
అథ ద్వితీయోధ్యాయః 

స ాంఖ్ాయోగః 

సాంజయ ఉవ చ: 

1. తాం తథయ కృపయావిష్టాం అశ్రు పూర్ ా  కులేక్షణమ |  

 విషదీాంతమిదాం వ కాాం ఉవ చ మధుసూదనః|| 

సాంజయుడు చెప్ ాడు: అర్జు నుడు దుఃఖాంచుచుననవ డెై, దయతో కూడనివ డెై, కన్ననర్జ క ర్జుచుచుాండగ  శ్రుకృష్ణా డు 
అతనితో ఈ విధముగ  అన్యనడు. 

శ్రు భగవ నువ చ 

2. కుతస వ ా కశ్మల మిదాం విష్మే సముపస్థితమ |  

 అన్యర్ాజుష్టమసిర్్యాం అకీర్తవకర్మర్జు న!|| 

 అర్జు న్య! ఇట్టట  కష్టసమయాంలో ఆర్జాలకు తగనిద్వ, సిర్్ము ప్ ాందుట్కు పరతిబాంధకమ నైద్వ, అపకరీ్తవని 
తెచుునద్వ అయిన ఇట్టట  వ ామోహము న్నకు ఏ విధముగ  వచ్ుాంద్వ? 

3. క్లైబాాం మా సమ గమః ప్ రి్! న్ తైతవ ాయుాపపదాతే|  

 క్షుదరాం హృదయద్ౌర్బలాాం తాక్వ ాతివష్ఠ  పర్ాంతప|| 

అర్జు న్య! పథర్తకితనాం న్నకు తగదు. శ్తణర వులను తపథాంప చయేువ డయ! న్న మనసుులోని దుర్బలతయినిన విడచి్పెట్టట . 
యుదధాం చయేుట్కు సననదుధ డవు క . లెముమ. 

 

 

అర్జు న ఉవ చ: 

4. కథాం భీష్మమహాం సాంఖ్యా ద్రరణాం చ మధుసూదన!|  

 ఇష్ణభః పరతియోతయుయమి పూజార్ ా వర్తసూదన!|| 

అర్జు నుడు ఇలా పలిక డు- శ్తణర వులను మర్తదాంచు మధుసూదన్య! యుదధమునకు భయపడి, 'న్ేను యుదధము 
చెయాను' అని అనుట్ లేదు. భీష్మద్రరణయదులు న్యకు పూజుాలు. వ ర్తపెై బాణములను ఏవిధముగ  వ యాగలను? 



5. గుర్ూనహతయి హి  మహానుభావ న్  

 శ్రుయో భోకువ ాం భ ైక్షా మపీహ లోకయ!  

 హతయిరి్క మాాంసువ  గుర్ూనిహ వై   

 భుాంజీయ భోగ న్ ర్జధ్వర్పరద్వగ ధ న్ || 

మహానుభావులెైన భీష్మద్రరణయదులను వధ్వాంచక, భక్షాట్న చసేూవ  జీవిస్తవ  న్యకు మలేు జర్జగుతణాంద్వ. అాంతేక న్న వ ర్తని 
చాంపథ, ఆ న్ తణవ ర్జతో తడిస్థన ధన ధ్యన్యాదులను, క మాభోగములను న్నేు అనుభవిాంచలేను కద్య! 

6. న చెైతద్విదమః కతర్న్నన గర్యీః  

 యద్యి జయిేమ యద్వ వ  న్న జయియేుః|   

 యాన్వే హతయి న జిజీవిష మః  

 తేవస్థితయః పరముఖ్య ధ్యర్వర్ ష ట ర ః|| 

 

అధర్మద్రష నిన అాంగీకర్తాంచ్, యుదధాం చసే్థన్య, యుదధములో జయము వ ర్తద్ర , మనద్ర , ర్్ాండిాంట్టలో ఏద్వ మాంచ్ద్ర , న్యకు 
తెలియుట్ లేదు. యుదధములో న్నేు జయిాంచ్న్య, అద్వ న్యకు పర్ జయముతో సమానము. ఎవర్తని వధ్వాంచ్ 
జీవిాంచట్ానిక ిఇష్టపడన్న వ ర్య న్యయిదెుట్ ఉన్యనర్జ.  

7. క ర్ాణాద్రషో పహతసిభావః  

 పృచయామి తయిాం ధర్మసమమమఢ చేతయః|   

 యచేరయే స ుయనినశ్చుతాం బమర హి తన్ేమ   

 శ్చష్ాస్తవహాం శ్ ధ్వ మాాం తయిాం పరపననమ || 

కృష ా ! ద్ెైనాముతో న్యలోని శ్ౌర్ాము తగత్ప్ో యిాంద్వ. న్య మనసుు నిాండయ ధర్మసాంద్ేహములు పెర్జగుతణన్యనయి. న్ేను 
నినున ప్ ర ర్తిసువ న్యనను. న్యకయద్వ శ్రభమో, అద్వ న్నవే నిశ్ుయాం చేస్థ చపెుా? న్నేు న్న శ్చష్ణాడిని. న్న ద్యసుడిని. న్న 
శ్ర్ణయగతణడిని. ననున శ్ స్థాంచు. 

8. న హ ిపరపశ్ ామి మమాపనుద్యాత్   

 యచఛా క ముచఛా ష్ణ మిాంద్వరయాణయమ |   



 అవ పా భమమావసపతనమృదధాం   

 ర్ జాాం సుర్ ణయమపథ చయధ్వపతామ || 

శ్తణర వులే లేనట్టట  సర్ిసమరి్మ ైన భమలోక ర్ జామున్ ేక దు, సిర్ ్ ధ్వపతామును ప్ ాంద్వన్య కూడయ ఇాంద్వరయ 
సాంతయపకర్మ నై ఈ దుఃఖ్మును ప్ో గొట్టట  ఉప్ యానిన తలెుసుకొనలేక ప్ో వుచున్యనను. 

సాంజయ ఉవ చ: 

9. ఏవముక వ ా హృషకీయశ్ాం గుడయకయశ్ః పర్ాంతపః|  

 న యోతుయ ఇతి గఛవిాందాం ఉక వ ా తూషీా ాం బభమవ హ|| 

 

సాంజయుడు పలిక డు: శ్తణర తయపనుడు, జితనిదుర డు అయిన అర్జు నుడు శ్రుకృష్ణా డితో 'ఈ విధముగ  న్నేు యుదధము 
చేయను' అని పలికి మౌనాంగ  ఉాండిప్ో యాడు.  

