
 

ఓం శీ్ర పరమాత్మనే నమః 

అథ ద్వాదశోధ్వాయః 

భక్తియోగః 

అర్జు న ఉవాచ: 

1. ఏవం సతతయుక్ాా  య ేభక్ాా స్ాా వం పర్జుపాసత ే|  

 యే చాపుక్షర్మవుకా్ం తషేాం క్ ేయోగవితామ ాః ||  

అర్జు నుడు అడగిాడు: శీ్రక్ృషాా ! నీయొక్క సగుణసవర్ూపమును ఉపాసన చసేిన భక్తా లత క్ ంతమంది ఉన్ాార్జ. నినుా 
నిర్జు ణపర్బ్రహ్మముగా ధ్ాునించువార్జ మరకి్ ందర్జ ఉన్ాార్జ. వీరదిదరిలో ఎవర్జ యోగవిదులత?  

 

శీ్ర భగవానువాచ: 

2. మయ ువేశ్ు మన్ో య ేమ ం నితుయుక్ాా  ఉపాసతే |  

 శ్ీదధయ  పర్యోపతేాాః తే  మే యుకా్తమ  మతాాః || 

భగవంతుడు చెపాాడు: నితుము నన్ేా  తమ మనసుులలో నిలిపి, శ్దీధతో, ర ండవ ఆలోచన లేక్తండా, ననుా ఉపాసన 
చేస ేభక్తా లే శ్రీష్ఠమ నై యోగులత.  

3. యే తవక్షర్మనిరేదశ్ుం అవుకా్ం పర్జుపాసతే | 

 సర్వతరగమచంతుం చ క్ూటసథమచలం ధ్ుర వమ  || 

4. సనిాయమేుందిరయగాీ మం సర్వతర సమబ్ుదధయాః | 

 తే పరా పనావంతి మ మేవ సర్వభూతహిత ేర్తాాః || 

అవుక్తా డన్ నై ననుా ఎవర్జ ఉపాసన చేస్ాా రో వార్జ, దవందావతీతుల ై, సర్వభూతములయందు పేరమను క్లిగి, 
ఇందిరయనిగీహ్ము క్లిగ,ి మనసుునక్త, వాక్తకనక్త అందని సర్వవాుపాము, మ య క్ార్ణము, అచలము, 
నితుసతుము అయన నిరాక్ార్ బ్రహ్మను ఉపాసించుచు, నన్ేా  ప ందుతార్జ.  



5. క్ేేశ్ోధ్ిక్తర్సేాషాం అవుక్ాా సకా్ చతేస్ామ  | 

 అవుక్ాా  హి గతిర్జద ాఃఖం దేహ్వదిి ర్వాపుతే || 

సగుణోపాసన క్ంటే నిర్జు ణోపాసన క్ష్టమ నైది. దేహాభిమ నం క్లవారకి్ి ఇద ిచాల  క్ష్టము. అధ్ిక్ారి అయతే ఇదే 
ఉతామము.  

6. యే తు సరావణి క్రామణ ిమయ సనాయసు మతారాాః | 

 అనన్ేున్ వై యోగేన మ ం ధ్ాుయంత ఉపాసతే || 

7. తేషామహ్ం సముదధరాా  మృతుుసంస్ార్ స్ాగరాత  | 

 భవామి నచరాత పార్థ! మయ ువేశిత చతేస్ామ  || 

పారాథ ! ఎవర తైే అనిా క్ర్మ ఫలములను న్ాక్ే అరిా ంచ, నన్ేా పర్మ వధ్ిగా నిరా్యంచుక్ ని ఏక్ాగీతతో ధ్ాునిస్ాా రో, 
వారనిి మృతుుర్ూపమ నై సంస్ార్మన్ే సముదరము నుండి న్నేు దాటిస్ాా ను. శ్ాశ్వతమ నై ననుా ప ందేల  చేస్ాా ను. 

8. మయేువ మన ఆధ్తువ మయ బ్ుదిధ ం నివేశ్య | 

 నివసిష్ుస ిమయేువ అత ఊర్ధవం న సంశ్యాః || 

మనసుును, బ్ుదిధని, న్ాయంద ేలగాము చేసి, ధ్ాునము చసేేా  నీవన న్ాయంద ేఎలేపనాడూ ఉంటావన.  

9. అథ చతాం సమ ధ్ాతుం న శ్క్నాషి మయ సిథర్మ  | 

 అభ్ాుసయోగనే తతాః మ మిచాాపనా ం ధ్నంజయ || 

అర్జు న్ా! నిశ్చలమ నై భక్ిాతో మనసుును లగాము చెయులేక్పో తే, అభ్ాుసయోగముతో ననుా ప ందు 
పరయతామున్ ైన్ా చయేవచుచ. 

10. అభ్ాుసపేుసమరోథ సి మతకర్మపర్మో భవ | 

 మదర్థమపి క్రామణ ిక్తర్వన్ సదిిధమవాపుయసి|| 

ఇటిట  అభ్ాుసము చేయుటక్త నీవన సమర్జథ డవన క్ాక్పోయనచ  ోభగవంతునిక్ ిపరరతిక్ర్ముల ైన క్ర్మలను ఆచరించు. 
దీనివలన క్ూడా నీవన సదిిధని ప ందగలవన. 

