
ఓం శీ్ర పరమాత్మనే నమః 

శీ్రమద్భగవద్గీ త్ 

అథ పరథమోధ్యాయః - అరజు న విషాద్ యోగః 

ధృత్రాష్్టర ఉవాచ: 

1. ధరమక్షతే్రర కురజక్షతే్రర సమవేత్య యుయుత్సవః |  

 మామకాః పాండవాశ్చై వ కిమకురవత్ సంజయ? | | 

ధృత్రాష్ట్్ ర డు అడగిాడు - సంజయా! పుణ్ాభూమి అయిన ఈ కురజక్షేత్రంలో యుద్ధం చరయాలనే కోరికత్ో ఉనన నయ 
కుమారజడ నై ద్ురయాధనుడు మొద్లగు వారజ, పాండు మహారాజ పుత్ర్ ల ైన ధరమరాజు మొద్లగు వారజ, ఏమి చరశారజ? 

సంజయ ఉవాచ: 

2. ద్ృషా్ ా త్్ పాండవానీకం వయాఢం ద్ురయాధనసతద్య |  

 ఆచయరాముపసంగమా రాజా వచనమబ్రవీత  | | 

సంజయుడు పలికాడు - యువరాజ నై ద్ురయాధనుడు యుద్ధ  వయాహములో ఉనన పాండవ స ైనయాన్నన చూసి, 
ద్రరణ్యచయరజాడ ివద్దకు వెళి్ల ఈ విధముగా అనయనడు. 

3. పశ్చాత్యం పాండుపుత్యర ణ్యం ఆచయరా! మహతం చమూమ  |  

 వయాఢయం ద్ుర పద్పుత్రరణ్ త్వ శిష్యాణ్ ధ్గమత్య | | 

 గురజద్రవా! బ్ుద్ధధమంత్్డు, మీ శిష్ట్ాడు, ద్ుర పద్ మహారాజు పుత్ర్ డు, అయిన ధృష్్టద్ుామునడు ఇట్ట్  యుద్ధ  
వయాహాన్నన ఏరాాట్ు చరశాడు. పాండవులయొకక స ైనా సమావేశమును కూడయ చూడండి. 

 

4. అత్రశూరా మహేషావసాః భీమారజు నసమా యుధ్ధ |  

 యుయుధ్యనో విరాట్శై ద్ుర పద్శై మహారథః | | 

5. ధృష్్టకతే్్శచై కతి్యనః కాశిరాజశై వీరావాన  |  

 పురజజిత కుంతిభోజశై శ్చబ్ాశై నరపుంగవః | | 



6. యుధ్యమనుాశై వికాీ ంత్ః ఉత్తమౌజాశై వీరావాన  |  

 సౌభద్రర  ద్రర పద్రయాశై సరవ ఏవ మహారథయః | | 

ఈ పాండవసయనలో భీమారజు నులత్ో సమానమ నై సాత్ాకి, విరాట్ మహారాజు, మహారథుడ నై ద్ుర పద్ుడు, శిశుపాలుడి 
పుత్ర్ డ నై ధృష్్టకతే్్వు, యద్ువీరజడ నై చరకిత్యనుడు, శకితమంత్్డ నై కాశ్రరాజు, పురజజిత్్త , కుంతిభోజుడు, నరశచీష్ట్ు డ నై 
శ్చబ్ుాడు, పరాకీమశాలి అయిన యుధ్యమనుాడు, మహాబ్లవంత్్డ నై ఉత్తమౌజుడు, సుభద్యర  పుత్ర్ డ నై అభిమనుాడు, 
ద్రర పద్గ పుత్ర్ ల ైన ఉపపాండవులు మొద్ల ైన మహావీరజల ంత్ోమంద్ధ ఉనయనరజ. వీరంద్రూ మహారథులే.  

