       న  చాయుకసి  ా భావన్న్ | 
న  చాభావయత్ాః  శానిాిః        అశానసి  ా కుత్ాః  సుఖమ్ ||66|| 
 

ఇనిద ైయాణం  హి  చర్తాం        యనమన్ధఽనువిధీయతే | 
త్ద్స  ా హ్ర్తి  పీజా్ఞం        వాయురాయవమివామభసి ||67|| 
 

త్సామద్ాస  ా మహాబాహో        నిగృహీతాని  సర్వశ్ాః | 
ఇనిద ైయాణనిద ైయారా్ణభాాః        త్స  ా పీజా్ఞ  పీతిషిితా ||68|| 
 

యా నిశా  సర్వభూతాన్న్ం        త్సాాం  జ్ఞగర్ష ి సంయమీ | 
యసాాం  జ్ఞగీతి  భూతాని        సా  నిశా  పశ్ాతో  మునేాః ||69|| 
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ఆపూర్ామాణమచలపీతిషిం   
 సముదీ్మాపాః  పీవిశ్ని ి యద్వత్ | 
త్ద్వతాకమా  యం  పీవిశ్ని ి సర్ణవ   
 స  శానిమిాప్నయతి  న  కామకామీ ||70|| 
 

విహాయ  కామానాాః  సరావన్        పుమాంశ్ైర్తి  నిసుపృహ్ాః | 
నిర్మమో  నిర్హ్ఙ్ఖకర్ాః        స  శానిమిధిగచాతి ||71|| 
 

ఏషా  బీాహీమ  సాితిాః  ప్రరా్        నై న్న్ం  పీ్రప  ా విముహ్ాతి | 
సాితావఽసాామనకిాలేఽప్త        బీ్హ్మనిరావణమృచాతి ||72|| 
 

|| ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
  బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర     శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ  

సాఙ్్ఖాయోగో  న్న్మ  ద్వవతీయోఽధ్యాయాః || 
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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  త్ృతీయోఽధ్యాయాః 

కర్మయోగాః 
అర్జు న   ఉవాచ   - 
జ్ఞాయసీ  చేత్కర్మణసే ి       మతా  బుదా్వర్ు న్న్ర్ద న | 
త్తికం  కర్మణి  ఘోర్ణ  మాం        నియోజయసి  కేశ్వ ||1|| 
 

వాామిశీ్రణేవ  వాకేాన        బుదా్వం  మోహ్యసీవ  మే | 

త్ద్వకం  వద్  నిశిైత్  ా       యేన  శీ్రయోఽహ్మాపుయయామ్ ||2|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
లోకేఽసిమనిద వవిధ్య  నిషిా        పురా  పీ్నకిా  మయాఽనఘ | 
జా్ఞనయోగేన  సాఙ్్ఖాన్న్ం        కర్మయోగేన  యోగిన్న్మ్ ||3|| 
 

న  కర్మణమన్న్ర్మాభత్        నై షకర్మాం   పుర్జషోఽశుయతే  | 
న  చ  సనయాసన్న్ద్వవ        సిదా్వం  సమధిగచాతి ||4|| 
 

న  హి  కశిైతే్ణమప్త        జ్ఞతు  తిషిత్ాకర్మకృత్ | 
కార్ాతే  హ్ావశ్ాః   కర్మ        సర్వాః  పీకృతిజై రీ్జణైాః ||5|| 
 

కర్ణమనిద ైయాణి  సంయమ  ా       య  ఆసే ి మనసా  సమర్న్ | 
ఇనిద ైయారాానివమూఢతామ        మిథాాచార్ాః  స  ఉచాతే ||6|| 
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యసి ివనిద ైయాణి  మనసా        నియమాార్భతేఽర్జు న | 
కర్ణమనిద ైయైాః  కర్మయోగమ్        అసకాిః  స  విశిషాతే ||7|| 
 

నియత్ం  కుర్జ  కర్మ  త్వం        కర్మ జ్ఞాయో  హ్ాకర్మణాః | 
శ్రీర్యాతీాఽప్త  చ  తే        న  పీసిదా్వాద్కర్మణాః ||8|| 
 

యజా్ఞరాాత్కర్మణ్డఽనాతీ్        లోకోఽయం  కర్మబ్నానాః | 
త్ద్రా్ం  కర్మ  కౌనేయి        ముకసిఙీ్ఖాః  సమాచర్ ||9|| 
 

సహ్యజా్ఞాః  పీజ్ఞాః  సృషాావ        పుర్యవాచ  పీజ్ఞపతిాః | 
అనేన పీసవిషాధవం        ఏష  వోఽసి ివషాకామధ్క్ ||10|| 
 

ద్వవాన్న్భవయతాఽనేన        తే  ద్వవా  భావయనుి  వాః | 
పర్సపర్ం  భావయనాిః        శీ్రయాః  పర్మవాపుాథ ||11|| 
 

ఇషాాన్ధభగానిహ   వో  ద్వవాాః        ద్యసానే ి యజాభావితాాః | 
తై ర్ద తిానపీద్యయైభాాః        యో  భుఙ్క్షకి  సేని  ఏవ  సాః ||12|| 
 

యజాశిషాాశినాః  సనాిః        ముచానే ి సర్వక్తలిబషై ాః | 
భుఞ్ు తే  తే  త్వఘం  ప్రప్రాః        యే  పచన్న్ిాత్మకార్ణత్ ||13|| 
 

అన్న్యద్భవని ి భూతాని        పర్ు న్న్ాద్నయసమభవాః | 
యజా్ఞద్భవతి  పర్ు నాాః        యజాాః  కర్మసముద్భవాః ||14|| 
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కర్మ  బీ్హోమద్భవం  విదా్వ        బీ్హామక్షర్సముద్భవమ్ | 
త్సామత్ుర్వగత్ం  బీ్హ్మ        నిత్ాం  యజా్య  పీతిషిిత్మ్ ||15|| 
 

ఏవం  పీవర్షతి్ం  చకీం        న్న్నువర్యితీహ్  యాః | 
అఘ్నయుర్షనిద ైయారామాః        మోఘం  ప్రరా్  స  జీవతి ||16|| 
 

యసిావత్మర్తిర్ణవ  సాాత్        ఆత్మత్ృపశి్  ై మానవాః | 
ఆత్మనేావ  చ  సనుిషాాః        త్స  ా కార్ాం  న  విద్ాతే ||17|| 
 

నై వ  త్స  ా కృతేన్న్రా్ాః        న్న్కృతేనేహ్  కశ్ైన | 
న  చాస  ా సర్వభూతేష్        కశిైద్రా్వాప్రశీ్యాః ||18|| 
 

త్సామద్సకాిః  సత్త్ం        కార్ాం  కర్మ  సమాచర్ | 
అసకోి  హాాచర్నకర్మ        పర్మాప్నయతి  పూర్జషాః ||19|| 
 

కర్మణైవ  హి  సంసిదా్వం        ఆసాితా  జనకాద్యాః | 
లోకసఙీ్ఖైహ్మేవాప్త        సమపశ్ానకరి్జమర్హ సి ||20|| 
 

యద్ాద్యచర్తి  శీ్రషిాః        త్త్ది్వవేత్ర్య  జనాః | 
స  యత్పైమాణం  కుర్జతే        లోకసది్నువర్తిే ||21|| 
 

న  మే  ప్రరాాసి ి కర్విాం        తీిష్  లోకేష్  క్తఞ్ైన | 
న్న్నవాపమివాపవిాం        వర్ ి ఏవ  చ  కర్మణి ||22|| 
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యద్వ  హ్ాహ్ం  న  వర్ణయి        జ్ఞతు  కర్మణాత్నిద ైత్ాః | 
మమ  వరిామనువర్నిే ి       మనుషాాాః  ప్రరా్  సర్వశ్ాః ||23|| 
 

ఉతీుద్వయుర్షమే  లోకాాః        న  కురాాం  కర్మ  చేద్హ్మ్ | 
సఙ్ఖకర్స  ా చ  కరిా  సాామ్        ఉపహ్న్న్ామిమాాః   పీజ్ఞాః ||24|| 
 

సకాిాః  కర్మణావిద్యవంసాః        యథా  కుర్వని ి భార్త్ | 
కురాాద్వవద్యవంసథిాఽసకాిః        చికీరి్జర్యో కసఙీ్ఖైహ్మ్ ||25|| 
 

న  బుదా్వభేద్ం  జనయేత్        అజా్ఞన్న్ం  కర్మసఙీ్క్షన్న్మ్ | 
జోషయేత్ుర్వకరామణి        విద్యవనుాకాిః  సమాచర్న్ ||26|| 
 

పీకృతేాః  కీ్తయమాణని        గుణైాః  కరామణి  సర్వశ్ాః | 
అహ్ఙ్ఖకర్విమూఢతామ        కరిాఽహ్మితి  మనాతే ||27|| 
 

త్త్ివవితిు  మహాబాహో        గుణకర్మవిభాగయోాః | 
గుణ  గుణేష్  వర్నిే ి       ఇతి  మతావ  న  సజు తే ||28|| 
 

పీకృతేరీ్జణసమూమఢాః        సజు నే ి గుణకర్మసు | 
తానకృత్ుయవిద్ర  మన్న్ద న్        కృత్ుయవినయ  విచాలయేత్ ||29|| 
 

మయి  సరావణి  కరామణి        సనయాసాాధ్యాత్మచేత్సా | 
నిరాశ్రర్షయర్మమో  భూతావ        యుధాసవ  విగత్జవర్ాః ||30|| 
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యే  మే  మత్మిద్ం  నిత్ామ్        అనుతిషిని ి మానవాాః | 
శీ్దా్యవన్ధిఽనసూయనాిః        ముచానే ి తేఽప్త  కర్మభిాః ||31|| 
 

యే  తేవత్ద్భాసూయనాిః        న్న్నుతిషిని ి మే  మత్మ్ | 
సర్వజా్ఞనవిమూఢంసిాన్        విదా్వ   నషాానచేత్సాః ||32|| 
 

సద్ృశ్ం  చేషాతే  సవసాాాః        పీకృతేరాానవానప్త | 
పీకృతిం  యాని ి భూతాని        నిగీహ్ాః  క్తం  కర్షషాతి ||33|| 
 

ఇనిద ైయసేానిద ైయసాారా్ణ        రాగద్వవషౌ  వావసాితౌ | 
త్యోర్య  వశ్మాగచేాత్        తౌ   హ్ాస  ా పర్షపనాిన్ప ||34|| 
 

శీ్రయానువధర్యమ  విగుణాః        పర్ధరామత్ువనుషిితాత్ | 
సవధర్ణమ  నిధనం  శీ్రయాః        పర్ధర్యమ  భయావహ్ాః ||35|| 
 

అర్జు న   ఉవాచ - 
అథ  కేన  పీయుకోిఽయం        ప్రపం  చర్తి  పూర్జషాః | 
అనిచానయప్త  వారే్ణయ        బ్ల్లద్వవ  నియోజిత్ాః ||36|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
కామ  ఏష  కీోధ  ఏషాః        ర్జోగుణసముద్భవాః | 
మహాశ్న్ధ  మహాప్రప్రమ        విదా్వానమిహ్  వై ర్షణమ్ ||37|| 
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ధూమేన్న్వీియతే  వహియాః        యథాఽఽద్ర్యశ   మలేన  చ | 
యథోలేబన్న్వృతో  గర్భాః        త్థా  తేనేద్మావృత్మ్ ||38|| 
 

ఆవృత్ం  జా్ఞనమేతేన        జా్ఞనిన్ధ  నిత్ావై ర్షణ | 
కామరూపేణ  కౌనేయి        దుషూపర్ణణనలేన  చ ||39|| 
 

ఇనిద ైయాణి  మన్ధ  బుదా్వాః         అసాాధిషిానముచాతే | 
ఏతై ర్షవమోహ్యతేాషాః        జా్ఞనమావృత్  ా ద్వహినమ్ ||40|| 
 

త్సామత్ివమినిద ైయాణాద్ర        నియమ  ా భర్త్రి్భ | 
ప్రప్రమనం  పీజహి  హేానం        జా్ఞనవిజా్ఞనన్న్శ్నమ్ ||41|| 
 

ఇనిద ైయాణి  పరాణాహాః        ఇనిద ైయేభాాః   పర్ం  మనాః | 
మనససుి  పరాబుదా్వాః        యో  బుదా్వాః  పర్త్సుి  సాః ||42|| 
 

ఏవం  బుదా్వాః  పర్ం  బుదా్యవ        సంసభిాాతామనమాత్మన్న్ | 
జహి  శ్తుు ం  మహాబాహో        కామరూపం  దురాసద్మ్ ||43|| 
 

|| ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
  బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర     శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ  

కర్మయోగో  న్న్మ  త్ృతీయోఽధ్యాయాః || 
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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  చతురా్యఽధ్యాయాః 

జా్ఞనయోగాః 
శీ్ర  భగవానువాచ   - 
ఇమం  వివసవతే  యోగం        పీ్నకవిానహ్మవాయమ్ | 
వివసావనమనవే  పీ్రహ్        మనుర్షక్ష్వవకవేఽబీ్వత్ ||1|| 
 

ఏవం  పర్మపరాపీ్రపమి్        ఇమం  రాజరి్యో  విదుాః | 
స  కాలేనేహ్  మహ్తా        యోగో  నషాాః  పర్నపి ||2|| 
 

స ఏవాయం  మయా  తేఽద్  ా       యోగాః  పీ్నకాిః  పురాత్నాః | 
భకోిఽసి  మే  సఖ్య  చేతి        ర్హ్సాం  హేాత్దుత్మిమ్ ||3|| 
 

అర్జు న  ఉవాచ   - 
అపర్ం  భవతో  జనమ        పర్ం  జనమ  వివసవత్ాః | 
కథమేత్ద్వవజ్ఞనయాం        త్వమాద్ర  పీ్నకవిానితి ||4|| 
  

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
బ్హూని  మే  వాతీతాని        జన్న్మని  త్వ  చార్జు న | 
తానాహ్ం  వేద్  సరావణి        న  త్వం  వేతా్  పర్నపి ||5|| 
 

అజోఽప్త  సనయవాయాతామ        భూతాన్న్మీశ్వర్యఽప్త  సన్ | 
పీకృతిం  సావమధిషిాయ        సమభవామాాత్మమాయయా ||6|| 
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యద్య  యద్య  హి ధర్మస  ా       గాో నిర్భవతి  భార్త్ | 
అభుాతాానమధర్మస  ా       త్ద్యఽఽతామనం  సృజ్ఞమాహ్మ్ ||7|| 
 

పర్షతీాణయ  సాధూన్న్ం        విన్న్శాయ  చ   దుషకృతామ్ | 
ధర్మసంసాాపన్న్రాాయ        సమభవామి  యుగే  యుగే ||8|| 
 

జనమ  కర్మ చ  మే  ద్వవామ్        ఏవం  యో  వేతి ి త్త్ ివత్ాః | 
త్ాకిావ  ద్వహ్ం  పునర్ు నమ        నై తి  మామేతి  సోఽర్జు న ||9|| 
 

వత్రాగభయకీోధ్యాః        మనమయా  మాముప్రశీితాాః | 
బ్హ్వో  జా్ఞనత్పసా        పూతా  మద్యభవమాగతాాః ||10|| 
 

యే  యథా  మాం  పీపద్ానే ి       తాంసథిై వ  భజ్ఞమాహ్మ్ | 
మమ  వరిామనువర్నిే ి       మనుషాాాః  ప్రరా్  సర్వశ్ాః ||11|| 
 

కాఙే్ఖనాిః  కర్మణం  సిదా్వం        యజన ి ఇహ్  ద్వవతాాః | 
క్షిపీం  హి  మానుష్య  లోకే        సిదా్వర్భవతి  కర్మజ్ఞ ||12|| 
 

చాతుర్వర్ణ ాం  మయా  సృషాం        గుణకర్మవిభాగశ్ాః | 
త్స  ా కరిార్మప్త  మాం        విదా్ాకరిార్మవాయమ్ ||13|| 
 

న మాం  కరామణి  లిమపని ి       న  మే  కర్మఫలే  సపృహా | 
ఇతి  మాం  యోఽభిజ్ఞన్న్తి        కర్మభిర్య  స  బ్ధాతే ||14|| 
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ఏవం  జా్ఞతావ  కృత్ం  కర్మ        పూర్ై వర్ప్త  ముముక్షుభిాః | 
కుర్జ  కర్ై మవ  త్సామత్ివం        పూర్ై వాః  పూర్వత్ర్ం  కృత్మ్ ||15||  
 

క్తం  కర్మ  క్తమకర్ణమతి        కవయోఽపాతీ్   మోహితాాః | 
త్తే ి కర్మ  పీవక్ష్వామి        యజా్ఞతావ మోక్షాసేఽశుభాత్ ||16|| 
 

కర్మణ్డ  హ్ాప్త  బోదా్వాం        బోదా్వాం  చ  వికర్మణాః | 
అకర్మణశ్  ై బోదా్వాం        గహ్న్న్  కర్మణ్డ  గతిాః ||17|| 
 

కర్మణాకర్మ  యాః  పశ్రాత్        అకర్మణి  చ  కర్మ  యాః | 
స  బుదా్వమానమనుష్యాష్        స యుకాిః కృత్ుయకర్మకృత్ ||18|| 
 

యస  ా సర్ణవ  సమార్మాభాః        కామసఙ్ఖకలపవర్షు తాాః | 
జా్ఞన్న్గియద్గాకరామణం        త్మాహాః  పణిడ త్ం  బుధ్యాః ||19|| 
 

త్ాకిావ  కర్మఫల్లసఙీ్ఖం        నిత్ాత్ృపి్న  నిరాశీ్యాః | 
కర్మణాభిపీవృతిోఽప్త        నై వ  క్తఞ్చైత్కర్యతి  సాః ||20|| 
 

నిరాశ్రర్ాత్చితిాతామ        త్ాకసిర్వ  పర్షగీహ్ాః | 
శారీర్ం  కేవలం  కర్మ        కుర్వన్న్యప్నయతి  క్తలిబషమ్ ||21|| 
 

యద్ృచాాల్లభసనుిషాాః        ద్వన్న్ద వతీతో  విమత్ుర్ాః | 
సమాః  సిదా్యవసిదా్ర  చ        కృతావప్త  న  నిబ్ధాతే ||22|| 
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గత్సఙీ్ఖస  ా ముకసి  ా       జా్ఞన్న్వసాిత్చేత్సాః | 
యజా్ఞయాచర్త్ాః  కర్మ        సమగీం  పీవిలీయతే ||23|| 
 

బీ్హామర్పణం  బీ్హ్మ  హ్విాః        బీ్హామగ్నయ  బీ్హ్మణ  హత్మ్ | 
బీ్హై మవ  తేన  గనవిాం        బీ్హ్మకర్మసమాధిన్న్ ||24|| 
 

దై వమేవాపర్ణ  యజాం        యోగినాః  పర్జాప్రసతే | 
బీ్హామగాయవపర్ణ   యజాం        యజా్యనై వోపజుహ్వతి ||25|| 
 

శీ్లతీాద్గననిద ైయాణానే  ా       సంయమాగియష్  జుహ్వతి | 
శ్బాద ద్గనివషయాననే  ా       ఇనిద ైయాగియష్  జుహ్వతి ||26|| 
 

సరావణనిద ైయకరామణి        పీ్రణకరామణి  చాపర్ణ | 
ఆత్మసంయమయోగాగ్నయ        జుహ్వతి  జా్ఞనద్గప్తతే ||27|| 
 

దీ్వాయజా్ఞసపి్నయజా్ఞాః        యోగయజా్ఞసథిాఽపర్ణ | 
సావధ్యాయజా్ఞనయజా్ఞశ్  ై       యత్యాః  సంశిత్వీతాాః ||28|| 
 

అప్రనే  జుహ్వతి  పీ్రణం        పీ్రణేఽప్రనం  త్థాపర్ణ | 
పీ్రణప్రనగతీ  ర్జదా్యవ        పీ్రణయామపరాయణాః ||29|| 
 

అపర్ణ  నియతాహారాాః        పీ్రణన్న్పైణేష్   జుహ్వతి | 
సర్ణవఽపేాతే  యజావిద్ాః        యజాక్షప్తత్కలమషాాః ||30|| 
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యజాశిషాామృత్భుజాః        యాని ి బీ్హ్మ  సన్న్త్నమ్ | 
న్న్యం  లోకోఽస ిాయజాస  ా       కుతోఽనాాః  కుర్జసత్మి ||31|| 
 

ఏవం  బ్హవిధ్య  యజా్ఞాః        విత్తా  బీ్హ్మణ్డ  ముఖే | 
కర్మజ్ఞనివదా్వ  తానురావన్        ఏవం  జా్ఞతావ  విమోక్షాసే ||32|| 
 

శీ్రయానద ైవామయాద్ాజా్ఞత్        జా్ఞనయజాాః    పర్నపి | 
సర్వం  కరామఖిలం  ప్రరా్        జా్ఞనే  పర్షసమాపాతే ||33|| 
 

త్ద్వవదా్వ  పీణిప్రతేన        పర్షపీశ్రయన  సేవయా | 
ఉపద్వక్షాని ి తే  జా్ఞనం        జా్ఞనినసతి్ ివద్ర్షశనాః ||34|| 
 

