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�పథ��� య�  

����త   రణరంగ�న   ��క   ప��లన�  
 

1.1  

ధృత��ష�   ఉ�చ  

ధర�    ���   �����   సమ��   ��త� వ:   I  

�మ�:   �ండ��� వ   �మ�ర� త   సంజయ   II  

 

అ��ద�  

ధృత���� �  ఇ��  ప���:  ఓ  సంజ�!  ధర�   ��త�న  ����త�  నం�          
�  తన��  మ��  �ం���  తన��  �ద��  �య����        
సమ��న   �మ� ట   ఏ�   ���?  

�ష� �  

��మద� గవ��త  ��� ర��  ప�౦పబ�  ఆ��క  ���న��స��.  అ�       
����త� � �  నం�  సం�గ�ంపబ�న�.  భగవ��త�  కృష�భ���  సహ�ర�న       
ప��ల�త� క��  ప�౦�  ఎ�వం�  స� ంత  �� �� న��  ��ం�       
అవ�హన�  ����ట�  య�� ంచవ�న�  ��యం�  ��పబ�న�.  �త�       
అ����  ��కృష�భగ���  �ం�  �పత� ���  �శవణ�  ��  అవ�హన        
�����.  ఈ  �ధ��  స� ష��న  అవ�హన  క�గగలద�ట�  భగవ��త  యం�         
�దర� న�  ల�ం��న� �.  మ���  ఆ  ���ష� పరంపర�  స� క�� త       
�� �� న��  ��ం�  భగవ��త�  అవగత�  ���నగ��నంత�      
�గ� వ౦��న�  సమస�  �ద��న��,  �పపంచ�నంద�  ఇతర  ��స��ల�       
అ�శ�ంచగల�.  ఇతర  ��స��లం�  గల  �షయ��  �క  అన� ��  �చ�ంచ�         
�షయ�ల�  ��  �ఠ��  భగవ��త  యం�  �ంచగల�.  అ��  �త  �క�           
��ష��న  ����కత.  �ర����త���న  ��కృష�భగ���  �� �  �పత� ���       
ప�కబ�నం�న   ఈ   భగవ��త   సం�ర�   ఆ�� �� క   ���న��స��   ������న� �.  

మ��రత�నం�  వ� �ంపబ�న  ధృత��ష�,  సంజ�ల     
సం�ద�షయ��  ఈ  ఉత� ృష�  తత�� ��స��న�  �ల  ��� ంత��  �న� �.        
అ���న  �ద�ల�  �ం��  �ర �స�ల��  �ప����ం�న  ����త�నం�       
ఈ  తత�� ��స��  ఉద� �ం�న���  ��యవ�� �న� �.  ఈ  ���       
��కృష�భగ���  స� య��  స� య��  �పత� ���న� �� �  �న��      
�� ���ర ��   ���   ప���ం��.   

����త  రణరంగ�న  ��కృష�భగ���  అ����  ప��న      
����ం�ట�  ధర�   ��త�  (ధ�� �ర��  �ర� �ంపబ�  స�ల�)  పద�        
���న� త�  సంత�ం��న� �.  �ర�ల  తం���న  ధృత�����  తన  తన�ల        
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�జ�వ�శ��  ���   �ప�   సం�హ�గ���  �ం��.  క�క�  తన  సం�శ�న         
అత�  “��  ఏ�  ���?”  అ�  �ర� ద�� �న  సంజ��  �ప�� ం��.  తన          
����  మ��  �ం���  తన��  �ద��  �యవ�న�  �శ� య��        
����త�న  సమ��ర�  అత��  ����  ఆ�ధ��  ��రణ  ��ం�ట�        
ఒక  ���ఖ� �  కల�.  ����న  �ద�ల  న�మ  అత�  ���  �౦�౦ప��.          
అ���  �క  రణరంగ�న  తన  ���ల  ��  ఏ  ��  కల�  అత�  ����న���.            
��  �వతల�  �త�  �జ�య  �� న��  �ద�ల�  ��పబ��న�         
����త�నం�  �ద��  ఏ�� ��యబ�ట�  �ద�ప��మ��     
స�ల�ప�వ��  ���   అత�  ��ల  ���౦��.  స� �వ���        
ధ�� �� �నం�న  అ����  మ��  ఇతర  �ం�తన�ల�  అ�  అ��ల        
�ప�వ�  ��న�  అత���  �ం��.  సంజ��  �� స���  ��� �.        
ధృత���� �  మం�ర�న�  ����న� �  అత�  �� ��  క�ణ�  ����త        
రంగ��  �౦చగ���.  క�క�  �ద�ర౦గమ౦ద�  ప�����  ���   సంజ��        
అ���.   

�ండ��  మ��  ధృత���� �  తన��  ఒ�  వ౦శ�న�  �ం�న��.        
��  �వల�  తన  ���ల�  ��సం�న��  ప��  �ం�  సం�న��         
వ౦శ��౦�  ��ప��ట  �� �  ధృత�����  ఇచ� ట  తన  మన�� �        
�శదప����� �.  �ద��  తన��న  �ండ�ల  �డ  ధృత���� ��  గల        
సంబంధ��  ��  �� �  ఎవ�న�  అవగత�  ���నవ�� �.  పంట�ల�        
�ం�  క���క� �  ���యబ�  ��,  ధర� �త�న  ��కృష�భగ���       
����న�   ధర�   ��తమ�  ����త�  �ం�  క���క� ల  వం�  ��� ధ��         
ధృత���� �  తన��  ���యబ��ర��,  ��ష���  అధ� �తన  గల       
ధర� ���న  �ండ��  భగ����  ��ప�����  �గలర��  ఆ�       
�ం��  ఈ�ధ��  ఊ�౦పబ�న�.  ����క  మ��  ��క  ���ఖ� �  �క         
“ధర�    ��త�”   మ��   “����త�”   అ��   పద�ల�   గల   ���ర ����.   

 

1.2  

సంజయ   ఉ�చ  

దృ�� �    �   �ండ��కం   �� ఢం   ��� ధనస��   I  
ఆ�ర� �పసంగమ�    ��   వచనమ�బ��   II  

 
అ��ద�  

సంజ��   ప���:   ఓ   ��!   �ం�తన�ల�   �� హ��   ఏ�� �  
�యబ�న   �న� ��   �ం�న   �మ� ట   ��� ధ��   తన   ���   �ంత�  
��   ఈ   ��ం�   �ధ��   ప���.  

 
�ష� �  

ధృత�����  ���క�  అం��.  �రదృష�వ���  అత��  ఆ�� �� కదృ��       
�త�  ��ం��.  ధర�   �షయ�న  తన  ����  తన�  స�న��  అం�ల�          
అత�  ఎ���ం��.  ���క�ం��  ధ�� �� �న  �ండ�ల�  ��       
ఒడంబ�క�  ��ర�  అత�  �శ� య��  ఎ���ం��.  అ�న�  �ర ���త�న        
����త  �ప�వ��  ���   అత�  సం��స� ��  �ం��.       
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�ద�రంగమంద�  ప�����  ���   �ప�� ం�ట�  అత�  అంత�ర ���       
సంజ��  అవగత�  ���నగ���.  క�క�  సంజ��  ఆ  ��శ  �ం��న�          
���  ఉ�� హపరచ�ం�,  ప��త  స�ల��  �ప����  అత�  ����  ���         
�ద�ప�ట  జ�గ�ద�  ఆ�� స�  �స��.  �ండవ  ��బల��  �ం�న  �మ� ట         
అత�  తన��న  ��� ధ��  �జ����  ఎ�కప��ట�  ��ఘ�       
��� �ప��న  ������ �  �ంత�  ��న�  సంజ��  ధృత���� ��       
��య���.  ��� ధ��  ���  ��� నబ�న�  ప����  �క�   ��వత        
న�స�ం�  స� య��  ��� �ప�  వద��  �డలవల�  వ�� �.  క�క�        
�జ�య�త�  య�ట�  అత�  చక� �  త���� �.  ��  �ండవ  ��         
�� హ��  �ం�న  �మ� ట  అత�  �ం�న  భయ��  ఆ  �జ��  ��ణత          
మ��పరచ�క   ���.  
 

1.3  

ప�� �౦   ���������ర�    మహ�౦   చ��   I  

�� �౦   ��పద���ణ   తవ   ��� ణ   �మ�   II  

 

అ��ద�  

ఓ  ఆ��� !  �  ���  �శ��న  ��� డ�  ��పదతన���  ద�త�         
ఏ�� �   �యబ�న   �ం���ల   �ప�    �న�   �ం��.  

�ష� �  

��హ� ���,  �ప�   ��� �ప���న  ������ �  �ప�ల�  �జ��       
����న  ��� ధ��  ఎ���ప  �ం��.  ��ప�  (అ����  �ర� )  జన��న         
��పదమ����  ������ �  �జ�య  �ర��  క���ం��.  ఆ  �ర        
�రణ��  ��ప��  ఒక  �ప�   యజ���చ�ం�  ����  స౦హ�౦పగల  ����         
వర��  �౦��౦��.  ������ �  ఈ  �షయ��  స౦�ర���       
ఎ���న� �  ��పదతన��న  ధృష��� �� �  �ద��ద� �  ��� ట�  తన       
�ంత�  ��న��  ��ల  హృదయ�  క��న  ��హ� ���  వ� �ం�  అత��  �ద�          
రహస� �ల�  ��య��ట�  సం�చ��  కనబరచ��.  ఇ��      
ధృష��� �� �  ����త  �ద�రంగ�న  �ండ�ల  ప��  వ�ం��.       
������ �  �ం�  ��� న  �ద� �  అత�  �ండవ  ��  �� హ��  �త�          
ర�ం��.  ������ �  �వ���  ���ర�  ��  �ద��  �యవ�న�        
ఉ��శ� ��  అత�  ఈ  త�� ద��  ��� ధ��  ఎ��  ���.  ��యతమ  ��� �న          
�ండ�ల  �డ  �ద�రంగ�న  అత�  అ��ధ��  మృ�స� �వ��       
వ� �ంచ�ద�  ��య��ట�  ��� ధ��  ఉ��శ� ��ం��.  �ఖ� ��      
అ����  అత��  ��యత���  మ��  ���గల���  అ�న  ��� �.        
�ద��నం�  అ�వం�  క�కర  �వ�  అపజయ�న�  ����న��       
��� ధ��   �చ� �ం��.   
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1.4  

అ�త   ��   మ��� �   ����న   స�   ��   I  

����   ��టశ�    ��పదశ�    మ�రథ:   II  

 

అ��ద�  

ఈ   �న� �నం�   �����ల�   స�న��   �ద��   �యగల   ���న  
ధ�ర���   ��� �   గల�.   �����,   ����,   ��ప��  
�దల���   అ�వం�   మ����.  

�ష� �  

�ద��ద�   యం�  ������ �  �ప� శ� �  దృ�� �   ధృష��� �� �       
�ఖ� �న  అవ�ధ�  ��న� �  భయ�న�  �రణ�న��  ��� �  కల�.        
�జయపథ��  ��  �ప�   అవ�ధ�లవం��ర�  ��� ధ��      
��య����� �.  ���  �ప��క� ��  ���  మ��  అ����  వ�        
���౦పశక� �  ���ర�ట�  అం�ల�  �రణ�.  �����ల  శ� ��       
����ం�ట   �త�   ఇత�ల�   ���   అత�   ��� ���.   

 

1.5  

ధృష�   ��   �� ��న:   ���జశ�    �ర� ��   I  

����   ����జశ�    �బ� శ�    నర�ంగవ:   II  

 

అ��ద�  

ధృష�   ���,   �����,   ����,   ������,   �ం����,   ��� �  
వం�   ���న   మ�����   అం��� �.  

 

1.6  

��మ�� శ�    ���న�   ఉత���శ�    �ర� ��   I  

�భ��   ��ప��శ�    సర�    ఏవ   మ�ర�:   II  

 

అ��ద�  

ప��కమవం��న  ��మ�� �,  శ� ����న  ఉత����,     
�భ��తన��,  ��ప������  అం��� �.  ఈ  ��లంద��      
మ�ర��.  
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1.7  

అ�� కం   �   ����    �   ��� �ధ   �� �త�మ   I  

�య�   మమ   �న� స�    సం�� ర �ం   ��   �బ��   �   II  

 

అ��ద�  

��  ఓ  ��హ� �త��!  �  ��బల��  న��ట�  �ప�� క��        
��� �న��   �య�ల�   ���    �   �ర�   ��   ��య��ద�.   

 

1.8  

భ��   �ష� శ�    కర�శ�    కృపశ�    స��ంజయ:   I  

అశ� ���   �కర�శ�    �మద��స��వ   చ   II   

 

అ��ద�  

�ద��నం�   ఎల��� ��   �జయ��   ��ం�   ��,   ��� �,   క���,  
కృ��,   అశ� ��మ,   �క���   మ��   �మద���   తన��న   ���శ��  
వం���   మన   �న� �   నం��� �.  

�ష� �  

�ద�రంగ�న  గల  �త�   జయ���న  �ప�ఖ��ల�  ��� ధ��       
��� ���� �.  �క���  ��� ధ��  �ద��.  అశ� ��మ  ������ �       
����.  �మద���  ��  ���శ��  ���క��  తన��.  �ం����        
��హ�న�  �ర� �  �ం����  జ�� ం��న� ం�న  క���  అ����       
�ద��.   కృ���� �   కవల   �ద�   ������ �   �ర� .  

 

1.9  

అ��    చ   బహవః   ��   మద��   త� క ����:   I  

��శ�స��పహర�:   స��    �ద���ర�:   II   

 

అ��ద�  

�  �ర�  తమ  ��త�ల�  �� గ�  ��ట�  �ద�ప��న�   ���         
ఇంక�  ప���  కల�.  �రంద��  ప��ధ��న  ఆ�ధ�ల�       
��� న��   మ��   �ద���ణత�   క��న���   అ���� �.  
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�ష� �  

జయ�ద��,  కృతవర� ,  శ�� �  వం�  ఇతర  ���  �త�  ��� ధ��         
�ర�  తమ��త��  �� గ�  ��ట�  కృత�శ� ����� �.      
���టల�  ���న  ��� ధ��  ప��  వ�ం��న� ం�న      
����త�నం�  �రంద��  మర�ం�  ���ర�  ఇ�వర�  �ర ��ంపబ�న�.       
��  ��� ధ��  ��త�  �న  ��పబ�న  సంఘ�త  ��త  శ� �వలన  తన�          
�జయ�   తప� క   ల�ం�న�   �ర� �   క���ం��.  

 

1.10  

అప�� ప�ం   తద�� కం   బలం   ��� �ర�త�   I  

ప�� ప�ం   �� ద���ం   బలం   ���ర�త�   II   

 

అ��ద�  

మన  �న� బల�  ��� ంప  ������  �న� �  మ��  మన�        
��మ��న  ��� ��  సం�ర���  ర�ంపబ���� �.  ��  ����       
�గ�కత�   ర�ంపబ��న�    �ండవ�న� �   ప��త��   �న� �.  

�ష� �  

ఇచ� ట  ��� ధ��  ఇ�  ��బల�ల  �ల�త� క  అంచ�       
����� �.  అత� ంత  అ�భవ��డ�  ����న  �ష� ��మ���      
�ప�� క��  ర�ంపబ�  తన  �న� బల�  అప�త��  �న� ��  అత�        
��ం��.  అ�  సమయ�న  ��� �  స�� ఖ�న  తృణ��య�  వం�  అల�          
అ�భవ��డ�  ����న  ����  ర�౦పబ��న�   �ండవ  ��బల�       
ప��త��  �న� ��  అత��  �చ�ం��.  ��� ధ��  స�  ���పట�  అ�య         
క���ం��.  ��  మర�ంపవల��  వ�� న�  ���  �త�  ��        
స౦హ�౦పబ��న�  అత�  ఎ���ం�ట�  అం�ల�  �రణ�.  ��  అ�        
సమయ�న  పర�త�మ  ����న  ��� �  స�� ��  తల���  అత�  తన         
�జయ�  పట�  ��� స��  క���ం��.  �ద�రంగ�న  ��  �జయ�        
��ం�ట   తథ� మ��   అత�   ��యపర��.   
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1.11  

అయ��   చ   స�� �   య��గమవ���:I  

�ష� ���ర���   భవన�:   సర�    ఏవ   �II   

 

అ��ద�  

���� హ  �� ర�నంద�  �  �ఖ� �� న�ల�  ����ం�  ��       
��మ��న   �ష� ��న�   సం�ర�   ర�ణ��   �ర� వల��న� �.  

�ష� �  

��� �  ��ణ� ��  ���ం�న  �దప  ��� ధ��  ఇత��  ��  త�� వ         
���ఖ� �  క��న���  తల���న�  ��ం��.  త�� రణ��  తన  సహజ        
�జ��  �ర��  అత�  �  �క� �ల  �� �  ప�����  చక� బరచ  య�� ం��.          
�ష� ���  �స� ం�హ��  �ప�   ���  అ�న�  వృ���న౦�న  �ప��క� �        
అ�� ��ల  �ం�  అత�  ర�ణ��  ���   �ప�� క��  ఆ��ంచవ�న�  అత�         
వ�� �౦��.  అత�  �ద��నం�  �����న��  ఒ�  �పక�   అత�  ���         
సంలగ� త�  శ����  అ���  ���నగల�.  క�క  ఇతర  ��లంద��  తమ         
�ఖ� �� న�ల�  �డ�౦�ట  మ��  ���� హ��  శ���  ��ం�ట�       
అవ�శ  �యక��ట  అ�  �ఖ� �  �న� �.  �ర�ల  �జయ�  ��� �  స�� �          
�న�  ఆ�రప��న� ద�  ��� ధ��  స� ష���  తల��.  �ద�మం�       
��� �,  ������ �  సం�ర�  సహ�ర�  పట�  అత�  �ర�  ��� స��         
క���ం��.  సభ�  మ����య�ల  సమ��న  నగ� ��  ���ట�       
బలవంత�  ���  సమయ�న  అ����  �ర� �న  ��ప�  �స� �య����        
���  �� య��ర�  అ� �ం�న��  ��  ఒక�   ��న�  ప�క�ద�        
అత���ట�  అం�ల�  �రణ�.  ఆ  ఇ�వ�  ����  �ండ�ల  �డ         
ఏ��  ఒక  మమ�ర��  క����� ర�  ���నప� ���  ��కల  సమయ�న        
��ం�న��   ����   ఆ   మమ�ర��   �ర���   త� �ం�ర�   అత�   ఆ�ం��.   

 

1.12  

తస�    సంజనయ�   హర�ం   ��వృద�:   ��మహ:   I  

�ంహ�దం   �న�� �� :   శంఖం   ద��    �ప�ప��II   

 

అ��ద�  

అ�� �  ��వృ����,  ��ల  ��మ���  అ�  ��� �       
��� ధ�న�  ఆనంద��  ��� �  �ంహగర�న  వం�  ధ� �  క��న���        
తన   శంఖ��   �గ �ర�   ��ం��.  

 



�పథ��� య�                                భగవ��త   య�తథ�  
 

�ష� �  

��వృ���  తన  మ�మ�న  ��� ధ��  హృదయమండ�  �వన�       
అవగత�  ���నగ���.  అంతట  ��� ధ��  �డ  గల  సహజ  క�ణ�  అత�          
�౦హ��  తన  ����  త�న��  అ��గ �ర�  శంఖ��  ��ం�  అత��         
సం��ంప�య  య�� ం��.  �వ���న  ��కృ���  �ప�ప��న  ఉన� ం�న       
అత��  �ద�మం�  �జ�వ�శ�  �ద�  శంఖ�  �క�   సం�త�  �� �         
��� �  �ష��డ�  ��� ధ���  (మ�మ��)  ప����  ��య���.       
అ�నప� ���  �ద���  �ర� �ం�ట  అత�  ధర� ��న� �.  ఆ  �షయ�న        
ఎ��   కష��న�న�   అత�   ���య��.   

 

1.13  

తత:   శం�శ�    �ర� శ�    పణ�నక���:   I  

సహ��భ� హన� న�   స   శబ�����   భవ�II   

 

అ��ద�  

అ�  �మ� ట  శంఖ��,  ��ధ��న  �ద� ��,  ���,  శృంగ�        
ల�� �  ఒక� ���  ���౦పబ��.  ఆ  సంఘ�త  ధ� �  ��� �  �కర��         
�ం��.  

 

1.14  

తత:   �� �ర���� � �   మహ�   స� న��   ���   I  

�ధవ:   �ణ�వ�� వ   ���    శం�   �పదధ� �:II   

 

అ��ద�  

ఎ��  ప��న  �ల��  ��ర�ల�  �న� బ�న  మ�రథ�నం�  ����న��        
��కృష�భగ���,  అ�����  �డ  తమ  �వ� ��న  శంఖ�ల�       
��ం��.  

�ష� �  

�ష� ���  ��ం�న  శంఖ�న�  �న� ��  ��కృ�����ల  హస��       
లంద�  శంఖ��  �వ� �ల�  వ� �ంపబ�న�.  ��కృ���  �ండ�ల  ప��న        
����ం�ట�  �ప�ప��  ���  �జ�వ�శ�  �ద�  ఆ  �వ� శంఖ�ల  ధ� �         
��ం�న�.  “జయ��  �������ం  ��ం  ప�  జ�ర �న:”  –  “��కృష�భగ���         
�ండవ  ప��న౦�౦�ట�త  ఎ�� ��  �జయ�  �ం����ల�      
ల�ం��.”  ��కృష�భగ���  ఎ�� �  ఎక� డ  ����ం��  అక� డ  ల�� ��        
��  ����ం��.  ఎం�కన�,  ల�� ��  తన  భర ��  ��  ఎన� ��  ఒంట��          



�పథ��� య�                                భగవ��త   య�తథ�  
 

�వ�౦ప�.  అన�  ��� �  ��  ��కృష�  భగ���  శంఖ�  �ం�  ఉద� �ం�న          
�వ� ధ� �  ��ం�న���  �జయ�  మ��  సంపద��  (అదృష��)  అ����        
�ర�  ���న� �.  అం���ండ,  �����వ��  ఆ���న��  రథ�       
అ�� ����  అ���న�  అ౦�౦పబ�న�.  ���  ���క�ల�  ఎక� డ�       
����� న�  అ�  అ��   ��� ల�  జ�ం�ట�  �మర�� ��  క���న� ద�        
�షయ��   ��ం��.  

 

1.15  

�ంచజన� ం   హృ���   �వదత�ం   ధనంజయ:   I  

��ణ�౦   ద��    మ�శంఖం   �మక��    వృ�దర:II   

 

అ��ద�  

��కృష�భగ���  �౦చజన� మ��  తన  శంఖ��  ��ం��;  అ����       
�వదత�మ��  తన  శంఖ��  ��ం��.  �జన�����,      
ఘన�ర� �ల�  �����  అ�న  ���  �ం�డమ�  తన       
మ�శంఖ��   ��ం��.  

�ష� �  

స�� ౦��య�ల�  �� �య�ట  �త  ��కృష�భగ���  ఈ  ��క�  నం�        
హృ���డ�  ��పబ��.  ��లంద��  అత�  అంశల�ట�  ఆ  ��ల        
ఇం��య�ల��   అత�  ఇం��య�ల  అంశ��.  ���ర���  ��ల       
ఇం��య�ల�  ���   �వ�ంప  �నం�న  ���  ఇం��య  ర���  ��         
������  వ� �ంప����.  భగ���  ��ల  హృదయ�  నం�  �ల��  ��         
ఇం��య�ల�  �� ��ం��ం��.  �ద�భ���  �షయ�న  అత�      
ఇం��య�ల�  స� య౦�  �యం��ం��.  ఇక� డ  ����త  సం��మ�నం�       
భగ���  అ����  ఆ�� �� క  ఇం��య�ల�  �పత� ���  �యం��ం�ట       
�త  అత�  ‘హృ����’  అ�  �ప�� క��  ��� నబ��.  భగ���  ��ధ  �లల          
న�స�ం�  ఆయన�  ��ధ  �మ��ర� ��ం��.  ఉ�హరణ�  మ�  అ�        
����  స౦హ�౦�ట�  అత��  మ��ద�డ��  �మ�  క���.  అత�        
��ల��  మ��  ఇం��య�ల��  ఆనంద�  క��ం�ట�  ‘��ం��’       
అ�  �మ�  క���.  వ����  �����  జ�� ం�ట  �త  ‘�����’  అ�          
�మ�  క���.  �వ����  త���  అం�క�ం�ట  �త  ‘�వ�నందన’  అ�  �మ�          
క���.  వృం�వన�న  య�దమ� �  �ల� �లల�  ద�� ం�  అవ�శ�       
క��ం�ట  �త  ‘య�దనందన’  అ�  �మ�  క���.  ����న  అ���న�         
�ర��  �ం�ట  �త  ‘�ర��ర�’  అ�  �మ�  క���.  అ��  ����త          
రణరంగ�న  అత�  అ���న�  �� �శ�  ��ం�ట  �త  ‘హృ����’  అ�         
�మ�   క���.   

ధర� ��  ��  ��ధ  యజ��ల  �ర� హణ�  �వల�న  సంపద�        
సం��ం�ట�  అ�గ���  �డ� �ట�  అ����  ఈ  ��క�న  ధ�౦జ�డ�        
��� నబ��.  అ��,  ���  వృ�ద���  ��పబ��.  ఎం�కన�,  అత�        



�పథ��� య�                                భగవ��త   య�తథ�  
 

�ప�త��  ��ట�  ��ండ  ���  త�న��  ��ం����  వ�ం�ట  వం�         
ఘన�ర� �ల�  ���.  ఈ  �ధ��  �ండవప��  నంద�  ��కృష�  భగ���         
�ద���  ��ధ  మ���ల�  ��ంపబ�న  ��  �ప�� క  శంఖ��        
��ల�  ఉ�� హ��  క��ం��.  �ప�ప��న  అ��  ఘనత�  ��,        
�వ� �� �శ��న  ��కృష�భగ���  స�� �  ��,  �గ� �వత�న  ల�� ��  స�� �  ��         
��ం��.  క�క�  ��  �ద��న  ప�జయ�  �౦��ర�ట  �ం�        
�శ� �ంపబ��.   ఆ   సం�శ�   శంఖధ� �ల   �� �   �పక�ంచబ�న�.   

 

1.16   –   18  

అనన��జయ౦   ��   ������   ��ష�ర:   I  

న�ల:   సహ�వశ�    ��షమ��ష� �II  

�శ� శ�    పర��� స:   �ఖ��   చ   మ�రథః   I   

ధృష��� �� ��టశ�    �త� ��� ప��త:   II  

��ప�   ��ప��శ�    సర� శ:   పృ��ప�I  

�భ�దశ�    మ���:   శం��   ద�� :   పృథ�   పృథ�II  

 

అ��ద�  

ఓ  ��!  �ం�����న  ��ష���  అనంత  �జయమ�  �మ�  గల  తన          
శంఖ��  ��ంచ�,  న�ల  సహ���  ��ష,  మ��ష� కమ��       
శంఖ�ల�  ��ం��.  �ప�   �����న  �����,  మ����న       
�ఖం��,  ధృష��� �� ��,  �����,  అ���న  �త� ��,      
��ప���,  ��ప�  �����,  �ప�   �జప��కమ�  గల  �భ������        
�ద�న   ��లంద��   తమ   తమ   శంఖ�ల�   ��ం��.  

�ష� �  

అ�� య��  �ం����ల�  �స�ం�  తన  ���ల�      
�జ�౦�సన��  కట����ట�  య�� ౦చటమ��  అధర�   �చన  ఏ��త�       
�పశంస�య�  �ద�  ధృత���� న�  సంజ��  ��� �  ��� �  ��య���.        
��వంశమంత�  ఆ  మ�సం��మ�న  స౦హ�౦ప  బ�న��  �చన�       
అప� ��  స� ష���  క��ం��.  ��మ��న  ��� �  �ద���  మ�మ�న        
అ�మ�� �  వం���  మ��  ఇతర  అ�క  �పపంచ  �శ�ల�ం�  ��� �న         
����  �ద�రంగ�న  ����ం��.  ��కంద���  మృ�� �  తప� �.  ఈ        
�ప��ల  క�� ం���  ధృత�����  తన  ���ల  ఆ�చన  �ర��  ��త� �౦�ట�         
�రణ�.   
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1.19  

స   ��   �ర����� ణ౦   హృద��   వ� �రయ�   I  

నభశ�    పృ��౦   �వ   ���భ� ��దయ�II   

 

అ��ద�  

��ధ��న  ఆ  శంఖ��  ధ� �  ��� �  �కరమ�� �.  అ�        
��� �శ�ల�  �ం�ం��  �ప�ధ� �౦ప���  ధృత��ష�  ���ల      
హృదయ�ల�   ��౦��.  

�ష� �  

��� ధ��  ప��నం�న�   ��� ��  ��ధ  శంఖధ� ��  ��న�� �       
�ండవ  ప����  హృదయ��  ��౦చబడ��.  అ��  స�� �శ�����       
��� నబడ��.  ��  �ండవప����  ��ం�న  ధ� �ల  �ప�ధ� �ల�       
ధృత���� �  ���ల  హృదయ��  ��౦చబ�నవ�  (�బద�ల�� న�)  ఈ       
��క�న  �ప�� క��  ��పబ�న�.  �౦డ�ల�  ��కృష�భగ���యం�  గల       
��� స�  అం��  �రణ�.  ������న  ��కృష�భగ���  శర��ం�న  ���        
ఎ��   �ర�ప��నం�న�   భయ�   �౦దనవసర�   ��.   

 

1.20  

అథ   వ� వ����   దృ�� �    �ర������   క�ధ� జ:   I  

�పవృ��   శ�స�స�� �   ధ��ద� మ�    �ణ�వ:   I  

హృ��శం   త�   �క� �ద�హ    మ�ప�   II  

 

అ��ద�  

ఆ  సమయ�న  �ం����న  అ����  క�ధ� జ�  �ర� బ�న  రథ�        
నం�  ����,  తన  ధ��� �  �ప��  �ణ�ల�  ���ట�        
స౦���డ�� �.  ఓ  ��!  �� హ���  ఏర� ��న�   ధృత��ష�       
���ల�   �ం�   అ����   ��కృష�భగ����   ఈ   �క� �ల�   ప���.  

�ష� �  

�ద��  ���  సమయ��  ఆరంభ�  ��౦��.  �ద�రంగ�న       
��కృష�భగ���  �పత� �  ఆ�శ�లన�స�ం�  �ండ�ల�  ఏ�� �  �యబ�న       
అ�హ� �న  ���� హ  రచన�  ��  ధృత��ష�  ����  ����        
���� హప�న��  �  �క� �ల  �� �  ����న� �.  అ����  ధ� జ��        
హ�మం��  �హ� �  �డ  �ండ�ల  �జయ�న�  మ��క  �చన.        
ఎం�కన�,  �మ�వ�ల  మధ� జ��న  �ద��న  హ�మం��  ������       
�డ� డ�  �����  �జయ��౦�ట  సంభ�ం��.  ఇ�� �  �����  మ��        



�పథ��� య�                                భగవ��త   య�తథ�  
 

హ�మం��  ఇ�వ��  �డ  అ�����  �డ� �ట�  అత�  రథ�  న౦�౦��.         
��కృష�భగ���  స� య��  ���మచం���!  అం���ండ,  ���మచం���      
ఎక� �౦��  అక� డ�  అత�  �త� ���న  హ�మం���,  మ��  అత�        
�త� సహచర��న  ����  (ల�� ��)  �డ  అక� �ం��.  క�క,  �స�వ�న�        
అ����  ఏ  �రణ�  �త�  శ���ల�  ���   భయ�  �౦దనవసర�  ��.          
అం���ండ,  హృ����న  ��కృష�భగ���  అత��  �ర�దర� న�  ��ట�       
స� య��  �పత� ���ం��.  ఇ��  �ద��  ��ట�  �వల�న       
స��యమంత�  అ���న�  సమ���ం��.  తన  �త� సహచర  భ���న       
అ����  �ర�  భగ����  సమ�ర� బ�న  అ��  �భకర�న  ప����ల�� �        
�జయ�   తథ� మ�   ��ం��న� �.   

 

1.21   –   22  

అ��న   ఉ�చ  

�న��భ�ర� ��    రథం   �� పయ   ��� త   I  

�వ���� ��   హం   �����నవ����   II  

�ర� �   సహ   �ద�వ� మ�� �   రణస�ద� �   II  

 

అ��ద�  

అ������  ప���:  ఓ  అ�� �!  దయ��  �  రథ��  �ం�  �నల          
న�మ  ����.  త�� � �  �ద��  �య��  ఇచ� ట  ఉప����న���        
మ��  ఈ  మ�సం��మ�న  ��  ఎవ��  �ద��  �యవల�  �న� �         
���   �౦చగ����.   