7. అసామకం త్్ విశిషా్  యిే త్యన్ననబ్ో ధ ద్ధవజోత్తమ! |  

 నయయకా మమ స నైాసా సంజాా రథం త్యన బ్రవీమి త్ర | | 

 బ్రర హమణ్ోత్తమా! మన పక్షమున ఉనన వీరజలను, సయనయపత్్లను త్ లుసుకోండి. మీకు త్ లియచరయుట్క చ వారి 
వివరాలను మనవి చరసుత నయనను. 

8. భవాన భీష్టమశై కరణశై కృపశై సమితింజయః |  

 అశవత్యథ మా వికరణశై సౌమద్తితసతథ వై చ | | 

 మన పక్షాన ఉననవారలిో యుద్ధవిశారద్ుల ైన మీరజ, భీషామచయరజాల వారజ, కరజణ డు, యుద్ధవిజయుడ నై 
కృపాచయరజాడు, మీయొకక కుమారజడు అశవత్యథ మ, వికరజణ డు, సో మద్త్్త డ ికుమారజడ ైన భూరిశవీుడు, మొద్ల ైన 
పరముఖులు ఎంత్ోమంద్ధ ఉనయనరజ.  

9. అనేా చ బ్హవ శూూరాః మద్రేథ త్ాకతజీవిత్యః |  

 నయనయశసత ర పరహరణ్యః సరేవ యుద్ధవిశారద్యః | | 

 నయ కొరక చ పరా ణ్ములను కూడయ విడచిిప ట్ు్ ట్కు సిద్ధంగా ఉననవారజ ఎంత్ోమంద్ధ ఉనయనరజ. వీరంద్రూ 
శసత రవిద్ాలో న్నపుణ్ులు. యుద్ధవిద్ాలో విశారద్ులు.  

10. అపరాాపత ం త్ద్సామకం బ్లం భీషామభి రక్షతి్మ  |  

 పరాాపత ం తివద్మతే్రషాం బ్లం భీమాభిరక్షతి్మ  | | 

 భీషామచయరజాలవారచిరత్ రక్షించబ్డుచునన మన స ైనాబ్లం పరిమిత్ంగా ఉంద్ధ. భీమున్నచర రక్షించబ్డుత్్నన 
పాండవస నైాం ఎకుకవగా ఉంద్ధ. (కౌరవస ైనాం సంఖా పాండవ స నైాం కంట్ ేఎకుకవగా ఉననపాట్టకీ, ద్యన్నక ి



వాతిరకేముగా ఇకకడ ద్ురయాధనుడు మాట్రి డుత్్నయనడు. ఎంద్ువలననగా భీష్టమపతి్యమహుడు ఉభయపక్షపాతి. 
భీముడు ఏకపక్షపాతి. కనుక ద్ురయాధన బ్లం కంట్ే పాండవుల బ్లమే ఎకుకవ) 

11. అయనేష్ట్ చ సరేవష్ట్ యథయభరగమవసిథత్యః |  

 భీష్టమమవేాభిరక్షంత్్ భవంత్ ససరవ ఏవ హి | | 

 కావున మీరంద్రూ మీ మీ సాథ నములలో ఉండి, భీష్టమపతి్యమహుడిన్న కాపాడండి. భీష్ట్మడ ిబ్లమే మన 
పరా ణ్ములను రక్షిసుత ంద్ధ.  

12. త్సా సంజనయన హరషం కురజవృద్ధ ః పతి్యమహః |  

 సింహనయద్ం వినద్ర ాచ ైైః శంఖం ద్ధ్రమ పరత్యపవాన  | | 

గౌరవ పయరవకముల ైన ద్ురయాధనుడ ిమాట్లను విన్న, కురజకులవృద్ుధ డు, పరత్యపవంత్్డు, పిత్యమహుడు అయిన 
భీషామచయరజాలవారజ ప ద్దగా సింహగరున చరసి, శంఖాన్నన పయరించయరజ. ద్ురయాధనుడి హృద్యం ఆనంద్ంత్ో 
ప ంగిపో యింద్ధ. 