యజా్ఞతావ  న  పునర్యమహ్మ్        ఏవం  యాసాసి  ప్రణడ వ | 
యేన  భూతానాశ్రష్యణ        దీ్క్షాసాాత్మనాథో మయి ||35|| 
 

అప్త  చేద్సి  ప్రపేభాాః        సర్ణవభాాః  ప్రపకృత్మిాః | 
సర్వం  జా్ఞనపో వేనై వ        వృజినం  సనరి్షషాసి ||36|| 
 

యథై ధ్యంసి  సమిదా్రఽగియాః        భసమసాతుకర్జతేఽర్జు న | 
జా్ఞన్న్గియాః  సర్వకరామణి        భసమసాతుకర్జతే  త్థా ||37|| 
 

న  హి  జా్ఞనేన  సద్ృశ్ం        పవితీ్మిహ్  విద్ాతే | 
త్త్ువయం  యోగసంసిదా్ాః        కాలేన్న్త్మని  వినద తి ||38|| 
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శీ్దా్యవాన్  లభతే   జా్ఞనం        త్త్పర్ాః   సంయతేనిద ైయాః | 
జా్ఞనం  లబాావ  పరాం  శానిమి్        అచిర్ణణధిగచాతి ||39|| 
 

అజాశాైశీ్ద్ద ధ్యనశ్  ై       సంశ్యాతామ  వినశ్ాతి | 
న్న్యం  లోకోఽసి ి న  పర్ాః        న  సుఖం  సంశ్యాత్మనాః ||40|| 
 

యోగసనయాసకిరామణం        జా్ఞనసఞ్చానయసంశ్యమ్ | 
ఆత్మవనంి  న  కరామణి        నిబ్ధయని ి ధనఞ్ు య ||41|| 
 

త్సామద్జా్ఞనసమూభత్ం        హ్ృత్సాం  జా్ఞన్న్సిన్న్త్మనాః | 
ఛితై వనం  సంశ్యం  యోగమ్        ఆతిషిోతిషిి   భార్త్ ||42|| 
 

|| ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
  బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర     శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ  

జా్ఞనయోగో  న్న్మ  చతురా్యఽధ్యాయాః || 
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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  పఞ్ైమోఽధ్యాయాః 

కర్మసన్న్యాసయోగాః 
అర్జు న   ఉవాచ - 
సన్న్యాసం  కర్మణం  కృషణ         పునర్యాగం  చ  శ్ంససి | 
యచేాైయ  ఏత్యోర్ణకం        త్నేమ  బ్రు హి  సునిశిైత్మ్ ||1|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
సన్న్యాసాః  కర్మయోగశ్  ై       నిశ్రశైయసకరావుభౌ | 
త్యోసుి  కర్మసన్న్యాసాత్        కర్మయోగో  విశిషాతే ||2|| 
 

జా్యయాః  స  నిత్ాసన్న్యాసీ        యో  న  ద్వవషాి  న  కాఙే్ఖతి | 
నిర్ద వన్ధద వ  హి  మహాబాహో        సుఖం  బ్నా్న్త్పైముచాతే ||3|| 
 

సాఙ్్ఖాయోగ్న  పృథగాబల్లాః        పీవద్ని ి న  పణిడ తాాః | 
ఏకమప్రాసాిత్ాః  సమాక్        ఉభయోర్షవనద తే  ఫలమ్ ||4|| 
 

యతాుఙ్్ఖాాః  పీ్రపాతే  సాానం        త్ద్రాగై ర్ప్త  గమాతే | 
ఏకం  సాఙ్్ఖాం  చ  యోగం  చ        యాః  పశ్ాతి  స  పశ్ాతి ||5|| 
 

సన్న్యాససుి  మహాబాహో        దుాఃఖమాపుమియోగత్ాః | 
యోగయుకోి  మునిర్బైహ్మ        నచిర్ణణధిగచాతి ||6|| 
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యోగయుకోి  విశుదా్యతామ        విజితాతామ  జితేనిద ైయాః | 
సర్వభూతాత్మభూతాతామ        కుర్వనయప్త  న  లిపాతే ||7|| 
 

నై వ  క్తఞ్చైత్కర్యమీతి        యుకోి  మనేాత్  త్త్ ివవిత్ | 
పశ్ానశృణవనుపృశ్ఞ్చు ఘు న్        అశ్యనీచానువపనశవసన్ ||8|| 
 

పీలపనివసృజనీృహ్ణ న్        ఉనిమషనియమిషనయప్త | 
ఇనిద ైయాణనిద ైయారా్ణష్        వర్ని ి ఇతి  ధ్యర్యన్ ||9|| 
 

బీ్హ్మణాధ్యయ  కరామణి        సఙీ్ఖం  త్ాకాివ  కర్యతి  యాః | 
లిపాతే  న  స  ప్రపేన        పద్మపతీ్మివామభసా ||10|| 
 

కాయేన  మనసా  బుదా్య  ా       కేవలై ర్షనిద ైయైర్ప్త | 
యోగినాః  కర్మ  కుర్వని ి       సఙీ్ఖం  త్ాకిావత్మశుదా్యే ||11|| 
 

యుకాిః  కర్మఫలం  త్ాకాివ        శానిమిాప్నయతి  నై షిికీమ్ | 
అయుకాిః  కామకార్ణణ        ఫలే  సకోి  నిబ్ధాతే ||12|| 
 

సర్వకరామణి  మనసా        సనయాసాాసే ి సుఖం  వశ్ర | 
నవద్యవర్ణ  పుర్ణ  ద్వహీ        నై వ  కుర్వనయ  కార్యన్ ||13|| 
 

న కర్ృిత్వం  న  కరామణి        లోకస  ా సృజతి  పీభుాః | 
న  కర్మఫలసంయోగం        సవభావసుి  పీవర్తిే ||14|| 
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న్న్ద్తే ి కసాచితాపపం        న  చై వ  సుకృత్ం  విభుాః | 
అజా్ఞనేన్న్వృత్ం  జా్ఞనం        తేన  ముహ్ాని ి  జనవిాః ||15|| 
 

జా్ఞనేన  తు  త్ద్జా్ఞనం        యేషాం  న్న్శిత్మాత్మనాః | 
తేషామాద్వత్ావజా్ఞనం        పీకాశ్యతి  త్త్పర్మ్ ||16|| 
 

త్దుబదా్యసది్యతామనాః        త్నియషిాసతి్పరాయణాః  | 
గచాన ి పాునరావృతింి        జా్ఞననిరాూత్కలమషాాః ||17|| 
 

విద్యావినయసమపనేయ        బీాహ్మణే  గవి  హ్సినిి | 
శుని  చై వ  శ్వప్రకే  చ        పణిడ తాాః  సమద్ర్షశనాః ||18|| 
 

ఇహై వ  తై ర్షు త్ాః  సరీ్ాః        యేషాం  సామే  ా సాిత్ం  మనాః | 
నిర్యద షం  హి  సమం  బీ్హ్మ        త్సామత్  బీ్హ్మణి  తే  సాితాాః ||19|| 
 

న  పీహ్ృష్యాతిపైయం  పీ్రప  ా       న్ధద్వవజ్యతాపైప  ా చాపీ్తయమ్ | 
సాిర్బుదా్వర్సమూమఢాః        బీ్హ్మవిత్  బీ్హ్మణి  సాిత్ాః ||20|| 
 

బాహ్ాసపర్ణశషవసకాితామ        వినద తాాత్మని  యతుుఖమ్ | 
స  బీ్హ్మయోగయుకిాతామ        సుఖమక్షయమశుయతే ||21|| 
 

యే  హి  సంసపర్శజ్ఞ  భోగాాః        దుాఃఖయోనయ  ఏవ  తే | 
ఆద్ానవినాిః  కౌనేయి        న  తేష్  ర్మతే  బుధాః ||22|| 
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శ్కోయతీహై వ  యాః  సోఢం        పీ్రకశరీర్విమోక్షణత్ | 
కామకీోధ్యద్భవం  వేగం        స  యుకాిః  స  సుఖ  నర్ాః ||23|| 
 

యోఽనాిఃసుఖోఽనరిారామాః        త్థానరి్యు ాతిర్ణవ   యాః | 
స  యోగీ  బీ్హ్మనిరావణం        బీ్హ్మభూతోఽధిగచాతి ||24|| 
 

లభనే ి బీ్హ్మనిరావణమ్        ఋషయాః   క్ష్మణకలమషాాః | 
ఛినయదై వధ్య  యతాతామనాః        సర్వభూత్హితే  ర్తాాః ||25|| 
 

కామకీోధవియుకిాన్న్ం        యతీన్న్ం  యత్చేత్సామ్ | 
అభితో  బీ్హ్మనిరావణం        వర్తిే  విద్వతాత్మన్న్మ్ ||26|| 
 

సపరాశనకృతావ  బ్హిరాబహాాన్        చక్షుశ్ై ైవానరి్ణ  భుు వోాః  
పీ్రణప్రన్ప  సమౌ  కృతావ        న్న్సాభానరి్చార్షణౌ ||27|| 
 

యతేనిద ైయమన్ధబుదా్వాః        మునిర్యమక్షపరాయణాః | 
విగతేచాాభయకీోధాః        యాః  సద్య  ముక ి ఏవ  సాః ||28|| 
 

భోకిార్ం  యజాత్పసాం        సర్వలోకమహేశ్వర్మ్ | 
సుహ్ృద్ం  సర్వభూతాన్న్ం      జా్ఞతావ  మాం శానిమిృచాతి ||29||  

 

 || ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
  బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర     శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ  
కర్మసన్న్యాసయోగో  న్న్మ  పఞ్ైమోఽధ్యాయాః ||
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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  షషిోఽధ్యాయాః 

ఆత్మసంయమయోగాః 
శీ్ర  భగవానువాచ   - 
అన్న్శీిత్ాః  కర్మఫలం        కార్ాం  కర్మ  కర్యతి  యాః | 
స  సన్న్యాసీ  చ  యోగీ చ        న నిర్గియర్య  చాకీ్తయాః ||1|| 
 

యం  సన్న్యాసమితి  పీ్రహాః        యోగం  త్ం  విదా్వ  ప్రణడ వ | 
న  హ్ాసనయాససిఙ్ఖకలపాః        యోగీ  భవతి  కశ్ైన ||2|| 
 

ఆర్జర్జక్షోర్జమనేర్యాగం        కర్మ  కార్ణముచాతే | 
యోగారూఢస  ా త్స్ై ావ        శ్మాః  కార్ణముచాతే ||3|| 
 

యద్య  హి  నేనిద ైయారా్ణష్        న  కర్మసవనుషజు తే | 
సర్వసఙ్ఖకలపసన్న్యాసీ        యోగారూఢసది్రచాతే ||4|| 
 

ఉదా్ర్ణద్యత్మన్న్ఽఽతామనం        న్న్తామనమవసాద్యేత్ | 
ఆతై మవ  హాాత్మన్ధ  బ్నాుాః        ఆతై మవ  ర్షపురాత్మనాః ||5|| 
 

బ్నాురాతామత్మనససి  ా       యేన్న్తై మవాత్మన్న్  జిత్ాః | 
అన్న్త్మనసుి  శ్తుు తేవ        వర్ణతిాతై మవ  శ్తుు వత్ ||6|| 
 

జితాత్మనాః  పీశానసి  ా       పర్మాతామ  సమాహిత్ాః | 
శ్రతోషణ సుఖదుాఃఖేష్        త్థా  మాన్న్పమానయోాః ||7|| 
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జా్ఞనవిజా్ఞనత్ృపి్రతామ        కూటసాో  విజితేనిద ైయాః | 
యుక ి ఇతుాచాతే  యోగీ        సమలోషాాశ్మకాఞ్ైనాః ||8|| 
 

సుహ్ృనిమతీార్జాద్యసీనమధాసాద్వవషాబ్నాుష్ | 
సాధ్షవప్త  చ  ప్రపేష్        సమబుదా్వర్షవశిషాతే ||9|| 
 

యోగీ  యుఞ్జు త్  సత్త్మ్        ఆతామనం  ర్హ్సి  సాిత్ాః | 
ఏకాకీ  యత్చితిాతామ        నిరాశ్రర్పర్షగీహ్ాః ||10|| 
 

శుచౌ  ద్వశ్ర  పీతిషిాప  ా       సాిర్మాసనమాత్మనాః | 
న్న్తుాచిాైత్ం  న్న్తినచం        చై ల్లజినకుశ్లత్రి్మ్ ||11|| 
 

త్తై ైకాగీం  మనాః  కృతావ        యత్చితేనిిద ైయకీ్తయాః | 
ఉపవిశాాసనే  యుఞ్జ్ఞు ాత్        యోగమాత్మవిశుదా్యే ||12|| 
 

సమం  కాయశిర్యగీీవం        ధ్యర్యనయచలం   సాిర్ాః | 
సమేపైక్ష  ా న్న్సికాగీం  సవం        ద్వశ్శాైనవలోకయన్ ||13|| 
 

పీశాన్న్ితామ  విగత్  భీాః        బీ్హ్మచార్షవీతే  సాిత్ాః | 
మనాః  సంయమ  ా మచిైత్ాిః        యుక ి ఆసీత్  మత్పర్ాః ||14|| 
 

యుఞ్ు నేయవం  సద్యఽఽతామనం        యోగీ  నియత్మానసాః | 
శానింి  నిరావణపర్మాం        మత్ుంసాామధిగచాతి ||15|| 
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న్న్త్ాశ్యత్సుి  యోగోఽసి ి       న  చై కానమినశ్యత్ాః | 
న  చాతి  సవపయశ్రలస  ా       జ్ఞగీతో  నై వ  చార్జు న ||16|| 
 

యుకాిహార్విహార్స  ా       యుకచిేషాస  ా కర్మసు | 
యుకసివప్రయవబోధస  ా       యోగో  భవతి  దుాఃఖహా ||17|| 
 

యద్య  వినియత్ం  చిత్మి్        ఆత్మనేావావతిషితే | 
నిసుపృహ్ాః  సర్వకామేభాాః        యుక ి ఇతుాచాతే  త్ద్య ||18|| 
 

యథా  ద్గప్న  నివాత్సాాః        నేఙీ్ఖతే  సోపమా  సమృతా | 
యోగిన్ధ  యత్చిత్సి  ా       యుఞ్ు తో  యోగమాత్మనాః ||19|| 
 

యతీోపర్మతే  చిత్ంి        నిర్జదా్ం  యోగసేవయా | 
యతీ్  చై వాత్మన్న్తామనం        పశ్ాన్న్యత్మని  తుషాతి ||20|| 
 

సుఖమాత్ానికిం  యత్తి్        బుదా్వగీాహ్ామతీనిద ైయమ్ | 
వేతి ి యతీ్  న  చై వాయం        సాిత్శ్ైలతి  త్త్ ివత్ాః ||21|| 
 

యం  లబాావ  చాపర్ం  ల్లభం        మనాతే  న్న్ధికం  త్త్ాః | 
యసిమన్  సాితో  న  దుాఃఖేన        గుర్జణప్త  విచాలాతే ||22|| 
 

త్ం  విద్యాత్  దుాఃఖసంయోగవియోగం  యోగసఞా్చత్మ్ | 
స  నిశ్ైయేన  యోకవిాాః        యోగోఽనిర్షవణణ చేత్సా ||23|| 
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సఙ్ఖకలపపీభవాన్న్కమాన్        త్ాకాివ   సరావనశ్రషత్ాః | 
మనస్ై వేనిద ైయగీామం        వినియమ  ా సమనతి్ాః ||24|| 
 

శ్నై ాః  శ్నై ర్జపర్మేత్        బుదా్య  ా ధృతిగృహీత్యా | 
ఆత్మసంసాం  మనాః  కృతావ        న క్తఞ్చైద్ప్త  చినయిేత్ ||25|| 
 

యతో  యతో  నిశ్ైర్తి        మనశ్ైఞ్ైలమసాిర్మ్ | 
త్త్సతిో  నియమై్ాత్త్        ఆత్మనేావ  వశ్ం  నయేత్ ||26|| 
 

పీశానమినసం   హేానం        యోగినం  సుఖముత్మిమ్ | 
ఉపై తి  శానరి్జసం        బీ్హ్మభూత్మకలమషమ్ ||27|| 
 

యుఞ్ు నేయవం  సద్యఽఽతామనం        యోగీ  విగత్కలమషాః | 
సుఖేన  బీ్హ్మసంసపర్శమ్        అత్ానంి  సుఖమశుయతే ||28|| 
 

సర్వభూత్సామాతామనం        సర్వభూతాని  చాత్మని | 
ఈక్షతే  యోగయుకాితామ        సర్వతీ్  సమద్ర్శనాః ||29|| 
 

యో  మాం  పశ్ాతి  సర్వతీ్        సర్వం  చ  మయి  పశ్ాతి | 
త్సాాహ్ం  న  పీణశాామి        స చ  మే  న  పీణశ్ాతి ||30|| 
 

సర్వభూత్సాిత్ం  యో  మాం        భజతేాకత్వమాసాిత్ాః | 
సర్వథా  వర్మిాన్ధఽప్త        స  యోగీ  మయి  వర్తిే ||31|| 



  6. ఆత్మసంయమయోగాః 

  39 

ఆతౌమపమేాన   సర్వతీ్        సమం  పశ్ాతి  యోఽర్జు న | 
సుఖం  వా  యద్వ  వా  దుాఃఖం        స  యోగీ  పర్మో  మత్ాః ||32|| 
 

అర్జు న   ఉవాచ - 
యోఽయం  యోగస ివయా  పీ్నకాిః        సామేాన  మధ్సూద్న | 
ఏత్సాాహ్ం  న  పశాామి        చఞ్ైలతావత్ సాితిం  సాిరామ్ ||33|| 
 

చఞ్ైలం  హి  మనాః  కృషణ         పీమాథి  బ్లవద్ద ృఢమ్ | 
త్సాాహ్ం  నిగీహ్ం  మనే  ా       వాయోర్షవ  సుదుషకర్మ్ ||34|| 
   

శీ్ర  భగవానువాచ  - 
అసంశ్యం  మహాబాహో        మన్ధ  దుర్షయగీహ్ం  చలమ్ | 
అభాాసేన  తు  కౌనేయి        వై రాగేాణ  చ  గృహ్ాతే ||35|| 
 

అసంయతాత్మన్న్   యోగాః        దుషాపైప  ఇతి  మే  మతిాః | 
వశాాత్మన్న్  తు  యత్తా        శ్కోాఽవాపుమిుప్రయత్ాః ||36|| 
 

 అర్జు న   ఉవాచ - 
అయతిాః  శీ్దా్యోపేత్ాః        యోగాచైలిత్మానసాః | 
అపీ్రప  ా యోగసంసిదా్వం        కాం  గతిం  కృషణ   గచాతి ||37|| 
 

కచిైన్ధయభయవిభీషాాః        ఛిన్న్యభీమివ  నశ్ాతి | 
అపీతిషిో  మహాబాహో        విమూఢో  బీ్హ్మణాః  పథి ||38|| 
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ఏత్నేమ  సంశ్యం  కృషణ         ఛేతుిమర్హ సాశ్రషత్ాః | 
త్వద్నాాః  సంశ్యసాాస  ా       ఛేతిా   న   హాపపద్ాతే ||39|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ  - 
ప్రరా్  నై వేహ్  న్న్ముతీ్        విన్న్శ్ససి  ా విద్ాతే | 
న  హి  కల్లాణకృత్కశిైత్        దురీ్తిం  తాత్  గచాతి ||40|| 
 

పీ్రప  ా పుణాకృతాం  లోకాన్        ఉషితావ  శాశ్వతీాః  సమాాః | 
శుచీన్న్ం  శీ్రమతాం  గేహే        యోగభీషాోఽభిజ్ఞయతే ||41|| 
 

అథవా  యోగిన్న్మేవ        కులే  భవతి  ధీమతామ్ | 
ఏత్దా్వ  దుర్ో భత్ర్ం        లోకే  జనమ  యద్గద్ృశ్మ్ ||42|| 
 

త్తీ్  త్ం  బుదా్వసంయోగం        లభతే  పౌర్వద్వహికమ్ | 
యత్తే  చ  త్తో  భూయాః        సంసిదా్ర  కుర్జననద న ||43|| 
 

పూరావభాాసేన  తేనై వ        హీియతే  హ్ావశ్లఽప్త  సాః | 
జిజా్ఞసుర్ప్త  యోగస  ా       శ్బ్ద బీ్హామతివర్తిే ||44|| 
 

పీయతాయద్ాత్మానసుి        యోగీ  సంశుదా్క్తలిబషాః | 
అనేకజనమసంసిదా్ాః        త్తో యాతి  పరాం  గతిమ్ ||45|| 
 

త్పసివభోాఽధికో  యోగీ        జా్ఞనిభోాఽప్త  మతోఽధికాః | 
కర్షమభాశాైధికో  యోగీ        త్సామద్రాగీ  భవార్జు న ||46|| 
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యోగిన్న్మప్త  సర్ణవషాం        మదీ్తేన్న్నరిాత్మన్న్ | 
శీ్దా్యవానభజతే  యో మాం        స మే యుకతి్మో  మత్ాః ||47||  
 

|| ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
  బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర     శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ  

ఆత్మసంయమయోగో  న్న్మ  షషిోఽధ్యాయాః || 
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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  సపమిోఽధ్యాయాః 