10. తమువ చ హృషీకయశ్ః పరహసనినవ భార్త!|  

 స్తనయోర్జభయోర్మధ్ేా  విషదీాంతమిదాం వచః|| 

ఓ ధృతర్ ష్ట రమహార్ జా! ర్్ాండు స్తనల మధాభాగాంలో నిలిచ్, విష దగుసువ డెనై అర్జు నుడిని పర్తహస్థసూవ  శ్రుకృష్ణా డీ 
విధముగ  అన్యనడు. 

శ్రు భగవ నువ చ: 

11. అశ్ోచయాననిశ్ోచసవ ాాం పరజాా వ ద్యాంశ్ు భాష్స్త|  

 గతయసూనగతయసూాంశ్ు న్యనుశ్ోచాంతి పాండతియః|| 

భగవాంతణడు చెప్ ాడు - శ్ోకిాంప దగనివ ర్తని గమర్తు న్నవు ఏడుసువ న్యనవు. ఈ మోహము న్నకు ఏవిధముగ  వచ్ుాంద్వ? 

అయిన్య న్నవు జాా ని వలె మాట్ాై డుతణన్యనవు? మర్ణ ాంచ్నవ ర్తని గుర్తాంచ్ గ న్న, జీవిాంచ్ ఉననవ ర్తని గుర్తాంచ్ గ న్న, 

జాా నులు దుఃఖ్మును ప్ ాందర్జ. 

12. న తేివ హాం జాతణ న్యసాం న తిాం న్మేే జన్యధ్వప్ ః| 

 న చెైవ న భవిష ామః సర్యి వయమతః పర్మ || 



 న్నవు దుఃఖాంచవలస్థన అవసర్ాం లేదు. న్నవు, న్ేను, ఈ ర్ జులు, పూర్ిక లాంలో లేర్జ కద్య! శ్ర్రీ్ ధ్యర్ణకు 
పూర్ిాం మనాందర్ాం ఆతమసిర్ూపములో ఉన్యనము. ఈ ద్హేమును విడచి్పటె్టటన తర్జవ త కూడయ మనాం 
ఆతమసిర్ూపములోన్ే ఉాంట్టన్యనము. భవిష్ాతణవ లో కూడయ ఉాంట్ాము. క వున ద్ేహము నశ్చాంచునద్వ క న్న, జీవుడు 
నశ్చాంచడు కద్య! 

 

13. ద్ేహని్నస్థమన్ యథయ ద్ేహే కౌమార్ాం యౌవనాం జర్ |  

 తథయ ద్ేహాాంతర్ ప్ ర పథవ ః ధ్ీర్సవతర న ముహాతి|| 

ద్ేహాభమాని అయిన జీవుడిక ిఈ శ్ర్ీర్ములో బాలాము, యౌవనమ, వ ర్ధకము అను అవసిలు కలుగుచునననూ, 

జీవుడలిో ఎట్టట  మార్ూా లేదు. మార్జాలన్నన ద్ేహానికి సాంబాంధ్వాంచ్నవే. క వున ద్ేహమును విడిచ్పటె్టటన్య, జీవునికి ఎట్టట  
మార్ూా ఉాండదు అని జాా నవాంతణలు మర్ణమును చూస్థ దుఃఖాంచర్జ. 

14. మాతయర సార్ ాసువ  కౌాంతయే శ్రతోషా్ సుఖ్దుఃఖ్ద్యః|  

 ఆగమాప్ యిన్ననితయాః తయాంస్థవతిక్షసి భార్త|| 

అర్జు న్య! విష్యిేాంద్వరయ సాంయోగము వలనన్ే శ్రతోషా్ములు, సుఖ్దుఃఖ్ములు, సాంయోగ వియోగములు 
ఏర్ాడుతణన్యనయి. క న్న ఇవన్నన అనితాములెైనవి. ఉతాతివ , విన్యశ్ము కలవి. వీట్టననినట్టన్న న్నవు సహిాంచయలి సుమా! 

15. యాం హి న వాథయాంతేాత ేపుర్జష్ాం పుర్జష్ర్షభ|   

 సమదుఃఖ్సుఖ్ాం ధ్రీ్ాం సో మృతతయియ కలాతే|| 

ఎాందువలైననగ , ఏ ధ్ీర్జడెైత ేసుఖ్ దుఃఖ్ాలను సమానముగ  స్ీికర్తసూవ , చలిాంచకుాండగ  జీవిాంచుచూ, శ్రతోషా్ములు 
మొదలెైన దిాందిములచేత బాధపడకుాండగ  ఉాంట్ాడర , అతడ ేఅమృతతిమును (మోక్షము) ప్ ాందుట్కు అర్జా డు.   

16. న్యసతో విదాత ేభావః న్యభావో విదాత ేసతః|  

 ఉభయోర్పథదృషోట ాంతః తినయోసవతవ ాదర్తాభః|| 

శ్రతోషా్ములు సహిాంచుట్కు చయలా కష్టమ నైవి. వీట్టని ఎలా సహిాంచగలను? సహిాంచ్నపాట్టక ీఆతమ విన్యశ్మ ేకలుగును 
కద్య! అను అనుమానాం మాంచ్ద్వ క దు. ఎాందువలైననగ  తతవావిచయర్ముతో శ్రతోషా్ములను మనాం సహిాంచగలము. 
'అసతవకు స ి నాం లేదు. సదిసువ వుకు విన్యశ్మమ లేదు' అని తతవావతేవలు సత్, అసత్ లయొకక యథయరి్ సిర్ూప్ నిన 
తెలుసుకొన్యనర్జ. 



17. అవిన్యశ్చతణ తద్విద్వధ  యినే సర్ిమిదాం తతమ |  

 విన్యశ్ మవాయస ాసా న కశ్చుత్ కర్జవ మరా్తి|| 

ఏ వసువ వ ైత ేసర్ిపరపాంచమునూ, స క్షిర్ూపాంతో వ ాపథాంచ్ ఉననద్ర , అద్వయిే ఆతమవసువ వు. అద్వయిే విన్యశ్ము లేనిద్వ 
అని తెలుసుక్. ఎాందువలైననగ  అవాయమ నై ఆతమను ఎవర్ూ న్యశ్నాం చెయాలేర్జ.  