�ష� �  

��కృష�భగ���  ������న�  తన  �� ��క  కృప�  తన  ����        
�వయం�  �ల���.  తన  భ��ల  �డ  ��మ�  ��టయం�  ఆత�న� ��         
�ఫ��  ��.  క�క�  అత�  ఇక� డ  ‘అ�� ��’�  స౦��౦పబ��.        
రథ�ర��  అ����  ఆజ�ల�  ��౦పవ��.  ఆ�ధ��  వ� �౦�ట�  భగ���        
సం��ంపనం�న  అత�  అ�� �డ�  స౦��౦పబ��.  అత�  తన  భ���  �ర�         
రథ�ర�  �� న��  �గ�ం�న�  ఆత�  �వ� ����  ఎన� ��  భంగ�  ��ల��.         
అ��   ప����లయం��  అత�  ������  మ��  ఇం����ప��న       
హృ����.  భగ���  మ��  ఆత�  �వ�ల  న�మ  గల  స౦బ౦ధ�         
�వ� �న�  మ��  మ�ర�న�.  �వ��  భగ����  �వ  ��ట�ర�  సర� �         
స౦�����౦��.  అ��,  భగ���  �డ  తన  భ����  �వ��  అవ�శ�         
�ర�  ఎల��� �  ఎ��  ���౦��.  ��  ఆ�� �ం����  �౦�ట  కం��         
తన  �ద�భ���  తన�  ఆ�� �ంచ  గ��న��  ఉత�మ  ���  య౦�౦�న�         
భగ���  ��� �  స౦��౦��.  �స�వ�న�,  అత�  �ప��నం�న       
�ప��క� �  అత�  ఆజ�ల�  �బ���ం��.  ఎవ� ��  అత��       
ఆ�� �ంచగల  ఉన� త  ���యం�౦డ�.  ��,  అ��   ప����ల  యం��  ��         
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అ�� ��న  �ప���న�  �ద�భ���  తన�  ఆ�� �ం���� డ�  ఎ��న�� �       
������   ��� నంద�   న�భ�ం��.   

భగ���  �ద�భ���న  అ����  తన  ���ల��  మ��  �ద�ల��        
�ద��  �య�ర��.  ��  ఏ  �ధ�న  �ం��య�ర��  అ౦�క�౦ప�        
��� ధ��  �౦�ప��దల  �త�  అత�  బలవంత��  �ద�రంగ�న�       
�వల�  వ�� �.  క�క�  �ద�రంగ�  నం�  �యకత� �  వ�ం�  �ప�ఖ         
వ� ���వ�  �����ట�  అత�  ��హల  ప��౦��.  �ద�రంగ�న       
�ం�యత� ��  ��టయ�  �పశ� �  ఉద�౦ప�న� �  ���  మ�క��       
అత�  ���  �డదల��.  అం���ండ,  అ�౦ఛ�య�న  �ద���       
��ట�    ��ంత�   �������ం��   �డ   అత�   �డదల��.   

 

1.23  

�త� � ��న��హం   య   ఏ��త   స�గ�:   I  

�ర���ష�స�    ��� ���� ��    ��య��ర�వ:   II  

 

అ��ద�  

��� ��గల  ధృత��ష�  �����  ��య��  ���   ��క�  �ద��        
��ట�   ��� �న   ���   ��   ��ద�.  

�ష� �  

��� ధ��  తన  త౦���న  ధృత���� �  స�య�న  �ష�  �ప��కల        
�� �  �ండ�ల  �జ� ��  అపహ�ంప  దల�న�ట  సర�   ��త�.  క�క         
��� ధ��  ప��న  ��న  వ� ��లంద��  ఆ  �ధ�న  మ�:�పవృ��        
ల�ణ�ల�  ��న��  అ��ండవ��.  �ద���  ఆరం�ం�ట�      
�ర� �  ��వ�  ఎ��ట�  అ����  �ద�రంగ�న  ���  �డదల��.        
అం���  ���  �ం�మంతన��  జ���  ఉ��శ�  అత��  ఏ��త�  ��.         
��కృ���  తన  �ంత  �ం�ట�  తన�  తప� క  �జయ�  ���ం�న�  సం�ర�          
��� స��  క���న� ప� ���  ����ంచవల�  �న� ��  శ� �  ఎ���       
అంచ�   ��ట�   అ����   ���   ���   �డ��న�ట   �డ   య�ర�   �షయ�.  
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1.24  

సంజయ   ఉ�చ  

ఏవ���    హృ���   ����న   �రత   I  

�న��భ�ర� ��    �� ప���    ర�త�మ�   II  

 

అ��ద�  

సంజ��  ప���:  ఓ  భరతవ౦���!  అ�����  ఆ�ధ��       
సం��ంప  బ�న��  ��కృష�భగ���  ఉత�మ�న  రథ��      
ఇ�ప��ల�   �ం�న   �నల   న�మ   ����.  

�ష� �  

ఈ  ��క�నం�  అ����  ‘�����’�  ��� నబ��.  ‘���’  అన�  ��ద.         
��ద�  జ�ం�న��  ‘�����’.  ��దయన�  అ��నమ�  అర ��  �డ  కల�.         
క�క  అ����  ��కృష�భగ����  తన�  గల  ����  ��ద  మ��  అ��న�          
�ం�ం��  జ�౦పగ���.  ����� �  �ద�  భ��డ�ట�  అత�  ��కృ�� �        
�ణ�న�  �స� �౦ప�౦��.  అ��  భ���  స� �వ�.  ��దయ౦�న�  ��        
���వ  య౦�న�  భ���న� ��  ��కృ�� �  �మ,  �ప,  �ణ,  �లల�         
స� �౦ప�౦డ  ఉ౦డ�ల�.  ఈ�ధ��  కృష�భ���  �రంతర�  ��కృ�� ��  స� ���         
��ద  మ��  అ��న�ల��  �ం�ం��  �లభ��  జ�ంపగ���.  ఇ��        
‘కృష��తన� �’  ��  ‘స��’య�  ��వబ��న� �.  సర�   ��ల       
ఇం��య�ల�,  మన�� ల�  �యం��ం�న��  ‘హృ���’డ�ట�     
��కృష�భగ���  �ం�  �నల  న�మ  రథ�  ���మ�ట�  ఉ��శ��        
�గ�౦పగ���.   క�క�   అత�   అ��   ��   ఈ   ��ం�   �ధ��   ప���.   

 

1.25  

�ష� ��ణ�ప�ఖత:   స�� �ం   చ   మ����   I  

ఉ�చ   �ర�   ప�� ��   సమ���   ����   II  

 

అ��ద�  

��� �,  ����  మ��  ఇతర  ��ల�ల  సమ��న  భగ�����        
ప���  :  “ఓ  ��� !  ఇచ� ట  స��శ�  �న� �వం�        
��వం��లంద��   �ం��”  

�ష� �  

సర�   ��లయం�  �ల��  �న� ��  పర�త� �  ��కృష�భగ���       
అ����  మన�� ��  ఆ�చనల�  �గ�౦పగ���.  ఈ  సందర� �న       
ఉప��ంపబ�న  ‘హృ��శ’  అ�  శబ�  �ప�గ�  భగ���  సర� ��  ఎ��న�         
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����న� �.  అ��,  అ����  �షయ�న  ‘��� ’  �క  �ం�����  ��  పృ�          
అ�  పద�  ��  �ర�క�  �న� �.  అ�����  ���డ�ట�  ��కృ���  తన          
తం���న  వ�����  �ద��న  పృథ�  ����నం�న  ��  అత��        
�ర�య�ట�  అం�క�ం��న�  అ���న�  �ప� దల��.     
“��వం��లంద��  �ం��”  అ�  అ���న�  ��� ట�  ��కృ�� �       
ఉ��శ� ���?  అ����  అక� �  �ద��  ����యవ�న�  ���౦��?  తన        
�నత�  ����న  అ����  అ��  ��న�  ��కృ�� �న� ��  ��ం�        
�౦డ��.  �� హ��త�న  �స� �ర��  ��కృష�భగ���  అ����      
మ��వ�   ఇ��   �పక�ం�   �ం��.   

 

1.26  

త��పశ� �   ����   �ర�:   �తౄనథ   ��మ��   I  

ఆ��� �� ���   ��తౄ�   ����   ����   స�౦స��   I  

శ� ���   �హృద�� వ   ����భ�ర�   II  

 

అ��ద�  

ఇ�ప��  �నల  న�మ  ���న  అ����  అచ� ట  తం��ల�,  �తల�,         
���ల�,  �న�మల�,  �ద�ల�,  ���ల�,  మ�మల�,      
���ల�,   �మల�,   ��ల�   �ం��.  

 

�ష� �  

�ద�రంగ�  నం�  అ����  ��ధ  రక��న  బం��ల�  ���.        
అత�  తన  తం���  సమ����న  ���శ��  వం����,  ��� �  మ��         
�మద��లవం�  �తల�,  ����ర� ,  కృ���� లవం�  ���ల�,  శ�� �,       
శ��  వం�  �న�మల�,  ��� ధ��  వం�  �ద�ల�,  ల�� ��  వం�         
���ల�,  అశ� ��మ  వం�  ���ల�,  కృతవర�   వం�  ������ల�  అత�         
���.  అం���ండ,  అత�  ప���  ���ల�  ��న  �నల�  �డ         
�డగ���.   
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1.27  

��   స���    స   ���య:   స�� �   బ�� నవ����   I  

కృప�   పర����    ��ద�� దమ�బ��   II  

 

అ��ద�  

���ధ  బం��ల�,  ���ల�  �ం�నంతట  �ం�����న  అ����       
ద��ర�   హృద��   ఇ��   ప���.  

 

1.28  

అ��న   ఉ�చ  

ద� ��� మం   స� జనం   కృష�   ���� ం   స�ప��త�   I  

�ద��   మమ   ����   �ఖం   చ   ప��ష� �   II  

 

అ��ద�  

అ����  ప���:  ��య�న  ఓ  కృ�� !  ����� హ��  �  ��ట         
����న�   ���ల�,  బం��ల�  �ం�  �  శ��వయవ��       
క౦�౦��న� �.   ��   ఎ౦����న� �.  

�ష� �  

��కృష�భగ���  పట�  �ష� పట�న  భ� �గల  ఏ  వ� � �యం�న�  స�� ��లం�        
��  �వతల  యం�  క��ం�  సమస�  స��ణ��  క��ం��.  అభ���న��         
��� సంస� ృ�ల  �� �  ఎంత�  ��క  �గ� తల�  ��ం�నప� ���  ���        
�వ�  �ణ��  ��ం�  �ం��.  క�క  తమ���  ���ట�        
�శ� �ం���న  ���ల�,  ���ల�,  బం��ల�  ��నంతట�      
అ����  ��పట�  ద��ర �  హృద�డ�� �.  తన  ప��  నం�న� ��  ���ల�         
సంబం�ం�నంత  వర�  అత�  ��పట�  ఆరంభ�  �ం�  �����        
క���ం��.  అం���ండ,  శ��ప����  ���ల  పట�  �డ  ��        
�శ� య�న  మరణ��  ��ం��  ��  �ం��.  అతడ��  ఆ��ం��ండ�        
అత�  శ��వయవ��  క౦�౦చ  �ర౦�౦��.  ��  ఎ౦����.  ��        
����� హ��  ��  అత�  ����  ఆశ� ర� �న�  �ర�� �.  ���  తన         
రక �స౦బ౦���న  బం��ల  స�హమంత�  అత��  �ద��  ��ట�       
వ�� �ం��.  ద��ర �  హృద��న  అ�����  ఈ  �షయ�  కలత  క��ం��.         
ఇక� డ  ��� నబడక  ��న�  అత�  శ��వయవ��  క౦�౦�ట,       
��౦���ట�  ��ండ  అత�  ���  ��ం�  �౦�న��  �డ  ఎవ� �న�         
�లభ�గ  ఊ�౦పగల�.  అ����  య౦ద�  ఇ��  ల�ణ�ల�  అత�  �మల         
హృదయ�  �రణ�  ��  బల�నత  ��,  అ��  �మల  హృదయ�  �ద�భ���          
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�ప�న  ల�ణ�.  క�క�  ��మ�� గవత�  నం�  ఈ  �ధ��  �ప� బ�న�         
(5.18.12):  

య�� ��   భ� �ర� గవత� �౦చ�   స�� ���స��త   స�స�   ��:  

హ�వభక �స�    ��   మహ���:   మ�ర��స�   �వ�   బ�:   

“������  యం�  అచ౦చల�న  భ� �గల��  �వతల  స��ణ�ల�       
క���౦��.  అ���క  భగ���  పట�  భ� �����  అల� ��న��  ��క        
�ణ�ల�  ��త�  క���౦��.  ఇం��  అత�  �న�క  ���నం�        
వ� �౦��   స� ష��గ   కనవ��    ��కశ� ��   ఆక� �౦పబ�ట�   �రణ�.”   

 

1.29  

  �ప�శ�    శ��   �   �మహర�శ�    �య�   I  

���వం   �సంస�   హ�� �   త� �� వ   ప�దహ� �   II  

 

అ��ద�  

�  �హమంత�  కం�ం��న� �.  ��  ��౦చమ��న� �.  �ం�వ       
ధ���    ���   �ం�   �����న� �,   �   చర� �   మం����న� �.   

�ష� �  

�హకంపన��  �ం�  �ధ��.  అ��  ��౦�తమ�ట  ��  �ం�        
�ధ��.  అ�క�న  ఆ�� �� క  �రవశ� �  క��న�� �  ��,  ��క        
ప����యం�  ��వ�న  భయ�  క��న�� �  ��  అ��  ���  సంభ�ం��.         
ఆ�� �� ����  యం�  భయమ�న�  ఉండ�.  ఈ  సందర� �న  అ����        
శ�ర�నం�  �చ�ం�  ల�ణ�ల�  ��ణనష�ం  జ���న� ద�  ��క  భయ�        
�రణ�.  అత�  ఇతర  ల�ణ�ల  న�స�ం�  �డ  ఈ  �షయ�         
వ� క �మ��న� �.  ��ప�ద��న  �౦�వ  ధ���   ���౦�  �����౦�ట  �త        
అత�  ��� �  అసహన�న�  �ర�� �.  తన��  హృదయ�  ర���౦�ట        
�త  బయట  చర� �  �డ  మం����న� ���  అత��  అ���        
క���ం��.   �ట�� ం���   ��త� ����   �రణ�.   
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1.30  

  న   చ   శ�� మ� వ�� �౦   �భమ�వ   చ   �   మన:   I  

�����   చ   ప�� �   �ప���   �శవ   II  

 

అ��ద�  

��  య�  ����  సంహ�ం�న  ఓ  కృ�� !  ��  ఇ�� �  ఏ  ��త�           
�లబడ�క  ����� �.  న��   ��  మర������ �.  �  మన��         
చ�ం��న� �.   �వల�   �ప�త�ల�   ��   �ం���� � .  

�ష� �  

అసహన�  వలన  అ����  �ద�రంగ�న  �లబడ�క���ం��.      
అం���ండ  ఈ  మ��ర� లత�  అత�  తన���  �స� �ం��ం��.  ��క        
�షయ�ల  పట�  అ��స� �  �న��  అ��  ��ం���త�న       
�వన���య౦�౦��.  “భయం  �� �����శత:  �� �”  (�గ.11.2.37)  అన�       
��క  బంధప����ల  �త  అ�క��  �ప����న  ��  యం�  అ��  భయ�          
మ��  �న�క  అ��రత  క���౦��.  అ����  �ద�రంగ�న       
��కర��న  �ప�త  ప����ల�  ద�� ంప���.  శ���ల�  �జయ�       
��ం�న�  అత�  ఆనంద�  అ�భ�ంప�ల�.  ఇక� డ  “ �����  �ప���”         
అ�  పద��  ���న� త�  క���న� �.  �న��  తన  తలం�ల�  ��శ�         
�చ�ం�న�� �,  “��క� డ  ఎం���� �?”  అ�  తల��.  ��రణ��       
�ప��క� �  తన  యం�  తన  �త�  నం�  ఆస� ��  క���ం��.  పర�త�           
యం�  ఎవ� ��  ఆస� ��  క���ండ�.  ఇక� డ  ��కృ�� �  సంకల� ��  అ����         
తన  �జ�� ర �గ�  �షయ�న  అ��న��  �పద�� ం���� �.  �ప��క� �       
�� ర �గ�  ��� �  ��  ��కృ�� �యం�  గల�.  బద����  ఈ  �షయ��         
�స� �ం�ట  �త�  ��క� �శ�ల  న�భ�ం��.  �ద�  రంగ�  నం�  ల�౦��         
�జయ�   తన�   �ఃఖ   �రణ�   �గలద�   అ����   ��ం��.  

 

1.31  

  న   చ   ���   �ప�� �   హ��    స� జన�హ�   I  

న   �ం�   �జయం   కృష�   న   చ   �జ� ం   ���   చ   II  

 

అ��ద�  

��య�న  ఓ  కృ�� !  ఈ  �ద��నం�  �  స� జన��  చం�ట  �� �  ఏ           
�ధ��  ��య��   క�గగల�  ��  �౦చ���� �.  తదనంతర       
�షయ��  ��,  �జ� ��  ��,  �ఖ��  ��  ��        
�౦�౦ప���� �.  
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�ష� �   

తన  �జ  �� ర �గ�  ��� �  ��  ��కృ�� �యం�  కలద�  ��యక  బద����          
�హసంబంధ�ల౦�  �ఖ�  కలద�  ��ం��,  ���  ఆక� �౦పబ���.       
��త��  సంబం�ం�న  అ��  అంధ  ��� శ��  ��  ��క  �ఖ�ల�         
����న  ���  ��  �స� �ం���.  ఇక� డ  అ����  ���య  ధర� �ల�         
�డ  �స� �ం�న���  క��ం��.  ��కృ�� �  �పత� �  ఆ�శ�ల�  �ద�రంగ�న        
మర�ం�  �����  మ��  ����  ఆ�� �� ����  �ర�  అం�త�న  స�� �         
అ�  ఇ�వ��  శ� �వంత�  మ��  ��వంత�న  �ర� మండల�న       
�ప��ం�ట�  ��� �  �గలర�  ��పబ�న�.  బం��ల  �షయ��  �పక� �        
���న�,  తన  శ���ల�  �త�  వ�ం�ట�  అ����  �౦�౦�ట  ��.         
బ౦��ల�  చ౦�ట�  ��త�న  తన�  ఎ��  �ఖ�  ల�౦పద�  అత�         
��౦���� �.  క�క�  ఆక�  ����  వం�ట�  ఇష�పడన���  అత�        
�ద��  ��ట�  అం�క�ంప  ���� �.  ఇ�� �  అత�  ��శ�  అడ��  ���           
ఏ�ంత  ��త��  గడప  �శ� �ం����.  ��  �����  ఇతర  వృ��ల�         
�పట��డ�.  క�క  �వ����  ������  అత��  �జ� �  �వల��న� �.        
��  �ప��త�  అ���న�  �జ� �  ��.  బం��ల��,  �ద�ల��  తన�         
ఇష����న� �  �ద��  ��  �తృదత��న  �జ� ��  ���  సం��ం�ట�        
అ���న�  గల  ఏ�క  అవ�శ�  �న� �.  ��  అ��  ��ట�  అత�  �౦�౦�ట           
��.  క�క  అడ���  ��శ�  ��న  ఏ�ంత  ��త��  గ��ట�  తన�          
త�నద�   అత�   ��ం��.   

 

1.32   -   35  

  �ం   �   ��� న   ��న�   �ం   ������న   �   I  

��మ��   �ం�తం   �   �జ� ం   ��:   ���   చ   II  

త   ఇ�   వ���   ���    ���౦స�� �� �    ధ��   చ   I  

ఆ��� :   �తర:   ���స��వ   చ   ��మ�:   II  

���:   శ� ��:   ���:   �� �:   సంబం�నస��   I  

ఏ�న�    హ౦���� �   ఘ� �   �   మ��దన   II  

అ�    ���క� �జ� స�    ��:   �ం   �   మ�కృ�   I  

�హత�    �ర�����న� :   �   ���:   �� జ��ర�న   II  

 

అ��ద�  

ఓ  ��ం�!  ��వ�  �ర�  �జ� ��,  �ఖ��,  �వర�  �వన��  �డ          
����� �  �రంద��  ఈ  �ద�రంగ�న  సన� ���  ����ండ�  ఆ        
��� �ల  వలన  ���  �ప�జన�?  ఓ  మ��ద�!  ����,        
తం���,  ����,  �త�,  �న�మ�,  �మ�,  మ�మ�,       
�వమ���  ఇంక�  ఇతర  బం��ల౦ద��  తమ  ��ణ�ల�  మ��        
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సంపదల�  ���ట�  స౦����  �  ��ట  �లబ��ండ�,  ��        
న��   చంప��న�,  ��ం�ల�  ���  చంప�రవ��?  ఓ  జ�ర��!        
�వల�  ఈ  ��క  �జ� మ�ం�  ��� క  ��� �పత� �న�న�  ��        
���  �ద��  ��ట�  �ద���  ��.  ధృత���� �  ���ల�        
చం�టవలన   ����   ఆనంద��   �ందగల�?  

�ష� �   

��కృ���  ��ల�  మ��  ఇం��య�ల�  ఆనంద��      
���� �డ�ట�  అ����  ��కృష�  భగ���  ఇక� డ  ‘��ంద’  అ�        
సం��ం��.  ఈ  �ప�� క  పద�ప�గ�  �� �  అ����  ఏ�  తన         
ఇం��య�ల�  తృ��పరచగల�  ��కృ���  ఎ�గవ�న�  ��ం���� �.      
��  ��ం��  మన  ఇం��య�ల�  తృ��  ప��ట  �ర�  �� ��ంపబడ��.  ��          
మన�  ��ం��  ఇం��య�ల�  తృ��  ప��ట�  య�� ం�న�       
అ�పయత� �గ�  మన  ఇం��య��  ��  తృ���ందగల�.  �పపంచ�నం�       
�ప�  �న��  ��క�గ  తన  ఇం��య�ల�  సంతృ��  ప���నవ�న�,  అ��         
తృ���  భగ���  సమ�ర� వ�న��  �౦�౦��.  ��  భగ���  ��ల        
అర �తల  న�స�ం��  ���  ఇం��య  తృ���  క�గ���.  అం���,        
భగ���  ��న��నంత��  �ప��౦ప�.  ��  ఏ  �న��న�  అ����ండ        
�న� �ర ���  �ప��న��  అన�  తన  ఇం��య  తృ���  �ర�ండ  ��ం��         
ఇం��య�ల�  సంతృ��  పరచ  య�� ం�న�� �,  ��ం��  కృప�  ��ల  సమస�         
��క�  తృ���ం��.  అ���న�  తన  ��  మ��  ��ంబ  స�� ల�డ  గల          
దృఢ�న  ��మ�  ���  అత��  గల  సహజ  క�ణ�  �ంతవర�  �రణమ�  ఇక� డ           
�పబ�న�.  క�క�  అత�  �ద��  ��ట�  సం����గ  ��.        
��రణ��,  �ప��క� �  తమ  �భవ�ల�  బం����ల  ఎ�ట  �పద�� ంప        
����.  తన  బం����లంద��  �ద�రంగ�న  చంపబ�న�      
�జ�నంతర�  తన  సంపదల�  ���  క��  పం���ట�  అవ�శ�        
ల�౦పద�  అ����  భయప���� �.  ��క��త�  నంద�  �వ��  ఈ        
�ధ�గ�  ప�గ�ంప  బ��ం��.  ��  ఆ�� �� క  ��త�  ���  ����         
�న� �న�.  భ���  ఎల��� �  భగ���  ��కల�  సంతృ��  పరచదల��.  క�క         
భ���  భగ���  అ�మ���  భగవ�� వ  �ర�  అ�� ర�ల  సంపదల�        
�గ�ంపవ�� �.  భగ���  అ�మ�ంచ��  ఆ  భ���  ���గ�� న�       
�గ�ంప��.  అ����  తన  బం��ల�  చంప�ర��.  ���  చంపవల��        
వ�� న�  ��కృ�� �  స� య��  ���  స౦హ�౦పవ�న�  అత�  �ం�౦��.  ఈ         
సందర� �న  �ద�రంగ�న�  �క�ం�  ��కృ���  ��నంద��      
చ౦��౦�న��  మ��  ��  ��కృ�� ��  �ధన�  (ప����)  ��త�        
�వల�  �న� ద�  అ����  ఎ�గ���� �.  ఈ  సత� �  ���        
అ�� య�లం�  �వ�౦పబ��.  భగ���  సహజ  భ���న  అ����  ��� �న        
తన  ����  మ��  �ద�ల  పట�  �ప��ర�  �య�ర��.  ��  భగ���          
�రంద�  చంపబడవ�న�  సంక�� ం��.  భగవద� ��   �న� ��  ��� �  పట�        
�ప��ర�  �య�ర�.  ��  భ��ల  �డ  ����  ��  �ష�ల�  భగ���          
ఏ��త�  స�౦ప�.  భగ���  తన  �షయ�న  ఎవ��న�       
��౦పవ�� ��  ��,  తన  భ��ల�  ��  ��న  ���వ� ��  ��౦ప�.  క�క�          
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అ����  ��� ల�  ��ంప��న�  భగ���  సంహ�ంప  వ�న��       
�శ� �ం��.  

 

1.36  

  �ప���శ�ద�� �   హ�ౖ�� ��త��న:   I  

త�� �� ��    వయం   హ��ం   �ర������   స�న���   I  

స� జనం   �   కథం   హ��    ��న:   �� మ   �ధవ   II  

 

అ��ద�  

ఇ��  ��� ��ల�  చం�న�  ��  �ప�  సం�క�ం��.  అం��        
ధృత���� �  ���ల�,  �  ���ల�  సంహ�ం�ట  ��  ఉ�త�  ��.         
ల�� ప��న  ఓ  ��కృ�� !  స� జన��  చం�టవలన  ��  క��  �భ��?         
ఆ   �ర� ��   ����   �ఖ�   �ందగల�?  

�ష� �   

�ద�� �శ�ల  న�స�ం�  :  1.  �ష�  �����,  2.  గృహ�న�  ���           
�����,  3.  �ర���ల�  ��  ����,  4.  సంపద�  �ల������,  5.          
ఇత�ల  ���  ఆ�క�౦����,  6.  ఇత�ల  �ర� �  �ప�����  అ�         
ఆ�రక�ల  ��� ���  కల�.  అ��  ��� ��ల�  అ��  ��� ��ల�  �ంట�         
స౦హ�౦పవ��.  ���  సంహ�ం�ట�త  ఎ��  �ప�  క�గ�.  అ��  ��� ��ల         
వధ  ��న�   �న�ల�న�  స��త�.  ��  ��  అ����  ��న�   �న��          
��.  ��స� �వ�  క���న� ం�న  ��పట�  అత�  ��స� �వ�       
�పద�� ంపదల��.  ��  ఈ  రక�న  ��వర�న�  ����న�  ఉ�త�  ��.         
�జ� ��  ��ం�  �ధ� ����న  ��  ��స� �వ��      
క���౦డవ��  ��  �����  �ండ�డ�.  ఉ�హరణ�  ���మచం���       
��స� �వ��  క���ం��.  క�క�  �పజ�  క�క�  �పజ�  ����        
�మ�జ� �నం�  �వ�౦పవ�న�  ఆ�టప��ం��.  �����  ఎన� ��      
���తన�  ���తన�  �పద�� ం�  �ండ��.  �����  అపహ�ం�  �వ��        
�����  పట�  ��� ర ���  �పవ� �ం��.  ��  �����  �పపంచ  చ��త��         
చ��త��  ����  �ధ��  అత��  �ణ�ఠ�  ��� �.  ��  అ����         
�షయ�న  ��� ర ���  ��� ర ���  ��� ర ���  �పవ� �ం�న  ��  అత�  �త,         
���,  ����,  బం���,  ����,  మ�మ�  �న� �  �ప�� క  బం�  వర ��          
��.  క�క�  ��రణ  ��� ��లపట�  �పవల�  న�వం�  ��వ��న�  ��         
��పట�  అవల౦�౦ప�ద�  అ����  ��ం��.  అం���ండ,  ����       
������  �ండవ�న�  ఆ��ంపబ�న�.  ����న��  ���  అ��  �� �శ��        
�జ�య�న  అత� వసర  ప����ల  కం��  అత� ంత  �ప�న�న�.  �జ�య        
�రణ�ల�  స� జన��  చం�ట�  బ��  ���  ధర� దృ����,       
��వర�న���  ��౦�ట�  ఉత�మమ�  అ����  ��ం��.  క�క�       
��� �క�న  �హ�ఖ�ల  �ర�  అ�����  సంహ�ం�ట  �భ�యకమ�       
అత�  ��ంచ��.  అ��  �ర� �  �� �  ల�ం�  �జ� �  మ��  �ఖ� ��          
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�శ� త��  �నం�న  స� జన��  చం�టవలన  తన  ��త��  మ��        
�త� �న  �� ��  అత�ం��  పణ��  ����నవ��?  ఈ  సందర� �న        
అ����  ఇక� డ  ��కృ�� �  ‘�ధ�’  అ�  సం��ం�ట  యం�  ఒక  ��ష�          
గల�.  ల�� ��  భర ��  తన�  �వ��  అ�భ��  క�గ��  �ర� �  నం�          
��కృ���  ��త� �ంప�ద�  అ����  ��౦పదల��.  �స�వ�న�,      
��కృ���  ఎవ���  అ�భ�ల�  క�గ�య�.  క�క  తన  భ��ల�  అ��         
ప����ల�   క�గ�యడ�   �ప�� �ం�   ��పనవసర�   ��.   

 

1.37-38  

యద� �� �   న   పశ� ��   ��పహత�తసః   I  

�ల�యకృతం   �షం   ��త���   చ   �తక�   II  

కథం   న   ��యమ�� �ః   ��ద�� �� వ����   I  

�ల�యకృతం   �షం   �పపశ� �� ర ��ర�న   II   

 

అ��ద�  

ఓ  జ�ర��!  �భ��  ఆవ�ంపబ�న  హృదయ��  గల  �రంద��        
�లసం�ర�  నం�  ��,  బం��ల�  కలహ�  నం�  ��  �ష��         
�ంచ�న� �,  వంశ�శన�  నం�  �ష��  �ంచగ��న  ��ం�ల�       
ఇ��   �ప�ర� �   నం�   ����ల�   �వ��?  

�ష� �   

�ప�ప��  ��  ఆ�� �ం�న�� �  �����  �ద��  ��ట���,       
�ద��ట���  ��క�౦ప��.  ��న  అ��  �యమ�  న�స�ం�  అ����        
�ద��  ��ట�  ��క�౦ప��.  ఎ౦�కన�  అత�  ��� ధ��  ప��        
���  �ద��న�  ఆ�� �౦పబ��.  ఈ  సందర� �న,  అ��  స��  వలన  క���          
�ప�వ�ల�  �ప�ప����  �� �ంప���� ర�  అ����  ��ం��.  ��       
అ����  ఆ  �ష� �త�ల�  �డగ��ట�  �ప�ప����  ఆ  స���        
అం�క�ంప�క���.  ఫ�త�  మం��న�  �యమ��  క�� త��      
��ంపవ�� �.  ��  ఫ�త�  ��ద��న�� �  �యమ�ల�  కట�బడ�ల�.       
ఈ�ధ�న  మం�  ��ల�  ఆ��ం��  అ����  �ద��  �య�ద�        
�శ� �౦��.   
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1.39  

�ల��   �పనశ� ��   �లధ�� :   స�త�:   I  

ధ��    న��   �లం   కృత� � ధ��    �భవ�� త   II  

 

అ��ద�  

�ల�య�  వలన  �శ� త�న  వం��ర��  న�ం����.  ఆ  �ధ��        
వంశ�న   ���న��   అధర� వర��ల���.   

 

�ష� �   

వంశ�  నంద�  ��  స�కమ��  వృ���ం�  ఆ�� �� క  ��వల�        
సం��ం�ట�  �డ� �  అ�క  ధ�� �రణ�,  సం�ప�య��  వ�� �శమ       
వ� వస�నం�  ఏర� �చబ�న�.  జనన�  �ద�  మరణ�  వర��  గల  అ��  అ�క          
సం�� ర�ల�  (���కర� �)  వంశ���  �ద��  �ధ� త�  వ�ం��.  ��  అ��         
�ద��  అంత�ం�న�  అ��  సం�� ర��  ఆ  వంశ��  ������.  ఆ         
వంశ���  �వత  అధర� �ర ���  అవలం�ం�ట�  అవ�శ�  కల�.       
అం���ండ,  ఆ�� �� క  �� ��  ��ం�  అవ�శ��  �డ  ��  ��� ���.         
క�క   ఏ   �ప�జన�   �ర�న�   వంశ���   �ద�ల�   సంహ�ం�ట   తగ�.  

 

1.40  

అధ�� �భ��   కృష�   �ప�ష� ��   �ల���యః   I  

����   ����   ����య   �య�   వర�సంకర:   II  

 

అ��ద�  

ఓ  కృ�� !  వంశ�నం�  అధర� �ద�  �పబలమ�ట�త  �ల����       
�లటల���.  ఓ  వృ��వంశ  సం���!  అ��  �ల����  ప�తల�న�        
అ�౦ఛ�య   సం�న�   ఉత� న� మ��.   

�ష� �   

��త�  నంద�  �ం���గ� �ల�  మ��  ఆ�� �� �న� ��      
�నవసంఘ�  నంద�  స�త� వర �న  క��న  జ��  ���ర�.  �శ�  మ��         
స�జ�  ఆ�� �� ��వృ���  ��ం�ట�  ���  మ��  సంఘ���  జ��        
స�త� వర ��ల�న���  వ�� �శమ  ధర� ��  ఏ�� �  �యబ�న�.  అ��  ఉత�మ        
���  జ�� ం�ట  ���ల  ధర� వర �న�  మ��  ���వత� �  �న�  ఆ�రప�         
�ం��.  ���  �లభ��  త�� ��  ప��ట�  అవ�శ�న� ����,  ����        
��  పతనమ�ట�  అవ�శ��  అ�క���  �ం��.  క�క�  �ల�ల��,        
���ల��  ��  ��ంబ���  �ద�ల  సంర�ణ  అవసర�.  ����  ��ధ         



�పథ��� య�                                భగవ��త   య�తథ�  
 

ధ�� చరణ�ల౦�  �ల��ట  �� �  ��  దృ��  �డ��  పట��ం��.  �ణక�          
పం���  అ���య�  న�స�ం�  ����  ��రణ�గ  �ప�   ��కవం��        
�నం�న  ��  �శ� �ంపద�న��  ��.  క�క�  ���ల�  ధర� �ర� �ల�        
సంబం�ం�న  ��ధ  వం��ర�ల�  �మ�� ల�  ��న�  ��  ���వత� �        
మ��  భ� �వలన  వ�� �శమ  పద���  ��ం�ట�  ��� �న  ఉత�మ  సం�న�         
జ�� ం��.  అ��  వ�� �శమ  ధర� �  �ఫల�న�  సహజ�గ�  ����  క���ట��         
���  ���ల�  �చ� ల���  క����.  ���  అ�౦ఛ�య  సం�న�        
ఉత� న� మ��  వ� ��ర�  �పబలమ��.  సంఘ�న  �ధ� �ర���న��      
వ� ���  వ� ��ర��  ��త� �ం�  �ం��.  �నవ  సంఘ�న  అ�౦ఛ�య        
సం�న�   ���    ���   �ద��ల��   మ��   అ�ం���   �����.  