జా్ఞనవిజా్ఞనయోగాః 
శీ్ర  భగవానువాచ   - 
మయాాసకమిన్న్ాః  ప్రరా్        యోగం  యుఞ్ు నమద్యశీ్యాః | 
అసంశ్యం  సమగీం  మాం        యథా  జా్ఞసాసి  త్చాృణ్డ ||1|| 
 

జా్ఞనం  తేఽహ్ం  సవిజా్ఞనమ్        ఇద్ం  వక్ష్వామాశ్రషత్ాః | 
యజా్ఞతావ  నేహ్  భూయోఽనాత్        జా్ఞత్వామవశిషాతే ||2|| 
 

మనుషాాణం  సహ్సీేష్        కశిైద్ాత్తి  సిదా్యే | 
యత్తామప్త  సిదా్యన్న్ం        కశిైన్న్మం  వేతి ి త్త్ ివత్ాః ||3|| 
 

భూమిరాప్నఽనలో  వాయుాః        ఖం  మన్ధ  బుదా్వర్ణవ  చ | 
అహ్ఙ్ఖకర్  ఇతీయం  మే        భిన్న్య  పీకృతిర్షాధ్య ||4|| 
 

అపర్ణయమిత్స ివన్న్ాం        పీకృతిం  విదా్వ  మే  పరామ్ | 
జీవభూతాం  మహాబాహో        యయేద్ం  ధ్యర్ాతే  జగత్ ||5|| 
 

ఏత్ద్రానని  భూతాని        సరావణతుాపధ్యర్య | 
అహ్ం  కృత్ుయస  ా జగత్ాః        పీభవాః  పీలయసథిా ||6|| 
 

మత్ాిః  పర్త్ర్ం  న్న్నాత్        క్తఞ్చైద్సి ి ధనఞ్ు య | 
మయి  సర్వమిద్ం  పీ్నత్ం        సూతీే  మణిగణ  ఇవ ||7|| 
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ర్సోఽహ్మపుు  కౌనేయి        పీభాఽసిమ  శ్శిసూర్ాయోాః | 
పీణవాః  సర్వవేద్వష్        శ్బ్ద ాః  ఖే  పౌర్జషం  నృష్ ||8|| 
 

పుణ్డ  ా గనాాః  పృథివాాం  చ        తేజశాైసిమ  విభావసౌ | 
జీవనం  సర్వభూతేష్        త్పశాైసిమ  త్పసివష్ ||9|| 
 

బీజం  మాం  సర్వభూతాన్న్ం        విదా్వ  ప్రరా్  సన్న్త్నమ్ | 
బుదా్వర్జబదా్వమతామసిమ        తేజసేజిసివన్న్మహ్మ్ ||10|| 
 

బ్లం  బ్లవతాం  చాహ్ం        కామరాగవివర్షు త్మ్ | 
ధరామవిర్జదా్ర  భూతేష్        కామోఽసిమ  భర్త్రి్భ ||11|| 
 

యే  చై వ  సాతి ివకా  భావాాః        రాజసాసిామసాశ్  ై యే | 
మత్ ి ఏవేతి  తానివదా్వ        న  త్వహ్ం  తేష్  తే  మయి ||12|| 
 

తీిభిరీ్జణమయైరాభవై ాః        ఏభిాః  సర్వమిద్ం  జగత్ | 
మోహిత్ం  న్న్భిజ్ఞన్న్తి        మామేభాాః  పర్మవాయమ్ ||13|| 
 

దై వ  హేాషా  గుణమయీ        మమ  మాయా  దుర్త్ాయా | 
మామేవ  యే  పీపద్ానే ి       మాయామేతాం  త్ర్ని ి తే ||14|| 
 

న  మాం  దుషకృతిన్ధ  మూఢాః        పీపద్ానే ి నరాధమాాః | 
మాయయాఽపహ్ృత్జా్ఞన్న్ాః        ఆసుర్ం  భావమాశీితాాః ||15|| 
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చతుర్షవధ్య  భజనే ి మాం        జన్న్ాః  సుకృతిన్ధఽర్జు న | 
ఆరి్య  జిజా్ఞసుర్రాారాీ        జా్ఞన  చ  భర్త్రి్భ ||16|| 
 

తేషాం  జా్ఞన  నిత్ాయుకాిః        ఏక  భక్తరి్షవశిషాతే | 
పీ్తయో  హి  జా్ఞనిన్ధఽత్ారా్మ్        అహ్ం  స  చ  మమ  పీ్తయాః ||17|| 
 

ఉద్యరాాః  సర్వ  ఏవై తే        జా్ఞన  తావతై మవ  మే  మత్మ్ | 
ఆసాిత్ాః  స  హి  యుకిాతామ        మామేవానుత్మిాం  గతిమ్ ||18|| 
 

బ్హూన్న్ం  జనమన్న్మనే ి       జా్ఞనవాన్న్మం  పీపద్ాతే | 
వాసుద్వవాః  సర్వమితి        స  మహాతామ  సుదుర్ో భాః ||19|| 
 

కామై్స్ై  స్ై ర్హ ృత్జా్ఞన్న్ాః        పీపద్ానేఽినాద్వవతాాః | 
త్ం త్ం  నియమమాసాాయ        పీకృతా  ానియతాాః సవయా ||20|| 
 

యో యో యాం యాం త్నుం భకాిః        శీ్దా్యార్షైతుమిచాతి | 
త్స  ా త్సాాచల్లం  శీ్దా్యం        తామేవ  విద్ధ్యమాహ్మ్ ||21|| 
 

స  త్యా  శీ్దా్యా  యుకాిః        త్సాారాధనమీహ్తే | 
లభతే  చ  త్త్ాః  కామాన్        మయైవ  విహితానిహ   తాన్ ||22|| 
 

అనవితిు  ఫలం  తేషాం        త్ద్భవత్ాలపమేధసామ్ | 
ద్వవానేద వయజో  యాని ి       మద్భకిా  యాని ి మామప్త ||23|| 
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అవాకంి  వాక్తమిాపనయం        మనానే ి మామబుదా్యాః | 
పర్ం  భావమజ్ఞననాిః        మమావాయమనుత్మిమ్ ||24|| 
 

న్న్హ్ం  పీకాశ్ాః  సర్వస  ా       యోగమాయాసమావృత్ాః | 
మూఢోఽయం  న్న్భిజ్ఞన్న్తి        లోకో  మామజమవాయమ్ ||25|| 
 

వేద్యహ్ం  సమతీతాని        వర్మిాన్న్ని  చార్జు న | 
భవిషాాణి  చ  భూతాని        మాం  తు  వేద్  న  కశ్ైన ||26|| 
 

ఇచాాద్వవషసముతాేన        ద్వనద వమోహేన  భార్త్ | 
సర్వభూతాని  సమోమహ్ం        సరీ్ణ  యాని ి పర్నపి ||27|| 
 

యేషాం  త్వనగిత్ం  ప్రపం        జన్న్న్న్ం  పుణాకర్మణమ్ | 
తే  ద్వనద వమోహ్నిర్జమకిాాః        భజనే ి మాం  ద్ృఢవీతాాః ||28|| 
 

జరామర్ణమోక్ష్వయ        మామాశీిత్  ా యత్ని ి యే | 
తే  బీ్హ్మ త్ద్వవదుాః  కృత్ుయమ్    అధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలమ్||29|| 

 

సాధిభూతాధిదై వం  మాం        సాధియజాం  చ  యే  విదుాః | 
పీయాణకాలేఽప్త  చ  మాం        తే  విదుర్జాకచిేత్సాః ||30|| 

 

|| ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
  బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర     శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ  

జా్ఞనవిజా్ఞనయోగో  న్న్మ  సపమిోఽధ్యాయాః ||



శీ్రమద్భగవదీ్గతా 

46 

ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  అషామోఽధ్యాయాః 
అక్షర్పర్బీ్హ్మయోగాః 

అర్జు న  ఉవాచ   - 
క్తం  త్ద్బైహ్మ  క్తమధ్యాత్మం        క్తం  కర్మ  పుర్జషోత్మి | 
అధిభూత్ం  చ  క్తం  పీ్నకమి్        అధిదై వం  క్తముచాతే ||1|| 

 

అధియజాాః  కథం  కోఽతీ్        ద్వహేఽసిమనమధ్సూద్న | 
పీయాణకాలే  చ  కథం        జా్యయోఽసి  నియతాత్మభిాః ||2|| 

 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
అక్షర్ం  బీ్హ్మ  పర్మం        సవభావోఽధ్యాత్మముచాతే | 
భూత్భావోద్భవకర్ాః        విసరీ్ాః  కర్మసఞా్చత్ాః ||3|| 

 

అధిభూత్ం  క్షర్య  భావాః        పుర్జషశాైధిదై వత్మ్ | 
అధియజాోఽహ్మేవాతీ్        ద్వహే  ద్వహ్భృతాం  వర్ ||4|| 
 

అనకిాలే  చ  మామేవ        సమర్నుమకాివ  కలేవర్మ్ | 
యాః  పీయాతి  స  మద్యభవం        యాతి  న్న్స ి తీా్  సంశ్యాః ||5|| 

 

యం  యం  వాప్త  సమర్న్న్భవం        త్ాజత్ానే ి కలేవర్మ్ | 
త్ం  త్మేవై తి  కౌనేయి        సద్య  త్ద్యభవభావిత్ాః ||6|| 
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త్సామత్ుర్ణవష్  కాలేష్        మామనుసమర్  యుధ  ా చ | 
మయార్షపత్మన్ధబుదా్వాః        మామేవై షాసాసంశ్యమ్ ||7|| 
 

అభాాసయోగయుకేని        చేత్సా  న్న్నాగామిన్న్ | 
పర్మం  పుర్జషం  ద్వవాం        యాతి  ప్రరాానుచినయిన్ ||8|| 
 

కవిం  పురాణమనుశాసితార్మ్ 
 అణ్డర్ణయాంసమనుసమర్ణద్ాాః  | 
సర్వస  ాధ్యతార్మచిన ిారూపం   
 ఆద్వత్ావర్ణ ం  త్మసాః  పర్సిాత్ ||9|| 
 

పీయాణకాలే  మనసాఽచలేన   
 భకిా  ా యుకోి  యోగబ్లేన  చై వ | 
భుు వోర్మధ్య  ా పీ్రణమావేశ్  ా  సమాక్   
 స  త్ం  పర్ం  పుర్జషముపై తి  ద్వవామ్ ||10|| 
 

యద్క్షర్ం  వేద్విద్ర  వద్ని ి  
 విశ్ని ి యద్ాత్యో  వత్రాగాాః | 
యద్వచాన్ధి  బీ్హ్మచర్ాం  చర్ని ి
 త్తే ి పద్ం  సఙీ్ఖైహేణ  పీవక్షే  ా||11|| 
 

సర్వద్యవరాణి  సంయమ  ా       మన్ధ  హ్ృద్వ  నిర్జధ  ా చ | 
మూరాాయాధ్యయాత్మనాః పీ్రణమ్    ఆసాితో యోగధ్యర్ణమ్ ||12|| 
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ఓమితేాకాక్షర్ం  బీ్హ్మ        వాాహ్ర్న్న్మమనుసమర్న్ | 
యాః  పీయాతి  త్ాజనేద హ్ం        స  యాతి  పర్మాం  గతిమ్ ||13|| 
 

అననాచేతాాః   సత్త్ం        యో  మాం  సమర్తి  నిత్ాశ్ాః | 
త్సాాహ్ం  సులభాః  ప్రరా్        నిత్ాయుకసి  ా యోగినాః ||14|| 
 

మాముపేత్  ా పునర్ు నమ        దుాఃఖ్యలయమశాశ్వత్మ్ | 
న్న్పుయవని ి  మహాతామనాః        సంసిదా్వం  పర్మాం  గతాాః ||15||  
 

ఆబీ్హ్మభువన్న్లోో కాాః        పునరావర్షని్ధఽర్జు న | 
మాముపేత్  ా తు  కౌనేయి        పునర్ు నమ  న  విద్ాతే ||16|| 
 

సహ్సీయుగపర్ానమి్    అహ్ర్ాద్బైహ్మణ్డ   విదుాః | 
రాతీిం  యుగసహ్సీాన్న్ిం   తేఽహోరాతీ్విద్ర  జన్న్ాః ||17|| 
 

అవాకిాద్వాకయిాః  సరావాః   పీభవన ిాహ్రాగమే | 
రాతీాాగమే  పీలీయనే ి    త్తై ైవావాకసిఞా్కే ||18|| 
 

భూత్గీామాః  స  ఏవాయం   భూతావ  భూతావ  పీలీయతే | 
రాతీాాగమేఽవశ్ాః  ప్రరా్    పీభవత్ాహ్రాగమే ||19|| 
 

పర్ససిామతిు  భావోఽనాాః    అవాకోిఽవాకాిత్ున్న్త్నాః | 
యాః  స  సర్ణవష్  భూతేష్   నశ్ాతుు  న  వినశ్ాతి ||20|| 
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అవాకోిఽక్షర్  ఇతుాకాిః    త్మాహాః  పర్మాం  గతిమ్ | 
యం  పీ్రప  ా న  నివర్నిే ి    త్దా్యమ  పర్మం  మమ ||21|| 
 

పుర్జషాః  స  పర్ాః  ప్రరా్    భకిా  ా లభాస ివననాయా | 
యసాానాిః  సాాని  భూతాని        యేన  సర్వమిద్ం  త్త్మ్ ||22|| 
 

యతీ్  కాలే  త్వన్న్వృతిమి్        ఆవృతింి  చై వ  యోగినాః | 
పీయాతా  యాని ి త్ం  కాలం        వక్ష్వామి  భర్త్రి్భ ||23|| 
 

అగియర్యు ాతిర్హ్ాః  శుకో ాః        షణమసా  ఉత్రిాయణమ్ | 
త్తీ్  పీయాతా గచాని ి       బీ్హ్మ  బీ్హ్మవిద్ర  జన్న్ాః ||24|| 
 

ధూమో  రాతీిసథిా  కృషణ ాః        షణమసా  ద్క్షిణయనమ్ |     
త్తీ్  చానద ైమసం  జోాతిాః        యోగీ  పీ్రప  ా నివర్తిే ||25|| 
 

శుకో కృష్యణ   గతీ  హేాతే        జగత్ాః  శాశ్వతే  మతే | 
ఏకయా  యాత్ాన్న్వృతిమి్        అనాయాఽఽవర్తిే  పునాః ||26|| 
 

నై తే  సృతీ  ప్రరా్  జ్ఞనన్        యోగీ  ముహ్ాతి  కశ్ైన | 
త్సామత్ుర్ణవష్  కాలేష్        యోగయుకోి  భవార్జు న ||27|| 
 

వేద్వష్  యజా్యష్  త్పసుు  చై వ 
 ద్యనేష్  యతుపణాఫలం  పీద్వషామ్ | 
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అతేాతి  త్త్ుర్వమిద్ం  విద్వతావ 
 యోగీ  పర్ం  సాానముపై తి  చాద్ామ్ ||28|| 
 

|| ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
  బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర     శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ  

అక్షర్పర్బీ్హ్మయోగో  న్న్మ  అషామోఽధ్యాయాః || 
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ఓం  శీ్రపర్మాత్మనే  నమాః 
అథ నవమోఽధ్యాయాః 

రాజవిద్యారాజగుహ్ాయోగాః   
శీ్ర  భగవానువాచ   - 
ఇద్ం  తు  తే  గుహ్ాత్మం        పీవక్ష్వామానసూయవే | 
జా్ఞనం  విజా్ఞనసహిత్ం        యజా్ఞతావ  మోక్షాసేఽశుభాత్||1|| 
 

రాజవిద్య  ా రాజగుహ్ాం        పవితీ్మిద్ముత్మిమ్ | 
పీత్ాక్ష్వవగమం  ధర్మాం        సుసుఖం  కర్జిమవాయమ్ ||2|| 
 

అశీ్ద్ద ధ్యన్న్ాః  పుర్జషాాః        ధర్మసాాస  ా పర్నపి | 
అపీ్రప  ా మాం  నివర్నిే ి       మృతుాసంసార్వర్ ిమని ||3|| 
 

మయా  త్త్మిద్ం  సర్వం        జగద్వాకమిూర్షని్న్ | 
మత్స్థనాి  సర్వభూతాని        న  చాహ్ం  తేషవవసాిత్ాః ||4|| 
 

న  చ    మత్స్థనాి  భూతాని        పశ్  ా మే  యోగమై్శ్వర్మ్ | 
భూత్భృనయ  చ  భూత్సాాః        మమాతామ  భూత్భావనాః ||5|| 
 

యథాఽఽకాశ్సాితో  నిత్ాం        వాయుాః  సర్వతీ్గో మహాన్ | 
త్థా  సరావణి  భూతాని        మత్స్థనాీత్యుపధారయ ||6|| 
 

సర్వభూతాని  కౌనేయి        పీకృతిం  యాని ి మామికామ్ | 
కలపక్షయే  పునసిాని        కల్లపద్ర  విసృజ్ఞమాహ్మ్ ||7|| 
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పీకృతిం  సావమవషాభ  ా       విసృజ్ఞమి  పునాః  పునాః | 
భూత్గీామమిమం  కృత్ుయమ్        అవశ్ం  పీకృతేర్వశాత్ ||8|| 
 

న  చ  మాం  తాని  కరామణి        నిబ్ధయని ి ధనఞ్ు య | 
ఉద్యసీనవద్యసీనమ్        అసకంి  తేష్  కర్మసు ||9|| 
 

మయాధాక్షేణ  పీకృతిాః        సూయతే  సచరాచర్మ్ | 
హేతున్న్ఽనేన  కౌనేయి        జగద్వవపర్షవర్తిే ||10|| 
 

అవజ్ఞనని ి మాం  మూఢాః        మానుషీం  త్నుమాశీిత్మ్ | 
పర్ం  భావమజ్ఞననాిః        మమ  భూత్మహేశ్వర్మ్ ||11|| 
 

మోఘ్నశా  మోఘకరామణాః        మోఘజా్ఞన్న్  విచేత్సాః | 
రాక్షసీమాసురీం  చై వ        పీకృతిం  మోహినం  శీితాాః ||12|| 
 

మహాతామనసుి  మాం  ప్రరా్        దై వం  పీకృతిమాశీితాాః | 
భజన ి నానామనసాః        జా్ఞతావ  భూతాద్వమవాయమ్ ||13|| 
 

సత్త్ం  కీర్యిన్ధి  మాం        యత్నశి్  ై ద్ృఢవీతాాః | 
నమసానశి్  ై మాం  భకిా  ా       నిత్ాయుకాి  ఉప్రసతే ||14|| 
 

జా్ఞనయజా్యన  చాపానే  ా       యజన్ధి  మాముప్రసతే | 
ఏకతేవన  పృథకే ివన        బ్హధ్య  విశ్వతోముఖమ్ ||15|| 
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అహ్ం  కీతుర్హ్ం  యజాాః        సవధ్యహ్మహ్మౌషధమ్ | 
మన్ధర ఽహ్మహ్మేవాజామ్       అహ్మగియర్హ్ం  హత్మ్ ||16|| 
 

ప్తతాఽహ్మస  ా జగత్ాః        మాతా  ధ్యతా  ప్తతామహ్ాః | 
వేద్ాం  పవితీ్మోఙ్ఖకర్ాః        ఋకాుమ  యజుర్ణవ  చ ||17|| 
 

గతిర్భరిా  పీభుాః  సాక్ష్మ        నివాసాః  శ్ర్ణం  సుహ్ృత్ | 
పీభవాః  పీలయాః  సాానం        నిధ్యనం  బీజమవాయమ్ ||18|| 
 

త్ప్రమాహ్మహ్ం  వరి్ం        నిగృహాణ ముాత్ుృజ్ఞమి  చ | 
అమృత్ం  చై వ  మృతుాశ్  ై       సద్సచాైహ్మర్జు న ||19|| 
 

తై ైవిద్య  ా మాం  సోమప్రాః  పూత్ప్రప్రాః 
 యజై ర్షషాావ  సవరీ్తిం  పీ్రరా్యనే ి| 
తే  పుణామాసాద్  ా సుర్ణనద ైలోకమ్ 
 అశ్యని ి ద్వవాానిద వి  ద్వవభోగాన్ ||20|| 
 

తే  త్ం  భుకిావ  సవరీ్లోకం  విశాలం 
 క్ష్మణే  పుణే  ా మర్ ి లాోకం  విశ్ని ి| 
ఏవం  తీ్యీధర్మమనుపీపన్న్యాః 
 గతాగత్ం  కామకామా  లభనే ి||21|| 
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అనన్న్ాశిైనయిన్ధి  మాం        యే  జన్న్ాః  పర్జాప్రసతే | 
తేషాం  నితాాభియుకాిన్న్ం        యోగక్షేమం వహామాహ్మ్ ||22|| 
 

యేఽపానాద్వవతా  భకాిాః        యజనే ి శీ్దా్యానివతాాః | 
తేఽప్త  మామేవ  కౌనేయి        యజన ి వాిధిపూర్వకమ్ ||23|| 
 

అహ్ం  హి  సర్వయజా్ఞన్న్ం        భోకిా  చ  పీభుర్ణవ  చ | 
న  తు  మామభిజ్ఞనని ి       త్తే ివన్న్త్శ్ైావని ి తే ||24|| 
 

