
అథ చతుర్థో ధ్యాయః 
జ్ఞా నయోగః 
శీ్ర భగవానువాచ: 
1. ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రో క్తవానహ మవాయమ |  

 వివస్ావన్ మనవ ేప్ాోహ మను రి్క్ష్వవక్వబే్ో వీత || 
శీ్రక్ృష్ుు డు చపె్ాాడు- అవాయమ ైన ఈ యోగాన్ని నేను మొదట స్ూర్యాడికి చపె్ాాను. స్ూర్యాడు తన క్ుమార్యడెనై 
మనువుక్ు ఉపదశేంచయడు. మనువు తన క్ుమార్యడెైన ఇక్ష్వవక్ువుక్ు ఉపదశేంచయడు.  
2. ఏవం పర్ంపర్ాప్ాోపత ం ఇమం ర్ాజ్ర్షయో విదుః|  
 స్ కాలేనేహ మహతయ యోగథనష్ట ః పర్ంతప!|| 
పర్ంపర్గా వస్ుత ని ఈ యోగమును,ర్ాజ్ర్యష లు బ్ాగుగా తలెుస్ుకొనయిర్య. కాలకీ్మేణయ జ్గతుత లో ఈ యోగము మర్పున 
పడపి్ర యంది.  
3. స్ ఏవాయం మయా తదేాయోగః ప్రో క్తః పుర్ాతనః|  

 భకతత స ిమ ేస్ఖా చతేి ర్హస్ాం హ్యాతదుతతమమ || 
నీవు నయ భక్ుత డవు, స్ఖుడవు, ఉతతముడవు కాబ్టటట  ర్హస్ామ ైన ఈ ప్ాోచీన యోగమును ననేు నీక్ు తెలియజ్ేస్ుత నయిను. 
 

అర్యు న ఉవాచ: 
4. అపర్ం భవతో జ్నమ పర్ం జ్నమ వివస్వతః|  

 క్థమతేదవిజ్ఞనీయాం తవమాదౌ ప్రో క్తవాన్నతి|| 
అర్యు నుడు అడిగాడు-  క్ృష్ాు ! నీ జ్నమ ఈ కాలమునక్ు స్ంబ్ంధ్ంిచినద.ి స్ూర్యాన్న జ్నమ అతి ప్ాోచీనమ ైనది. నీవు స్ృష్ిట  
ప్ాోర్ంభంలో ఈ యోగాన్ని స్ూర్యాడికి ఉపదశేంచయవన్న ననుి ఎలా గీహ్ ంచమంటావు? 
 

శీ్ర భగవానువాచ: 
5. బ్హూన్న మ ేవాతీతయన్న జ్నయమన్న తవ చయర్యు న!|  
 తయనాహం వదే స్ర్ావణి న తవం వేతో పర్ంతప!|| 
భగవంతుడు చపె్ాాడు- అర్యు నయ! నీక్ు, నయక్ు అనేక్ వలే జ్నమలు గడిచయయ. గడచిిన జ్నమలనీి నయక్ు తలెుస్ు. కానీ నీక్ు 
తెలియవు.  
6. అజ్ోపి స్నివాయాతయమ భూతయనయమీశ్వర్థప ిస్న్ |  

 పోక్ృతిం స్ావమధ్ిష్ాా య స్ంభవామాాతమమాయయా|| 
నేను జ్నమము లేన్నవాడిన్న. జ్ఞా న స్వభావుడని్న. స్ర్వభూతేశ్వర్యడిన్న. ఐనయ దేన్న వశ్ములో ఈ జ్గతుత  అంతయ ఉంట ందో, 
అట వంటట తిోగుణయతిమక్మ నై పోక్ృతిన్న వశ్ము చసే్ుకొన్న నయ మాయచతేనే శ్రీ్ర్మును ధరి్స్ుత నయిను.  
7. యదయ యదయ హ్  ధర్మస్ా గాా న్నర్భవతి భార్త!|  
 అభుాతయో నమధర్మస్ా తదయతయమనం స్ృజ్ఞమాహమ || 



అర్యు నయ! ఎపుాడెతై ేప్ాోణులయొక్క అభుాదయ మోక్షకార్ణమ నై వర్ాు శ్మీ ధర్మము నయశ్నము చెంద,ి అధర్మము అభివృదిి  
చెందుతుందో, అపుాడు నేను నయ మాయచేత శ్రీ్ర్మును గీహ్ స్ుత నయిను. 
  

