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ఓం శ్రీ పరమాత్మ నే నమః 

అథ శ్రీమద్భ గవద్గీతా 

అథ శ్రపథమోఽధా్య యః   అర్జునవిషాద్యోగః 

 

        ధృత్రాష్ట్ర ఉవాచ 

 

ధరమ క్షేశ్రే కుర్జక్షేశ్రే సమవేతా యుయుత్స వః 

మామకః పండవాశ్చై వ కిమకురవ త్ సంజయ 1-1  

 

        సంజయ ఉవాచ 

 

ద్ృషార వ  తు పండవానీకం వా్య ఢం దురా్య ధనసతదా 

ఆచారా ముపసంగమా  రాజా వచనమశ్రరవీత్ 1-2 

 

పశ్చా తాం పండుపుశ్రతాణామాచారా  మహతం చమం 

వ్యా ఢం శ్రదుపద్పుశ్రేణ త్వ శిష్యా ణ ధీమతా 1-3 

 

అశ్రత్ శూరా మహేషావ సా భీమార్జునసమా యుధి 

యుయుధ్యనో విరాటశ్ై  శ్రదుపద్శ్ై  మహారథః 1-4 

 

ధృ్రకేతుశ్చై కితానః కశిరాజశ్ై  వీరా వాన్ 

పుర్జజితుక ంతిభోజశ్ై  శ్చరా శ్ై  నరపుంగవః 1-5 

 

యుధ్యమన్యా శ్ై  విశ్రకంత్ ఉత్తమౌజాశ్ై  వీరా వాన్ 

సౌభశ్రో శ్రౌపదేయాశ్ై  సరవ  ఏవ మహారథః 1-6 

 

అసామ కం తు విశిషార  యే తాన్ని బోధ ద్వవ జోత్తమ 

నాయక మమ సైనా సా  సంజాారథం తాశ్రనర వీమి ే 1-7 

 

భవానీభ మ్ శ్ై  కరణశ్ై  కృపశ్ై  సమితింజయః 

అశ్వ తాథమా వికరణశ్ై  సౌమద్తితసతథైవ చ 1-8 

 

అనేా  చ రహవః శూరా మద్ర్థథ తా్ క తజీవితాః 

నానాశ్ష్టసతశ్రపహరణాః సర్థవ  యుద్ధవిశారదాః 1-9 

 

అపరాా పతం త్ద్సామ కం రలం భీషామ భిరక్షిత్ం 

పరాా పతం తివ ద్మేేషాం రలం భీమాభిరక్షిత్ం 1-10 

శీ్ర మహాగణాధిపతయే నమః 
శీ్ర గురుభ్యోనమః 

శ్రీ ప్రణవపీఠాధిపతి, త్రిభాషామహాసహస్రావధాని 

బ్రహ్మశ్రీ వద్దపిర్త ిపద్మమకర్ గురుదేవులు 
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అయనేషు చ సర్థవ షు యథభాగమవస్థథతాః 

భీ మ్ మేవాభిరక్షంతు భవంత్ః సరవ  ఏవ హి 1-11 

 

త్సా  సంజనయనహరషం కుర్జవృద్ధః పితామహః 

స్థంహనాద్ం వినోా చ్ై ః శ్ంఖం ద్ధ్మమ  శ్రపతాపవాన్ 1-12 

 

త్త్ః శ్ంఖాశ్ై  భేరా శ్ై  పణవానకగోముఖాః 

సహసైవాభా హనా ంత్ స శ్రదస్తతములోఽభవత్ 1-13 

 

త్త్ః శ్చవ తైరహయైరా్జ కే త మహతి సా ంద్నే స్థస్థథౌ 

మాధవః పండవశ్చై వ ద్వవ్యా  శ్ంఖౌ శ్రపద్ధమ తుః 1-14 

 

పంచజనా ం హృషీకేశో దేవద్త్తం ధనంజయః 

పంశ్రడం ద్ధ్మమ  మహాశ్ంఖం భీమకరామ  వృకోద్రః 1-15 

 

అనంత్విజయం రాజా కుంతపుశ్రో యుధిస్థ రరః 

నకులః సహదేవశ్ై  స్తఘో్మణిపు్ప కౌ 1-16 

 

కశ్ా శ్ై  పరమేషావ సః శిఖండీ చ మహారథః 

ధృ్రదాు మోి  విరాటశ్ై  సాత్ా కిశైా పరాజిత్ః 1-17 

 

శ్రదుపో శ్రౌపదేయాశ్ై  సరవ శ్ః పృథివీపే 

సౌభశ్రద్శ్ై  మహాబాహః శ్ంఖాంద్ధ్మ ః పృథకప ృథక్ 1-18 

 

స ఘోషో ధ్యరతరాష్టషారణాం హృద్యాన్న వా దారయత్ 

నభశ్ై  పృథివీం చ్వ తుములోఽభా న్యనాద్యన్ 1-19 (లేదా లోఽవా న్య) 

 

అథ వా వస్థథతాంద్ృషార వ  ధ్యరతరాష్టషారన్ కపిధవ జః 

శ్రపవృ తే శ్ష్టసతసంపే ధన్యర్జద్ా మా  పండవః 1-20 

 

హృషీకేశ్ం త్దా వాకా మిద్మాహ మహీపే 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

సేనయోర్జభయోరమ ధ్యా  రథం స్థసాథ పయ మేఽచ్యా త్ 1-21 

 

యావదేతాన్ని రీక్షేఽహం యోదుధకమానవస్థథతాన్ 

కైరమ యా సహ యోద్ధవా మస్థమ న్ రణసముదా్ మే 1-22 

 

యోత్స ా మానానవేక్షేఽహం య ఏేఽశ్రత్ సమాగతాః 

ధ్యరతరాష్ట్రసా  దుర్జర దేధర్జా దేధ  శ్రపియచికీరషవః 1-23 
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  సంజయ ఉవాచ 

 

ఏవముకోత హృషీకేశో గుడాకేశ్చన భారత్ 

సేనయోర్జభయోరమ ధ్యా  స్థసాథ పత్తావ  రథోత్తమం 1-24 

 

భీ్మ శ్రోణశ్రపముఖత్ః సర్థవ షాం చ మహీక్షితాం 

ఉవాచ పరథ పశ్చా తానస మవేతాన్యక రూన్నతి 1-25 

 

త్శ్రతాపశ్ా తిస ితానాప రథః పిత్ౄనథ పితామహాన్ 

ఆచారాా నామ తులాశ్రనాభ త్ౄన్యప శ్రతాన్పప శ్రతానస ఖంసతథ 1-26 

 

శ్వ శురాన్యస హృద్శ్చై వ సేనయోర్జభయోరపి 

తానస మీక్షా  స కౌంేయః సరావ నర ంధూనవస్థథతాన్ 1-27 

 

కృపయా పరయావిషోర  విషీద్న్ని ద్మశ్రరవీత్ 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

ద్ృష్యరవ మం సవ జనం కృ్ణ యుయుతుస ం సముపస్థథత్ం 1-28 

 

సీద్ంతి మమ గాశ్రతాణి ముఖం చ పరిశు్ా తి 

వేపథుశ్ై  శ్రీర్థ మే ర్యమహరషశ్ై  జాయే 1-29 

 

గాండీవం శ్రసంసే హసాత త్తవ కైై వ పరిద్హా ే 

న చ శ్కిో మా వసాథ తుం శ్రభమతవ చ మే మనః 1-30 

 

న్నమితాతన్న చ పశాా మి విపరీతాన్న కేశ్వ 

న చ శ్రశ్చయోఽన్యపశాా మి హతావ  సవ జనమాహవే 1-31 

 

న కంక్షే విజయం కృ్ణ న చ రాజా ం స్తఖాన్న చ 

కిం నో రాజ్యా న గోవింద్ కిం భోగైరీువిేన వా 1-32 

 

యేషామర్థథ కంక్షిత్ం నో రాజా ం భోగాః స్తఖాన్న చ 

త్ ఇమేఽవస్థథతా యుదేధ  శ్రపణాంసతా కత వ  ధనాన్న చ 1-33 

 

ఆచారాా ః పిత్రః పుశ్రతాసతథైవ చ పితామహాః 

మాతులాః శ్వ శురాః పశ్రతాః శాా లాః సంరంధినసతథ 1-34 

 

ఏతాని  హంతుమిచాా మి ఘ్ి ోఽపి మధ్సూద్న 

అపి ష్టతైలోకా రాజా సా  హేోః కిం న్య మహీకృే 1-35 

 

న్నహత్ా  ధ్యరతరాష్టషారని ః క శ్రీతిః సాా జునారదన 

పపమేవాశ్రశ్యేద్సామ నహతైవ తానాత్తాత్నః 1-36 
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త్సామ నాి రాహ  వయం హంతుం ధ్యరతరాష్టషారనస వ బాంధవాన్ 

సవ జనం హి కథం హతావ  స్తఖినః సాా మ మాధవ 1-37 

 

యదా్ ప్యా ే న పశ్ా ంతి లోభోపహత్చేత్సః 

కులక్షయకృత్ం ో్ం మిశ్రత్శ్రోహే చ పత్కం 1-38 

 

కథం న స్థజ్యయామసామ భిః పపద్సామ న్ని వరితతుం 

కులక్షయకృత్ం ో్ం శ్రపపశ్ా ద్వభ ర ునారదన 1-39 

 

కులక్షయే శ్రపణశ్ా ంతి కులధరామ ః సనాత్నాః 

ధర్థమ  నష్యర కులం కృత్స ి మధర్యమ ఽభిభవతుా త్ 1-40 

 

అధరామ భిభవాత్క ృ్ణ శ్రపదు్ా ంతి కులష్టస్థతయః 

ష్టసీతషు దుషారస్త వార్థషే య జాయే వరణసంకరః 1-41 

 

సంకర్య నరకయైవ కులఘి్న నాం కులసా  చ 

పత్ంతి పిత్ర్య హాే షాం లుపతపిండోద్కశ్రకియాః 1-42 

 

ోషైర్థతైః కులఘి్న నాం వరణసంకరకరకైః 

ఉతాస ద్ా ంే జాతిధరామ ః కులధరామ శ్ై  శాశ్వ తాః 1-43 

 

ఉత్స ని కులధరామ ణాం మన్యషాా ణాం జనారదన 

నరకేఽన్నయత్ం వాసో భవతత్ా న్యశుశ్రశుమ 1-44 
 

అహో రత్ మహతాప పం కర్జతం వా వస్థతా వయం 

యశ్రదాజా స్తఖలోభేన హంతుం సవ జనముద్ా తాః 1-45 

 

యద్వ మామశ్రపతకరమశ్ష్టసతం శ్ష్టసతపణయః 

ధ్యరతరాష్టషార  రణే హన్యా సతనేమ  క్షేమత్రం భవేత్ 1-46 

 

        సంజయ ఉవాచ 

 

ఏవముకత వ ర్జునః సంఖ్యా  రథోపసథ ఉపవిశ్త్ 

విసృజా  సశ్రం చాపం శోకసంవిగి మానసః 1-47 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

అర్జునవిషాద్యోగో నామ శ్రపథమోఽధ్యా యః 1 
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అథ ద్వవ తయోఽధా్య యః   సాంఖా యోగః 

 

        సంజయ ఉవాచ 

 

త్ం త్థ కృపయావి్రమశ్రశుపూరాణకులేక్షణం 

విషీద్ంత్మిద్ం వాకా మువాచ మధ్సూద్నః 2-1 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

కుత్సాత వ  కశ్మ లమిద్ం వి్మే సముపస్థథత్ం 

అనారా జు్రమసవ రీా మకీరితకరమర్జున 2-2 

 

స్థల ై బరా ం మా సమ  గమః పరథ నైత్త్తవ యుా పపద్ా ే 

క్షుశ్రద్ం హృద్యౌరర లా ం త్ా కోతవ తిత్ర పరంత్ప 2-3 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

కథం భీ్మ మహం సంఖ్యా  శ్రోణం చ మధ్సూద్న 

ఇషుభిః శ్రపతియోతాస ా మి పూజారాహవరిసూద్న 2-4 

 

గురూనహతావ  హి మహాన్యభావాన్ 

        శ్రశ్చయో భోకుతం భైక్షా మీహ లోకే 

హతావ రథకమాంస్తత గురూన్నహైవ 

        భంజీయ భోగాన్ ర్జధిరశ్రపద్వగాధన్ 2-5 

 

న చ్త్ద్వవ ద్మ ః కత్రనోి  గరీయో 

        యదావ  జయేమ యద్వ వా నో జయేయుః 

యానేవ హతావ  న జిజీవిషామ- 

        స్థసేతఽవస్థథతాః శ్రపముఖ్య ధ్యరతరాష్టషార ః 2-6 

 

కరప ణా ోషోపహత్సవ భావః 

        పృచాా మి తావ ం ధరమ సమమ ఢచేతాః 

యశ్రచాే యః సాా న్ని శైి త్ం శ్రూహి త్నేమ  

        శి్ా సేతఽహం శాధి మాం తావ ం శ్రపపని ం 2-7 

 

న హి శ్రపపశాా మి మమాపన్యదాా ద్ 

        యచా్ఛ కముచా్ఛ ్ణమింశ్రద్వయాణాం 

అవాపా  భూమావసపతి్ మృద్ధం 

        రాజా ం స్తరాణామపి చాధిపతా్ ం 2-8 

 

        సంజయ ఉవాచ 

 

ఏవముకత వ  హృషీకేశ్ం గుడాకేశ్ః పరంత్ప 

న యోత్స ా  ఇతి గోవింద్ముకత వ  తూషీణం రభూవ హ 2-9 
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త్మువాచ హృషీకేశ్ః శ్రపహసన్ని వ భారత్ 

సేనయోర్జభయోరమ ధ్యా  విషీద్ంత్మిద్ం వచః 2-10 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

అశోచాా ననవ శోచసతవ ం శ్రపజాావాదాంశ్ై  భా్సే 

గతాసూనగతాసూంశ్ై  నాన్యశోచంతి పండితాః 2-11 

 

న వే వాహం జాతు నాసం న త్వ ం నేమే జనాధిపః 

న చ్వ న భవిషాా మః సర్థవ  వయమత్ః పరం 2-12 

 

దేహినోఽస్థమ నా థ దేహే కౌమారం యౌవనం జరా 

త్థ దేహాంత్రశ్రపపితరీధరసతశ్రత్ న ముహా తి 2-13 

 

మాశ్రతాసప రాా స్తత కౌంేయ ీో్ణస్తఖదుఃఖదాః 

ఆగమాపత్నోఽన్నతాా సాత ంస్థతతిక్షసవ  భారత్ 2-14 

 

యం హి న వా థయంేా ే పుర్జ్ం పుర్జ్రషభ 

సమదుఃఖస్తఖం ధీరం సోఽమృత్తావ య కలప ే 2-15 

 

నాసో విద్ా ే భావో నాభావో విద్ా ే సత్ః 

ఉభయోరపి ద్ృషోరఽనతసతవ నయోసతత్తవ ద్రిా భిః 2-16 

 

అవినాశి తు త్ద్వవ ద్వధ యేన సరవ మిద్ం త్త్ం 

వినాశ్మవా యసాా సా  న కశైి త్క ర్జతమరహతి 2-17 

 

అంత్వంత్ ఇమే దేహా న్నతా్ సోా కత ః శ్రీరిణః 

అనాశినోఽశ్రపమేయసా  త్సామ దుా ధా సవ  భారత్ 2-18 

 

య ఏనం వేతిత హంతారం యశ్చై నం మనా ే హత్ం 

ఉభౌ ౌ న విజానీో నాయం హంతి న హనా ే 2-19 

 

న జాయే శ్రమియే వా కదాచిన్ 

        నాయం భూతావ  భవితా వా న భూయః 

అజో న్నతా్ ః శాశ్వ ోఽయం పురాణో 

        న హనా ే హనా మానే శ్రీర్థ 2-20 

 

వేదావినాశినం న్నతా్ ం య ఏనమజమవా యం 

కథం స పుర్జ్ః పరథ కం ఘ్నత్యతి హంతి కం 2-21 

 

వాసాంస్థ జీరాణన్న యథ విహాయ 

        నవాన్న గృహాణతి నర్యఽపరాణి 

త్థ శ్రీరాణి విహాయ జీరాణ - 

        నా నాా న్న సంయాతి నవాన్న దేహీ 2-22 
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నైనం ఛంద్ంతి శ్ష్టసాత ణి నైనం ద్హతి పవకః 

న చ్నం స్థకే బద్యంతాా ో న శో్యతి మార్జత్ః 2-23 

 

అచేా ోా ఽయమదాహోా ఽయమకే బో ా ఽశో్ా  ఏవ చ 

న్నత్ా ః సరవ గత్ః స్థసాథ రరచలోఽయం సనాత్నః 2-24 

 

అవా కోతఽయమచింోా ఽయమవికర్యా ఽయముచా ే 

త్సామ దేవం విద్వతైవ నం నాన్యశోచితుమరహస్థ 2-25 

 

అథ చ్నం న్నతా్ జాత్ం న్నతా్ ం వా మనా సే మృత్ం 

త్థపి త్వ ం మహాబాహో నైవం శోచితుమరహస్థ 2-26 

 

జాత్సా  హి శ్రధ్వో మృతుా ష్టర్జధవం జనమ  మృత్సా  చ 

త్సామ ద్పరిహార్థా ఽర్థథ న త్వ ం శోచితుమరహస్థ 2-27 

 

అవా కతద్గన్న భూతాన్న వా క తమధా్య న్న భారత్ 

అవా క తన్నధనానాే వ త్శ్రత్ క పరిదేవనా 2-28 

 

ఆశ్ై రా వత్ప శ్ా తి కశిై దేన- 

        మాశ్ై రా వద్వ ద్తి త్థైవ చానా ః 

ఆశ్ై రా వచై్ నమనా ః శ్ృణోతి 

        శ్రశుతావ ప్యా నం వేద్ న చ్వ కశైి త్ 2-29 

 

దేహీ న్నత్ా మవధ్యా ఽయం దేహే సరవ సా  భారత్ 

త్సామ త్స రావ ణి భూతాన్న న త్వ ం శోచితుమరహస్థ 2-30 

 

సవ ధరమ మపి చావేక్షా  న వికంపితుమరహస్థ 

ధరామ ా ద్వధ యుదాధ శ్రచేా యోఽనా త్షశ్రతియసా  న విద్ా ే 2-31 

 

యద్ృచా యా చ్ఛపపని ం సవ రదీావ రమపవృత్ం 

స్తఖినః క్షశ్రతియాః పరథ లభంే యుద్ధమీద్ృశ్ం 2-32 

 

అథ చేత్తవ మిమం ధరమ ా ం సంశ్రగామం న కరి్ా స్థ 

త్త్ః సవ ధరమ ం కీరితం చ హితావ  పపమవాపస ా స్థ 2-33 

 

అకీరితం చాపి భూతాన్న కథత్్ా ంతి ేఽవా యాం 

సంభావిత్సా  చాకీరితరమ రణాద్తిరిచా ే 2-34 

 

భయాశ్రద్ణాదుపరత్ం మంసా ంే తావ ం మహారథః 

యేషాం చ త్వ ం రహమో భూతావ  యాసా స్థ లాఘ్వం 2-35 

 

అవాచా వాదాంశ్ై  రహూనవ ద్వ్ా ంతి త్వాహితాః 

న్నంద్ంత్సతవ సామరథా ం త్ో దుఃఖత్రం న్య కిం 2-36 
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హో వా శ్రపపస ా స్థ సవ రంీ జితావ  వా భోక్షా సే మహీం 

త్సామ దుతిత్ర కౌంేయ యుదాధ య కృత్న్నశ్ై యః 2-37 

 

స్తఖదుఃఖ్య సమే కృతావ  లాభాలాభౌ జయాజయౌ 

త్ో యుదాధ య యుజా సవ  నైవం పపమవాపస ా స్థ 2-38 

 

ఏషా ేఽభిహితా సాంఖ్యా  బుద్వధరా్య గే తివ మాం శ్ృర 

బుదాధ ా  యుకోత యయా పరథ కరమ రంధం శ్రపహాసా స్థ 2-39 

 