13.  త్త్ శూంఖాశై భేరాశై పణ్వానక గయముఖాః |  

 సహస ైవాభాహనాంత్ స శబ్దసుత ములోభవత  | | 

భీష్ట్మన్న యుద్రధ త్యసహం యుద్ధములో ఉనన పరతిస నై్నకుడనిీ ఉత్యసహపరిచింద్ధ. శంఖములు, భరేజలు, మృద్ంగములు, 
డరళ్లి , కొముమబ్ూరలు ఒకకసారిగా మోోగసాగాయి. అన్నన ధవనులు కలిసిపో యాయి. 

14.  త్త్ శచూాత్ రైహయి రైజాకేత మహతి సాంద్న ేసిథత్ర |  

 మాధవః పాండవశ్చై వ ద్ధవయా శంఖౌ పరద్ధమత్్ః | | 

అద్ర సమయంలో త్ లిన్న గుఱ్ఱములత్ో కూడని గొపారథంలో కూరొైనన శీ్రకృష్ట్ణ డు, పాండవ కుమారజడ నై అరజు నుడు 
కూడయ త్మ త్మ ద్ధవాశంఖములను పయరించి, యుద్యధ న్నక ిసననద్ుధ లయాారజ.  

15. పాంచజనాం హృష్ీకశేః ద్రవద్త్తం ధనంజయః |  

 పౌండరం ద్ధ్రమ మహాశంఖం భీమకరామ వృకోద్రః | | 

హృష్కీేశుడు పాంచజనామనే త్న శంఖాన్నన పయరించయడు. అరజు నుడిగా పరసది్ధధ  చ ంద్ధన ధనంజయుడు ద్రవద్త్తమన ే
త్న శంఖాన్నన పయరించయడు. యుద్ధ భయంకరజడ నై భీముడు పౌండరమనే శంఖాన్నన పయరించయడు. 



16. అనంత్విజయం రాజా కుంతపుత్రో  యుధ్ధష్ిు రః |  

 నకుల ససహద్రవశై సుఘోష్టమణ్పిుష్టాకౌ | | 

కుంతత్నయుడ ైన ధరమరాజు అనంత్ విజయమనే శంఖాన్నన పయరించయడు. నకులుడు సుఘోష్ట అన ేశంఖాన్నన, 

సహద్రవుడు మణ్పిుష్టాకమన ేశంఖాన్నన పయరించయరజ.  

17. కాశాశై పరమషేావసః శిఖండీ చ మహారథః |  

 ధృష్్టద్ుామోన విరాట్శై సాత్ాకిశాైపరాజిత్ః | | 

18. ద్ుర పద్ర ద్రర పద్రయాశై సరవశః పృథధవీపత్ర |  

 సౌభద్రశై మహాబ్రహుః శంఖాన ద్ధుమః పృథక్ పృథక్  | | 

 ఓ ధృత్రాష్్టర మహారాజా! ధనురాధ ర ిఅయిన కాశ్రరాజు, మహారథుడ నై శిఖండి, ధృష్్టద్ుామునడు, విరాట్ 
మహారాజు, అజయేుడ నై సాత్ాకి, ద్ుర పద్మహారాజు, ద్రర పద్గ పుత్ర్ ల ైన ఐద్ుగురజ ఉపపాండవులు, మహాభుజుడ నై 
అభిమనుాడు మొద్లగు వారజ కూడయ నయలుగు ద్ధకుకల నుండి త్మ త్మ శంఖములను పయరించయరజ.  

19. స ఘోషో  ధ్యరతరాషా్ ర ణ్యం హృద్యాన్న వాద్యరయత  |  

 నభశై పృథధవీం చ వై త్్ములో వానునయద్యన  | | 

ఈ విధముగా భయంకరముల ైన శంఖముల ధవనులత్ో భూమి, ఆకాశాలు ద్ద్దరలిిి పరతిధవన్నంచయయి. ద్ురయాధనయద్ుల 
హృద్యములను అద్రగొట్ర్ యి. 