8. పరి్తయో ణయయ స్ాధూనయం వినయశాయ చ దుష్కృతయమ |     

ధర్మస్ంస్ాో పనయర్ాో య స్ంభవామి యుగే యుగే|| 
స్ాధుర్క్షణక ై, దుష్టశక్షణక ,ై ధర్మస్ంస్ాో పన కొర్క ై నేను పతోి యుగము లోనూ అవతరి్స్ూత నే ఉంటాను.  
 

9. జ్నమక్ర్మ చ మ ేదివాం ఏవం యో వతేిత  తతత వతః|  

 తాకాత వ దేహం పునర్ునమ న తైి మామేతి స్ర ర్యు న!|| 
అర్యు నయ! ఎవడు ఈ విధముగా అలౌకిక్మ నై నయ జ్నమను,స్ాధుర్క్షణక ై జ్రి్గినదన్న గీహ్ స్ాత డో  వాడు పునర్ునమను ప్ ందడు. 
ననేి  ప్ ందుతయడు. 
 

10. వీతర్ాగభయకతీ ధ్యః మనమయా మాముప్ాశీతయః|  
 బ్హవో జ్ఞా నతపస్ా పూతయ మదయభవమాగతయః|| 
ఆస్కితన్న, భయాన్ని, కతప్ాన్ని విడిచిపెటటట  నయయందు సిోర్మ నై మనస్ుు క్లవార్ ై, ననుి శ్ర్ణుజ్ొచిిన చయలామంది, 
ఆతమజ్ఞా నమనే తపస్ుు చతే పరి్శుదుి ల  ైనయ స్వర్ూప్ాన్ని ప్ ందుతునయిర్య. 
 

11. యే యథయ మాం పోపదాంతే తయం స్తథెైవ భజ్ఞమాహమ |  

 మమ వర్ాత ానువర్తంత ేమనుష్ాాః ప్ారో్! స్ర్వశ్ః|| 
ఎవర్య ఏ రీ్తిగా స్కాములుగా గానీ, న్నష్ాకములుగా గానీ ననుి ఉప్ాసిస్ాత ర్థ, వారి్న్న ఆ రీ్తిగాన ేఅనుగీహ్ స్ుత నయిను. 
ప్ార్ాో ! మనుష్ుాలు అన్ని విధముల నయ మార్గమును మాతోమ ేఅనుస్రి్స్ుత నయిర్య.  
 

12. కాంక్షంతః క్ర్మణయం సదిిి ం యజ్ంత ఇహ దవేతయః| 
 క్ష్ిపోం హ్  మానుష్ ేలోకే సదిిి ర్భవతి క్ర్మజ్ఞ|| 
క్ర్మఫలమును కతర్యతుని చయలామంద ిఈ లోక్ంలో ఇతర్ దేవతలను పూజిస్ుత నయిర్య. ఎందువలనంటే, క్ర్మలయొక్క 
ఫలము మనుష్ాలోక్ంలో తలేిక్గా లభిస్రత ంది.  
 

13. చయతుర్వర్ుయం మయా స్ృష్టం గుణక్ర్మవిభాగశ్ః| 
 తస్ా క్ర్ాత ర్మపి మాం విదియక్ర్ాత ర్మవాయమ || 
స్తత వము, ర్జ్స్ుు, తమస్ుు అను మూడు గుణములను, శ్మదమాది క్ర్మలను అనుస్రి్ంచి, నయలుగు వర్ుములను 
స్ృష్ిటంచయను. అన్నిటటకీ ననేు క్ర్తను అయనపాటటకీ, అన్నిటా ఆస్కిత లేన్నవాడన ై, శ్మీ లేన్నవాడన ై ఉంట నయిను. ననుి 
అవాయున్నగా,అక్ర్తగా తెలుస్ుకత. 
 