 

1.41  

సంక�   నర��వ   �ల�� �ం   �లస�    చ   I  

పత��   �త�   �� �ం   �ప��౦�దక���:   II  

 

అ��ద�  

అ�౦�త  సం�న�  వృ��య�ట�త  ��ంబ�����,  ��ంబ      
ఆ�ర��  �శన�  ��న  ���వ���  నరక  ��త�  సం����ం��.        
�౦�దక  ��య�  సం�ర���  ����యబ�ట�  అ��  అధర�        
��ంబ�ల�   �ం�న   �త��   పతన�   �౦���.   

�ష� �   

కర� �ండ�  సంబం�ం�న  ��లన�స�ం�  వంశ���  �త�ల�      
�య���ర��  �ం�డక  �ప�న��  �తృతర� ణ��  �యవల�న      
అవసర�  గల�.  ��� ��  ఆ��ం�ట  �� �  ఈ  �౦�దక  �ప�న�         
జరపబ��.  ఎం�కన�,  ��� భగ����  అ�� ం�న  ఆ�ర��  �ప�ద��       
�� క�ం�ట  �త  సమస�  �పఫల���  న�ం��.  ��� ���  �త��  ��ధ         
�పఫ�త�లన�భ�ం�  �౦డవ�� �.  మ���� ���  ���  ���      
�� ల�హ�  ల�ంపక  �త��త���  ��� �హ�నం�  బలవంత��      
��వవల�వ�� �.  ��  ��  సం�న�  ���  భగవ�  �ప�ద��  అ�� ం�న�         
ఆ  �త��  �త��త  �ప�ల  �ం�  మ��  ఇతర  �ర� ర  �వన  ప����ల           
�ం�  ��దల�  �ందగ����.  �త�ల�  అ��  స�య�  ��ట  ఒక         
వం��ర�.  �స�వ�న�  భ� ��క �  �వయం�  �ల�న���  అ��       
కర� �ండల�  తప� క  �యవ��.  ��  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న����  అ��         
కర� ల�  �యనవసర�  ��.  �వల�  భ� ��క �  �వయం�  �ల��ట  �� ��         
�న��  తమ  �ల�ల�  �తృ�వతల�  ��  అ�భ�ం�  అ�� ర�ల        
�ఃఖ�ల  �ం�  ����ల�  �యగ���.  ఈ  �షయ�  ��మ�� గవత�        
(11.5.41)   నం�   ఇ��   �ప� బ�న�   :  

�వ� ���ప�నృ�ం   �తౄణం   న   �ంక�   �యమృ�   చ   �జ�  



�పథ��� య�                                భగవ��త   య�తథ�  
 

స�� త� �   య:   శరణ� ం   గ�   ��న�౦   ప�హృత�    క���  

“సమస�  ధర� �ల�  ���  �� ��స��  ��ం��  ��ర�ంద�ల�       
ఆ�శ�ం�న  ��  మ��  ��  �ప��న  భ� ��ర ��నం�  ���  �శద��  గ��న��          
వ� � ��  �వతల  పట�,  ఋ�లపట�,  ��ంబ�  పట�,  �తృ�వతల  పట�  ఎ��          
�����,  �ధ� త�  ��  ��.  అత�  ���  ఋణప�  �౦డ�.”  �������          
భ� ��క �   �వ   ��ట   �� �   అ��   �ధ� తల�� �   సహజ���   �ర� � �౦పబ��.  

 

1.42  

����:   �ల�� నం   వర�సంకర�ర�:   I  

ఉ�� ద� ��   ��ధ�� :   �లధ�� శ�    �శ� �:   II  

 

అ��ద�  

�ష�చర� ల  �త  ���ర�ల�  న�ంప��,  అ�౦ఛ�య  సం�న�న�       
�రణమ�  ��  �పకర� ల  �త  అ��   రక�ల  �లధర� ��  మ��  ��          
ధర� ��   �శనమ��.   

�ష� �   

�న��  తన  చరమ  గమ� �న  ����  ��ం�  �ధ��        
సంఘ���  ���  వర ��ల  ��  సం�మ  ��� �  �ర ��ంపబ�న�.  అ�         
స�తన  ధర� �  ��  వ�� �శమ  ధర� ��  �� ��ంపబ�న�.  క�క�  స�తన  ధర�           
సం�ప�య�న�  భంగ�  క��ం�  �ధ� �ర���న  సంఘ�య�ల�      
సంఘ�నం�  అ�మయ  ప����  ఏర� ��న� �.  తత� �త��  �పజ�  తమ        
��తల�� �న  ��� ��  �స� �ం���.  అ��  �య��  అం���       
��వబ���.  అం���ండ,  ���  అ�స�ం�  జ��  �శ� య��       
అ�మయ����   ���క   తప� �.   

 

1.43  

ఉత� న� �లధ�� �౦   మ��� �ం   జ�ర�న   I  

నర�   �యతం   ��   భవ�త� ����మ   II  

 

అ��ద�  

ఓ  కృ�� !  జ�ర��!  �లధర� �ల�  �శన�  ����  �శ� త��        
నరక�క   ���ల��ర�   ���ష�    పరంప�గత��   ��   ���ం��.   

 

 



�పథ��� య�                                భగవ��త   య�తథ�  
 

�ష� �   

అ����  ఇక� డ  తన  �ద�న�  తన  �� �భవ��  ��ండ,        
�����ల  �� �  ���న�   వచన�ల�  ఆ�ర��  �గ�ం���� �.       
�స�వ  ��న��  �ం�ట�  అ��  స��న  �ర��.  �స�వ  ��న�  నం�          
ఇ�వర�  �����  �న� ��  స�య�  ���  ఎవ� ��  �స�వ  ��న�         
��� ౦శ��  అవగత�  ���న�ల�.  మరణ�న�  �ర� �  ఒక  వ� � �  ��         
��న  �పకర� ల�  ��య�� త��  ����  ఒక  పధ��  వ�� �శమపద��యం�        
గల�.  �రంతర�  �పకర� ల  యం�  �మగ� �న��  వ� � �  ఈ  ��య�� త�మ�         
��వబ�  ��న��  తప� క  అ�స�౦పవ��.  అ��  �య��  అత�  తన         
�పకర� ల�  ఫ�త��  నరక  �క�ల��  �ర� ర  ��త��       
�ందవల�వ�� �.  

 

1.44  

అ�   బత   మహ�   �పం   క��ం   వ� వ��   వయ�   I  

య��జ� �ఖ��న   హ��౦   స� జన�ద� �:   II  

 

అ��ద�  

అ�!  ఎంత  ���త�!  �ర�న  �పకర� ల�  ��ట�  ��  ��         
�ద�ప��౦��.  �జ� �ఖ��  అ�భ�౦ప  వ�న��  ఆశ�  ��       
స� జన��   వ�ంప����� �.   

�ష� �   

�� ర �����న  ఒక  వ� � �  తన  స� ంత  �ద��,  తం���  ��  త���  ��           
వ�ం�ట  వం�  �ప�ర� �న�  ���నవ�� �.  �పపంచ  చ��త�  అ��        
సంఘటనల�  అ�క  ఉ�హరణ�  గల�.  ��  అ����  ��కృష�భగ���        
భ���నం�న  ���ర��ల�  ఎ���ం��.  క�క�  అ��  �ప�ర� ��       
జరగ�ం�న��   �గ�కత   వ�ం��ం��.  

 

1.45  

య�   �మ�ప��రమశ�స�ం   శ�స��ణయ:   I  

�ర�����    ర�   హ�� స���    �మతరం   భ��   II  

 

అ��ద�  

ఒక�ళ  శ�స����న  ధృత���� �  ����  ������  మ��       
�ప��ర�  �య��డ�  అ�  న��   రణరంగ�న  వ�ం�న�  అ�  ��         
�మకర�   �గల�.   



�పథ��� య�                                భగవ��త   య�తథ�  
 

�ష� �   

���య  �ద�ధర� �ల  న�స�ం�  �����న  ���  మ��       
�ద��  �య�ర�  శ����  ఎ��� న��.  అ�  �యమ�.  ఒక�ళ  ఏ�న  అ��          
అసందర� �న  ప����  ఏర� �  తన  శ���  తన�  �ద��  �యదల�న�  ��          
�ద��  �య�ద�  అ����  �శ� �ం����.  �ప�  ప��  ��  ఎంత         
సమ��� హ��  ��� �  అత�  ���  ప�గ�ంప  ��.  ఈ  ల�ణ�  ల�� �          
��కృష�భగ����  అత�  �ప�   భ��డ�ట  �త  క��న��  అత�  �మల         
హృదయ��   ��ం��న� �.  

 

1.46  

సంజయ   ఉ�చ  

ఏవ��� � ��న:   సం��    ర�పస�   ఉ��శ�   I  

�సృజ�    సశరం   �పం   �కసం�గ� �నస:   II  

 

అ��ద�  

సంజ����   ప���:   అ����   రణరంగ�   న౦�   ఆ   �ధ��   ప��  
ధ��� ణ�ల�   �పక� �   పడ��   �ఃఖ��   క���త�న   మన��    కల��  
రథ�   నం�   చ��లబ��.  

�ష� �   

శ���న� �  నంద�  ప�����  ��ం�న��  రథ�నం�  అ����       
�లబ��  �ం��.  ��  అత�  �క��  ���గ  �వ�డ�ట  �త         
ధ��� ణ�ల�  ���  రథ�నం�  ���  ��� ం����.  ఆ  �ధ�గ  దయ         
మ��  �మల  హృదయ��  క��  ��కృష�భగ���  భ� ��క �  �వ  యం�         
�ల��న   �న��   ఆత� �� న��   �ం�ట�   అ���   ��� �.  

 

 

��మద� గవ��త   యంద�   ‘����త   రణరంగ�న   ��క   ప��లన�’   అ�  
�పథ��� య�న�   భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  

---------  

 



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

�� ���� య�  

���ర�  
 

2.1  

సంజయ   ఉ�చ  

త౦   త�   కృప��ష�మ��������ణ�    I  

��దన��దం   �క� ��చ   మ��దన:   II  

 

అ��ద�  

సంజ��  ప���:  �ం���ం��  అ���ల�  �ం�న  ��త��       
గల��,  ���  �ం�న���  అ�  అ����  �ం�న  మ��ద��న        
��కృ�� �   ఈ   �ధ��   ప���.  

�ష� �   

��క�న  ��,  �ంత,  అ����  అ�న�  ఆత� �� న  ��త� �న�        
�హ� ��.  �త� �న  ఆత� �ర�  ���  ���  �స�వ�న�       
ఆ�� ���యనబ��.  ఈ  ��క�న  ‘మ��దన:’  అ�  పద�  ��� �        
�ప�న�న�.  ��కృష�  భగ���  మ�  అ�  ����  సంహ�ం�  �ం��.         
ఇ�� �  కర �వ�   �ర� హణ�న  అవ�ధ�  క��ం�న  ��౦�య�  ����        
సంహ�ంపవ�న�  అ����  ��కృ�� �  ����� �.  ���  ఎ�� �  ఎక� డ        
�పవ��  ఎవ� ��  ఎ�గ�.  ���  ������న�   �న��  �హ� �న        
���ల�  ����ట  �ర�త� �  �గల�.  అ��నమ�  �గర�న  ప�న  �న��         
�హ� �న  ���ల�  అన�  �� ల�న  �హ��  ���ట  �� �  అత�         
ఎన� ��  ర�ంపబడ�.  ఈ  �షయ��  ��యక  �హ� వ�స��  వం�  �హ�         
�ర�  �ం�ం���  ‘����’  (అ�రణ��  �౦�౦���)  అ�  ��వబ��.        
అ����  �����నం�న  ఇ��  �పవర �న  అత��  �గ� �  ��.  ��న���న         
�న��  �ఃఖ��  ��కృష�భగ���  �ల�౦పగల�.  ఆ  �ప�జన�  �ర�        
భగ���  ఈ  ���న�  ���ం��.  ఈ  అ�� య�నం�  ��క  �హ�         
మ��  ఆత� �  ��� న  �� �ష�త� క�న  అధ� యన�  గల�.  ఇ�  పరమ         
������న  ��కృ�� �  �త  �వ�ంపబ�  ఆత� ���� ర  ��స���  ���   మన�         
��ం��న� �.  �న��  ఫ���  ��ండ  కర� ల�న�ం��  య�ర��న       
ఆత� తత�� �   నం�   ����న��   ���   ఇ��   ఆ�� ���   �ధ� మ��.   

 

 

 

 



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

2.2  

��భగ���చ  

�త�� �    కశ� ల�దం   �ష�   స�ప��త�    I  

అ�ర� �ష�మస� ర �� మ���కరమ��న   II  

 

అ��ద�  

��కృష�భ������  ప���:  ఓ  ��య�న  అ���!  ఈ  � �ష�సమయ�నం�        
ఇ��  కల� ష�  ��  ఎచ�  �ం�  ���ం�న�?  ��త�  ��వల  ���న          
�న�న�  ఇ�  అర��  �న���.  ఇ�  ఉన� త  �క�ల�  ��  �య�          
స�క�   అప����   క��ం��.  

�ష� �   

��కృ�� డన� �  �����డన� �  ఒక� ��.  క�క�  ��కృ���  భగవ��త       
య౦ద౦తట�  భగ����  ��� నబ��.  పరత�� � ���  యం�  భగ���       
చర�౦శ�.  పరతత�� మ�న�  �బహ� �  (సర� �� పక�న  ���ర  తత�� �)       
పర�త�   (సర� ��ల  హృదయ�లం�  �ల��న��  పరమ  ����       
��ష��ప�గ�)  భగ���  (������న  ��కృష�భగ���)  అ��  ��       
దశ��  అ��తమ��న� �.  ��మ�� గవత�  (1.2.11)  నం�  పరతత�� �       
ల�ణ��   ఈ�ధ��   వ� �ంపబ�న�.  

వద��   తత�త� �దస�త� ం   య�   ��నమద� య�  
�బ�� �   పర��� �   భగ���   శబ�� �  

“పరతత��   మ�న�  తత�� ��ల�  ��దశల�  అ��తమ�  �ం��.       
అవ�� ��  �డ  అ�న� ��  �న� �.  పరతత�� �  అ��  ��ధ  దశ�  �బహ� �,          
పర�త� ,   భగ����   వ� క ��   �యబ��.”  

��� �  ఉప�న��  ఈ  �వ� �న  ��  అంశ�ల�  చక� �        
�వ�ంపవ�� �.  ��� �యం�  �డ  �ర� �ం�,  �ర� �ంబ�,      
�ర� మండల�  అ�  ��  అంశ��  గల�.  �ర� �ం��  ��త�        
అధ� యన�  ����  ��థ�క  ��� � �  ��,  �ర� �ంబ��  అన�        
ఉప�తల��  ���   అవ�హన  ����న��  అంతకం�  మ�ంత  అ�వృ���        
��ం�న  ఉన� త  ��� � �య��.  ��  �ర� �గహ�  నం�  �ప��ంప  గ��న��         
అత� న� త  ��� � �  య��.  �వల�  �ర� �ం��  ���   అన�  ��         
�శ� �� పకత� ��  ���   ���ర�న��  ��  ఉజ�� ల  �ం��  ��ం�  ��త�         
అధ� యన�  ���  సంతృ��  �౦��  ��రణ  ��� ��ల�  పరతత�� �        
�బ�� ����  �ం�న���  �ల� వ�� �.  మ�ంత�  ��గ�ం�న  ��� � �       
�ర� �ంబ��  ఎ�గగ���.  క�క  అ��  �ర� �ంబ��  పరతత�� �  పర�త�         
��న�  �ల� బ�న�.  �ర�   మండల�  ���  �ప��ంపగ��న  ��� � ��        
పరతత�� �  �ప  ల�ణ�ల�  అ���  �ం�న  ���  �ల� వ�� �.  క�క�         
పరతత�� ��  ���   అధ� యన�  అధ� యన�  ��ట  యం�  �మ�� �న        
�రంద�  ఒ�  �షయ�న�  సంబం�ం�న  ��నప� ���  భ���  �క        
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పరతత�� �  �క�   భగ���  ల�న��  ���   అ���  �ం�న        
ఆ�� �� క���  అ�� త�మ  తత�� �� న  సంప�� �  �ం��.  �ర� �ం�,       
�ర� �ంబ�,  �ర� మండల�  నంద�  అంతరకర� �  అ�న� ��న�  ఈ       
��  దశల�  అధ� యన�  ��  ��� ���  ఒ�  తరగ��  �ం�న�ర�  ��తం          
�ప� ��.  

పరమ  �������,  �� స���  తం���న  ప�శర���  ‘భగ���’       
అ�  సంస� ృత  పద�  చక� �  �వ�ంపబ�న�  :  “సర�   సంపదల�,  సర� శ� ��,          
సర� �� ��,  సర� �ందర� ��,  సర� �� న��,  సం�ర���గ� �ల�     
సం�ర���  క��న  పరమ  ����  భగ��డ�  ��వబ��.”  �ప�         
ధనవం��,  �ప�   శ� �మం��,  �ప�   �ందర� వం��,  �ప� �� �మం��,  �ప�         
��నవం��,  �ప�   ��గ� వం�ల���  ఉన� ప� ���  ��  సర� సంపదల�,       
సర� శ��ల�  సం�ర���  క��  ��� మ�  ఎవ� ��  �ప� �ల�.  ��కృ�� �        
������నం�న  అ��  ��� ట�  అ���  ��� �.  ఏ  ���న�  �బహ� ,         
���,  ��  ��య��  వం�  ��వ� �న�  ��కృ�� ��  స�న��  సం�ర�         
���ల�  క���౦డ�.  క�క�  ‘�బహ�   సం�త’  (5.1)  యం�  ��కృ�� �         
�����డ�  �బహ� ���  ��� �ం�  �ం��.  అత��  స���  ��  అ���         
��  మ�వ� ��  ��.  అత�  ��ం��  అనబ�  ఆ����  �క  భగ���.          
అత�   సర� �రణ�ల�   �ల�ర��   :  

ఈశ� ర:   పరమ:   కృష�:   స�� �నంద��గహ:  

అ�������ంద:   సర� �రణ�రణ�  

“భగ���  ల�ణ�ల�  ప���  ����  క��  �ండవ�� �.  అ�న�        
ఎవ� ��  ��కృ�� �  అ�గ�ంప  �నం�న  ��కృ���  పరమ����.  అత�        
స�� �నంద   ��గ��.   ఆ����న   ఆ   ��ం��   సర� �రణ�ల�   �ర��.”  

��మ�� గవత�  నం�  �డ  ������  ప�  అవ�ర�ల  ప��క  �వ�ంప         
బ�న�.  ��  ��కృ���  ��త�  స� యం  ������న  భగ����  వ� �౦పబ�         
��� �.  అత�  �౦��  అ�క��న  అవ�ర��  మ��  ��ధ        
�� ంశ�ప��   �స��ం��   :  

ఏ�   �ంశక�:   �ంస:   కృష���   భగ��   స� య�  
ఇం����� �లం   �కం   మృడయ��   ��   ��  

“ఇచ� ట   ��� నబ�న��   ఆ����   అవ�ర�ల�� ��   ఆత�   �� ంశ  
అవ�ర��   �క   �� ౦�౦శ   అవ�ర��   (క�వ�ర��)   అ��న� �.   ��  

��కృ���   ��త�   స� యం   భగ���.”   (��మ�� గవత�   1.3.28)  

క�క�  ��కృ���  ఆ��న  ������  మ��  పరతత��   స� ���.        
ఆయ�  పర�త� ��,  ���ర  �బహ� �న��  �����  ��� �.       
�స�వ�న�  ������  సమ��న  బం��ల�ర�  అ����  �ం�ం�ట       
అ��త�.  క�క�  ��కృ���  ‘�త:’  (ఎచ�  �ం�)  అ�  పద��  తన          
ఆశ� ర� ��  వ� క ��  ����� �.  ‘ఆ�� �’�  ��వబ�  �గ�క���  �ం�న        
�న�ల�ం�  అ��  కల� ష�  ఎన� ��  ఊ�ంప�న���.  ‘ఆర� ’  అ�  పద�         
��త�  ��వల�  ఎ��  ఆత� �� న��  ఆ�రప�న  �గ�కత�  క���ం�        
�న�ల�  �డబ��.  ��త� ���  క��న��  పరతత�� �న  ��� ��  �క        
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భగ���  అ���  �ం�ట�  ��త  ల�� మ�  ఎ�గక  ��క  జగ���క�   �హ�           
ల�న�ల�  ఆక� �ంపబ���.  క�క�  �� �యన���  ���గ�.  ��క       
బంధ�  �ం�  ��� ��  ��� న  ��న�  ����  ‘అ��� �’�  ��వబ���.         
అ����  �����నప� ���  �ద��  ��ట�  ��క�౦�ట  �� �  తన        
��� క �  ధర� �ల�ం�  త�� ����� �.  అ��  ���  �ర� �  ‘అ��� ’ల�        
��త�  త�నద�  �వ�ంపబ�న�.  అ��  ��� క �  ధర� �  �ం�  త�� ��ట         
ఆ�� �� క  �వన  ��గ��  �డ� డక  ��ట�  ��ండ,  ఈ  �క�న  �ప���          
�ం�ట�  �డ  �న���  అవ�శ�వ� �.  క�క�  బం��ల  �డ  అ����         
��న  ����య�  ��వబ�  ���  ��కృష�భగ���  ఏ  ��త�        
ఆ��ం��ండ��.   

 

2.3  

� ౖ �బ� ం   �   స�    గమ:   �ర�   �తత�� �� పపద� �   I  

��దం   హృదయ�ర� ల� ం   త� ��� �ష�   పరన�ప    II  

 

అ��ద�  

ఓ  ��� !  పతన�రక�న  ఈ  న�౦సకత� �న�  �౦గ��.  ఇ�  ��  తగ�.          
ఓ   పరంత�!   ఇ��   �చ� �న   హృదయ   �ర� ల� ��   ���   �ంట�   ��� .  

�ష� �   

ఇక� డ  అ����  పృథ�����  సం��ంపబ���.  పృథ  ��కృ�� �       
తం���న  వ�����  �ద�.  క�క  అ����  ��కృ�� ��  రక �  సంబంధ��         
క���న� ��  ����న� �.  �����  ����  �ద��  ��ట�       
��క�ం�న�  అత�  �మ��త  ����డ��.  అ��  ��హ� ణ  ����        
�పవర �న�  క���న� �  అత�  �మ��త  ��హ� �డ��.  అ��       
������,  ��హ� ���  తమ  తం��ల�  త�న  ����  ��ల�.  క�క�         
అ����  అన���న  ���య�����  �ం�ట�  ��కృ���  అం�క�ంప��.       
అ����  ��కృ�� ��  ��� �  ఆప�����.  అం���ండ  ��కృ���  �పత� ���        
రథ�నం�౦�  అత��  �ర��  �� ��ం��ం��.  ఇ��   అవ�శ��       
ఉన� ప� ���  అ����  �ద���  త� �ం�న�,  అత�  అప�� ��  క��ం�        
�ర� �  ��న�డ��.  క�క�  ��కృ���  అ��  �పవృ��  అ����  వ� � �త� �న�         
తగద�  ��� �ం��.  ��� �న  ��� �  మ��  బం��ల  పట�  తన�  గల          
ఉ�ర  స� �వ�  �త  ��  �ద��  త� �ం���� న�  అ����        
��ంపవ�� �.  ��  అ��  ఔ�ర� �  �వల�  హృదయ  �ర� ల� �న�  ��కృ���         
��ం��.  ఏ  �������  అ��న��  ��న  అ��  ఔ�ర� ��  ఆ��౦ప�.         
క�క  అ����  వం�  వ� ���  అ��  ఔ�ర� ��  �క  అ��  �మ��త  అ�ంస�           
��కృ�� �   �పత� �   �� �శ�న   �ంట�   �డవవ��.   
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2.4  

అ��న   ఉ�చ  

కథం   �ష� మహం   సం��    ��ణం   చ   మ��దన   I  

ఇ��:   �ప���� � �   ����వ��దన   II  

 

అ��ద�  

అ����  ప���:  ఓ  శ��స౦�ర�!  ఓ  మ��ద�!  �జ���న  �ష�          
���లవం����   ����   �ణ�ల�   �ద��   నం�   ఎ��� నగల�?  

�ష� �   

��మ��న  ��� ��,  ���న  �����  ఎల��� �      
��ంపద�న��.  ��క�ళ  ����న�  ���  ఎ��� న��.  �ద�ల�       
��� ద�న�  �గ�ద�ట  ��రణ  మ�� ద.  ��� ���  ��  క�న��        
�పవ� �ం�న�  ��పట�  క�న��  వ� �ంప��.  అ�న�  అ�����  ఎ��� �ట        
అ�����  ఎ��  �ధ� మ��?  ��కృ���  ఎన� �న�  తన  �త�న��  ఉ�గ���         
��,  ���న  �ం�ప�  ���  ��  ఎ��� ��?  ఈ  �ధ�న  �దనల�          
��� ం��   అ����   ��కృ�� �   �ం�౦��.   

 

2.5  

��నహ��    �   మ�����   ���   ���౦   ��� మ�హ   ��   I  

హ�� ర���౦��   ����వ   ���య   ���   ��ర�ప����   II  

 

అ��ద�  

����న  మ��� ల  ��త�ల�  పణ��  ���  ��ం�ట  కం��  ఈ         
�క�న  �����  ��ం�ట  ఉత�మ�న�.  ��పం�క  �భ��       
���న� ప� ���  �రంద��  �ద��.  ���  వ�ం�న�  ��       
అ�భ�ం�   సమస���   రక �పం�లమ��.   

�ష� �   

���� �శ�ల  న�స�ం�  �ర�న  �ర� �ల�  �ల� ��  ����క �       
��న��  ��� �న  ����  త� �ంపవ�� �.  ��� ధ��  �ం�  ఆ� �క        
స�య��  �ం��ం�ట  �త  �ష� ���  ��వ��  ఆత�  ప��        
వ�ంపవల�  వ�� న�.  ��  �వల�  అ��  ఆ� �క  �రణ�ల�  �ర��  ప�����          
అం�క�ంప�ండ  ఉండవల�న�.  ఇ��  ప����ల�  ��  �����  తమ        
�రవ��  ��� ��.  అ�న�  ��  తన�  �ర�ంచద�న  �ద��న��  ���         
సంహ�ం�  ��క  ���ల  న�భ�ంప  దల�న�  రక ��క ��న  ���        
అ�భ�ం�ట   య��   అ����   ��ం��.   
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2.6  

న   �త�   �ద� :   కతర��    గ��   య�   �   జ�మ   య�   �   �   జ��:   I  

��వ   హ��    న   ����మ��   వ���:   �ప��   �ర����� :   II  

 

అ��ద�  

��  ���  జ�౦�ట�,  ��  మ�� ల�  జ�౦�ట�,  ఏ�        
�తకర�న�  ��య��� �.  ధృత��ష�  ���ల�  చం�  ��  ��ంప        
�౦�౦ప�.  అ�న�  ����  �ద�  రంగ�న  �  ��ట        
������ �.  

�ష� �  

����ల�  �ద��  ��ట  ధర� �న�  ��  అనవసర  �ంస�        
�రణమ��  �ద��  �యవ��  �క  �ద���  త� �ం�  ��టన�        
��౦చవ��  అ�న�  అ�����  ��య�న� �.  అత�  శ���ల�       
జ�ంప��న� � ��టన�  అత��  �వ���య��.  అ��,  �జయ�       
�శ� య��  ల�౦పగలద�  ��  ��.  ఎం�కన�,  �ద��  నం�  ఇ�         
ప��ల�  ఎవ�న�  �జయ�  ��౦పవ�� �.  ఒక�ళ  తమ  ప���        
�జయ�  ల�ం�న�,  తన  ప��  ధర�   సమ� త�న�  ధృత���� �  ����         
�ద��న  మర�ం�న�  ��  ��ండ  ��  ��ం�ట  �ర�భమ��.  అ��         
ప����ల�  అ�  ���  మ�క  �ధ�న  ప�జయ�!  ఈ  �వ�ల�� ��         
అ����  �ప�   భగవద� ���  ��ండ  �ప�   ���  మ��  మన�� ,         
ఇం��య�ల�  ���  �యం�తణ  గల�డ��  స� ష���  ���ం��న� �.       
�జవంశ�న  జ�� ం�న�  ��టన�  ��ంపవ�న�  �౦�౦�ట  అత�       
��గ� �న�  మ�క  �దర� న�.  ఈ  �ణ��  మ��  అ��  తన         
ఆ�� �� ���� �న��కృ�� �  �ధనల�  అత�  ��� స�  మ��  �శద�య�న�       
అత��  �జ�న  ��� �డ�  ��ం��న� �.  క�క�  అ����       
�� ��౦�ట�  అ��డ�  స� ష���  ��� �ంపబ�న�.  ఇం��య�ల�      
�య౦��౦ప�౦డ  ��న����  ఉద��౦పబ�  అవ�శ�  ��.  ��న�  మ��  భ� �         
���  �� ��౦�  అవ�శ�  ��.  ఐ�క  సంబంధ�ల��  ఉత�మ  �ణ�ల�         
���   అ����   �   �ణ�ల౦��   ��� �   �౦��.  
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2.7  

�ర� ణ� ��పహతస� �వ:   పృ�� �   �� ౦   ధర�    స�� ఢ��:   I  

య��� య:   �� �� �� త౦   ���   త��    �ష� ��   హం   ��   �ం   �� ౦   �పపన� �  
II  

 

అ��ద�  

�యంద�  �ర� ణ�   �ష  �రణ�న  ����  స� ధర�   �షయ�న  �హ�         
�ం�  �ం��  ��� ���.  ఇ��  ����  ఏ�  ��  ��� �  �తకర�          
�శ� య��  ��పమ�  ���   ��  అ����� �.  ����  ��        
��� డ�   మ��   శర�గ�డ�.   దయ��   ��   ఉప�శ�   ��ం��.   

�ష� �  

�పకృ�  �యమ�ల  న�స�ం�  ��క  కర� �  �ప��క� �  కలతల�        
�ల�రణ�  ల��న� �.  �ప�  అ����  కలత�  ఎ�ర��ం��.  క�క        
��త  ల�� ��  ��ం�ట�  స��న  �� �శ��స�  ఆ�� �� ���� �       
ఆ�శ�ం�ట  అంద��  ఉత�మ�.  మన�  �౦�౦ప�న� �  క��న��  ��త�        
నంద�  కలతల  �౦�  ��� �  ��౦�ట  �ర�  ఆ�� �� ���� �        
ఆ�శ�ంపవ�న�  �ద��స���  మనల�  ఆ��౦��న� �.  ఎవ�  �ప�య�       
��౦డగ�  ర��� ��  ����   వ౦��  అ��  కలత�.  అ��,  ఈ�క�  ప����          
ఎ��దన�  మన�  �౦�౦ప�న� �  ��త�న  కలత�  ���   �టంతట�        
క���౦��.  ���� �  ఎవ�  ���న�.  అ�న�  అ�  �జృం�ం�  మన�         
కలత�  క��ం��౦��.  క�క  ��త�  న౦ద�  కలతల�  ప�ష� �ం�        
��ట��  మ��  ప��� ర�  ��న��  ��న��  అవ�హన  ����ట��,        
����క  ���ష�   పరంపర�  గల  ఆ�� �� ���� �  ఆ�శ�ంపవ�న�       
�ద���న�  ఆ��ం��న� �.  అ��  ������న  ఆ�� �� ���� �      
ఆ�శ�ం�న  �న��  సర� ��  ఎ�గ  గ���.  క�క  �న��  ��క  కలతల          
యం�  ఉం���ండ  ఆ�� �� ���� �  తప� క  ఆ�శ�౦పవ��.  ఇ��  ఈ  ��క�         
��౦శ�.  