20. అథ వావసిథత్యన ద్ృషా్ ా ధ్యరతరాషా్ ర న కపిధవజః |  

 పరవృత్రత  శసత రసంపాత్ర ధనురజద్ామా పాండవః | | 

21 హృష్కీేశం త్ద్య వాకాం  ఇద్మాహ మహపీత్ర! | 

ఓ మహారాజా! ఆ సమయంలో ధవజముప ై హనుమంత్్డు గురజత గా గల అరజు నుడు, యుద్ధసననద్ుధ ల ైన ధృత్రాష్్టర 
కుమారజలను చూచి, త్న ధనుసుసను ఎకుకప ట్ట్ , శీ్రకృష్ట్ణ డతి్ో ఈ విధముగా అనయనడు. 

అరజు న ఉవాచ:  

 సయనయో రజభయోరమధ్రా రథం సాథ పయమచేుాత్! | 

 



22. యావద్రత్యన న్నరకీ్షేహం యోద్ుధ కామానవసిథత్యన  |     

           క చరమయా సహయోద్ధవాం  అసిమన రణ్సముద్ామ ే| | 

23. యోత్సయమానయనవకే్షేహం య ఏత్రత్ర సమాగత్యః    

           ధ్యరతరాష్్టరసా ద్ురజుద్రధ ః యుద్రధ  పిరయచికరీషవః | | 

అరజు నుడు ఇలా అనయనడు - యుద్ధం చరయుట్క చ వచిైన వీరంద్రినీ ననేు చూసుత నయనను. ఈ మహాయుద్ధంలో ఎవరజ 
ఎవరతి్ో పో రాడవలస ిఉంట్ుంద్ర  గీహించయను. ద్ుష్ట్్ డ ైన ద్ురయాధనున్నకి మంచి చరయాలనే కోరికత్ో యుద్ధం చరయుట్కు 
వచిైన వీర పురజష్ట్లనంద్రనిీ ఒకకసార ిచూడయలన్న ఉంద్ధ. కాబ్ట్ట్  కృషాణ ! ర ండు స నైాముల మధాభరగంలో నయ రథయన్నన 
ఆప ిఉంచు.  

సంజయ ఉవాచ: 

24. ఏవముకోత  హృష్కీేశః గుడయకేశచన భరరత్! |  

 సయనయో రజభయోరమధ్రా సాథ పయిత్యవ రథరత్తమమ  | | 

25. భీష్టమ ద్రరణ్ పరముఖత్ః సరేవషాం చ మహకీ్షిత్యమ  |     

           ఉవాచ పారథ! పశ్చా త్యన సమవతే్యన కురూన్నతి | | 

సంజయుడు చ పాాడు - ధృత్రాష్ట్్ ర డయ! గుడయకేశుడ ైన (న్నద్రను జయించిన) అరజు నుడు శీ్రకృష్ట్ణ డిత్ో ఇలా చ పాగా, 
శీ్రకృష్ట్ణ డు కురజ పాండవ సయనలయొకక మధాభరగంలో భీష్టమద్రరణ్యద్ధ మహపీత్్ల యి ద్ుట్ రథమును న్నలిపి, "అరజు నయ! 
యుద్ధం చరయుట్కు సననద్ుధ ల ై వచిైన ఈ కౌరవ మహావీరజలను ఒకకసారి చూడు"- అనయనడు.  

26. త్త్యర పశాత సిథత్యన పారథః పిత్ౄనథ పతి్యమహాన  |  

 ఆచయరాాన మాత్్లాన భరర త్ ౄౄన పుత్యర న పౌత్యర న సఖంసతథయ | | 

27.      శవశురాన సుహృద్శ్చై వ సయనయో రజభయో రపి | 

 త్యన సమీక్షా స కౌంత్రయః సరావన బ్ంధూనవసిథత్యన  || 

28.       కృపయా పరయావిష్్టః విష్దీ్న్ననద్మబ్రవీత  | | 

           అరజు న ఉవాచ- 



     ద్ృష్య్ామం సవజనం కృష్టణ ! యుయుత్్సం సముపసిథత్మ  || 

అపుాడు అరజు నుడు ర ండు సయనల మధాలో నునన గౌరవనీయుల ైన, పతి్ృసమానుల ైన, భూరిశవీుడు మొద్లగువారిన్న, 