14. న మాం క్ర్ామణ ిలింపంతి న మ ేక్ర్మఫలే స్ాృహా|  

 ఇతి మాం యోభిజ్ఞనయతి క్ర్మభిర్ి స్ బ్ధాతే|| 



నయక్ు క్ర్మలయందు, క్ర్మ ఫలములయందు ఆశ్ లేదు. అవి ఏవీ ననుి అంటవు. ఎవడెైత ేననుి ఆతమర్ూపున్నగా 
తెలుస్ుకొంటాడో, అతడు క్ర్మలచతే బ్ంధ్ించబ్డడు. 
 

15. ఏవం జ్ఞా తయవ క్ృతం క్ర్మ పూర్ వైర్పి ముముక్షుభిః|  

 క్ుర్య క్ర్ ైమవ తస్ామత తవంపూర్ ైవః పూర్వతర్ం క్ృతమ || 
ఈ విష్యమును గీహ్ ంచినవార్ నై, మోక్షమును కతర్య పూరీ్వక్ుల ైన, వార్ందరి్చేతయ క్ర్మ చయేబ్డనిది. అందువలన నీవు 
క్ూడయ ప్ాోచీనులచతే చయేబ్డని క్ర్మనే ఆచరి్ంచు.  
 

16. కింక్ర్మ కిమక్రే్మతి క్వయోపాత ోమోహ్ తయః|  

 తతేత  క్ర్మ పోవక్ష్వామి యజ్ జ్ఞా తయవ మోక్షాసశేుభాత || 
'ఆచరి్ంపదగిన క్ర్మయదేి? ఆచరి్ంపక్ూడన్న క్ర్మ యదేి?' అను విష్యంలో మధే్యవులు క్ూడయ భాో ంతి పడుతునయిర్య. 
దేన్నన్న తలెుస్ుకొంట,ే స్ంస్ార్మన ేబ్ంధము నుండ ిముక్ుత డవుతయవో, అటటట  క్ర్మను, అక్ర్మను ననేు నీక్ు చెపుతయను. 
క్ర్మతతత వమును బ్ో ధ్సి్ాత ను. 
 

17. క్ర్మణో హాప ిబో్ దివాం బ్ో దివాం చ విక్ర్మణః|  
 అక్ర్మణశ్ి బో్ దివాం గహనయ క్ర్మణో గతిః|| 
శాస్త రము పోతిప్ాదించిన క్ర్మలయొక్క తతయత వన్ని తలెుస్ుకతవాలి. చేయక్ూడన్న క్ర్మలయొక్క విష్యమును క్ూడయ 
తెలుస్ుకతవాలి. క్ర్మతయాగమును గురి్ంచి క్ూడయ తెలుస్ుకతవాలి. క్ర్మ,అక్ర్మ,విక్ర్మలయొక్క తతత వములను తలెుస్ుకొనుట 
చయలా క్ష్టము.  
 

18. క్ర్మణాక్ర్మ యః పశయాత అక్ర్మణ ిచ క్ర్మ యః|  
 స్ బ్ుదిిమాన్ మనుష్ేాష్ు స్ యుక్తః క్ృతునక్ర్మక్ృత || 
ఎవడెతైే క్ర్మలో అక్ర్మను, అక్ర్తృతవమును, న ైష్కర్మయమును, స్ర్వక్ర్మలక్ూ ఆశ్యీమ నై బ్ోహమను 
చూడగలుగుచునయిడో, అతడే మనుజులందరి్లోనూ బ్ుదిిమంతుడు, జ్ఞా న్న, యోగి, స్ర్వక్ర్మలక్ు క్ర్త, క్ృతక్ృతుాడు 
అన్న పిలువబ్డుతునయిడు. 
 

19. యస్ా స్రే్వ స్మార్ంభాః కామస్ంక్లా వరి్ుతయః|  
 జ్ఞా నయగిి దగిక్ర్ామణం తమాహ ః పండితం బ్ుధ్యః|| 
 

ఎవరి్ యొక్క క్ర్ామచర్ణము ఫలతృష్ు  లేన్నదిగా ఉంట ందో, ఎవరి్ క్ర్తృతవబ్ుదిి  జ్ఞా నయగిి చతే దగిమ  ైప్ర తుందో, అతన్నన్న 
బ్ోహమవేతతలు పండతిుడు అనయిర్య. 
 