యాని ి ద్వవవీతా  ద్వవాన్        ప్తత్ౄన్న్ాని ి ప్తత్ృవీతాాః | 
భూతాని యాని ిభూతేజ్ఞాాః    యాని ిమద్యాజిన్ధఽప్త మామ్ ||25|| 
 

పతీ్ం  పుషపం  ఫలం  తోయం        యో  మే  భకాి  ా పీయచాతి | 
త్ద్హ్ం  భకుిాపహ్ృత్మ్        అశాయమి  పీయతాత్మనాః ||26|| 
 

యత్కర్యషి  యద్శాయసి        యజుు హోషి  ద్ద్యసి  యత్ | 
యత్పిసాసి  కౌనేయి        త్తుకర్జషవ  మద్ర్పణమ్ ||27|| 
 

శుభాశుభఫలై ర్ణవం        మోక్షాసే  కర్మబ్నానై ాః | 
సన్న్యాసయోగయుకాితామ        విముకోి  మాముపై షాసి ||28|| 
 

సమోఽహ్ం  సర్వభూతేష్        న  మే  ద్వవషోాఽసి ి న  పీ్తయాః | 
యే భజని ి తు  మాం  భకిా  ా       మయి  తే  తేష్  చాపాహ్మ్ ||29|| 
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అప్త  చేతుుదురాచార్ాః        భజతే  మామననాభాక్ | 
సాధ్ర్ణవ  స  మనవిాాః        సమాగవావసితో  హి సాః ||30|| 
 

క్షిపీం  భవతి  ధరామతామ        శ్శ్వచాానింి  నిగచాతి | 
కౌనేయి  పీతి  జ్ఞనహి        న మే  భకాిః  పీణశ్ాతి ||31|| 
 

మాం  హి  ప్రరా్  వాప్రశీిత్  ా       యేఽప్త  సుాాః  ప్రపయోనయాః | 
సిర యో  వై శాాసథిా  శూదీ్యాః        తేఽప్త  యాని ి పరాం  గతిమ్ ||32|| 
 

క్తం  పునరాబైహ్మణాః  పుణాాః        భకిా  రాజరి్యసథిా | 
అనిత్ామసుఖం  లోకమ్        ఇమం  పీ్రప  ా భజసవ  మామ్ ||33|| 
 

మనమన్న్  భవ  మద్భకాిః        మద్యాజీ  మాం  నమసుకర్జ | 
మామేవై షాసి  యుకై వవమ్        ఆతామనం  మత్పరాయణాః ||34|| 
 

|| ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు   
బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర   శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ 

  రాజవిద్యారాజగుహ్ాయోగో  న్న్మ  నవమోఽధ్యాయాః || 
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 ఓం  శీ్రపర్మాత్మనే  నమాః 
అథ ద్శ్మోఽధ్యాయాః 

విభూతియోగాః   
శీ్ర  భగవానువాచ   - 
భూయ  ఏవ  మహాబాహో        శ్ృణ్డ  మే  పర్మం  వచాః | 
యతేఽిహ్ం  పీీయమాణయ        వక్ష్వామి  హిత్కామాయా ||1|| 
 

న  మే  విదుాః  సుర్గణాః        పీభవం  న  మహ్రి్యాః | 
అహ్మాద్వర్షహ    ద్వవాన్న్ం        మహ్రిీణం  చ  సర్వశ్ాః ||2|| 
 

యో  మామజమన్న్ద్వం  చ        వేతి ి లోకమహేశ్వర్మ్ |  
అసమూమఢాః  స  మర్ణ ి షా్        సర్వప్రపై ాః   పీముచాతే ||3|| 
 

బుదా్వరాానమసమోమహ్ాః        క్షమా  సత్ాం  ద్మాః  శ్మాః | 
సుఖం  దుాఃఖం  భవోఽభావాః        భయం  చాభయమేవ  చ ||4|| 
 

అహింసా  సమతా  తుషాిాః        త్ప్న  ద్యనం  యశ్లఽయశ్ాః | 
భవని ి భావా  భూతాన్న్ం        మత్ ి ఏవ  పృథగివధ్యాః ||5|| 
 

మహ్రి్యాః  సప ి పూర్ణవ        చతావర్య  మనవసథిా | 
మద్యభవా  మానసా  జ్ఞతాాః        యేషాం  లోక  ఇమాాః  పీజ్ఞాః ||6|| 
 

ఏతాం  విభూతిం  యోగం  చ        మమ  యో  వేతి ి త్త్ ివత్ాః | 
సోఽవికమేపన  యోగేన        యుజాతే  న్న్తీ్  సంశ్యాః ||7|| 
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అహ్ం  సర్వస  ా పీభవాః        మత్ాిః  సర్వం  పీవర్తిే | 
ఇతి  మతావ  భజనే ి మాం        బుధ్య  భావసమనివతాాః ||8|| 
 

మచిైతిా  మదీ్త్పీ్రణాః        బోధయనాిః  పర్సపర్మ్ | 
కథయనశి్  ై మాం  నిత్ాం        తుషాని ి చ  ర్మని ి చ ||9|| 
 

తేషాం  సత్త్యుకాిన్న్ం        భజతాం  పీీతిపూర్వకమ్ | 
ద్ద్యమి   బుదా్వయోగం  త్ం        యేన మాముపయాని ి తే ||10|| 
 

తేషామేవానుకమాపరా్మ్        అహ్మజా్ఞనజం  త్మాః | 
న్న్శ్యామాాత్మభావసాాః        జా్ఞనద్గపేన  భాసవతా ||11|| 
 

అర్జు న  ఉవాచ  - 
పర్ం  బీ్హ్మ  పర్ం  ధ్యమ        పవితీ్ం  పర్మం  భవాన్ | 
పుర్జషం  శాశ్వత్ం  ద్వవామ్        ఆద్వద్వవమజం  విభుమ్ ||12|| 
 

ఆహసిావమృషయాః   సర్ణవ        ద్వవరి్షరాయర్ద్సథిా | 
అసితో  ద్వవలో  వాాసాః        సవయం  చై వ  బీ్వషి  మే ||13|| 
 

సర్వమేత్ద్ృత్ం  మనే  ా       యన్న్మం   వద్సి  కేశ్వ | 
న  హి  తే  భగవనవాక్తంి        విదుర్ణద వా  న  ద్యనవాాః ||14|| 
 

సవయమేవాత్మన్న్ఽఽతామనం        వేతా్  త్వం  పుర్జషోత్మి | 
భూత్భావన  భూతేశ్        ద్వవద్వవ  జగత్పతే ||15|| 
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వకిుమర్హ సాశ్రష్యణ        ద్వవా  ా హాాత్మవిభూత్యాః | 
యాభిర్షవభూతిభిర్యో కాన్        ఇమాంస ివం  వాాప  ా తిషిసి ||16|| 
 

కథం  విద్యామహ్ం  యోగిన్        తావం  సద్య  పర్షచినయిన్ | 
కేష్  కేష్  చ  భావేష్        చిన్ధిాఽసి  భగవనమయా ||17|| 
 

విసరి్ణణత్మన్ధ  యోగం        విభూతిం  చ  జన్న్ర్ద న | 
భూయాః  కథయ  త్ృప్తరి్షహ         శ్ృణవతో న్న్సి ి మేఽమృత్మ్ ||18|| 
 

శీ్ర   భగవానువాచ   - 
హ్న ి తే  కథయిషాామి        ద్వవా  ా హాాత్మవిభూత్యాః | 
పీ్రధ్యనాత్ాః  కుర్జశీ్రషి        న్న్స ిాన్ధి  విసరి్స  ా మే ||19|| 
 

అహ్మాతామ  గుడాకేశ్        సర్వభూతాశ్యసాిత్ాః | 
అహ్మాద్వశ్  ై మధాం  చ        భూతాన్న్మన ి  ఏవ  చ ||20|| 
 

ఆద్వతాాన్న్మహ్ం  విష్ణ ాః        జోాతిషాం  ర్విర్ంశుమాన్ | 
మరీచిర్మర్జతామసిమ        నక్షతీాణమహ్ం  శ్శ్ర ||21|| 
 

వేద్యన్న్ం  సామవేద్రఽసిమ        ద్వవాన్న్మసిమ  వాసవాః | 
ఇనిద ైయాణం  మనశాైసిమ        భూతాన్న్మసిమ  చేత్న్న్ ||22||   
 

ర్జదీ్యణం  శ్ఙ్ఖకర్శాైసిమ        వితేశి్ల  యక్షర్క్షసామ్ | 
వసూన్న్ం  ప్రవకశాైసిమ        మేర్జాః  శిఖర్షణమహ్మ్ ||23|| 
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పుర్యధసాం  చ  ముఖాం  మాం        విదా్వ  ప్రరా్  బ్ృహ్సపతిమ్ | 
సేన్న్నన్న్మహ్ం  సకనద ాః        సర్సామసిమ  సాగర్ాః ||24|| 
 

మహ్రిీణం  భృగుర్హ్ం        గిరామసేమాకమక్షర్మ్ | 
యజా్ఞన్న్ం  జపయజాోఽసిమ        సాావరాణం హిమాలయాః ||25|| 
 

అశ్వతా్ాః  సర్వవృక్ష్వణం        ద్వవరిీణం  చ  న్న్ర్ద్ాః | 
గనారావణం  చితీ్ర్థాః        సిదా్యన్న్ం  కప్తలో  మునిాః ||26|| 
 

ఉచై ైాః  శీ్వసమశావన్న్ం        విదా్వ  మామమృతోద్భవమ్ | 
ఐరావత్ం  గజ్యన్న్ద ైణం        నరాణం  చ  నరాధిపమ్ ||27|| 
 

ఆయుధ్యన్న్మహ్ం  వజీం        ధ్యన్ధన్న్మసిమ  కామధ్క్ | 
పీజనశాైసిమ  కనద ర్పాః        సరాపణమసిమ  వాసుక్తాః ||28|| 
 

అననశిాైసిమ  న్న్గాన్న్ం        వర్జణ్డ  యాద్సామహ్మ్ | 
ప్తత్ౄణమర్ామా  చాసిమ       యమాః సంయమతామహ్మ్ ||29|| 
 

పీహాో ద్శాైసిమ   దై తాాన్న్ం        కాలాః  కలయతామహ్మ్ | 
మృగాణం  చ  మృగేన్ధద ైఽహ్ం        వై నతేయశ్  ైపక్షిణమ్ ||30|| 
 

పవనాః  పవతామసిమ        రామాః  శ్సర భృతామహ్మ్ | 
ఝషాణం  మకర్శాైసిమ        సీోత్సామసిమ  జ్ఞహ్యవ ||31|| 
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సరీాణమాద్వర్నశి్  ై       మధాం  చై వాహ్మర్జు న | 
అధ్యాత్మవిద్య  ా విద్యాన్న్ం        వాద్ాః  పీవద్తామహ్మ్ ||32|| 
 

అక్షరాణమకార్యఽసిమ        ద్వనద వాః  సామాసికస  ా చ | 
అహ్మేవాక్షయాః  కాలాః        ధ్యతాఽహ్ం  విశ్వతోముఖాః ||33|| 
 

మృతుాాః  సర్వహ్ర్శాైహ్మ్        ఉద్భవశ్  ై భవిషాతామ్ | 
కీర్షాిః  శీ్రరావక  ై న్న్రీణం        సమృతిర్ణమధ్య  ధృతిాః  క్షమా ||34|| 
 

బ్ృహ్తాుమ  త్థా  సామాయం        గాయతీీ  ఛనద సామహ్మ్ | 
మాసాన్న్ం మారీ్శ్రరి్యఽహ్మ్       ఋతూన్న్ం కుసుమాకర్ాః ||35|| 
 

దూాత్ం  ఛలయతామసిమ        తేజసేజిసివన్న్మహ్మ్ | 
జయోఽసిమ వావసాయోఽసిమ    సత్ివం సత్ ివవతామహ్మ్ ||36|| 
 

వృషీణ న్న్ం  వాసుద్వవోఽసిమ        ప్రణడ వాన్న్ం  ధనఞ్ు యాః | 
మునన్న్మపాహ్ం  వాాసాః        కవన్న్ముశ్న్న్  కవిాః ||37|| 
 

ద్ణ్డడ   ద్మయతామసిమ        నతిర్సిమ  జిగీషతామ్ | 
మౌనం  చై వాసిమ  గుహాాన్న్ం        జా్ఞనం  జా్ఞనవతామహ్మ్ ||38|| 
 

యచాైప్త  సర్వభూతాన్న్ం        బీజం  త్ద్హ్మర్జు న | 
న  త్ద్సి ి విన్న్ యతాుాత్        మయా  భూత్ం  చరాచర్మ్ ||39|| 
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న్న్న్ధిఽసి ి మమ  ద్వవాాన్న్ం        విభూతీన్న్ం  పర్నపి | 
ఏష  తూద్వద శ్త్ాః  పీ్నకాిః        విభూతేర్షవసరి్య  మయా ||40|| 
 

యద్ాద్వవభూతిమత్ుత్ివం        శీ్రమదూర్షు త్మేవ  వా | 
త్త్ది్వవావగచ  ా త్వం        మమ  తేజోఽమశసమభవమ్ ||41|| 
 

అథవా  బ్హనై తేన        క్తం  జా్ఞతేన  త్వార్జు న | 
విషాభాాహ్మిద్ం  కృత్ుయమ్        ఏకాంశ్రన  సాితో  జగత్ ||42|| 
 

|| ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు   
బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర   శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ 

  విభూతియోగో  న్న్మ  ద్శ్మోఽధ్యాయాః ||
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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  ఏకాద్శ్లఽధ్యాయాః 

విశ్వరూపసనద ర్శనయోగాః 
అర్జు న   ఉవాచ   - 
మద్నుగీహాయ  పర్మం        గుహ్ామధ్యాత్మసఞా్చత్మ్ | 
యత్ివయోకంి  వచసేని        మోహోఽయం  విగతో  మమ ||1|| 
 

భవాపాయౌ  హి  భూతాన్న్ం        శుు తౌ  విసరి్శ్ల   మయా | 
త్వత్ాిః  కమలపతీాక్ష        మాహాత్మామప్త  చావాయమ్ ||2|| 
 

ఏవమేత్ద్ాథాఽఽతా్  త్వమ్        ఆతామనం  పర్మేశ్వర్ | 
దీ్షా్మిచాామి  తే  రూపమ్        ఐశ్వర్మ్  పుర్జషోత్మి ||3|| 
 

మనాసే  యద్వ  త్చాకాం        మయా  దీ్షా్మితి  పీభో | 
యోగేశ్వర్ త్తో  మే  త్వం        ద్ర్శయాతామనమవాయమ్ ||4|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
పశ్  ా మే  ప్రరా్  రూప్రణి        శ్త్శ్లఽథ  సహ్సీశ్ాః | 
న్న్న్న్విధ్యని  ద్వవాాని        న్న్న్న్వరాణ కృతీని  చ ||5|| 
 

పశాాద్వతాానవసూనుు దీ్యన్        అశివన్ప  మర్జత్సథిా | 
బ్హూనాద్ృషాపూరావణి        పశాాశ్ైరాాణి  భార్త్ ||6|| 
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ఇహై కసాం  జగత్కృత్ుయం        పశాాద్  ా సచరాచర్మ్ | 
మమ  ద్వహే  గుడాకేశ్        యచాైనాత్  దీ్షా్మిచాసి ||7|| 
 

న తు  మాం  శ్కాసే  దీ్షా్మ్        అనేనై వ  సవచక్షుషా | 
ద్వవాం  ద్ద్యమి  తే  చక్షుాః        పశ్  ా మే  యోగమై్శ్వర్మ్ ||8|| 
 

సఞ్ు య   ఉవాచ  - 
ఏవముకాివ  త్తో  రాజన్        మహాయోగేశ్వర్య  హ్ర్షాః | 
ద్ర్శయామాస  ప్రరాాయ        పర్మం  రూపమై్శ్వర్మ్ ||9|| 
 

అనేకవకర నయనమ్        అనేకాదుభత్ద్ర్శనమ్ | 
అనేకద్వవాాభర్ణం        ద్వవాానేకోద్ాతాయుధమ్ ||10|| 
 

ద్వవామాల్లామబర్ధర్ం        ద్వవాగనా్న్నులేపనమ్ | 
సరావశ్ైర్ామయం  ద్వవమ్        అననంి  విశ్వతోముఖమ్ ||11|| 
 

ద్వవి  సూర్ాసహ్సీస  ా       భవేదుాగపదుతాితా | 
యద్వ  భాాః  సద్ృశ్ర  సా  సాాత్        భాసససి  ా మహాత్మనాః ||12|| 
 

త్తై ైకసాం  జగత్కృత్ుయం        పీవిభకమినేకధ్య | 
అపశ్ాద్వద వద్వవస  ా       శ్రీర్ణ  ప్రణడ వసది్య ||13|| 
 

త్త్ాః  స  విసమయావిషాాః        హ్ృషార్యమా  ధనఞ్ు యాః | 
పీణమ  ా శిర్సా  ద్వవం        కృతాఞ్ు లిర్భాషత్ ||14|| 
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అర్జు న   ఉవాచ   - 
పశాామి  ద్వవాంసవి  ద్వవ  ద్వహే 
 సరావంసథిా  భూత్విశ్రషసఙ్ఖఘ న్ | 
బీ్హామణమీశ్ం  కమల్లసనసామ్ 
 ఋషీంశ్  ై సరావనుర్గాంశ్  ై ద్వవాాన్ ||15|| 
 

అనేకబాహూద్ర్వకర నేతీ్ం 
 పశాామి  తావ   సర్వతోఽననరిూపమ్ | 
న్న్నంి  న  మధాం  న  పునసవిాద్వం 
 పశాామి  విశ్రవశ్వర్  విశ్వరూప ||16|| 
 

క్తరీటినం  గద్వనం  చకీ్తణం  చ 
 తేజోరాశిం  సర్వతో  ద్గప్తమినమి్ | 
పశాామి  తావం  దుర్షయరీక్షాం  సమన్న్ిత్ 
 ద్గపి్రనల్లర్కదుాతిమపీమేయమ్ ||17|| 
 

త్వమక్షర్ం  పర్మం  వేద్వత్వాం   
 త్వమస  ా విశ్వస  ా పర్ం  నిధ్యనమ్ | 
త్వమవాయాః  శాశ్వత్ధర్మగోపి్ర 
 సన్న్త్నస ివం  పుర్జషో  మతో  మే ||18|| 
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అన్న్ద్వమధ్యానమిననవిర్ామ్ 
 అననబిాహం  శ్శిసూర్ానేతీ్మ్ | 
పశాామి  తావం  ద్గపహితాశ్వకర ం   
 సవతేజసా  విశ్వమిద్ం  త్పనమి్ ||19|| 
 

ద్యావాపృథివోార్షద్మనరి్ం హి 
 వాాపంి  త్వయైకేన  ద్వశ్శ్  ై సరావాః | 
ద్ృషాావదుభత్ం  రూపమిద్ం  త్వోగీం 
 లోకతీ్యం  పీవాథిత్ం  మహాత్మన్ ||20|| 
 

అమీ  హి  తావ  సుర్సఙ్ఖఘ   విశ్ని ి
 కేచిద్గభతాాః  పీ్రఞ్ు లయో  గృణని ి| 
సవసీతిుాకిావ  మహ్రి్షసిదా్సఙ్ఖఘ ాః 
 సుివని ి తావం  సుితిభిాః  పుషకల్లభిాః ||21|| 
 

ర్జదీ్యద్వతా  ా వసవో  యే  చ  సాధ్యాాః 
 విశ్రవఽశివన్ప  మర్జత్శ్లైషమప్రశ్  ై| 
గనార్వయక్ష్వసుర్సిదా్సఙ్ఖఘ ాః 
 వక్షనే ి తావం  విసిమతాశ్ై ైవ  సర్ణవ ||22|| 
 

రూపం  మహ్తే ి బ్హవకర   నేతీ్ం 
 మహాబాహో  బ్హబాహూర్జప్రద్మ్ | 
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బ్హూద్ర్ం  బ్హద్ంషాాైకరాలం 
 ద్ృషాావ  లోకాాః  పీవాథితాసథిాఽహ్మ్ ||23|| 
 

నభాః  సపృశ్ం  ద్గపమినేకవర్ణ ం 
 వాాతిాననం  ద్గపవిిశాలనేతీ్మ్ | 
ద్ృషాావ  హి  తావం  పీవాథితానరిాతామ 
 ధృతిం  న  విన్న్ద మి  శ్మం  చ  విషోణ  ||24|| 
 

ద్ంషాాైకరాల్లని  చ  తే  ముఖ్యని   
 ద్ృషవ వవ  కాల్లనలసనియభాని | 
ద్వశ్ల  న  జ్ఞనే  న  లభే  చ  శ్ర్మ 
 పీసీద్  ద్వవేశ్  జగనియవాస ||25|| 
 

అమీ  చ  తావం  ధృత్రాషాైస  ా పుతీాాః 
 సర్ణవ  సహై వావనిప్రలసఙ్ఖఘ ాః | 
భీషోమ  దీ్రణాః  సూత్పుతీ్సథిాఽసౌ 
 సహాసమద్గయైర్ప్త  యోధముఖైాాః ||26|| 
 