నేహాభిశ్రకమనాశోఽస్థత శ్రపత్ా వాయో న విద్ా ే 

సవ లప మపా సా  ధరమ సా  శ్రతాయే మహో భయాత్ 2-40 

 

వా వసాయాతిమ క బుద్వధర్థకేహ కుర్జనంద్న 

రహశాఖా హా నంతాశ్ై  బుద్ధయోఽవా వసాత్నాం 2-41 

 

యామిమాం పుిప తాం వాచం శ్రపవద్ంతా్ విపశైి త్ః 

వేద్వాద్రతాః పరథ నానా ద్సీతతి వాద్వనః 2-42 

 

కమాతామ నః సవ రపీరా జనమ కరమ ఫలశ్రపదాం 

శ్రకియావిశ్చ్రహలాం భోగైశ్వ రా గతిం శ్రపతి 2-43 

 

భోగైశ్వ రా శ్రపసకతనాం త్యాపహృత్చేత్సాం 

వా వసాయాతిమ క బుద్వధః సమాధ్మ న విధీయే 2-44 

 

ష్టతైగుణా వి్యా వేదా న్నష్ట్ైతగుణోా  భవార్జున 

న్నరదవ ంోవ  న్నతా్ సత్తవ సోథ  న్నరా్య గక్షేమ ఆత్మ వాన్ 2-45 

 

యావానరథ ఉద్పనే సరవ త్ః సంపుబోద్కే 

తావానస ర్థవ షు వేదేషు శ్రబాహమ ణసా  విజానత్ః 2-46 

 

కరమ ణేా వాధికరసేత మా ఫలేషు కదాచన 

మా కరమ ఫలహేతురూభ రామ  ే సంగోఽసతవ కరమ ణి 2-47 

 

యోగసథః కుర్జ కరామ ణి సంగం త్ా కత వ  ధనంజయ 

స్థద్ధా స్థ ధో ా ః సమో భూతావ  సమత్వ ం యోగ ఉచా ే 2-48 

 

దూర్థణ హా వరం కరమ  బుద్వధయోగాద్ధనంజయ 

బు ధౌ  శ్రణమన్నవ చా  కృపణాః ఫలహేత్వః 2-49 

 

బుద్వధయుకోత జహాతహ ఉభే స్తకృత్దు్క ృే 

త్సామ ోా గాయ యుజా సవ  యోగః కరమ స్త కౌశ్లం 2-50 

 

కరమ జం బుద్వధయుకత  హి ఫలం తా్ కత వ  మనీిణః 

జనమ రంధవిన్నర్జమ కత ః పద్ం గచా ంత్ా నామయం 2-51 
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యదా ే మోహకలిలం బుద్వధరవ ా తిత్రి్ా తి 

త్దా గంతాస్థ న్నర్థవ ద్ం శ్రశోత్వా సా  శ్రశుత్సా  చ 2-52 

 

శ్రశుతివిశ్రపతిపనాి  ే యదా స్థసాథ సా తి న్నశ్ై లా 

సమాధ్యవచలా బుద్వధసతదా యోగమవాపస ా స్థ 2-53 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

స్థస్థథత్శ్రపజసాా  క భాషా సమాధిసథసా  కేశ్వ 

స్థస్థథత్ధీః కిం శ్రపభాష్యత్ కిమాసీత్ శ్రవజ్యత్ కిం 2-54 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

శ్రపజహాతి యదా కమానస రావ నాప ర థ మనోగతాన్ 

ఆత్మ నేా వాత్మ నా తు్రః స్థస్థథత్శ్రపజసాతో చా ే 2-55 

 

దుఃఖ్య్వ న్యద్వవ గి మనాః స్తఖ్యషు విగత్సప ృహః 

వీత్రాగభయశ్రకోధః స్థస్థథత్ధీర్జమ న్నర్జచా ే 2-56 

 

యః సరవ శ్రతానభిసేి హసతత్తశ్రతాప పా  శుభాశుభం 

నాభినంద్తి న దేవ ిర త్సా  శ్రపజాా శ్రపతిిరతా 2-57 

 

యదా సంహరే చాయం కూర్యమ ఽఙీ్గనీవ సరవ శ్ః 

ఇంశ్రద్వయాణంశ్రద్వయార్థథభా సతసా  శ్రపజాా శ్రపతిిరతా 2-58 

 

వి్యా విన్నవరతంే న్నరాహారసా  దేహినః 

రసవరుం రసోఽపా సా  పరం ద్ృషార వ  న్నవరతే  2-59 

 

యత్ో హా పి కౌంేయ పుర్జ్సా  విపశైి త్ః 

ఇంశ్రద్వయాణి శ్రపమాథీన్న హరంతి శ్రపసభం మనః 2-60 

 

తాన్న సరావ ణి సంయమా  యుకత ఆసీత్ మత్ప రః 

వశ్చ హి యసేా ంశ్రద్వయాణి త్సా  శ్రపజాా శ్రపతిిరతా 2-61 

 

ధ్యా యో వి్యాన్యప ంసః సంగసేతషూపజాయే 

సంగాత్స ంజాయే కమః కమాశ్రోక ధ్యఽభిజాయే 2-62 

 

శ్రకోధ్యద్భ వతి సమోమ హః సమోమ హాత్స మ ృతివిశ్రభమః 

సమ ృతిశ్రభంశాద్ బుద్వధనాశో బుద్వధనాశాశ్రత్ప ణశ్ా తి 2-63 

 

రాగదేవ ్విములైతస్తత వి్యాన్నంశ్రద్వయైశ్ై రన్   

ఆత్మ వశ్చా రివ ధ్యయాతామ  శ్రపసాద్మధిగచా తి 2-64 
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శ్రపసాదే సరవ దుఃఖానాం హాన్నరసోా పజాయే 

శ్రపసని చేత్సో హాా శు బుద్వధః పరా వతి్రే  2-65 

 

నాస్థత బుద్వధరయుక తసా  న చాయుకతసా  భావనా 

న చాభావయత్ః శాంతిరశాంత్సా  కుత్ః స్తఖం 2-66 

 

ఇంశ్రద్వయాణాం హి చరతాం యనమ నోఽన్యవిధీయే 

త్ద్సా  హరతి శ్రపజాాం వాయురిా వమివాంభస్థ 2-67 

 

త్సామ ద్ా సా  మహాబాహో న్నగృహీతాన్న సరవ శ్ః 

ఇంశ్రద్వయాణంశ్రద్వయార్థథభా సతసా  శ్రపజాా శ్రపతిిరతా 2-68 

 

యా న్నశా సరవ భూతానాం త్సాా ం జాగరిత సంయమీ 

యసాా ం జాశ్రగతి భూతాన్న సా న్నశా పశ్ా ో మునేః 2-69 

 

ఆపూరా మాణమచలశ్రపతి్రం 

        సముశ్రద్మాపః శ్రపవిశ్ంతి యద్వ త్ 

త్ద్వ తాక మా యం శ్రపవిశ్ంతి సర్థవ  

        స శాంతిమాోి తి న కమకమీ 2-70 

 

విహాయ కమానా ః సరావ న్యప మాంశ్ై రతి న్నఃసప ృహః 

న్నరమ మో న్నరహంకరః స శాంతిమధిగచా తి 2-71 

 

ఏషా శ్రబాహీమ  స్థస్థథతిః పరథ నైనాం శ్రపపా  విముహా తి 

స్థస్థథతావ సాా మంత్కలేఽపి శ్రరహమ న్నరావ ణమృచా తి 2-72 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

సాంఖా యోగో నామ ద్వవ తయోఽధ్యా యః 2 
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అథ త్ృతయోఽధ్యా యః   కరమ యోగః 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

జాా యసీ చేత్క రమ ణసేత మతా బుద్వధరునారదన 

త్తిక ం కరమ ణి ఘోర్థ మాం న్నయోజయస్థ కేశ్వ 3-1 

 

వాా మిశ్రశ్చణేవ వాకేా న బుద్వధం మోహయసీవ మే 

త్దేకం వద్ న్నశైి త్ా  యేన శ్రశ్చయోఽహమాపుి యాం 3-2 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

లోకేఽస్థమ న్ ద్వవ విధ్య న్నషార  పురా శ్రోకత  మయానఘ్ 

స్థజాానయోగేన సాంఖాా నాం కరమ యోగేన యోగినాం 3-3 

 

న కరమ ణామనారంభానిై ్క రమ ా ం పుర్జషోఽశుి ే 

న చ సంనా సనాదేవ స్థద్వధం సమధిగచా తి 3-4 

 

న హి కశైి త్షణమపి జాతు తి్రతా్ కరమ కృత్ 

కరా ే హా వశ్ః కరమ  సరవ ః శ్రపకృతిజైరీ్జణః 3-5 

 

కర్థమ ంశ్రద్వయాణి సంయమా  య ఆసేత మనసా సమ రన్ 

ఇంశ్రద్వయారాథన్నవ మఢతామ  మిథా చారః స ఉచా ే 3-6 

 

యస్థతవ ంశ్రద్వయాణి మనసా న్నయమాా రభేఽర్జున 

కర్థమ ంశ్రద్వయైః కరమ యోగమసక తః స విశి్ా ే 3-7 

 

న్నయత్ం కుర్జ కరమ  త్వ ం కరమ  జాా యో హా కరమ ణః 

శ్రీరయాశ్రతాపి చ ే న శ్రపస్థదేధా ద్కరమ ణః 3-8 

 

యజాారాథత్క రమ ణోఽనా శ్రత్ లోకోఽయం కరమ రంధనః 

త్ద్రథం కరమ  కౌంేయ ముకతసంగః సమాచర 3-9 

 

సహయజాాః శ్రపజాః సృషార వ  పుర్యవాచ శ్రపజాపతిః 

అనేన శ్రపసవి్ా ధవ మే్ వోఽస్థతవ ్రకమధ్క్ 3-10 

 

దేవానాభ వయతానేన ే దేవా భావయంతు వః 

పరసప రం భావయంత్ః శ్రశ్చయః పరమవాపస ా థ 3-11 

 

ఇషారనోభ గాన్నహ వో దేవా దాసా ంే యజభాావితాః 

తైరదతాత నశ్రపదాయైభోా  యో భంకే త స్థసేతన ఏవ సః 3-12 

 

యజశాిషార శినః సంో ముచా ంే సరవ కిలిర షైః 

భంజే ే త్వ ఘ్ం పప యే పచంతాా త్మ కరణాత్ 3-13 
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అనాి ద్భ వంతి భూతాన్న పరునాా ద్ని సంభవః 

యజాాద్భ వతి పరునోా  యజఃా కరమ సముద్భ వః 3-14 

 

కరమ  శ్రరహోమ ద్భ వం విద్వధ శ్రరహామ క్షరసముద్భ వం 

త్సామ త్స రవ గత్ం శ్రరహమ  న్నత్ా ం యజ్య ాశ్రపతిిరత్ం 3-15 

 

ఏవం శ్రపవరితత్ం చశ్రకం నాన్యవరతయతహ యః 

అఘ్నయురింశ్రద్వయారామో మోఘ్ం పరథ స జీవతి 3-16 

 

యసాత వ త్మ రతిర్థవ సాా దాత్మ త్ృపతశ్ై  మానవః 

ఆత్మ నాే వ చ సంతు్రసతసా  కరా ం న విద్ా ే 3-17 

 

నైవ త్సా  కృేనార్యథ నాకృేనేహ కశ్ై న 

న చాసా  సరవ భూేషు కశైి ద్రథవా పశ్రశ్యః 3-18 

 

త్సామ ద్సక తః సత్త్ం కరా ం కరమ  సమాచర 

అసకోత హాా చరనక రమ  పరమాోి తి పూర్జ్ః 3-19 

 

కరమ ణవ హి సంస్థద్వధమాస్థథతా జనకద్యః 

లోకసంశ్రగహమేవాపి సంపశ్ా నక ర్జతమరహస్థ 3-20 

 

యద్ా దాచరతి శ్రశ్చ్రసతత్తదేవేత్ర్య జనః 

స యశ్రత్ప మాణం కుర్జే లోకసతద్న్యవరతే  3-21 

 

న మే పరాథ స్థత కరతవా ం శ్రతిషు లోకేషు కించన 

నానవాపతమవాపతవా ం వరత ఏవ చ కరమ ణి 3-22 

 

యద్వ హా హం న వర్థతయం జాతు కరమ ణా త్ంశ్రద్వత్ః 

మమ వరాత మ న్యవరతంే మన్యషాా ః పరథ సరవ శ్ః 3-23 

 

ఉతస దేయురిమే లోక న కురాా ం కరమ  చేద్హం 

సంకరసా  చ కరాత  సాా ముపహనాా మిమాః శ్రపజాః 3-24 

 

సకత ః కరమ ణా విదావ ంసో యథ కురవ ంతి భారత్ 

కురాా ద్వవ దావ ంసతథసక తశిై కీర్జషర్యబకసంశ్రగహం 3-25 

 

న బుద్వధభేద్ం జనయేద్జాానాం కరమ సంగినాం 

జో్యేత్స రవ కరామ ణి విదావ నా్య క తః సమాచరన్ 3-26 

 

శ్రపకృేః శ్రకియమాణాన్న గుణః కరామ ణి సరవ శ్ః 

అహంకరవిమఢతామ  కరాతహమితి మనా ే 3-27 

 

త్త్తవ వితుత మహాబాహో గుణకరమ విభాగయోః 

గుణా గుణేషు వరతంత్ ఇతి మతావ  న సజుే  3-28 
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శ్రపకృేరీ్జణసమమ ఢః సజుంే గుణకరమ స్త 

తానకృత్స ి విో మందానక ృత్స ి విని  విచాలయేత్ 3-29 

 

మత్ సరావ ణి కరామ ణి సంనా సాా ధా్య త్మ చేత్సా 

న్నరాీరిి రమ మో భూతావ  యుధా సవ  విగత్జవ రః 3-30 

 

యే మే మత్మిద్ం న్నత్ా మన్యతి్రంతి మానవాః 

శ్రశ్దాధ వంోఽనసూయంో ముచా ంే ేఽపి కరమ భిః 3-31 

 

యే వే త్ద్భా సూయంో నాన్యతి్రంతి మే మత్ం 

సరవ జాానవిమఢంసాత న్నవ ద్వధ నషారనచేత్సః 3-32 

 

సద్ృశ్ం చే్రే సవ సాా ః శ్రపకృేరాు ానవానపి 

శ్రపకృతిం యాంతి భూతాన్న న్నశ్రగహః కిం కరి్ా తి 3-33 

 

ఇంశ్రద్వయసేా ంశ్రద్వయసాా ర్థథ రాగదేవ షౌ వా వస్థథౌ 

త్యోరి  వశ్మాగచాే తౌ  హా సా  పరిపంథిన్ప 3-34 

 

శ్రశ్చయానస వ ధర్యమ  విగుణః పరధరామ త్స వ న్యిరతాత్ 

సవ ధర్థమ  న్నధనం శ్రశ్చయః పరధర్యమ  భయావహః 3-35 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

అథ కేన శ్రపయుకోతఽయం పపం చరతి పూర్జ్ః 

అన్నచా ని పి వార్థషే య రలాద్వవ న్నయోజిత్ః 3-36 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

కమ ఏ్ శ్రకోధ ఏ్ రజోగుణసముద్భ వః 

మహాశ్నో మహాపపమ  విదేధా నమిహ వైరిణం 3-37 

 

ధూమేనాశ్రవియే వహిి రా థద్ర్యా  మలేన చ 

యథోలేర నావృో గరభ సతథ ేనేద్మావృత్ం 3-38 

 

ఆవృత్ం స్థజాానమేేన స్థజాాన్ననో న్నతా్ వైరిణా 

కమరూప్యణ కౌంేయ దుషూప ర్థణానలేన చ 3-39 

 

ఇంశ్రద్వయాణి మనో బుద్వధరసాా ధిషారనముచా ే 

ఏతైరివ మోహయేా ్ స్థజాానమావృతా్  దేహినం 3-40 

 

త్సామ త్తవ మింశ్రద్వయాణాా ౌ న్నయమా  భరత్రషభ 

పపమ నం శ్రపజహి హాే నం స్థజాానవిజాాననాశ్నం 3-41 
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ఇంశ్రద్వయాణి పరాణాా హరింశ్రద్వయేభా ః పరం మనః 

మనసస్తత పరా బుద్వధర్యా  బుదేధః పరత్స్తత సః 3-42 

 

ఏవం బుదేధః పరం బుదాధ వ  సంసతభాా తామ నమాత్మ నా 

జహి శ్శ్రతుం మహాబాహో కమరూపం దురాసద్ం 3-43 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

కరమ యోగో నామ త్ృతయోఽధ్యా యః 3 
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అథ చతుర్యథఽధ్యా యః   స్థజాానకరమ సంనాా సయోగః 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

ఇమం వివసవ ే యోగం శ్రోక తవానహమవా యం 

వివసావ నమ నవే శ్రపహ మన్యరిక్ష్వవ కవేఽశ్రరవీత్ 4-1 

 

ఏవం పరంపరాశ్రపపతమిమం రాజరషయో విదుః 

స కలేనేహ మహతా యోగో న్రః పరంత్ప 4-2 

 

స ఏవాయం మయా ేఽద్ా  యోగః శ్రోక తః పురాత్నః 

భకోతఽస్థ మే సఖా చేతి రహసా ం హాే త్దుత్తమం 4-3 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

అపరం భవో జనమ  పరం జనమ  వివసవ త్ః 

కథమేత్ద్వవ జానీయాం త్వ మాౌ శ్రోక తవాన్నతి 4-4 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

రహూన్న మే వా తతాన్న జనామ న్న త్వ చార్జున 

తానా హం వేద్ సరావ ణి న త్వ ం వేత్థ పరంత్ప 4-5 

 

అజోఽపి సని వా యాతామ  భూతానామీశ్వ ర్యఽపి సన్ 

శ్రపకృతిం సావ మధిషారయ సంభవామాా త్మ మాయయా 4-6 

 

యదా యదా హి ధరమ సా  స్థగాబన్నరభ వతి భారత్ 

అభా తాథ నమధరమ సా  త్దాతామ నం సృజామా హం 4-7 

 

పరిశ్రతాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దు్క ృతాం 

ధరమ సంసాథ పనారాథయ సంభవామి యుగే యుగే 4-8 

 

జనమ  కరమ  చ మే ద్వవా మేవం యో వేతిత త్త్తవ త్ః 

తా్ కత వ  దేహం పునరునమ  నైతి మామేతి సోఽర్జున 4-9 

 

వీత్రాగభయశ్రకోధ్య మనమ యా మాముపశ్రశితాః 

రహవో స్థజాానత్పసా పూతా మదాభ వమాగతాః 4-10 

 

యే యథ మాం శ్రపపద్ా ంే తాంసతథైవ భజామా హం 

మమ వరాత మ న్యవరతంే మన్యషాా ః పరథ సరవ శ్ః 4-11 

 

కంక్షంత్ః కరమ ణాం స్థద్వధం యజంత్ ఇహ దేవతాః 

క్షిశ్రపం హి మాన్యష్య లోకే స్థద్వధరభ వతి కరమ జా 4-12 

 



https://srivaddipartipadmakar.org/ 

 

https://youtube.com/c/BrahmasriVaddipartiPadmakarOfficial 

చాతురవ రణా ం మయా సృ్రం గుణకరమ విభాగశ్ః 

త్సా  కరాత రమపి మాం విద్ధా కరాత రమవా యం 4-13 

 

న మాం కరామ ణి లింపంతి న మే కరమ ఫలే సప ృహా 

ఇతి మాం యోఽభిజానాతి కరమ భిరి  స రధా ే 4-14 

 

ఏవం స్థజాాతావ  కృత్ం కరమ  పూర్వవ రపి ముముక్షుభిః 

కుర్జ కర్వమ వ త్సామ త్తవ ం పూర్వవ ః పూరవ త్రం కృత్ం 4-15 

 