20. తాకాత వ క్ర్మఫలాస్ంగం న్నతాతృప్రత  న్నర్ాశ్యీః|  

 క్ర్మణాభిపవోృతోత పి న వై కించిత క్ర్థతి స్ః|| 



క్ర్మఫలములయందు ఆస్కితన్న విడిచిపటెటట, స్ంతృపిత  క్లవాడెై, దేన్ననీ ఆశ్యీంచక్ుండగా క్ర్మలను చయేువాడే, ఏమీ 
చెయాన్నవాడవుతయడు. ఎందువలననగా అతడయిొక్క క్ర్తృతవబ్ుదిి  జ్ఞా నము అన ేఅగిిలో మాడమిసెపై్ర యంది. 
 

21. న్నర్ాశ్రర్ాతచితయత తయమ తాక్త స్ర్వపరి్గీహః|  

 శారీ్ర్ం కేవలం క్ర్మ క్ుర్వన్ నయప్ర ితి కిలిిష్మ || 
న్నష్ాకముడు, అంతఃక్ర్ణమును వశ్పర్యచుకొనివాడు, ఏ వస్ుత వుయందు అభిమానము లేన్నవాడు, శరీరముతో 

క్ర్ామచర్ణము చేసనిపాటటకీ అతన్నన్న ఏ విధమ నై ప్ాపమూ అంటదు. 
 

22. యదృచయా లాభస్ంతుష్ట ః దవందయవతీతో విమతుర్ః| 
 స్మసిుదయి వసదిౌి  చ క్ృతయవపి న న్నబ్ధాత|ే| 
తయను కతర్క్ుండగా, అనయయాస్ముగా వచిిన వాటటచేత స్ంతోష్పడువాడు, స్ుఖదుఃఖాలను అతికీ్మించినవాడు, 
అస్ూయలేన్న వాడు, లాభా లాభముల యందు స్మబ్ుదిి  క్లవాడు అయనవాడు,క్ర్మలను చేసనిపాటటకీ అతడు 
క్ర్మఫలములక్ు బ్దుి డు కాడు. 
 

23. గత స్ంగస్ా ముక్తస్ా జ్ఞా నయవసిోత చేతస్ః| 
 యజ్ఞా యాచర్తః క్ర్మ స్మగీం పోవిలీయతే|| 
ఆస్కిత లేన్నవాడు, విముక్ుత డు, జ్ఞా నన్నష్ుా డు అయన వాకిత, లోక్ము కొర్క్ు కానీ, ఈశ్వర్పరతోి కొర్క్ు గానీ, క్ర్మలను 
ఆచరి్సేత, ఆ క్ర్మఫలము అతన్నకి బ్ంధమును క్లిగించదు. స్మగీముగా అద ేనయశ్నమ పై్ర తుంది. క్ర్మ గానీ, క్ర్మ 
స్ంస్ాకర్ము గానీ మిగలదు.  
 

24. బ్ోహామర్ాణం బ్ోహమహవిః బ్హోామగని బ్హోమణయ హ తమ |  

 బ్ోహ్్మమవ తేన గంతవాం బ్ోహమక్ర్మస్మాధ్ినయ|| 
ఆహ తి ఇచుిటక్ు స్ాధనముల ైన స్ుో క్ుకలు, స్ుో వములు బ్హోమయొక్క స్వర్ూపమే. నయే క్ూడయ బ్ోహమమే. 
బ్ోహమర్ూపమ నై అగిిలో, బ్హోమర్ూపుడెైన హో త చతే, బ్హోమర్ూపమ నై హోమము చేయబ్డుచునిది. బ్ోహమమే అన్ని 
క్ర్మలయందు ఉనిది. వాకితచతే ప్ ందదగిన ఫలము క్ూడయ బ్హోమమే.   
 

25. దెైవమవేాపరే్ యజా్ం యోగినః పర్యాప్ాస్త|ే 
 బ్ోహామగాివపరే్ యజా్ం యజ్ేాన వైోపజుహవతి|| 
కొందర్య యోగులు జ్ోాతిష్రట మాది యాగములను చసే్ుత నయిర్య. అద ిక్ర్మయజా్ము. మర్ికొందర్య బ్హోమము అన ేఅగిిలో 
జీవాతమనే ఆహ తిగా ఇస్ుత నయిర్య. అంటే ఉప్ాధ్ి గల జీవాతమను, ఉప్ాధ్ి లేన్న పర్మాతమగా చూస్ుత నయిర్య. ఇద ి
జ్ఞా నయజా్ము. 
 