��క�న  కలతల�  ��� ���  ��వ� �?  ఎవ�  ��త�నంద�  � �ష�        
సమస� ల�  అవ�హన  ���న�ల�  అ��  �న�డ�  �ప� బ�న�.  ‘బృహ�రణ�         
�ప�ష��’(3.8.10)  నం�  కలత  �౦�న  �న��  ఇ��  వ� �ంపబ��  :  “�  �           
ఏతద�ర౦  �� �  అ����   �� �� ��  ���  స  కృపణ:”  –  “ఎవ�  �న���  � �ష��న            
��త  సమస� ల�  ప�ష� �ంప�,  ఆ�� ���  ���న��  అవ�హన�       
���న�౦డ  �నక�  వ�  మ��  ���ల�  వ�  ఎవ�  ఈ  �పపంచ��          
�����  ��  కృప��.”  �నవ  జన� �  ����  ��త  సమస� ల�         
ప�ష� �౦�ట�  ఉప�గప�  అత� ంత  ���న  �ధన�.  క�క  ఈ  అవ�శ��         
స�� ��గపర�  �న���  కృప��  (��)  అ��.  అ��  కృప���  �న� ��         
గల��  ��హ� ��.  అత�  ��త  సమస� ల�� ౦�  ప��� ర�న�  ఈ  �నవ         
జన� �  ఉప��ం��నగల  ��కవ౦��.  “య  ఏతద�ర౦  �� �  ����   �� �� ��         
���   స   ��హ� ణ:”  
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‘కృప��’  ��క���  �వన�  ��౦బ�,  స౦ఘ�,  �శ�  వం���        
�ర�  �ప�   ��మ�  �పద�� ం��  �ల��  వృ�  ���ం��.        
��రణ��,  �న��  �డ� �న  �హసంబంధ�ల  న�స�ం�  �ర� ,       
సం�న�,  ఇతర  బం��ల�  ��న  ��ంబ  ��త�  నం�  ఆశ���         
�ం��.  కృప��న��  ��  తన  ��ంబ  స�� ల�  మరణ�  �ం�         
ర�ంపగ��న��  �క  తన  ��ంబ�  �క  సంఘ�  తన�  మరణ�  �ం�          
ర�ం�న��  ��ం��ం��.  అ��  సం��క  ఆస� �  �నజం��లం��       
�చ�ం��.  అ�  ��  తమ  ��ంబ�  ర���ర�  �� క�ం�  �న� �.         
అ����  ��కవం�డ�ట�  ��ంబ  స�� ల  పట�  ఆస� �  మ��  ���         
మృ�� ��ం�  ర�ంపవ�న�  �౦ఛ�  తన  కలత�  �రణ�ల�  ఎ�గగ���.        
�ద��  ��ట  తన  ��� క �ధర� మ�  అవ�హన  ����న�  �చ� �న  హృదయ         
�ర� ల� ��  అత�  తన  ధర� �ల�  �ర� � �ంప�క  ���న� ���  అవగత�        
�����.  క�క  అత�  పర���� �న  ��కృష�భగ���  �శ� య       
ప��� ర��  ��ంచమ�  అ� �౦���� �.  ��కృ�� ��  అ����  ��� డన�       
శర�  ����� �.  �� హ�ర� క�న  సం�షణల�  అత�  ఆపదల��.       
����� ల  న�మ  జ��  సం�షణ�  ��� �  గం�ర���  �ం��.  క�క�         
ఇ�� �  �������� �  ఎ�ట  అ����  గం�ర��  ప�కదల��.  క�క�        
భగవ��త  ��న�న�  ఆ����  ��కృ���  ��,  ���  అవగత�  ����ట�         
�పథమ  ��� �  అ���డ�� �.  అ����  భగవ��త�  అవ�హన  ����న        
��న�  �తయం�  ��పబ�న�.  అ�న�  ����న  ��క  ��� ం��        
వ� � ��న  ��కృ�� ��  శర�  �ందనవసర�  �ద��,  ��కృ�� �  యం�గల        
అంత�త� �  ‘అ��’  అ�న��  ���  శర�  �డవ�న��  �� �� �ం�        
�ం��.  �స�వ�న�  ��కృ�� �  అంతర�హ� �ల�  ఎ��  �ద�  ��.  ఇ��         
అవ�హన  ��ం�  భగవ��త�  అవగత�  ����ట�  య�� ం�న�       
అంతకం�   �ప�    ����ండ�.   

 

2.8  

న   �   �పప�� �   మ�ప��� �   య�� క��� షణ�������I  

అ�ప�    ��వసపత� మృద�౦   �జ� ం   ���మ�   ��పత� �   II  

 

అ��ద�  

ఇం��య�ల�  ��ంప��న�వ౦�  ఈ  �క��  �ల�ం���      
�ర���  ��  �౦చ���� �.  �వతల  స� �� �పత� �  వ�       
సంపత� మృద���  మ��  శ��ర�త�  అ�  �జ� ��  ధ����       
��ం�న�   ఈ   �క��   ��   �ల�౦��న�ల�.  

�ష� �  

ధర� �న��,  ����స��ల��  స౦బ౦�౦�న  ��� ౦త�ల     
ప���న��  ఆ�రప�న��  ప�  ���ద�ల�  అ����      
�ప���౦��న� �,  ఆ�� �� ���� �న  ��కృష�భగ���  స�య�  ��౦డ      
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తన  �స�వ  సమస� �  అత�  ప�ష� �ం�  �న�లన��  ����న� �.  తన  �వన          
మ�గడ�  వృ�  ���న� ��  � �ష�సమస� ల�  �ల�ం���ట�  తన       
�మ��త  ��న�  ��ప�గమ�  అత�  �గ�౦పగ���.  అ౦���౦డ,       
��కృష�భగ���  వం�  ఆ��� �  స�య�  ��ం�  అ��  � �ష�సమస� ల�        
ప�ష� �౦���ట  అత��  అ�ధ� ��  క��ం��న� �.  �వల�  �ం�త� �,       
ఉన� త  పద�ల  వం��  ��త  సమస� ల  ప��� ర�న�  ఉప�గకర��        
��ల�.  ��కృ�� �వ౦�  ఆ�� �� ���� �  ��త�  అ��  సమస� ల       
ప��� ర�న�  �డ� డగల�.  క�క  ��౦శ�మన�,  ���  �����        
కృష��తన� వం��న  ఆ�� �� ���� �  �������� �  �గల�.  ఎం�కన�,      
అ����  ��త  సమస� ల�  ప�ష� �౦పగల�.  �౦�క  ����  ఎ��  సంబంధ�         
��ండ,  కృష�  �తన�   ���న�  నం�  �����న��  ��త�  �జ�న         
ఆ�� �� ���� డ�   ���తన�    మ��ప��   ����౦��:  

��   ��ప,   ��   �� �,   ��ద   ��   న�  
��   కృష�తత�� ���    ��   ‘��’   ��  

“ఒకవ� � �   �ద���న�   నం�   ��� ౦��న   ����న�   �క   �న   ��ంబ�   నం�  
జ�� ం�న   ��న�,   స�� � ��శమ��   �� క�౦�న��న�,   కృష�   ���న�న  
�����న�� �   ��త�   ప������,   ������న   ఆ�� �� ���� �  

�గల�.”   (��   �తన�    చ��మృత�,   మధ� �ల   8.128)   

క�క�  కృష��తన�   ���న�నం�  �����  ��ండ  ఎవ� ��  ����క        
ఆ�� �� ���� �  ��ల�.  ��క  �గ౦థ�ల౦�  �డ  ఈ  �షయ�  ఇ��         
�ప� బ�న�   :  

షట� ర� ���   ���   మం�తతం�త��రద:  
అ�ష��   ���   న   �� �   �ష�వ:   శ� ప�   ��:  

“�ద���న�   నం�   పం���న   ��హ� ��న�   కృష��తన�    ���న�నం�  
�����   ���   �క   �ష���   ���   అత�   ఆ�� �� ���� డ�ట�   అ���  
��ల�.   ��   ఎవ�న�   �న�ల�   నం�   జ�� ం�నప� ���   అత�  

�ష���న�   ��   కృష��తన�    వం��న�   ఆ�� �� ���� �   �గల�.”   (పద�   
��ణ�)  

జన� �,  మృ�� �,  వృ�� ప� �,  �� �ల��  ��క  �:ఖ��  ధన��        
�డ���ట  �� �  ��  ఆ� ���వృ���  ��౦�ట  �� �  �ల�౦పబడ�.        
�పప౦చ�  న౦ద�  ప�  ��ంత�ల�  సమస�  �వన  �కర� �ల�  ��,         
ఆ� �క��  ����వృ��  �౦�న��  �శ����   ఉన� ప� ���  అక� డ  �డ  ��క         
� �శ��  ఇంక�  ఎ�� గల�.  అక� �  �పజ�  ��ధ  ర���  �౦��ర�         
అ�� �ం���� �.  ��  ��  �జ�న  ఆనంద��  ��కృ�� �  �క  భగవ��త         
మ��  ��మ�� గవత��  ఆ�శ�ం�న�� �  ��త�  �౦దగ����.  అ��       
�గంథ��  కృష�సంబంధ  ���న��  ���న� ���.  కృష��తన� వం��      
������న  ��కృ�� �  �ప���  �� �  ���  అవగత�  ����న��  అ��         
ఆనంద�   ����ంపగల�.   

ఆ� ���వృ��  మ��  ��క  �ఖ�ల�న�  �న��  �ం��క,  �ం�క,        
��య  �క  అంత���య  సం�భ�ల�  ���ంపగ��న�,  ధ����       
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శ��ర�త�న  �జ� ���  ��  �వతల  స� ���పత� �  ��  తన  �క��         
�ల�ంప�లవ�  అ����  ��� �ం����  ��.  క�క�,  అత�       
కృష��తన� ��  ఆ�శ�ంపదల��.  అ��  �ం��మరస� �ల�  స��న      
�ర��.  ఆ� ���వృ��  �క  �పప౦��పత� �  అ�న�  �పకృ�  సం�భ�ల�  ఏ         
�ణ�న౦�న�  �శన�  �యబడవ�� �.  �ప��త�  చం�ద�క��      
�న��  �ర��న���,  ఉన� త  �క�ల�  ��  యత� �  �డ  ఒక� �బ� �         
���  �ట�బడవ�� �.  భగవ��త  (9.21)  నం�  �డ  :  “��  ���   మర�� �కం  �శ��”            
–  “�ణ� కర� ల  ఫ�త��  ��ం�నంత�,  ��త�  నంద�  ఆనంద  �ఖర�         
�ం�  అ�  �న  ����  ���  పతన�  �ం��”  అ�  ���   ఈ  �షయ�            
సమ��ంపబ��న� �.  అ��  �పపంచ�  నంద�  ప���  �జ�య�త�       
పతన�  �ం���� �.  అ��  పతన��  మ�ంత  అ�క  �క�న�  �రణ�ల�         
�న� �.   

క�క  �ఃఖ�ల�  ����  �ల�ం��నద��న�  అ����  వ�  మన�        
�డ  ��కృ�� �  ఆ�శ�ంపవ��.  క�క�  అ����  తన  సమస� �  �శ� య��         
ప�ష� �౦�మ�   ��కృ�� �   అ� �ం��.   అ��   కృష��తన� �ర ��.   

 

    2.9  

సంజయ   ఉ�చ  

ఏవ��� �    హృ��శం   ���శ:   పరన�ప:   I  

న   �త� �    ఇ�   ��న���� �    ���ం   బ�వ   హ   II  

 

అ��ద�  

సంజ��  ప���:  శ���ల�  జ�ం�  అ����  ఆ  �ధ��  ప��,         
��కృ�� ��  :  “��ం�!  ��  �ద��  �య�”  అ�  ���  �న�          
వ�ం��.  

�ష� �  

అ����  �ద���  ��  �ద�రంగ��  ��  ��టన�       
�పట���� డ�  �����  ధృత�����  ��� �  సం��ం�  �౦డవ�� �.       
��,  సంజ��  అ����  పరంత��  అన�  శ���ల�  సంహ�ంప  సమ��డ�         
���  అత��  ���  ��శపర��.  బం����  �రణ��  అ����        
��� �క��  అ��న��  �క�న�  ��న�,  పర���� �న  ��కృ�� న�       
��� డ�  శర��౦��.  ��ంబ  బంధ�ల  వలన  ఏర� �న  �క��ం�  అత�         
�ంట�  ��వ�  కృష��తన� �  �క  ఆ�� ���  �క�   ప��ర�  ��న�  �త          
��న�ప�శ��  �ం�  తప� క  �ద��  ��న�  ఇ�  ��ం��న� �.        
అ����  ��కృ�� �  �ం�  ��న�ప�శ��  �ం�  �వ�  వర�  �ద��         
�య�న� ం�న   ధృత���� �   సం�ష�   ��శ�   �రవ�� �.   
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2.10  

త��చ   హృ��శ:   �పహస�� వ   �రత   I  

�న��భ�ర� ��    ��దన��ద౦   వచ:   II  

 

అ��ద�  

ఓ  భరతవం���!  ఆ  సమయ�న  న�� �  ��కృ�� �  ఇ��నల  న�మ         
�ఃఖమ�� �న   అ�����   ఇట���.  

�ష� �  

హృ����  మ��  �����  అ�  ఇ�వ�  స�� �త  ���ల  మధ�          
సం�షణ�  జ���ం��.  �����  ���వ��  స�న  ���  య౦�౦��.        
��  ���  ఒక�  స� చ� ంద��  మ�క��  ��� డ�� �.  ����  ��� ��         
�ర��న౦�న  ��కృ���  న�� �ం��.  అ�న�  తన  భ���  ��న��        
�����  ��,  �����  ��,  �����  ��  వ� �ం�ట�  భగ���         
అం�క�ం��.  క�క�  భ���  తన�  ����  అం�క�ం�నంత�  అత�  ఆ         
�� న�  �� క�ం�  ��� ��  అవసర�న  �౦�ర� ��  స౦��౦��.  స�� ల�        
�భ�  క��న���  ఆ  ����� ల  న�మ  సం�షణ�  ఇ��నల  సమ��న         
బ�రంగ��  జ��న��  ����న� �.  క�క�  భగవ���  �ధన�  ఒక  �ప�� క         
వ� � ��  ��,  స౦ఘ�న�  ��,  ���  ��  సంబం�ం�న�  ��ండ         
�న�లంద��ర�  �� ��ంపబ��న� �.  శ�����  లంద��  స�న��      
���   ��ట�   అ������ �.   

 

2.11  

��భగ���చ  

అ��� నన� �చస�� ం   �ప�� ��ంశ�    �ష�   I  
గ��నగ��౦శ�    ���చ��   ప���:   II  

 

అ��ద�  

������న  ��కృష�భగ���  ప���:  �పజ��  ��న  ప��ల�       
ప����  ��  �ః�ంపదగ�  �షయ��  ���   �ః�౦���� �.       
��ం��న� ���  ��� ��,  మర�ం�న  ���  ���   ��       
పం���న��   ��ంచ�.  

�ష� �  

భగ���  �ంట�  ���� న��  �� క�ం�  ��� �  ప����  ���డ�        
����  గ���  మంద�ం��.  భగ�����  ప���:  “��  పం���  వ�         
������ �.  ��  �జ��  ప౦���న��  అన�  �హ��  మ��  ఆత� �         
���   ఎ��న��,  �హ�  �క�   ఏ  ����  ��� �  (��ం��న�   ���యం�          
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��,  మృత  ���యం�  ��)  ��ంపడ�  ���గ�.”  త�ప�  అ�� య�లం�         
�వ�౦పబ�న���,  ��క  ప�ర ��,  ఆ�� �� క  (�వ)  ప�ర ��  మ��  ఆ         
�ం�ం��  �యం��ం����  ���   ఎ��ట�  ��న�.  అ����       
�జ�య��  ��  �ం�క  ఆ�ర  �షయ�లకం��,  మతధర�   �యమ�ల�        
అ�క  ���న� �వ� వ�న�  ��ం��.  ��  ��క  ప�ర ��,  ఆత� ,  భగ���         
��� న  ��న�  మత  ��� క  �యమ�లకం��  మ�ంత  �ప�న�నద�        
అత��గ  �౦��.  అ��  ��న�  ��ం�ట�త  అత�  తన�  ��  �ప�           
�ప�� వం���  �పద�� ం��ం�  ��ం�  �ండ�డ�.  అత�  సహజ��       
�ప�   పం���  �క��ట�  అత�  ���ంపదగ�  �షయ��  ���         
���ం��ం��.  �హ�  ఒక�� �  ����,  అ�  ��  ��  ��  ��  న�ంపక           
తప� �.  క�క�  �హ�  ఆత� వ�  �ఖ� �న�  ��.  ఇ�  ఎ��న  ��  �జ�న           
పం���.   అ�����   ��క�హ�   ఏ   ���   యం�న� �   �ఃఖ�రణ�   ��ల�.   

 

2.12  

న   �� �హం   ��   �సం   న   త� ం   ��   జ���:   I  
న   �వ   న   భ��� మ:   స��    వయమత:   పర�   II  

 

అ��ద�  

����,  ��  ��,  ఈ  ��లంద���  ����౦డ�  సమయ����        
��.   ఇక   �ం�   భ�ష� ��   నం�   మన�వ� ర�   ఉండక��.  

�ష� �  

�ద�లం��,  ‘క�ప�ష��’  నం��,  ‘�� �శ� త�ప�ష��’  నం��      
అసం�� ��న  ��ల�,  ��  వ� � �గత�న  కర� ల�,  కర� ఫల�లన�స�ం�,  ��        
��ధ  ���ల  న�స�ం�  ������  ���  ��ం��ం�న�       
�ప� బ��న� �.  ������  �ప���  హృదయ�  నం�  తన  స� ��ంతర        
�ప�న  �ల���ం��.  ��� ౦తర�ల�  భగ���  ద�� ంపగ��న      
������  ��త�  సం�ర���  మ��  �శ� త��న  �ం��       
�జయ��   �ం���� �:వ� � �త� ��   

���    ��� �ం   �తన�� త���   ఏ�   బ��ం   �   �ద��   ���  
త�త� స�ం   �   �పశ� ��   �����ం   ���:   �శ� �   �����  

(   క�ప�ష��   2.2.13)  

అ���న�  ��పబ�న  ఈ  ��క  సత� �  �స�వ�న�  ��నర���న�        
�ప�   ��నవం���  న�ం�  జ�లంద�  �ర�  �ప� బ�న�.  ���,  అ����         
మ��  �ద�రంగ�న  సమ��న  ��లంద��  ��� �న  ��ల��       
మ��  బ�� వస���,  ���వస���  వ� � �గత  ��లంద���  ��  �శ� త        
�ష�డ��  భగ���క� డ  స� ష���  ��� ��� �.  ������  పరమ       
����.  భగ���  �శ� త  సహచ��న  అ�����  అక� డ  సమ��న        
��లంద��  �శ� ��న  వ� � �గత  ఆత� �.  ��  �త�ల�న  ఏ        
సమయమం��  వ� � �గత  ����  ఉండక���.  ఇక  �ం�  ��  �శ� త         
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వ� � �గత  ఆత� ��  ఉండక��.  అన�  ��  వ� � �త� �  �త�ల�నం�        
����ం��,  భ�ష� ��నం��  �డ  ఎ��  అవ�ధ�  ��ం�  �రంతర�        
�న�గ�న� �.   క�క   ఎవ�   �ర��   ��ం�ట�   ఎ��   �రణ�   ��.   

��న౦తర�  ��త�   ���� దన  �ం�  బయటప�  ���ర  �బహ� �        
నం�  �న�  తన  వ� � �త� ��  ��� �న�  ప��  ���ద  ��� ంత��         
పరమ  ������న  ��కృష�భగ���  ఇక� డ  సమ��ం�ట  ��.  అ��  ���         
వ� � �త� �  �వల�  బద����యం�  ��త�  ����ం�న�  ��� ంత�  �డ        
ఇక� డ  సమ��ంపబ�ట��.  ఉప�ష��ల౦�  ��� �౦పబ�న��  భగ���      
వ� � �త� �  మ��  ఇత�లంద�  వ� � �త� �  �డ  భ�ష� ��నం�  �శ� త��        
�న��న�  ��కృ���  స� ష���  ��య����� �.  �����నం�న      
��కృ�� �  ఈ  వచన�  �ప�   ����క�న�.  ఇక� డ  ��కృ���  ���న  ���          
వ� � �త� �  ��క�  ��  ఆ�� �� క�  �ద�  �����  ��౦పవ�� �.        
ఒక�ళ  ���  వ� � �త� �  ��కమ��  ఆ  �దన�  అం�క�ం�న�        
��కృష�భగ���  వ� � �త� �  నంద�  �ద��  ఎ��  �� �౦పగల�?  ��కృ���        
��  గత�నం�  ఉం�న��  మ��  భ�ష� ��నం�  �డ  ఉం�న��        
స� ష���  ��� �ం�  ����.  అత�  తన  వ� � �త� ��  అ�క  �ధ���         
���ం�  �ం��.  అం���ండ  ���ర�బహ� �  అత��  �బ�  �ం�న�        
�పక�ంపబ�న�.  ఈ  �ధ��  ��కృ���  తన  ఆ�� �� క  వ� � �త� ��  సర� �         
�న��ం��ం��.  ఒక�ళ  అత��  ��రణ  బద�����  అం�క�ం�న�       
����క  ధర�   ��స���  అత�  భగవ��త�  ��వ�  ఉండ�.  �నవ  సహజ�న          
���ర�ల  �ష�ల�  ���౦��  ��న�   �న��  �శవణ�యక�న       
�ధనల  �న� ��  ��ంప�ల�.  భగవ��త  అ�న�  అ��  ��త� �ల�� ౦���        
అ�త�న  ��స��.  ��క  �గంథ����  భగవ��త�  ����.  ��  ఎవ� �న�         
��కృష�భగ���  ��న�   �న�డ�  ��ం�న�  �ంట�  అ�  తన  ���ఖ� త�         
��� ��.  ఈ  ��క�నం�  ��� నబ�న  బ�త� �  అ�న�  వ� వ��కమ��,        
అ�  �హ�ల�  సంబం�ం�నద��  �����  ��౦���.  ��  ఈ        
��క�నం�  ఇ�  వర�  ��త� ���  ఖం�ంచబ�న�.  ��ల  ��త�   ����         
ఖం�ం�న  �దప  �హ��  ��� న  వ� వ��క  �వ�  ��కృ���  ��కృ���         
ఎం��  �ప���ం��?  అన�  ఇక� డ  వ� ��ల  వ� � �త� �  ఆ�� �� క  ప����         
�ప���౦పబ�నద�  ����న� �.  ���  ��������� �  వం�  �ప�        
ఆ��� ల౦ద�  సమ��ం�  ��� �.  క�క  భగవద� ��ల�  ఆ�� �� క  వ� � �త� �        
అవగత�  ���నబ�న�  భగవ��తయం�  ప��ట�  స� ష���  ��� నబ�న�.       
��కృ�� �  ����వత� �  పట�  అ�య�  క���ం���  ఈ  �గంథ��        
అవ�హన  ����ట�  �పయ�� ం�టమ�న�  ���ర�  ���గ  �����       
��న  చంద���ం��.  ఆ  ��  �త�  �రవ��  ఎవ� ��  ��  ���          
�డ��.  అ��  �తయంద�  చ�ర�  అ�� య�నం�  ��పబ�న��,  ��కృ�� �        
భ���న���  భగవ��త  మ�మ  చక� �  అవ�హన  �గల�.  ఇత��వ� ��  ��         
��  �డ��.  భగ���  ఉ���  సం��ం�  అ�య�గ���న  వ� ���  �త�         
స� ృ�ం�ట�  �డ  సమ���  ��ల�.  క�క�  �త�క�   ���ద  �ష� �         
సం�ర�త� ��  త�� ��  ప��ం�ట�  య��.  ���తన�   మ��ప��       
���ద  �ష� �  ప�౦ప�ద��,  అ��  ���ద  తత�� ��       
అం�క�ం�న��  �జ�న  ��రహస� ��  అవగత�  ����  శ� �నంత��       
��� �న�  �చ� �ం��.  వ� � �త� మ�న�  అ�శ� త�న  ��క  జగ��న�       
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సంబం�ం�న�న�  భగ���  �త�  ��ంపనవసర�  ��.  అన�  ���        
మ��  భగ���  వ� � �త� �  �త� సత� �.  �న  ��� నబ�న��  ఈ  �షయ�         
�ద�ల   �త   సమ��ంపబ�న�.  

 

2.13  

����� �   య�   ��   ��రం   �వనం   జ�   I  
త�   ��న�ర����� �రస��త   న   �హ� �   II  

 

అ��ద�  

�హ��  �రంతర��  ఈ  �హ�  నం�  �ల� �  �ం�  �వన��,         
�వన�  �ం�  వృ�� ప� ��  �కమ��  �ం��ం�న��  ��త�   �డ        
మరణసమయ�న  మ�క  �హ��  �ం��.  అ��  ��� �       
����� ��   �హ�   �ంద�.   

�ష� �  

�ప�����  వ� � �గత  ఆత� �నం�న,  ఒక�� �  ���గ�,  ఒక�� �       
�వ��గ�  మ��క�� �  వృ���గ�  వ� క �మ��  �ప��ణ�  తన  �హ��        
��� �ం��.  అ�న�  ఆత�   ��త�  అక� �  ����ం�  ఎ��  ��� �         
�ంద�.  ఈ  ��త�   �వ��  మరణసమయ�న  �హ��  ���   మ�క         
�హ�న�  ప��మ�  �ం��ం��.  త�ప�  జన� �  ��క�న  ��        
ఆ�� �� క�న  మ�క  �హ��  �ం�ట  �శ� యమ�ట�,  అ����  తన�ం�        
�������న��  �ష� ���ల  మరణ  �షయ�న  �ం�ంపనవసర�  ��.       
అం���ండ,  ��  తమ  �త  �హ�ల�  ���  �తన  �హ�ల�  �ం�ట          
�� �  �తన  శ� ��  �ందగలర�  అత�  సం��ంపవ��.  ��త�న  �న��         
కర� న�స�ం�  ��ధ��న  �ఖ�ల  �ర�  ��  �ఃఖ�ల  �ర�  అ��         
�హ��� �  క���ం��.  ��� �  మ��  ����  ఇ�వ��       
��� �� �న౦�న  త�ప�  జన� �న  తప� క  ఆ�� �� క  �హ�ల�       
�ంద��� �  ��  క�స�  ఉన� త  �ఖ�ల  �ర�  స� ర ���ల���.  క�క�         
��ం�ం��   ఏ   �ధ��   జ��న�   �౦�౦�ట�   �రణ����   ��.  

��త� ,  పర�త�   మ��  ��క,  ఆ�� �� క  �పకృ�ల�  సంబం�ం�న        
��న��  ప��ర���  క���ం���  ��డనబ��.  అ����  �హ�ల       
��� �   ఎన� ��   �హ�   �౦ద�.  

ఆత�   �క� ��  ఖం�ం�ట�  ���ద�  �ప��దన�  ఆ�ర��       
����  ప��  ����ల  ఏ�త� �ద��  (అ�� త�ద��)  మన�  ఏ        
��త�  అం�క�ంప��.  అ��  ��ధ  �పత� �త� ��  ఖం�ంపబ�ట       
పర�త� �  ��� �౦దగల  ����  ���.  ఇ�  పర�త�   ��� ర�తమ��        
��� ంత�న�  వ� ��క�.  భగవ��తయం�  ��� �ంపబ�న���  భగ���      
అ౦శ�  �త� ��  (స���)  ����ం�  ‘�ర�’��  ��వబ��.  అన�        
��  ��క  �పకృ��  పతనమ�  స� �వ��  క���ం��.  �� ��        
�ం�న�మ� ట  �డ  ���  అ��  అంశ�ప�న  ����ం��.  ��త�   ���         
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����  ��  ��న��,  ఆనంద��  అ�భ�ం��  �త� ��త��       
�న��ం��.  �ప�వ� � �  �హ�నం�  �ల��  పర�త� �  �లవబ�  అంత�� ��        
�ంబ  �ప��ంబ  ��� ంత��  అన� �ంపవ�� �.  అత�  బద�����  ��� �.        
ఆ�శ�  ��యం�  �ప��ం�ం�న��,  ఆ  �ప��ంబ�నం�  �ర� �,       
చం���,  న��త��  �డ  �చ�ం��.  న��త�ల�  ��ల  �డ�,  ��� �         
�క  చం���  పరమ  �����  �ల� వ�� �.  ఇక� డ  అ����  అంశ  ���న          
��త� �  ����ధ� �  వ�ం��.  ������న  ��కృ���  పర�త� �       
��� �.  చ�ర��  అ�� య�  ఆరంభ�న  ��యబ�న��,  ���వ��       
స�న����  �ం�న��  ��.  అ����  �డ  ��కృ�� ��  స�న  ���  గల��న�          
��  ��కృ���  అ����  కం��  ఉన� త  ���యం�న� ��  ���,  �����         
న�మ  గల  ఉప�శ��  మ��  ఉప�శ�  �౦���  అ�  సంబంధ�         
అర �ర�తమ��.  ���వ��  �డ  ��శ� ��  ����న�  అం��  ఒక�        
���,  మ�క�  ��� డ�  అవసర�  ��.  ��బంధ��  ��� ��న        
��వ� ��  ����క  �ధ���  ఉండ�ల�.  అ��  ఉప�శ�       
��ప�గమ��.  క�క  ఇ��  �ప��త  ప����ల�  ������,       
�స� ృ��� డ�  ���న  అ����  కం��  ������న  ��కృష�భగ���       
ఉన� త���   యం�న� ��   అం�క�ంపబ��.   

 

 

2.14  

���స� �� ��   ���య   ��ష��ఖ�ఃఖ�:   I  
ఆగ����   ��� �� ం����స�    �రత   II  

 

అ��ద�  

�ం����!  �ఖ�ఃఖ�ల  ��� �క�న��  �క�,  �ల�కమ�న  ��       
�క�  �త��ష� �ల�ల  �క�కల  వం��.  ఓ  భరత  వం���!  అ�         
ఇం����భవ�ల  వలన  క���ం��.  ఎల���  కలత�౦దక  ���       
స�౦�ట�   ��� �నవ��.    

�ష� �  

��� క �  ధర� ��  చక� �  �ర� �ం�టయం�  �ఖ�ఃఖ�ల      
��� �క�న  �క�కల�  స�ం�ట  �న��  ��� �నవ��.  ��క       
�యమ�ల  న�స�ం�  �ఘ�స�  (జనవ�  –  ��బవ�)  నం�  ��వరణ�         
అత� ంత  చ��  �ం�న�  �ల���  ���  �� న�చ�ంప  వ��.  ��క         
�యమ�ల  న�స�ం���  అ��  �� న�చ�ం�ట�  స౦��౦ప�.  అ��,       
�స��ల�న  అత� ంత  ����ం�  సమయ�న  అన�  �,  ��  �స�ల�         
�డ  ����  వంట�ల�  వం�ట�  స౦��౦ప�.  ��వరణ�ల  వలన        
అ�కర� ��  క��నప� ���  �న��  తన  ��� క �  ధర� ��  �ర� � �౦పవ��.        
అ��  �ద��  ��ట  ����ల  �క�   ధర� �.  క�క  �����  తన          
�����  ��,  బం���  ��  �ద��  �యవల�  వ�� న�  తన  ��� క �          
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ధర� ��ం�  �ల����.  ��న�  మ��  భ� �వలన�  �న��       
��బంధ�ల  �ం�  తన�  ���ం��నగల�.  క�క  ఆ  ��న  ����  ఎ��ట          
�ర�   అత�   ధర� �ర� హణ�   సంబం�ం�న   �యమ   �బంధనలన�స�ంపవ��.   

ఈ  ��క�న  అ����  సం��ం�న  �ం�  �మ�ల�  ���న� �  కల�.  అత��          
‘�౦�య’  అ�  సం��ం�టవలన  అత�  త��  ప��న  గల  రక �  సంబంధ��,          
‘�రత’  అ�  సం��ం�ట  వలన  అత�  తం��  ��న  గల  �ప� తన��          
��ం��.  ఈ  �ధ��  �ం�  ��ల  �ం��  అ����  �ప�   �రసత� ��          
క����� �.  అ��  �రసత� �  స� ధర� �ర� హణ  యం�  అత��  �ప�         
�ధ� త�  క��ం��న� ం�న  అత�  �ద���  ��క�ం�ట�  అవ�శ�       
��.   

 

2.15  

యం   �   న   వ� థయ��� �   ��షం   ��షర�భ   I  
సమ�ఃఖ�ఖం   �రం   �   మృత�� య   కల� �   II  

 

అ��ద�  

��ష  ���� డ�న  ఓ  అ���!  �ఖ�:ఖ�ల�  కలత�ందక,  ఆ  �ం�ం�         
యం��   ���   �����   �శ� య�గ   ���న�   అ��డ��.   

�ష� �  

ఉన� త�న  ఆ�� �� �����  �ం�ట�  ��ర�శ� య��  క��,      
�ఖ�ఃఖ�ల  �క�కల�  స�న��  స�ంపగ��న  �న��  ���న�       
�స�వ��  అ���.వ�� �శమ  ��న�నం�  �ల�వ  ఆ�శమ�న  స�� స�       
�స�వ�న�  ��� �  కష��యక�న�.  అ�న�  ��త��  ప��ర��       
����టయం�  �శ� య�  క��న��  కష�����   ఎ��న�  తప� క       
స�� ��శమ��  �� క�ం��.  అ��  కష���  ��రణ��  గృహబంధ�ల�       
��౦��నవల�  �న� ం�న  క���ం��.  ��  ఎవ�న�  అ��  కష��ల�        
స�ంపగ��న�  �న��  ఆ�� �� ����  ప��ర��  �గల�.  అ��,       
�� యవం��ల�  ��  ��య�న  ���  �ద��  ��ట  కష��న�,        
������  అ����  ధర� �లన  �షయ�న  దృఢ�శ� య�  క��       
�ండవ�న�  ఆ��ంపబ�న�.  ���తన�   మ��ప��  ఇ�వ�  ���ండ�       
వయ�� నం�  స�� స��  �� క�ం��.  అత��న  ఆ�రప�న��  �వ��న       
�ర� �  ��  వృ����న  త���  ��  ��ట�  ఇత��వ� ��  ��.  అ�న�          
ఉన� త  �ప�జన�  �ర�  స�� స��  �� క�ం�,  ఉన� త  ధర� �ర� �ల�        
�ర� �ం�టయం�  ���  ����.  ��క  బంధ�ల  �ం�  ��� ��        
��ం�ట�   అ��   �ర��.  
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2.16  

�స�   �ద� �   ��   ���   �ద� �   సత:   I  
ఉభ�ర�   దృ�� � న�స�� న�స�త�� ద�� �:   II  

 

అ��ద�  

అస��న�(��క  �హ�)  ఉ��  �ద��  మ��  �త� �న���  (ఆత� )        
��� �ద��  సత� �దష��న��  �శ� �ం�  ��� �.  ఈ  �ం�ం�       
తత�� ��   ���   ప���ం�   ��   �షయ��   ���క�ం��.   