వకార ణి  తే  త్వర్మాణ  విశ్ని ి
 ద్ంషాాైకరాల్లని  భయానకాని | 
కేచిద్వవలగాయ  ద్శ్న్న్నరి్ణష్ 
 సనద ృశ్ానే ి చూర్షణ తై ర్జత్మిాఙ్ఖగ ాః ||27|| 
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యథా  నద్గన్న్ం  బ్హ్వోఽముబవేగాాః 
 సముదీ్మేవాభిముఖ్య  దీ్వని ి| 
త్థా  త్వామీ  నర్లోకవరాాః 
 విశ్ని ి వకార ణాభివిజవలని ి||28|| 
 

యథా  పీద్గపంి  జవలనం  పత్ఙీ్ఖాః 
 విశ్ని ి న్న్శాయ  సమృదా్వేగాాః | 
త్థై వ  న్న్శాయ  విశ్ని ి లోకాాః 
 త్వాప్త  వకార ణి  సమృదా్వేగాాః ||29|| 
 

లేలిహ్ాసే  గీసమానాః  సమన్న్ిత్ 
 లోకానుమగీానవద్నై ర్ు వలద్వభాః | 
తేజోభిరాపూర్  ా జగత్ుమగీం 
 భాససవిోగీాాః  పీత్పని ి విషోణ  ||30|| 
 

ఆఖ్యాహి  మే  కో  భవానుగీరూపాః 
 నమోఽసుి  తే  ద్వవవర్  పీసీద్ | 
విజా్ఞతుమిచాామి  భవనమిాద్ాం 
 న  హి  పీజ్ఞన్న్మి  త్వ  పీవృతిమి్ ||31|| 
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శీ్ర  భగవానువాచ   - 
కాలోఽసిమ  లోకక్షయకృత్పైవృదా్ాః 
 లోకానుమాహ్రి్జమిహ్  పీవృత్ాిః | 
ఋతేఽప్త  తావ   న  భవిషాని ి సర్ణవ 
 యేఽవసాితాాః  పీత్ానకేష్ యోధ్యాః ||32|| 
 

త్సామత్ివముతిషిి  యశ్ల  లభసవ 
 జితావ  శ్తూు నుభఙే్ఖవ  రాజాం  సమృదా్మ్ | 
మయైవై తే  నిహ్తాాః  పూర్వమేవ 
 నిమిత్మిాతీ్ం  భవ  సవాసాచిన్ ||33|| 
 

దీ్రణం  చ  భీషమం  చ  జయదీ్థం  చ 
 కర్ణ ం  త్థాన్న్ానప్త  యోధవరాన్ | 
మయా  హ్తాంస ివం  జహి  మా  వాథిషిాాః 
 యుధాసవ  జ్యతాసి  ర్ణే  సపతాయన్ ||34|| 
 

సఞ్ు య   ఉవాచ  - 
ఏత్చ్యాైతావ  వచనం  కేశ్వస  ా
 కృతాఞ్ు లిర్ణవపమానాః  క్తరీటీ | 
నమసకృతావ  భూయ  ఏవాహ్  కృషణ ం 
 సగదీ్ద్ం  భీత్భీత్ాః  పీణమ  ా||35|| 
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అర్జు న   ఉవాచ  - 
సాానే  హ్ృషీకేశ్  త్వ  పీకీరిా  ా
 జగత్పైహ్ృషాత్ానుర్జాతే  చ | 
ర్క్ష్వంసి  భీతాని  ద్వశ్ల  దీ్వని ి
 సర్ణవ  నమసాని ి చ  సిదా్సఙ్ఖఘ ాః ||36|| 
 

కసామచ  ై తే  న  నమేర్నమహాత్మన్ 
 గరీయసే  బీ్హ్మణ్డఽప్రాద్వకర్ణర  | 
అనన ి ద్వవేశ్  జగనియవాస 
 త్వమక్షర్ం  సద్సత్తి్పర్ం  యత్ ||37|| 
 

త్వమాద్వద్వవాః  పుర్జషాః  పురాణాః 
 త్వమస  ా విశ్వస  ా పర్ం  నిధ్యనమ్ | 
వేతిాఽసి  వేద్ాం  చ  పర్ం  చ  ధ్యమ 
 త్వయా  త్త్ం  విశ్వమననరిూప ||38|| 
 

వాయుర్ామోఽగియర్వర్జణాః  శ్శాఙ్ఖకాః 
 పీజ్ఞపతిస ివం  పీప్తతామహ్శ్  ై| 
నమో  నమసేఽిసుి  సహ్సీకృత్వాః 
 పునశ్  ై భూయోఽప్త  నమో  నమసే ి||39|| 
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నమాః  పుర్సిాద్థ  పృషిత్సే ి
 నమోఽసుి  తే  సర్వత్  ఏవ  సర్వ | 
అననవిరాామిత్వికీమస ివం 
 సర్వం  సమాప్నయషి  త్తోఽసి  సర్వాః ||40|| 
 

సఖేతి  మతావ  పీసభం  యదుకంి 
 హే  కృషణ   హే  యాద్వ  హే  సఖేతి | 
అజ్ఞనతా  మహిమానం  త్వేద్ం 
 మయా  పీమాద్యత్పైణయేన  వాఽప్త ||41|| 
 

యచాైపహాసారా్మసత్కృతోఽసి 
 విహార్శ్యాాసనభోజనేష్ | 
ఏకోఽథవాపాచ్యాత్  త్త్ుమక్షం 
 త్తేామయే  తావమహ్మపీమేయమ్ ||42|| 
 

ప్తతాసి  లోకస  ా చరాచర్స  ా
 త్వమస  ా పూజాశ్  ై గుర్జరీ్రీయాన్ | 
న  త్వత్ుమోఽస ి భాాధికాః  కుతోఽనాాః 
 లోకతీ్యేఽపాపీతిమపీభావ ||43|| 
 

త్సామత్పైణమ  ా పీణిధ్యయ  కాయం 
 పీసాద్యే  తావమహ్మీశ్మీడ్ామ్ | 
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ప్తతేవ  పుతీ్స  ా సఖేవ  సఖ్ాాః 
 పీ్తయాః  పీ్తయాయార్హ సి  ద్వవ  సోఢమ్ ||44|| 
 

అద్ృషాపూర్వం  హ్ృషితోఽసిమ  ద్ృషాావ 
 భయేన  చ  పీవాథిత్ం  మన్ధ  మే | 
త్ద్వవ  మే  ద్ర్శయ  ద్వవరూపం 
 పీసీద్  ద్వవేశ్  జగనియవాస ||45|| 
 

క్తరీటినం  గద్వనం  చకీహ్సమి్ 
 ఇచాామి  తావం  దీ్షా్మహ్ం  త్థై వ | 
తేనై వ  రూపేణ  చతుర్జభజ్యన 
 సహ్సీబాహో  భవ  విశ్వమూర్ణ ి||46|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ  - 
మయా  పీసనేయన  త్వార్జు నేద్ం 
 రూపం  పర్ం  ద్ర్షశత్మాత్మయోగాత్ | 
తేజోమయం  విశ్వమననమిాద్ాం 
 యనేమ  త్వద్నేాన  న  ద్ృషాపూర్వమ్ ||47|| 
 

న  వేద్యజా్ఞధాయనై ర్య  ద్యనై ాః 
 న  చ  కీ్తయాభిర్య  త్ప్నభిర్జగై ైాః | 
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ఏవంరూపాః  శ్క  ా అహ్ం  నృలోకే 
 దీ్షా్ం  త్వద్నేాన  కుర్జపీవర్ ||48|| 
 

మా  తే  వాథా  మా  చ  విమూఢభావాః 
 ద్ృషాావ  రూపం   ఘోర్మీద్ృఙ్ఖమమేద్మ్ | 
వాపేత్భీాః  పీీత్మన్న్ాః  పునస ివం 
 త్ద్వవ  మే  రూపమిద్ం  పీపశ్  ా||49|| 
 

సఞ్ు య  ఉవాచ  - 
ఇత్ార్జు నం  వాసుద్వవసథిోకిావ 
 సవకం  రూపం  ద్ర్శయామాస  భూయాః | 
ఆశావసయామాస  చ  భీత్మేనం 
 భూతావ  పునాః  సౌమావపుర్మహాతామ ||50|| 
 

అర్జు న  ఉవాచ  - 
ద్ృషా్యవద్ం  మానుషం  రూపం        త్వ  సౌమాం  జన్న్ర్ద న | 
ఇద్యనమసిమ  సంవృత్ాిః        సచేతాాః  పీకృతిం  గత్ాః ||51|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ  - 
సుదుర్ద ర్శమిద్ం  రూపం        ద్ృషావానసి  యనమమ | 
ద్వవా  అపాస  ా రూపస  ా       నిత్ాం  ద్ర్శనకాఙే్క్షణాః ||52|| 
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న్న్హ్ం  వేదై ర్య  త్పసా        న  ద్యనేన  న  చేజాయా | 
శ్క  ా ఏవంవిధ్య  దీ్షా్ం        ద్ృషావానసి  మాం  యథా ||53|| 
 

భకాి  ా త్వననాయా  శ్కాాః        అహ్మేవంవిధ్యఽర్జు న | 
జా్ఞతుం  దీ్షా్ం  చ  త్తే ివన        పీవేషా్ం  చ  పర్నపి ||54|| 
 

మత్కర్మకృనమత్పర్మాః        మద్భకాిః  సఙీ్ఖవర్షు త్ాః | 
నిర్ై వర్ాః  సర్వభూతేష్        యాః  స  మామేతి  ప్రణడ వ ||55|| 
 

  || ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర    శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ 

విశ్వరూపసనద ర్శనయోగో న్న్మ  ఏకాద్శ్లఽధ్యాయాః || 
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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  ద్యవద్శ్లఽధ్యాయాః 

భక్తయిోగాః 
అర్జు న   ఉవాచ   - 
ఏవం  సత్త్యుకాి  యే        భకిాసిావం  పర్జాప్రసతే | 
యే  చాపాక్షర్మవాకంి        తేషాం  కే  యోగవిత్మిాాః ||1|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
మయాావేశ్  ా మన్ధ  యే  మాం        నిత్ాయుకాి  ఉప్రసతే | 
శీ్దా్యా  పర్యోపేతాాః        తే  మే  యుకతి్మా  మతాాః ||2|| 
 

యే  త్వక్షర్మనిర్ణద శ్ామ్        అవాకంి  పర్జాప్రసతే | 
సర్వతీ్గమచిన ిాం  చ        కూటసామచలం  ధ్ు వమ్ ||3|| 
 

సనియయమేానిద ైయగీామం        సర్వతీ్  సమబుదా్యాః | 
తే  పీ్రపుయవని ి మామేవ        సర్వభూత్హితే   ర్తాాః ||4|| 
 

కేో శ్లఽధికత్ర్సేషిామ్        అవాకిాసకచిేత్సామ్  | 
అవాకిా  హి  గతిర్జద ాఃఖం        ద్వహ్వద్వభర్వాపాతే ||5|| 
 

యే  తు  సరావణి  కరామణి        మయి  సనయాస  ా మత్పరాాః | 
అననేానై వ  యోగేన        మాం  ధ్యాయన ి ఉప్రసతే ||6|| 
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తేషామహ్ం  సముదా్రిా        మృతుాసంసార్సాగరాత్ | 
భవామి  నచిరాతాపరా్        మయాావేశిత్చేత్సామ్ ||7|| 
 

మయేావ  మన  ఆధత్ువ        మయి  బుదా్వం  నివేశ్య | 
నివసిషాసి  మయేావ        అత్  ఊరా్వం  న  సంశ్యాః ||8|| 
 

అథ  చిత్ంి  సమాధ్యతుం        న  శ్కోయషి  మయి  సాిర్మ్ | 
అభాాసయోగేన  త్త్ాః        మామిచాాపుంి  ధనఞ్ు య ||9|| 
 

అభాాసేఽపాసమరా్యఽసి        మత్కర్మపర్మో  భవ | 
మద్రా్మప్త  కరామణి        కుర్వనిుదా్వమవాపుాసి ||10|| 
 

అథై త్ద్పాశ్కోిఽసి        కరి్జం  మద్రాగమాశీిత్ాః | 
సర్వకర్మఫలతాాగం        త్త్ాః  కుర్జ  యతాత్మవాన్ ||11|| 
 

శీ్రయో  హి  జా్ఞనమభాాసాత్        జా్ఞన్న్దా్యానం   విశిషాతే | 
ధ్యాన్న్త్కర్మఫలతాాగాః        తాాగాచాానిరి్ననరి్మ్ ||12|| 
 

అద్వవషాా  సర్వభూతాన్న్ం        మై్తీ్ాః  కర్జణ  ఏవ  చ | 
నిర్మమో  నిర్హ్ఙ్ఖకర్ాః        సమదుాఃఖసుఖాః   క్షమీ ||13|| 
 

సనిుషాాః  సత్త్ం  యోగీ        యతాతామ  ద్ృఢనిశ్ైయాః | 
మయార్షపత్మన్ధబుదా్వాః        యో  మద్భకాిః  స  మే  పీ్తయాః ||14|| 
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యసామన్ధయద్వవజతే  లోకాః        లోకాన్ధయద్వవజతే  చ  యాః | 
హ్రిామరి్భయోద్వవగై ాః        ముకోి   యాః  స  చ  మే  పీ్తయాః ||15|| 
 

అనపేక్షాః  శుచిర్ద క్షాః        ఉద్యసీన్ధ  గత్వాథాః | 
సరావర్మభపర్షతాాగీ        యో  మద్భకాిః   స  మే  పీ్తయాః ||16|| 
 

యో  న  హ్ృషాతి  న  ద్వవషాి        న  శ్లచతి  న  కాఙే్ఖతి | 
శుభాశుభపర్షతాాగీ        భక్తమిానాాః   స  మే   పీ్తయాః ||17|| 
 

సమాః  శ్తీౌ  చ  మితీే  చ        త్థా  మాన్న్పమానయోాః | 
శ్రతోషణ సుఖదుాఃఖేష్        సమాః  సఙీ్ఖవివర్షు త్ాః ||18|| 
 

తులానిన్న్ద సుితిర్మమన        సనిుషాో  యేన  కేనచిత్ | 
అనికేత్ాః  సాిర్మతిాః        భక్తమిానేమ  పీ్తయో  నర్ాః ||19|| 
 

యే  తు  ధరామామృత్మిద్ం        యథోకంి  పర్జాప్రసతే | 
శీ్ద్ద ధ్యన్న్  మత్పర్మాాః        భకిాసేఽితీవ   మే  పీ్తయాాః ||20|| 
 

  || ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర    శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ 

భక్తయిోగో  న్న్మ  ద్యవద్శ్లఽధ్యాయాః || 



  13. క్షేతీ్క్షేతీ్జావిభాగయోగాః 

* ఈ శ్లో కము అనియ ప్రఠానరి్ములలోను సర్వతీా లేనందున, పీతేాక్తంచి ఒక సంఖాను నిర్ణద శింపలేదు.   77 

ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  తీ్యోద్శ్లఽధ్యాయాః 

క్షేతీ్క్షేతీ్జావిభాగయోగాః 
అర్జు న   ఉవాచ   - 
పీకృతిం  పుర్జషం  చై వ        క్షేతీ్ం క్షేతీ్జామేవ  చ | 
ఏత్త్  వేద్వతుమిచాామి        జా్ఞనం  జా్యయం  చ  కేశ్వ ||0*|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
ఇద్ం  శ్రీర్ం  కౌనేయి        క్షేతీ్మిత్ాభిధీయతే | 
ఏత్ద్ర  ా వేతి ి  త్ం  పీ్రహాః        క్షేతీ్జా  ఇతి  త్ద్వవద్ాః ||1|| 
 

క్షేతీ్జాం  చాప్త  మాం  విదా్వ        సర్వక్షేతీేష్  భార్త్ | 
క్షేతీ్క్షేతీ్జాయోరాానం        యత్జాి్ఞనం  మత్ం  మమ ||2|| 
 

త్తేేతీ్ం  యచ  ై యాద్ృక  ై       యద్వవకార్ష  యత్శ్  ై యత్ | 
స  చ  యో  యత్పైభావశ్  ై       త్త్ుమాసేన  మే  శ్ృణ్డ ||3|| 
 

ఋషిభిర్బహధ్య  గీత్ం        ఛన్ధద భిర్షవవిధై ాః   పృథక్ | 
బీ్హ్మసూతీ్పదై శ్ై ైవ        హేతుమద్వభర్షవనిశిైతై ాః ||4|| 
 

మహాభూతానాహ్ఙ్ఖకర్ాః        బుదా్వర్వాకమిేవ  చ | 
ఇనిద ైయాణి  ద్శ్ై కం  చ        పఞ్  ైచేనిద ైయగోచరాాః ||5|| 
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ఇచా  ా ద్వవషాః  సుఖం దుాఃఖం        సఙ్ఖఘ త్శ్రైత్న్న్ ధృతిాః | 
ఏత్తేేతీ్ం  సమాసేన        సవికార్ముద్యహ్ృత్మ్ ||6|| 
 

అమానిత్వమద్ంభిత్వమ్        అహింసా క్ష్వనిరిార్ు వమ్ | 
ఆచార్యాప్రసనం శౌచం        సై్ర్ామాత్మవినిగీహ్ాః ||7|| 
 

ఇనిద ైయారా్ణష్  వై రాగామ్        అనహ్ఙ్ఖకర్  ఏవ  చ | 
జనమమృతుాజరావాాధి-దుాఃఖద్రషానుద్ర్శనమ్ ||8|| 
 

అసక్తరి్నభిషవఙీ్ఖాః        పుతీ్ద్యర్గృహాద్వష్ | 
నిత్ాం  చ  సమచిత్తి్వమ్        ఇషాానిషాోపపతిషి్ ||9|| 
 

మయి  చాననాయోగేన        భక్తరి్వాభిచార్షణ | 
వివికది్వశ్సేవిత్వమ్        అర్తిర్ు నసంసద్వ ||10|| 
 

అధ్యాత్మజా్ఞననిత్ాత్వం        త్త్ివజా్ఞన్న్రా్ద్ర్శనమ్ | 
ఏత్జా్ఞనమితి  పీ్నకమి్        అజా్ఞనం  యద్తోఽనాథా ||11|| 
 

జా్యయం  యత్తి్పైవక్ష్వామి        యజా్ఞతావఽమృత్మశుయతే | 
అన్న్ద్వమత్పర్ం  బీ్హ్మ        న సత్ని్న్యసదుచాతే ||12|| 
 

సర్వత్ాః  ప్రణిప్రద్ం  త్త్        సర్వతోఽక్షిశిర్యముఖమ్ | 
సర్వత్ాః  శుు తిమలోో కే        సర్వమావృత్  ా తిషితి ||13|| 
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సర్ణవనిద ైయగుణభాసం        సర్ణవనిద ైయవివర్షు త్మ్ | 
అసకంి  సర్వభృచై ైవ        నిరీ్జణం గుణభోకృి  చ ||14|| 
 

బ్హిర్నశి్  ై భూతాన్న్మ్        అచర్ం  చర్మేవ  చ | 
సూక్షమతావత్ది్విజా్యయం        దూర్సాం  చానికిే  చ  త్త్ ||15|| 
 

అవిభకంి  చ  భూతేష్        విభకమిివ  చ  సాిత్మ్ | 
భూత్భర్ృి  చ  త్జా్యయం        గీసిష్ణ   పీభవిష్ణ   చ ||16|| 
 

జోాతిషామప్త  త్జోు ాతిాః        త్మసాః  పర్ముచాతే | 
జా్ఞనం  జా్యయం  జా్ఞనగమాం        హ్ృద్వ  సర్వస  ా విషిిత్మ్ ||17|| 
 

ఇతి  క్షేతీ్ం  త్థా  జా్ఞనం        జా్యయం చ్ఛకంి  సమాసత్ాః | 
మద్భక ి ఏత్ద్వవజా్ఞయ        మద్యభవాయోపపద్ాతే ||18|| 
 

పీకృతిం  పుర్జషం  చై వ        విదా్ాన్న్ద్గ  ఉభావప్త | 
వికారాంశ్  ై గుణంశ్ై ైవ        విదా్వ  పీకృతిసమభవాన్ ||19|| 
 

కార్ాకర్ణకర్ృితేవ        హేతుాః  పీకృతిర్జచాతే | 
పుర్జషాః  సుఖదుాఃఖ్యన్న్ం        భోకృితేవ  హేతుర్జచాతే ||20|| 
 

పుర్జషాః  పీకృతిసాో  హి        భుఙ్క్షకి  పీకృతిజ్ఞనీుణన్ | 
కార్ణం  గుణసఙీ్గఽస  ా       సద్సద్రానిజనమసు ||21|| 
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ఉపదీ్షాాఽనుమన్న్ి చ        భరిా  భోకిా  మహేశ్వర్ాః | 
పర్మాతేమతి  చాపుాకాిః        ద్వహేఽసిమనుపర్జషాః  పర్ాః ||22|| 
 

య  ఏవం  వేతి ి పుర్జషం        పీకృతిం  చ  గుణైాః  సహ్ | 
సర్వథా  వర్మిాన్ధఽప్త        న  స  భూయోఽభిజ్ఞయతే ||23|| 
 