26. శరీతయో దీనీందిోయాణానేా  స్ంయమాగిిష్ు జుహవతి|  

 శ్బ్ాా దనీ్ విష్యాననేా ఇందియోాగిిష్ు జుహవతి|| 
 



మర్ికొందర్య న షై్ిా క్ులు, స్నయియస్ులు, మొదలగువార్య తమ క్నుి,ముక్ుక,చెవి మొదల ైన ఇందియోాలను స్ంయమము 
అన ేఅగిిలో ఆహ తి చసే్ుత నయిర్య. అనగా ఇందియో న్నగీహం ప్ాటటస్ుత నయిర్య. గృహస్ాో శ్మీంలో ఉని మర్ికొంతమంద ిశ్బ్ాా ద ి
విష్య స్మూహములను ఇందియోాగిిలో ఆహ తి ఇస్ుత నయిర్య. అనగా ఇందియోముల దయవర్ా ధర్మబ్దిమ నై భోగములను 
మాతమో ేఅనుభవిస్ుత నయిర్య. ధర్మవిర్యదిమ ైన వాటటన్న విడచిిపడెుతునయిర్య.  
 

27. స్ర్ావణ ందిోయక్ర్ామణ ిప్ాోణక్ర్ామణి చయపరే్|  

 ఆతమస్ంయమయోగాగని జుహవతి జ్ఞా నదీపతిే|| 
మర్కిొందర్య ధ్యానయోగులు జ్ఞా నపదోీపతమ నై ఆతమన్నగీహము అనే యోగాగిిలో ఇందియోములయొక్క క్ర్మలను,ప్ాోణయద ి
పంచవాయువుల యొక్క క్ర్మలను ఆహ తి చేస్ుత నయిర్య.  
 

28. దోవాయజ్ఞా స్తప్ర యజ్ఞా ః యోగయజ్ఞా  స్తథయపరే్|     

స్ావధ్యాయజ్ఞా నయజ్ఞా శ్ి యతయ స్ుంశతవతోయః|| 
మర్ికొందర్య దవోాములు దయనము చయేుట అను దయన యజా్ములు చసే్ుత నయిర్య. మర్ికొందర్య చయందయో యణయద ివోతములతో 
తప్రయజా్ము చసే్ుత నయిర్య. ఇంకొందర్య ప్ాోణయయామ పోతయాహార్ములతో యోగయజా్ము చసే్ుత నయిర్య. మర్ికొందర్య 
దృఢవతోుల  ైవదేయభాాస్ము చేస,ిస్ావధ్యాయ యజా్మును చేస్ుత నయిర్య. వేదయరో్న్నశ్ియము అను జ్ఞా నయజా్మును క్ూడయ 
చేస్ుత నయిర్య. 
 

29. అప్ాన ేజుహవతి ప్ాోణం ప్ాోణపే్ానం తథయపరే్|  

 ప్ాోణయప్ానగతీ ర్యధ్యవ ప్ాోణయయామ పర్ాయణయః|| 
 

కొంతమంది యోగులు అప్ానవాయువులో ప్ాోణవాయువును హోమం చేస్ుత నయిర్య. దీన్నన్న పూర్క్ ప్ాోణయయామము 
అంటార్య. మర్ికొందర్య ప్ాోణవాయువులో అప్ానవాయువును హోమం చసే్ుత నయిర్య. దీన్నన్న రే్చక్ ప్ాోణయయామము అంటార్య. 
ఇంకొందర్య ప్ాోణ,అప్ాన వాయువులయొక్క గమనమును న్నర్థధ్ించి ప్ాోణయయామము చసే్ుత నయిర్య. దీన్నన్న క్ుంభక్ 
ప్ాోణయయామము అంటార్య. 
 