�ష� �  

��� �ం�  �హ�న�  ఉ��  ��.  �హ�నంద�  ��ధ  �వకణ�ల        
���  �ప���యల�  �హ�  �ప��ణ�  ��� న�  �న��న� ద�  ఆ��క        
�ద�   ��స��  �డ  అం�క�ం��న� �.  ఈ  �ధ��  �హ�  నం�  ���దల          
మ��  వృ�� ప� ��  క���న� �.  ��  ఎల��� �  మన��   మ��        
�హ�నం�  అ��  ఎ��   ��� �  క��న�  ఆత�   ��త�  ఎ��  ���   ��ం�           
�శ� త��  ����ం��.  అ��  ��క  ప�ర ��న�  మ��       
�వప�ర ��న�  న�మ  గల  �ద�.  స� �వ���   �హ�  �త� ప�వర �న�        
�ం��ం��,  ఆత�   �శ� త  ల�ణ��  క���ం��.  అ��   తరగ�ల        
సత� �దష�ల�  ���ర���  మ��  ��ర���న  ఇ�వ��  ఈ  �షయ�        
���క�౦పబ�న�.  ��� �  మ��  అత�  �మ�ల��   �డ  స� యం�ప�శ��        
��న  ఆ�� �� క  ����  క���న� ��(�� �౦�  ����� వ��      
��� :)’��� ��ణ�’  (2.12.38)  నం�  �ప� బ�న�.  అన�  ‘స��’,  ‘అస��’  అ�         
పద��  �ం��  వ�స�  ఆత�   మ��  ��కప�ర ��ల�  ��ం��న� �.        
ఇ�   సత� �దష�లంద�   అ���య�.   

అ��న  �ప�వ��  కలత�ం�న  ��ల�  ��కృష�  భగ���  ఒస�న        
ఉప�శ�న�  ఆరంభ���.  అర� ��  మ��  అర� �య  భగ���  న�మ        
గల  �త� సంబంధ��  �న:  �� �ం�ట,  భగ���  మ��  అత�  అంశ�న         
��ల  న�మగల  �ద��  ప��ర���  అవ�హన  ����ట  అ�  అంశ�ల�         
���ం��.  భగ���  మ��  తన�  న�మ  గల  �ద�  సం�ర�త��         
మ��  అంశ�న�  న�మ  గల  సంబంధ�  వం�ద�  ���,  తన�  ���           
స౦���ధ� యన�  ��ం�ట  �� �  �న��  భగవత�త� ��  �గ�ంపగ���.       
‘��ంత  ��త�’  లం�  మ��  ��మ�� గవత�  నం�  సమస�  సృ���         
��కృష�భగ���  �లమ�  అం�క�ంపబ�న�.  ఉన� త  మ��  �� న�పకృ�ల       
�� �  అ��  సృ��  వ� క �మ��ం��.  సప���� య�న  ��పబడ�న� ��       
���  ఉన� త  �పకృ��  �ం�న����� �.  శ� �  మ��  శ� �మం���  న�మ         
�ద�  �క��న�,  శ� �మం��  ��� డ��  మ��  శ� �  �క  �పకృ�  య�న�          
అత�  ఆ�న�న౦�౦�నద��  అ౦�క�౦పబ�న�.  క�క�  యజ��      
మ��  �వ�ల  �షయ�  వ�  ��  ���  మ��  ��� ల  �షయ�  వ�           
��లంద��  స�  ��కృష�భగ���  ఆ�న�  న౦�౦��.  అ��న�       
న౦�న� ౦త  �ల�  అ��  స� ష��న  ��న��  �ం�ట  అసంభవ�.  అ��         
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అ��న��  �ల�ం�  �శ� త��  సర� �లజ�ల  ����వృ��  �ర�       
��కృష�భగ���   భగవ��త�   ��ం���� �.   

 

2.17  

అ���   �   త�� ��   �నసర� �దం   తత�   I  
��శమవ� య�� స�    న   క�� �   క��మర��   II  

 

అ��ద�  

శ�ర  మందంతట�  �� �ం��న�   ఆత�   �శన�  ��ద�  ��        
������.  అ��  అ����న  ఆత� �  న�౦ప��ట�  ఎవ� ��       
సమ���   ��.    

�ష� �  

ఈ  ��క�  �హమంత�  �� �ం��న� �వ౦�  ఆత� �క�   �త�        
తత�� ��  మ�౦త  స� ష���  �వ�౦��న� �.  �హమ౦ద౦తట�      
�� �౦��న�   ���  ఎవ� �న�  �గ�౦పగల�.  అ��  �తన� �.  క�క�        
సం�ర��హ�  నం�  �క  ఏ�న  ఒక  �గ�నం�  క��  �ఖ�ఃఖ�ల�         
�ప��క� �  ఎ�గగ����� �.  ��  ఈ  �తన� �  �క�   �� ��  శ�ర         
అంత�� గ�న�  ��త�  ప��త�  �న� �.  ఒక  �హ�  �ం�        
�ఖ�:ఖ��  మ�క  �హ�న�  ��య�.  క�క�  �ప��హ�  ఒక  �ప�� క         
��త�   �క�   ఆ�� దన�  �న� �.  అ��  �హ�నం�  ఆత� �క�   ఉ��         
�తన� �  �� �  అ��తమ��.  ఈ  ఆత�   ���గ�  నంద�  ప��లవవం�         
ప��మ�  కల��  వ� �ంపబ�న�.  ‘�� �శ� త�ప�ష��’  (5.9)  ���  ఇ��        
సమ��ం��న� �   :  

���గశత�గస�    శత�   క�� తస�    చ  
��   �వ:   స   ���య:   స   �న�� � య   కల� �  

“���గ��   వంద   �గ���   �భ�ం�,   మరల   ఒ�� క�    �గ��   వం��  
�గ���   �భ�ం�న�   అ��   ఒక   �గ�   ప��ణ��   ఆత�    క���ం��.”   

అ��  �షయ�  ��మ�� గవత�  (10.87.30)  నం�  ��ధర�� �  �ష� ��        
ఇ��   �ప� బ�న�   :  

���గశత�గస�    శ�౦శ:   �దృ�త� క:   
�వ:   ��� స� ��యం   సం�� ��   �   �త� ణ:  

“���గ�   �క�    ప��లవ   �గమంత   ప��ణ�   గల   ఆ�� �� క   ��   కణ��  
అస౦�� క���   గల�.”  

ఆ�� �� క  అ���న  ఆత� �  ���౦శ�ల  కం��  ��� �  �న� �.        
అ��  అ���  అసం�� క��న���.  అ��  ��� �న  ఆ�� �� క  ��� �ంగ�        
��క  �హ�న�  ���ర�.  ఔషద�  �ప�వ�  �హమంతట�       
�� �ం�న��  అ��  ఆ�� �� క  ��� �ంగ�  �ప�వ�  �హమంతట�       



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

�� �ం��ం��.  ఆత� �క�   �ప�వ�  �హమంతట�  �తన�   �ప�న       
అ��తమ�  �ం��.  అ��  ఆత�   ఉ���  �దర� న�.  �తన� ��న��  ��క         
�హ�  మృత  శ�రమ��,  ఎ��  ��క  �ధన�  �� ��  అ��  �హ�న  ���           
�తన� ��  క��ంప�మ��  ఎంత�  అ�య��న�  ఎ���.  క�క       
�తన� �  ఆత�   వలన�  ��  ఎ��  ��క  �లకణ�ల  స�� ళన�ల�         
క�గ�ల�.  ‘�౦డ�ప�ష��’(3.1.9)  నం�  అ�  ఆత�   ప��ణ�  ���   మ�ంత         
స� ష��గ   �వ�ంపబ�న�   :  

ఏ�����    �త�   ��త��    య�� �   ���:   పంచ�   స౦��శ  
����� త�౦   సర� �తం   �ప��ం   య�� �   ����   �భవ�� ష   ఆ��   

“అ�   ప��ణ�   గల   ఆత�    సం�ర�   ��న��   �గ�ంపబ��.   అ��ప�న   ఈ  
ఆత�    ‘��ణ’,   ‘అ�న’,   ‘�� న’,   ‘స�న’,   ‘ఉ�న’��   అ�   ఐ�   �షయ��న  

���ల�   ���   హృదయ�న   �ల���ం�   బద�   ��ల   �హ�నంతట�  
తన   �ప�వ��   �� �ంప   ���ం��.   ఐ�ర�ల   ��క   ���ల  

కల� ష��ం�   ఆత�    �ద��న�� �   ��   ఆ�� �� క   �ప�వ�   �పక�తమ��.”  

�ద��న  ఆత� �  ఆవ�ం�న��  పంచ���ల�  ��ధ��న  ఆసన�ల       
�� �  ��గ�ం�ట  �ర�  హఠ�గ  ��న�  ఉ���ంపబ�న�.  అ�ఆత� �  అ��         
��క��వరణ  బంధ�  �ం�  ��� �  క��ం�ట  �ర�  అ�  �� ��ంపబ�న�  ��          
��క   �ప�జన�   �ర�   ��.   

ఈ�ధ��  �ద�ఙ� య  మంతట�  అ��ప�న  ఆత�   ��� ణ�       
అం�క�ంపబ�న�.  అం���ండ,  ���మం��  అ�భవ��  ���      
�పత� ���  �గ�౦పగ���.  �వల�  ���  ���  ��త�  అ��  ‘అ�’  ఆత� �          
సర�    �� పక�న   ��� తత�� మ�   ��ం��.   

అ��ప�న  ఆత�   �ప�వ�  �హమంతట�  �� �ం�  �ం��.       
‘�౦డ�ప�ష��’(3.1.9)  న�స�ం�,  అ��ప�న  అ��  ఆత�   �ప���       
హృదయ�నం��  �ల��  �ం��.  ఈ  ఆత�   ప��ణ�  అ�  ��� �         
��స���ల  దృ��ప���  అ�త�  �౦�ట  �త,  ���  �ంద�  �ర���  ఆత� �          
�ద�  ��� ��.  ��  �స�వ�న�  �ప��క� �  హృదయ�నం��       
అ��ప�న  ఆత�   పర�త� �  ��  �శ� య��  ����న� �.  క�క�  �హ�         
ఈ  �గ�  �ం�  �హ�  కద�కల�  అవసర�న  శ��ల�� �  ��వ��న� �.         
ఊ�����ల  �ం�  ��ణ����  �గ�ం�  రక �కణ�ల�� �  ఆత� �౦��       
శ� ��  �గ�ం��.  ఆత�   ఈ  ���  �ం�  �డ�నంత�  రక ��పసరణ��య  ఆ����.          
రక �కణ�ల  ���ఖ� త�  అం�క�ం�న  �ద� ��స��  ఆత� �  �లమన� �       
ఎ�గ�న� �.  అ�న�  �ద�   ��స��  �హ�  �క�   సర�   శ��ల�  హృదయ�          
�డ�   �� నమ�   అం�క�ం��.  

పర�త�   �క�   అ��  అ��ప  ఆత� �  �ర� �ం�  కణ�ల�        
�ల� బ�న�.  �ర� �ం�  యం�  �ప�శవంత�  �న��  అసం�� క  కణ��        
గల�.  అ��,  అ��ప  ఆత� �  ఆ  భగ���  �ం�  ��వ�  �ం��  కణ��           
�న� �.  ���  ‘�ప�’  �క  ఉన� త  శ� �  అం��.  క�క  �ద  ���న�           
న�స�ం�న�  ��  ఆ��క  ���న�  న�స�ం�న�  �హ�నంద�       



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

ఆత� �క�   ఉ���  ఎవ� ��  �దన�ల�.  అ��  ఆత� �  ��� న  ���న�         
�������   భగవ��త   యం�   స� య��   �వ�ంపబ�న�.   

 

2.18  

అన�వన�   ఇ�   ��   �త� �� �� :   శ��ణ:   I  
అ���   �ప�యస�    త�� �   �ధ� స�    �రత   II  

 

అ��ద�  

�శన�  �న���,  అ�ర�న���,  �శ� త  �న���  అ�  ��త�         
�హ�  తప� క  న�ం��  ���.  ��న  ఓ  భరత  వ౦���!  ��  �ద��           
���.    

�ష� �  

��క  �హ�  స� �వ���   న�ం�  స� �వ�  క���న� �.  అ�  �ంట�         
న�ంపవ�� �  �క  వంద  సంవత� ర�ల  �ద�న�  న�ంపవ�� �.  �ల�ద�        
��త�  గల�.  ���  �శ� త��  ���ట�  అవ�శ�  ��.  ��  ఆత�   అ�           
��� �నద�ట�  అ�  శ���న�  �డ  �చ�౦ప�.  అ�� �  ���  చ౦�ట�         
���   ���  �ప� నవసర�  ��.  గత��క�నం�  �ప� బ�న��,  అత� ంత        
��� �న  ఆత� �క�   ప��ణ��  ���  పద���  ఎవ� ��  ఎ�గ�.  అ��         
ఆత�   ఎవ�  �త�  చంపబడ�.  క�క  �హ�  ��నంత�ల�  ��  �శ� త��  ��           
ర�ంపబడ�.  ఈ  �ం�  �న�ల�  ��  �� �  ��న�  �ఃఖ�న�  ఎ��          
�రణ�  ��.  క�� ��ర��  అ�  ప��ణ  ఆత�   ��ధ��న  �హ�ల�         
�ం��ం��.  క�క  ధర� �యమ�ల�  మనమందర�  తప� క      
��౦పవల��న� �.  ���  పర౦�� �  అ౦శమ�ట�  ‘��ంత  ��త�’       
(2.3.26)  నం�  అత�  �� �స� ����  వ� �౦పబ���.  క�క�  �ర� �ం�        
సమస�  జగ���  ��ం�న���  ఆత� �ం�  ఈ  �హ��  ��ం��న� �.  అ��         
ఆత�   �హ��  ��నంత�  �హ�  ���� ట  �రం�ం��.  అన�  ఆత� �         
�హ��  ��ం��న� ద�  ����న� �.  �హ�న�  ఎ��  ���ఖ� త  ��.        
క�క�  ��కృ���  ��క�న,  �హపర�న  �ప�జన�ల  �ర�  తమ  ��� క �         
ధర� �ల�   త� �ంపక   �ద��   �యవ�న�   అ�����   ఆ��ం��.   

2.19  

య   ఏనం   ���   హ�� రం   య�� నం   మన� �   హత�   I  
ఉ�   �   న   ����   �యం   హ��   న   హన� �   II  

 

అ��ద�  

���  చం��డ�  తల���,  చంపబ��డ�  తల���  ఇ�వ��       
అ����!   ఏలయన   ఆత�    చంప�   మ��   చంపబడ�.  



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

�ష� �  

�ర��ధ�ల�  �హ���న  ���  �యప�న��  �హమంద�      
���  ��త�  చ౦పబడడ�  ఎ�గవ��.  ���  ��క�ల  �� �  వ� క �మ�న��,         
అత� ంత  ��� �న  అ��  ఆత� �  వ�ం�ట  ఎ��  ఆ�ధ�ల  �త�  �ధ� పడ�.          
��  ఆ�� �� క  ���  �రణ�న  ��త�   చంపద�న�  ��.  చంపబ�న�  ��          
చంపబడవల�న�  �వల�  �హ�  ��త�.  అన�  ��  ఉ��శ� �  �హవధ�         
��త� �ం�ట  ��.  “�  �౦�� �  స��   ���”  అ�  �ద�యమ�         
��ం��న� �.  ��న�స�ం�,  ఎవ� ��  �౦�౦ప��.  అ��  ��త�        
చ౦పబడద�  ��ం�ట  �డ  జం�  �౦స�  ఎన� �  ��త� �ం�ట  ��.         
అ��ర�  ��ండ  ఎవ� �  �హ��న�  వ�ం�ట  అత� ంత  �య�న  �ర� �.         
అ��  చర�   �ప�త�   �శన�  �ప�ర�  మ��  భగ���  �శన�  �ప�ర�          
ద౦డ�య�  �గల�.  ��  ఏ�  ఏ�న�  ఇక� డ  అ����  ధర� �  �ర�          
శ��స౦�ర�  న౦�  ����ంప  బ��ం��  ��  ఇ�� ��ర��  �ప�త        
తలం��   ��.   

 

2.20  

న   �య�   ��య�   �   క���   �యం   ���    భ��   �   న   �య:   I  
అ�   �త� :   �శ� �   యం   ���   న   హన� �   హన� ��   శ��   II  

 

అ��ద�  

ఆత� �  ఎన� ��  జనన�  ��,  మరణ�  ��  ��.  ఆత�   జ�� ంప  ��,           
జ�� ౦ప�,  జ�� ౦ప��.  అ�  జన�   ర�త�,  �త� �,  �శ� త�,        
��తన�,   �హ�   చ౦పబ�న�   అ��   ఆత�    చ౦పబడ�.   

�ష� �  

అ�  ప��ణ  అ౦శ�న��  ఆత�   భగ����  ��క� ��  క��న�వం��.        
�హ�  వ�  అ�  ఎ��  ��� �౦ద�.  ��� ���  ఆత�   ��ర�  ��  ‘�తస�’  మ�            
��వబ��.  �హ�  ఆ�  �ధ��న  ��� ల�  �బ��ం��.  అ�  త��         
గర� �  �ం�  జ�� ం��,  �ంత  �ల�౦��,  వృ��య��,  ఇతర�ల�        
సృ��ం��,  �కమ��  ��౦��.  �వ��  న�ం�  �శ� త��  అ౦త��నమ��.        
��  ఆత�   ఎన� ��  అ��  ��� ల�  �ంద�.  ఆత�   జనన��  �ంద�.  ��           
ఆత�   ��క  �హ��  �� క�ం�ట  వలన  �హ�  జనన�  �ం��న� �.  ఆత�           
ఎన� ��  జనన�  మ��  మరణ��  �ంద�.  జ�� ం�న  �ప����  మరణ�         
తప� �.  ఆత� �  జనన�  �నం�న  �త,  భ�ష� ��,  వర ��న��  అ�న�         
���  ��.  అ�  �త� �,  �శ� త�,  స�తన�.  అన�  చ��త  యం�  ఆత�            
ఆ��� వ��  ��ం�  ఆ�ర�  ఎక� డ  �చ�౦ప�.  ��త� ���  �త  మన�         
ఆత�   �క�   జన��ల  �షయ�ల�  ���   అ�� �ం��.  �త� �న  ఆత�          
�హ�  వ�  ఎన� ��  వృ�� ప� ��౦ద�.  క�క�  వృ���న��  �డ  తన         
�ల� �  నం��  ��  �వన�  నం��  క���న�   ఉ�� హ��        
క���ం��.  �హ�నంద�  ��� �  ఆత� �  �ప�వ��  �ప�.  ఆత�         
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వృ��  వ�  మ��  ఏ  ఇతర  ��క  వ���  వ�  ��  ��౦ప�.  అ�  ఇతర             
జ�� �ల�  ��  సృ��౦ప�.  �హ�  �� �  సృ��ంపబ�  సం�న�        
�స�వ�న�  �న�   ��త� �!  ��  �హ��  క���న�   �రణ��  ��  ఒక          
�ప�� క  వ� � ��  సం�న��  �చ�ం��.  ఆత�   ఉ��  �త�  �హ�         
వృ���౦��న� �.  అ�న�  ఆత� యం�  ��� �  ��  ���ం�  ఇతర        
జ�� ��  ��  ఉత� ���  ��.  క�క�  �హ�న�  క���  ఆ�  ��� ల�  ఆత�            
అ�త�   �న� �.   

‘క�ప�ష��’   (1.2.18)   నం�   ఈ   �షయ��   ��న   �షయ��   మన�  
�డవ�� �   :  

న   �య�   ��య�   �   �ప�� �� యం   �త�� న�    బ�వ   క�� �  
అ�   �త� :   �శ� �   యం   ���   న   హన� �   హన� ��   శ��  

ఈ  ��క�  �క�   �వ�  �ప��త  ����క�  �వ��        
స�న�న���యం�  ‘�ప�� �’  అ�  పద�  �ప�� క��  �ప��౦పబ�న�.       
���   ��� ౦��   ��   ���   అ�   అర ��.   

ఆత� య�న�  ��న�ర��  ��  స�  �తన�   �ర��.  క�క,  �తన� �         
ఆత� �  �హ� �.  ఎవ�న�  హృదయ�  నం�  �ల��న��  ఆత� �  క��న         
�క��న�,  �తన� వంత�న  ఆత�   ఉ��  �త�  ��  ���  �� �ంపవ�� �.         
��� ���  �ఘ�ల  �రణ�  �త  ��  ఇతర  �రణ�ల  �త  ఆ�శ�న          
��� �  మన�  �డ�క�వ�� �.  ��  �ర� �ం��  బ��  అ�  పగ�         
సమయమ�  మన�  �శ� �౦���.  �ల���  ��న  �ంత  ���        
క��ం�నంత�  ��� �  ఆ�శ�న  ఉద�ం�న�  మన�  �గ�ంప       
గ����.  అ��,  �న��న�  �క  జ౦��న�  �హ�  ల�� ౦�య౦�        
�తన� �ం�ట  �త�  ఆత�   ఉ��  మన�  ����న� �.  ��,  ఈ  �వ�తన� �          
భగ���  �తన� �న�  ����  �న� �న�.  ఎం�కన�,  భగ���  �తన� �        
�త,  భ�ష� ��,  వర ��న  సర� �� న�  �ండ�,  �వ  �తన� �  �స� రణ  అ�          
స� �వ��  క���న� �.  ���  తన  �జ����  �స� �ం�న��  ���        
�న�ద��ం�  ��ట�  ��కృష�  భగ���  ఉత�మ  �ధనల�� �  ��న��  మ��         
��స��  �ందగల�.  అం���  �స� రణ  స� �వ�  క��న��  ��త�   వం���         
��   ��కృష�భగ���.   ���   అత�   భగవ��త   �ధన�   ��ప�గ�ల��.   

అ�  ప��ణ  ఆత�   ‘అ�  ఆత� ’  మ��  పర�త�   ‘��  ఆత� ’  అ�  �ం�            
రక��న  ఆత� �  కల�.  ఈ  �షయ�  ‘క�ప�ష��’  (1.2.20)  నం�  ఈ  ��ం�           
�ధ��   ��� �ంపబ�న�   :  

అ�ర���   మహ�   మ���   ఆ�� స�    జం��� ��   ����  
తమ�క�:   �పశ� �   �త��   ��:   ����న� ��న�త� న:  

“��త�    మ��   పర�త�    ��వ��   �హమ��   ఒ�   వృ���   ���  
హృదయ�నం�   ����న� �.   ��క   �౦ఛల   �ం�   �క�ల   �౦�  
�����న��   ��   పరమ����   కృప�   పర��� �   మ�మల�  

ఎ�గగ���.”   

���  అ�� య�లం�  ��పబ�న��,  ��కృష�  భగ���  పర�త� �       
�డ  �ల�ర��.  ఇక� డ  అ����  తన  య�ర�  స� �వ��  �స� �ం�న         



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

‘అ�  ఆత� ’�  ��� �.  క�క  అత�  ��కృ�� �  �ం�  ��  అత�  �ప����న           
ఆ�� �� ���� �   �ం�   ఆత� ��స�   �౦దవల�న   అవసర�న� �.   

 

 

2.21  

�����నం   �త� ం   య   ఏనమజమవ� య�   I  
కథం   స   ��ష:   �ర�   కం   �తయ�   హ��   క�   II  

 

అ��ద�  

ఓ  ��� !  ఆత�   �శన�  ��ద��,  �శ� త�నద��,  ���క  ��ద��,         
�య�  ��ద��  ���న  వ� � �  ఎవ� ���  ఎ��  చం��?  ��  ఎ��          
చం�ం��?   

�ష� �  

�స�వ�న�  �ప�  వ���న��  ఒక  �ప�జన�ం��.  ప��ర�  ��న�        
గల  �న��  స��న  �ప�జన�  �ర�  ఏ  వ����  ఎక� డ  ఎ��          
ఉప��ంపవ��  ఎ���.  అ��  �ంస�  �డ  �ప�జన�  గల�.  ��  ���          
ఎ��  ����౦పవ�న�  �షయ�  ��నవం���  ఆ�రప�  �ం��.       
హంత���  ఉ���  ��ం�న�  �� య���  �ంద���  ��ల�.  ఎం�కన�,        
అత�  ఉ�  ��  అ�  �ంస�  �� య��స�  ��త�లన�స�ం��        
అమ�ప���.  హత� ��న  ���  మరణదండన�  ��౦పవ�న��,  ���       
అత�  ��న  �ర�ప�న�  మ�స�  జన� �  �ః���  �వల�న  అవసర�         
క�గద��  మ�ధర�   ��స��న  ‘మ�  స౦�త’  ����న� �.  హత� ��న  ���         
��  ఉ���  ��ం�ట  �జ��  �ప�జనకర�న�.  అ��  ��కృ���  �ద��         
��మ�  ఆ�� �ం�న��  అ��  �ంస  పరమ  ధర� �  �ర�న�  ��� �ంపవల�         
�న� �.  ఈ  �ధ��  అ����  ��కృ�� �  �ర�  �యబ�  �ద��న  సంభ�ం�          
�ంస  య�న�  �ంస  ఏ��త�  ��రద�  ఎ��,  అత�  అ��  ఆ�శ�ల          
న�స�౦పవ��.  ఎం�కన�  వ� � ��  అన�  ఆత� �  చ౦�ట  య�న�  అ�ధ� �.         
క�క  �� యప��లన  �ర�  అ��  �మ��త  �ంస  అ౦�క�౦పబ��.  శ�స���త�          
���  ����ట�  ��  చం�ట�  ��.  క�క�  ��కృ�� �  ఆ�శ�  న�స�ం�          
అ����  ��ం�  �ద��  ప��ర�  ��న��  ���న� �.  క�క  ��యం�         
�పఫల�న�   ఏ   ��త�   అవ�శ�   ��.  
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2.22  

��౦�   ����   య�   ��య   న��   గృ���   న�ప��   I  
త�   శ���   ��య   ���న� �� �   స౦��   న��   ��   II  

 

అ��ద�  

�న��  �ర�వ�స��ల�  ���  �తన  వ�స��ల�  ధ�౦�న��,  ఆత�         
�ర��న   �హ�ల�   ���   �తన   �హ�ల�   �గ�ం��న� �.  

�ష� �  

ఆత�   �హ�ల�  ��� న��  �షయ�  అ౦�క�౦పబ�న  సత� �.  ఆత�         
ఉ���  �శ� �౦ప�  ఆ��క  ���న��స����  ఏ  �ధ��  హృదయ�  �ం�  శ� �          
క���  �వ�ంప��న� �,  �శవ�  �ం�  �ల� �  వర�,  �ల� �  �ం�         
�వన�  వర�,  �వన�  �ం�  వృ�� ప� �  వర�  �హ�నం�  క��         
��� ల�  ��  అం�క�ంపక  తప� �.  వృ�� ప� �  �ం�  మ��క  �హ�న�         
���   అ�న�  జ���.  ఈ  �షయ�  ఇ�వర�  �ర� ��క�  (2.13)  నం�          
�వ�ంపబ�న�.   

ఒక  �హ�  �ం�  మ�క  �హ�న�  ఆత� �క�   ���   పర�త�          
కృప�త�  �ధ� మ��న� �.  ఒక  ����  ��క�  మ�క  ����  ��� న��         
ఆత� �క�   ��క�  పర�త�   ��� �.  ‘�౦డ�ప�ష��’  వం�  �ద  ��గ�ల�,         
‘�� �శ� త�ప�ష��’  వం��  ��త� �  మ��  పర�త� �  ఒ�  వృ���        
��� న�   ��తప�ల�  ��� న�.  ఆ  �ం�  ప�ల�  ఒక�  (ఆత� )  వృ��          
ఫల�ల�  ఆర�ం��ండ�,  మ�క  ప�  (��కృ���)  తన  ����        
గమ�ం��ం��.  ఈ  �ం�  ప���  ��క� ��  క��  �న� ప� ���,        
అం��  ఒక�  ��క  వృ��  ఫల�ల�  ఆక� �ంపబడ�,  �ండవ�  తన  ����          
�ర� �ల�  �వల�  ���తమ��న� �.  ఇక� డ  ��కృ���  ���న  ప�  ��,         
అ����  ఫల�ర�ం�  ప��  ��� �.  ���వ�  �����న�,  ఒక�        
�ప��  ��,  �ండవ�  �వ��.  ఈ  సంబంధ��  �స� �ం�ట  �త�  ��త�   ఒక           
వృ��  �ం�  మ�క  వృ��న�  ��  ఒక  �హ�  �ం�  మ�క  �హ�న�           
���   �ం�ట�  �రణమ��న� �.  ��క  �హమ��  వృ���  ��త�         
��వ�ప�స�  �ర��ం��.  ��  అ�  �ంత�  ఉన� ��  ����న  మ�క  ప��          
(ఉప�శ�  �ర�  అ����  ��కృ�� ��  స� చ� ౦ద��  శర��ం�న��)       
పర���� ��  అం�క�ం�నంత�  సర�   �క�ల�ం�  అ�  ��� ��౦దగల�.       
‘�౦డ�ప�ష��’  (3.1.2)  మ��  ‘�� �శ� త�ప�ష��’  (4.2)  �ం��  �డ  ఈ         
�షయ��   సమ��ం��న� �   :  

స��   వృ�   ���   �మ��    �శ�   �చ�   �హ� �న:  

�ష�ం   య�   పశ� త� న� �శమస�    మ��న��   �త�క:  

“�ం�   ప���   ఒ�   వృ���   �న� �   ఫల�ర�ం�   ప�   ఫల�క ��   �ంత  
మ��   �:ఖ�ల�   ����   ����౦��.   ��,   ఆ   ప�   భగ���న�వన౦�  
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తన   ����   ��న�   ఏ��   ఒక   �ధ��   దృ���   ��ం�   అత�   మ�త� � ��  
ఎ�గగ��న�   �ంట�   ఆ   �ః�త   ప�   సర�    �ంతల�ం�   ��క �మ��.”   

అ����  ఇ�� �  తన  �శ� త  ����న  ��కృ�� �  వంక�  ���,  అత�          
�ం�  భగవ��త�  అవ�హన  ������� �.  ఆ  �ధ��  అత�        
ఉప�శ�ల�  �శవణ�  ��ట  �� �  ��కృష�భగ���  మ�త� � ��  ����        
�గ�ం�   �క�   �ం�   �ర�   �గల�.   

��మ��  మ��  ���ల  �హ��� �  ���   �౦�౦పవలద�       
భగ���  అ���న�  ఇక� డ  ఆ��౦��.  �స�వ�న�,  ధర�   �ద��  నం�         
��  �హ�ల�  స౦హ�౦�ట�  అత�  ఆన౦�౦పవ��.  ఎ౦�కన�,  ఆ        
�ధ��  ��  తమ  ��ధ  �హ  కర� ల  �� �  స౦�క�౦�న  �ప��          
న�౦ప���నగ����.  యజ���క�  ��  ధర�   �ద��నం�  ��  తన        
�హ��  త� �౦�న��  �ంట�  సమస�  �హ�ప�  ఫలకర� ల  �ం�  �����         
ఉత�మజన�    �౦��.   క�క�   అ����   �౦త�   ఎ��   �రణ�   ��.   

 

2.23  

�నం   �న���   శ��� �   �నం   దహ�   �వక:   I  
న   �నం   � �దయ�� � �   న   �షయ�   ��త:   II  

 

అ��ద�  

ఆత�   ఎ��  ఆ�ధ�ల  �త�  �క� ��  ఖ౦�౦పబడ�.  అ�� �        
ద�౦పబడ�.   ���   త�పబడ�.   ����   ఎ౦�౦పబడ�.   

�ష� �  

ఖడ���,  ఆ�� ��శ ���,  ����శ ���,  ���� �స���  వ౦�  ఏ       
ఆ�ధ��న�  ఆత� �  న�౦ప�య��.  ఆ��క��న  అ��   అ�స���       
��ండ  ��,  జల�,  ���,  ఆ�శ�ల�  త��  �యబ�న  అ�స���         
�డ  అ�క�  గలవ�  ����న� �.  ఈ��  అణ� �స���  �డ        
ఆ�� ��స��ల  �వ�  �ం�న�.  ��,  �ర� �  అ��   రక��న        
పంచ�త�ల�  అ�స���  �యబ�  �౦���.  ఆ�� ��స��ల�      
����శ ��ల�  �ం�ంప��ట  వం�  ఆ��  పద���  ��  ఆ��క  ���న         
��స��న�  ��య�.  అం���ండ  ఆ��క  ��స���ల�  �య�� �స��ల  ���         
ఎ��  ��న�  ��.  ఏ�  ఏ�న�,  ఎ��   ఆ�ధ�ల�  ఉప��ం�న�  (అ�          
ఎంత�   ����క��న�)   ఆత�    �క� ��   ఖ౦�౦పబడ�   ��   న�౦పబడ�.   