భీషామద్ధ పతి్యమహులను, ద్రరణ్యద్ధ ఆచయరజాలను, శలాాద్ధ మనేమామలను, ద్ురయాధనయద్ధ సో ద్రజలను, లక్షమణ్యద్ధ 
పుత్రసాథ నీయులను, అశవత్యథ మాద్ధ మిత్ర్ లను, కృత్వరామద్ధ ఆతమయులను, పౌత్ర్ లను అంద్రినీ చూశాడు.  

29.      సీద్ంతి మమ గాత్యర ణ్ి ముఖం చ పరశిుష్టాతి |  

           వేపథుశై శరరీే మే రయమహరషశై జాయత్ర ||  

30. గాండవీం సరంసత్ర హసాత త  త్వక చై వ పరది్హాత్ర |  

          న చ శకోనమావసాథ త్్ం భరమతవ చ మే మనః || 

అరజు నుడలిా అనయనడు- కృషాణ ! యుద్ధము చరయుట్క చ వచిైన నయ ఆతమయ బ్ంధువులనంద్రనిీ చూచి, నయ 
శరరీావయవములనీన పట్ు్ త్పిాపో త్్నయనయి. నోరజ ఎండిపో త్ోంద్ధ. శరీరము వణ్ికిపో త్ోంద్ధ. చరతి నుండ ిగాండవీం 
జారిపో త్ోంద్ధ. చరమం మండిపో వుచుననట్ు్ గా ఉంట్ోంద్ధ. వెంట్ుర కలు న్నకకప డుచుకొంట్ునయనయి. ననేు సిథరముగా 
ఉండలేక పో త్్నయనను. నయ మనసుస చంచలమ ై పో త్ోంద్ధ.  

  

31. న్నమిత్యత న్న చ పశాామి విపరతీ్యన్న కశేవ |  

           న చ శచయీోనుపశాామి హత్యవ సవజనమాహవే ||  

అమంగళ్ సూచకముల ైన అపశకునయలను ననేు చూసుత నయనను. కృషాణ ! యుద్ధంలో ఇంత్మంద్ధ బ్ంధువులను చంపుట్ 
వలన లభించర శుభమేమిట్ో నయకు త్ లియట్ం లేద్ు. 

32. న కాంక్ష ేవిజయం కృష్టణ  న చ రాజాం సుఖాన్న చ |  

 కిం నో రాజేాన గయవింద్ కిం భోగ చరీువిత్రన వా | | 

యుద్ధంలో జయాన్నన కానీ, రాజాభోగములను కానీ, సుఖానుభవములు కానీ నేను కోరజట్ లేద్ు. 

33. యిేషామరేథ  కాంక్షిత్ం నః రాజాం భోగా సుసఖాన్న చ |  

 త్ ఇమవేసిథత్య యుద్రధ  పరా ణ్యంసత యకాత ా ధనయన్న చ | |  

34. ఆచయరాాః పిత్రః పుత్యర ః త్థ వై చ పిత్యమహాః |  



 మాత్్లా శూాశురాః పౌత్యర ః శాాలా ససంబ్ంధ్ధనసతథయ | |  

 గయవింద్ుడయ! మనకు ఈ రాజాంత్ో కానీ, సుఖభోగాలత్ో కానీ, న్నరరథకమ నై జీవిత్ంత్ో కానీ పరయోజనం 
ఏముంద్ధ? ఎవరి కొరక చత్ర రాజాాన్నన, రాజాభోగములను, సుఖములను కోరజత్్నయనమో, ఆ గురజవులు, అట్ట్  త్ండుర లు, 
పుత్ర్ లు, పిత్యమహులు, మనేమామలు, మామలు, మనుమలు, బ్రవలు, ఇత్ర బ్ంధువులు, త్మ సంపద్ప ై, 
పరా ణ్యలప  ైఆశ వద్లి ఈ యుద్యధ న్నకి వచయైరజ.  