30. అపరే్ న్నయతయహార్ాః ప్ాోణయన్ ప్ాోణేష్ు జుహవతి|  
 స్రే్వపేాతే యజా్విదః యజా్క్షపితక్లమష్ాః || 
మర్కిొందర్య ఆహార్ము యందు న్నయమమును ప్ాటటస్ూత , వాయువులను ఇతర్వాయువులలో ఆహ తిన్న ఇస్ుత నయిర్య. 
అనగా ఏ య ేవాయువును జ్యస్ుత నయిర్థ, ఆయా వాయువులను ఇతర్ వాయువులలో హోమం చేస్ుత నయిర్య. ఇటటట  
యజా్ములను తలెుస్ుకొన్ననవార్య,ఆచరి్ంచినవార్య,అభినందించినవార్య ప్ాపవిముక్ుత లవుతయర్య.  
 

31. యజా్శష్ాట మృతభుజ్ః యాంతి బ్హోమ స్నయతనమ |  

 నయయం లోకతస్త యయజా్స్ా క్ుతోనాః క్ుర్యస్తతమ!|| 



యజా్ము పూరి్త అయన తర్యవాత మిగిలిన అమృతమును భుజించువార్య, న్నతాస్తామ ైన బ్హోమమును ప్ ందుతునయిర్య. 
అర్యు నయ! యజా్ము చయేన్నవారి్కి, ఇహలోక్మ ేలేదు. ఇక్ వారి్కి పర్లోక్మ క్కడ? 
 

32. ఏవం బ్హ విధ్య యజ్ఞా ః వితతయ బ్ోహమణో ముఖ|ే  

 క్ర్మజ్ఞన్ విదిి  తయన్ స్ర్ావన్ ఏవం జ్ఞా తయవ విమోక్షాసే|| 
వేదములో ఇట వంటట యజా్ములు ఎనని తలెియజ్యేబ్డయా య. ఇవనీి మనన వాకాకయ క్ర్మలక్ు స్ంబ్ంధ్ించినవి. ఆతమ 
నుండి క్లిగినవి కావు. ఆతమతతతవమును తెలిస ిజ్ఞా నన్నష్ుా డివ తైే ముక్ుత డవు అవుతయవు. 
 

33. శయయీాన్ దవోామయాదాజ్ఞా త జ్ఞా నయజా్ః పర్ంతప!|  

 స్ర్వం క్ర్ామఖిలం ప్ారో్! జ్ఞా న ేపరి్స్మాపాత|ే| 
అర్యు నయ! దవోాస్ాధామ నై యజా్ము క్ంట ేజ్ఞా నర్ూపమ నై యజా్ము గొపాది. అన్ని ఫలములతో క్ూడిన క్ర్మలు అనీి 
ఆతమజ్ఞా నములో లయమ పై్ర తునయియ.  
 

34. తదవిదిి  పోణపి్ాతనే  పరి్పోశయి న సేవయా| 
 ఉపదేక్షాంతి త ేజ్ఞా నం జ్ఞా న్ననస్తతత వదరి్ినః|| 
నమస్ాకర్ము చసేి గానీ, వినయముతో పశోించి గానీ, సేవలు చేస ిగానీ, గుర్యవుల నుండి బ్ోహమజ్ఞా నమును సవేించు. 
తతత వదోష్ుట ల ైన జ్ఞా నులు నీక్ు ఆ బ్ోహమజ్ఞా నమును ఉపదశేస్ాత ర్య.  
 

35. యజ్ జ్ఞా తయవ న పునర్థమహం ఏవం యాస్ాసి ప్ాండవ!| 
 యేన భూతయనాశయష్ేణ  దోక్షాస్ాాతమనాథో మయ|| 
అర్యు నయ! ఈ బ్ోహమజ్ఞా నమును ప్ ందితే నీక్ు తిరి్గి మోహము క్లుగదు. బ్హోమజ్ఞా నము ప్ ందిన నీవు అన్ని 
ప్ాోణులయందు,నీ యందు,నయయందు బ్హోమమునే చూడగలవు.  
 

36. అప ిచదేస ిప్ాపభేాః స్రే్వభాః ప్ాపక్ృతతమః|  

 స్ర్వం జ్ఞా నపావేన వై వృజినం స్ంతరి్ష్ాస|ి| 
ప్ాపులందరి్లోనూ, నీవు పర్మ ప్ాపషి్ుా డవిే అయనయ ఈ బ్హోమజ్ఞా నము ప్ ందని తర్యవాత ధర్ామధర్మములను అన్నింటటనీ 
నీవు జ్ఞా నము అన ేపడవతో దయటట వయేగలవు.  
 