18. అాంతవాంత ఇమే ద్ేహాః నితాసో ాక వ  శ్ార్రీ్తణః|  

 అన్యశ్చన్నపరమేయసా తస మదుాధాసి భార్త|| 

ఆతమ అనునద్వ పరతాక్షాద్వ పరమాణములకు ద్ొర్కదు. అద్వ విన్యశ్ము లేనిద్వ. నితామ ైనద్వ. క న్న ఆతమ స్ీికర్తాంచు 
శ్ర్రీ్ లు విన్యశ్ము కలవి. క బట్టట  యుదధాం చయెిా. క్షాతరధర్ మనిన నిలబ ట్టట . 

19. య ఏనాం వేతివ  హాంతయర్ాం యశ్్చునాం మనాత ేహతమ |  

 ఉభౌ తౌ న విజాన్నతః న్యయాం హాంతి న హనాతే|| 

ఎవర్జ ఈ ఆతమను హాంతగ  అాంట్ే చాంపునద్వగ  తలచుచున్యనర్ఛ, ఎవర్జ ఈ ఆతమను నిహతాంగ  అాంట్ే చాంపబడు 
ద్యనినిగ  తలుచుచున్యనర్ఛ, వ ర్తర్జవుర్తక ీకూడయ ఆతమసిర్ూపాం తెలియదు. ఆతమ ద్నేిన్న చాంపలేదు. ద్ేనిచేతయ 
చాంపబడదు. ఇద్వ ఎట్టట  విక ర్ము లేనిద్వ. 

20. న జాయతే మిియతే వ  కద్య చ్త్  

 న్యయాం భమతయి భవితయ వ  న భమయః|   

 అజో నితా శ్ ాశ్ితోయాం పుర్ ణః  

 న హనాతే హనామాన్ ేశ్ర్ీర్య|| 

ఈ ఆతమ పుట్టట ట్ లేదు. మర్ణ ాంచుట్ లేదు. పూర్ిక లాంలో ఉాండకుాండగ , తర్జవ త క లాంలో ఉాండుట్కయ జనమ అని 
పతర్జ. పూర్ిక లాంలో ఉాండ,ి తర్జవ త క లాంలో లేకప్ో వుట్కు మర్ణము అని పతర్జ. ఆతమకు ఈ ర్్ాండిాంట్టలో ఏ ఒకకట్ ీ
లేదు. అనగ  ఆతమకు జననము లేదు, మర్ణము లేదు, వృద్వధ  లేదు, క్షయము లేదు. శ్ర్రీ్ము నశ్చాంచ్న్య, ఆతమ 
నశ్చాంచదు.  

21. వేద్యవిన్యశ్చనాం నితాాం య ఏనమజ మవాయమ |  

 కథాం స పుర్జష్ః ప్ రి్! కాం ఘాతయతి హాంతి కమ || 



ప్ ర్ ి ! ఈ ఆతమను అవిన్యశ్చ అని, నితామని, అజాం అాంట్ ేపుట్టట క లేనిదని, అవాయమని తలెుసుకొనిన వాకివ ఎవర్తని 
ఎలా చాంపుతయడు? ఎవర్తని ఎలా చాంపథస వ డు? 

22. వ స ాంస్థ జీర్ ా ని యథయ విహాయ నవ ని గృహాాతి నర్ఛపర్ ణ |  

 తథయ శ్ర్ీర్ ణ  విహాయ జీర్ ా ని అన్యాని సాంయాతి నవ ని ద్ేహీ|| 

మానవుడు చ్ర్తగతన వసవ రములను విడచి్పెట్టట , కొతవ  వసవ రములను ధర్తాంచ్నట్టై గ  జీవ తమ కూడయ జీర్తాాంచ్న శ్ర్ీర్ములను 
విడచి్పటె్టట  నూతన శ్ర్ీర్ లను స్ీికర్తస వ డు. కర్మలను అనుభవిాంచుట్యి ేశ్ర్ీర్ముయొకక ధర్మము క బట్టట  న్నవు 
దుఃఖాంచవలస్థన అవసర్ము లేదు.  

23. న్ ైనాం ఛాందాంతి శ్స వ ర ణ  న్ నైాం దహతి ప్ వకః|  

 న చెైనాం కయైదయాంతయాపః న శ్ోష్యతి మార్జతః|| 

ఎట్టట  ఆయుధమ ైన్య, ఈ ఆతమను ఛదే్వాంచ లేదు. అగతన దహిాంచ లేదు. న్నర్జ తడప లేదు. గ లి ఎగుర్గొట్ట  లేదు.  

24. అచేా ద్ర ాయమద్యహయ ాయాం అకయైద్ర ాశ్ోష్ా ఏవ చ|  

 నితా సుర్ిగత స థణాుః అచలోయాం సన్యతనః|| 

 

ఈ ఆతమ ఛదే్వాంచుట్కు శ్కాము క నిద్వ. తడుపుట్కు శ్కాాం క నిద్వ. దహిాంచ్ వేయుట్కు శ్కాము క నిద్వ. ఎాండగొట్టట ట్కు 
శ్కాము క నిద్వ. ఇద్వ నితామ ైనద్వ. సర్ివ ాపథ. స్థిర్ము. అచలము. సన్యతనమ నైద్వ. 

25. అవాక్వయమచ్ాంతోాయాం అవిక ర్ఛాయముచాతే|  

 తస మద్వేాం విద్వతెైినాం న్యనుశ్ోచ్తణమరా్స్థ|| 

ఈ ఆతమ అవాకవము, అచ్ాంతాము, అవిక ర్త అని శ్ సవ రములు చెపుతణన్యనయి. అాందువలన న్నవు ఆతమ సిర్ూప్ నిన 
తెలుసుకొని దుఃఖ్మును విడచి్పటె్టట . 

26. అథ చెనైాం నితాజాతాం నితాాం వ  మనాస్త మృతమ |  

 తథయపథ తిాం మహాబాహయ ! న్ ైవాం శ్ోచ్తణమరా్స్థ|| 

శ్ర్రీ్ము పుట్టటనపుాడే ఈ ఆతమ పుట్టట చుననదని, శ్ర్ీర్ము నశ్చాంచ్నపుాడ ేఈ ఆతమ నశ్చాంచుచుననదని, న్నవు 
భావిాంచ్నపాట్టకీ, ఈ శ్ర్ీర్ము కొర్క్చ న్నవు దుఃఖాంచవలస్థన అవసర్ము లేదు.  