కిం కరమ  కిమకర్థమ తి కవయోఽపా శ్రత్ మోహితాః 

త్ తే కరమ  శ్రపవకా్ష్వ మి యజాు ాతావ  మోక్షా సేఽశుభాత్ 4-16 

 

కరమ ణో హా పి బోద్ధవా ం బోద్ధవా ం చ వికరమ ణః 

అకరమ ణశ్ై  బోద్ధవా ం గహనా కరమ ణో గతిః 4-17 

 

కరమ ణా కరమ  యః పశ్చా ద్కరమ ణి చ కరమ  యః 

స బుద్వధమానమ న్యష్యా షు స యుకతః కృత్స ి కరమ కృత్ 4-18 

 

యసా  సర్థవ  సమారంభాః కమసంకలప వరిుతాః 

స్థజాానాగిి ద్గ ధకరామ ణం త్మాహః పండిత్ం బుధ్యః 4-19 

 

తా్ కత వ  కరమ ఫలాసంగం న్నతా్ త్ృ తో  న్నరాశ్రశ్యః 

కరమ ణా భిశ్రపవృ తోఽపి నైవ కించిత్క ర్యతి సః 4-20 

 

న్నరాీరా త్చితాత తామ  త్ా క తసరవ పరిశ్రగహః 

శారీరం కేవలం కరమ  కురవ నిా ోి తి కిలిర ్ం 4-21 

 

యద్ృచాా లాభసంతుషోర  ద్వ ందావ తో విమత్స రః 

సమః స్థదాధ వస్థ ధౌ  చ కృతావ పి న న్నరధా ే 4-22 

 

గత్సంగసా  ముకతసా  స్థజాానావస్థథత్చేత్సః 

యజాాయాచరత్ః కరమ  సమశ్రగం శ్రపవిలీయే 4-23 

 

శ్రరహామ రప ణం శ్రరహమ  హవిశ్రరర హామ గ్ని  శ్రరహమ ణా హత్ం 

శ్రరహైమ వ ేన గంత్వా ం శ్రరహమ కరమ సమాధినా 4-24 

 

దైవమేవాపర్థ యజంా యోగినః పర్జా పసే 

శ్రరహామ గిా వపర్థ యజంా యజ్యనాైవోపజుహవ తి 4-25 

 

శ్రశోశ్రతాద్గనీంశ్రద్వయాణా నేా  సంయమాగిి షు జుహవ తి 

శ్బాద ద్గన్నవ ్యాననా  ఇంశ్రద్వయాగిి షు జుహవ తి 4-26 

 

సరావ ణంశ్రద్వయకరామ ణి శ్రపణకరామ ణి చాపర్థ 

ఆత్మ సంయమయోగాగ్ని  జుహవ తి స్థజాానద్గపిే 4-27 
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శ్రద్వా యజాాసతో యజాా యోగయజాాసతథపర్థ 

సావ ధా్య యజాానయజాాశ్ై  యత్యః సంశిత్శ్రవతాః 4-28 

 

అపనే జుహవ తి శ్రపణం శ్రపణేఽపనం త్థపర్థ 

శ్రపణాపనగత ర్జదాధ వ  శ్రపణాయామపరాయణాః 4-29 

 

అపర్థ న్నయతాహారాః శ్రపణాశ్రనాప ణేషు జుహవ తి 

సర్థవ ఽప్యా ే యజవాిో యజకా్షపిత్కలమ షాః 4-30 

 

యజశాిషారమృత్భజో యాంతి శ్రరహమ  సనాత్నం 

నాయం లోకోఽసతా యజసాా  కుోఽనా ః కుర్జసత్తమ 4-31 

 

ఏవం రహవిధ్య యజాా విత్తా శ్రరహమ ణో ముఖ్య 

కరమ జాన్నవ ద్వధ తానస రావ నేవం స్థజాాతావ  విమోక్షా సే 4-32 

 

శ్రశ్చయాంశ్రద్వా మయాద్ా జాాజాు ానయజఃా పరంత్ప 

సరవ ం కరామ ఖిలం పరథ స్థజాానే పరిసమాపా ే 4-33 

 

త్ద్వవ ద్వధ శ్రపణిపేన పరిశ్రపశ్చి న సేవయా 

ఉపదేక్షా ంతి ే స్థజాానం స్థజాాన్ననసతత్తవ ద్రాి నః 4-34 

 

యజాు ాతావ  న పునర్యమ హమేవం యాసా స్థ పండవ 

యేన భూతానా శ్చష్యణ శ్రద్క్షా సాా త్మ నా థో మత్ 4-35 var  అశ్చషాణి 

 

అపి చేద్స్థ పప్యభా ః సర్థవ భా ః పపకృత్తమః 

సరవ ం స్థజాానపబవేనైవ వృజినం సంత్రి్ా స్థ 4-36 

 

యథైధ్యంస్థ సమి ధోఽగిి రభ సమ సాతుక ర్జేఽర్జున 

స్థజాానాగిి ః సరవ కరామ ణి భసమ సాతుక ర్జే త్థ 4-37 

 

న హి స్థజాానేన సద్ృశ్ం పవిశ్రత్మిహ విద్ా ే 

త్త్స వ యం యోగసంస్థద్ధః కలేనాత్మ న్న వింద్తి 4-38 

 

శ్రశ్దాధ వా  ఀలబభే స్థజాానం త్త్ప రః సంయేంశ్రద్వయః 

స్థజాానం లబాధ వ  పరాం శాంతిమచిర్థణాధిగచా తి 4-39 

 

అజశైాా శ్రశ్ద్దధ్యనశ్ై  సంశ్యాతామ  వినశ్ా తి 

నాయం లోకోఽస్థత న పర్య న స్తఖం సంశ్యాత్మ నః 4-40 

 

యోగసంనా సతకరామ ణం స్థజాానసంఛని సంశ్యం 

ఆత్మ వంత్ం న కరామ ణి న్నరధి ంతి ధనంజయ 4-41 
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త్సామ ద్జాానసంభూత్ం హృత్స ిం స్థజాానాస్థనాత్మ నః 

ఛతై్తతవ నం సంశ్యం యోగమాతిషోరతిత్ర భారత్ 4-42 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

స్థజాానకరమ సంనాా సయోగో నామ చతుర్యథఽధ్యా యః 4 
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అథ పంచమోఽధా్య యః   సంనాా సయోగః 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

సంనాా సం కరమ ణాం కృ్ణ పునరా్య గం చ శ్ంసస్థ 

యశ్రచాే య ఏత్యోర్థకం త్నేమ  శ్రూహి స్తన్నశైి త్ం 5-1 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

సంనాా సః కరమ యోగశ్ై  న్నఃశ్రశ్చయసకరావుభౌ 

త్యోస్తత కరమ సంనాా సాత్క రమ యోగో విశి్ా ే 5-2 

 

స్థజ్యయాః స న్నత్ా సంనాా సీ యో న దేవ ిర న కంక్షతి 

న్నరదవ ంోవ  హి మహాబాహో స్తఖం రంధ్యశ్రత్ప ముచా ే 5-3 

 

సాంఖా యోగ్న పృథగార లాః శ్రపవద్ంతి న పండితాః 

ఏకమపా స్థథత్ః సమా గుభయోరివ ంద్ే ఫలం 5-4 

 

యతాస ంఖ్ా ః శ్రపపా ే స్థసాథ నం త్ోా గైరపి గమా ే 

ఏకం సాంఖా ం చ యోగం చ యః పశ్ా తి స పశ్ా తి 5-5 

 

సంనాా సస్తత మహాబాహో దుఃఖమాపుత మయోగత్ః 

యోగయుకోత మున్నశ్రరర హమ  నచిర్థణాధిగచా తి 5-6 

 

యోగయుకోత విశుదాధ తామ  విజితాతామ  జిేంశ్రద్వయః 

సరవ భూతాత్మ భూతాతామ  కురవ ని పి న లిపా ే 5-7 

 

నైవ కించిత్క ర్యమీతి యుకోత మనాే త్ త్త్తవ విత్ 

పశ్ా ఞ్ా ృణవ నస ప ృశ్ంజిశ్రఘ్ని శ్ి నీచా నస వ పఞ్ా వ సన్ 5-8 

 

శ్రపలపన్నవ సృజనీృహణన్యి న్నమ ్న్ని మి్ని పి 

ఇంశ్రద్వయాణంశ్రద్వయార్థథషు వరతంత్ ఇతి ధ్యరయన్ 5-9 

 

శ్రరహమ ణాా ధ్యయ కరామ ణి సంగం త్ా కత వ  కర్యతి యః 

లిపా ే న స పప్యన పద్మ పశ్రత్మివాంభసా 5-10 

 

కయేన మనసా బుదాధ ా  కేవలైరింశ్రద్వయైరపి 

యోగినః కరమ  కురవ ంతి సంగం త్ా కత వ త్మ శుద్ధయే 5-11 

 

యుకతః కరమ ఫలం త్ా కత వ  శాంతిమాోి తి నైిరకీం 

అయుకతః కమకర్థణ ఫలే సకోత న్నరధా ే 5-12 

 

సరవ కరామ ణి మనసా సంనా సాా సేత స్తఖం వీ 

నవదావ ర్థ పుర్థ దేహీ నైవ కురవ ని  కరయన్ 5-13 



https://srivaddipartipadmakar.org/ 

 

https://youtube.com/c/BrahmasriVaddipartiPadmakarOfficial 

 

న కరతృత్వ ం న కరామ ణి లోకసా  సృజతి శ్రపభః 

న కరమ ఫలసంయోగం సవ భావస్తత శ్రపవరతే  5-14 

 

నాద్ తే కసా చితాప పం న చ్వ స్తకృత్ం విభః 

అజాానేనావృత్ం స్థజాానం ేన ముహా ంతి జంత్వః 5-15 

 

స్థజాానేన తు త్ద్జాానం యేషాం నాశిత్మాత్మ నః 

ేషామాద్వత్ా వజాు ానం శ్రపకశ్యతి త్త్ప రం 5-16 

 

త్దుర ద్ధయసతదాతామ నసతన్ని షారసతత్ప రాయణాః 

గచా ంత్ా పునరావృతితం స్థజాానన్నరూధ త్కలమ షాః 5-17 

 

విదాా వినయసంపనేి  శ్రబాహమ ణే గవి హస్థతన్న 

శున్న చ్వ శ్వ పకే చ పండితాః సమద్రాి నః 5-18 

 

ఇహైవ తైరిుత్ః సరీ్య యేషాం సామేా  స్థస్థథత్ం మనః 

న్నర్యద్ం హి సమం శ్రరహమ  త్సామ ద్ శ్రరహమ ణి ే స్థస్థథతాః 5-19 

 

న శ్రపహృష్యా శ్రతిప యం శ్రపపా  నోద్వవ జ్యశ్రతాప పా  చాశ్రపియం 

స్థస్థథరబుద్వధరసమమ ో శ్రరహమ విద్ శ్రరహమ ణి స్థస్థథత్ః 5-20 

 

బాహా సప ర్థా వ్ సకతతామ  వింద్తాా త్మ న్న యతుస ఖం 

స శ్రరహమ యోగయుకతతామ  స్తఖమక్షయమశుి ే 5-21 

 

యే హి సంసప రా జా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ ే 

ఆద్ా ంత్వంత్ః కౌంేయ న ేషు రమే బుధః 5-22 

 

శ్కిో తహైవ యః సోఢం శ్రపకా రీరవిమోక్షణాత్ 

కమశ్రకోధ్యద్భ వం వేగం స యుకతః స స్తఖ నరః 5-23 

 

యోఽనతఃస్తఖోఽనతరారామసతథంత్ర్యుా తిర్థవ యః 

స యోగీ శ్రరహమ న్నరావ ణం శ్రరహమ భూోఽధిగచా తి 5-24 

 

లభంే శ్రరహమ న్నరావ ణమృ్యః క్షీణకలమ షాః 

ఛని దైవ ధ్య యతాతామ నః సరవ భూత్హిే రతాః 5-25 

 

కమశ్రకోధవియుకతనాం యతనాం యత్చేత్సాం 

అభిో శ్రరహమ న్నరావ ణం వరతే  విద్వతాత్మ నాం 5-26 

 

సప రాా నక ృతావ  రహిరార హాా ంశ్ై క్షుశ్చై వాంత్ర్థ శ్రభవోః 

శ్రపణాపన్ప సమౌ కృతావ  నాసాభా ంత్రచారిణౌ 5-27 

 

 



https://srivaddipartipadmakar.org/ 

 

https://youtube.com/c/BrahmasriVaddipartiPadmakarOfficial 

యేంశ్రద్వయమనోబుద్వధర్జమ న్నర్యమ క్షపరాయణః 

విగేచాా భయశ్రకోధ్య యః సదా ముకత ఏవ సః 5-28 

 

భోకతరం యజతా్పసాం సరవ లోకమహేశ్వ రం 

స్తహృద్ం సరవ భూతానాం స్థజాాతావ  మాం శాంతిమృచా తి 5-29 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

సంనాా సయోగో నామ పంచమోఽధ్యా యః 5 
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అథ ్షోరఽధ్యా యః   ఆత్మ సంయమయోగః 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

అనాశ్రశిత్ః కరమ ఫలం కరా ం కరమ  కర్యతి యః 

స సంనాా సీ చ యోగీ చ న న్నరగిి రి  చాశ్రకియః 6-1 

 

యం సంనాా సమితి శ్రపహరా్య గం త్ం విద్వధ పండవ 

న హా సంనా సతసంకలోప  యోగీ భవతి కశ్ై న 6-2 

 

ఆర్జర్జక్షోర్జమ నేరా్య గం కరమ  కరణముచా ే 

యోగారూఢసా  త్సైా వ శ్మః కరణముచా ే 6-3 

 

యదా హి నేంశ్రద్వయార్థథషు న కరమ సవ న్య్జుే  

సరవ సంకలప సంనాా సీ యోగారూఢసతో చా ే 6-4 

 

ఉద్ధర్థదాత్మ నాతామ నం నాతామ నమవసాద్యేత్ 

ఆతైమ వ హాా త్మ నో రంధ్రాతైమ వ రిపురాత్మ నః 6-5 

 

రంధ్రాతామ త్మ నసతసా  యేనాతైమ వాత్మ నా జిత్ః 

అనాత్మ నస్తత శ్శ్రతు వే  వర్థతతాతైమ వ శ్శ్రతువత్ 6-6 

 

జితాత్మ నః శ్రపశాంత్సా  పరమాతామ  సమాహిత్ః 

ీో్ణస్తఖదుఃఖ్యషు త్థ మానాపమానయోః 6-7 

 

స్థజాానవిజాానత్ృపత తామ  కూటసోథ  విజిేంశ్రద్వయః 

యుకత ఇతుా చా ే యోగీ సమలోషార శ్మ కంచనః 6-8 

 

స్తహృన్నమ శ్రతార్జా దాసీనమధా సథదేవ ్ా రంధ్షు 

సాధ్ వ్ పి చ పప్యషు సమబుద్వధరివ శి్ా ే 6-9 

 

యోగీ యుంజీత్ సత్త్మాతామ నం రహస్థ స్థస్థథత్ః 

ఏకకీ యత్చితాత తామ  న్నరాీరపరిశ్రగహః 6-10 

 

శుచౌ దేశ్చ శ్రపతిషార పా  స్థస్థథరమాసనమాత్మ నః 

నాతుా శ్రచిా త్ం నాతినీచం చ్లాజినకుశోత్తరం 6-11 

 

త్ష్టతైకశ్రగం మనః కృతావ  యత్చి తేంశ్రద్వయశ్రకియః 

ఉపవిశాా సనే యుంజాా ోా గమాత్మ విశుద్ధయే 6-12 

 

సమం కయశిర్యశ్రగీవం ధ్యరయని చలం స్థస్థథరః 

సంశ్రప్యక్షా  నాస్థకశ్రగం సవ ం ద్వశ్శైా నవలోకయన్ 6-13 
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శ్రపశాంతాతామ  విగత్భీశ్రరర హమ చారిశ్రవే స్థస్థథత్ః 

మనః సంయమా  మచైి తో  యుకత ఆసీత్ మత్ప రః 6-14 

 

యుంజనిే వం సదాతామ నం యోగీ న్నయత్మానసః 

శాంతిం న్నరావ ణపరమాం మత్స ంసాథ మధిగచా తి 6-15 

 

నాత్ా శ్ి త్స్తత యోగోఽస్థత న చ్కంత్మనశ్ి త్ః 

న చాతిసవ పి ీలసా  జాశ్రగో నైవ చార్జున 6-16 

 

యుకతహారవిహారసా   యుకతచే్రసా  కరమ స్త 

యుకతసవ పి వబోధసా  యోగో భవతి దుఃఖహా 6-17 

 

యదా విన్నయత్ం చిత్తమాత్మ నేా వావతి్రే  

న్నఃసప ృహః సరవ కమేభోా  యుకత ఇతుా చా ే త్దా 6-18 

 

యథ ద్గో న్నవాత్సోథ  నేంగే సోపమా సమ ృతా 

యోగినో యత్చిత్తసా  యుంజో యోగమాత్మ నః 6-19 

 

యశ్రోపరమే చిత్తం న్నర్జద్ధం యోగసేవయా 

యశ్రత్ చ్వాత్మ నాతామ నం పశ్ా నిా త్మ న్న తు్ా తి 6-20 

 

స్తఖమాత్ా ంతికం యత్తద్ బుద్వధశ్రగాహా మతంశ్రద్వయం 

వేతిత యశ్రత్ న చ్వాయం స్థస్థథత్శ్ై లతి త్త్తవ త్ః 6-21 

 

యం లబాధ వ  చాపరం లాభం మనా ే నాధికం త్త్ః 

యస్థమ న్నస ిో న దుఃఖ్యన గుర్జణాపి విచాలా ే 6-22 

 

త్ం విదాా ద్ దుఃఖసంయోగవియోగం యోగసంజాిత్ం 

స న్నశ్ై యేన యోకతవోా  యోగోఽన్నరివ ణణచేత్సా 6-23 

 

సంకలప శ్రపభవానాక మాంసతా కత వ  సరావ నశ్చ్త్ః 

మనసైవేంశ్రద్వయశ్రగామం విన్నయమా  సమంత్త్ః 6-24 

 

శ్నైః శ్నైర్జపరమేద్ బుదాధ ా  ధృతిగృహీత్యా 

ఆత్మ సంసథం మనః కృతావ  న కించిద్పి చింత్యేత్ 6-25 

 

యో యో న్నశ్ై రతి మనశ్ై ంచలమస్థథరం 

త్త్సతో  న్నయమ్యా త్దాత్మ నాే వ వశ్ం నయేత్ 6-26 

 

శ్రపశాంత్మనసం హాే నం యోగినం స్తఖముత్తమం 

ఉపైతి శాంత్రజసం శ్రరహమ భూత్మకలమ ్ం 6-27 

 

యుంజనిే వం సదాతామ నం యోగీ విగత్కలమ ్ః 

స్తఖ్యన శ్రరహమ సంసప రా మతా్ ంత్ం స్తఖమశుి ే 6-28 
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సరవ భూత్సథమాతామ నం సరవ భూతాన్న చాత్మ న్న 

ఈక్షే యోగయుకతతామ  సరవ శ్రత్ సమద్రా నః 6-29 

 

యో మాం పశ్ా తి సరవ శ్రత్ సరవ ం చ మత్ పశ్ా తి 

త్సాా హం న శ్రపణశాా మి స చ మే న శ్రపణశ్ా తి 6-30 

 

సరవ భూత్స్థథత్ం యో మాం భజేా కత్వ మాస్థథత్ః 

సరవ థ వరతమానోఽపి స యోగీ మత్ వరతే  6-31 

 

ఆ మౌ పమేా న సరవ శ్రత్ సమం పశ్ా తి యోఽర్జున 

స్తఖం వా యద్వ వా దుఃఖం స యోగీ పరమో మత్ః 6-32 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

యోఽయం యోగసతవ యా శ్రోక తః సామేా న మధ్సూద్న 

ఏత్సాా హం న పశాా మి చంచలతావ తిస ితిం స్థస్థథరాం 6-33 

 