35. ఏత్యనన హంత్్మిచయామి ఘ్నత్ోపి మధుసూద్న |  

 అప ిత్ ైరలోకారాజాసా హేత్ోః కిం ను మహీకృత్ర | | 

ఓ మధుసూద్నయ! ములోి కాధ్ధపత్ాం కొరక చననూ ననేు ఎవరనిీ చంపను. ఇక ఈ భూమండల విష్టయమ  ైచ పానలే? 

అలాగ ేవీరలిో ఎవర చనయ ననున చంపబ్ూన్నననూ ననేు మాత్రం వీరిన్న ననేు చంపలేను.  

36. న్నహత్ా ధ్యరతరాషా్ ర ననః కా పీరతి సాసయజునయరదన |  

 పాపమవేాశీయిదే్సామన హత్ ైవత్యనయత్త్యయినః | |  

 జనయరదనయ! ద్ురయాధనయద్ధ బ్ంధువులను చంపుట్ వలన నయకు కలుగు సంత్ోష్టమేముంట్ుంద్ధ? ఆత్త్యయుడ నై 
వీరిన్న చంపట్ం వలన మనకు లభించరద్ధ పాపమే కద్య! (ఇంట్టకి న్నపుా ప ట్ే్వాడు, విషాన్నన ఇచరైవాడు, చంపుట్క చ 
ఆయుధ్యన్నన చరత్పట్ట్నవాడు, ధనమును ద్ ంగలిించరవాడు, భూమిన్న ద్ ంగలిించినవాడు, భరరాను ద్ ంగిలించినవాడు - 
ఈ ఆరజగురనిీ ఆత్త్యయులంట్రరజ. ధరమశాసత రం పరకారం ఆత్త్యయులను సంహరించుట్ ద్రష్టం కాకపోయినయ, 
త్యత్ముత్యత త్లను వధ్ధంచుట్ ద్రష్టమన్న అరజు నుడి అభిపరా యము.) 

37. త్సామనయనరాహ  వయం హనుత ం ధ్యరతరాషా్ ర న సవబ్రంధవాన  |    

           సవజనం హ ికథం హత్యవ సుఖిన సాసయమ మాధవ | | 

 కాబ్ట్ట్  ద్ురయాధనయద్ులను, వార ిబ్ంధువులను చంపుట్ నయకు నయాయం కాద్ు. బ్ంధువులను చంపి మనం ఏ 
విధంగా సుఖాన్నన అనుభవిసాత ము? 

38. యద్ాపయాత్ర న పశాంతి లోభోపహత్ చరత్సః |  

 కులక్షయకృత్ం ద్రష్టం మిత్ద్రరహే చ పాత్కమ  | | 

39. కథం న జేాయమసామభిః పాపాద్సామన్ననవరితత్్మ  |  



 కులక్షయకృత్ం ద్రష్టం పరపశాద్ధభరునయరదన! | | 

 వీరంద్రూ రాజాలోభం కారణ్ంగా త్మ వివేకాన్నన విడిచిప ట్ట్   కులక్షయము వలన కలిగే ద్రషానీన, 

మిత్రద్రహము వలన కలిగ ేపాపాన్నన త్ లుసుకోలేకపో త్్నయనరజ. శీ్రకృషాణ ! వంశనయశనం వలి కలుగు ద్రషాన్నన నేను 
గురితంచగలుగుత్్నయనను. 

40. కులక్షయిే పరణ్శాంతి కులధరామ ససనయత్నయః |  

 ధరేమ నష్య్  కులం కృత్సనం అధరయమభిభవత్్ాత్ | | 

 కులనయశనము వలన పరా చీనమ ైన ధరామలనీన నశించిపో త్యయి. ధరమం నశిసయత  కులాచయరం నశిసుత ంద్ధ. ధరమము 
అధరమముత్ో కపిా వయేబ్డుత్్ంద్ధ. 