27. జాతసా హి ధుర వో మృతణాః ధుర వాం జనమ మృతసా చ|  

 తస మదపర్తహార్యార్యి న తిాం శ్ోచ్తణమరా్స్థ|| 

ఎాందువలనననగ , పుట్టటనవ ర్తకి మర్ణాం నితాాం. మర్ణ ాంచ్నవ ర్జ తయము చసే్థన కర్మఫలమును అనుసర్తాంచ్ తిర్తగత 
జనిమాంచుట్ సతామే. క వున తపథా ాంచుట్కు శ్కాము క ని ఈ విష్యమును గుర్తాంచ్ న్నవు దుఃఖాంచుట్ తగదు. 

28. అవాక వ ద్ీని భమతయని వాకవమధ్యాని భార్త!  

 అవాకవనిధన్యన్ేా వ తతర క  పర్తద్ేవన్య|| 

 

అర్జు న్య! జీవుల శ్ర్ీర్ములు ఉతాతివక ిపూర్ిము అవాకవములు. వర్వమాన క లాంలో మాతరమ ేవాకవములు. అనగ  పెకైి 
కనిపథస వ యి. మర్ణ ాంచ్న తర్జవ త కూడయ అవాకవములే. ద్ీనికి దుఃఖాంచుట్ ఎాందుకు? అనగ  జాా నులకు జగతణవ  అాంతయ 
సిపనము వలె కనిపథసువ ాంద్వ. 

29.  ఆశ్ుర్ావతాశ్ాతి కశ్చుద్నేాం ఆశ్ుర్ావదిదతి తథెవై చయనాః| 

 ఆశ్ుర్ా వచెైున మనాశ్ాృణోతి శ్రు తయిపతానాం వదే న చెవై కశ్చుత్ || 

 ఒకడు ఈ ఆతమను ఆశ్ుర్ామ నైద్యనినిగ  చూస వ డు. మర్తయొకడు విసమయముతో చూస వ డు. మర్తయొకడు 
విసమయముతో వర్తాస వ డు. మర్తయొకడు విాంట్ాడు. మర్ొకడెవడర  ద్యనిని చూస్థ, చపెథా, విని, సతామును 
తెలుసుక్లేకప్ో తణన్యనడు.  

మర్ొక అరి్ము- 

 ఈ ఆతమను దర్తాాంచువ డే ఒక ఆశ్ుర్ాము. అనగ  దురై్భుడు. ఈ ఆతమను గుర్తాంచ్ చపెతావ ర్జ, విన్వే ర్జ 
కూడయ దురై్భులే. ఈ ఆతమ గుర్తాంచ్ చపెథాన్య, వినిన్య, అాందర్తక ీఆతమజాా నము లభాంచదు. క వున ఆతమజాా నము 
దురై్భము.  

30. ద్ేహీ నితామవధ్రాయాం ద్ేహే సర్ిసా భార్త!|  

 తస మత్ సర్ ిణ  భమతయని న తిాం శ్ోచ్తణమరా్స్థ|| 

అర్జు న్య! అనిన ప్ ర ణులయాందు ద్ేహములతో పరక శ్చసువ నన ఈ ఆతమను ఎవడూ చాంపలేడు. క వున ప్ ర ణులయొకక 
ద్ేహన్యశ్ములను గుర్తాంచ్ న్నకు దుఃఖాంచుట్ తగదు. 



31. సిధర్మమపథ చయవేక్షా న వికాంపథతణ మరా్స్థ|  

 ధర్ మయద్వధ  యుద్యధ చేరేయోనాత్  క్షతిరయసా న విదాతే|| 

సిధర్ మనిన బట్టట  చూస్తవ , న్నకు మనసుు చలిాంచుట్ తగదు. ఆతమ అవిన్యశ్చ. అనగ  అద్వ ద్యనియొకక ధర్మము. 
యుదధము క్షాతరధర్మము. ధర్మయుదధము కాంట్ే క్షతిరయునికి మర్ొక ధర్మక ర్ాము లేదు కద్య! 

32. యదృచాయా చఛపపననాం సిర్్ద్యిర్ మప్ వృతమ |  

 సుఖనః క్షతిరయాః ప్ రి్! లభాంత ేయుదధమీదృశ్మ || 

ప్ ర్ ి ! అన్యయాసాంగ  లభాంచునద్వ, సిర్్ద్యిర్మును తరె్తచ్ యుాంచునద్ెనై యుదధము అదృష్టవాంతణలెైన క్షతిరయులకు 
మాతరమ ేలభసువ ాంద్వ. 

33.  అథ చతేవ ామిమాం ధర్మయాం సాంగ ు మాం న కర్తష్ాస్థ|  

 తతసుాధర్మాం కరీ్తవాం చ హతియి ప్ ప మవ పుయస్థ|| 

అయిన్య న్నవు యుదధము చయేుట్కు తిర్సకర్తాంచ్నచఛ, సిధర్మ ఫలమును, కీర్తవన్న ప్ో గొట్టట కొని సిధర్మతయాగమన్ ే
ప్ పమును కూడయ సాంప్ ద్వాంచ్నవ డవు అవుతయవు.  

34.  అకీర్తవాం చయపథ భమతయని కథయిష్ాాంతి తవేాయామ |  

 సాంభావితసా చయకరీ్తవ ః మర్ణయదతిర్తచాతే|| 

అాంతకే దు, న్న అపజయానిన చూచ్, జనులాందర్ూ చయలాక లాం నినున ద్ేిషథస వ ర్జ. సమసవ  పరజలచతే కరీ్తవాంచబడుతణనన 
న్నకు అపకరీ్తవ మృతణావు కాంట్ే దుఃఖ్ాం కద్య! 

35.  భయాదరణయదుపర్తాం మాంసాాంతే తయిాం మహార్థయః|  

 యిేష ాం చ తిాం బహుమతః భమతయి యాసాస్థ లాఘవమ || 

మహార్థులెైన కర్ ా దులు న్నవు యుదధము నుాండ ిభయపడ ిప్ ర్తప్ో యావని అనుకొాంట్ార్జ. అాందువలన ఎవర్్చతే నినున 
ఇాంతవర్కూ గౌర్విాంచయర్ఛ, వ ర్ాందర్తచేతయ న్నవు అవమానిాంచబడతయవు.  