చంచలం హి మనః కృ్ణ శ్రపమాథి రలవద్ ద్ృఢం 

త్సాా హం న్నశ్రగహం మనేా  వాయోరివ స్తదు్క రం 6-34 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

అసంశ్యం మహాబాహో మనో దురిి శ్రగహం చలం 

అభాా సేన తు కౌంేయ వైరాగాే ణ చ గృహా ే 6-35 

 

అసంయతాత్మ నా యోగో దుశ్రషాప ప ఇతి మే మతిః 

వశాా త్మ నా తు యత్తా శ్కోా ఽవాపుత ముపయత్ః 6-36 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

అయతిః శ్రశ్ద్ధయోప్యో యోగాచై లిత్మానసః 

అశ్రపపా  యోగసంస్థద్వధం కం గతిం కృ్ణ గచా తి 6-37 

 

కచైి నిో భయవిశ్రభ్రశాి నిా శ్రభమివ నశ్ా తి 

అశ్రపతిషోర  మహాబాహో విమో శ్రరహమ ణః పథి 6-38 

 

ఏత్నేమ  సంశ్యం కృ్ణ ఛేతుతమరహసా శ్చ్త్ః 

త్వ ద్నా ః సంశ్యసాా సా  ఛేతాత  న హా పపద్ా ే 6-39 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

పరథ నైవేహ నాముశ్రత్ వినాశ్సతసా  విద్ా ే 

న హి కలాా ణకృత్క శైి ద్ దురతీిం తాత్ గచా తి 6-40 
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శ్రపపా  పుణా కృతాం లోకన్యితావ  శాశ్వ తః సమాః 

శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగశ్రభషోరఽభిజాయే 6-41 

 

అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం 

ఏత్ద్వధ దురబభత్రం లోకే జనమ  యద్గద్ృశ్ం 6-42 

 

త్శ్రత్ త్ం బుద్వధసంయోగం లభే పరవ దేహికం 

యత్ే చ త్ో భూయః సంస్థ ధౌ  కుర్జనంద్న 6-43 

 

పూరావ భాా సేన ేనైవ శ్రహియే హా వశోఽపి సః 

జిజాాస్తరపి యోగసా  శ్రదశ్రరహామ తివరతే  6-44 

 

శ్రపయతిా ద్ా త్మానస్తత యోగీ సంశుద్ధకిలిర ్ః 

అనేకజనమ సంస్థద్ధసతో  యాతి పరాం గతిం 6-45 

 

త్పస్థవ భోా ఽధికో యోగీ స్థజాాన్నభోా ఽపి మోఽధికః 

కరిమ భా శైా ధికో యోగీ త్సామ ోా గీ భవార్జున 6-46 

 

యోగినామపి సర్థవ షాం మద్ీేనాంత్రాత్మ నా 

శ్రశ్దాధ వానభ జే యో మాం స మే యుకతత్మో మత్ః 6-47 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

ఆత్మ సంయమయోగో నామ ్షోరఽధా్య యః 6 
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అథ సపతమోఽధా్య యః   స్థజాానవిజాానయోగః 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

మయాా సక తమనాః పరథ యోగం యుంజనమ దాశ్రశ్యః 

అసంశ్యం సమశ్రగం మాం యథ స్థజాాసా స్థ త్చా ృర 7-1 

 

స్థజాానం ేఽహం సవిజాానమిద్ం వకా్ష్వ మా శ్చ్త్ః 

యజాు ాతావ  నేహ భూయోఽనా జాు ాత్వా మవశి్ా ే 7-2 

 

మన్యషాా ణాం సహశ్రసేషు కశైి ద్ా త్తి స్థద్ధయే 

యత్తామపి స్థదాధ నాం కశైి నామ ం వేతిత త్త్తవ త్ః 7-3 

 

భూమిరాోఽనలో వాయుః ఖం మనో బుద్వధర్థవ చ 

అహంకర ఇతయం మే భినాి  శ్రపకృతిర్రధ్య 7-4 

 

అపర్థయమిత్సతవ నాా ం శ్రపకృతిం విద్వధ మే పరాం 

జీవభూతాం మహాబాహో యయేద్ం ధ్యరా ే జగత్ 7-5 

 

ఏత్ోా నీన్న భూతాన్న సరావ ణతుా పధ్యరయ 

అహం కృత్స ి సా  జగత్ః శ్రపభవః శ్రపలయసతథ 7-6 

 

మత్తః పరత్రం నానా తిక ంచిద్స్థత ధనంజయ 

మత్ సరవ మిద్ం శ్రోత్ం సూశ్రే మణిగణా ఇవ 7-7 

 

రసోఽహమపుస  కౌంేయ శ్రపభాస్థమ  శ్శిసూరా యోః 

శ్రపణవః సరవ వేదేషు శ్రదః ఖ్య పర్జ్ం నృషు 7-8 

 

పుణోా  గంధః పృథివాా ం చ ేజశైా స్థమ  విభావసౌ 

జీవనం సరవ భూేషు త్పశైా స్థమ  త్పస్థవ షు 7-9 

 

బీజం మాం సరవ భూతానాం విద్వధ పరథ సనాత్నం 

బుద్వధర్జర ద్వధమతామస్థమ  ేజసేతజస్థవ నామహం 7-10 

 

రలం రలవతాం చాహం కమరాగవివరిుత్ం 

ధరామ విర్జ ధో  భూేషు కమోఽస్థమ  భరత్రషభ 7-11 

 

యే చ్వ సాతితవ క భావా రాజసాసాత మసాశ్ై  యే 

మత్త ఏవేతి తాన్నవ ద్వధ న త్వ హం ేషు ే మత్ 7-12 

 

శ్రతిభిరీ్జణమయైరాభ వైర్థభిః సరవ మిద్ం జగత్ 

మోహిత్ం నాభిజానాతి మామేభా ః పరమవా యం 7-13 
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దైవీ హాే షా గుణమయీ మమ మాయా దురతా్ యా 

మామేవ యే శ్రపపద్ా ంే మాయామేతాం త్రంతి ే 7-14 

 

న మాం దు్క ృతినో మఢః శ్రపపద్ా ంే నరాధమాః 

మాయయాపహృత్జాానా ఆస్తరం భావమాశ్రశితాః 7-15 

 

చతురివ ధ్య భజంే మాం జనాః స్తకృతినోఽర్జున 

ఆర్యత జిజాాస్తరరాథ రీథ స్థజాానీ చ భరత్రషభ 7-16 

 

ేషాం స్థజాానీ న్నతా్ యుక త ఏకభకి తరివ శి్ా ే 

శ్రపియో హి స్థజాాన్ననోఽత్ా రథమహం స చ మమ శ్రపియః 7-17 

 

ఉదారాః సరవ  ఏవైే స్థజాానీ తావ తైమ వ మే మత్ం 

ఆస్థథత్ః స హి యుకతతామ  మామేవాన్యత్తమాం గతిం 7-18 

 

రహూనాం జనమ నామంే స్థజాానవానామ ం శ్రపపద్ా ే 

వాస్తదేవః సరవ మితి స మహాతామ  స్తదురబభః 7-19 

 

కమ్య్ైత్ ై తర హృత్జాానాః శ్రపపద్ా ంేఽనా దేవతాః 

త్ం త్ం న్నయమమాసాథ య శ్రపకృతాా  న్నయతాః సవ యా 7-20 

 

యో యో యాం యాం త్న్యం భక తః శ్రశ్ద్ధయారైి తుమిచా తి 

త్సా  త్సాా చలాం శ్రశ్దాధ ం తామేవ విద్ధ్యమా హం 7-21 

 

స త్యా శ్రశ్ద్ధయా యుకతసతసాా రాధనమీహే 

లభే చ త్త్ః కమానమ యైవ విహితాన్నహ తాన్ 7-22 

 

అంత్వతుత ఫలం ేషాం త్ద్భ వత్ా లప మేధసాం 

దేవాందేవయజో యాంతి మద్భ కత  యాంతి మామపి 7-23 

 

అవా క తం వా కి తమాపని ం మనా ంే మామబుద్ధయః 

పరం భావమజానంో మమావా యమన్యత్తమం 7-24 

 

నాహం శ్రపకశ్ః సరవ సా  యోగమాయాసమావృత్ః 

మోఽయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవా యం 7-25 

 

వేదాహం సమతతాన్న వరతమానాన్న చార్జున 

భవిషాా ణి చ భూతాన్న మాం తు వేద్ న కశ్ై న 7-26 

 

ఇచాా దేవ ్సము థేన ద్వ ంద్వ మోహేన భారత్ 

సరవ భూతాన్న సమోమ హం సర్థ ీయాంతి పరంత్ప 7-27 

 

యేషాం త్వ ంత్గత్ం పపం జనానాం పుణా కరమ ణాం 

ే ద్వ ంద్వ మోహన్నర్జమ కత  భజంే మాం ద్ృఢశ్రవతాః 7-28 
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జరామరణమోక్ష్వయ మామాశ్రశిత్ా  యత్ంతి యే 

ే శ్రరహమ  త్ద్వవ దుః కృత్స ి మధా్య త్మ ం కరమ  చాఖిలం 7-29 

 

సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియజంా చ యే విదుః 

శ్రపయాణకలేఽపి చ మాం ే విదుర్జా క తచేత్సః 7-30 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

స్థజాానవిజాానయోగో నామ సపతమోఽధ్యా యః 7 
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అథ అ్రమోఽధ్యా యః   అక్షరశ్రరహమ యోగః 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

కిం త్ద్ శ్రరహమ  కిమధ్యా త్మ ం కిం కరమ  పుర్జషోత్తమ 

అధిభూత్ం చ కిం శ్రోక తమధిదైవం కిముచా ే 8-1 

 

అధియజఃా కథం కోఽశ్రత్ దేహేఽస్థమ నమ ధ్సూద్న 

శ్రపయాణకలే చ కథం స్థజ్యయాోఽస్థ న్నయతాత్మ భిః 8-2 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

అక్షరం శ్రరహమ  పరమం సవ భావోఽధా్య త్మ ముచా ే 

భూత్భావోద్భ వకర్య విసరఃీ కరమ సంజాిత్ః 8-3 

 

అధిభూత్ం క్షర్య భావః పుర్జ్శైా ధిదైవత్ం 

అధియజాోఽహమేవాశ్రత్ దేహే దేహభృతాం వర 8-4 

 

అంత్కలే చ మామేవ సమ రన్యమ కత వ  కలేవరం 

యః శ్రపయాతి స మదాభ వం యాతి నాసతా శ్రత్ సంశ్యః 8-5 

 

యం యం వాపి సమ రనాభ వం త్ా జతా్ ంే కలేవరం 

త్ం త్మేవైతి కౌంేయ సదా త్దాభ వభావిత్ః 8-6 

 

త్సామ త్స ర్థవ షు కలేషు మామన్యసమ ర యుధా  చ 

మయా రిప త్మనోబుద్వధరామ మేవై్ా సా సంశ్యః 8-7  

 

అభాా సయోగయుకేతన చేత్సా నానా గామినా 

పరమం పుర్జ్ం ద్వవా ం యాతి పరాథన్యచింత్యన్ 8-8 

 

కవిం పురాణమన్యశాస్థతార- 

        మణోరణయంసమన్యసమ ర్థద్ా ః 

సరవ సా  ధ్యతారమచింత్ా రూప- 

        మాద్వతా్ వరణం త్మసః పరసాత త్ 8-9 

 

శ్రపయాణకలే మనసాఽచలేన 

        భకత ా  యుకోత యోగరలేన చ్వ 

శ్రభవోరమ ధ్యా  శ్రపణమావేశ్ా  సమా క్ 

        స త్ం పరం పుర్జ్ముపైతి ద్వవా ం 8-10 

 

యద్క్షరం వేద్విో వద్ంతి 

        విశ్ంతి యద్ా త్యో వీత్రాగాః 

యద్వచా ంో శ్రరహమ చరా ం చరంతి 

        త్ తే పద్ం సంశ్రగహేణ శ్రపవక్షేా  8-11 
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సరవ దావ రాణి సంయమా  మనో హృద్వ న్నర్జధా  చ 

మరాధ ి ా ధ్యయాత్మ నః శ్రపణమాస్థథో యోగధ్యరణాం 8-12 

 

ఓమిేా కక్షరం శ్రరహమ  వాా హరనామ మన్యసమ రన్ 

యః శ్రపయాతి తా్ జందేహం స యాతి పరమాం గతిం 8-13 

 

అననా చేతాః సత్త్ం యో మాం సమ రతి న్నత్ా శ్ః 

త్సాా హం స్తలభః పరథ న్నత్ా యుస్థక తసా  యోగినః 8-14 

 

మాముప్యతా్  పునరునమ  దుఃఖాలయమశాశ్వ త్ం 

నాపుి వంతి మహాతామ నః సంస్థద్వధం పరమాం గతాః 8-15 

 

ఆశ్రరహమ భవనాలోబ కః పునరావరితనోఽర్జున 

మాముప్యతా్  తు కౌంేయ పునరునమ  న విద్ా ే 8-16 

 

సహశ్రసయుగపరా ంత్మహరా ద్ శ్రరహమ ణో విదుః 

రాశ్రతిం యుగసహశ్రసాంతాం ేఽహోరాశ్రత్విో జనాః 8-17 

 

అవా కతద్ వా క తయః సరావ ః శ్రపభవంత్ా హరాగమే 

రాత్రాా గమే శ్రపలీయంే త్ష్టతైవావా క తసంజకాే 8-18 

 

భూత్శ్రగామః స ఏవాయం భూతావ  భూతావ  శ్రపలీయే 

రాత్రాా గమేఽవశ్ః పరథ శ్రపభవత్ా హరాగమే 8-19 

 

పరసతసామ తుత భావోఽనోా ఽవా కోతఽవా కతత్స నాత్నః 

యః స సర్థవ షు భూేషు నశ్ా తుస  న వినశ్ా తి 8-20 

 

అవా కోతఽక్షర ఇతాు క తసతమాహః పరమాం గతిం 

యం శ్రపపా  న న్నవరతంే త్దాధ మ పరమం మమ 8-21 

 

పుర్జ్ః స పరః పరథ భకత ా  లభా సతవ ననా యా 

యసాా ంత్ఃసాథ న్న భూతాన్న యేన సరవ మిద్ం త్త్ం 8-22 

 

యశ్రత్ కలే త్వ నావృతితమావృతితం చ్వ యోగినః 

శ్రపయాతా యాంతి త్ం కలం వకా్ష్వ మి భరత్రషభ 8-23 

 

అగిి ర్యుా తిరహః శుక బః ్ణామ సా ఉత్తరాయణం 

త్శ్రత్ శ్రపయాతా గచా ంతి శ్రరహమ  శ్రరహమ విో జనాః 8-24 

 

ధూమో రాశ్రతిసతథ కృ్ణః ్ణామ సా ద్క్షిణాయనం 

త్శ్రత్ చాంశ్రద్మసం జాో తిరా్య గీ శ్రపపా  న్నవరతే  8-25 

 

శుక బకృష్యణ గత హేా ే జగత్ః శాశ్వ ే మే 

ఏకయా యాత్ా నావృతితమనా యావరతే  పునః 8-26 
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నైే సృత పరథ జాననాో గీ ముహా తి కశ్ై న 

త్సామ త్స ర్థవ షు కలేషు యోగయుకోత భవార్జున 8-27 

 

వేదేషు యజ్యషాు త్పఃస్త చ్వ 

        దానేషు యతుప ణా ఫలం శ్రపద్వ్రం 

అేా తి త్త్స రవ మిద్ం విద్వతావ  

        యోగీ పరం స్థసాథ నముపైతి చాద్ా ం 8-28 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

అక్షరశ్రరహమ యోగో నామా్రమోఽధ్యా యః 8 
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అథ నవమోఽధా్య యః   రాజవిదాా రాజగుహా యోగః 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

ఇద్ం తు ే గుహా త్మం శ్రపవకా్ష్వ మా నసూయవే 

స్థజాానం విజాానసహిత్ం యజాు ాతావ  మోక్షా సేఽశుభాత్ 9-1 

 

రాజవిదాా  రాజగుహా ం పవిశ్రత్మిద్ముత్తమం 

శ్రపత్ా క్ష్వవగమం ధరమ ా ం స్తస్తఖం కర్జతమవా యం 9-2 

 

అశ్రశ్ద్దధ్యనాః పుర్జషా ధరమ సాా సా  పరంత్ప 

అశ్రపపా  మాం న్నవరతంే మృతుా సంసారవరతమ న్న 9-3 

 

మయా త్త్మిద్ం సరవ ం జగద్వా క తమరితనా 

మతాస ిన్న సరవ భూతాన్న న చాహం ే వ్ వస్థథత్ః 9-4 

 

న చ మతాస ిన్న భూతాన్న పశ్ా  మే యోగమ్యశ్వ రం 

భూత్భృని  చ భూత్సోథ  మమాతామ  భూత్భావనః 9-5 

 

యథకశ్స్థథో న్నత్ా ం వాయుః సరవ శ్రత్గో మహాన్ 

త్థ సరావ ణి భూతాన్న మతాస ినీతుా పధ్యరయ 9-6 

 

సరవ భూతాన్న కౌంేయ శ్రపకృతిం యాంతి మామికం 

కలప క్షయే పునసాత న్న కలాప ౌ విసృజామా హం 9-7 

 

శ్రపకృతిం సావ మవ్రభా  విసృజామి పునః పునః 

భూత్శ్రగామమిమం కృత్స ి మవశ్ం శ్రపకృేరవ శాత్ 9-8 

 

న చ మాం తాన్న కరామ ణి న్నరధి ంతి ధనంజయ 

ఉదాసీనవదాసీనమసక తం ేషు కరమ స్త 9-9 

 

మయాధా క్షేణ శ్రపకృతిః సూయే సచరాచరం 

హేతునానేన కౌంేయ జగద్వవ పరివరతే  9-10 

 

అవజానంతి మాం మఢ మాన్యషీం త్న్యమాశ్రశిత్ం 

పరం భావమజానంో మమ భూత్మహేశ్వ రం 9-11 

 

మోఘ్నశా మోఘ్కరామ ణో మోఘ్జాానా విచేత్సః 

రాక్షసీమాస్తరీం చ్వ శ్రపకృతిం మోహినీం శ్రశితాః 9-12 

 

మహాతామ నస్తత మాం పరథ దైవీం శ్రపకృతిమాశ్రశితాః 

భజంత్ా ననా మనసో స్థజాాతావ  భూతాద్వమవా యం 9-13 
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సత్త్ం కీరతయంో మాం యత్ంత్శ్ై  ద్ృఢశ్రవతాః 

నమసా ంత్శ్ై  మాం భకత ా  న్నతా్ యుకత  ఉపసే 9-14 

 

స్థజాానయజ్యనా చాపా నేా  యజంో మాముపసే 

ఏక వే న పృథకే తవ న రహధ్య విశ్వ ోముఖం 9-15 

 

అహం శ్రకతురహం యజఃా సవ ధ్యహమహమౌ్ధం 

మంశ్రోఽహమహమేవాజా మహమగిి రహం హత్ం 9-16 

 

పితాహమసా  జగో మాతా ధ్యతా పితామహః 

వేద్ా ం పవిశ్రత్మోంకర ఋకస మ యజుర్థవ చ 9-17 

 

గతిరభ రాత  శ్రపభః సాక్షీ న్నవాసః శ్రణం స్తహృత్ 

శ్రపభవః శ్రపలయః స్థసాథ నం న్నధ్యనం బీజమవా యం 9-18 

 

త్పమా హమహం వరషం న్నగృహాణమాు త్స ృజామి చ 

అమృత్ం చ్వ మృతుా శ్ై  సద్సచైా హమర్జున 9-19 

 

ష్టతైవిదాా  మాం సోమపః పూత్పప 

        యజై్రాిషార వ  సవ రతీిం శ్రపరథయంే 

ే పుణా మాసాద్ా  స్తర్థంశ్రద్లోక- 

        మశ్ి ంతి ద్వవాా ంద్వవి దేవభోగాన్ 9-20 

 