41. అధరామభిభవాత కృష్టణ! పరద్ుష్టాంతి కులసిత రయః |  

 సీత రష్ట్ ద్ుషా్ సు వార ష్యణయ! జాయత్ర వరణసంకరః | | 

 శీ్రకృషాణ ! అధరమము వలన కులసీత రలు నయశనమ ైపో త్యరజ. కులసీత రలు చ డిపో యినచయ వరణసాంకరాము 
ఏరాడుత్్ంద్ధ. 

42. సంకరయ నరకాయి వై కులఘ్ాననయం కులసా చ |  

 పత్న్నత  పిత్రయ హేాషాం లుపతపిండరద్క కిీయాః | | 

 వరణసాంకరామ తై్ర కులఘ్ాత్కులు, కులజనులు, అంద్రూ నరకం లోన్నకి నటె్ట్వయేబ్డత్యరజ. శాీ ద్ధ  త్రాణ్ 
పిండపరద్యన మొద్ల ైన కరమలు లేకపో వుట్ వలన, కరమ చరయు వారజ కూడయ లేకపో వుట్ వలన, పతి్ృపురజష్ట్లు కూడయ 
నరకంలోనే ఉండిపో త్యరజ.  

43. ద్రష్  ైరతే్ ైః కులఘ్ాననయం వరణసంకర కారక చః |  

 ఉత్యసద్ాంత్ర జాతిధరామః కులధరామశై శాశవత్యః | | 

 వరణసంకరమునకు కారణ్ముల ైన ఈ ద్రష్టముల వలన సనయత్నధరామలు, కులధరామలు, ఆశమీధరామలు 
సమూలంగా నశించిపో త్యయి. 

44. ఉత్సనన కులధరామణ్యం మనుషాాణ్యం జనయరదన! |  

 నరకే న్నయత్ం వాసః భవతత్ానుశుశీుమ | | 



 కులధరమభరష్ట్్ లు నరకంలో న్నవసిసాత రన్న మనం వింట్ునయనము.  

45. అహో  బ్త్ మహత్యాపం కరజత ం వావసతి్య వయమ  |  

 యద్యర జా సుఖలోభేన హంత్్ం సవజన ముద్ాత్యః | |  

 కృషాణ ! మనం మహాపాపములను చరయుట్కు పరా రంభిసుత నయనము. రాజాం వలన లభించు సుఖమునకు 
ఆశపడ ిబ్ంధువులను చంపుట్ పాపమ ేకద్య! 

46. యద్ధ మామపరతకారం అశసత రం శసత రపాణ్యః |  

 ధ్యరతరాషా్ ర  రణ్ే హనుాః త్నేమ క్షమేత్రం భవతే  | | 

పరతిఘ్ట్టంచకుండయ, ఆయుధం లేకుండగా ఉనన ననున, ద్ురయాధనయద్ులు ఆయుధములత్ో వచిై యుద్ధములో ననున 
చంపనియ చంపవచుైను. అట్ట్  మరణ్ం నయకు ఈ ద్ుసిథతికనయన మంచిద్ధ.  

సంజయ ఉవాచ: 

47. ఏవముకాత ారజు న ససంఖేా రథరపసథ  ఉపావిశత  |  

 విసృజా సశరం చయపం శోకసంవిగనమానసః | | 

 సంజయుడు చ పాాడు- అరజు నుడు ఈ విధముగా పలిక,ి ఎకుకప ట్ట్న త్న విలుి ను కిీంద్కు పడవసేి, 
ద్ుఃఖించుచుననవాడ  ైరథముయొకక మధాభరగములో కూలబ్డిపోయాడు.  

ఇతి శీ్ర మద్భగవద్గీ త్యసు, ఉపన్నష్టత్్స, బ్రహమవిద్యాయాం, యోగశాసయత ర, శీ్రకృషాణ రజు న సంవాద్ర, అరజు నవిషాద్యోగయ నయమ 
పరథమోధ్యాయః 

 

 