ధ్యానేన్న్త్మని  పశ్ాని ి       కేచిద్యతామనమాత్మన్న్ | 
అనే  ా సాఙ్్క్షాన  యోగేన        కర్మయోగేన  చాపర్ణ ||24|| 
 

అనే  ా తేవవమజ్ఞననాిః        శుు తావఽనేాభ  ా ఉప్రసతే | 
తేఽప్త  చాతిత్ర్నే ి వా        మృతుాం  శుు తిపరాయణాః ||25|| 
 

యావత్ుఞ్జ్ఞు యతే  క్తఞ్చైత్        సత్ివం   సాావర్జఙీ్ఖమమ్ | 
క్షేతీ్క్షేతీ్జాసంయోగాత్        త్ద్వవదా్వ  భర్త్రి్భ ||26|| 
 

సమం  సర్ణవష్  భూతేష్        తిషినంి  పర్మేశ్వర్మ్ | 
వినశ్ాత్ువవినశ్ానంి        యాః  పశ్ాతి  స  పశ్ాతి ||27|| 
 

సమం  పశ్ానిహ   సర్వతీ్        సమవసాిత్మీశ్వర్మ్ | 
న హినసిాాత్మన్న్ఽఽతామనం      త్తో యాతి పరాం గతిమ్ ||28|| 
 

పీకృతై ావ  చ  కరామణి        కీ్తయమాణని  సర్వశ్ాః | 
యాః  పశ్ాతి  త్థాఽఽతామనమ్        అకరిార్ం  స  పశ్ాతి ||29|| 
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యద్య  భూత్పృథగాభవమ్        ఏకసామనుపశ్ాతి | 
త్త్  ఏవ చ విసిార్ం        బీ్హ్మ సమపద్ాతే  త్ద్య ||30|| 
 

అన్న్ద్వతావనియరీ్జణతావత్        పర్మాతామయమవాయాః  | 
శ్రీర్సాోఽప్త  కౌనేయి        న  కర్యతి  న  లిపాతే ||31|| 
 

యథా  సర్వగత్ం  సౌక్ష్వమాత్        ఆకాశ్ం  న్ధపలిపాతే | 
సర్వతీావసాితో  ద్వహే        త్థాఽఽతామ  న్ధపలిపాతే ||32|| 
 

యథా  పీకాశ్యతేాకాః        కృత్ుయం  లోకమిమం  ర్విాః | 
క్షేతీ్ం  క్షేతీీ  త్థా  కృత్ుయం        పీకాశ్యతి  భార్త్ ||33|| 
 

క్షేతీ్క్షేతీ్జాయోర్ణవమ్        అనరి్ం  జా్ఞనచక్షుషా | 
భూత్పీకృతిమోక్షం చ        యే  విదురాాని ి తే  పర్మ్ ||34|| 
 

  || ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర    శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ 

క్షేతీ్క్షేతీ్జావిభాగయోగో న్న్మ  తీ్యోద్శ్లఽధ్యాయాః || 
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ఓం  శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  చతుర్ద శ్లఽధ్యాయాః 
గుణతీ్యవిభాగయోగాః 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
పర్ం  భూయాః  పీవక్ష్వామి        జా్ఞన్న్న్న్ం  జా్ఞనముత్మిమ్ | 
యజా్ఞతావ  మునయాః  సర్ణవ        పరాం  సిదా్వమితో  గతాాః ||1|| 
 

ఇద్ం  జా్ఞనముప్రశీిత్  ా       మమ  సాధర్మామాగతాాః | 
సరీ్ణఽప్త  న్ధపజ్ఞయనే ి       పీలయే  న  వాథని ి చ ||2|| 
 

మమ  యోనిర్మహ్ద్బైహ్మ        త్సిమనీర్భం  ద్ధ్యమాహ్మ్ | 
సమభవాః  సర్వభూతాన్న్ం        త్తో  భవతి  భార్త్ ||3|| 
 

సర్వయోనిష్  కౌనేయి        మూర్యిాః  సమభవని ి యాాః | 
తాసాం  బీ్హ్మ  మహ్ద్రానిాః        అహ్ం  బీజపీద్ాః  ప్తతా ||4|| 
 

సత్ివం  ర్జసమి  ఇతి        గుణాః  పీకృతిసమభవాాః | 
నిబ్ధయని ి మహాబాహో        ద్వహే  ద్వహినమవాయమ్ ||5|| 
 

త్తీ్  సత్ ివం  నిర్మలతావత్        పీకాశ్కమన్న్మయమ్ | 
సుఖసఙీ్క్షన  బ్ధ్యయతి        జా్ఞనసఙీ్క్షన  చానఘ ||6|| 
 

ర్జో  రాగాత్మకం  విదా్వ        త్ృషాణ సఙీ్ఖసముద్భవమ్ | 
త్నియబ్ధ్యయతి  కౌనేయి        కర్మసఙీ్క్షన   ద్వహినమ్ ||7|| 
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త్మస ివజా్ఞనజం  విదా్వ        మోహ్నం  సర్వద్వహిన్న్మ్ | 
పీమాద్యలసానిదీ్యభిాః        త్నియబ్ధ్యయతి  భార్త్ ||8|| 
 

సత్ివం  సుఖే  సఞ్ు యతి        ర్జాః  కర్మణి  భార్త్ | 
జా్ఞనమావృత్  ా తు  త్మాః        పీమాద్వ  సఞ్ు యతుాత్ ||9|| 
 

ర్జసమిశాైభిభూయ        సత్ివం  భవతి  భార్త్ | 
ర్జాః  సత్ ివం  త్మశ్ై ైవ        త్మాః  సత్ ివం  ర్జసథిా ||10|| 
 

సర్వద్యవర్ణష్  ద్వహేఽసిమన్        పీకాశ్   ఉపజ్ఞయతే | 
జా్ఞనం  యద్య  త్ద్య  విద్యాత్        వివృదా్ం  సత్ ివమితుాత్ ||11|| 
 

లోభాః  పీవృతిరిార్మభాః        కర్మణమశ్మాః  సపృహా | 
ర్జసేాతాని  జ్ఞయనే ి       వివృదా్వ  భర్త్రి్భ ||12|| 
 

అపీకాశ్లఽపీవృతిశి్  ై       పీమాద్ర  మోహ్  ఏవ  చ | 
త్మసేాతాని  జ్ఞయనే ి       వివృదా్వ  కుర్జననద న ||13|| 
 

యద్య  సతే ివ   పీవృదా్వ  తు        పీలయం  యాతి  ద్వహ్భృత్ | 
త్ద్రత్మివిద్యం  లోకాన్        అమల్లనపైతిపద్ాతే ||14|| 
 

ర్జసి  పీలయం  గతావ        కర్మసఙీ్క్షష్  జ్ఞయతే | 
త్థా  పీలీనసమిసి        మూఢయోనిష్  జ్ఞయతే ||15|| 
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కర్మణాః  సుకృత్సాాహాః        సాతి ివకం  నిర్మలం  ఫలమ్ | 
ర్జససుి  ఫలం  దుాఃఖమ్        అజా్ఞనం  త్మసాః  ఫలమ్ ||16|| 
 

సతిావత్ుఞ్జ్ఞు యతే  జా్ఞనం        ర్జసో  లోభ  ఏవ  చ | 
పీమాద్మోహౌ  త్మసాః        భవతోఽజా్ఞనమేవ  చ ||17|| 
 

ఊరా్వం  గచాని ి సత్ ివసాాాః        మధ్య  ా తిషిని ి రాజసాాః | 
జఘనాగుణవృతిసాిాాః        అధ్య  గచాని ి తామసాాః ||18|| 
 

న్న్నాం  గుణేభాాః  కరిార్ం        యద్య  దీ్షాాఽనుపశ్ాతి | 
గుణేభాశ్  ై పర్ం  వేతి ి       మద్యభవం సోఽధిగచాతి ||19|| 
 

గుణనేతానతీత్  ా తీీన్        ద్వహీ  ద్వహ్సముద్భవాన్ | 
జనమమృతుాజరాదుాఃఖైాః        విముకోిఽమృత్మశుయతే ||20|| 
 

అర్జు న  ఉవాచ   - 
కై ర్షో ఙ్ఖగ సీర నీుణనేతాన్        అతీతో  భవతి  పీభో | 
క్తమాచార్ాః  కథం  చై తాన్        తీీనీుణనతివర్తిే ||21|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
పీకాశ్ం  చ  పీవృతింి  చ        మోహ్మేవ  చ  ప్రణడ వ | 
న ద్వవషాి  సమపైవృతిాని        న  నివృతిాని  కాఙే్ఖతి ||22|| 
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ఉద్యసీనవద్యసీనాః        గుణైర్య  ాన  విచాలాతే | 
గుణ  వర్ని ి ఇతేావ        యోఽవతిషితి  నేఙీ్ఖతే ||23|| 
 

సమదుాఃఖసుఖాః   సవసాాః        సమలోషాాశ్మకాఞ్ైనాః | 
తులాపీ్తయాపీ్తయో  ధీర్ాః        తులానిన్న్ద త్మసంసుితిాః ||24|| 
 

మాన్న్పమానయోసుిలాాః        తులో  ా  మితీార్షపక్షయోాః | 
సరావర్మభపర్షతాాగీ        గుణతీత్ాః  స  ఉచాతే ||25|| 
 

మాం  చ  యోఽవాభిచార్ణణ        భక్తయిోగేన   సేవతే | 
స  గుణనుమతీతై ాతాన్        బీ్హ్మభూయాయ   కలపతే ||26|| 
 

బీ్హ్మణ్డ  హి  పీతిషిాఽహ్మ్        అమృత్సాావాయస  ా  చ | 
శాశ్వత్స  ా చ  ధర్మస  ా       సుఖస్ై ాకానికిస  ా చ ||27|| 
 

  || ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర    శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ 
గుణతీ్యవిభాగయోగో న్న్మ  చతుర్ద శ్లఽధ్యాయాః ||
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ఓం శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ  పఞ్ైద్శ్లఽధ్యాయాః 
పుర్జషోత్మిపీ్రప్తయిోగాః 

శీ్ర  భగవానువాచ   - 
ఊరా్వమూలమధాఃశాఖమ్        అశ్వతా్ం  పీ్రహర్వాయమ్ | 
ఛన్న్ద ంసి  యస  ా పరాణ ని        యసంి వేద్  స  వేద్విత్ ||1|| 
 

అధశ్లైరా్వం   పీసృతాససి  ా శాఖ్యాః   
 గుణపీవృదా్య  విషయపీవాల్లాః | 
అధశ్  ై మూల్లనానుసనతిాని 
 కరామనుబ్నాని  మనుషాలోకే ||2|| 
 

న రూపమసేాహ్  త్థోపలభాతే   
 న్న్న్ధి  న  చాద్వర్య చ  సంపీతిషిా | 
అశ్వతా్మేనం  సువిరూఢమూలమ్ 
 అసఙీ్ఖశ్సేర ణ  ద్ృఢేన  ఛితిావ ||3|| 
 

త్త్ాః  పద్ం  త్త్పర్షమారీ్షత్వాం 
 యసిమనీతా  న  నివర్నిి ి భూయాః | 
త్మేవ  చాద్ాం  పుర్జషం  పీపద్వ  ా
 యత్ాః  పీవృతిాిః  పీసృతా  పురాణ ||4|| 
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నిరామనమోహా   జిత్సఙీ్ఖద్రషాాః 
 అధ్యాత్మనితా  ా వినివృత్కిామాాః | 
ద్వనవ వర్షవముకిాాః  సుఖదుాఃఖ  సఞ్ఞ ాః 
 గచాన ిామూఢాః  పద్మవాయం  త్త్ ||5|| 
 

న  త్ద్యభసయతే  సూర్ాాః        న  శ్శాఙ్గక  న  ప్రవకాః | 
యదీ్తావ  న  నివర్నిే ి       త్దా్యమ  పర్మం  మమ ||6|| 
 

మమై్వాంశ్ల  జీవలోకే        జీవభూత్ాః  సన్న్త్నాః | 
మనాః  షషిాననిద ైయాణి        పీకృతిసాాని  కరి్తి ||7|| 
 

శ్రీర్ం  యద్వాప్నయతి        యచాైపుాతాకైమతీశ్వర్ాః | 
గృహీతై వతాని  సంయాతి        వాయురీ్నా్న్నివాశ్యాత్ ||8|| 
 

శీ్లతీ్ం  చక్షుాః  సపర్శనం  చ        ర్సనం  ఘ్ను ణమేవ  చ | 
అధిషిాయ  మనశాైయం        విషయానుపసేవతే ||9|| 
 

ఉతాకైమనంి  సాిత్ం  వాఽప్త        భుఞ్జ్ఞు నం  వా  గుణనివత్మ్ | 
విమూఢ  న్న్నుపశ్ాని ి       పశ్ాని ి జా్ఞనచక్షుషాః ||10|| 
 

యత్న్ధి  యోగినశ్ై ైనం        పశ్ాన్న్ిాత్మనావసాిత్మ్ | 
యత్న్ధి ఽపాకృతాతామనాః        నై నం  పశ్ాన ి చాేత్సాః ||11|| 
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యద్యద్వత్ాగత్ం తేజాః        జగద్యభసయతేఽఖిలమ్ | 
యచైనద ైమసి  యచాైగ్నయ        త్తేజిో  విదా్వ  మామకమ్ ||12|| 
 

గామావిశ్  ాచ  భూతాని        ధ్యర్యామాహ్మోజసా | 
పుషాణ మి  చౌషధీాః  సరావాః        సోమో  భూతావ  ర్సాత్మకాః ||13|| 
 

అహ్ం  వై శావనర్య  భూతావ        పీ్రణిన్న్ం  ద్వహ్మాశీిత్ాః | 
పీ్రణప్రనసమాయుకాిః        పచామానయం  చతుర్షవధమ్ ||14|| 
 

సర్వస  ా చాహ్ం  హ్ృద్వ  సనియవిషాాః   
 మత్ాిః  సమృతిరాానమప్నహ్నం  చ | 
వేదై శ్  ై సర్ై వర్హ్మేవ   వేద్ాాః 
 వేద్యనకిృద్వవద్విద్వవ   చాహ్మ్ ||15|| 
 

ద్యవవిమౌ  పుర్జషౌ  లోకే        క్షర్శాైక్షర్  ఏవ  చ | 
క్షర్ాః  సరావణి  భూతాని        కూటసాోఽక్షర్  ఉచాతే ||16|| 
 

ఉత్మిాః  పుర్జషస ివనాాః        పర్మాతేమతుాద్యహ్ృత్ాః | 
యో  లోకతీ్యమావిశ్  ా       బిభర్ ి వాాయ  ఈశ్వర్ాః ||17|| 
 

యసామతే్ర్మతీతోఽహ్మ్        అక్షరాద్ప్త  చ్ఛత్మిాః | 
అతోఽసిమ  లోకే  వేద్వ  చ        పీథిత్ాః  పుర్జషోత్మిాః ||18|| 
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యో  మామేవమసమూమఢాః        జ్ఞన్న్తి  పుర్జషోత్మిమ్ | 
స  సర్వవిద్భజతి  మాం        సర్వభావేన  భార్త్ ||19|| 
 

ఇతి  గుహ్ాత్మం శాసర మ్        ఇద్ముకంి  మయాఽనఘ | 
ఏత్దుబదా్యవ  బుదా్వమాన్న్ుాత్        కృత్కృత్ాశ్  ై భార్త్ ||20|| 
 

  || ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర    శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ 

పుర్జషోత్మిపీ్రప్తయిోగో న్న్మ  పఞ్ైద్శ్లఽధ్యాయాః || 
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ఓం శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ షోడ్శ్లఽధ్యాయాః 

దై వాసుర్సమపద్వవభాగయోగాః 
శీ్ర  భగవానువాచ   - 
అభయం  సత్ ివసంశుదా్వాః        జా్ఞనయోగవావసాితిాః | 
ద్యనం  ద్మశ్  ై యజాశ్  ై       సావధ్యాయసపి  ఆర్ు వమ్ ||1|| 
 

అహింసా  సత్ామకీోధాః        తాాగాః  శానిరి్పై శునమ్ | 
ద్యా భూతేషవలోలుప ివం        మార్ద వం  హీీర్చాపలమ్ ||2|| 
 

తేజాః  క్షమా ధృతిాః  శౌచమ్        అదీ్రహో  న్న్తిమానితా | 
భవని ి సమపద్ం  దై వమ్        అభిజ్ఞత్స  ా భార్త్ ||3|| 
 

ద్మోభ  ద్ర్యపఽభిమానశ్  ై       కీోధాః  ప్రర్జషామేవ  చ | 
అజా్ఞనం  చాభిజ్ఞత్స  ా       ప్రరా్  సమపద్మాసురీమ్ ||4|| 
 

దై వ  సమపద్వవమోక్ష్వయ        నిబ్నా్న్యాసురీ  మతా | 
మా శుచాః  సమపద్ం  దై వమ్        అభిజ్ఞతోఽసి  ప్రణడ వ ||5|| 
 

ద్రవ  భూత్సరీ్మ  లోకేఽసిమన్        దై వ  ఆసుర్  ఏవ  చ | 
దై వో  విసరి్శ్ాః  పీ్నకాిః        ఆసుర్ం ప్రరా్  మే  శ్ృణ్డ ||6|| 
 

పీవృతింి  చ  నివృతింి  చ        జన్న్  న  విదురాసురాాః | 
న శౌచం  న్న్ప్త  చాచార్ాః        న సత్ాం  తేష్  విద్ాతే ||7|| 
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అసత్ామపీతిషిం తే        జగద్యహర్నశ్వర్మ్ | 
అపర్సపర్సమూభత్ం        క్తమనాతాకమహై తుకమ్ ||8|| 
 

ఏతాం  ద్ృషాిమవషాభ  ా       నషాాతామన్ధఽలపబుదా్యాః | 
పీభవనిుాగీకరామణాః        క్షయాయ  జగతోఽహితాాః ||9|| 
 

కామమాశీిత్  ా దుషూపర్ం        ద్మభమానమద్యనివతాాః | 
మోహాదీ్ృహీతావసదీ్యైహాన్        పీవర్నిేఽిశుచివీతాాః  ||10|| 
 

చిన్న్ిమపర్షమేయాం  చ        పీలయాన్న్ిముప్రశీితాాః | 
కామోపభోగపర్మాాః        ఏతావద్వతి  నిశిైతాాః ||11|| 
 

ఆశాప్రశ్శ్తై ర్బదా్యాః        కామకీోధపరాయణాః | 
ఈహ్నే ి కామభోగారా్మ్        అన్న్ాయేన్న్రా్సఞ్ైయాన్ ||12|| 
 

ఇద్మద్  ా మయా  లబా్మ్        ఇమం  పీ్రపేు  ా మన్ధర్థమ్ | 
ఇద్మసీది్మప్త  మే        భవిషాతి  పునరా్నమ్ ||13|| 
 

అసౌ మయా  హ్త్ాః  శ్తుు ాః        హ్నిష్య  ాచాపరానప్త | 
ఈశ్వర్యఽహ్మహ్ం  భోగీ        సిదా్రఽహ్ం  బ్లవానుుఖ ||14|| 
 

ఆఢోాఽభిజనవానసిమ        కోఽన్ధాఽసి ి సద్ృశ్ల  మయా | 
యక్షే  ా ద్యసాామి  మోద్వష్య  ా       ఇత్ాజా్ఞనవిమోహితాాః ||15|| 
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అనేకచిత్విిభీాన్న్ిాః        మోహ్జ్ఞలసమావృతాాః | 
పీసకిాాః  కామభోగేష్        పత్ని ి నర్కేఽశుచౌ ||16|| 
 

ఆత్మసమాభవితాాః  సబాిాాః        ధనమానమద్యనివతాాః | 
యజనే ి న్న్మయజై సే ి       ద్మేభన్న్విధిపూర్వకమ్ ||17|| 
 

అహ్ఙ్ఖకర్ం  బ్లం  ద్ర్పం        కామం  కీోధం  చ  సంశీితాాః | 
మామాత్మపర్ద్వహేష్        పీద్వవషన్ధిఽభాసూయకాాః ||18|| 
 

తానహ్ం  ద్వవషత్ాః  కూు రాన్        సంసార్ణష్  నరాధమాన్ | 
క్షిప్రమాజసీమశుభాన్        ఆసురీష్యవవ యోనిష్ ||19|| 
 

ఆసురీం  యోనిమాపన్న్యాః        మూఢ  జనమని  జనమని | 
మామపీ్రపై ావ  కౌనేయి         త్తో  యాన ి ధామాం  గతిమ్ ||20|| 
 

తీివిధం  నర్కసేాద్ం        ద్యవర్ం  న్న్శ్నమాత్మనాః | 
కామాః  కీోధసథిా  లోభాః        త్సామద్వత్త్ర యం  త్ాజ్యత్ ||21|| 
 

ఏతై ర్షవముకాిః  కౌనేయి        త్మోద్యవర్ై సిర భిర్యర్ాః | 
ఆచర్తాాత్మనాః  శీ్రయాః        త్తో  యాతి పరాం గతిమ్ ||22|| 
 