ే త్ం భకత వ  సవ రలీోకం విశాలం 

        క్షీణే పుణేా  మరతా లోకం విశ్ంతి 

ఏవం శ్రత్యీధరమ మన్యశ్రపపనాి  

        గతాగత్ం కమకమా లభంే 9-21 

 

అననాా శైి ంత్యంో మాం యే జనాః పర్జా పసే 

ేషాం న్నతాా భియుకతనాం యోగక్షేమం వహామా హం 9-22 

 

యేఽపా నా దేవతా భకత  యజంే శ్రశ్ద్ధయాన్నవ తాః 

ేఽపి మామేవ కౌంేయ యజంతా్ విధిపూరవ కం 9-23 

 

అహం హి సరవ యజాానాం భోకత  చ శ్రపభర్థవ చ 

న తు మామభిజానంతి త్ తేవ నాత్శ్ై ా వంతి ే 9-24 

 

యాంతి దేవశ్రవతా దేవాన్నప త్ౄనాా ంతి పిత్ృశ్రవతాః 

భూతాన్న యాంతి భూేజాా  యాంతి మదాా జినోఽపి మాం 9-25 

 

పశ్రత్ం పు్ప ం ఫలం ోయం యో మే భకత ా  శ్రపయచా తి 

త్ద్హం భకుత ా పహృత్మశిా మి శ్రపయతాత్మ నః 9-26 
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యత్క ర్యి యద్శాి స్థ యజుుహోి ద్దాస్థ యత్ 

యత్తపసా స్థ కౌంేయ త్తుక ర్జ్వ  మద్రప ణం 9-27 

 

శుభాశుభఫలైర్థవం మోక్షా సే కరమ రంధనైః 

సంనాా సయోగయుకతతామ  విముకోత మాముపై్ా స్థ 9-28 

 

సమోఽహం సరవ భూేషు న మే దేవ షోా ఽస్థత న శ్రపియః 

యే భజంతి తు మాం భకత ా  మత్ ే ేషు చాపా హం 9-29 

 

అపి చేతుస దురాచార్య భజే మామననా భాక్ 

సాధ్ర్థవ స మంత్వా ః సమా గవ ా వస్థో హి సః 9-30 

 

క్షిశ్రపం భవతి ధరామ తామ  శ్శ్వ చాా ంతిం న్నగచా తి 

కౌంేయ శ్రపతిజానీహి న మే భక తః శ్రపణశ్ా తి 9-31 

 

మాం హి పరథ వా పశ్రశిత్ా  యేఽపి స్తా ః పపయోనయః 

ష్టస్థతయో వైశాా సతథ శూశ్రదాసేతఽపి యాంతి పరాం గతిం 9-32 

 

కిం పునశ్రరార హమ ణాః పుణాా  భకత  రాజరషయసతథ 

అన్నతా్ మస్తఖం లోకమిమం శ్రపపా  భజసవ  మాం 9-33 

 

మనమ నా భవ మద్భ కోత మదాా జీ మాం నమస్తక ర్జ 

మామేవై్ా స్థ యులైతవ వమాతామ నం మత్ప రాయణః 9-34 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

రాజవిదాా రాజగుహా యోగో నామ నవమోఽధా్య యః 9 
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అథ ద్శ్మోఽధా్య యః   విభూతియోగః 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

భూయ ఏవ మహాబాహో శ్ృర మే పరమం వచః 

య తేఽహం శ్రీయమాణాయ వకా్ష్వ మి హిత్కమా యా 10-1 

 

న మే విదుః స్తరగణాః శ్రపభవం న మహరషయః 

అహమాద్వరిహ దేవానాం మహరీషణాం చ సరవ శ్ః 10-2 

 

యో మామజమనాద్వం చ వేతిత లోకమహేశ్వ రం 

అసమమ ఢః స మర్థతా షు సరవ పపైః శ్రపముచా ే 10-3 

 

బుద్వధరాు ానమసమోమ హః క్షమా సత్ా ం ద్మః శ్మః 

స్తఖం దుఃఖం భవోఽభావో భయం చాభయమేవ చ 10-4 

 

అహింసా సమతా తుిరసతో  దానం యశోఽయశ్ః 

భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగివ ధ్యః 10-5 

 

మహరషయః సపత పూర్థవ  చతావ ర్య మనవసతథ 

మదాభ వా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమాః శ్రపజాః 10-6 

 

ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేతిత త్త్తవ త్ః 

సోఽవికంప్యన యోగేన యుజా ే నాశ్రత్ సంశ్యః 10-7 

 

అహం సరవ సా  శ్రపభవో మత్తః సరవ ం శ్రపవరతే  

ఇతి మతావ  భజంే మాం బుధ్య భావసమన్నవ తాః 10-8 

 

మచైి తాత  మద్ీత్శ్రపణా బోధయంత్ః పరసప రం 

కథయంత్శ్ై  మాం న్నత్ా ం తు్ా ంతి చ రమంతి చ 10-9 

 

ేషాం సత్త్యుకతనాం భజతాం శ్రీతిపూరవ కం 

ద్దామి బుద్వధయోగం త్ం యేన మాముపయాంతి ే 10-10 

 

ేషామేవాన్యకంపరథమహమజాానజం త్మః 

నాశ్యామాా త్మ భావసోథ  స్థజాానద్గప్యన భాసవ తా 10-11 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

పరం శ్రరహమ  పరం ధ్యమ పవిశ్రత్ం పరమం భవాన్ 

పుర్జ్ం శాశ్వ త్ం ద్వవా మాద్వదేవమజం విభం 10-12 

 

ఆహసాత వ మృ్యః సర్థవ  దేవరిషరాి రద్సతథ 

అస్థో దేవలో వాా సః సవ యం చ్వ శ్రరవీి మే 10-13 
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సరవ మేత్ద్ృత్ం మనేా  యనామ ం వద్స్థ కేశ్వ 

న హి ే భగవనవ ా కి తం విదుర్థదవా న దానవాః 10-14 

 

సవ యమేవాత్మ నాతామ నం వేత్థ త్వ ం పుర్జషోత్తమ 

భూత్భావన భూేశ్ దేవదేవ జగత్ప ే 10-15 

 

వకుతమరహసా శ్చష్యణ ద్వవాా  హాా త్మ విభూత్యః 

యాభిరివ భూతిభిర్యబకన్నమాంసతవ ం వాా పా  తి్రస్థ 10-16 

 

కథం విదాా మహం యోగింసాత వ ం సదా పరిచింత్యన్ 

కేషు కేషు చ భావేషు చింోా ఽస్థ భగవనమ యా 10-17 

 

విసతర్థణాత్మ నో యోగం విభూతిం చ జనారదన 

భూయః కథయ త్ృపితరిహ శ్ృణవ ో నాస్థత మేఽమృత్ం 10-18 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

హంత్ ే కథత్షాా మి ద్వవాా  హాా త్మ విభూత్యః 

శ్రపధ్యనా త్ః కుర్జశ్రశ్చ్ర నాసతా ంో విసతరసా  మే 10-19 

 

అహమాతామ  గుడాకేశ్ సరవ భూతాశ్యస్థథత్ః 

అహమాద్వశ్ై  మధా ం చ భూతానామంత్ ఏవ చ 10-20 

 

ఆద్వతాా నామహం విషుణ ర్యుా తిషాం రవిరంశుమాన్ 

మరీచిరమ ర్జతామస్థమ  నక్షశ్రతాణామహం శ్ీ 10-21 

 

వేదానాం సామవేోఽస్థమ  దేవానామస్థమ  వాసవః 

ఇంశ్రద్వయాణాం మనశైా స్థమ  భూతానామస్థమ  చేత్నా 10-22 

 

ర్జశ్రదాణాం శ్ంకరశైా స్థమ  వి తేశో యక్షరక్షసాం 

వసూనాం పవకశైా స్థమ  మేర్జః శిఖరిణామహం 10-23 

 

పుర్యధసాం చ ముఖా ం మాం విద్వధ పరథ రృహసప తిం 

సేనానీనామహం సక ంద్ః సరసామస్థమ  సాగరః 10-24 

 

మహరీషణాం భృగురహం గిరామసేమ ా కమక్షరం 

యజాానాం జపయజాోఽస్థమ  స్థసాథ వరాణాం హిమాలయః 10-25 

 

అశ్వ త్థః సరవ వృక్ష్వణాం దేవరీషణాం చ నారద్ః 

గంధరావ ణాం చిశ్రత్రథః స్థదాధ నాం కపిలో మున్నః 10-26 

 

ఉచ్ై ఃశ్రశ్వసమశావ నాం విద్వధ మామమృోద్భ వం 

ఐరావత్ం గజ్యంశ్రదాణాం నరాణాం చ నరాధిపం 10-27 
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ఆయుధ్యనామహం వశ్రజం ధ్యనూనామస్థమ  కమధ్క్ 

శ్రపజనశాై స్థమ  కంద్రప ః సరాప ణామస్థమ  వాస్తకిః 10-28 

 

అనంత్శైా స్థమ  నాగానాం వర్జణో యాద్సామహం 

పిత్ౄణామరా మా చాస్థమ  యమః సంయమతామహం 10-29 

 

శ్రపహాబద్శైా స్థమ  దైతాా నాం కలః కలయతామహం 

మృగాణాం చ మృగేంశ్రోఽహం వైనేయశ్ై  పక్షిణాం 10-30 

 

పవనః పవతామస్థమ  రామః శ్ష్టసతభృతామహం 

ఝషాణాం మకరశైా స్థమ  శ్రసోత్సామస్థమ  జాహి వీ 10-31 

 

సరీాణామాద్వరంత్శ్ై  మధా ం చ్వాహమర్జున 

అధా్య త్మ విదాా  విదాా నాం వాద్ః శ్రపవద్తామహం 10-32 

 

అక్షరాణామకర్యఽస్థమ  ద్వ ంద్వ ః సామాస్థకసా  చ 

అహమేవాక్షయః కలో ధ్యతాహం విశ్వ ోముఖః 10-33 

 

మృతుా ః సరవ హరశైా హముద్భ వశ్ై  భవి్ా తాం 

కీరితః శ్రీరావ కై  నారీణాం సమ ృతిర్థమ ధ్య ధృతిః క్షమా 10-34 

 

రృహతాస మ త్థ సామాి ం గాయశ్రత ఛంద్సామహం 

మాసానాం మారీీ ర్యషఽహమృతూనాం కుస్తమాకరః 10-35 

 

దూా త్ం ఛలయతామస్థమ  ేజసేతజస్థవ నామహం 

జయోఽస్థమ  వా వసాయోఽస్థమ  సత్తవ ం సత్తవ వతామహం 10-36 

 

వృషీణనాం వాస్తదేవోఽస్థమ  పండవానాం ధనంజయః 

మునీనామపా హం వాా సః కవీనాముశ్నా కవిః 10-37 

 

ద్ండో ద్మయతామస్థమ  నీతిరస్థమ  జిగీ్తాం 

మౌనం చ్వాస్థమ  గుహాా నాం స్థజాానం స్థజాానవతామహం 10-38 

 

యచాై పి సరవ భూతానాం బీజం త్ద్హమర్జున 

న త్ద్స్థత వినా యతాస ా నమ యా భూత్ం చరాచరం 10-39 

 

నాంోఽస్థత మమ ద్వవాా నాం విభూతనాం పరంత్ప 

ఏ్ తూదేదశ్త్ః శ్రోకోత విభూేరివ సతర్య మయా 10-40 
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యద్ా ద్వవ భూతిమత్స త్తవ ం శ్రీమదూరిుత్మేవ వా 

త్త్తదేవావగచా  త్వ ం మమ ేజోంఽశ్సంభవం 10-41 

 

అథవా రహనైేన కిం స్థజాాేన త్వార్జున 

వి్రభాా హమిద్ం కృత్స ి మేకంశ్చన స్థస్థథో జగత్ 10-42 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

విభూతియోగో నామ ద్శ్మోఽధ్యా యః 10 
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అథైకద్శోఽధ్యా యః   విశ్వ రూపద్రా నయోగః 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

మద్న్యశ్రగహాయ పరమం గుహా మధా్య త్మ సంజాిత్ం 

యత్తవ యోక తం వచసేతన మోహోఽయం విగో మమ 11-1 

 

భవాపా యౌ హి భూతానాం శ్రశుౌ విసతరశో మయా 

త్వ త్తః కమలపశ్రతాక్ష మాహాత్మ ా మపి చావా యం 11-2 

 

ఏవమేత్ద్ా థత్థ త్వ మాతామ నం పరమేశ్వ ర 

శ్రద్షుర మిచాా మి ే రూపమ్యశ్వ రం పుర్జషోత్తమ 11-3 

 

మనా సే యద్వ త్చా కా ం మయా శ్రద్షుర మితి శ్రపభో 

యోగేశ్వ ర త్ో మే త్వ ం ద్రా యాతామ నమవా యం 11-4 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

పశ్ా  మే పరథ రూపణి శ్త్శోఽథ సహశ్రసశ్ః 

నానావిధ్యన్న ద్వవాా న్న నానావరాణ కృతన్న చ 11-5 

 

పశాా ద్వతాా నవ సూశ్రన్యశ్రదానశివ న్ప మర్జత్సతథ 

రహూనా ద్ృ్రపూరావ ణి పశాా శ్ై రాా ణి భారత్ 11-6 

 

ఇహైకసథం జగత్క ృత్స ి ం పశాా ద్ా  సచరాచరం 

మమ దేహే గుడాకేశ్ యచైా నా ద్ శ్రద్షుర మిచా స్థ 11-7 

 

న తు మాం శ్కా సే శ్రద్షుర మనేనైవ సవ చక్షుషా 

ద్వవా ం ద్దామి ే చక్షుః పశ్ా  మే యోగమ్యశ్వ రం 11-8 

 

        సంజయ ఉవాచ 

 

ఏవముకత వ  త్ో రాజనమ హాయోగేశ్వ ర్య హరిః 

ద్రా యామాస పరాథయ పరమం రూపమ్యశ్వ రం 11-9 

 

అనేకవష్టక తనయనమనేకదుభ త్ద్రా నం 

అనేకద్వవాా భరణం ద్వవాా నేకోద్ా తాయుధం 11-10 

 

ద్వవా మాలాా ంరరధరం ద్వవా గంధ్యన్యలేపనం 

సరావ శ్ై రా మయం దేవమనంత్ం విశ్వ ోముఖం 11-11 

 

ద్వవి సూరా సహశ్రససా  భవేదాు గపదుతిథతా 

యద్వ భాః సద్ృీ సా సాా దాభ ససతసా  మహాత్మ నః 11-12 
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త్ష్టతైకసథం జగత్క ృత్స ి ం శ్రపవిభక తమనేకధ్య 

అపశ్ా దేదవదేవసా  శ్రీర్థ పండవసతదా 11-13 

 

త్త్ః స విసమ యావిషోర  హృ ర్ర్యమా ధనంజయః 

శ్రపణమా  శిరసా దేవం కృతాంజలిరభా్త్ 11-14 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

పశాా మి దేవాంసతవ దేవ దేహే 

        సరావ ంసతథ భూత్విశ్చ్సంఘ్నన్ 

శ్రరహామ ణమీశ్ం కమలాసనసథ- 

        మృషీంశ్ై  సరావ న్యరగాంశ్ై  ద్వవాా న్ 11-15 

 

అనేకబాహూద్రవష్టక తనేశ్రత్ం 

        పశాా మి తావ ం సరవ ోఽనంత్రూపం 

నాంత్ం న మధా ం న పునసతవాద్వం 

        పశాా మి విశ్చవ శ్వ ర  విశ్వ రూప 11-16 

 

కిరీటినం గద్వనం చశ్రకిణం చ 

        ేజోరాశిం సరవ ో ద్గపితమంత్ం 

పశాా మి తావ ం దురిి రీక్షా ం సమంతాద్ 

        ద్గపత నలారక దుా తిమశ్రపమేయం 11-17 

 

త్వ మక్షరం పరమం వేద్వత్వా ం 

        త్వ మసా  విశ్వ సా  పరం న్నధ్యనం 

త్వ మవా యః శాశ్వ త్ధరమ గోపత  

        సనాత్నసతవ ం పుర్జషో మో మే 11-18 

 

అనాద్వమధ్యా ంత్మనంత్వీరా - 

        మనంత్బాహం శ్శిసూరా నేశ్రత్ం 

పశాా మి తావ ం ద్గపతహతాశ్వష్టక తం 

        సవ ేజసా విశ్వ మిద్ం త్పంత్ం 11-19 

 

దాా వాపృథివాో రిద్మంత్రం హి 

        వాా పతం త్వ యైకేన ద్వశ్శ్ై  సరావ ః 

ద్ృషార వ దుభ త్ం రూపముశ్రగం త్వేద్ం 

        లోకశ్రత్యం శ్రపవా థిత్ం మహాత్మ న్ 11-20 

 

అమీ హి తావ ం స్తరసంఘ్న విశ్ంతి 

        కేచిద్గభ తాః శ్రపంజలయో గృణంతి 

సవ సీతతాు కత వ  మహరిషస్థద్ధసంఘ్నః 

        స్థస్తతవంతి తావ ం స్థస్తతతిభిః పు్క లాభిః 11-21 
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ర్జశ్రదాద్వతాా  వసవో యే చ సాధా్య  

        విశ్చవ ఽశివ న్ప మర్జత్శైో ్మ పశ్ై  

గంధరవ యక్ష్వస్తరస్థద్ధసంఘ్న 

        వీక్షంే తావ ం విస్థమ తాశ్చై వ సర్థవ  11-22 

 

రూపం మహ తే రహవష్టక తనేశ్రత్ం 

        మహాబాహో రహబాహూర్జపద్ం 

రహూద్రం రహద్ంష్టషార కరాలం 

        ద్ృషార వ  లోకః శ్రపవా థితాసతథహం 11-23 

 

నభఃసప ృశ్ం ద్గపతమనేకవరణం 

        వాా తాత ననం ద్గపతవిశాలనేశ్రత్ం 

ద్ృషార వ  హి తావ ం శ్రపవా థితాంత్రాతామ  

        ధృతిం న విందామి శ్మం చ విషోణ  11-24 

 

ద్ంష్టషార కరాలాన్న చ ే ముఖాన్న 

        ద్ృషై్టరవ వ కలానలసన్ని భాన్న 

ద్వశో న జానే న లభే చ శ్రమ  

        శ్రపసీద్ దేవేశ్ జగన్ని వాస 11-25 

 

అమీ చ తావ ం ధృత్రాష్ట్రసా  పుశ్రతాః 

        సర్థవ  సహైవావన్నపలసంఘః 

భీషోమ  శ్రోణః సూత్పుశ్రత్సతథసౌ 

        సహాసమ ద్గయైరపి యోధముఖ్ా ః 11-26 

 

వష్టకతణి ే త్వ రమాణా విశ్ంతి 

        ద్ంష్టషార కరాలాన్న భయానకన్న 

కేచిద్వవ లగాి  ద్శ్నాంత్ర్థషు 

        సంద్ృశ్ా ంే చూరిణతైర్జత్తమాంగైః 11-27 

 

యథ నద్గనాం రహవోఽముర వేగాః 

        సముశ్రద్మేవాభిముఖా శ్రద్వంతి 

త్థ త్వామీ నరలోకవీరా 

        విశ్ంతి వష్టకతణా భివిజవ లంతి 11-28 

 

యథ శ్రపద్గపతం జవ లనం పత్ంగా 

        విశ్ంతి నాశాయ సమృద్ధవేగాః 

త్థైవ నాశాయ విశ్ంతి లోక- 

        స్థసతవాపి వష్టకతణి సమృద్ధవేగాః 11-29 
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లేలిహా సే శ్రగసమానః సమంతాల్- 

        లోకనస మశ్రగానవ ద్నైరువ లద్వభ ః 

ేజోభిరాపూరా  జగత్స మశ్రగం 

        భాససతవోశ్రగాః శ్రపత్పంతి విషోణ  11-30 

 

ఆఖాా హి మే కో భవాన్యశ్రగరూో 

        నమోఽస్తత ే దేవవర శ్రపసీద్ 

విజాాతుమిచాా మి భవంత్మాద్ా ం 

        న హి శ్రపజానామి త్వ శ్రపవృతితం 11-31 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