11. అథెతైదపుశ్క్నా స ి క్ర్జా ం మదయుగమ శీితాః | 



 సర్వక్ర్మఫలతాుగం తతాః క్తర్జ యతాతమవాన్  || 

అద ీచయేలేక్పో తే, మన్ోనిగీహ్ముతో ననుా శ్ర్ణు ప ందు. నీవన చయేు సర్వక్ర్మ ఫలములను న్ాక్ే సమరిా ంచు.  

12. శ్రీయో హ ిజఞా నమభ్ాుస్ాత జఞా న్ాదాధ యనం విశిష్ుతే | 

 ధ్ాున్ాతకర్మఫలతాుగాః తాుగాచాాంతిర్నంతర్మ  || 

అభ్ాుసము క్ంట ేజఞా నము గొపాది. జఞా నము క్ంట ేధ్ాునము గొపాది. ధ్ాునము క్ంటే క్ర్మఫలపరితాుగము గొపాది. 
సర్వసంగతాుగము వలన ముక్ిా లభిసుా ంది. 

13. అదేవషాట  సర్వభూతాన్ాం మ తైరాః క్ర్జణ ఏవ చ | 

 నిర్మమో నిర్హ్ంక్ార్ాః సమదుాఃఖసుఖాః క్షమీ || 

14. సంతుష్ట సుతతం యోగీ యతాతామ దృఢనిశ్చయాః | 

 మయురిాతమన్ోబ్ుదిధ ాః యో మదికా్సు మే పిరయాః || 

 

దేనియందు దేవష్ము లేనివాడు, మితరభ్ావము క్లవాడు, దయ క్లవాడు, అహ్ంక్ార్ మమక్ార్ములత లేనివాడు, 
క్షమ శ్రలతడు, నితుసంతోషి, ఇందిరయనిగీహ్ము క్లవాడు, దృఢనిశ్చయము క్లవాడు, మనసుును, బ్ుదిధని న్ాయందే 
ఉంచనవాడు, అయన భక్తా డు న్ాక్షి్టమ నైవాడు. 

15. యస్ామన్ోా దివజతే లోక్ాః లోక్ాన్ోాదివజతే చ యాః | 

 హ్రాా మరా్భయోదేవగ ైాః ముక్నాయసు చ మే పిరయాః || 

లోక్ములను తాను భయపటెటక్, తాను లోక్ములక్త భయపడక్, ఆనందము, విషాదము, భయము, సంక్షోభములత 
లేనివాడ ేన్ాక్త పిరయమ నైవాడు.  

16. అనపేక్ష శ్శుచర్దక్షాః ఉదాసరన్ో గతవుథాః | 

 సరావర్ంభ పరతిాుగ ీయో మదికా్సు మే పిరయాః || 

క్నరిక్లత లేనివాడు, పరశి్శదుధ డు, బ్ాహాుభుంతర్ శ్ౌచ సంపనుాడు. పక్షపాత శూనుుడు, సర్వ సక్ామక్ర్మలను 
విడచిపటెిటనవాడు అయన భక్తా డు న్ాక్షి్టమ నైవాడు. 

17. యో న హ్ృష్ుతి న దేవషిట  న శ్ోచతి న క్ాంక్షతి | 



 శ్శభ్ాశ్శభపరతిాుగీ  భక్ిామ న్ యసు మే పిరయాః || 

ఎవరకి్ తైే సంతోష్ము, దుాఃఖము, దేవష్ము, శ్శభ్ాశ్శభముల పటే సంగము ఉండవో, అటిటవాడు న్ాక్షి్టమ నైవాడు.  

18. సమశ్ుతరర  చ మితేర చ తథా మ న్ాపమ నయోాః | 

 శ్రతోషా్సుఖదుాఃఖషే్ు సమసుంగ వివరిుతాః || 

 

19. తులునిందాసుా తిరమమనీ సంతుషోట  యేన క్నేచత  | 

 అనిక్తే సిథిర్మతిాః భక్ిామ న్ మే పిరయో నర్ాః || 

శ్తుర వనలయందు మితుర లయందు సమభ్ావము క్లవాడు, మ న్ావమ నములక్త చలించనివాడు, 
సుఖదుాఃఖములయందు సమ నమ నైవాడు, క్నరకి్లత లేనివాడు, దొరకి్ినదానితో తృపిాపడవేాడు, మౌనము నందు 
ఇష్టము క్లవాడు, సుసిథర్మ నై చతాము గల భక్తా డే న్ాక్షి్టమ నైవాడు.  

20. యే తు ధ్రామయమృతమిదం యథయకా్ం పర్జుపాసతే | 

 శ్ీదదధ్ాన్ా మతార్మ ాః భక్ాా సేాతీవ మ ేపిరయ ాః || 

ఎవర తై ేన్నేు చపెిాన ధ్ర్మములను ఆచరిసూా , నన్ేా సుా తిసూా , విశ్వసిసూా , నన్ేా నమిమ, ఉపాసిస్ాా రో, వారే న్ాక్త 
మిక్ికలి పిరయమ నైవార్జ. 

 

ఇతి శీ్రమదిగవదీు తాసూపనిష్తుు, బ్రహ్మవిదాుయ ం, యోగశ్ాసేా ,ే శీ్రక్ృషాా ర్జు న సంవాదే, భక్ిాయోగోన్ామ 
దావదశ్ోధ్ాుయాః 

 

 

 

 