ఏ�ధ��  ��త�   �వల�  అ��న��  ఉ����  వ�� ,  �దప  �య�         
ఎ��  ����తమ�� �  �����  �వ�౦ప�ల�.  అ��  �ల�న       
పర�త�   �ం�  ఆత� ల�  ఖ౦�౦�ట  య�న�  �ధ� ప�  �షయ�  ��.         
�స�వ�న�,  ��త� �  పర��� �  �ం�  �త� ��  ��వ�  �౦��  అ౦శ�.         
�త� ��  (స�తన��)  ��వ��౦��  అ౦శ�న౦��  ఆత� �  �య�       
ఆవ�ంపబ�ట�  అవ�శ�న� �.  అ�� కణ��  అ��   �ణ��  క���న� �       



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

అ�� �ం�  ��వ�న౦త�  చ�� ���  స� �వ��  క���న� ��,  భగ���       
�హచర� �  �౦�  ఆ  �ధ��  ఆత� �  ��వడగల�.  ���  ��కృష�భగ���         
�ం�  ��వ��న�   అంశ��  (���� ౦శ��)  ‘వ�హ��ణ�’  న౦�       
వ� �౦పబ�న�.  భగవ��తన�స�ం�  �డ  అ�  �శ� త��  అ��  ����౦��.        
క�క�  �య  �౦�  ��� ��  �౦�న�� �  �డ  ���  తన  వ� � �గత  ఉ���           
క���  �ం��.  ఈ  �షయ�  అ���న�  భగ���  ��న  ఉప�శ�  �� �          
��తమ��న� �.  ��కృ�� �  �� �  �గ�౦�న  ��న��త  అ����       
���డ�� �.   అ౦���   అత�   ��కృ�� ��   ఎన� ��   ఏక�   ���.   

 

2.24  

అ�� ��    యమ���    యమ� ���    �ష�    ఏవ   చ   I  
�త� :   సర� గత:   �� �రచ�   యం   స�తన:   II  

 

అ��ద�  

��త�   ��౦�ట�  �����.  ���  క��౦�ట�  �����.  ���        
ద�౦�ట  ��  ఎ౦�౦�ట  ��  శక� �  ��.  అ�  �త� �,  సర�   �� పక�,           
��� ర�త�,   అచల��,   స�తన��   అ��న� �.  

�ష� �  

��త�   �క�   ఈ  ల�ణ�  ల�� �  ���  పర��� �  �శ� త�న         
అ�అ౦శ�  ���౦��న� �.  అ�  ఎ��  ��� ��ం�  తన  అ�  �ప�న�         
�శ� త��  ���  �౦��.  ��త�   పర�త� �  ఐక� �  �౦�ట  య�న�         
ఆత�   �షయ�న  ఊ�ంప���న౦�న  అ�� త  ��� ంత��  అన� �ం�ట       
�దర�.  ��క  స౦పర� �  �౦�  �� ��౦�న  �మ� ట  అ�  ఆత�   ������          
�బహ� �� �  నం�  ఒక  ఆ�� �� క  కణ��  �����ట�  �౦�౦పవ�� �.  ��,         
���మ౦��న  ���  ��త�  ������  �హచర� �  న�భ�౦�ట�       
ఆ�� �� క   �క�ల౦�   �ప��౦��.  

ఇక� డ  ‘సర� గత’  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  ఎ౦�కన�        
��ల�� �  భగ���  సృ���  సర� ��  �� �౦�  �న� �  అ�ట�  సం�హ�         
��.  అ�  ��నం��,  జల�  నం��,  ���  నం��,  ��  అ��          
�గ�  నం��,  �వ��  అ��   యం��  �వ�ం��.  ��త�   అ�� �         
ద�ంపబడద�  �షయ�  ఇక� డ  స� ష���  ��పబ�నం�న,  అ�� యం�       
���  దగ �����ర��  అ���య��  ��క�ంపవ�� �.  క�క      
�ర� �గహ�నం�  �డ  ���  ��ం��ర�ట�  ఎ��  సం�హ�  ��.  అ��         
�క�న  అ�  త�న  �హ�ల�  ��ం��.  �ర� మండల�  ��స  �గ� �         
���   ‘సర� గత’   అ�   పద�   అర �ర�తమ��.  

 

 



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

2.25  

అవ� ��    యమ��� �    యమ����     య�చ� �I  
త�� �వం   ���� నం   �����మర��   II  

 

అ��ద�  

ఆత�   అవ� క ��,  అ�ంత� �,  ���   ర�తమ�  �ప� బ�న�.  ఈ        
�షయ��   �����న   �మ� ట   �హ��   ���    ��   �ం�ంప��.  

�ష� �  

ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న��,  ఆత�   �క�   ప��ణ�  అత� ంత       
��� �న���.  శ� �మంత�న  ��� ద�� ��  �డ  ఆత� �  మన�  �డ�ల�.        
క�క�  అ�  అవ� క ��.  ��త�   �క�   అ��త� �న�  సంబం�ం�నంత  వర�  శృ�          
��  �ద��న  �ప�ణ�  �న�  ���  ఎవ��  �ప��త� క��  ��� �ంప��.         
అ�  అ�భవ  �వన�  య�ర��న�న�  ఆత� �  ���ట�  ఇతర  �ర���         
�����  �నం�న  ఈ  సత� ��  మన�  అం�క�ంపవల�  �న� �.  ���          
�షయ�ల�  మన�  ఉన� త  ����కత�  ఆ�రప��  అం�క�ంపవల�       
వ�� �.  ఉ�హరణ�,  త��  �క�   ����క��  ఆ�రప�  ఎవ��  తం��         
ఉ���  �దన��.  అ��ధ��,  ఆత� �  అవగత�  ����ట�  �వల�        
�ద�ల�  అధ� యన�  ��ట  తప�   మ��ర��  ��.  మ��ట�,        
ఆత� య�న�  �నవ  �ప��త� క  ��న�  �త  అవగత�  �న���.  ఆత�   �తన�           
స� �ప�  మ��  �తన�   స�తమ��  �ద�లం�  ��పబ�న�.  ఆ        
�షయ��  మన�  అం�క�ంపవ��.  �హ�నం�  ��� �  జ��న���       
ఆత� యం�  ��� �  సంభ�ంప�.  ఆత�   �శ� త��  అ�ప��ణ       
స� �ప��ం��.  పర�త�   అనంత�న�.  ��త�   అ��కం�  అత� ంత       
��� �  �న� �.  క�క  ��� �న  ��త�   ���   ��ద�ట�  అనంత�న         
పర�త� �  �క  �������  అ�  ఎన� ��  స�న�  ��ల�.  ఆత� �క�          
��� ర�త  ����  సమ��ం�ట�  ఈ  ��� ంత�  �ద�లం�  ��ధరక���        
మరల  మరల  �ప� బ�న�.  ఒక  �షయ��  �షర�త���,  ప��ర��  ��         
అవ�హన�   ����ట�   ���   మరల   మరల   �వ�ం�ట   అత� ంత   అవసర�.   

 

2.26  

అథ   �నం   �త� �తం   �త� ం   �   మన� �   మృత�   I  
త��   త� ం   మ���   �నం   ���మర��   II  

 

అ��ద�  

ఓ  మ���!  ఒక�ళ  ��  ఆత� (�క  �వల�ణ��)  ఎల��� �  జ�ం��,         
మర�ం�న�   ��ం�న�   �ః�౦�ట�   ఎ��   �రణ�   ��.  
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�ష� �  

�హ�న�  �న� ��  ఆత� �  ఒక  �ప�� క  ఉ��  కలద�  �శ� �ంప�         
���లవం�  తత�� �త��  �ంద�  కల�.  ��కృష�భగ���  భగవ��త�  ��ం�న        
�ల�నం��  ‘��య���’  మ��  ‘�����’  అ�  ��వబ�  �ంద�        
���� ��  కల�.  అ��  ���� ��  ��క  �లక�ల  స��న  స�� ళన�  వలన          
��త� ��  క��న�  ప����.  ��  ఆ��క  ��స��త��  మ��  ��క         
���� ��  ��  అ��  ��ం��.  ��  ��� ంత�న�స�ం�  �లక�ల        
కల�క�  ���   ��క,  ర�య�క  చర� ల  వలన  �వ  �హ� ��  సంభ�ం��.          
�ప��త  �ల�న  అ����  �ప�ర�  �ం��న�   ���   �హ�మత��        
స�త�  ఈ  ��� ంత��  భ� �ర�త�న  ���ల  �న� �ద��       
అ�స�ం��న� �.   

ఒక�ళ  అ����  ‘���క’  ��� ంత�నం�  వ�  ఆత�   ఉ���        
�� �ంప�ల�న� �  �ః�ం�ట�  �రణ�  ��.  ఎవ� ��  ���   ర�యన        
వ���ల  నష��న�  �ం���   ��� క �  ధర� ��  �డ�డ�.  ��,  ��  ఆ��క          
���న  ��స��నం�  మ��  ����క  �ద�  ��న�లం��  శ����        
�జయ��  ��ం�ట�  �న��  అ�క  ట�� ల  �ల�  ��యన�ల�        
వృ�  ����� �.  ‘���క’  ��� ంత�  న�స�ం�,  �హ��  ��  ఆత�          
�డ  న�ం��.  క�క�  ఏ  �ధ��  ��న�,  అ����  ఆత�   ఉ���  ���   �ద            
�ర �య��  �శ� �ం�న�  ��  �శ� �ంపక��న�  అత�  �ం�ం�ట�  ఎ��        
�రణ�  ��.  ఈ  ��� ంత�న�స�ం�,  �ప��ణ�  ��క  వ���ల  �ం�  అ�క          
���  ఉత� ��య��,  ���  అ�క�  �ప��ణ�  న�ం�ట  �త�  అ��         
సంఘటనల  �షయ�న  �ం�ంపనవసర�  ��.  క�క�  ఆత� �  �నర �న�   ���         
��మ��  మ��  ���ల�  సంహ�ం�ట  �త  �పఫ�త��  క��న�        
అ����  భయ�  �౦దనవసర�  ��.  ఈ  సందర� �న  ��కృ���  అ����         
‘ మ��� ’  అ�  వ� ంగ� ��  సం��ం���� �.  ఎం�కన�,  �ద�ర���        
��ంప�న� �  క�స�  అ����  �ద��న��  ������   ‘���క’       
��� ంత��  అం�క�ంపనం�ల�  భగ��డ��  ప���.  ������      
అ����  ��క  సంస� ృ��  �ం�న��.  క�క�  ఆ  సంస� ృ�  అత��  ఆ          
��� ంత�లన�స�ం����   ��న�.   

 

2.27  

�తస�    �   ���   మృ�� ���వం   జన�    మృతస�    చ   I  
త�� దప����    ��   న   త� ం   ���మర��   II  

 

అ��ద�  

���న���  మరణ�  తప� �  మ��  మరణ�  �దప  జన� �  తప� �.         
అం��  ప�హ�ం�ట�  ����  �  ��� క �  ధర�   �ర� హణ�  నం�  ��          
�ః�ంప��.  
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�ష� �  

��త�నంద�  కర� లన�స�ం�  ఎవ� �న�  ���  జ�� ంపవల��న� �.      
�� �త  �ల  �ర� ��  ���న  �మ� ట  మర�ం�  మ�క  జన� �౦దవల�         
�ం��.  ఈ  �ధ��,  జననమరణ  చ�క�న  �న��  �� �  య�న�  ��ం�          
సంచ�ం���� �.  ఇ��  జననమరణ  చ�క�  అనవసర  హత� �,  జం��ంస,        
�ద��  వం����  సమ��౦ప�.  ��  అ�  సమయ�న,  �నవ  సంఘ��         
�ం�  భ�దతల�  �ల��� ట�  అ��  �ం��త�న  �ద���  అ��ర�         
అంశ��   �గల�.  

��కృష�  భగ���  సంకల� మ�ట�  ����త  సం��మ�  అ��ర� �       
�ం��.  అం���ండ  ధర� �  �ర�  �ద��  ��ట  ����ల  ��� క �         
ధర� �.  ��  స� ధర� ��  �ర� � �ం��న� �� �  అ����  ఎం��  తన        
బం��ల  మరణ��  ���   �ం�ంపవ��  ��  భయపడవ��?  ���య        
ధర� ��  త� �ం�న�,  ��  భయప��న�   �పఫల�ల�  అ�భ�ంపవల�       
వ�� �.  అం���ండ  స� ధర� �న  �ద���  �డ��ట  �� �  ఎన� ��  తన         
బం��ల  మరణ��  ఆప��.  అధర�   �ర���  ఎం���ట  �త  అత�         
పతన�   �ందవల�వ�� �.  

 

2.28  

అవ� ����   ���   వ� క �మ�� �   �రత   I  
అవ� క ��ధ��� వ   త�త   �   ప��వ�   II  

 

అ��ద�  

సృ�ంపబ�న  ��లంద��  ఆ��  అవ� క ���  మధ� �      
వ� క ��ల��న� �.  న�ం�న  �మ� ట  ���  అవ� క ��ల��.  అ���డ       
�ః�ం�ట�   �రణ��   కల�?  

�ష� �  

ఆత�   ఉ���  �శ� �ం���  మ��  �శ� �ంప���  అ�  �ం�రక��        
తత�� �త��  గల�.  ���  ఎవ��  అ�స�ం�న�  �ః�ం�ట�  ఎ��  �రణ�         
��.  �ద���న�  న�స�ం�,  ఆత�   ఉ��  యం�  ��� శ�  ����         
������  ��వబ���.  �ద�  �ర�  ఈ  ���క  �ద��  మన�         
అం�క�ం�న�  �ఃఖ�న�  ఎ��  �రణ�  ��.  ఆత�   �ప�� క�న  ఉ���         
క���ండ�,  సృ���  �ర� �  ��కంశ�ల�� �  అవ� క ���  �ం��.       
��� �న  ఈ  అవ� క �  ����ం��  సృ��  వ� క �మ��.  ఆ�శ�  �ం�  ���,          
���  �ం�  అ�� ,  అ��   �ం�  ��,  ���ం�  ��  �పకటమ��.  ఆ  ��            
�ం�  అ�క��  సృ��ంపబ��న� �.  ఒక  �ద�  ఆ�శ�ధ��  ఉ�హరణ�        
����న�,  అ�  ���క�   ప�ర ��ల  �ం��  వ� క �మ��న� �.  ���        
పడ���న�� �  అ�  ���  అవ� క ��  ��  ప�ర ��ల��   �డ  �వ��  ���          
క�����.  శ� ��త� త�   �యమ�  న�స�ం�  �ల�కమ�న  వ����       
వ� క ���,  అవ� క ��ల��ం��.  అ��  �ధ�.  క�క  వ� క �����  ���   ��         
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��  అవ� క �����  ���   ��  �ః�ం�ట  �ం�ల�?  అవ� క ����యం�  �డ         
���  �శన�  ��,  ఆరంభ�నం��  మ��  అంత�  నం��  ��క         
వ���ల�� �  అవ� క ���గ�  ����ం�  మధ� �ల�న     
వ� క ��ల��ం��.   ��   అ�   ఎ��   �జ�న   �ద��   క�గ�య�   .  

భగవ��త  (2.18)  యం�  �ప� బ�న��,  ��క  �హ�  �ల�కమ�న  న�ం�         
స� �వ�  గలద��  (అన�వన�  ఇ�  �హ:),  ఆత�   �త� �నద�  (�త� ���:  శ�రణ:)          
�ద��ంశ��  మన�  అం�క�ం�  �న� ప� ���,  ఈ  �హ�  ఒక  వ�స��         
వం�ద�  మన�  �రంతర�  ���ం��వ��.  క�క�  వ�స��  �క�         
��� న�  ఎం�ల�  �ః�ంపవ��?  �త� �న  ఆత� �  ��� ��న�� �       
��క�న  �హ�న���  య�ర��న  ఉ��  ��.  అ�  ఒక  �ధ�న  స� ప� �          
వం��.  ��� ���  మన�  స� ప� మం�  ఆ�శ��  ఎ���న� ��  ��  ��         
వ�  ఒక  రథ�నం�  ��� �న��  �ంచవ�� �.  ��  ��� న��  మన�         
ఆ�శ�న  ��,  రథ�నం�  ��  �మ�  �గ�ంపగ����.  ��క�హ��క�         
అ�త� త�  ఆ�రప�  ��క  ���న�  �న��  ఆ�� ����       
��త� �ం��న� �.  క�క�  ఎవ�న�  ఆత�   ఉ���  �శ� �ం�న�  ��        
�శ� �ంచక  ��న�  �హ�  న�ం�  �షయ�న  �ం�ం�ట�  ఎ��  �రణ�         
��.   

 

2.29  

ఆశ� ర� వ�   పశ� �   క�� �న�   ఆశ� ర� వ�   వద�   త�వ   �న� :   I  
ఆశ� ర� వ�� నమన� :   ����   ���� �� నం   �ద   న   �వ   క�� �   II  

 

అ��ద�  

�ంద�  ఆత� �  అ�� త�న  ���  �ం���.  �ంద�  ���        
అ�� త�న  ���  వ��ం��.  మ��ంద�  ���  అ�� త�న��       
�ం��.  ఇం�ంద�  ��న  �మ� ట�  ���  ���   ఏ��త�        
�గ�ంప�ం��.  

�ష� �  

��ప�ష��  ఉప�ష��ల  ��� ంత�ల  �న�  అ�క��      
ఆ�రప��ం�టవలన  ఈ��ం�  ��క�  ‘క�ప�ష��’(1.2.7)  నం�  �చ�ం�ట       
ఆశ� ర� ��   క��ంప�.  

�శవణ��   బ���   �   న   లభ� :   ��ణ� ��    �   బహ�   యం   న   ��� :  
ఆశ� ��    వ��    �శ�   స�    ల��    ఆశ� ��    స�    ���   �శ���ష�:  

అ�కప��ణ  �హ�  గల  జం��నం�  మ��  �స�ృత�న  మ��వృ��        
ఆ�ర�నం�  ��ండ,  ఒక  అం�ళ��త  �ప�శ�న  ��  ��� �సంఖ� �        
ఇ���ం�  ��� ��ల  యం��  ఆత�   కలద��  య�ర�  �షయ�  ఎం�         
అ�� త�న�.  అల� ���  మ��  �శ�� ర����  ఇ��  ఆత�   �క�         
అ�� త�ల�  �గ�ంప��� �.  �శ� �  నం�  �����న  �బహ� ��న�  �డ        
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��న�  �ప��ం�న  పరమ  ������  పర���� �న  ��కృష�భగ���       
స� య��  ఉప��ం�న�  ��  ఆ  �షయ��  �గ�ంప�ల�.  �వల�        
��క�వ�  క���ం�ట  వలన  ఎ��  అ�ప��ణ  ఆత�   అ��ద���  మ��         
అంత  �న� ��  �గ��న� �  ఈ  �గ�  జ��  ఊ�ంప�ల�.  క�క�  ��          
ఆత� �  ��� ణ���   ��  వర �న���   అ�� త�న��  ��ం���.  ��కశ� ��        
����న  జ��  ఇం��య�గ  �షయ�లం�  అ�క��  ����ం��.       
ఆ�� ����  �ంద�న� �  �వన  సంఘర �ణ�  కర� ల�� ��  అంత� �న       
ఓట��  క�గ��న�ట  �స�వ�న�  ��  ���ర�  సమయ��       
���ంప�.  �ప��క� �  ఆత� �  ���   �����  త�� � �  ��క  � �శ�ల�         
ప��� ర�   క��నవ�న�   ఆ�చన�   ���   క�గ�.   

ఆత� �  ���   �న��న  �ంద�  స�� ంగత� �న  �పవచన�ల�       
���ం��.  ��  ��� ���  అ��న�  ���  ��  ఆత�   మ��         
పర�త� ��వ��  ఒక� �న��,  ���వ�  న�మ  ప��ణ�  నం�  �డ        
�ద�  �ద�  ��ం�  త�� �ర ���  ప���ం��.  ఆత�   మ��  పర�త� ల         
�జ����,  ��  కర� ల�,  ��  న�మగల  సంబంధ��,  ���  సంబం�ం�న         
��� �� ల  �వర�ల�  సం�ర���  అవ�హన  ���నగల  �న��  అ��.        
ఇ�  ఇ��ండ�  ఆత� �� న��ం�  సం�ర�  �భ��  �ం�,  ఆత� �క�   ����         
��ధ  �ణ�ల  �� �  �వ�ంపగ��న  మ��� �  మ�ంత  ��� �  అ��.  ��  ఏ�           
ఒక  �ధ��  ఈ  ఆ�� ����  ��� న  �షయ��  �న��  అవగత�         
����న�   ��త�   ప��ర��   �గల�.   

ఇతర  ��� ంత�ల�  �ర��  తప� �ం�  పరమ  ������న       
��కృష�భగ���  ప��న  ���క� �ల�  య�తథ��  అం�క�ం�ట�      
ఆత� �  ��� న  అవ�హన�  గల  అత� ంత  సరళ�న  �ర��.  ��  ��కృష�భగ���          
�������  అం�క�ం�ట�  �ం�  �న��  ఈ  జన� యం�  ��  ��         
�ర� జన� నం�  ��  అ�క�న  తప��   మ��  �� గ�  ���ండవ��.        
�ద�భ���  అ�� జకృప  �త�  ��కృ���  య�తథ��  అవగతమ��.  ���        
మ��క   �ర��   ��.   

 

2.30  

��   �త� మవ��    యం   ��   సర� స�    �రత   I  
త�� �   స�� �   ���   న   త� ం   ���మర��   II  

 

అ��ద�  

ఓ  భరతవం���!  �హమం�  వ�ం�  ��  ఎన� ��  చంపబడ�.  ��న         
ఏ   ���   ��� �   ��   �ః�ంపనవసర�   ��.  

�ష� �  

��� ��  ఆత� �  ���   ��ం�  �గ��  ఇ�� �  ��కృష�భగ���        
��ం���� �.  అనశ� ర�న  ఆత� �  ���   అ�క  �ధ���  వ� �ం��  ఆత�          
�త� �నద��,  �హ�  ��� �క�నద��  భగ���  ���ం��.  క�క       
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��మ��న  ��� �  మ��  ���  అ�న��  ����  �ద��న        
మర�౦�ర�  భయ��  �����న  అ����  �ద���  ��వ��.       
��కృ�� �  ����కత�  ఆ�రప�  �హ�న�  అన� ��  ఆత�   కలద�        
�ప��క� �  �శ� �ంపవ��.  ఆత� య�న�  ���ద��  ��  ర�యన       
వ���ల  పరస� ర  కల�క�  ఏర� �  ఒ��క  ����  �వ�  ���న��         
��ంప��.  ఆత�   �త� �న�,  �ంస�  ఎన� ��  ��త� �ంప��.  ��        
�ద�సమయ�న  ��  �జ�న  అవసర�  క��న��  ��త�  ���        
త� �ంప��.  అ��  అవసర��  య�చ� �  ��ండ  భగ���  ఆ�శ�  �న�         
సమ��౦పవ��.   

 

2.31  

స� ధర� �   ����    న   �క�� �మర��   I  
ధ�� � ��   ��� ��� �   న� �   ���యస�    న   �ద� �   II  

 

అ��ద�  

������  �  స� ధర� �  న�స�ం�  ధ�� ��ణ�న  �ద��       
��టకం��  ��న�  మ��క�  �ద�  ��  �గ�ంపవ��.  అం��        
��   �షయ�న   సంశ�ంపనవసర�   ��.  

�ష� �  

వ�� �శమ�ల�  సంబం�ం�న  ���  వర ��ల�  సత� ��లన�      
సంబం�ం�న  �ండవ  వర ��న�  ���య  వర �మ�  ��.  ‘��’  (��త�)  అన�          
��.  ��  �ం�  ర�ం���  క�క  ����డ�  ��వబ��  (‘��య�’  అన�          
ర�ం��).  ��రణ��  అడ��  ��రజం��ల�  చం�ట�  ����ల�       
��ణ  ఇవ� బ��.  �����  అడ��  ���   ఒంట��  ���  ����  ఎ��ం�          
ఖడ�స�య��  ����.  ఆ  ��  మర�ం�న�  ���  �జ�౦ఛన�ల�        
దహన��య�  జ�పబ��.  ఇప� ���  �జ�� �  ��ష��  ���  నంద�  ���య         
వంశ��ల�త  ఈ  ��న�  అ�స�ంచబ��న� �.  ��� ���  ధర� ��ర�       
�ంస  య�న�  అవసరమ�  �ం�ట�త  ����ల�  ఎ��ం�  చం�ట�        
�ప�� క  ��ణ  ఇవ� బ��.  క�క�  �����  ���  స�� ��శమ��        
�గ�ం�ట�  ఉ���ంపబడ��.  �జ�య�లం�  ‘అ�ంస’  య�న�  ఒక       
తం�త�  �వ�� ��  ��  అ�  ఎన� ��  ఒక  ��� ంత�  ��.  క�క�  ధర� ��స�           
�గంథ�లం�   ఈ   ��ం�   �ధ��   ��పబ�న�   :  

అహ��   ���� న� ౦   ��ంస��    మ��త:  

�ద���:   పరం   శ�� �    స� ర �ం   �న�� ప��� �:  

(మ�స� ృ�   7.89)  

య���   పశ�   ��హ� �   హన� ��   శతతం   �� �:  

సంస� ృ�:   �ల   మ��ౖ�శ�    ��   స� ర �మ��� వ�  
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(మ��రత�   3.199.93)  

“���� �   ప��ల�   �మ�   ��ట   �� �   ��హ� ��   స� ర ��క�ల�  
�ం�న��,   శ����ల�   �ద�రంగ�న   ����   మర�ం�న��   ��   ��  

�����   స� ర ��క�ల�   �ం�ట�   అ��డ��.”   

క�క  ధర� �  �ర�  �ద�రంగ�న  చం�ట  మ��  ���� �  ప��ల�         
�మ�  ��ట  ఏ��త�  �ం��త  �ర� �కమ���  ��ంపబడ�.       
ఎం�కన�,  ధర�   ��త�ల  వలన  �ప��క� ��  �భ�  క�గగల�.  ఒక  �హ�          
�ం�  మ�క  �హ��  �ం�ట  అ�  ప��మ  పధ��  ��ండగ�  యజ��నం�          
వ�ంపబ�న  జం��  �ంట�  ఉత�మ�న  �నవ  జన� �  ���  �ం��.  అ��          
యజ���  అ�స�ం�  ��హ� ��  స� ర ��క�ల�  �ం�న���,      
�ద��నం�   మర�ం�న   �����   �డ   స� ర ��క�ల�   �ం���.   

‘స� ధర� �’  �ం�  రక��  :  �� ��  �ందనంత  వర�  �న��  ��          
�ం�న��  �ప�� క  �హ�న�  అ��ణ�న  ధర� ��త�లన�స�ం�  �� ��       
�ం�ట  �ర�  ��� క �  ధర� �ల�  �ర� � �ంపవ��.  �� ��  �ం�న  �మ� ట         
‘స� ధర� �’  ��త� ����  సంబం�ం�న�  ��ండ  ఆ�� �� క�  �గల�.       
��త� ����  క���న� ంత  �ల�  ��హ� �ల�  మ��  ����ల�       
�ప�� క�న  స� ధర� ��  కల�.  ఈ  స� ధర� ��  అ��ర� ��.  �స�వ�న�        
స� ధర� �  భగ����  �ర ��ంపబ��.  ఈ  �షయ�  చ�ర�  అ�� య�నం�        
�వ�ంపబ��.  ��త�   ����  �యబ��  ‘స� ధర� �’  వ�� �శమ  ధర� మనబ��.        
ఇ�  �న��  ఆ�� �� క  అవ�హన�  ��న�  వం��.  వ�� �శమ  ధర� �ర� హణ         
యం�  (�ణ�ల  న�స�ం�  �న� ��  �ప�� క  ధర� ��)  �నవ�గ�కత        
ఆరంభమ��.  ఉత�మ  �ప�ణ�ల  న�స�ం�  ఏ  రంగ�  నం�న�        
స� ధర� ��   �ర� �ం�న�   అ�   �న��   ఉత�మ   జన� �న�   ఉద��ం��.   

 

2.32  

యదృచ� �   �పపన� ం   స� ర ��� రమ�వృత�   I  
��న:   ����:   �ర�   లభ��   �ద��దృశ�   II  

 

అ��ద�  

ఓ  ��� !  స� ర ��� ర�ల�  ���న�వం�  ��� వ�శ��  �రక�       
అ�పయత� ��   �ం�న�వం�   �����   �ఖ� వం��.  

�ష� �  

“ఈ  �ద��  నం�  ����  �భ�  క�� ం�ట  ��.  ఇ�  �శ� త          
నరక�స  ����  క��ం��”  అ�  ప���న�   అ����  �జ��  జగ�����         
��కృష�భగ���  ఖం�ం���� �.  �వల�  అ��న�  �త�  అ����  అ��        
ప���ం��.  అత�  తన  స� ధర�   �ర� హణ�  నం�  అ�ంస�        
��ంపదల��.  �����  �ద�రంగ�న  ���  అ�ంస�  ��ంపదల�ట       
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య�న�  ���ల  ��� ంత�.  �� స���  జన��  �ప�   ఋ��న  ప�శ��         
ర�ం�న   ‘ప�శరస� ృ�’   (1.58)   నం�   ఈ��ం�   �ధ��   �ప� బ�న�   :  

����   �   �ప�   ర��   శ�స���:   �పదణ�య�  

�� �త�    పర��� �   ��ం   ధ�� ణ   �ల��  

“�పజల�   అ��    రక��న   కష��ల   �ం�   ర�ం�ట   �����   ధర� �.  
�ం�భ�దతల�   �ల��� ట   �ర�   త�న   సమయ�లం�   అత�   �ం�వృ���  
అవలం�ంపవల�   �ం��.   అత�   శ����ల   �న� ��   ఓ�ం�న   �మ� ట  

ధ�� ��ర��   �జ� �లన   �యవ��.”  

ఈ  �షయ�ల�  ప���ం�న�  అ����  �ద���  త� �ం�ట�  ఎ��        
�రణ�  కనపడ�.  అత�  శ���ల�  జ�ం�న�  �జ� �న�భ�ం��.       
ఒక�ళ  �ద�రంగ�న  మర�ం�న�  స� ర ��� ర��  �రవబ��.  ���       
అత�  స� ���క�ల�  �రగల�.  క�క  ఏ�ధ��  ��న�  �ద��  ��ట         
అత��   �భ�యక�.   

 

2.33  

అథ   �త�� �మం   ధర� � ం   సం��మం   న   క�ష� �   I  
తత:   స� ధర�    ���ం   చ   ���    �పమ�ప� � �   II  

 

అ��ద�  

ఒక�ళ  ��  �  స� ధర� �న  �ద���  �ర� �ంప��  స� ధర� ��        
�ర��� పర�నం�ల�  �శ� య��  �ప�  �ం�ట�  �క,  ����  �        
����   ��   ��   ��� ���.  

�ష� �  

అ����  �ప����ం�న  ���.  ����  స�  ప���  �వతల�        
�ద��  ��  అత�  �ప�   �� ��  సం��ం��.  �ట��  �ప��  �న� ��          
����  ���  అత��  ఓ�ం��.  ఆ  �ధ��  అత�  ���  ��� ం�  అత�           
�ం�  ‘��ప��స��’�  బ��న��  �ం��.  అ����  �ప�   ��డ�        
అంద�  ఎ����.  ������ �  �డ  అత��  అ�క  వర�ల�  మ��         
����  �డ  వ�ంపగల  శ� �వంత�న  �ప�� క  ఆ�ధ��  అత��        
�ప��ం��.  ఈ  �ధ��  అ����  ప���  �ద�ల  �ం��  �ద��న�         
�వల�న  అర �తల�  ��ం��.  ఈ�ధ��  స� ���ప�  మ��  జన��న        
ఇం���  �ం�  అత�  వర�ల�  �ం��.  ��  ఇ�� �  అత�  �ద���          
త� �ం�న�  అత�  ������  తన  స� ధర� ��  �ర ��� ప��ట�  ��ండ,        
�ద��   �ం�   �ర�ం�ట   �� �   అత�   నరక��   �ం��.  
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2.34  

అ���ం   ��   ���   కథ�ష� ��   �   వ� ��   I  
సం��తస�    ����ర� ర�ద��చ� �   II  

 

అ��ద�  

జ��  �  అప����  ఎల��� �  ��� �ం��.  �రవ�  గల���  అప���         
య�న�   మరణ�   కం��   ��ణ�న�.  

�ష� �  

అ����  �ద���ఖత�  ���   ��కృష�భగ���  తత�� �ధ���      
మ��  �����  తన  ����� �  ఈ  �ధ��  ������ �  :  “ఓ  అ���!           
�ద���  ఆరం�ం�ట�  ���  ��  �ద�రంగ��  ��న�  జ��  ���          
����డం��.  ఒక�ళ  జ��  ���   �ం�ం�న�  రణరంగ�  �ం�  ����ట         
�త  ��ణ�ల�  ద�� ం��వ�� న�  ��ం�టకం��  ��  �ద��న       
మర�ం�ట�  ఉత�మమ�  �  అ���య�.  �రవ�  గల  �వం����  అప�� �         
య�న�  మరణ�  కం��  ��ణ�న�.  క�క  ��ణ���  ��  �ద��  �ం�          
�����.  �ద��న  మర�ం�ట�  ఉత�మ�.  అ�  �  �� హ��        
��� ��గపర�ట  �ం��  మ��  సంఘ�  నం�  �రవ��  ��� �        
అప�� ��   �ం�ట   �ం��   ���    ����.”  

క�క�  అ����  �ద�రంగ��  ����ట  కం��  ��యం�       
మర�ం�ట�   ఉత�మమ�   భగ���   ��   ��� .  

 

2.35  

భ��ద��పరత౦   మంస� ��   �� ం   మ�ర�:   I  
��ం   చ   త� ం   బ�మ�   ���    �స� �   �ఘవ�   II  

 

అ��ద�  

���  �ప�ష�ల  �డ  �ప�   �రవ��  క���న�   ���య��  భయ�         
�త�   �ద�రంగ��   ��   ���వ�   ��ం�   ���    �లకన   ����.  