కలోఽస్థమ  లోకక్షయకృశ్రత్ప వృ ధో  

        లోకనస మాహర్జతమిహ శ్రపవృత్తః 

ఋేఽపి తావ ం న భవి్ా ంతి సర్థవ  

        యేఽవస్థథతాః శ్రపత్ా నీకేషు యోధ్యః 11-32 

 

త్సామ త్తవ ముతిత్ర యశో లభసవ  

        జితావ  శ్శ్రతూన్ భంక్షవ  రాజా ం సమృద్ధం 

మయైవైే న్నహతాః పూరవ మేవ 

        న్నమిత్తమాశ్రత్ం భవ సవా సాచిన్ 11-33 

 

శ్రోణం చ భీ్మ ం చ జయశ్రద్థం చ 

        కరణం త్థనాా నపి యోధవీరాన్ 

మయా హతాంసతవ ం జహి మా వా థిషార  

        యుధా సవ  జ్యతాస్థ రణే సపతిా న్ 11-34 

 

        సంజయ ఉవాచ 

 

ఏత్శ్రచా్య తావ  వచనం కేశ్వసా  

        కృతాంజలిర్థవ పమానః కిరీటీ 

నమసక ృతావ  భూయ ఏవాహ కృ్ణం 

        సగద్ీద్ం భీత్భీత్ః శ్రపణమా  11-35 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

స్థసాథ నే హృషీకేశ్ త్వ శ్రపకీరాత ా  

        జగశ్రత్ప హృ్ా త్ా న్యరజా ే చ 

రక్ష్వంస్థ భీతాన్న ద్వశో శ్రద్వంతి 

        సర్థవ  నమసా ంతి చ స్థద్ధసంఘ్నః 11-36 
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కసామ చై  ే న నమేరనమ హాత్మ న్ 

        గరీయసే శ్రరహమ ణోఽపా ద్వకష్టర్థత 

అనంత్ దేవేశ్ జగన్ని వాస 

        త్వ మక్షరం సద్సత్తత్ప రం యత్ 11-37 

 

త్వ మాద్వదేవః పుర్జ్ః పురాణ- 

        స్థసతవ మసా  విశ్వ సా  పరం న్నధ్యనం 

వేతాత స్థ వేద్ా ం చ పరం చ ధ్యమ 

        త్వ యా త్త్ం విశ్వ మనంత్రూప 11-38 

 

వాయురా మోఽగిి రవ ర్జణః శ్శాంకః 

        శ్రపజాపతిసతవ ం శ్రపపితామహశ్ై  

నమో నమసేతఽస్తత సహశ్రసకృత్వ ః 

        పునశ్ై  భూయోఽపి నమో నమసేత 11-39 

 

నమః పురసాత ద్థ పృ్రత్సేత 

        నమోఽస్తత ే సరవ త్ ఏవ సరవ  

అనంత్వీరాా మిత్విశ్రకమసతవ ం 

        సరవ ం సమాోి ి త్ోఽస్థ సరవ ః 11-40 

 

సఖ్యతి మతావ  శ్రపసభం యదుక తం 

        హే కృ్ణ హే యాద్వ హే సఖ్యతి 

అజానతా మహిమానం త్వేద్ం 

        మయా శ్రపమాదాశ్రత్ప ణయేన వాపి 11-41 

 

యచైా వహాసారథమసత్క ృోఽస్థ 

        విహారశ్యాా సనభోజనేషు 

ఏకోఽథవాపా చ్యా త్ త్త్స మక్షం 

        త్తాషమయే తావ మహమశ్రపమేయం 11-42 

 

పితాస్థ లోకసా  చరాచరసా  

        త్వ మసా  పూజా శ్ై  గుర్జరరీీయాన్ 

న త్వ త్స మోఽసతా భా ధికః కుోఽనోా  

        లోకశ్రత్యేఽపా శ్రపతిమశ్రపభావ 11-43 

 

త్సామ శ్రత్ప ణమా  శ్రపణిధ్యయ కయం 

        శ్రపసాద్యే తావ మహమీశ్మీడా ం 

పిేవ పుశ్రత్సా  సఖ్యవ సఖ్ా ః 

        శ్రపియః శ్రపియాయారహస్థ దేవ సోఢం 11-44 
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అద్ృ్రపూరవ ం హృిోఽస్థమ  ద్ృషార వ  

        భయేన చ శ్రపవా థిత్ం మనో మే 

త్దేవ మే ద్రా య దేవ రూపం 

        శ్రపసీద్ దేవేశ్ జగన్ని వాస 11-45 

 

కిరీటినం గద్వనం చశ్రకహసతం 

        ఇచాా మి తావ ం శ్రద్షుర మహం త్థైవ 

ేనైవ రూప్యణ చతుర్జభ జ్యన 

        సహశ్రసబాహో భవ విశ్వ మర్థత 11-46 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

మయా శ్రపసనిే న త్వార్జునేద్ం 

        రూపం పరం ద్రిా త్మాత్మ యోగాత్ 

ేజోమయం విశ్వ మనంత్మాద్ా ం 

        యనేమ  త్వ ద్నాే న న ద్ృ్రపూరవ ం 11-47 

 

న వేద్యజాాధా యనైరి  దానై- 

        రి  చ శ్రకియాభిరి  త్ోభిర్జష్టగైః 

ఏవంరూపః శ్కా  అహం నృలోకే 

        శ్రద్షుర ం త్వ ద్నాే న కుర్జశ్రపవీర 11-48 

 

మా ే వా థ మా చ విమఢభావో 

        ద్ృషార వ  రూపం ఘోరమీద్ృఙ్మ మేద్ం 

వా ప్యత్భీః శ్రీత్మనాః పునసతవ ం 

        త్దేవ మే రూపమిద్ం శ్రపపశ్ా  11-49 

 

        సంజయ ఉవాచ 

 

ఇత్ా ర్జునం వాస్తదేవసతథోకత వ  

        సవ కం రూపం ద్రా యామాస భూయః 

ఆశావ సయామాస చ భీత్మేనం 

        భూతావ  పునః సౌమా వపురమ హాతామ  11-50 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

ద్ృష్యరవ ద్ం మాన్య్ం రూపం త్వ సౌమా ం జనారదన 

ఇదానీమస్థమ  సంవృత్తః సచేతాః శ్రపకృతిం గత్ః 11-51 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

స్తదురదరా మిద్ం రూపం ద్ృ్రవానస్థ యనమ మ 

దేవా అపా సా  రూపసా  న్నతా్ ం ద్రా నకంక్షిణః 11-52 
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నాహం వేదైరి  త్పసా న దానేన న చేజా యా 

శ్కా  ఏవంవిధ్య శ్రద్షుర ం ద్ృ్రవానస్థ మాం యథ 11-53 

 

భకత ా  త్వ ననా యా శ్కా  అహమేవంవిధ్యఽర్జున 

స్థజాాతుం శ్రద్షుర ం చ త్ తేవ న శ్రపవేషుర ం చ పరంత్ప 11-54 

 

మత్క రమ కృనమ త్ప రమో మద్భ క తః సంగవరిుత్ః 

న్నర్వవ రః సరవ భూేషు యః స మామేతి పండవ 11-55 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

విశ్వ రూపద్రా నయోగో నామ్యకద్శోఽధ్యా యః 11 
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అథ దావ ద్శోఽధ్యా యః   భకి తయోగః 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

ఏవం సత్త్యుకత  యే భకతసాత వ ం పర్జా పసే 

యే చాపా క్షరమవా క తం ేషాం కే యోగవిత్తమాః 12-1 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

మయాా వేశ్ా  మనో యే మాం న్నతా్ యుకత  ఉపసే 

శ్రశ్ద్ధయా పరయోప్యతాః ే మే యుకతత్మా మతాః 12-2 

 

యే త్వ క్షరమన్నర్థదశ్ా మవా క తం పర్జా పసే 

సరవ శ్రత్గమచింతా్ ంచ కూటసథమచలంశ్రధ్వం 12-3 

 

సన్ని యమేా ంశ్రద్వయశ్రగామం సరవ శ్రత్ సమబుద్ధయః 

ే శ్రపపుి వంతి మామేవ సరవ భూత్హిే రతాః 12-4 

 

స్థకే బశోఽధికత్రసేతషామవా కతసక తచేత్సాం 

అవా కత  హి గతిర్జదఃఖం దేహవద్వభ రవాపా ే 12-5 

 

యే తు సరావ ణి కరామ ణి మత్ సంనా సా  మత్ప రాః 

అననేా నైవ యోగేన మాం ధ్యా యంత్ ఉపసే 12-6 

 

ేషామహం సముద్ధరాత  మృతాు సంసారసాగరాత్ 

భవామి నచిరాతాప రథ మయాా వేశిత్చేత్సాం 12-7 

 

మయేా వ మన ఆధత్స వ  మత్ బుద్వధం న్నవేశ్య 

న్నవస్థ్ా స్థ మయేా వ అత్ ఊరధవ ం న సంశ్యః 12-8 

 

అథ చిత్తం సమాధ్యతుం న శ్కోి ి మత్ స్థస్థథరం 

అభాా సయోగేన త్ో మామిచాా పుత ం ధనంజయ 12-9 

 

అభాా సేఽపా సమర్యథఽస్థ మత్క రమ పరమో భవ 

మద్రథమపి కరామ ణి కురవ న్నస ద్వధమవాపస ా స్థ 12-10 

 

అథైత్ద్పా శ్కోతఽస్థ కర్జతం మోా గమాశ్రశిత్ః 

సరవ కరమ ఫలతాా గం త్త్ః కుర్జ యతాత్మ వాన్ 12-11 

 

శ్రశ్చయో హి స్థజాానమభాా సాజాు ానాదాధ ా నం విశి్ా ే 

ధా్య నాత్క రమ ఫలతాా గసాత ా గాచాా ంతిరనంత్రం 12-12 

 

అదేవ షార  సరవ భూతానాం మ్యశ్రత్ః కర్జణ ఏవ చ 

న్నరమ మో న్నరహంకరః సమదుఃఖస్తఖః క్షమీ 12-13 
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సంతు్రః సత్త్ం యోగీ యతాతామ  ద్ృఢన్నశ్ై యః 

మయా రిప త్మనోబుద్వధర్యా  మద్భ క తః స మే శ్రపియః 12-14 

 

యసామ నిో ద్వవ జే లోకో లోకనిో ద్వవ జే చ యః 

హరాషమరషభయోదేవ గైర్జమ కోత యః స చ మే శ్రపియః 12-15 

 

అనప్యక్షః శుచిరదక్ష ఉదాసీనో గత్వా థః 

సరావ రంభపరితాా గీ యో మద్భ క తః స మే శ్రపియః 12-16 

 

యో న హృ్ా తి న దేవ ిర న శోచతి న కంక్షతి 

శుభాశుభపరితాా గీ భకి తమానా ః స మే శ్రపియః 12-17 

 

సమః శ్శ్రౌ చ మిశ్రే చ త్థ మానాపమానయోః 

ీో్ణస్తఖదుఃఖ్యషు సమః సంగవివరిుత్ః 12-18 

 

తులా న్నందాస్తతతిర్మమ నీ సంతుషోర  యేన కేనచిత్ 

అన్నకేత్ః స్థస్థథరమతిరభ కి తమానేమ  శ్రపియో నరః 12-19 

 

యే తు ధరామ ా మృత్మిద్ం యథోక తం పర్జా పసే 

శ్రశ్ద్దధ్యనా మత్ప రమా భకతసేతఽతవ మే శ్రపియాః 12-20 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

భకి తయోగో నామ దావ ద్శోఽధ్యా యః 12 

 

  



https://srivaddipartipadmakar.org/ 

 

https://youtube.com/c/BrahmasriVaddipartiPadmakarOfficial 

అథ శ్రత్యోద్శోఽధా్య యః   క్షేశ్రత్క్షేశ్రత్జవాిభాగయోగః 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

శ్రపకృతిం పుర్జ్ం చ్వ క్షేశ్రత్ం క్షేశ్రత్జమాేవ చ 

ఏత్దేవ ద్వతుమిచాా మి స్థజాానం స్థజ్యయాం చ కేశ్వ 13-1 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

ఇద్ం శ్రీరం కౌంేయ క్షేశ్రత్మిత్ా భిధీయే 

ఏత్ోా  వేతిత త్ం శ్రపహః క్షేశ్రత్జ ాఇతి త్ద్వవ ద్ః 13-2 

 

క్షేశ్రత్జంా చాపి మాం విద్వధ సరవ క్షేశ్రేషు భారత్ 

క్షేశ్రత్క్షేశ్రత్జయాోరాు ానం యత్తజాు ానం మత్ం మమ 13-3 

 

త్ షేశ్రత్ం యచై  యాద్ృకై  యద్వవ కరి యత్శ్ై  యత్ 

స చ యో యశ్రత్ప భావశ్ై  త్త్స మాసేన మే శ్ృర 13-4 

 

ఋిభిరర హధ్య గీత్ం ఛంోభిరివ విధః పృథక్ 

శ్రరహమ సూశ్రత్పదైశ్చై వ హేతుమద్వభ రివ న్నశిై తైః 13-5 

 

మహాభూతానా హంకర్య బుద్వధరవా క తమేవ చ 

ఇంశ్రద్వయాణి ద్శ్చకం చ పంచ చేంశ్రద్వయగోచరాః 13-6 

 

ఇచాా  దేవ ్ః స్తఖం దుఃఖం సంఘ్నత్శ్చై త్నా ధృతిః 

ఏత్ షేశ్రత్ం సమాసేన సవికరముదాహృత్ం 13-7 

 

అమాన్నత్వ మద్ంభిత్వ మహింసా క్ష్వంతిరారువం 

ఆచారా్య పసనం శౌచం స్థ ై థరా మాత్మ విన్నశ్రగహః 13-8 

 

ఇంశ్రద్వయార్థథషు వైరాగా మనహంకర ఏవ చ 

జనమ మృతుా జరావాా ధిదుఃఖోషాన్యద్రా నం 13-9 

 

అసకి తరనభి వ్ ంగః పుశ్రత్దారగృహాద్వషు 

న్నత్ా ం చ సమచిత్తత్వ మిషారన్నషోరపపతితషు 13-10 

 

మత్ చాననా యోగేన భకి తరవా భిచారిణ 

వివిక తదేశ్సేవిత్వ మరతిరునసంసద్వ 13-11 

 

అధా్య త్మ జాానన్నతా్ త్వ ం త్త్తవ జాానారథద్రా నం 

ఏత్జాు ానమితి శ్రోక తమజాానం యద్ోఽనా థ 13-12 

 

స్థజ్యయాం యత్తశ్రత్ప వకా్ష్వ మి యజాు ాతావ మృత్మశుి ే 

అనాద్వమత్ప రం శ్రరహమ  న సత్తనిా సదుచా ే 13-13 
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సరవ త్ః పణిపద్ం త్త్స రవ ోఽక్షిశిర్యముఖం 

సరవ త్ః శ్రశుతిమలోబ కే సరవ మావృతా్  తి్రతి 13-14 

 

సర్థవ ంశ్రద్వయగుణాభాసం సర్థవ ంశ్రద్వయవివరిుత్ం 

అసక తం సరవ భృచై్ వ న్నరీ్జణం గుణభోక తృ చ 13-15 

 

రహిరంత్శ్ై  భూతానామచరం చరమేవ చ 

సూక్షమ తావ త్తద్విజ్యయాం దూరసథం చాంతికే చ త్త్ 13-16 

 

అవిభక తం చ భూేషు విభక తమివ చ స్థస్థథత్ం 

భూత్భరతృ చ త్జ్యుా యం శ్రగస్థషుణ  శ్రపభవిషుణ  చ 13-17 

 

జాో తిషామపి త్జోు ా తిసతమసః పరముచా ే 

స్థజాానం స్థజ్యయాం స్థజాానగమా ం హృద్వ సరవ సా  విిరత్ం 13-18 

 

ఇతి క్షేశ్రత్ం త్థ స్థజాానం స్థజ్యయాం చ్ఛక తం సమాసత్ః 

మద్భ క త ఏత్ద్వవ జాాయ మదాభ వాయోపపద్ా ే 13-19 

 

శ్రపకృతిం పుర్జ్ం చ్వ విద్ధా నాద్గ ఉభావపి 

వికరాంశ్ై  గుణాంశ్చై వ విద్వధ శ్రపకృతిసంభవాన్ 13-20 

 

కరా కరణకరతృ వే  హేతుః శ్రపకృతిర్జచా ే 

పుర్జ్ః స్తఖదుఃఖానాం భోక తృ వే  హేతుర్జచా ే 13-21 

 

పుర్జ్ః శ్రపకృతిసోథ  హి భంకే త శ్రపకృతిజానీ్యణాన్ 

కరణం గుణసంగోఽసా  సద్సోా న్నజనమ స్త 13-22 

 

ఉపశ్రద్షారన్యమంతా చ భరాత  భోకత  మహేశ్వ రః 

పరమా మే తి చాపుా కోత దేహేఽస్థమ న్యప ర్జ్ః పరః 13-23 

 

య ఏవం వేతిత పుర్జ్ం శ్రపకృతిం చ గుణః సహ 

సరవ థ వరతమానోఽపి న స భూయోఽభిజాయే 13-24 

 

ధ్యా నేనాత్మ న్న పశ్ా ంతి కేచిదాతామ నమాత్మ నా 

అనేా  సాంఖ్యా న యోగేన కరమ యోగేన చాపర్థ 13-25 

 

అనేా  వే వమజానంత్ః శ్రశుతావ నాే భా  ఉపసే 

ేఽపి చాతిత్రంేా వ మృతాు ం శ్రశుతిపరాయణాః 13-26 

 

యావత్స ంజాయే కించిత్స త్తవ ం స్థసాథ వరజంగమం 

క్షేశ్రత్క్షేశ్రత్జసాంయోగాత్తద్వవ ద్వధ భరత్రషభ 13-27 

 

సమం సర్థవ షు భూేషు తి్రంత్ం పరమేశ్వ రం 

వినశ్ా త్స వ వినశ్ా ంత్ం యః పశ్ా తి స పశ్ా తి 13-28 
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సమం పశ్ా న్నహ సరవ శ్రత్ సమవస్థథత్మీశ్వ రం 

న హినసాత ా త్మ నాతామ నం త్ో యాతి పరాం గతిం 13-29 

 

శ్రపకృతైా వ చ కరామ ణి శ్రకియమాణాన్న సరవ శ్ః 

యః పశ్ా తి త్థతామ నమకరాత రం స పశ్ా తి 13-30 

 

యదా భూత్పృథగాభ వమేకసథమన్యపశ్ా తి 

త్త్ ఏవ చ విసాత రం శ్రరహమ  సంపద్ా ే త్దా 13-31 

 

అనాద్వతావ న్ని రీ్జణతావ త్ప రమాతామ యమవా యః 

శ్రీరసోథ ఽపి కౌంేయ న కర్యతి న లిపా ే 13-32 

 

యథ సరవ గత్ం సౌక్ష్వమ ా దాకశ్ం నోపలిపా ే 

సరవ శ్రతావస్థథో దేహే త్థతామ  నోపలిపా ే 13-33 

 

యథ శ్రపకశ్యేా కః కృత్స ి ం లోకమిమం రవిః 

క్షేశ్రత్ం క్షేశ్రత త్థ కృత్స ి ం శ్రపకశ్యతి భారత్ 13-34 

 

క్షేశ్రత్క్షేశ్రత్జయాోర్థవమంత్రం స్థజాానచక్షుషా 

భూత్శ్రపకృతిమోక్షం చ యే విదురాా ంతి ే పరం 13-35 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

క్షేశ్రత్క్షేశ్రత్జవాిభాగయోగో నామ శ్రత్యోద్శోఽధ్యా యః 13 
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అథ చతురదశోఽధ్యా యః   గుణశ్రత్యవిభాగయోగః 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

పరం భూయః శ్రపవకా్ష్వ మి స్థజాానానాం స్థజాానముత్తమం 

యజాు ాతావ  మునయః సర్థవ  పరాం స్థద్వధమిో గతాః 14-1 

 