యాః  శాసర విధిముత్ుృజ  ా       వర్తిే  కామకార్త్ాః | 
న స సిదా్వమవాప్నయతి        న సుఖం న  పరాం గతిమ్ ||23|| 
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త్సామచాాసర ం  పీమాణం  తే        కారాాకార్ావావసాితౌ | 
జా్ఞతావ  శాసర విధ్యన్ధకంి        కర్మ  కరి్జమిహార్హ సి ||24|| 
 

  || ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర    శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ 

దై వాసుర్సమపద్వవభాగయోగో న్న్మ  షోడ్శ్లఽధ్యాయాః || 
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ఓం శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ సపది్శ్లఽధ్యాయాః 
శీ్దా్యతీ్యవిభాగయోగాః 

అర్జు న  ఉవాచ  - 
యే  శాసర విధిముత్ుృజ  ా       యజనే ి  శీ్దా్యానివతాాః | 
తేషాం  నిషిా తు కా కృషణ         సత్ివమాహో  ర్జసమిాః ||1|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ  - 
తీివిధ్య  భవతి  శీ్దా్య        ద్వహిన్న్ం  సా  సవభావజ్ఞ | 
సాతి ివకీ  రాజసీ  చై వ        తామసీ  చేతి  తాం  శ్ృణ్డ ||2|| 
 

సతిావనురూప్ర  సర్వస  ా       శీ్దా్య  భవతి  భార్త్ | 
శీ్దా్యమయోఽయం  పుర్జషాః        యో యచాైదా్ాః  స ఏవ  సాః ||3|| 
 

యజనే ి సాతి ివకా  ద్వవాన్        యక్షర్క్ష్వంసి  రాజసాాః | 
పీేతాన్ధభత్గణంశాైనే  ా       యజనే ి తామసా  జన్న్ాః ||4|| 
 

అశాసర విహిత్ం  ఘోర్ం        త్పానే ి యే  త్ప్న  జన్న్ాః | 
ద్మాభహ్ఙ్ఖకర్సంయుకాిాః        కామరాగబ్ల్లనివతాాః ||5|| 
 

కర్శయనాిః  శ్రీర్సాం        భూత్గీామమచేత్సాః | 
మాం  చై వానాిః  శ్రీర్సాం        తానివదా్యాసుర్నిశ్ైయాన్ ||6|| 
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ఆహార్స ివప్త  సర్వస  ా       తీివిధ్య  భవతి  పీ్తయాః | 
యజాసపిసథిా  ద్యనం        తేషాం  భేద్మిమం  శ్ృణ్డ ||7|| 
 

ఆయుాఃసత్ివబ్ల్లర్యగ -ాసుఖపీీతివివరా్న్న్ాః | 
ర్సాాాః  సియగాాాః సాిరా హ్ృద్యాాః        ఆహారాాః  సాతి ివకపీ్తయాాః ||8|| 
 

కటవమో లవణతుాషణ -తీక్షణ రూక్షవిద్యహినాః | 
ఆహారా  రాజససేాషాాాః        దుాఃఖశ్లకామయపీద్యాః ||9|| 
 

యాత్యామం  గత్ర్సం        పూతి  పర్జాషిత్ం  చ  యత్ | 
ఉచిాషామప్త  చామేధాం        భోజనం  తామసపీ్తయమ్ ||10|| 
 

అఫల్లకాఙే్క్షభిర్ాజాాః        విధిద్ృషాో  య  ఇజాతే | 
యషావామేవేతి  మనాః        సమాధ్యయ  స  సాతి ివకాః ||11|| 
 

అభిసనా్న్య  తు  ఫలం        ద్మాభరా్మప్త  చై వ  యత్ | 
ఇజాతే  భర్త్శీ్రషి        త్ం యజాం విదా్వ  రాజసమ్ ||12|| 
 

విధిహీనమసృషాానయం        మనర హీనమద్క్షిణమ్ | 
శీ్దా్యవిర్హిత్ం  యజాం        తామసం  పర్షచక్షతే ||13|| 
 

ద్వవద్వవజగుర్జపీ్రజా-పూజనం శౌచమార్ు వమ్ | 
బీ్హ్మచర్ామహింసా  చ        శారీర్ం  త్ప  ఉచాతే ||14|| 
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అనుద్వవగకర్ం  వాకాం        సత్ాం  పీ్తయహిత్ం  చ  యత్ | 
సావధ్యాయాభాసనం  చై వ        వాఙ్ఖమయం  త్ప  ఉచాతే ||15|| 
 

మనాః  పీసాద్ాః  సౌమాత్వం        మౌనమాత్మవినిగీహ్ాః | 
భావసంశుదా్వర్షతేాత్త్        త్ప్న  మానసముచాతే ||16|| 
 

శీ్దా్యా  పర్యా  త్పంి        త్పసతిిర విధం  నర్ై ాః | 
అఫల్లకాఙే్క్షభిర్జాకై ాః        సాతి ివకం  పర్షచక్షతే ||17|| 
 

సతాకర్మానపూజ్ఞరా్ం        త్ప్న  ద్మేభన  చై వ  యత్ | 
కీ్తయతే  త్ద్వహ్  పీ్నకంి        రాజసం  చలమధ్ు వమ్ ||18|| 
 

మూఢగీాహేణత్మన్ధ యత్        పీడ్యా  కీ్తయతే  త్పాః | 
పర్సోాతాుద్న్న్రా్ం  వా        త్తిామసముద్యహ్ృత్మ్ ||19|| 
 

ద్యత్వామితి  యద్యద నం        ద్గయతేఽనుపకార్షణే | 
ద్వశ్ర  కాలే  చ  ప్రతీే  చ        త్ద్యద నం సాతి ివకం సమృత్మ్ ||20|| 
 

యతిు  పీతుాపకారారా్ం        ఫలముద్వద శ్  ా వా  పునాః | 
ద్గయతే  చ  పర్షక్తో షాం         త్ద్యద నం  రాజసం  సమృత్మ్ ||21|| 
 

అద్వశ్కాలే  యద్యద నమ్        అప్రతీేభాశ్  ై  ద్గయతే | 
అసత్కృత్మవజా్ఞత్ం        త్తిామసముద్యహ్ృత్మ్ ||22|| 
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ఓం  త్త్ుద్వతి  నిర్ణద శ్ాః        బీ్హ్మణసిర విధాః  సమృత్ాః | 
బీాహ్మణసేని  వేద్యశ్  ై       యజా్ఞశ్  ై విహితాాః  పురా ||23|| 
 

త్సామద్రమితుాద్యహ్ృత్  ా       యజాద్యనత్పాఃకీ్తయాాః  | 
పీవర్నిే ి విధ్యన్ధకిాాః        సత్త్ం  బీ్హ్మవాద్వన్న్మ్ ||24|| 
 

త్ద్వత్ానభిసనా్న్య        ఫలం  యజాత్పాఃకీ్తయాాః | 
ద్యనకీ్తయాశ్  ై వివిధ్యాః        కీ్తయనే ి మోక్షకాఙే్క్షభిాః ||25|| 
 

సద్యభవే  సాధ్భావే  చ        సద్వతేాత్త్పైయుజాతే | 
పీశ్సే ి కర్మణి  త్థా        సచాబ్ద ాః  ప్రరా్  యుజాతే ||26|| 
 

యజా్య  త్పసి  ద్యనే  చ        సాితిాః  సద్వతి  చ్ఛచాతే | 
కర్మ  చై వ  త్ద్రాీయం        సద్వతేావాభిధీయతే ||27|| 
 

అశీ్దా్యా  హత్ం  ద్త్ంి        త్పసపింి  కృత్ం  చ  యత్ | 
అసద్వతుాచాతే  ప్రరా్        న  చ  త్తేపైత్  ా న్ధ  ఇహ్ ||28|| 
 

|| ఓం  త్త్ుద్వతి  శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు 
బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర    శీ్రకృషాణ ర్జు నసంవాద్వ 
శీ్దా్యతీ్యవిభాగయోగో న్న్మ  సపది్శ్లఽధ్యాయాః || 
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ఓం శీ్ర  పర్మాత్మనే నమాః 
అథ అషాాద్శ్లఽధ్యాయాః 
మోక్షసన్న్యాసయోగాః 

అర్జు న  ఉవాచ - 
సన్న్యాసస  ామహాబాహో        త్త్ివమిచాామి వేద్వతుమ్ | 
తాాగస  ాచ హ్ృషీకేశ్        పృథకేకశినిషూద్న ||1|| 
 

శీ్ర  భగవానువాచ - 
కామాాన్న్ం  కర్మణం  న్న్ాసం        సన్న్యాసం  కవయో  విదుాః | 
సర్వకర్మఫలతాాగం        పీ్రహసిాాగం   విచక్షణాః ||2|| 
 

తాాజాం  ద్రషవద్వతేాకే        కర్మ  పీ్రహర్మనషిణః | 
యజాద్యనత్పాఃకర్మ        న తాాజామితి  చాపర్ణ ||3|| 
 

 నిశ్ైయం  శ్ృణ్డ  మే  త్తీ్        తాాగే  భర్త్సత్మి | 
తాాగో  హి  పుర్జషవాాఘు         తీివిధాః  సమపైకీర్షతి్ాః ||4|| 
 

యజాద్యనత్పాఃకర్మ        న  తాాజాం  కార్ామేవ  త్త్ | 
యజాో  ద్యనం  త్పశ్ై ైవ        ప్రవన్న్ని  మనషిణమ్ ||5|| 
 

ఏతానాప్త  తు  కరామణి        సఙీ్ఖం  త్ాకాివ  ఫల్లని  చ | 
కర్విాానతి  మే  ప్రరా్        నిశిైత్ం  మత్ముత్మిమ్ ||6|| 
 



  18. మోక్షసన్న్యాసయోగాః 

  99 

 

నియత్స  ా తు  సన్న్యాసాః        కర్మణ్డ  న్ధపపద్ాతే | 
మోహాత్సి  ా పర్షతాాగాః        తామసాః   పర్షకీర్షతి్ాః ||7|| 
 

దుాఃఖమితేావ   యత్కర్మ        కాయకేో శ్భయాత్ి జా్యత్ | 
స  కృతావ  రాజసం  తాాగం        నై వ  తాాగఫలం  లభేత్ ||8|| 
 

కార్ామితేావ  యత్కర్మ        నియత్ం  కీ్తయతేఽర్జు న | 
సఙీ్ఖం  త్ాకాివ  ఫలం  చై వ        స  తాాగాః  సాతి ివకో  మత్ాః ||9|| 
 

న  ద్వవషాాకుశ్లం  కర్మ        కుశ్లే  న్న్నుషజు తే | 
తాాగీ  సత్ివసమావిషాాః        మేధ్యవ  ఛినయసంశ్యాః ||10|| 
 

న  హి  ద్వహ్భృతా  శ్కాం        త్ాకుిం  కరామణాశ్రషత్ాః | 
యసుి  కర్మఫలతాాగీ        స  తాాగీత్ాభిధీయతే ||11|| 
 

అనిషామిషాం  మిశీ్ం  చ        తీివిధం  కర్మణాః  ఫలమ్ | 
భవత్ాతాాగిన్న్ం  పీేత్  ా       న  తు  సన్న్యాసిన్న్ం  కవచిత్ ||12|| 
 

పఞ్ై ైతాని  మహాబాహో        కార్ణని  నిబోధ  మే | 
సాఙ్్క్ష  ా కృతానే ి  పీ్నకిాని        సిదా్యే  సర్వకర్మణమ్ ||13|| 
 

అధిషిానం  త్థా  కరిా        కర్ణం  చ  పృథగివధమ్ | 
వివిధ్యశ్  ై పృథకేైషాాాః        దై వం  చై వాతీ్  పఞ్ైమమ్ ||14|| 
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శ్రీర్వాఙ్ఖమన్ధభిర్ాత్        కర్మ  పీ్రర్భతే  నర్ాః | 
న్న్ాయాం  వా  విపరీత్ం  వా        పఞ్ై ైతే  త్స  ా హేత్వాః ||15|| 
 

త్తై ైవం  సతి  కరిార్మ్        ఆతామనం  కేవలం  తు  యాః | 
పశ్ాత్ాకృత్బుదా్వతావత్        న  స  పశ్ాతి  దుర్మతిాః ||16|| 
 

యస  ా న్న్హ్ఙ్ఖకృతో  భావాః        బుదా్వర్ాస  ా న  లిపాతే | 
హ్తావఽప్త  స  ఇమాలోో కాన్        న  హ్ని ి న  నిబ్ధాతే ||17|| 
 

జా్ఞనం  జా్యయం  పర్షజా్ఞతా        తీివిధ్య  కర్మచ్ఛద్న్న్ | 
కర్ణం  కర్మ కర్ణతిి        తీివిధాః  కర్మసఙీ్ఖైహ్ాః ||18|| 
 

జా్ఞనం  కర్మ  చ  కరిా  చ        తీిధై వ  గుణభేద్త్ాః | 
పీ్నచాతే  గుణసఙ్్ఖానే        యథావచాృణ్డ  తానాప్త ||19|| 
 

సర్వభూతేష్  యేనై కం        భావమవాయమీక్షతే | 
అవిభకంి  విభకేషి్        త్జా్ఞనం  విదా్వ  సాతి ివకమ్ ||20||  
 

పృథకే ివన  తు  యజా్ఞనం        న్న్న్న్భావానపృథగివధ్యన్ | 
వేతి ి సర్ణవష్  భూతేష్         త్జా్ఞనం  విదా్వ  రాజసమ్ ||21|| 
 

యతుి  కృత్ుయవద్వకసిమన్        కార్ణ  ా సకమిహై తుకమ్ | 
అత్తిావరా్వద్లపం  చ        త్తిామసముద్యహ్ృత్మ్ ||22|| 
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నియత్ం  సఙీ్ఖర్హిత్మ్        అరాగద్వవషత్ాః  కృత్మ్ | 
అఫలపీేపుున్న్  కర్మ        యత్తిాుతి ివకముచాతే ||23|| 
 

యతుి  కామేపుున్న్  కర్మ        సాహ్ఙ్ఖకర్ణణ  వా  పునాః | 
కీ్తయతే  బ్హల్లయాసం        త్దీ్యజసముద్యహ్ృత్మ్ ||24|| 
 

అనుబ్నాం  క్షయం  హింసామ్        అనపేక్ష  ా చ  పౌర్జషమ్ | 
మోహాద్యర్భాతే  కర్మ        యత్తిిామసముచాతే ||25|| 
 

ముకసిఙీ్గఽనహ్ంవాద్గ        ధృతుాతాుహ్సమనివత్ాః | 
సిదా్ాసిదా్రార్షయర్షవకార్ాః        కరిా  సాతి ివక  ఉచాతే ||26|| 
 

రాగీ కర్మఫలపీేపుుాః        లుబాో  హింసాత్మకోఽశుచిాః | 
హ్రి్శ్లకానివత్ాః  కరిా        రాజసాః  పర్షకీర్షతి్ాః ||27|| 
 

అయుకాిః  పీ్రకృత్ాః  సబాి్ాః        శ్ఠో  నై షకృతికోఽలసాః | 
విషాద్గ  ద్గర్ఘ సూతీీ  చ        కరిా  తామస  ఉచాతే ||28|| 
 

బుదా్వర్ణభద్ం  ధృతేశ్ై ైవ        గుణత్సిర విధం  శ్ృణ్డ | 
పీ్నచామానమశ్రష్యణ        పృథకే ివన  ధనఞ్ు య ||29|| 
 

పీవృతింి  చ  నివృతింి చ        కారాాకార్ణ  ా భయాభయే | 
బ్నాం  మోక్షం  చ  యా  వేతి ి       బుదా్వాః  సా  ప్రరా్  సాతి ివకీ ||30|| 
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యయా  ధర్మమధర్మం  చ        కార్ాం  చాకార్ామేవ  చ | 
అయథావత్పైజ్ఞన్న్తి        బుదా్వాః  సా  ప్రరా్  రాజసీ ||31|| 
 

అధర్మం  ధర్మమితి  యా        మనాతే  త్మసాఽఽవృతా | 
సరావరాానివపరీతాంశ్  ై       బుదా్వాః  సా  ప్రరా్  తామసీ ||32|| 
 

ధృతా  ా యయా  ధ్యర్యతే        మనాః   పీ్రణేనిద ైయకీ్తయాాః | 
యోగేన్న్వాభిచార్షణ  ా       ధృతిాః  సా  ప్రరా్  సాతి ివకీ ||33|| 
 

యయా  తు  ధర్మకామారాాన్        ధృతా  ాధ్యర్యతేఽర్జు న | 
పీసఙీ్క్షన  ఫల్లకాఙే్క్ష        ధృతిాః  సా ప్రరా్ రాజసీ ||34|| 
 

యయా  సవపయం  భయం  శ్లకం        విషాద్ం  మద్మేవ  చ | 
న  విముఞ్ైతి  దుర్ణమధ్యాః        ధృతిాః  సా  తామసీ  మతా  ||35|| 
 

సుఖం  తివద్యనం  తీివిధం        శ్ృణ్డ  మే  భర్త్రి్భ | 
అభాాసాదీ్మతే  యతీ్        దుాఃఖ్యనంి  చ  నిగచాతి ||36|| 
 

యత్ది్గీే   విషమివ        పర్షణమేఽమృతోపమమ్ | 
త్తుుఖం  సాతి ివకం  పీ్నకమి్        ఆత్మబుదా్వపీసాద్జమ్ ||37|| 
 

విషయేనిద ైయసంయోగాత్        యత్ది్గీేఽమృతోపమమ్  | 
పర్షణమే  విషమివ        త్తుుఖం  రాజసం  సమృత్మ్ ||38|| 
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యద్గీే  చానుబ్నాే  చ        సుఖం  మోహ్నమాత్మనాః | 
నిదీ్యలసాపీమాద్రతా్ం        త్తిామసముద్యహ్ృత్మ్ ||39|| 
 

న త్ద్సి ి పృథివాాం  వా        ద్వవి  ద్వవేష్  వా  పునాః | 
సత్ివం  పీకృతిజై ర్జమకంి        యద్వభిాః  సాాతిర భిరీ్జణైాః ||40|| 
 

బీాహ్మణక్షతీియవిశాం        శూదీ్యణం  చ  పర్నపి | 
కరామణి   పీవిభకిాని        సవభావపీభవై రీ్జణైాః ||41|| 
 

శ్మో  ద్మసపిాః   శౌచం        క్ష్వనిరిార్ు వమేవ  చ | 
జా్ఞనం  విజా్ఞనమాసికిాం        బీ్హ్మకర్మ  సవభావజమ్ ||42|| 
 

శౌర్ాం తేజో  ధృతిరాద క్షాం        యుదా్వ  చాపాపల్లయనమ్ | 
ద్యనమీశ్వర్భావశ్  ై       క్ష్వతీ్ం  కర్మ  సవభావజమ్ ||43|| 
 

కృషిగ్నర్క్షావాణిజాం        వై శ్ాకర్మ  సవభావజమ్ | 
పర్షచరాాత్మకం  కర్మ        శూదీ్సాాప్త  సవభావజమ్ ||44|| 
 

సేవ  సేవ కర్మణాభిర్త్ాః        సంసిదా్వం  లభతే  నర్ాః | 
సవకర్మనిర్త్ాః  సిదా్వం        యథా  వినద తి  త్చాృణ్డ ||45|| 
 

యత్ాః  పీవృతిరిూభతాన్న్ం        యేన  సర్వమిద్ం  త్త్మ్ | 
సవకర్మణ  త్మభార్ై  ా       సిదా్వం  వినద తి  మానవాః ||46|| 
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శీ్రయానువధర్యమ  విగుణాః        పర్ధరామత్ువనుషిితాత్ | 
సవభావనియత్ం  కర్మ        కుర్వన్న్యప్నయతి  క్తలిబషమ్ ||47|| 
 

సహ్జం కర్మ కౌనేయి        సద్రషమప్త  న  త్ాజ్యత్ | 
సరావర్మాభ  హి  ద్రష్యణ        ధూమేన్న్గియర్షవావృతాాః ||48|| 
 

అసకబిుదా్వాః  సర్వతీ్        జితాతామ  విగత్సపృహ్ాః | 
నై షకర్మాసిదా్వం  పర్మాం        సన్న్యాసేన్న్ధిగచాతి ||49|| 
 

సిదా్వం  పీ్రపి్న  యథా  బీ్హ్మ        త్థాఽఽప్నయతి  నిబోధ  మే | 
సమాసేనై వ  కౌనేయి        నిషిా  జా్ఞనస  ా యా  పరా ||50|| 
 

బుదా్య  ావిశుదా్యా యుకాిః        ధృతాాఽఽతామనం  నియమ  ాచ | 
శ్బాద ద్గనివషయాంస ి కిాావ        రాగద్వవషౌ  వుాద్స  ా చ ||51|| 
 

వివికసిేవ  లఘ్నవశ్ర        యత్వాకాకయమానసాః | 
ధ్యానయోగపర్య నిత్ాం        వై రాగాం  సముప్రశీిత్ాః ||52|| 
 

అహ్ఙ్ఖకర్ం  బ్లం  ద్ర్పం        కామం కీోధం పర్షగీహ్మ్ | 
విముచ  ా నిర్మమాః  శానాిః        బీ్హ్మభూయాయ  కలపతే ||53|| 
 