�ష� �  

��కృష�  భగ���  అ�����  తన  ����� �  ఇంక�  ఇ��        
�న��ం���� �  :  “�ద��  మ��  ��మ��  పట�  గల  ���త�         
�ద�రంగ��  ���వ�  ��� ధ��,  క���  వం�  ���య��  ��ం�ర�        
��  ��ంప��.  ��ణభయ�  �త�  ��  అ��  ప�యన��వ�  ��         
��ం�ద�.  ���  �  ���ప�ష�ల  �డ  గల  ��  �ప�   అ���య�          
న�ం����.”  
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2.36  

అ�చ� ��౦శ�    బ��   వ�ష� ��   త���:   I  
�న�న�స�వ   �మర�� ం   త�   �ఃఖతరం   �   ��   II  

 

అ��ద�  

�  శ����  ���   ప�  �ర�య  �క� �ల�  వ��ం��  �  �మర�� ��          
�ం�ం��.   ఇంతకం��   ��   �ఃఖతర�న�   మ��   గల�?  

�ష� �  

అ����  ��ం�న  అ�౦�త�న  ���  ��  ��కృష�భగ���  ��త        
ఆశ� ర� ప��.  అ��  ��  అ��� ల�  ��త�  త�నద�  అత�  �వ�ం�  ����.          
ఈ�ధ��  భగ���  అ�క  �క� �ల�  అ����  ��ణ� ����  ��ద���  తన         
�దన�   ���ం�   ��� �.  

 

2.37  

అహ�   �   ��ప� �   స� ర �ం   ���    �   ��� �   మ��   I  
త�� ���ష�   ���య   ��� య   కృత   �శ� య:   II  

 

అ��ద�  

ఓ  ���య!  ��  �ద�రంగ�న  చంపబ�  స� ర ���  �౦�ట�  �క         
�ద���  జ�ం�  �జ� ��  అ�భ�౦�ట�  జ�గగల�.  ��న       
కృత   ��� �డ�   ���   �ద��   ���.   

�ష� �  

అ����  ప��న�  జయ�  క��న�  �శ� య�  ��న� �  అత�        
�ద��  �యవల��  �న� �.  ఎం�కన�  అ��  �ద��నం�  మర�ం�న�        
అత�   స� ర �   �క�ల�   �ం�ట�   అవ�శ�   కల�.  
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2.38  

�ఖ�:�   స�   కృ��    ����   జ�జ�   I  
త�   ��� య   �జ� స�    �నం   �పమ�ప� � �   II  

 

అ��ద�  

�ఖ�ఃఖ�ల�  ��,  �భనష��ల�  ��,  జ�పజయ�ల�  ��       
��� ంపక  �ద��  �ర�  ��  �ద��  ���.  అ��  ��ట�         
���� ��   �ప�   క�గ�.   

�ష� �  

��  �ద���  �౦�౦��న� ం�న  �ద��  �ర�  అ����       
�ద��  �యవ�న�  ��కృష�  భగ���  ఇ�� �  ���  ��� ��� �.        
కృష��తన� ��  ��న  కర� ల  యం�  �ఖ�ఃఖ�ల�  ��,  �భనష��ల�        
��,  జ�పజయ�ల�  ��  ఎ��  ప�గణ�  ��.  �ప��ర� ��  ��కృ�� �         
సంతృ��  �ర�  �యవ�న�న�  ఆ�� �� క  �తన� �.  క�క�  అ��  ��క  కర� ల          
వలన  ఎ��  బంధ�  క�గ�.  తన  ఇం��యతృ��  �ర�  కర�   ����  తప� క           
బ��డ��.  అ��  కర�   ��� క�న�  �క  �జ�క�న�  ���  అ��ణ�న  మం�          
��  ��  ఫల��  అత��  ����ం��  ���.  ��  కృష�  �తన� �  నం�           
సం�ర���  శర�  �ం�న��  అ���క  ఎవ� ���  ఋణపడ�  మ��  బ���         
��.  ��  ��న�   �ర� �లం�  ఆస���న��  ఋణప��ం��.       
��మ�� గవత�   (11.5.41)    నం�   ఈ   �షయ��   ���    ఇ��   �ప� బ�న�   :  

�వ� ���ప�నృ�౦   �తౄ�౦   న   �ంక�   �యమృ�   చ   �జ�  
స�� త� �   య:   శరణం   శరణ� ం   గ�   ��న�ం   ప�హృత�    కర ��  

“సర� ధర� �ల�   ���   ��ం��న   ��కృ�� ��   సం�ర���  
శర��ం�న��   �వతల�   ��   ఋ�ల�   ��   ��న�    జ�ల�   ��  

బం��ల�   ��   �తృ�వతల�   ��   ఋణప�   �ండ�   మ��   ���   �వ��  
���.”   ఈ   ��క�న   ��కృ���   అ���న�   ��న   ప��   �చన   ఇ��.   ���  

��క�ల�   ఈ   �షయ�   మ�ంత   స� ష���   �వ�ంపబ��.  

 

2.39  

ఏ�   �   ���   �ం��    ����� �   �� �ం   శృ�   I  
��� �    ���    య�   �ర�   కర� బన�ం   �ప�స� �   II  

 

అ��ద�  

ఇంతవర�  ��  �ంఖ� �  న�స�ం�  ఈ  ఆత� �� న��  ��        
�వ�ం���.  ఇ�� � ���  ఫ���  �న�వం�  కర� �ప�న       
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�వ�ం�ద�  ���.  ఓ  పృ����!  ��  అ��  �� న�న�స�ం�        
వ��ం�న�   కర� బంధ��ం�   ����డ�   �గల�.   

�ష� �  

��క  �ఘం��న  ‘��� �’  న�స�ం�  ‘�ంఖ� �’  అన�  సం�ర���        
�వ�ం�నద�  అర ��.  ‘�ంఖ� �’  అ�న�  ఆత�   �క�   �స�వ  స� �వ��         
�వ�ం�  తత�� �.  �గ  అన�  ఇం��య�ల  �యం�తణ�  ���ం��.        
ఇక� డ  �ద��  �య�ద��  అ����  �ప��దన  ఇం��య  తృ���        
ఆ�రప��న� �.  ధృత���� �  ����న  తన  �ద�ల�,  బం��ల�       
�ద���  జ�ం�  �జ� �  న�భ�ం�ట  కం��  ���  �ద���        
వ�౦ప�౦�ట  తన�  అ�క�న  ఆనంద��  కలగ��న�  ��ం�ట  �త        
అత�  తన  �ప�న  ధర� ��  �స� �ం�  �ద���ం�  �ర�ంప���.        
అ����  ��ం�న  ఈ  �ం�  �షయ���  ఇం��య  తృ���  సంబం�ం�న         
�ల  ��� ంత��.  ���  జ�౦�ట�  క���  ఆనంద�  మ��  ���         
స����  ��ట�  క��  ఆనంద��  �ం��  �డ  ��నధర� �ల�        
త� �ం�  ��త� ���  ��� ంత��  ఆ�రప��న� �.  క�క  ��మ��       
�హ��  వ�ం�ట,  అత�  �జ�న  ఆత� �  వ�ం�ట  �ద�  ��కృష�భగ���         
అ���న�  �వ�ంపద���.  ��లంద��  ఆత� స� ���నం�న  ��      
మ��  ఇత�లంద��  �శ� త��  వ� � �త� �  గల���  అ�� �ళ�  �త,        
భ�ష� ��,  వర ��న�లం�  �న�గగలర�  భగ���  �వ�ం��.  �వల�       
మన�  �హ�ల�  ఎ��   �ధ���  ��� ��� �.  అ�న�,  �స�వ�న�        
�హబంధ�  �ం�  ��� �  �ం�న�  మన�  వ� � �త� ��  ����ం��.  ఈ         
�ధ��  ఆత�   మ��  �హ�ల�  సంబం�ం�న  �� ��త� క  �వరణ�        
��కృష�భగ���  ��య���.  ��ధ  దృ�� ణ�ల�  ��ంపబ�న  ఆత�        
మ��  �హ�ల�  సంబం�ం�న  �వర�త� క  ��న�  ‘��� �’  న�స�ం�        
�ంఖ� �� న��  ��పబ�న�.  ఈ  �ంఖ�   ��న�న�  మ��  �����న        
క����  ��పబ�న  �ంఖ�   తత�� �న�  ఎ��  సంబంధ�  ��.  �����న  ఈ          
క���  �ంఖ� �న�  ���ల�  ��త�  ��కృ�� �  అవ�ర�న       
క�లభగ����  ��మ�� గవత�  నం�  తన  త���న  �����       
�ంఖ� తత�� �  �వ�ంపబ�న�.  అత�  అం��  పరమ����  ��       
భగ���  ��������ం�న��  మ��  అత�  �పకృ��  దృ���       
�పస�ం�ట  �త  సృ���ర� �కమ��  �ర� �ం�న��  స� ష���      
��య���.  ఈ  �షయ�  �ద�లం�  మ��  �తయం��       
అం�క�ంపబ�న�.  భగ���  �పకృ��  దృ���  ��ం�,  ��  గర� �నం�  అ�         
��త� ల�  �ప�శ  ���న��  �ద��  ��య���న� �.  ఆ  ��లంద��        
ఈ  ��కజగ��న  ఇం��యతృ��  �ర�  �శ�ం��,  ��క  శ� ��న  �యవశ�న         
తమ�  ��  �క ���  ��ం���� �.  ఈ  ���భవమ��  మ��పవృ��  ���         
�క ����  యం��  భగ����  ఐక� �  �వ�న�  �వన�  ���  ��ం��.  ఇ��          
�వన�  ‘�య’  (ఇం��య  ���  ��ం�)  �క�   �వ�  వల.  అ��  ఇం��యతృ��           
కర� ల�  ��న��  అ�క  జన� �  అ��  గ��న  �మ� ట  మ��� �న��  ��          
�����న  ��కృష�భగ���  శర�  �ం�ట  �త  పరత�� � �� షణ  సఫల�        
�గల�.   
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అ����  ఇ�వర�  ��కృ�� �  శర�  ��  అత��  తన  ఆ�� �� ���� ��         
అం�క�ం�  �ం��  :  “�ష� ��  హం  ��  �ం  �� ం  �పపన� �.”  క�క�  ఏ            
�ధ��  అ����  ����గ�  �క  కర� �గ�  �� �  కర� �న�ంప  వ��         
భగ����� �  ��ప����� �.  మ��ట�  ��కృష�  భగ���  ����ర�       
భ� ��క ���  �ధన  ��న�  ��ం���� �.  �ప��క� �  హృదయ�  నం�        
పర�త�   �ప�న  �ల��న��  భగ����  �పత� �  సంబంధ��       
క���ం�ట�  ����గమ�  దశమ�� య�  పదవ  ��క�నం�  స� ష���       
�వ�ంపబ�న�.  అ��  �పత� �  సంబంధ�  భ� ��క �  �వ  ��ం�  క�గ��.         
క�క�  కృష�  �తన� �న  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న��  ��కృష�  భగ���         
�ప�� క  కృప�  ����గ  ����  �ంట�  �ందగ���.  క�క  �ద�  ��మ�  తన           
భ� ��క �  �వయం�  �ల��న  ���  భ� ��గ��  ��� న  �ద�  ��న��         
�ప��ం�న�  ��కృష�  భగ���  ��� ��� �.  ���  భ���       
�శ� �నంద��   ��న��   భగవ��మ�న   భగ���   �లభ��   �రగల�.   

ఈ  �ధ��  ఈ  ��క�నం�  ��పబ�న  ����గమ�న�  భగ���        
భ� ��క �  �వ�.  ఇం��  ��� నబ�న  �ంఖ� మ�  పద�న�  �����న        
క���  �ప���ం�న  �ంఖ� �గ��  ఎ��  సంబంధ��  ��.  క�క�  ఇక� డ         
��పబ�న  �ంఖ� �గ��  మ��  ���క  �ంఖ� ��  సంబంధ�  కలద�        
ఎవ� ��  ��ంప��.  ఆ  �ల�న  అ��  తత�� �న�  ఎ��  �ప�వ�  ��ం��.          
అం���ండ,  ���క�న  అ��  ���� క  కల� నల�  ఎం��  ��కృష�భగ���        
�ప���ం�ట�  య�� ం��?  ��మ�� గవత�  నం�  య�ర��న      
�ంఖ� తత�� �  క�లభగ����  వ� �ంపబ�న�.  ఆ  �ంఖ� �న�  �డ       
�ప���ంశ�ల�  ఎ��  సంబంధ�  ��.  ఇక� డ  �ంఖ� �  అన�  ఆత�   మ��          
�హ�ల  �� �ష�త� క  �వరణ�.  అ����  ����గ�  �క  భ� ��గ����        
ఉద��ం�ట�ర�  ��కృష�భగ���  ఆత�   �క�   �� ��త� క�న  �వరణ�       
అం�ం��.  క�క�,  ��కృష�భగ���  ���న  �ంఖ� �  మ��       
��మ�� గవత�నం�  క���  ���న  �ంఖ� ��  స�న��  మ��       
ఒక�.  అ�  �ం��  భ� ��గ��  �వ�ం��న� �.  క�క�  ��కృష�భగ���        
������న��  ��త�  �ంఖ� �గ�  మ��  భ� ��గ�ల  న�మ       
�ద��  క�� ం�ర�  ��� ��� �  (�ంఖ� ��  పృథ�  ��:  �పవద��  న         
పం��:).  

���క  �ంఖ� �గ�  భ� ��గ�  ఎ��  సంబంధ�  ��.  అ�న�  �ంద�         
అల� ����  భగవ��త  యం��  ఆ  ���క  �ంఖ� �గ�  ��పబ�నద�        
ప����.  

క�క  ����గ�  అన�  భ� ��క �  �వ  (కృష��తన� �)  �క�   ప��ర�         
��న�  మ��  ఆనంద��  కర� �న�ం�ట  అ�  �ప��క� �  ఎ�గవ��.        
భగ���  ����ర�  కర� �న�ం���  ఆ  �ర� �  ఎంత  కష��న�  ����గ         
��� ంత�లన�స�ం�  కర�   ���  సర� �  పర�నంద��      
�ం��ం��.  ఆ  �ధ�న  భగవ�  �వ  �� �  భగ���  కృప�  �న��          
ఆ�� �� క  అవ�హన�  అ�పయత� ���  �ం��.  ఆ  �ధ��  ��న        
స��ర�న�ర�  ఇతర  �ప�� క  �పయత� ���  �య�ండగ�  అత��  �� �        
ల�ం��న� �.  కృష��తన� �నం�  కర� ��ట�  మ��  ఫ����      
కర� ��ట��,  �ఖ� ��  తన  ��ంబ�  �ర�  ��  ��క  �ఖ�  �ర�          
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��  �యబ�  కర� �  �ప�   �ద�  గల�.  క�క�  ����గ�  అన�  మన�           
��   కర� �క�    ఆ�� �� క   �ణ��న� �.  

 

2.40  

����కమ��   ��   �పత� ��   న   �ద� �   I  
స� ల� మప� స�    ధర� స�    ��య�   మహ�   భ��   II  

 

అ��ద�  

ఈ  �పయత� �నం�  నష��  ��,  ��  ��  ��.  ఈ  �ర��న          
స� ల� ��గ��   మహత�ర�న   భయ�   �ం�   �న��   ర�ం��.  

�ష� �  

కృష��తన� ��  కర� �న�ం�ట  �క  ��కృ�� �  సంతృ��  �ర�  ఎ�వం�        
ఇం��య  ����ష  ��ండ  కర� �  ��ట�  ��� �  మ�న� త  �వ� �ర� �.         
అ�వం�  �ర� ��  స� ల� ��  ఆరం�ం�న�  అం��  ఎ�వం�       
ఆటంక��  ఏర� డ�.  అం���ండ,  అ��  స� ల� యత� �  ఏ���  న�ంచ�.        
��క  ప���  ��రం�ంచబ�  ఏ  కర� �న�  (�ర� �న�)  ����యవల��        
�ం��.  ���  ఆ  యత� మంత�  �ఫలమ��.  ��  కృష��తన� �నం�        
��రం�ంపబ�న  కర�   ����యబడక  ��న�  �శ� త  �ప�వ��       
క���ం��.  క�క�  కృష��తన� �  నం�  �యబ�  అ��  �ర� �  ���         
��క��న�  ��  కర �  ఏ  �ధ�న  నష���  �ంద�.  కృష��తన�   �ర� �  ఒక�            
�త�  ����న�  �శ� త  ఫల��  క���ం�  త�ప�  ��రంభ�  �ండవ         
�త�  �ం�  �దల��.  ��  ��క  కర� యం�  ���  �����   సఫలత          
కలగ��  �భ�  ��ర�.  అ����  తన  ధర� ��  కృష��తన� �నం�        
స� ల� ���  �ర� � �ం�న�,  భగ���  కృప�  అత�  �వ��  ������ళ�         
ఫ�త��  �ం��.  ��మ�� గవత�  (1.5.17)  నం�  ఈ  �షయ�న�        
సంబం�ం�   ఒక   చక� �   ��క�   గల�:   

త� �� �    స� ధర� ం   చర��� జం   హ�ర� జన� ప�� /థ   ప�త��   య�  
య�త   క�    �భ�దమ�ద�ష�    �ం   �   �ర�   ఆ�� /భజ�ం   స� ధర� త:  

“ఎవ� �న�   స� ధర� �ల�   ���   కృష��తన� �నం�   కర� �   ����   ఆ  
కర� ల�   ���   �య�లనం�న   పతన�న�   అత��   ఎ��   నష��   క���?  

మ��   అత�   ��క   కర� ల�   ప��ర���   �న�ం���   �ం�   �భ���?”   

��స���  �డ  ఈ  �షయ��  ఇ��  ప����:  “�న��  సమస�         
�పపంచ��  ��ం�న�  �శ� త�న  ఆత� �  ��� �న�  అత���  �భ��        
�ందగ���?”   

��క  కర� �  మ��  ��  ఫ�త��  �హ���  ������.  ��         
కృష��తన� �  నం�  �యబ�  కర� �  �హత� �నంతర�  �డ  �న��  ���         
కృష��తన� �  ���  �����.  త�ప�  జన� �న  అ����  ఉత�మ  సంస� ృ�         
క��న  ��హ� �ల  గృహ�నం�  ��  ��  సంప�� ల  గృహ�  నం�  ��          
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జ�� ం�ట�  అవ�శ�  తప� క  �ందగ���.  అ��  జన� �  �న�న�  మ�ంత         
��గ�  ��ం�ట�  అవ�శ�  క��ం��.  ఇ��  కృష��తన� ��  �యబ�        
కర� �క�    అ�� �య   ల�ణ�.   

 

2.41  

వ� వ���� �   �����హ   ��నన�న   I  
బ���   హ� న�� శ�    �ద��/వ� వ����   II  

 

అ��ద�  

ఈ  �ర��నం�న� ��  ��ర�న  ����  ఒ�ల�� ��  క���ం��.  ఓ        
��నంద�!   ��ర�శ� య�   ����   ���   అ�క   �ధ���   �ం��.  

�ష� �  

కృష��తన� �  �� �  �న��  ��త�  అ�� న� త  ప��ర�త�   ����        
�రగలడ��  �న��  దృఢ�శ� య�  ‘వ� వ���� ����’  యనబ��.  ‘��       
�తన�    చ��మృత�’   (మధ� �ల   22.62)   ఇ��   ����న� �:  

‘�శ�� ’   శ��   –   ��� స   క�   �దృఢ   �శ� య�  
కృ��   భ� �   ���   సర�    కర�    కృత   ��  

‘�శద�’   అన�   ఉ�త��న   ఒక   �షయ�నం�   �శ� ల   ��� స�.   �న��   కృష�  
�తన�    �ర� �లం�   �ల��   �న� �� �   వం��ర�ల�   ��,  

సం��ర�ల�   ��   �క   ���ర�ల�   ��   �బ�   కర�    �న�ంపనవసర�  
��.   

�మ�   కర� �  �న��  �ర� జన� �  నంద�  మం���ల  ఫ�త�ల        
న�స�ం�  ��న���.  హృదయ�నం�  కృష�  �తన� �  �గృత�న��  తన        
�ర� �లయం�  సత� �త�ల  �ర�  య�� ంప  నవసర�  ��.  అత�        
కృష��తన� �న  ����నంతట�  �ర� క�ప�ల��   �డ  ���త  ����       
�ం�న�  �గల�.  మం�  ��ల�  ద� ంద� �ల�  అ�  �ప��త��        
�క��ట�  అం�ల�  �రణ�.  ��త�  ��క  �వన�  సం�ర���  �� గ�         
��ట  య�న�  కృష��తన� �  ప��ర�  ���.  కృష��తన� �  నం�  �కమ�న         
��గ�   �� �   అ�����   సహజ���   ల�౦పగల�.   

కృష��తన� వం��న  �న��  ��ర  �ప�జన�  అత�  ��న��       
ఆ�రప��ం��.  “���వ:  సర� ��  స  మ���   ��ర�భ:”  (భ.�.7.19)  అన�         
సర�   వ� క ��రణ�ల�  �����  �క  ��కృ�� �  �ల�రణమ�  ����  ఎ��న��         
కృష��తన�   వం��న  మ��� �  ��� �  అ���  �ం��.  వృ��        
�ల�న�  ����ట�  �న��  అ�పయత� �గ�  ��  ప�త�ల��,       
�ఖల��  ��  అం�ం�నట���.  అ��  కృష��తన� �న  కర�   ��ట  �� �         
�న��  తన�,  తన  ��ంబ�న�,  సంఘ�న�,  �శ�న�,  �న��        
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సమస��న�  అ�� త�మ  �వ��న�డ��.  ��కృ���  సంతృ��  �ం�న�       
�ప��క� �   సంతృ��   �౦దగ����.   

అ��  కృష��తన� వంత�న  �వ  ��కృ�� �  ����క  �ప����న       
ఆ�� �� ���� �  �� �శ�నం�  చక� �  అభ� �౦పబ��.  ��కృ�� �  �ప����న       
ఆ�� �� ���� �  ��� �  స� �వ�  ���  కృష��తన� �నం�  వ� �ం�న���       
అత��  �� ��ం��.  కృష��తన� ��  ప��ర���  ఎ��ట�  �న��       
��ర�త���  వ� �ం��,  ��కృ�� �  �ప����న  ����  అం�క�ం�  మ��        
అత�  ఆ�శ�ల�  ��త  పరమ  ల�� ���  ��ం�  ���  అం�క�ంపవ��.         
��ల  �శ� �థ  చ�కవ� �  ���  తమ  ��ప�ద�  ��ర �న�న  ‘��� ష�క�’  (8)  నం�           
ఇ��   ����   :  

యస�    �ప���   భగవ�త� ��   య�� �ప��న�    గ�:   ��/�  
�� య�   ��వ౦స�స�    యశ���సన�� ౦   వ��   ��:   ��చర�ర�న��  

“ఆ�� �� ���� �   సంతృ��   �ం�ట   �� �   ������   �డ   సంతృ��  
�ం��.   ఆ�� �� ���� �   సంతృ��   పరచ�ం�   కృష��తన�    ����   ఉద��౦పబ�  
అవ�శ�   ��.   క�క�   �న�న�   �����   ��   ఆ�� �� ���� �   కృప�  

�� �ం�,   ��� �ం�,   �రవ�ర� క   �ప�మ��న�� ం��.”  

��  ఈ  ��నమంత�  ��త�   ����  అ�త�న  ఆత� �� న��        
ఆ�రప��ం��.  అ�  �వల�  ��� ంతపర�న�  ��త�  ��ండ  ఆచ�ంప        
ద�న�  �ండవ��.  అ�� �  �మ� కర� ల  �త  వ� క ��  �యబ�  ఇం��య         
�ఖ�న�  అవ�శ�౦డ�.  ఆ  �ధ��  ��ర�త��  ����  ప�ర��న        
�మ� కర� ల�   ఆక� �ంపబ��.   

 

2.42-   43  

���ం   ��� �ం   �చం   �పవదన�� �ప�� త:   I  
�ద�దర�:   �ర�   �న� ద���   ��న:   II  

���� న:   స� ర �ప�   జన� కర� ఫల�ప��   I  
�����షబ��ం   ��శ� ర� గ�ం   �ప�   II  

 

అ��ద�  

అల� ���  స� ర ��క  ����,  ఉత�మ  జన� �,  అ��ర�  వం����        
�ం�ట�  ��ధ��న  �మ� కర� ల�  ఉప��ం�  �ద�లంద�      
మృ�మ�ర�న  ��� ల�  ఆక��ంపబ���.  ఇం��య  తృ���  మ��       
సంపన� �న  ��త��  ���ర�ట�  అ����  ���  �ం�న�  మ�క�        
�ద�   ��� ��.  

�ష� �  

��రణ��  జ��  మందమ��  �ం��.  అ��నవశ�న  ��       
�ద�లంద�  ‘కర� �ండ’  �గ���  �మ� కర� ల  పట��  ఆస��ల���.  మ�ర,        
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మ�వ,  ��క  �భవ��  �ష� ల��  ల�ం�న��  స� ర ��క�  లంద�        
�ఖ�వన��  అ�భ�ం�ట�  �వల�న  ఇం��య  తృ���  క��ం�  �ర� �ల        
కం��  మ����  ��  �ం�ంప�.  అ��  స� ర ��క�ల�  �ం�ట�        
అ�క�ధ��న  యజ���  (�ఖ� ��  ‘�� ���మ’  యజ���  �ద�లం�       
�ప���ంపబ�న�.�స�వ�న�  స� ర ��క  �����  ����  అ��  యజ��ల�       
తప� క  ఆచ�ం�  �రవ�న�  ��యం�  �ప� బ�న�.  ��  అల� ���  ఇ��         
�ద���న�  సమస�  �ప�జనమ�  ��ం��.  అ��  అ�భవ�న�   జ�ల�        
కృష��తన� �న�  సంబం�ం�న  ��� త�న  కర� లం�  �ల���ం�ట  ��� �       
కష��.  అ����  �షవృ��  �ష� �ల�  ��  ��  ప��మ�ల��గక  ���         
ఆక� �ంపబ�న��,  అల� ���న  �న��  స� ర �సంపదల  �త�,  అక� డ  ఇం��య        
తృ��   �గ�ల�త�   ఆక� �ంపబ���.   

�ద�ల��  కర� �ండ  �గ�  నం�  ఇ��  ��పబ�న�  :  “అ�మ         
�మమమృ�  అ�మ”  (ఋ�� ద�  8.48.3)  –  “��  �మరస��  ���         
అమరత� ��  �ం���.”  మ��  “అ�యం  హ  �  ���� స�   ��న:�కృతం         
భవ�”  (కృష����� ద�  8.1.1)  –  “���� స�   �వత��  ��ం�న  ��వ�న�         
అ�య  �కృత��  �ం���.”  అన�,  ‘���� స�   �వత�’�  ��ం�న        
��వ�న�  �మరస��  ���  అమృతత� ��  మ��  ఆనంద��       
�ం�ట�  అ��డ��.  ఈ  ��క  జగ��  నంద�  ఇం��య        
�గ�లన�భ�ం�ట�  �వల�న  శ� ��  �ం�ట  �ర�  �ంద�  �మరస��        
���ట�  ��� �  ఆ�టప��ం��.  అ��  �న��  ��క  బంధ��� �పట�        
�శద��  �పక  �వల�  ఆ�� ట�  క��న  ��క  యజ��ల  �డ�         
ఆక� ��ల���.  ��రణ��,  ���ల��న  అ����  స� ర ��ఖ�ల�  తప�        
మ����  �ం�ంప�.  స� ర ��  నం�  నందన�ననమ�  ఉ�� నవన��       
గల�.  అం���ండ  అక� డ  అంద�న  ���ల  �ంగత� �,  ��నంత  �మరస�         
�డ  ల�ం�న�  �డ  ��పబ�న�.  అ��  �హ�న�  సంబం�ం�న        
�ఖ�ల��  �స� ం�హ�గ  ఇం��య�ల�  సంబం�ం�  న���.  క�క�  ��క        
జగ��న�  అ�ప�లమ�  ��ం��  ��ంద�  అ��  ��క�న  ��� �క  �ఖ�ల         
పట�   ����   ఆస����ం��.  

 

2.44  

��శ� ర� �పస���ం   త�పహృత�త��   I  
వ� వ���� �   ���:   స��   న   ��య�   II  

 

అ��ద�  

���భవ�  నం��,  ��క  సంపదలం��  ��� �  ఆస���,  ���        
�హప�వ�ల�  ��  మన��   నం�  భగ���  భ� ��క �  �వ  �ర�         
��ర�న   �శ� య�   క�గ�.  

 

 



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

�ష� �  

‘స��’యన�  ��ర�న  �త��.  ��క  �ఘం��న  ‘��� �’  ఇ��        
����న� �  :  “సమ� ��య�/�� �  ఆత� తత�� ��త� � �”  –  “ఆత� �       
అవ�హన  ����ట�  �త��  ��ర��  �ల��న�  అ�  ‘స��’  ��తమ��.”         
��క  ఇం��య  తృ��పట�  ఆశ���న  ���  ��  అ��  ��� �క�న  ���          
���ల�  ���  ��  ఎన� ��  ‘స��’  �ధ� పడ�.  అ���రంద��  ���         
��క   శ� ��   ��ంపబ�న����.   

 

2.45  

���ణ� �ష�   ��   ���ౖ����    భ���న   I  
�ర�� �� �    �త� సత�� ��    ��� గ�మ   ఆత� ��   II  

 

అ��ద�  

�ద�ల  �ప�న��  ���ణ�ల�  సంబం�ం�న  �షయ�ల�  ���        
చ�� ం��.  ఓ  అ���!  ��  ఈ  ���ణ�ల�  అ��డ�  క�� .         
�ఖ�ః��  ద� ంద� �ల  �ం��  మ��  ���మ�ల��      
�ంతల�ం��   ��వ�న���   ఆత� ��� డ�   క�� !  

�ష� �  

��క�ర� �ల�� ��  ���ణ�ల�  ��న  కర� ల��  మ��      
ఫల�ల��  ���ం��.  ��క  జగ��న  బంధ�ల�  క��ం�  �మ�         
(స�మ)  ఫల�ల�  �ం�ట�  అ�  ఉ���ంపబ�న�.  �ద��  ��న�         
�న�ల�  ఇం��య  తృ���  ��  ����ం�  ఆ�� �� క  ����  �కమ��         
ఉద��ం�ట�ర�  ఉప�గప�  స�మకర� ల�  ఎ�� వ�  ఉప��ం��.      
��కృష�భగ����  �����  మ��  ��� ��  అ����  ��ంత  తత�� �  �క�          
ఆ�� �� క  ����  ఎ�గవల�న��  ఇక� డ  ఆ��ంపబ��.  ‘�బహ� ����’  ��        
పర�బహ� ��  ��� న  �పశ� �  ఆ  ��ంతతత�� �  �క�   ఆరంభ���        
అంశ�.  ��క  �పపంచ�నంద�  ��లంద��  మ�గడ  �ర�  ��వ        
సంఘర �ణ��  స���ం��.  భగ���  అ�����ర�  ��క  �పపంచ��       
సృ��ం�న  �మ� ట  ఆ  ��క  బంధ�ల�ం�  ��వ�  ��ం�ట  ఎ��   �డ          
ఉప��ం�  ��క  ��న��  �ప��ం��.  ఇం��య  తృ���  క��ం�  కర� �         
అన�  ‘కర� �ండ’�  ��న  �గ�  ���నంత�  ఉప�ష��ల  �ప�న        
ఆ�� �� �����  ��ం�ట�  అవ�శ�  క�� ంపబ�న�.  భగవ��త  పంచమ       
�ద�న  ‘మ��రత�’  �క�   �గ�న��,  ఉప�ష���  �డ  ��ధ        
�ద�లంద�  �గ��.  ఈ  ఉప�ష���  ఆ�� �� క  ���రంభ��       
��ం��.   

��క  �హ�  ����న� ంత�ల�  కర� �  మ��  ���ణ�ల�       
సంబం�ం�న  ఫ�త��  �డ  ����ం��.  క�క  �న��       
�ఖ�ఃఖ��,  ��ష��  వం�  ద� ంద� �ల�  స�ం�ట  అభ� �ంపవ��.       
అ��  ద� ంద�   సహన��  �భనష��లం�  కలత  �ంద�ండ  �ండవ��.        



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

��కృ�� �  సత� ంకల� ��  �న��  ����  ఆ�రప�న�� �  అ��  ఆ�� �� క  ���         
(సం�ర�   కృష��తన� �నం�)   ���ంపగల�.   

 

2.46  

��నర�   ఉద��   సర� త:   సం���ద�   I  
���   స�� �   ���   ��హ� ణస�    ��నత:   II  

 

అ��ద�  

�న�   ��వలన  క��  �ప�జన�ల�� ��  ��ఘ�  �ద�  జ�శయ�        
నంద�  జల��  ���ం�న��  �ద�ల  సమస�  �ప�జన��  ��        
అంత�ర���   �గ�ం�న   ���   ���ం��న� �.  