36.  అవ చావ ద్యాంశ్ు బహూన్ వద్వష్ాాంతి తవ హితయః|  

 నిాందాంతసవవ స మరి్యాం తతో దుఃఖ్తర్ాం ను కిమ?|| 



న్నయొకక శ్తణర వులు, న్న స మర్ ి యనిన నిాంద్వస వ ర్జ. అనర్ ని మాట్లను అాంట్ార్జ. ఇాంతకాంట్ే న్నకు దుఃఖ్కర్మ నైద్వ 
ఏముాంద్వ? 

37.  హతో వ  ప్ ర పుయస్థ సిర్్ాం జితయి వ  భోక్షాస్త మహీమ |  

 తస మదుతివష్ఠ  కౌాంతేయ!  యుద్యధ య కృతనిశ్ుయః|| 

అర్జు న్య! ఈ ర్్ాండిాంట్టలో ఏద్వ మాంచ్ద్ర తెలియదు అని అన్యనవు కద్య! యుదధమునాందు చనిప్ో తే సిర్ ్ నిన 
ప్ ాందుతయవు. జయిస్తవ  ర్ జాభోగములను అనుభవిస వ వు. ర్్ాండూ కూడయ న్నకు మాంచ్వే. క వున యుదధాం చెయిా. 

38.  సుఖ్దుఃఖ్య సమే కృతయి లాభాలాభౌ జయాజయౌ|  

 తతో యుద్యధ య యుజాసి న్ వైాం ప్ పమవ పుయస్థ|| 

యుదధము క్షతిరయ ధర్మము అని తలెుసుక్. సుఖ్దుఃఖ్ములను, లాభనష్టములను, జయాపజయములను, 
సమానముగ  స్ీికర్తాంచ్, యుదధసననదుధ డవు కముమ. ఇలా చేస్తవ  నినున ప్ పము దర్తజయర్దు. 

39.  ఏష  తేభహితయ స ాంఖ్యా బుద్వధర్ఛాగయ తిిమాాం శ్ృణు|  

 బుద్యధ య యుక్వ  యయా ప్ రి్! కర్మబాంధాం పరహాసాస్థ|| 

ప్ ర్ ి ! ఇాంతవర్కు న్నకు స ాంఖ్ాము అనబడే ఆతమ తతవాము ఉపద్ేశ్చాంచ బడిాంద్వ. ఇట్టట  ఆతమతతవామునకు 
సాంబాంధ్వాంచ్న అపర్ఛక్షజాా నము న్నకు కలగకప్ోయినచఛ, చ్తవశ్రద్వధ  ద్యిర్  ద్యనిని సాంప్ ద్వాంచుట్క్చ న్నకు కర్మయోగ నిన 
ఉపద్ేశ్చస వ ను. జాగుతవ గ  విను. నిష కమ కర్మయోగ విష్యమ నై ఈ జాా నము లభస్తవ  న్నవు కర్మబాంధనముల నుాండ ి
విముకువ డవు అవుతయవు.  

40.  న్ేహాభకుమన్యశ్ోస్థవ  పరతావ యో న విదాతే|  

 సిలామపాసా ధర్మసా తయర యతే మహతో భయాత్ || 

మోక్షమార్్మ ైన ఈ నిష కమ కర్మయోగములో ఎట్టవాంట్ట పరయతనమమ విఫలము క దు. ఇద్వ భగవాంతణడి ఉద్ేదశ్చాంచ్ 
చేయబడుట్చే సతవ ా, ర్జసవమోగుణములకు సాంబాంధ్వాంచ్న ప్ పములు కలుగవు. ఈ నిష కమ కర్మయోగము కొద్వదగ  
ఆచర్తాంచ్న్య జనన మర్ణ ర్ూపమ నై సాంస ర్ దుఃఖ్ము నుాండి జీవుడు ర్క్షిాంచబడతయడు. 

41. వావస యాతిమక  బుద్వధ ః ఏకయహ కుర్జనాందన!|  

 బహుశ్ ఖ్ా హానాంతయశ్ు బుదధయోవావస యిన్యమ || 



 కుర్జనాందన్య! ఈశ్ిర్ ఆర్ ధన్య ర్ూపమ నై నిష కమ కర్మయోగములో నిశ్ుయర్ూపమ నై బుద్వధ  ఏకనిష్ఠ  
అవుతణాంద్వ. చాంచల చ్తణవ ల బుదుధ లు, అన్ేక శ్ ఖ్లుగ  విభజిాంచ బడుతణన్యనయి. అనాంత ముఖ్ములతో 
కనిపథసువ న్యనయి.  

42. యామిమాాం పుషథా తయాం వ చాం పరవదాంతావిపశ్చుతః|  

 వేదవ దర్తయః ప్ రి్! న్యనాదస్ీవతి వ ద్వనః|| 

43. క మాతయమన సుార్్పర్ ః జనమకర్మఫలపరద్యమ |  

 కిుయావిశ్రష్బహులాాం భోగ్చశ్ిర్ాగతిాం పరతి|| 

44. భోగ్చశ్ిర్ాపరసక వ న్యాం తయాపహృత చతేస మ |  

 వావస యాతిమక  బుద్వధ ః సమాధ్ౌ న విధ్ీయతే|| 

ప్ ర్ ి ! అవివకేులెైన వ ర్జ వదేము చెపథా న కర్మలను పరశ్ాంస్థాంచుట్లో ఎకుకవగ  ఇష్టపడుతణన్యనర్జ. సిర్ ్ ద్వ 
ఫలములకు క ర్ణమ ైన యజాయాగ ద్వ కర్మలు క కుాండగ , మర్తయొకట్ట ఏద్ీ లేదని వ ర్త ఉద్ేదశ్ాము. వ ర్జ సిర్ ్ నిన 
క్ర్జకొన్ే మనసవతిము కలవ ర్జ. జనమము అను ఫలమును ఇచేువి, భోగ్చశ్ిర్ాములను ఇచుునవి అయిన కిుయా 
కలాపములను వ ర్జ మ చుుకొాంట్ార్జ. ఎవర్తయొకక మనసుు అయితే ఇట్టట  మన్నహర్ వ కాముల యాందు 
లగనమగుచుననద్ర , భోగ్చశ్ిర్ాములను ఆసకివతో అనుభవిాంచుచుననద్ర , వ ర్త అాంతఃకర్ణములో నిశ్ుయాతమకమ నై 
బుద్వధ  ఎననట్టకీ స్థిర్ముగ  ఉాండదు. 