బీ్హ్మభూత్ాః  పీసన్న్యతామ        న  శ్లచతి  న  కాఙే్ఖతి | 
సమాః  సర్ణవష్  భూతేష్        మద్భక్తంి  లభతే  పరామ్ ||54|| 
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భకాి  ా మామభిజ్ఞన్న్తి        యావానాశాైసిమ  త్త్ ివత్ాః | 
త్తో  మాం  త్త్ ివతో  జా్ఞతావ        విశ్తే  త్ద్ననరి్మ్ ||55|| 
 

సర్వకరామణాప్త  సద్య        కురావణ్డ  మద్వాప్రశీ్యాః | 
మత్పైసాద్యద్వాప్నయతి        శాశ్వత్ం  పద్మవాయమ్ ||56|| 
 

చేత్సా  సర్వకరామణి        మయి సనయాస  ా మత్పర్ాః | 
బుదా్వయోగముప్రశీిత్  ా       మచిైత్ాిః  సత్త్ం  భవ ||57|| 
 

మచిైత్ాిః  సర్వదురీాణి        మత్పైసాద్యత్రి్షషాసి | 
అథ  చేత్ ివమహ్ఙ్ఖకరాత్        న  శీ్లషాసి  వినఙే్ఖాసి ||58|| 
 

యద్హ్ఙ్ఖకర్మాశీిత్  ా       న  యోత్ు  ా ఇతి  మనాసే | 
మిథై ాష  వావసాయసే ి       పీకృతిసిావం  నియోక్షాతి ||59|| 
 

సవభావజ్యన  కౌనేయి        నిబ్దా్ాః  సేవన  కర్మణ | 
కర్జిం  నేచాసి  యన్ధమహాత్        కర్షషాసావశ్లఽప్త   త్త్ ||60|| 
 

ఈశ్వర్ాః  సర్వభూతాన్న్ం        హ్ృద్వద శ్రఽర్జు న  తిషితి | 
భీామయనుర్వభూతాని        యన్న్ర రూఢని  మాయయా ||61|| 
 

త్మేవ  శ్ర్ణం  గచ  ా       సర్వభావేన  భార్త్ | 
త్త్పైసాద్యత్పరాం  శానింి        సాానం పీ్రపుాసి  శాశ్వత్మ్ ||62|| 
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ఇతి  తే  జా్ఞనమాఖ్యాత్ం        గుహాాదీుహ్ాత్ర్ం  మయా | 
విమృశ్ై ాత్ద్శ్రష్యణ        యథేచాసి  త్థా  కుర్జ ||63|| 
 

సర్వగుహ్ాత్మం  భూయాః        శ్ృణ్డ  మే  పర్మం  వచాః | 
ఇషాోఽసి  మే  ద్ృఢమితి        త్తో  వక్ష్వామి  తే  హిత్మ్ ||64|| 
 

మనమన్న్ భవ   మద్భకాిః        మద్యాజీ  మాం  నమసుకర్జ | 
మామేవై షాసి  సత్ాం  తే        పీతిజ్ఞనే  పీ్తయోఽసి  మే ||65|| 
 

సర్వధరామనపర్షత్ాజ  ా       మామేకం  శ్ర్ణం  వీజ | 
అహ్ం  తావ  సర్వప్రపేభాాః        మోక్షయిషాామి మా శుచాః ||66|| 
 

ఇద్ం  తే  న్న్త్పసాకయ        న్న్భకాియ  కద్యచన | 
న చాశుశూు షవే  వాచాం        న చ  మాం యోఽభాసూయతి  ||67|| 
 

య ఇమం  పర్మం  గుహ్ాం        మద్భకేషివభిధ్యసాతి | 
భక్తంి  మయి  పరాం  కృతావ        మామేవై షాత్ాసంశ్యాః ||68|| 
 

న  చ  త్సామనమనుష్యాష్        కశిైనేమ  పీ్తయకృత్మిాః | 
భవితా  న  చ  మే  త్సామత్        అనాాః  పీ్తయత్ర్య  భువి ||69|| 
 

అధ్యాషాతే  చ  య  ఇమం        ధర్మాం  సంవాద్మావయోాః | 
జా్ఞనయజా్యన  తేన్న్హ్మ్        ఇషాాః  సాామితి  మే  మతిాః ||70|| 
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శీ్దా్యవాననసూయశ్  ై       శ్ృణ్డయాద్ప్త  యో  నర్ాః | 
సోఽప్త ముకాిః శుభాాఁలోో కాన్     పీ్రపుయయాతుపణాకర్మణమ్ ||71|| 
 

కచిైద్వత్చ్యాైత్ం  ప్రరా్        త్వయైకాగీేణ  చేత్సా | 
కచిైద్జా్ఞనసమోమహ్ాః        పీనషాసే ి ధనఞ్ు య ||72|| 
 

అర్జు న   ఉవాచ - 
నషాో  మోహ్ాః  సమృతిర్ో బాా        త్వత్పైసాద్యనమయాఽచ్యాత్ | 
సాితోఽసిమ  గత్సనేద హ్ాః        కర్షష్య  ా వచనం  త్వ ||73|| 
 

సఞ్ు య   ఉవాచ - 
ఇత్ాహ్ం  వాసుద్వవస  ా       ప్రరా్స  ా చ  మహాత్మనాః | 
సంవాద్మిమమశీౌషమ్        అదుభత్ం  ర్యమహ్రి్ణమ్ ||74|| 
 

వాాసపీసాద్యచ్యాైత్వాన్        ఇమం  గుహ్ాత్మం   పర్మ్ | 
యోగం యోగేశ్వరాత్కృషాణ త్   సాక్ష్వత్కథయత్ాః సవయమ్ ||75|| 
 

రాజనుంసమృత్  ా సంసమృత్  ా       సంవాద్మిమమదుభత్మ్ | 
కేశ్వార్జు నయోాః  పుణాం        హ్ృషాామి  చ  ముహర్జమహాః ||76|| 
 

త్చ  ై సంసమృత్  ా సంసమృత్  ా       రూపమత్ాదుభత్ం  హ్ర్ణాః | 
విసమయో  మే  మహానీ్న్జన్        హ్ృషాామి  చ  పునాః  పునాః ||77|| 
 

యతీ్  యోగేశ్వర్ాః  కృషణ ాః        యతీ్  ప్రరా్య  ధనురా్ర్ాః | 
త్తీ్   శీ్రర్షవజయో  భూతిాః        ధ్ు వా  నతిర్మతిర్మమ ||78|| 
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|| ఓం త్త్ుద్వతి  శీ్ర మనమహాభార్తే  శ్త్సాహ్సీికాయాం 
సంహితాయాం  వై యాసికాాం   శీ్రమద్గభషమపర్వణి 

శీ్రమద్భగవదీ్గతాసు  ఉపనిషతుు  బీ్హ్మవిద్యాయాం  యోగశాసేర    
శీ్ర కృషాణ ర్జు నసంవాద్వ  మోక్షసన్న్యాసయోగో  న్న్మ 

అషాాద్శ్లధ్యాయాః || 

 



  గీతామాహాత్మామ్ 

  109 

గీతామాహాత్మామ్ 
ధర్యవాచ - 
భగవన్  పర్మేశాన        భక్తరి్వాభిచార్షణ | 
పీ్రర్బా్ం  భుజామానస  ా       కథం  భవతి  హే  పీభో ||1|| 
 

శీ్రవిష్ణ ర్జవాచ - 
పీ్రర్బా్ం  భుజామాన్ధ  హి        గీతాభాాసర్త్ాః  సద్య | 
స  ముకాిః  స  సుఖ  లోకే        కర్మణ  న్ధపలిపాతే ||2|| 
 

మహాప్రప్రద్వప్రప్రని        గీతాధ్యానం  కర్యతి  చేత్ | 
కవచిత్ుపర్శం  న  కుర్వని ి     నలినద్లమముబవత్ ||3|| 
 

గీతాయాాః  పుసకిం  యతీ్        యతీ్  ప్రఠాః  పీవర్తిే | 
త్తీ్  సరావణి  తీరాాని        పీయాగాద్గని  త్తీ్  వై  ||4|| 
 

సర్ణవ  ద్వవాశ్  ై ఋషయాః      యోగినాః  పనయగాశ్  ైయే | 
గోప్రల్ల  గోప్తకా  వాఽప్త        న్న్ర్ద్రదా్వప్రరి్దై ాః ||5|| 
 

సహాయో  జ్ఞయతే  శ్రఘు ం        యతీ్  గీతా  పీవర్తిే | 
యతీ్  గీతావిచార్శ్  ై       పఠనం  ప్రఠనం  శుు త్మ్ | 
త్తీాహ్ం  నిశిైత్ం  పృథివ        నివసామి  సదై వ  హి ||6|| 
 

గీతాశీ్యేఽహ్ం  తిషిామి        గీతా  మే  చ్ఛత్మిం  గృహ్మ్ | 
గీతాజా్ఞనముప్రశీిత్  ా       తీీలోో కాన్న్పలయామాహ్మ్ ||7|| 



    

110 

 

గీతా  మే  పర్మా  విద్య  ా       బీ్హ్మరూప్ర  న  సంశ్యాః | 
అరా్మాతీాక్షరా  నితా  ా     సావనిరావచాపద్యతిమకా ||8|| 
 

చిద్యననేద న  కృష్యణ న        పీ్నకిా  సవముఖతోఽర్జు నమ్ | 
వేద్తీ్యీ  పరానన్న్ద       త్తిావరా్జా్ఞనసంయుతా ||9|| 
 

యోఽషాాద్శ్ం  జపేనియత్ాం        నర్య  నిశ్ైలమానసాః | 
జా్ఞనసిదా్వం  స  లభతే        త్తో  యాతి  పర్ం  పద్మ్ ||10|| 
 

ప్రఠేఽసమరా్ాః  సమూపర్ణణ         త్తోఽర్దా ం  ప్రఠమాచర్ణత్ | 
త్ద్య  గోద్యనజం  పుణాం        లభతే  న్న్తీ్  సంశ్యాః ||11|| 
 

తీిభాగం  పఠమానసుి        గఙీ్ఖసాయనఫలం  లభేత్ | 
షడ్ంశ్ం  జపమానసుి        సోమయాగఫలం  లభేత్ ||12|| 
 

ఏకాధ్యాయం  తు  యో  నిత్ాం          పఠతే  భక్తసింయుత్ాః | 
ర్జదీ్లోకమవాప్నయతి        గణ్డ  భూతావ  వసేచిైర్మ్ ||13|| 
 

అధ్యాయం  శ్లో కప్రద్ం  వా        నిత్ాం  యాః  పఠతే  నర్ాః | 
స  యాతి  నర్తాం  యావత్        మనవనరి్ం    వసునార్ణ ||14||  
 

గీతాయాాః  శ్లో కద్శ్కం        సప ి పఞ్  ై చతుషాయమ్ | 
ద్రవ  తీీనేకం  త్ద్రా్ం  వా        శ్లో కాన్న్ం  యాః  పఠేనయర్ాః ||15|| 
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చనద ైలోకమవాప్నయతి      వరిాణమయుత్ం  ధ్ు వమ్ | 
గీతాప్రఠసమాయుకాిః        మృతో  మానుషతాం  వీజ్యత్ ||16|| 
 

గీతాభాాసం  పునాః  కృతావ      లభతే  ముక్తమిుత్మిామ్ | 
గీతేతుాచాైర్సంయుకాిః        మిు యమాణ్డ  గతిం  లభేత్ ||17|| 
 

గీతారా్శీ్వణసకాిః        మహాప్రపయుతోఽప్త  వా | 
వై కుణిం  సమవాప్నయతి        విష్ణ న్న్  సహ్  మోద్తే ||18|| 
 

గీతారా్ం  ధ్యాయతే  నిత్ాం        కృతావ  కరామణి  భూర్షశ్ాః | 
జీవనుమకాిః  స  విజా్యయాః        ద్వహానే ి పర్మం  పద్మ్ ||19|| 
 

మలనిర్యమచనం  పుంసాం        జలసాయనం  ద్వనే  ద్వనే | 
సకృదీ్గతామభసి  సాయనం        సంసార్మలన్న్శ్నమ్ ||20|| 
 

గీతామాశీిత్  ా బ్హ్వాః        భూభుజో  జనకాద్యాః | 
నిరాూత్కలమషా  లోకే        గీతా  యాతాాః  పర్ం  పద్మ్ ||21|| 
 

తే  శ్ృణవని ి పఠనే ి వా        గీతాశాసర మహ్ర్షయశ్మ్ | 
న  తే  వై   మానుషా  జా్యయా        ద్వవా  ఏవ  న  సంశ్యాః ||22|| 
 

జా్ఞన్న్జా్ఞనకృత్ం  నిత్ామ్        ఇనిద ైయైర్ు నిత్ం  చ  యత్ | 
త్త్ుర్వం  న్న్శ్మాయాతి        గీతాప్రఠేన  త్త్ క్షణమ్ ||23|| 
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ధిక్  త్స  ా జా్ఞనమాచార్ం        వీత్ం  చేషాాం   త్ప్న  యశ్ాః | 
గీతారా్పఠనం  న్న్ఽసి ి       న్న్ధమసతి్పర్య  జనాః ||24|| 
 

సంసార్సాగర్ం  ఘోర్ం        త్ర్జిమిచాతి  యో  జనాః | 
గీతాన్న్వం  సమార్జహ్  ా       ప్రర్ం  యాతి  సుఖేన  సాః ||25|| 
 

గీతాయాాః  పఠనం  కృతావ      మాహాత్మాం  నై వ  యాః  పఠేత్ | 
వృథా  ప్రఠో  భవేత్సి  ా       శీ్మ  ఏవ  హాద్యహ్ృత్ాః ||26|| 
 

ఏత్న్న్మహాత్మాసంయుకంి        గీతాభాాసం  కర్యతి  యాః | 
స  త్త్ఫలమవాప్నయతి        దుర్ో భాం  గతిమాపుయయాత్ ||27|| 
 

సూత్  ఉవాచ  - 
మాహాత్మామేత్దీ్గతాయాాః        మయా  పీ్నకంి  సన్న్త్నమ్ | 
గీతానే ి చ  పఠేద్ాసుి        యదుకంి  త్త్ఫలం  లభేత్ ||28|| 
 

|| ఇతి  శీ్ర  వరాహ్పురాణే  శీ్ర గీతామాహాత్మాం సమూపర్ణ మ్ || 

 



  గీతాసార్మ్ 

  113 

గీతా  ఆర్తి 
ఓం  జయ్  భగవదీ్గతే    మై్యా  జయ్  భగవదీ్గతే | 
హ్ర్ష-హియ్  కమల్-విహార్షణి  సునద ర్  సుపునతే || ఓం  జయ్ || 
 

కర్మ-సుకర్మ-పీకాశిని  కామాసక్త ి హ్రా | 
త్త్ ివజా్ఞన్-వికాశిని  విద్య  ా బీ్హ్మమ  పరా || ఓం  జయ్ || 
 

నిశ్ైల్-భక్త-ివిధ్యయిని  నిర్మల్  మల్హారీ | 
శ్ర్ణ్-ర్హ్స్య -ాపీద్యయిని  సబ్  విధి  సుఖ్-కారీ || ఓం  జయ్ || 
 

రాగ్-ద్వవష్-విద్యర్షణి  కార్షణి  మోద్  సద్య | 
భవ్-భయ్-హార్షణి  తార్షణి  పర్మానన్ద -పీద్య || ఓం  జయ్ || 
 

ఆసుర్-భావ్-విన్న్శిని  న్న్శిని  త్మ్-ర్జ్న | 
దై వ  సదీుణ్-ద్యయిని  హ్ర్ష-ర్సికా  సజ్న || ఓం  జయ్ || 
 

సమ్తా  తాాగ్  సిఖ్యవ్ని  హ్ర్ష-ముఖ్  కీ  వాణ | 
సకల్  శాస్యర   కీ  సావమిని  శుు తియో  కీ  రాన || ఓం  జయ్ ||  
 

ద్యా-సుధ్య  బ్ర్సావని  మాతు  కృప్ర  కీజై  | 
హ్ర్ష-పద్-పీేమ్  పీద్యయిని  అప్న్ధ  కర్  లీజై  || ఓం  జయ్ ||  
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గీతాసార్మ్ 
గీతాసార్ం  శ్ృణ్డత్  సద్య  మనసి  వికాసం  వహ్త్ముద్య | 
కామం  కీోధం  త్ాజత్  హ్ృద్య భూయాత్ సంవిత్ పర్సుఖద్య || 
 

విషాద్యోగాత్  ప్రరా్ణన  భణిత్ం  క్తఞ్చైన్ధమహ్  ధియా | 
త్ం  సనిద గాం  మోచయితుం  గీతాశాసర ం  గీత్మిద్మ్ || 1  || 
 

సాఙ్్ఖాం  జా్ఞనం  జ్ఞనహి  శ్ర్ణగతిపథమవాపుయహి | 
ఆతామ  నిత్ాసుర్వగతో  నై నం  క్తఞ్చైత్కేో ద్యతి || 2 || 
 

ఫలేష్  సక్తంి  మై్వ  కుర్జ  కార్ాం  కర్మ  తు  సమాచర్ | 
కరామ  బ్దా్ాః  పర్మేతి  కర్మణి  సఙీ్ఖాః  ప్రత్యతి || 3 || 
 

కరామఽకర్మ  వికర్మత్వం  చినయిచాత్మని  కర్మగతిమ్ | 
న్న్ఽసి ి జా్ఞన  సమం  లోకే  త్ాజ  చాఽహ్ఙ్ఖకృతిమిహ్  ద్వహే || 4 || 
 

వహ్  సమబుదా్వం  సర్వతీ్  భవ  సమద్ర్షశ  త్వం  హి  సఖే | 
యోననుర్కిో  న  ద్వవషాీ  యోగీ  యోగం  జ్ఞన్న్తి || 5 || 
 

మితీ్ం  త్వ  తే  శ్తుు ర్ప్త  త్వమేవ  న్న్న్ధ  ా జనుిర్యి | 
యుకసి ివం  భవ  చేషాాసు  ఆహారాద్వష్  వివిధ్యసు || 6 || 
 

అన్న్త్మరూప్రమషావిధ్యం  పీకృతిమవిద్యాం  జ్ఞనహి | 
జీవస్ై ువ హి పర్మాతామ యసిమన్ పీ్నత్ం సర్వమిద్మ్ || 7 ||  
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అక్షర్పర్వర్పుర్జషం  త్ం  ధ్యాయన్   పీేతో  యాతి  పర్మ్ | 
త్త్సమిేవ  ధ్యాయన్  త్వమ్  కాలం  యాపయ  నశ్ాంత్మ్|| 8 || 
 

సర్వం  బీ్హామర్పణ  బుదా్య  ా కర్మ  కీ్తయతాం  సమబుదా్య  ా| 
భకాి  ా ద్త్ంి  పతీ్మప్త  ఫలమప్త  తేన  సీవకీ్తయతే || 9 || 
 

యతీ్  విభూతిశ్రశైయుకాి  యతీ్విభూతిసుత్వియుతా | 
త్తీ్త్మీశ్ం  పశ్ానంి  నేరిా  ా ద్వవషౌ  సజ్యు తే || 10 || 
 

కాలససి  ా మహాన్ధు ప్న  లోకాన్  సరావన్  సఙీ్ఖైసతి | 
భకాి  ా భగవదూు పం  త్ం  పీభవతి  లోకసునద ైషా్మ్ || 11  || 
 

భక్తసిసిిమన్  ర్తిరూప్ర  స్ై వ  హి  భకిోదా్ర్ణ  చణ | 
భావం  త్సాామాధ్యయ  బుదా్వం  త్సిమన్  నివేశ్య || 12 || 
 

క్షేతీ్ం  త్ద్జాం  జ్ఞనహి  క్షేతీే  మమతాం  మా  కుర్జచ | 
ఆతామనం యో జ్ఞన్న్తి ఆత్మని సోఽయం ననుర్మతే || 13 ||   
 

సాతిివక  రాజస  తామసిక  బ్నాన  హేత్వ  అథ  వరాు ాాః | 
తీ్యం గుణన్న్ం యోఽతీత్ాః స్ై వ బీాహ్మం సుఖమేతి || 14 || 
 

ఛితావ  సాంసార్షక  వృక్షం  పద్ం  గవేషయ  మునిలక్షామ్ | 
త్తికల  సర్వం  తేజోయత్  వేదై సుర్ై వసుంవేద్ామ్ || 15 || 
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సృషాిర్వ వ  చాసుర్షకా  ద్వవవిధ్య  పీ్నకాి  లోకేసిమన్ | 
దై వే  సకాి  యానిపిర్మ్  ఆసుర్సకాి  అసుర్గతిమ్ || 16 || 
 

నిషిా  యజా్య  ద్యనే  చ  త్పసి  పీ్నకాి  సద్వతి  పరా | 
సతికల  సఫలం  సశీ్దా్ం  త్తికల  నిషఫలమశీ్దా్మ్ || 17 || 
 

ధరామన్  సరావన్  త్ాకాివ  త్వం    శ్ర్ణం  వీజ  పర్మాతామనమ్ | 
మోక్షం  పీ్రపుాసి  సత్ాం  త్వం      సనతి్  సచిైద్యననద   ఘనమ్  || 18 || 
 

|| ఓం  శానిాిః  శానిాిః  శానిాిః || 
 

 