ఇద్ం స్థజాానముపశ్రశితా్  మమ సాధరమ ా మాగతాః 

సర్థఽీపి నోపజాయంే శ్రపలయే న వా థంతి చ 14-2 

 

మమ యోన్నరమ హద్ శ్రరహమ  త్స్థమ నీరభ ం ద్ధ్యమా హం 

సంభవః సరవ భూతానాం త్ో భవతి భారత్ 14-3 

 

సరవ యోన్నషు కౌంేయ మరతయః సంభవంతి యాః 

తాసాం శ్రరహమ  మహోా న్నరహం బీజశ్రపద్ః పితా 14-4 

 

సత్తవ ం రజసతమ ఇతి గుణాః శ్రపకృతిసంభవాః 

న్నరధి ంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవా యం 14-5 

 

త్శ్రత్ సత్తవ ం న్నరమ లతావ శ్రత్ప కశ్కమనామయం 

స్తఖసంగేన రధి్య తి స్థజాానసంగేన చానఘ్ 14-6 

 

రజో రాగాత్మ కం విద్వధ త్ృషాణసంగసముద్భ వం 

త్న్ని రధి్య తి కౌంేయ కరమ సంగేన దేహినం 14-7 

 

త్మసతవ జాానజం విద్వధ మోహనం సరవ దేహినాం 

శ్రపమాదాలసా న్నశ్రదాభిసతన్ని రధి్య తి భారత్ 14-8 

 

సత్తవ ం స్తఖ్య సంజయతి రజః కరమ ణి భారత్ 

స్థజాానమావృతా్  తు త్మః శ్రపమాదే సంజయతుా త్ 14-9 

 

రజసతమశైా భిభూయ సత్తవ ం భవతి భారత్ 

రజః సత్తవ ం త్మశ్చై వ త్మః సత్తవ ం రజసతథ 14-10 

 

సరవ దావ ర్థషు దేహేఽస్థమ శ్రనప కశ్ ఉపజాయే 

స్థజాానం యదా త్దా విదాా ద్వవ వృద్ధం సత్తవ మితుా త్ 14-11 

 

లోభః శ్రపవృతితరారంభః కరమ ణామశ్మః సప ృహా 

రజసేా తాన్న జాయంే వివృదేధ  భరత్రషభ 14-12 

 

అశ్రపకశోఽశ్రపవృతితశ్ై  శ్రపమాో మోహ ఏవ చ 

త్మసేా తాన్న జాయంే వివృదేధ  కుర్జనంద్న 14-13 
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యదా స తేవ  శ్రపవృదేధ  తు శ్రపలయం యాతి దేహభృత్ 

త్ోత్తమవిదాం లోకనమలాశ్రనప తిపద్ా ే 14-14 

 

రజస్థ శ్రపలయం గతావ  కరమ సంగిషు జాయే 

త్థ శ్రపలీనసతమస్థ మఢయోన్నషు జాయే 14-15 

 

కరమ ణః స్తకృత్సాా హః సాతితవ కం న్నరమ లం ఫలం 

రజసస్తత ఫలం దుఃఖమజాానం త్మసః ఫలం 14-16 

 

సతాత వ త్స ంజాయే స్థజాానం రజసో లోభ ఏవ చ 

శ్రపమాద్మోహౌ త్మసో భవోఽజాానమేవ చ 14-17 

 

ఊరధవ ం గచా ంతి సత్తవ సాథ  మధ్యా  తి్రంతి రాజసాః 

జఘ్నా గుణవృతితసాథ  అధ్య గచా ంతి తామసాః 14-18 

 

నానా ం గుణేభా ః కరాత రం యదా శ్రద్షారన్యపశ్ా తి 

గుణేభా శ్ై  పరం వేతిత మదాభ వం సోఽధిగచా తి 14-19 

 

గుణానేతానతత్ా  శ్రతందేహీ దేహసముద్భ వాన్ 

జనమ మృతుా జరాదుఃఖ్రివ ముకోతఽమృత్మశుి ే 14-20 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

కైరిబంగైష్టసీతనీ్యణానేతానతో భవతి శ్రపభో 

కిమాచారః కథం చ్తాంష్టసీతనీ్యణానతివరతే  14-21 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

శ్రపకశ్ం చ శ్రపవృతితం చ మోహమేవ చ పండవ 

న దేవ ిర సంశ్రపవృతాత న్న న న్నవృతాత న్న కంక్షతి 14-22 

 

ఉదాసీనవదాసీనో గుణర్యా  న విచాలా ే 

గుణా వరతంత్ ఇేా వం యోఽవతి్రతి నేంగే 14-23 

 

సమదుఃఖస్తఖః సవ సథః సమలోషార శ్మ కంచనః 

తులా శ్రపియాశ్రపియో ధీరస్తతలా న్నందాత్మ సంస్తతతిః 14-24 

 

మానాపమానయోస్తతలా స్తతలాో  మిశ్రతారిపక్షయోః 

సరావ రంభపరితాా గీ గుణాతత్ః స ఉచా ే 14-25 
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మాం చ యోఽవా భిచార్థణ భకి తయోగేన సేవే 

స గుణానస మతతైా తాశ్రనర హమ భూయాయ కలప ే 14-26 

 

శ్రరహమ ణో హి శ్రపతిషారహమమృత్సాా వా యసా  చ 

శాశ్వ త్సా  చ ధరమ సా  స్తఖసైా కంతికసా  చ 14-27 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

గుణశ్రత్యవిభాగయోగో నామ చతురదశోఽధా్య యః 14 
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అథ పంచద్శోఽధ్యా యః   పుర్జషోత్తమయోగః 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

ఊరధవ మలమధఃశాఖమశ్వ త్థం శ్రపహరవా యం 

ఛందాంస్థ యసా  పరాణన్న యసతం వేద్ స వేద్విత్ 15-1 

 

అధశైో రధవ ం శ్రపసృతాసతసా  శాఖా 

        గుణశ్రపవృదాధ  వి్యశ్రపవాలాః 

అధశ్ై  మలానా న్యసంత్తాన్న 

        కరామ న్యరంధీన్న మన్య్ా లోకే 15-2 

 

న రూపమసేా హ త్థోపలభా ే 

        నాంో న చాద్వరి  చ సంశ్రపతిషార  

అశ్వ త్థమేనం స్తవిరూఢమలం 

        అసంగశ్ష్టసేతణ ద్ృఢేన ఛతాత వ  15-3 

 

త్త్ః పద్ం త్త్ప రిమారితీ్వా ం 

        యస్థమ నీతా న న్నవరతంతి భూయః 

త్మేవ చాద్ా ం పుర్జ్ం శ్రపపదేా  

        యత్ః శ్రపవృతితః శ్రపసృతా పురాణ 15-4 

 

న్నరామ నమోహా జిత్సంగోషా 

        అధా్య త్మ న్నతాా  విన్నవృత్తకమాః 

ద్వ ందైవ రివ ముకత ః స్తఖదుఃఖసంజై్-ా 

        స్థరచీా ంతా్ మఢః పద్మవా యం త్త్ 15-5 

 

న త్దాభ సయే సూర్యా  న శ్శాంకో న పవకః 

యద్ీతావ  న న్నవరతంే త్దాధ మ పరమం మమ 15-6 

 

మమ్యవాంశో జీవలోకే జీవభూత్ః సనాత్నః 

మనః్షారనీంశ్రద్వయాణి శ్రపకృతిసాథ న్న కరషతి 15-7 

 

శ్రీరం యద్వాోి తి యచైా పుా శ్రతాక మతశ్వ రః 

గృహీతైవ తాన్న సంయాతి వాయురంీధ్యన్నవాశ్యాత్ 15-8 

 

శ్రశోశ్రత్ం చక్షుః సప రా నం చ రసనం శ్రఘ్నణమేవ చ 

అధిషారయ మనశైా యం వి్యాన్యపసేవే 15-9 

 

ఉశ్రతాక మంత్ం స్థస్థథత్ం వాపి భంజానం వా గుణాన్నవ త్ం 

విమఢ నాన్యపశ్ా ంతి పశ్ా ంతి స్థజాానచక్షు్ః 15-10 

 

యత్ంో యోగినశ్చై నం పశ్ా ంతాా త్మ నా వస్థథత్ం 

యత్ంోఽపా కృతాతామ నో నైనం పశ్ా ంతా్ చేత్సః 15-11 
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యదాద్వతా్ గత్ం ేజో జగదాభ సయేఽఖిలం 

యచై ంశ్రద్మస్థ యచాై గ్ని  త్ తేజో విద్వధ మామకం 15-12 

 

గామావిశ్ా  చ భూతాన్న ధ్యరయామా హమోజసా 

పుషాణమి చౌ్ధీః సరావ ః సోమో భూతావ  రసాత్మ కః 15-13 

 

అహం వైశావ నర్య భూతావ  శ్రపణినాం దేహమాశ్రశిత్ః 

శ్రపణాపనసమాయుకతః పచామా ని ం చతురివ ధం 15-14 

 

సరవ సా  చాహం హృద్వ సన్ని విషోర  

        మత్తః సమ ృతిరాు ానమోహనంచ 

వేదైశ్ై  సర్వవ రహమేవ వేోా  

        వేదాంత్కృదేవ ద్విదేవ చాహం 15-15 

 

దావ విమౌ పుర్జషౌ లోకే క్షరశాై క్షర ఏవ చ 

క్షరః సరావ ణి భూతాన్న కూటసోథ ఽక్షర ఉచా ే 15-16 

 

ఉత్తమః పుర్జ్సతవ నా ః పరమా మే తుా దాహృత్ః 

యో లోకశ్రత్యమావిశ్ా  బిభరతా వా య ఈశ్వ రః 15-17 

 

యసామ త్షరమతోఽహమక్షరాద్పి చ్ఛత్తమః 

అోఽస్థమ  లోకే వేదే చ శ్రపథిత్ః పుర్జషోత్తమః 15-18 

 

యో మామేవమసమమ ో జానాతి పుర్జషోత్తమం 

స సరవ విద్భ జతి మాం సరవ భావేన భారత్ 15-19 

 

ఇతి గుహా త్మం శాష్టసతమిద్ముక తం మయానఘ్ 

ఏత్దుర దాధ వ  బుద్వధమానాస ా త్క ృత్కృత్ా శ్ై  భారత్ 15-20 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జున సంవాదే 

పుర్జషోత్తమయోగో నామ పంచద్శోఽధ్యా యః 15 
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అథ షోడశోఽధ్యా యః   దైవాస్తరసంపద్వవ భాగయోగః 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

అభయం సత్తవ సంశుద్వధరాు ానయోగవా వస్థథతిః 

దానం ద్మశ్ై  యజశా్ై  సావ ధా్య యసతప ఆరువం 16-1 

 

అహింసా సత్ా మశ్రకోధసాత ా గః శాంతిరపైశునం 

ద్యా భూే వ్ లోలుపతవ ం మారదవం శ్రహీరచాపలం 16-2 

 

ేజః క్షమా ధృతిః శౌచమశ్రోహో నాతిమాన్నతా 

భవంతి సంపద్ం దైవీమభిజాత్సా  భారత్ 16-3 

 

ద్ంభో ద్ర్యప ఽభిమానశ్ై  శ్రకోధః పర్జ్ా మేవ చ 

అజాానం చాభిజాత్సా  పరథ సంపద్మాస్తరీం 16-4 

 

దైవీ సంపద్వవ మోక్ష్వయ న్నరంధ్యయాస్తరీ మతా 

మా శుచః సంపద్ం దైవీమభిజాోఽస్థ పండవ 16-5 

 

వౌ  భూత్సరీ్మ లోకేఽస్థమ ందైవ ఆస్తర ఏవ చ 

దైవో విసతరశ్ః శ్రోక త ఆస్తరం పరథ మే శ్ృర 16-6 

 

శ్రపవృతితం చ న్నవృతితం చ జనా న విదురాస్తరాః 

న శౌచం నాపి చాచార్య న సతా్ ం ేషు విద్ా ే 16-7 

 

అసత్ా మశ్రపతి్రం ే జగదాహరనీశ్వ రం 

అపరసప రసంభూత్ం కిమనా తాక మహైతుకం 16-8 

 

ఏతాం ద్ృిరమవ్రభా  నషారతామ నోఽలప బుద్ధయః 

శ్రపభవంతుా శ్రగకరామ ణః క్షయాయ జగోఽహితాః 16-9 

 

కమమాశ్రశిత్ా  దుషూప రం ద్ంభమానమదాన్నవ తాః 

మోహాద్ీృహీతావ సష్టదీాహాశ్రనప వరతంేఽశుచిశ్రవతాః 16-10 

 

చింతామపరిమేయాం చ శ్రపలయాంతాముపశ్రశితాః 

కమోపభోగపరమా ఏతావద్వతి న్నశిై తాః 16-11 

 

ఆశాపశ్శ్తైరర దాధ ః కమశ్రకోధపరాయణాః 

ఈహంే కమభోగారథమనాా యేనారథసంచయాన్ 16-12 

 

ఇద్మద్ా  మయా లరధమిమం శ్రపప్యస ా  మనోరథం 

ఇద్మసీతద్మపి మే భవి్ా తి పునరధనం 16-13 
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అసౌ మయా హత్ః శ్శ్రతురహన్నష్యా  చాపరానపి 

ఈశ్వ ర్యఽహమహం భోగీ స్థ ధోఽహం రలవాన్యస ఖ 16-14 

 

ఆోా ఽభిజనవానస్థమ  కోఽనోా ఽస్థత సద్ృశో మయా 

యక్షేా  దాసాా మి మోద్వ్ా  ఇతా్ జాానవిమోహితాః 16-15 

 

అనేకచిత్తవిశ్రభాంతా మోహజాలసమావృతాః 

శ్రపసకత ః కమభోగేషు పత్ంతి నరకేఽశుచౌ 16-16 

 

ఆత్మ సంభావితాః స్థసతబాధ  ధనమానమదాన్నవ తాః 

యజంే నామయజై్సాేత ద్ంభేనావిధిపూరవ కం 16-17 

 

అహంకరం రలం ద్రప ం కమం శ్రకోధం చ సంశ్రశితాః 

మామాత్మ పరదేహేషు శ్రపద్వవ ్ంోఽభా సూయకః 16-18 

 

తానహం ద్వవ ్త్ః శ్రకూరానస ంసార్థషు నరాధమాన్ 

క్షిపమా జశ్రసమశుభానాస్తరీష్యవ వ యోన్నషు 16-19 

 

ఆస్తరీం యోన్నమాపనాి  మఢ జనమ న్న జనమ న్న 

మామశ్రపపైా వ కౌంేయ త్ో యాంత్ా ధమాం గతిం 16-20 

 

శ్రతివిధం నరకసేా ద్ం దావ రం నాశ్నమాత్మ నః 

కమః శ్రకోధసతథ లోభసతసామ దేత్ష్టత్తయం త్ా జ్యత్ 16-21 

 

ఏతైరివ ముక తః కౌంేయ త్మోదావ ర్వష్టస్థతభిరి రః 

ఆచరతాా త్మ నః శ్రశ్చయసతో  యాతి పరాం గతిం 16-22 

 

యః శాష్టసతవిధిముత్స ృజా  వరతే  కమకరత్ః 

న స స్థద్వధమవాోి తి న స్తఖం న పరాం గతిం 16-23 

 

త్సామ చాా ష్టసతం శ్రపమాణం ే కరాా కరా వా వస్థథౌ 

స్థజాాతావ  శాష్టసతవిధ్యనోక తం కరమ  కర్జతమిహారహస్థ 16-24 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

దైవాస్తరసంపద్వవ భాగయోగో నామ షోడశోఽధ్యా యః 16 
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అథ సపతద్శోఽధ్యా యః   శ్రశ్దాధ శ్రత్యవిభాగయోగః 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

యే శాష్టసతవిధిముత్స ృజా  యజంే శ్రశ్ద్ధయాన్నవ తాః 

ేషాం న్నషార  తు క కృ్ణ సత్తవ మాహో రజసతమః 17-1 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

శ్రతివిధ్య భవతి శ్రశ్దాధ  దేహినాం సా సవ భావజా 

సాతితవ కీ రాజసీ చ్వ తామసీ చేతి తాం శ్ృర 17-2 

 

సతాత వ న్యరూప సరవ సా  శ్రశ్దాధ  భవతి భారత్ 

శ్రశ్దాధ మయోఽయం పుర్జషో యో యశ్రచా ద్ధః స ఏవ సః 17-3 

 

యజంే సాతితవ క దేవానా క్షరక్ష్వంస్థ రాజసాః 

శ్రప్యతానూభ త్గణాంశైా నేా  యజంే తామసా జనాః 17-4 

 

అశాష్టసతవిహిత్ం ఘోరం త్పా ంే యే త్ో జనాః 

ద్ంభాహంకరసంయుకత ః కమరాగరలాన్నవ తాః 17-5 

 

కరషయంత్ః శ్రీరసథం భూత్శ్రగామమచేత్సః 

మాం చ్వాంత్ఃశ్రీరసథం తాన్నవ దాధ ా స్తరన్నశ్ై యాన్ 17-6 

 

ఆహారసతవ పి సరవ సా  శ్రతివిధ్య భవతి శ్రపియః 

యజసాతపసతథ దానం ేషాం భేద్మిమం శ్ృర 17-7 

 

ఆయుఃసత్తవ రలార్యగా స్తఖశ్రీతివివరధనాః 

రసాా ః సి్థ గాధ ః స్థస్థథరా హృదాా  ఆహారాః సాతితవ కశ్రపియాః 17-8 

 

కటవ మబలవణాతాు ్ణతక్ష ణరూక్షవిదాహినః 

ఆహారా రాజససేా షార  దుఃఖశోకమయశ్రపదాః 17-9 

 

యాత్యామం గత్రసం పూతి పరా్జ ిత్ం చ యత్ 

ఉచిా ్రమపి చామేధా ం భోజనం తామసశ్రపియం 17-10 

 

అఫలాకంక్షిభిరా జాో విధిద్ృషోర  య ఇజా ే 

య్రవా మేవేతి మనః సమాధ్యయ స సాతితవ కః 17-11 

 

అభిసంధ్యయ తు ఫలం ద్ంభారథమపి చ్వ యత్ 

ఇజా ే భరత్శ్రశ్చ్ర త్ం యజంా విద్వధ రాజసం 17-12 
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విధిహీనమసృషారని ం మంశ్రత్హీనమద్క్షిణం 

శ్రశ్దాధ విరహిత్ం యజంా తామసం పరిచక్షే 17-13 

 

దేవద్వవ జగుర్జశ్రపజపాూజనం శౌచమారువం 

శ్రరహమ చరా మహింసా చ శారీరం త్ప ఉచా ే 17-14 

 

అన్యదేవ గకరం వాకా ం సతా్ ం శ్రపియహిత్ం చ యత్ 

సావ ధా్య యాభా సనం చ్వ వాఙ్మ యం త్ప ఉచా ే 17-15 

 

మనః శ్రపసాద్ః సౌమా త్వ ం మౌనమాత్మ విన్నశ్రగహః 

భావసంశుద్వధరిేా త్త్తో మానసముచా ే 17-16 

 

శ్రశ్ద్ధయా పరయా త్పతం త్పసతష్టతితవిధం నర్వః 

అఫలాకంక్షిభిరా్జ లైతః సాతితవ కం పరిచక్షే 17-17 

 

సతాక రమానపూజారథం త్ో ద్ంభేన చ్వ యత్ 

శ్రకియే త్ద్వహ శ్రోక తం రాజసం చలమశ్రధ్వం 17-18 

 

మఢశ్రగాహేణాత్మ నో యతప డయా శ్రకియే త్పః 

పరసోా తాస ద్నారథం వా త్తాతమసముదాహృత్ం 17-19 

 

దాత్వా మితి యదాద నం ద్గయేఽన్యపకరిణే 

దేశ్చ కలే చ పశ్రే చ త్దాద నం సాతితవ కం సమ ృత్ం 17-20 

 

యతుత శ్రపతాు పకరారథం ఫలముద్వదశ్ా  వా పునః 

ద్గయే చ పరికి బ్ రం త్దాద నం రాజసం సమ ృత్ం 17-21 

 