45. తెైరగుణావిష్యా వదే్యః నిస్ె్వ గైుణోా భవ ర్జు న!|  

 నిర్దాాంద్రి నితాసతవాసిః నిర్ఛాగక్షయమ ఆతమవ న్ || 

అర్జు న్య! కర్మక ాండయతమకమ నై వేదము, తిరగుణయతమకము. సక మ విష్యకము. న్నవు నిష కముడవ ై కర్మలను 
ఆచర్తాంచు. దిాందిర్హతిణడివిగ  ఉాండు. సతవ ా గుణమును కలిగత ఉాండు. యోగక్షయమములను విడిచ్పటె్టట  ఆతమజాుడవు 
కముమ. 

46.  యావ నరి్ ఉదప్ న్ే సర్ిత సుాంపుై తోదకయ|  

 తయవ న్ సర్యిష్ణ వదే్షే్ణ బరా హమణసా విజానతః|| 

 అాంతట్ా న్నర్జ నిాండి ఉాండగ , తకుకవ న్నర్జ గల చెఱువులు, బావులు, ఎాంత పరయోజనమును ఇచుున్న, 
బరహమనిష్ణఠ డు, జాా ని అయిన వ నికి సమసవ  వదేములు అాంత ేపరయోజన్యనిన ఇస వ యి.  



47.  కర్మణయావ ధ్వక ర్స్తవ  మా ఫలేష్ణ కద్యచన|  

 మా కర్మఫలహతేణర్ూభః మాత ేసాంగఛసవ ాకర్మణ || 

అర్జు న్య! కర్మ ఆచర్ణములో న్నకు అధ్వక ర్ముాంద్వ. కర్మ ఫలాలపె ైన్నకు ఆసకివ ఉాండకూడదు. కర్మఫల తృషా్యిే 
కర్మఫలములను ఉతాననము చేసోవ ాంద్వ. క వున కర్మఫలములకు క ర్ణము క వదుద . కర్మలను సక ముడవ ై 
ఆచర్తాంచవదుద . కర్మతయాగముపె ైన్నకు ఆసకివ కలుగకుాండు గ క! 

48. యోగసిః కుర్జ కర్ మణ  సాంగాం తాక వ ా ధనాంజయ!| 

 స్థదధయస్థద్రధ య సుమో భమతయి సమతిాం యోగ ఉచాతే|| 

కర్మఫలములపెై ఆసకివని విడిచ్పెట్టట . జాా నకర్మల విష్యాంలో సమభావమును వహిాంచు. యోగసుి డవ ై కర్మలను 
ఆచర్తాంచు. స్థద్వధ  అస్థదుధ లలో సమభావమును వహిాంచుట్యిే యోగము అన్యనర్జ. 

49.  దూర్యణ హావర్ాం కర్మ బుద్వధయోగ దధనాంజయ|  

 బుద్ౌధ  శ్ర్ణమనిిచా కృపణయః ఫల హతేవః|| 

 నిష కమ కర్మ కాంట్ే క మాకర్మ చయలా అధమమ నైద్వ. క వున క మన లేనివ డె ైసమతిబుద్వధని ఆశ్ుయిాంచు. 
ఫలములను క్ర్త కర్మలను చయేువ ర్జ మమర్జు లుగ  గుర్తవాంచబడుతణన్యనర్జ.  

50.  బుద్వధయుక్వ  జహాతీహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే|  

 తస మద్ర ాగ య యుజాసి యోగః కర్మసు కౌశ్లమ || 

నిష కమకర్మయోగత సిర్్నర్కములకు క ర్ణములెైన ప్ పపుణాములను ర్్ాండిాంట్టన్న కూడయ ఈ జీవితములోన్ే ఈశ్ిర్ 
అనుగుహముగ  స్ీికర్తాంచ్ విముకువ డవుతయడు. 

51. కర్మజాం బుద్వధ  యుక వ  హ ిఫలాం తాక వ ా మన్నషథణః|  

 జనమబాంధ వినిర్జమక వ ః పదాం గచాాంతాన్యమయమ || 

నిష కమ కర్మయోగులెైన జాా నులు, కర్మల వలన కలుగు ఫలములను విడిచ్పటె్టట , జనమబాంధముల నుాండి విడిప్ో తయర్జ. 
ఎట్టట  ఉపదరవములు లేని బరహమపద్యరి్మును నిశ్ుయముగ  ప్ ాందుచున్యనర్జ. 

52. యద్య త ేమోహకలిలాం బుద్వధర్ియతితర్తష్ాతి|  

 తద్య గాంతయస్థ నిర్యిదాం శ్ోు తవాసా శ్రు తసా చ|| 



న్న యొకక బుద్వధ  మోహ క లుష్ామును అతికుమిాంచ్నపుాడు, న్నవు వినదగతనవి, వినినవి అయిన కర్మల 
ఫలవిష్యములో వ రై్ గ ానిన ప్ ాందుచున్యనవు. ఈ ర్్ాండు కూడయ న్న వదద నిష్ఫలములవుతయయి.  

53. శ్రు తివిపరతిపన్యన తే యద్య స ి సాతి నిశ్ులా| 

 సమాధ్యవచలా బుద్వధ ః తద్య యోగమవ పుయస్థ|| 

న్యన్య విధములెైన కర్మఫలములను గమర్తు న్న మనసుు విక్షపివమౌతణాంద్వ. అద్వ పర్మాతమయాందు నిశ్ులము, స్థిర్ము 
అయినపుాడు, న్నవు తతవ ాజాా నమును ప్ ాందుతయవు. 

అర్జు న ఉవ చ: 

54. స్థితపరజాసా క  భాష  సమాధ్వసిసా కయశ్వ!|  

 స్థితధ్ీః కిాం పరభాషతత కమిాస్తీ వరజయత కిమ || 

అర్జు నుడు పలిక డు- కృష ా ! సమాధ్వస్థితణడెైన స్థితపరజాుని లక్షణము లేమిట్ట? అతడేవిధముగ  మాట్ాై డుతయడు? ఏ 
విధముగ  ఉాంట్ాడు? ఏ విధముగ  వావహర్తస వ డు?  

శ్రు భగవ నువ చ- 

55.  పరజహాతి యద్య క మాన్ సర్ ిన్ ప్ రి్! మన్నగతయన్ |  

 ఆతమన్ేావ తమన్య తణష్ట ః స్థితపరజాసవద్రచాతే|| 

శ్రుకృష్ణా డు పలిక డు- ప్ ర్ ి ! ఆతమ చతే ఆతమయాందు తృపువ డె ైమనసుులోని క్ర్్కలననినాంట్టన్న, సాంపూరా్ముగ  
తాజిాంచ్న యోగత స్థితపరజాుడు అని పథలువబడుచున్యనడు. 