37. యథెధై్యంసి స్మిదిోగిిః భస్మస్ాతుకర్యతేర్యు న|  
 జ్ఞా నయగిి స్ుర్వక్ర్ామణి భస్మస్ాతుకర్యత ేతథయ|| 
అర్యు నయ! బ్ాగుగా మండుచుని అగిి, ఎండు క్టటటలను ఏ విధముగా భస్మము చేస్ుత ందో, అదే విధముగా జ్ఞా నమన ే
అగిి, స్మస్తమ ైన క్ర్మలను భస్మము చసే్ుత ంది.  
 

38. న హ్  జ్ఞా ననే స్దృశ్ం పవితమోిహ విదాత|ే  

 తతువయం యోగస్ంసిదిః కాలేనయతమన్న విందతి|| 



ఈ జ్గతుత లో జ్ఞా నముతో స్మానమ నైది, పవితమో ైనద,ి మర్ొక్టట లేదు. క్ర్మయోగముతో పరి్శుదిమ నై మనస్ుు 
క్లవాడవ ై కాలకీ్మములో నువువ నీ స్వస్వర్ూపమును తలెుస్ుకొంటావు.  
 

39. శ్దీయి వాన్ లభతే జ్ఞా నం తతార్ః స్ంయతేందియోః|  

 జ్ఞా నం లబ్ాి వ పర్ాం శాంతిం అచిరే్ణయధ్ిగచాతి|| 
శ్దిీ క్లవాడు, జితేందియోుడు, బ్ోహమజ్ఞా నమును ప్ ందుతయడు. అటటటవాడు బ్ోహమజ్ఞా నమును ప్ ందనివాడె ైపర్మశాంటట 
ర్ూపమ నై మోక్షమును క్ూడయ ప్ ందుతునయిడు.  
 

40. అజా్శాిశ్దాీధ్యనశ్ి స్ంశ్యాతయమ వినశ్ాతి|  

 నయయం లోకతసిత  న పర్ః న స్ుఖం స్ంశ్యాతమనః|| 
జ్ఞా నహ్నీుడు,శ్దిీ లేన్నవాడు,స్ంశ్యాలతో న్నండని మనస్ుు క్లవాడు, భషో్ుట డవుతునయిడు. స్ందేహచితుత న్నకి ఈ లోక్మే 
లేదు. పర్లోక్మూ లేదు. స్ుఖమూ లేదు.  
 

41. యోగస్నియస్త  క్ర్ామణం జ్ఞా నస్ంఛినిస్ంశ్యమ |  

 ఆతమవంతం న క్ర్ామణి న్నబ్ధింతి ధనంజ్య!||  

అర్యు నయ, క్ర్మయోగములో అన్ని క్ర్మలను భగవంతున్నకి స్మర్ిాంచినవాడు,జ్ఞా నము చేత స్మస్త  స్ందేహములు 
తొలగినవాడు, ఆతమను తెలిసనివాడు అయన వాకితన్న ఎటటట  క్ర్మలూ బ్ంధ్ించలేవు.  
 

42. తస్ామదజ్ఞా నస్ంభూతం హృత్థం జ్ఞా నయసినయతమనః|  

 ఛితెవైనం స్ంశ్యం యోగం ఆతిష్రా తిత షా్ భార్త!|| 
క్నుక్ అర్యు నయ! అజ్ఞా నము నుండి పుటటటన నీ హృదయము నందు గల ఆతమవిష్యమ నై స్ందహేములను జ్ఞా నమన ే
ఖడగముతో ఛదేించి,న్నష్ాకమ క్ర్మ అన ేయోగమును అవలంబంచి, ఇక్ లేచి యుదిము చయెా. 
 

ఇతి శీ్ర మదభగవదీగ తయస్ూపన్నష్తుు బ్ోహమవిదయాయాం యోగశాసేత ర శీ్రక్ృష్ాు ర్యు న స్ంవాద ేజ్ఞా నయోగథ నయమ చతుర్థో ధ్యాయః 
 

 