అదేశ్కలే యదాద నమపశ్రేభా శ్ై  ద్గయే 

అసత్క ృత్మవజాాత్ం త్తాతమసముదాహృత్ం 17-22 

 

ఓంత్త్స ద్వతి న్నర్థదశో శ్రరహమ ణష్టస్థతవిధః సమ ృత్ః 

శ్రబాహమ ణాసేతన వేదాశ్ై  యజాాశ్ై  విహితాః పురా 17-23 

 

త్సామ ోమితుా దాహృత్ా  యజదాానత్పఃశ్రకియాః 

శ్రపవరతంే విధ్యనోకత ః సత్త్ం శ్రరహమ వాద్వనాం 17-24 

 

త్ద్వత్ా నభిసంధ్యయ ఫలం యజతా్పఃశ్రకియాః 

దానశ్రకియాశ్ై  వివిధ్యః శ్రకియంే మోక్షకంక్షిభిః 17-25 

 

సదాభ వే సాధ్భావే చ సద్వేా త్శ్రత్ప యుజా ే 

శ్రపశ్సేత కరమ ణి త్థ సచా రదః పరథ యుజా ే 17-26 

 

 

 



https://srivaddipartipadmakar.org/ 

 

https://youtube.com/c/BrahmasriVaddipartiPadmakarOfficial 

యజ్య ాత్పస్థ దానే చ స్థస్థథతిః సద్వతి చ్ఛచా ే 

కరమ  చ్వ త్ద్రీథయం సద్వేా వాభిధీయే 17-27 

 

అశ్రశ్ద్ధయా హత్ం ద్త్తం త్పసతపతం కృత్ం చ యత్ 

అసద్వతాు చా ే పరథ న చ త్శ్ర పే తా్  నో ఇహ 17-28 

 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

శ్రశ్దాధ శ్రత్యవిభాగయోగో నామ సపతద్శోఽధ్యా యః 17 
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అథషారద్శోఽధ్యా యః   మోక్షసంనాా సయోగః 

 

        అర్జున ఉవాచ 

 

సంనాా ససా  మహాబాహో త్త్తవ మిచాా మి వేద్వతుం 

తాా గసా  చ హృషీకేశ్ పృథకేక శిన్నషూద్న 18-1 

 

        శ్రీభగవాన్యవాచ 

 

కమాా నాం కరమ ణాం నాా సం సంనాా సం కవయో విదుః 

సరవ కరమ ఫలతాా గం శ్రపహసాత ా గం విచక్షణాః 18-2 

 

తాా జా ం ో్వద్వేా కే కరమ  శ్రపహరమ నీిణః 

యజదాానత్పఃకరమ  న తాా జా మితి చాపర్థ 18-3 

 

న్నశ్ై యం శ్ృర మే త్శ్రత్ తాా గే భరత్సత్తమ 

తాా గో హి పుర్జ్వాా శ్రఘ్ శ్రతివిధః సంశ్రపకీరితత్ః 18-4 

 

యజదాానత్పఃకరమ  న తాా జా ం కరా మేవ త్త్ 

యజాో దానం త్పశ్చై వ పవనాన్న మనీిణాం 18-5 

 

ఏతానా పి తు కరామ ణి సంగం త్ా కత వ  ఫలాన్న చ 

కరతవాా నీతి మే పరథ న్నశైి త్ం మత్ముత్తమం 18-6 

 

న్నయత్సా  తు సంనాా సః కరమ ణో నోపపద్ా ే 

మోహాత్తసా  పరితాా గసాత మసః పరికీరితత్ః 18-7 

 

దుఃఖమిేా వ యత్క రమ  కయకే బశ్భయాత్తా జ్యత్ 

స కృతావ  రాజసం తాా గం నైవ తాా గఫలం లభేత్ 18-8 

 

కరా మిేా వ యత్క రమ  న్నయత్ం శ్రకియేఽర్జున 

సంగం త్ా కత వ  ఫలం చ్వ స తాా గః సాతితవ కో మత్ః 18-9 

 

న దేవ ్రా కుశ్లం కరమ  కుశ్లే నాన్య్జుే  

తాా గీ సత్తవ సమావిషోర  మేధ్యవీ ఛని సంశ్యః 18-10 

 

న హి దేహభృతా శ్కా ం త్ా కుతం కరామ ణా శ్చ్త్ః 

యస్తత కరమ ఫలతాా గీ స తాా గీత్ా భిధీయే 18-11 

 

అన్న్రమి్రం మిశ్రశ్ం చ శ్రతివిధం కరమ ణః ఫలం 

భవత్ా తాా గినాం శ్రప్యతా్  న తు సంనాా స్థనాం కవ చిత్ 18-12 

 

పంచ్తాన్న మహాబాహో కరణాన్న న్నబోధ మే 

సాంఖ్యా  కృతాంే శ్రోకతన్న స్థద్ధయే సరవ కరమ ణాం 18-13 
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అధిషారనం త్థ కరాత  కరణం చ పృథగివ ధం 

వివిధ్యశ్ై  పృథకేై షార  దైవం చ్వాశ్రత్ పంచమం 18-14 

 

శ్రీరవాఙ్మ నోభిరా త్క రమ  శ్రపరభే నరః 

నాా యా ం వా విపరీత్ం వా పంచ్ే త్సా  హేత్వః 18-15 

 

త్ష్టతైవం సతి కరాత రమాతామ నం కేవలం తు యః 

పశ్ా త్ా కృత్బుద్వధతావ ని  స పశ్ా తి దురమ తిః 18-16 

 

యసా  నాహంకృో భావో బుద్వధరా సా  న లిపా ే 

హతావ ఽపి స ఇమా  ఀలోబ కని  హంతి న న్నరధా ే 18-17 

 

స్థజాానం స్థజ్యయాం పరిజాాతా శ్రతివిధ్య కరమ చ్ఛద్నా 

కరణం కరమ  కర్థతతి శ్రతివిధః కరమ సంశ్రగహః 18-18 

 

స్థజాానం కరమ  చ కరాత  చ శ్రతిధవ గుణభేద్త్ః 

శ్రోచా ే గుణసంఖాా నే యథవచా ృర తానా పి 18-19 

 

సరవ భూేషు యేనైకం భావమవా యమీక్షే 

అవిభక తం విభకే తషు త్జాు ానం విద్వధ సాతితవ కం 18-20 

 

పృథకే తవ న తు యజాు ానం నానాభావానప ృథగివ ధ్యన్ 

వేతిత సర్థవ షు భూేషు త్జాు ానం విద్వధ రాజసం 18-21 

 

యతుత కృత్స ి వదేకస్థమ నాక ర్థా  సక తమహైతుకం 

అత్తాత వ ర థవద్లప ం చ త్తాతమసముదాహృత్ం 18-22 

 

న్నయత్ం సంగరహిత్మరాగదేవ ్త్ః కృత్ం 

అఫలశ్రప్యపుస నా కరమ  యత్తతాస తితవ కముచా ే 18-23 

 

యతుత కమేపుస నా కరమ  సాహంకర్థణ వా పునః 

శ్రకియే రహలాయాసం త్శ్రదాజసముదాహృత్ం 18-24 

 

అన్యరంధం క్షయం హింసామనప్యక్షా  చ పర్జ్ం 

మోహాదారభా ే కరమ  యత్తతాతమసముచా ే 18-25 

 

ముకతసంగోఽనహంవాద్గ ధృతాు తాస హసమన్నవ త్ః 

స్థద్ధా స్థ ధో ా రిి రివ కరః కరాత  సాతితవ క ఉచా ే 18-26 

 

రాగీ కరమ ఫలశ్రప్యపుస ర్జబబోధ  హింసాత్మ కోఽశుచిః 

హరషశోకన్నవ త్ః కరాత  రాజసః పరికీరితత్ః 18-27 

 

అయుకతః శ్రపకృత్ః స్థసతరధః శ్ఠో నై్క ృతికోఽలసః 

విషాద్గ ద్గరఘసూశ్రత చ కరాత  తామస ఉచా ే 18-28 
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బుదేధర్థభ ద్ం ధృేశ్చై వ గుణత్ష్టస్థతవిధం శ్ృర 

శ్రోచా మానమశ్చష్యణ పృథకే తవ న ధనంజయ 18-29 

 

శ్రపవృతితం చ న్నవృతితం చ కరాా కర్థా  భయాభయే 

రంధం మోక్షం చ యా వేతిత బుద్వధః సా పరథ సాతితవ కీ 18-30 

 

యయా ధరమ మధరమ ం చ కరా ం చాకరా మేవ చ 

అయథవశ్రత్ప జానాతి బుద్వధః సా పరథ రాజసీ 18-31 

 

అధరమ ం ధరమ మితి యా మనా ే త్మసావృతా 

సరావ రాథన్నవ పరీతాంశ్ై  బుద్వధః సా పరథ తామసీ 18-32 

 

ధృతాా  యయా ధ్యరయే మనఃశ్రపణేంశ్రద్వయశ్రకియాః 

యోగేనావా భిచారిణాా  ధృతిః సా పరథ సాతితవ కీ 18-33 

 

యయా తు ధరమ కమారాథ ంధృతాా  ధ్యరయేఽర్జున 

శ్రపసంగేన ఫలాకంక్షీ ధృతిః సా పరథ రాజసీ 18-34 

 

యయా సవ పి ం భయం శోకం విషాద్ం మద్మేవ చ 

న విముంచతి దుర్థమ ధ్య ధృతిః సా పరథ తామసీ 18-35 

 

స్తఖం తివ దానీం శ్రతివిధం శ్ృర మే భరత్రషభ 

అభాా సాశ్రద్మే యశ్రత్ దుఃఖాంత్ం చ న్నగచా తి 18-36 

 

యత్తద్శ్రగే వి్మివ పరిణామేఽమృోపమం 

త్తుస ఖం సాతితవ కం శ్రోక తమాత్మ బుద్వధశ్రపసాద్జం 18-37 

 

వి్యేంశ్రద్వయసంయోగాద్ా త్తద్శ్రగేఽమృోపమం 

పరిణామే వి్మివ త్తుస ఖం రాజసం సమ ృత్ం 18-38 

 

యద్శ్రగే చాన్యరంధ్య చ స్తఖం మోహనమాత్మ నః 

న్నశ్రదాలసా శ్రపమాోత్థం త్తాతమసముదాహృత్ం 18-39 

 

న త్ద్స్థత పృథివాా ం వా ద్వవి దేవేషు వా పునః 

సత్తవ ం శ్రపకృతిజైర్జమ క తం యదేభిః సాా ష్టతితభిరీ్జణః 18-40 

 

శ్రబాహమ ణక్షశ్రతియవిశాం శూశ్రదాణాం చ పరంత్ప 

కరామ ణి శ్రపవిభకతన్న సవ భావశ్రపభవైరీ్జణః 18-41 

 

శ్మో ద్మసతపః శౌచం క్ష్వంతిరారువమేవ చ 

స్థజాానం విజాానమాస్థతకా ం శ్రరహమ కరమ  సవ భావజం 18-42 

 

శౌరా ం ేజో ధృతిరాద క్షా ం యుదేధ  చాపా పలాయనం 

దానమీశ్వ రభావశ్ై  క్ష్వశ్రత్ం కరమ  సవ భావజం 18-43 
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కృిగ్నరక్షా వాణిజా ం వైశ్ా కరమ  సవ భావజం 

పరిచరాా త్మ కం కరమ  శూశ్రద్సాా పి సవ భావజం 18-44 

 

సేవ  సేవ  కరమ ణా భిరత్ః సంస్థద్వధం లభే నరః 

సవ కరమ న్నరత్ః స్థద్వధం యథ వింద్తి త్చా ృర 18-45 

 

యత్ః శ్రపవృతితరూభ తానాం యేన సరవ మిద్ం త్త్ం 

సవ కరమ ణా త్మభా రై ా  స్థద్వధం వింద్తి మానవః 18-46 

 

శ్రశ్చయానస వ ధర్యమ  విగుణః పరధరామ త్స వ న్యిరతాత్ 

సవ భావన్నయత్ం కరమ  కురవ నిా ోి తి కిలిర ్ం 18-47 

 

సహజం కరమ  కౌంేయ సో్మపి న త్ా జ్యత్ 

సరావ రంభా హి ోష్యణ ధూమేనాగిి రివావృతాః 18-48 

 

అసక తబుద్వధః సరవ శ్రత్ జితాతామ  విగత్సప ృహః 

నై క్ రమ ా స్థద్వధం పరమాం సంనాా సేనాధిగచా తి 18-49 

 

స్థద్వధం శ్రప తో  యథ శ్రరహమ  త్థోి తి న్నబోధ మే 

సమాసేనైవ కౌంేయ న్నషార  స్థజాానసా  యా పరా 18-50 

 

బుదాధ ా  విశుద్ధయా యుకోత ధృతాా తామ నం న్నయమా  చ 

శ్బాద ద్గన్నవ ్యాంసతా కత వ  రాగదేవ షౌ వుా ద్సా  చ 18-51 

 

వివిక తసేవీ లఘ్నవ ీ యత్వాకక యమానసః 

ధా్య నయోగపర్య న్నతా్ ం వైరాగా ం సముపశ్రశిత్ః 18-52 

 

అహంకరం రలం ద్రప ం కమం శ్రకోధం పరిశ్రగహం 

విముచా  న్నరమ మః శాంో శ్రరహమ భూయాయ కలప ే 18-53 

 

శ్రరహమ భూత్ః శ్రపసనాి తామ  న శోచతి న కంక్షతి 

సమః సర్థవ షు భూేషు మద్భ కి తం లభే పరాం 18-54 

 

భకత ా  మామభిజానాతి యావానా శైా స్థమ  త్త్తవ త్ః 

త్ో మాం త్త్తవ ో స్థజాాతావ  విశ్ే త్ద్నంత్రం 18-55 

 

సరవ కరామ ణా పి సదా కురావ ణో మద్వ ా పశ్రశ్యః 

మశ్రత్ప సాదాద్వాోి తి శాశ్వ త్ం పద్మవా యం 18-56 

 

చేత్సా సరవ కరామ ణి మత్ సంనా సా  మత్ప రః 

బుద్వధయోగముపశ్రశిత్ా  మచైి త్తః సత్త్ం భవ 18-57 

 

మచైి త్తః సరవ దురీాణి మశ్రత్ప సాదాత్తరి్ా స్థ 

అథ చేత్తవ మహంకరాని  శ్రశో్ా స్థ వినంక్షా స్థ 18-58 
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యద్హంకరమాశ్రశిత్ా  న యోత్స ా  ఇతి మనా సే 

మిథైా ్ వా వసాయసేత శ్రపకృతిసాత వ ం న్నయోక్షా తి 18-59 

 

సవ భావజ్యన కౌంేయ న్నరద్ధః సేవ న కరమ ణా 

కర్జతం నేచా స్థ యనోమ హాత్క రి్ా సా వశోఽపి త్త్ 18-60 

 

ఈశ్వ రః సరవ భూతానాం హృదేదశ్చఽర్జున తి్రతి 

శ్రభామయనస రవ భూతాన్న యంశ్రతారూఢన్న మాయయా 18-61 

 

త్మేవ శ్రణం గచా  సరవ భావేన భారత్ 

త్శ్రత్ప సాదాత్ప రాం శాంతిం స్థసాథ నం శ్రపపస ా స్థ శాశ్వ త్ం 18-62 

 

ఇతి ే స్థజాానమాఖాా త్ం గుహాా దీుహా త్రం మయా 

విమృశ్చా త్ద్శ్చష్యణ యథేచా స్థ త్థ కుర్జ 18-63 

 

సరవ గుహా త్మం భూయః శ్ృర మే పరమం వచః 

ఇషోరఽస్థ మే ద్ృఢమితి త్ో వకా్ష్వ మి ే హిత్ం 18-64 

 

మనమ నా భవ మద్భ కోత మదాా జీ మాం నమస్తక ర్జ 

మామేవై్ా స్థ సతా్ ం ే శ్రపతిజానే శ్రపియోఽస్థ మే 18-65 

 

సరవ ధరామ నప రిత్ా జా  మామేకం శ్రణం శ్రవజ 

అహం తావ  సరవ పప్యభోా  మోక్షత్షాా మి మా శుచః 18-66 

 

ఇద్ం ే నాత్పసాక య నాభకతయ కదాచన 

న చాశుశ్రశూ్వే వాచా ం న చ మాం యోఽభా సూయతి 18-67 

 

య ఇద్ం పరమం గుహా ం మద్భ కే త్ వ భిధ్యసా తి 

భకి తం మత్ పరాం కృతావ  మామేవై్ా త్ా సంశ్యః 18-68 

 

న చ త్సామ నమ న్యష్యా షు కశిై నేమ  శ్రపియకృత్తమః 

భవితా న చ మే త్సామ ద్నా ః శ్రపియత్ర్య భవి 18-69 

 

అధా్య ్ా ే చ య ఇమం ధరమ ా ం సంవాద్మావయోః 

స్థజాానయజ్యనా ేనాహమి్రః సాా మితి మే మతిః 18-70 

 

శ్రశ్దాధ వాననసూయశ్ై  శ్ృరయాద్పి యో నరః 

సోఽపి ముకతః శుభా  ఀలోబ కశ్రనాప పుి యాతుప ణా కరమ ణాం 18-71 

 

కచిై దేత్శ్రచా్య త్ం పరథ త్వ యైకశ్రగేణ చేత్సా 

కచైి ద్జాానసమోమ హః శ్రపన్రసేత ధనంజయ 18-72 
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        అర్జున ఉవాచ 

 

నషోర  మోహః సమ ృతిరబబాధ  త్వ శ్రత్ప సాదానమ యాచా్య త్ 

స్థస్థథోఽస్థమ  గత్సందేహః కరిష్యా  వచనం త్వ 18-73 

 

        సంజయ ఉవాచ 

 

ఇత్ా హం వాస్తదేవసా  పరథసా  చ మహాత్మ నః 

సంవాద్మిమమశ్రశౌ్మదుభ త్ం ర్యమహరషణం 18-74 

 

వాా సశ్రపసాదాశ్రచా్య త్వానేత్దీుహా మహం పరం 

యోగం యోగేశ్వ రాత్క ృషాణతాస క్ష్వత్క థయత్ః సవ యం 18-75 

 

రాజనస ంసమ ృత్ా  సంసమ ృతా్  సంవాద్మిమమదుభ త్ం 

కేశ్వార్జునయోః పుణా ం హృషాా మి చ ముహర్జమ హః 18-76 

 

త్చై  సంసమ ృతా్  సంసమ ృతా్  రూపమతా్ దుభ త్ం హర్థః 

విసమ యో మే మహాన్ రాజనహృషాా మి చ పునః పునః 18-77 

 

యశ్రత్ యోగేశ్వ రః కృషోణ  యశ్రత్ పర్యథ ధన్యరధరః 

త్శ్రత్ శ్రీరివ జయో భూతిష్టర్జధవా నీతిరమ తిరమ మ 18-78 

 

 

ఓం త్త్స ద్వతి శ్రీమద్భ గవద్గీతాసూపన్న్తుస  

శ్రరహమ విదాా యాం యోగశాష్టసేత శ్రీకృషాణర్జునసంవాదే 

మోక్షసంనాా సయోగో నామ అషారద్శోఽధా్య యః 18 

 

ఓం 

 

 

శాంతాకరం భజగశ్యనం పద్మ నాభం స్తర్థశ్ం 

విశావ ధ్యరం గగనసద్ృశ్ం మేఘ్వరణం శుభాంగం 

లక్షీమ కంత్ం కమలనయనం యోగిభిరాధ ా నగమా ం 

వందే విషుణ ం భవభయహరం సరవ లోకైకనాథం 

 

 

హరే కృష్ణ  హరే కృష్ణ  కృష్ణ  కృష్ణ  హరే హరే 

హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే 

 

సర్వం శ్రీ గురుచర్ణార్వందార్పణమస్తు               బలం గురోః ప్రవర్ధతం                               సమసు లోకోః స్తఖినో భవంతు 