56.  దుఃఖ్యష్ినుద్విగన మన్యః సుఖ్యష్ణ విగతసాృహః|  

 వీతర్ గభయక్ు ధః స్థితధ్రీ్జమనిర్జచాతే|| 

దుఃఖ్ములయాందు ఉద్ేిగమును ప్ ాందనివ డు, సుఖ్ములలో నిసాృహతను చూపథాంచువ డు, అనుర్ గము, 
భయము, క్ు ధము లేని మునిని స్థితపరజాుడు అాంట్ార్జ.  

57.  యసుర్ితయర నభస్తనహః తతవత్ ప్ ర పా శ్రభాశ్రభమ |  

 న్యభనాందతి న ద్ేిషథట  తసా పరజాా  పరతిషథఠ తయ|| 



ఎవర్్చత ేఅనిన విష్యములయాందు మమతయనుర్ గములు లేనివ డెై పథరయములు లభాంచ్నపుాడు గ న్న, 

అపథరయములు అనుభవిాంచ్నపుాడు గ న్న సాంతోష్మును, దుఃఖ్మును ప్ ాందడర అతడ ేస్థితపరజాుడు.  

58.  యద్య సాంహర్తే చయయాం కూర్ఛమాంగ న్నవ సర్ిశ్ః| 

 ఇాంద్వరయాణ ాంద్వరయార్యిభాః తసా పరజాా  పరతిషథఠ తయ|| 

తయబలేు తన యొకక క ళై్ను, తలను, మిగతలిన అవయవములను లోపలకు ముడుచుకొని తనను తయను ఏవిధముగ  
ర్క్షిాంచుకొాంట్టాంద్ర , అద్ే విధముగ  శ్బాద ద్వ విష్యముల నుాండి ఇాంద్వరయములను మర్లిాంచుకొనిన జాా ననిష్ణఠ డెనై 
యోగతయి ేస్థితపరజాుడు. 

59.  విష్యా వినివర్వాంతే నిర్ హార్సా ద్హేినః|  

 ర్సవర్ుాం ర్సో పాసా పర్ాం దృష ట ా నివర్వతే|| 

ఇాంద్వరయముల ద్యిర్  విష్యములను గుహిాంచని యోగత నుాండి విష్యములు దూర్ాంగ  ప్ ర్తపో్ తయయి. అతనికి 
విష్యవ ాంఛ మాతరాం మిగులుతణాంద్వ. ఆతమస క్షాతయకర్మ నైపుాడు, విష్యవ ాంఛ కూడయ పర్మాతమయాందు 
లీనమ ైప్ో తణాంద్వ. 

60.  యతతో హాపథ కౌాంతేయ! పుర్జష్సా విపశ్చుతః| 

 ఇాంద్వరయాణ   పరమాథనీి హర్ాంతి పరసభాం మనః|| 

కౌాంతయేా! భయాంకర్ములెైన, విక్షయపకర్ములెైన ఇాంద్వరయగణములు వివేకయిిెైన పుర్జష్ణని యొకక మనసుును 
బలాతయకర్ముగ  ఆకర్తషసువ న్యనయి. 

61. తయని సర్ ిణ  సాంయమా యుకవ ఆస్తీ మతార్ః|  

 వశ్ర హి యస్తా ాంద్వరయాణ  తసా పరజాా  పరతిషథఠ తయ|| 

క వున యోగత ఇాంద్వరయములననినాంట్టన్న నియమిాంచ్, సమాహితణడెై ఆతమసుి డెై ఉాంట్ాడు. ఎవర్తకి ఏయిే 
ఇాంద్వరయములు వశ్మవుతయయో, అతడికి ఆ ఇాంద్వరయములకు సాంబాంధ్వాంచ్న ఆతమజాా నము సుస్థిర్మవుతణాంద్వ. 
అతడే స్థితపరజాుడు. (ఇాంతవర్కూ బాహేాాంద్వరయ నిగుహాం గుర్తాంచ్ చెపాబడిాంద్వ.) 

62. ధ్యాయతో విష్యాన్ పుాంసః సాంగస్తవష్ూపజాయతే|  

 సాంగ త్ సాంజాయతే క మః  క మాత్ క్ు ధ్రభజాయతే|| 



 విష్యవ ాంఛలను ఆలోచ్ాంచుట్ చేత మనుష్ణాడికి వ ట్టపెై ఆసకివ కలుగుతోాంద్వ. ఆసకివ నుాండి క మము, 
క మము నుాండి క్ు ధాం కలుగుతణన్యనయి.  

63. క్ు ధ్యదభవతి సమోమహః సమోమహాత్ సమృతివిభరమః|  

 సమృతిభరాంశ్ దుబద్వధన్యశ్ః బుద్వధన్యశ్ త్ పరణశ్ాతి|| 

క్ు ధమువలన అవివేకము, అవివేకము వలన సమృతి నశ్చాంచుట్ జర్జగుతణన్యనయి. సమృతి నశ్చాంచ్నవ నికి సత్, అసత్ 
విచయర్ణ తెలియదు. ఇట్టట  విచయర్ణ తలెియని మనుష్ణాడు సాంపూరా్ాంగ  న్యశ్నమగుచున్యనడు. అనగ  
పుర్జష రి్ములకు అయోగుాడగుచున్యనడు. 

64. ర్ గద్ేిష్ వియుక్తవసువ  విష్యానిాంద్వరయిెశై్ుర్న్ |  

 ఆతమవశ్్చార్తిధ్ేయాతయమ పరస ద మధ్వగచాతి|| 

 ఇాంద్వరయములను నిగుహిాంచ్న జీవుడు, పథరయమ నై వసువ వుల నుాండ ిఆసకివని, అపథరయమ నై వసువ వుల నుాండి 
ద్ేిష్మును ర్్ాండటి్టన్న విడిచ్పడెతయడు. స ిధ్నీములెైన ఇాంద్వరయముల సహక ర్ముతో జీవిాంచుట్కు క వలస్థన 
విష్యములను మాతరమే గుహిాంచ్, నిర్మలుడెై శ్ ాంతిని ప్ ాందుతయడు. 

65. పరస ద్ే సర్ిదుఃఖ్ాన్యాం హానిర్సో ాపజాయతే|  

 పరసనన చేతసో  హాాశ్ర బుద్వధ ః పర్ావతిష్ఠ తే|| 

నిర్మలమ నై చ్తవము కలవ నిక ిదుఃఖ్ములన్నన నశ్చస వ యి. నిర్మలచ్తణవ ని బుద్వధ  శ్రఘిముగ  ఆతమసిర్ూపములో 
నిశ్ులతిమును ప్ ాందుతణాంద్వ.  

66.  న్యస్థవ  బుద్వధర్యుకవసా న చయయుకవసా భావన్య|  

  న చయభావయత శ్ ాాంతిః అశ్ ాంతసా కుత సుుఖ్మ?|| 

ఇాంద్వరయ నిగుహము లేనివ నిక ివివేకము కలుగదు. అవివకేిక,ి పర్మారి్ విష్యములపె ైఇష్టము ఉాండదు. పర్మారి్ 
విష్య చ్ాంతన లేనివ నికి శ్ ాంతి లభాంచదు. శ్ ాంతి లేనివ నికి సుఖ్మ కకడ నుాండ ివసువ ాంద్వ? 

67.  ఇాంద్వరయాణయాం హి చర్తయాం యనమన్ననువిధ్యీతే| 

 తదసా హర్తి పరజాా ాం వ యుర్ నవ మివ ాంభస్థ|| 



న్నట్టపెై వ ళ్లై చునన పడవను గ లి పరకక ద్రవను పట్టటాంచ్నట్టై గ , ఆయా విష్యముల వ ాంట్ పర్తగత్ణవ  ఇాంద్వరయములలో 
మనసుు ద్ేనిని అనుసర్తసువ ాంద్ర , అట్టట  ఇాంద్వరయమే అతని వివేకమును న్యశ్నము చేసువ ాంద్వ. 

68.  తస మదాసా మహాబాహయ ! నిగృహీతయని సర్ిశ్ః|  

 ఇాంద్వరయాణ ాంద్వరయార్యిభాః తసా పరజాా  పరతిషథఠ తయ|| 

మహాబాహయ ! క వున ఎవర్త ఇాంద్వరయములు శ్బాద ద్వ విష్యముల నుాండి మర్లిాంచబడుచున్యనయో అతని పరజా 
పరతిషథఠ తమవుతణాంద్వ. అనగ  అతడ ేస్థితపరజాుడు. 

69.  యా నిశ్  సర్ిభమతయన్యాం తస ాాం జాగర్తవ సాంయమీ|  

 యస ాాం జాగుతి భమతయని స  నిశ్  పశ్ాతో మున్ఃే|| 

జీవులాందర్తకీ తెలియకప్ో వుట్ వలన ఏద్వ ర్ తిరవలె కనిపథాంచున్న, అట్టట  బరహమజాా నమున స్థితపరజాుడు బరహమదర్ానము 
చేసూవ  ఉాంట్ాడు. ఏ అజాా నపు ర్ తిరలో జీవులాందర్ూ మేలకకని ఉాంట్ార్ఛ, సాంస ర్ నుభమతిని ప్ ాందుతూ ఉాంట్ార్ఛ, అద్వ 
స్థితపరజాునిక ిర్ తిర వాంట్టద్వ. అనగ  అతడు సాంస ర్మును చూడడు. 

మర్ొక భావము- అాందర్ూ నిద్వరాంచ ేర్ తిర సమయములో యోగత మేలకకని ధ్యానము చసేూవ  ఉాంట్ాడు. అాందర్ూ 
మేలకకని ఉాండు పగట్ట సమయమున యోగత నిదర ప్ో తయడు. అనగ  సాంస ర్ విముఖ్ునిగ  ఉాంట్ాడు. 

70. ఆపూర్ామాణ మచల పరతిష్ఠ ాం   

 సముదరమాపః పరవిశ్ాంతి యదిత్ |  

 తదిత్ క మా యాం పరవిశ్ాంతి సర్యి   

 స శ్ ాంతిమాప్ో నతి న క మక మీ|| 

సముదరములో కొు తవగ  నద్ీపరవ హములు పరవేశ్చాంచ్న్య, అద్వ ఏవిధముగ  అభవృద్వధ  చెాందద్ర , అద్ ేవిధముగ  
ప్ ర ర్బధవశ్ము వలన అనివ ర్ాములెైన విష్యవ ాంఛలు ఎవని యాందు పరవేశ్చాంచ్, విలీనమవుతణన్యనయో, అతడే 
శ్ ాంతిని ప్ ాందుచున్యనడు. అతని మనసుునకు ఎట్టట  బాధలూ ఉాండవు. క న్న విష్యములను క్ర్జవ నిక ిఎలైవళే్లా 
అశ్ ాంతియి!ే 

71.  విహాయ క మాన్ యసుర్ ిన్ పుమాాంశ్ుర్తి నిసుపృహః|  

 నిర్మమో నిర్హాంక ర్ః స శ్ ాంతి మధ్వగచాతి|| 



 

ఎవర్్చత ేక్ర్్కలననినాంట్టన్న విడచి్ న్ేను, న్యద్వ అన్ే భావమును విడిచ్, జీవితముపెై సాృహ లేనివ డెై జీవిస వ డర , అతడు 
సాంస ర్దుఃఖ్ముల నుాండి విడవిడ ిశ్ ాంతిస్థితిని ప్ ాందుతయడు. 

72. ఏష  బరా హీమస్థితిః ప్ రి్! న్ నై్యాం ప్ ర పా విముహాతి|  

 స్థితయిస ామాంతక లేపథ బరహమనిర్ ిణ మృచాతి|| 

అర్జు న్య! ద్ీనిని బరా హీమస్థితి అాంట్ార్జ. అతణాననతమ ైన ఇట్టట  స్థితిని ప్ ాంద్వనవ ర్జ మోహగుసువ లు క ర్జ. 
మర్ణసమయములోన్ నై్య ఇట్టట  స్థితిని ప్ ాంద్వనచఛ అతడు మోక్షమును ప్ ాందుతయడు. 

ఇతి శ్రుమదభగవద్ీ్ తయసూపనిష్తణు బరహమవిద్యాయాాం యోగశ్ స్తవ ర శ్రుకృష ా ర్జు న సాంవ ద్ ేస ాంఖ్ాయోగఛ న్యమ 
ద్వితీయోధ్యాయః 

 

 

 

 