�ష� �  

�ద�ఙ� య�  నంద�  ‘కర� �ండ’  �గ�న  ��� నబ�న  యజ���       
మ��  కర� ��  �క��గత�న  ఆ�� ����  ��త� �ం�ట  �ర�       
�� ��ంపబ�న�.  ఇక  ఆ�� ����క�   �ప�జన�  భగవ��త  (15.15)  నం�        
స� ష���  ��పబ�న�.  సమస��న�  ఆ��ర��న  ��కృష�భగ���      
ఎ��ట�  ��ధ� యన�  గల  �ఖ�   �ప�జనమ�  అక� డ  �వ�ంపబ�న�.        
అన�  ��కృ�� �  ��� �  మ��  అత��  ����  గల  �త�   సంబంధ��          
��� �  అవ�హన  ����ట�  ఆ�� ���.  ��కృష�భగ����  ��ల�  గల        
సంబంధ�  �డ  భగవ��త  (15.7)  నం�  �వ�ంపబ�న�.  ��లంద��  ��కృ�� �         
అంశ�!  క�క�  ����  కృష��తన� ��  �న�ద��ం�ట  �ద���న�       
ప��ర����.   ఈ�షయ�   ��మ�� గవత�   (3.33.7)   నం�   ఇ��   ��� �ంపబ�న�   :  

అ�   బత   శ� ప�/�   గ���   య���� ��   వర ��   �మ   �భ� �  
��స�ప��   ���:   స�� ���    �బ�� ���� మ   గృణ��   �   �  

“�   �ప�!   �   ప��త   �మ   సం�ర �న   ����   �నక   �ంస��   ��   చం���  
��ంబ�   వం�   అధమ   ��ంబ�న   జ�� ం�న�   అత�   అ�� న� త  

ఆ�� ��త   ���   �ం�న����.   అ��   వ� � �   ��క   కర� క�ప�   ల�� ం��   అన�  
అ��    �ధ��న   యజ��ల�,   తప�� ల�   ఆచ�ం�న��   ���   స�నమ��!  
అత�   సమస�   �ణ�    �ర ��ల�   �� న�చ�ం�న�����,   �ద�గంథ�ల�  

ప����   అధ� యన�   ��న�����   స��డ��.   అ��వ� � �   ఆర� ��ంబ�న  
ఉత��త����   ప�గ�ంపబ��.”  

క�క�  �వల�  కర� �ండ�  ��త�  ఆక� ���  ��ండ  �ప��క� �        
�ద�ప�జన��  చక� �  ��క��  అవ�హన  ���నవ��.  అ��  మ�ంత        
అ�క�న  ఇం��యతృ��  �ర�  స� ర ��క�ల�  �రవ�న�  �ం�ంప�డ�.  ఈ        
�గ��,  ��న�   �న���  ��క  కర� �ండల  యం�  ��ంపబ�న  �యమ         
�బంధనల  న�� ం��  అ�స�ం�ట  �క  ��ంత��,  ఉప�ష��ల�  ���        
అధ� యన�  ��ట  ��  �ధ� పడ�.  �ద�ల  �ప�జన�ల�  ��ం�ట�        
అ�క�న  �ల�,  శ� �,  ��న�,  వన�ల  వం�  �ధన�ల  అవసర�ం��.         



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

అ�య�� ��  ఈ  �గ�న  అత� ంత  �ర�భ��.  ��  ప�త  �వ��న  ��          
�తన�   మ��ప��  �త  ఆ��ంపబ�న��,  భగ���  ప��త  �మసం�ర �న�        
�� �  �ద�ల  ఉత�మ  �ప�జన�  ��ంపబ��.  �ప�   �ద��� ం��న        
�ప��నంద  సరస� �  ���తన�   మ��ప���  ఇ��  �ప�� ం��.  “��  ‘��ంత         
��త�’  ల�  అధ� యన�  ��ట�  బ���  ����� �  వ�        
భగవ�� మ�ల�  ఎం��  �� �ం��ం��?”  అం��  మ��ప��  తన�  తన        
ఆ�� �� ���� �  �����  ��ం�,  ��కృ�� �  ప��త  �మ  సం�ర �న  �యమ�         
ఆ��ం�ట  �త,  ��  ఆ  �ధ�గ�  �� ���   ఉ�� ���న�  స��న��� �.  ఈ          
క��గ�న  జ�ల�  అ�క�గ�  ��ంత  ��న��  అవ�హన       
���నగ��నంత  ��� �టవ�  ��  ������ం��.  అప�ధర�త��      
ప��త  హ��మ  సం�ర �న�  �����  ��ంతతత�� �  �ఖ�   �ప�జన�        
���ంపగల�.  �ద���న�  నం�  ��ంత�  చరమ  అంశ�.  ఈ        
��ంతతత�� ��  ర�ం�న��  మ��  ఎ��న���  ��కృష�భగ���!      
భగ���  ప��త�మ  సం�ర �న�  ��� నంద�న�భ�ం�  మ��� �      
అ�� న� త   ��ం�.   ఇ��   సమస�   �ద��న�   �క�    పరమ   �ప�జన�.   

 

 

2.47  

కర� �� ���ర��   �   ఫ��   క�చన   I  
�   కర� ఫల���� ��    �   స�� /స�� కర� �   II  

 

అ��ద�  

��� క �  ధర� ��  �ర� � �ం�టయం�  ��  అ��ర�  కల�  ��        
కర� ఫల�నం�  ��.  �  కర�   ఫల�ల�  ��  �రణమ�  ఎన� ��         
��ంప��.  అ��న�  ��� క �  ధర� ��  ��టయం�  ఆస��డ�       
���.   

�ష� �  

కర� �  ��రక��  :  ��� క �  ధర� ��  (కర� ),  �ష� ర� �  (�కర� ),         
అకర� �.  �న��  ��క  �ణస� �వ�  న�స�ం�  ��ంపబ�న  కర� �  ��� క �         
ధర� ��.  ����క  �గంథ��  అం�క�ంప�  కర� �  �ష� ర� ��       
��వబ��.  అకర�   అన�  ��� క �  ధర� ��  �య�ం�ట.  ఇక� డ  భగ���         
అ�����  కర� �య�ండ  ఉండ�ద��  మ��  ఫల�  నం�  ఆస� �  ��ం�         
��� క �  ధర� ��  ���  �ర� �ంప  వ�న��  ఆ��ం��.  కర� ఫల�ల  యం�         
ఆస� ��  క���ం���  అ��  కర� �న�  �డ  �రణమ��.  ఇ��  అత�         
అ��కర� ల   ఫ�త�ల   వలన   �ఖప���   �క   �ఃఖప���   య���� �.   

��� క �  ధర� �ల�  �త� కర� �,  అత� వసర  కర� �,  �మ�   కర� ల�  ��         
�ధ���  �భ�ంపవ�� �.  ��క  ���� ��ల  న�స�ం�  ఎ��  �����        
�ర�ండ  స� ధర� ��  �యబ�  �త� కర� �  సత�� �ణ  కర� యనబ��.       
ఫ�త��  �ం�ం��  �యబ�  కర�   బంధ�రణ�నం�న  అ�  �భ�పద�        



/
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��ల�.  �ప��క� ���  ��  ��� క �  ధర� �నం�  అ��ర�  కల�.  ��,         
అత�  ఆ  ధర� ��  ఫ���ర�త��  �ర� � �ంప  వ��.  అ��  ఫ���         
ర�త�న  ��� క �  ధర� �లన�  �న��  �స� ం�హ�గ  �� ��ర ��  ��న�        
న��ం��.   

క�క�  ఫ�స� �  ��ండ,  స� ధర� ��  ��ం�  �ద���  ��మ�        
భగ���  అ�����  ��ం�  �ం��.  �ద��న  ���న�ం�ట  �డ        
మ�క�ధ�న  ఆస� ��  య��.  అ��  ఆస� �  ఎన� ��  �న��  ���ర��         
నం�  న��ంచ�.  ఆస� �  అ��ల�న�  �క  �ప��ల�న�  అ�  బంధ�రణ�         
�గల�.  అకర� �  �ప��త�న�.  క�క�  స� ధర� ��  ��ం�  �ద��        
��ట�   అ�����   �భ�పద�న   ���ర��   �న� �.   

 

 

2.48  

�గస�:   ��   క�� �   సఙ�ం   త� �� �    ధనంజయ   I  
�ద�� ��� � :   స�   ���    సమత� ం   �గ   ఉచ� �   II  

 

అ��ద�  

ఓ  ధనంజ�!  జ�పజయ�  లం�  ఆస� ��  �డ��  సమ�వ��  �         
��� క �   ధర� ��   �ర� �ం��.   అ��   సమ�వ�   �గమనబ��.   

�ష� �  

��కృ���  అ�����  �గమం�  వ� �ంచమ�  ��ం���� �.  ఆ       
�గమన����?  స�  కలతల�  ����  ఇం��య�ల�  �యం��ం�,       
మన�� �  భగ����  �ం��క�ం�ట�  �గమనబ��.  ఆ  భగ���వ� �?       
������న  ��కృ�� �  భగ���.  అ��  ��కృ�� �  �ద��  �యమ�        
అ�����  స� య��  ��� �ం�ట  �త  �ద�  ఫ�త�ల�  అ�����  ఎ��         
సంబంధ�  ��.  �భ�  ��  �జయ�  అ�న�  ��కృ�� �  సంకల� �న�         
సంబం�ం�న�.  తన  ఆ����ర�  వ� �ంచమ�  ��కృ���  అ����       
ఆ��ం��.  ��కృ�� �  ఆజ�  న�స�ం�ట�  �జ�న  �గ�.  అ��  ��న�         
కృష�  �తన� �  నం�  అభ� �ంపబ��.  కృష��తన� �నం�  �న��  ��        
యజ��  య��  �వన�  ��వగ���.  �న��  ��కృ�� ��  ��  ��కృ�� �         
����  ���  �వ��.  కృష��తన� �నం�  స� ధర� ��  �ర� �ం�ట�       
అ��  స��న  �ర��.  అ��  �ర��  �గ�నం�  వ� �ం�ట�  అత��         
�డ� డగల�.   

అ����  ����డ�ట  �త  వ�� �శమ  ధర� వ� వస��  ��ం���.       
వ�� �శమ  ధర� �ల  ��� ��శ� �  ��� ��  సంతృ��  ప��ట�న�       
‘��� ��ణ�’  నం�  �ప� బ�న�.  ఈ  ��కజగ��నం�  �ప��క� ��       
�� ర ���  ��న  �� యతృ���  �ం�ం��.  ��  �స�వ�న�  �ప��క� �        
��కృ�� ��  సంతృ��  పరచవ��  ��  తమ  ఇం��య  తృ���  ఆ�టపడ��.  అన�          
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��కృ�� �  సంతృ��  ప�ప��  వ�� �శమ  ధర�   �యమ�ల�  ఎవ� ��  చక� �         
��ంప��.  ��కృ���  ���న���  వ� �ంపవ�న�  అ����  ప����       
ఆ��ంపబ���� �.   

 

2.49  

��ణ   హ� వరం   కర�    �����ద�నంజయ   I  
���    శరణమ�� చ�    కృప�:   ఫల�తవ:   II  

 

అ��ద�  

ఓ  ధనంజ�!  భ� ��క �  �వ�  �నకర� ల  న�� ం��  �ర�  ��  ఆ          
�వన��  భగ���  శర�  ���.  కర� ఫల�ల�  అ�భ�ంప  ����        
���.  

�ష� �  

��కృష�  భగ���  �త� ����  తన  �జ����  అవగత�  ����న��        
కృష��తన� �  నం�  వ� �ం�ట  తప�   ���న  �ర� క�ప�లన�� ం��       
త� �ం��.  ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న��,  ‘���  �గ�’  అన�  ��కృష�భగ���        
�వ� మ�  ��మ�క �  �వ.  అ��  భ� ��క �  �వ�  ����  స��న  కర�   ��న�.           
���  ��త�  ��క  బంధ�ల�  మ�ంత  అ�క��  ��� ���  తమ  కర�           
ఫ�త�ల  న�భ�ంప  ����.  కృష��తన� ��  �యబ�  కర� �  తప�         
���న  కర� ల�� ��  కర ��  జననమరణ  చ�క�నం�  ఎల���       
బం�ం�నం�న  అ�  �య��న���!  క�క�  ఎవ� ��  అ��  కర� ల�        
�రణమ�� ల�  �ం�ంప�డ�.  �ప�  కర� �  ��కృ�� �  సంతృ��  �ర�        
కృష��తన� ��  �ర� � �ంపవ��.  ���  కష���  ��  అదృష���       
సం��ం�న  ధన��  ఎ��  ����ంపవ��  ఎ�గ�.  �స�వ�న�  �న��        
తన  శ� �  �మర�� �లన�� ం��  కృష��తన� �  �ర�  ����ంపవ��.  అ��        
�న��  జన� �  ప��ర��  �యగల�.  �రదృష�వం��న  వ� ���  ��లవ�        
తమ   �నవ   శ� ��   భగవ�� వ   యం�   ����ంప�.  

 

2.50  

������    జ��హ   ఉ�   �కృత�ష� ృ�   I  
త�� �� �య   యజ� స�    �గ:   కర� �   �శల�   II  

 

అ��ద�  

భ� ��క �  �వయం�  �����న��  ఈ  జన� �నం�  �కృత  �ష� ృత        
ఫల�ల�ం�  ����డ��.  అం��  సర� కర� ల  యంద�      
��� �న�వం�   ఆ   �గ�   �ర�   య�� ం��.   
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�ష� �  

అ��  �ల��ం�  �ప����  ��  ��న  ��ధ��న  �కృత  �ష� ృత         
ఫల�ల�  �������  ��� �.  క�క�  అత�  తన  �జ����  ���          
ఎ�గ���� �.  ���  అ��  అ��న�  భగవ��త  ఉప�శ��  న�ం��గల�.        
��కృష�భగ����  అ��   రక���  శర�  �ం�ట�త,  జన� జన� ల  �ం�        
క���న�   కర� �  మ��  ��  ����ప���య  ఫల�ల�  ���ల�ం�  �� �         
�ందవ�� న�  భగవ��త  ����  ��ం��న� �.  క�క�  కర� ఫల�ల�       
�����  ��న�న�వం�  కృష��తన� �నం�  కర� �న�ం�మ�  అ����      
ఆ��ంపబ��.   

 

2.51  

కర� జం   ������    �   ఫలం   త� �� �    మ��ణ:   I  
జన� బన����� �� :   పదం   గచ� � న�� �మయ�   II  

 

అ��ద�  

ఆ  �ధ��  భ� ��క ��వ  యం�  �����  ���  �క  భ���  ఈ  ��క           
జగ��  నం�  కర� ఫల�ల  �ం�  తమ�  ����ల�  ��ం��ం��.  ఈ         
�ధ��  ��  జననమరణ  చ�క�  �ం�  ��వ�  (భగవ�� మ��  ���         
��ట   �� �)   �ఃఖర�త�న   ����   �ం���.  

�ష� �  

�క ����  �ఃఖర�త�న  �క�న�  �ం�న��.  ��మ�� గవత�  (10.14.58)       
ఇ��   ����న� �   :  

స����   �   పదపల�వప�వం   మహత� దం   �ణ� య�   ���:  
భ��� �ర� త� పదం   పరం   పదం   పదం   పదం   య�� ప�ం   న   ���  

“��కసృ���   శర�� �   మ��   �� ���� ��   �క   ��ం���  
�ప����ం�న���   అ�   భగ���   �దపద� �ల��   �క�   ఆ�శ�ం�న   ���  

సం�ర   �గర�   �వత�    (ఆ��డ)   �ద��ద   యంద�   జల�   �గల�.  
పరమపద�   ��   ��క   �ఃఖర�త�న   �ప�శ�   �క   ��ంఠ�   ఆ   భ����   గమ� �� న�.  

అం�   ��   అ�గ���న   అ�య��   ఎ��   అన� �� న�   ��.”  

ఈ  ��క  జగ��  అ�గ��న  అ�య�ల�  �ం�న  �ఃఖ��త�న        
�ప�శమ�  అ��నవశ�న  �న��  �� �ంప�ల�.  అ��  అ��న�  �త�  ���         
���  �మ� కర� ల  �� �  తమ  ����  చక� ప����ట�  య�� ం���.  అ��         
కర�   ఫల��  తమ�  ఆనంద��  క��ంప  వ�� న�  �డ  ��  ��ం��.  ��           
�శ� �నం�  ఎక� డ  ఏ  �ధ�న  ��క  శ�ర�  �డ  �ఃఖర�త�న  జన� �          
క��ంప�ద�  ���గ�.  ఈ  �శ� మంతట�  జన� �,  మృ�� �,  వృ�� ప� �,  �� �         
అ��  ���ర�ల  �ఃఖ��  �� �ం��న� �.  ��  భగ���       
�త� �వ�డన�  తన  �జ�ప  ����  అవగత�  ����న��,  ������        
����  ఎ��  అత�  భ� ��క �  �వయం�  ����డ��.  తత� �త��,  అత�         
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��క�న��  �ఃఖ��త  ��త�న�  ��  �ల�  మ��  మరణ�ల  �ప�వ�         
��  �న�వం�  ��ంఠ�క�లం�  �ప��ం�ట�  అ��డ���� �.      
�స�వ�న�  తన  �జ  ����  ఎ��ట  యన�  భగ���  పర�న� త  ����          
ఎ�గట�.  ���  ���  మ��  భగ���  ���  స�న��న�  త�� �         
��ం���  అంధ�ర�నం�న� ����.  క�క  అ����  భగ���  భ� ��క �       
�వయం�  ఎన� ��  �ల�న�ల�.  అ����  తన���  భగ��డన�  ����         
జన� మృ��   పరంపర�  �ర���ర� ర����.  ��  ‘�వ�  తన  �జ���’  య�         
ఎ��న��  ��కృష�భగ���  �వ�  అం���  ��ఘ�  ��ంఠ  �క�ల�        
�ం�ట�  అ��డ���� �.  భగ���  �ర�  �వ��ట�  ‘కర� �గ�’  �క        
‘����గ�’  యనబ��.  స� ష���  �ప� వ�నన�   అ��  భగ���  పట�        
భ� ��క �   �వ   యనబ��.   

 

2.52  

య�   �   �హక�లం   ���ర� � �త�ష� �   I  
త�   గ�� �   ��� దం   ��తవ� స�     ��తస�    చ   II  

 

అ��ద�  

ఎ�� �  �  ���  �హమ�  దట��న  అరణ� ��  ���  అ�� �  ��          
��న   ��   �డ   మ��   �నవల�న   ���డ   �ర� ��   క��న   �డవ���.  

�ష� �  

�వల�  భగ���  పట�  భ� ��క �  �వయం�  �ల��  �ద��స�        
�గంథ�లం�  �ప� బ�న  కర� ��ల�  �ర ��� పర�న  మ�భ��ల  ��త�ల       
ఉ�హరణ�  అ�క�  కల�.  �న��  �స�వ��  ��కృ�� �  ��� �  మ��         
��కృ�� ��  తన�  గల  సంబంధ��  ��� �  ఎ��న�� �  ��  అ�భవ���న         
��హ� ��  అ�నప� ���  అత�  ����  అ��   �ధ��న  �మ� కర� ల  �డ         
సహజ���  ����డ��.  పరమ  భ����  మ��  ��య  భ� �పరంపర�        
ఆ���న   ��   �ధ�ం�ద��   ఈ   ��ం�   �ధ��   ����� �   :  

సం�� వందన   భ�దమ��   భవ�   �:   �� న   �భ� ం   న�  
�   ��:   �తరశ�    తర� ణ��   �హం   �మ:   �మ� ��  
య�త   �� �   �షద�    �దవ��త�మస�    కంస�� ష:  
�� రం   �� రమఘం   హ��   తదలం   మ��    �మ�� న   �  

“ఓ   సం�� వందన�!   ��   జయమ�   �క!   ఓ   �� న�!   ��   ��   �ప�మ��  
అ�� ం��.   ఓ   �వత��!    ఓ   �తృ�వత��!   ��   తర� ణ�ల�   అ�� ంచ��  
�   అశక �త�   న��    దయ��   ��ం��.   ఇ�� �   ��క� డ   ���   �న� �  
య�వంశ   �ల���   కంస   ����న   ��కృ�� �   స� �ం��   సమస�  

�పబంధ�ల�ం�   ��   ����డ�   �గల�.   ఇ��   ��   ��న�   ��  
��ం���� �.”  



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

��సంధ� ల  యం��  ��ధ  ���ల�  ��ం�ట,  ��త:�ల�  నం�        
�� న�  ��ట,  �తృ�వతల�  తర� ణ��స�ట  వం�  �ద��త  కర� �        
మ��  పద���  ��రంభదశ  నం�న�   భ��ల�  తప� �  స��న�.  ��,         
ఎవ�న�  ���  కృష�  �తన� వం��  ������  ��మ�క �  �వయం�        
�ల��న�� �  అత�  ఈ  ��  ��న�ల�� ం��  �ర ��� ప���.  ఎం�కన�,        
అత�  ఇ�వర�  ప��ర�త� ��  �ం��ం��.  ��కృష�భగ���  భ� ��క �       
�వ�� �  �న��  ఉత�మ  అవ�హన  ����  �ందగ��న�,  ��స��గంథ�  లం�         
�� ��ంపబ�న  ��ధ��న  తప�� ల�  ��,  యజ��ల�  ��  అత�        
�యనవసర�  ��.  అ��  అత�  �ద�ల  ��� ��శ�  ��కృ�� �        
�ం�ట�న�  �గ�ంపక  �వల�  కర� �ండలయం�  �మగ� �న�  ��వలన       
అత�  �ల��  వృ���న��  య��.  కృష��తన� వం��  ‘శబ��బహ� ’       
ప���ల�   �క   ��ప�ష��ల   ఆ�శ�ల�   అ��ల���.   

 

2.53  

�����ప�ప��    �   య�   �� స� �   �శ� �   I  
స��వచ�   ���స��   �గమ�ప� � �   II  

 

అ��ద�  

ఎ�� �  �  ���  �ద�లంద�  మృ�మ�ర�న  ��� ల�  కలత�ందక        
ఆ�� ���  య��  స��యం�  ��తమ��  అ�� �  ��  �వ�         
�తన� ��   �ందగ����.  

 

�ష� �  

ఎవ�న  ‘స��’  మ�� ��డ�  ��� న�  అత�  కృష��తన� ��  ����        
అ���  �ం�న�డ�  అర ��.  అన�  సం�ర�  ‘స��’  యం�  �ల��న         
�న��  �బహ� �,  పర�త� ,  భగ���  య��  తత�� �ల  అ����        
�ం��ం��.  ��  ��కృ�� �  �త�   ��డన��  మ��  ��కృ�� �  పట�         
భ� ��క �  �వ�  �జ�న  స� ధర� మ�  ఎ��ట�  ఆ�� ���  యంద�        
ప��ర�త�   ���.  కృష��తన� వం��  �క  �ద�భ���  ఎన� ��  �ద�ల        
మృ�మ�ర�న  ��� ల�  ఆక� �ంపబ�  స� ర ��క�ల�  �ం�ట�  �మ� కర� ల       
యం�  �ల�న��.  కృష��తన� వం��  ��కృ�� ��  �పత� �  సంబంధ��       
�ం��  క�క  అ��  ఆ�� �� క  ���యం�  అత�  ��కృ�� �  ఆ�శ�ల  న�� ం��          
�గ�ంపగ���.  అ��కర� ల  �� �  అత�  తప� క  సత� �త�ల�,  �శ� ల�న        
��న��  �ందగ���.  ���ర�  అత�  ��కృ�� �  ��  అత�  �ప����న         
ఆ�� �� ���� �   ఆ�శ�ల�   ��త�   �ర� �ంపవల�   �ం��.   
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2.54  
అ��న   ఉ�చ   

��త�పజ�స�    �   ��   స��స�స�    �శవI  
��త�:   �ం   �ప��త   ���త   �వ�త   �ం   II  

 

అ��ద�  

అ����  ప���  :  ఓ  కృ�� !  స��  మగ� �న  �తన� �  గల��          
ల�ణ�����?  అత�  ఎ��  ��ం��,  అత�  �ష  ఎ���?  అత���         
��� ం��   మ��   ఎ��   న���?  

�ష� �  

�ప�  �న���  తన  �ప�� క  ���  న�స�ం�  ���   ల�ణ��  ఉం�న���          
కృష��తన� వం��  �డ  తన  �ప�� క  స� �వ�న�  త�న�  వం�  �ట,  నడక,          
ఆ�చన,  �వ���  క���ం��.  ధ���న��  ధ����  �� �ంపబ�ట�       
���   �ప�� క  ల�ణ�ల�  క��  �ం�న���  మ��  ���న��  ���         
�� �ంపబ�ట�  ���   ల�ణ�ల�  క��  �ం�న���,  ��� ం���  ���         
�ప�� క  ల�ణ�  �ం�న���,  �వ� �న  కృష��తన� �నం�న�   వ� � �  తన  ��ధ         
వ� వ�ర�లం�  ���   �ప�� క  ల�ణ�ల�  క���ం��.  భ���  అ��  �ప�� క         
ల�ణ�ల  ���   భగవ��త  �ం�  ����వ�� �.  ��ం�ట  అ�న�        
�న��  �ప�న  ల�ణమ�ట�  కృష��తన� వం��  ఎ��  ��ం�న��       
�షయ�  అత� ంత  �ఖ� �న�.  ����  ��ంచనంత  వర�  �����        
�� �ంపబడడ��  ���న  �షయ�.  ����  చక� �  ���ల�  ధ�ం�న�        
అత�  ��ంచనంత  వర�  �����  �� �ంపబడ�న� �,  అత�       
��ం�నంతట�  �జ���  �ల��య��.  కృష��తన� వం��  �ఖ�       
ల�ణ�మన�  అత�  �వల�  ��కృ�� �  ���   మ��  అత��  సంబం�ం�న         
�షయ�ల�  ���   ��త�  ��ం��.  ��ంద  ��పబడ�న� ��,  ఇతర        
ల�ణ��   సహజ���   సమ���.   

 

 

2.55  
��భగ���చ   

�పజ��   య�   ���   స�� �   �ర�   మ�గ��   I  
ఆత� �� �త� �   �ష�:   ��త�పజ�స��చ� �   II  

 

అ��ద�  

������  ప���  :  ఓ  ��� !  మ�క�� త��న  ఇం��యతృ���        
క��ం�  సర� �ధ��న  ��కల�  �న���� �  త� �ం��  మ��  ఆ        
�ధ��  ���ప�న  మన��   ఎ�� �  ఆత� యం�  తృ���ం��       
అ�� డత�   ��త�ప��డ�   �ప� బ��?  



/
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�ష� �  

కృష��తన� �  నం�  �క  భ� ��క ��న  భగవ�� వయం�  ����       
�ల��న��  వ� � �  సమస�  ��స��ణ�ల�  క��  �ం�న��,  అ��  �వ� �న         
ఆ�� �� క  ���యం�  �ల�న���  తన  మ�కల� నల�  ఆ�శ�ం��ం�ట�       
ఎ��  స��ణ�ల�  క���ండ�లడ��  ��మ�� గవత�  (5.18.12)      
��� �న� �.  క�క�  మ�క�� త��న  అ�� ర�ల  ఇం��య  �గ�ల�       
�న��  త� �ంపవ�న�  ఇక� డ  చక� �  �ప� బ�న�.  �స�వ�న�  అ��  ఇం��య         
�ంఛల�  కృ��మ��  త� �ం�ట  కష��.  ��  ఎవ�న�  కృష��తన� �నం�        
�ల��నంత�  అ�పయత� ���  �హ�   �పయత� ���  ��ండ  ఇం��య       
�ంఛల�� �  న�ం����.  క�క�  �న��     
�శ� ం�చ��కృష��తన� �నం�  �ల�నవ��.  ఎం�కన�,  ఈ  భ� ��క �      
�వ�  �న��  ఆ�� �� క���  నం���ట�  �ంట�  �డ� ��.  ప�పక�         
���గల  ���  (మ��� �న��  ��)  ��  భగ���  �త� ���న�  �� �ం�         
స�  తనయం�  ��  తృ���ం��ం��.  అ��  ఆ�� �� క  ���  యం�         
�ల��న��  వ� � �  �చ� �న  ��క  ఇం��య  �ంఛల�  �బ��ండ�.  అన�         
������  �త� �వయ��  తన  సహజ  ���  యం�  అత�  స�  �పస�� �          
�ం��.   

 
 

2.56  
�ః�ష� ��� గ� మ�:   ���   �గతస� ృహ:   I  
�త�గభయ��ధ:   ��త��� ��చ� �   II  

 

అ��ద�  

���ధ  �ప�లం��  కలత�ంద�  మన��   గల���,  �ఖ�       
క��న�� �  ఉ�� ంగ����,  ఆశ� �,  భయ�,  ��ధ�ల  �ం�       
��వ�న���  అ�  �న��  ��ర�న  మన��   గల  ��  య�         
�ప� బ��.  

�ష� �  

‘��’  అ�  పద�న�  ఒక  ��ర�న  �ర �య�న�  ��ండ  �న�క         
కల� నల�  అ�క  �ధ��గ  మన�� �  కలత���  �డ�  అర ��.  �ప�  ���          
�డ  ఒక  �ప�� క  దృ�� ణ�ం��.  ఒక  ��  ఇతర  ��ల�  �న� ��          
ఉండ��  �స�వ  అర ���  అత�  ��  అ�  ���బ�ట�  అ���  ��ల�.          
“�  ��ఋ�ర� స�   మతం  న  �న� �.”  (మ��రత�,  వనపర� �  313.117)  ��          
భగ���  ఇక� డ  ���న  ‘��త��� �’  ��న�   ��లకం�  ��� �.  అ��         
‘��త��� �’  మ�క�� త  �వ�లన�� ం��  త� �ం�ట�  స�      
కృష��తన� �నం�ం��.  ‘�� �త  రత� �’  (43)  న�స�ం�,      
‘�ప�ంత��� షమ�ర�ంతర’  అత�  అ��   రక�ల  మ�  కల� ��వ�ల�       
అ�గ�ం�  ��కృ�� �  �క  �����  సర� మ��  ��ర�శ� య��       
క���ం��  –  ‘���వ:  సర� ��  మ���   ��ర�భ:’  (భ.�.7.19).  అ����         
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��ర���  క��న��  ��  అ�  �ప� బ��.  అ��  సం�ర�  కృష��తన�   వం��న  వ� � �           
���ధ�ప�లం��  ఎ��  కలత�ంద�.  ఎం�కన�,  అత�  తన  �ర� జన�         
కర� ల  �త  మ�ంత  అ�క  �ఃఖ�ల�  �ం�ట�  ����న�  ��ం��.  అ��          
�ప�తయ�ల  న�� ం��  భగ���  కృప�  అం�క�ం��.  అం���ండ,       
భగ���  కృప�త  తన  �ఃఖ�ల�� �  �ధ� �నంత  త�� వ  ప��ణ�న        
క���న� వ��  అత�  �శ� �ం��.  అ��  �ఖ�  క��న�� �  అత�  ఆ         
�ఖ�న�  ��  అ��డ�  �న�  ����   అ��  �� ��  ��కృ�� న�  ఆ��ం��.          
అత�  భగ���  కృప�త�  అ��  అ��ల  �ఖ  ��వరణ�  నం�  ���          
భగ����  చక� �  �వ�  అం�ంచగ����� న�  �గ�ంపగ���.  భగవ�� వ       
�ర�  ఆ  భ���  ఎల��� ��  �ర� ��  క���ం�  ������  ఆస� �  (�గ)          
మ��  అ�స��ల�  (�� ష)  �ప����  ��ం��.  ఇం��య  �ఖ�  �ర�         
���న�  �గ�ం�ట  య�న�  ఆస� �  ��,  అ��  ��క  ఇం��య  �ఖ�లం�          
ఆస� �  ��ం�ట  అ�స� �  యనబ��.  ��  కృష�  �తన� �నం�  �ల��న��  వ� � �          
��త�  ��కృష�భగ���  �వ  �ర�  అం�త��ం�ట�త  అత�  అ��  ఆశ� �         
మ��  అ�స��ల�  అ��డ��.  క�క�  తన  �పయత� ��  �ఫల�న�        
అత�  ఏ��త�  ��ధ�న�  ����.  �జయ�  ల�ం�న�,  ల�ంప�న� �        
కృష��తన� వం��   సర� �   ��ర�శ� య��   క���ం��.   

 
 

2.57  
య:   సర� ��న��� హస�త���� ప�    ���భ�   I  
��నన��   న   �� ��   తస�    �ప��    �ప����   II  

 

అ��ద�  

ఈ  ��క  జగ��నం�  ����ం�న  మం�,  ��ల�  �పశం�ం�ట  ��,         
�� �ం�ట  ��  �యక  ���  �ప����  ����  సం�ర�  �� న�         
నం�   �����   �ం��.  

�ష� �  

��క  జగ��  నం�  ఎల��� ��  మం���ల�  ఏ���క�       
సంభ�ం��ం��.  అ��  ��క��న  ఒ����ల�  కలత�ందక      
మం���ల�  �ప����  ����  కృష��తన� �  నం�  ఈ����న�డ�       
అవగత�  ���నవ�� �.  ��క  జగ��  ద� ంద� �ల�  �ం��ం�ట  �త  ఈ         
జగ��న  ��ం��న� ంత�ల�  మం���ల�  ఏ���క�  సంభ�ం���      
�ం��.  ��  కృష��తన� �  నం�  �ల��  �ం���  ద� ంద�   ర���         
��కృ�� �  ��� �  స�  స� �ం�ట  �త  అ��  మం�  ��ల�  �ప����  ��.           
అ��  కృష��తన� �  ����క��  ‘స��’  యనబ�  ప��ర�  ఆ�� �� క        
���యం�   �న��   �ల�ల�    గల�.  
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2.58  
య�   సంహర�   �యం   ��� /���వ   సర� శ:   I  
ఇ�����������భ� స�స�    �ప��    �ప����   II  

 

అ��ద�  

���  తన  అవయవ�ల�  ���  �����న��,  ఇం���ర��ల       
�ం�  తన  ఇం��య�ల�  మర�ం���  సం�ర��� న�  నం�       
���ర��   �న� �డ��.  

�ష� �  

తన  ఇం��య�ల�  ��  ��న���  ఒక  పద��  �ప�ర�  �యం��ంప         
గ��ట�  ���  ��  భ����  ��  ఆ�� ����  �ం�న���  ప���         
�న� �.  ��రణ��  జ��  ఇం��య�ల�  ���  ��       
ఆ�శ�లన�స�ం�  వ� �ం���.  ��  ఎ��ం�న�  �పశ� �  ఇ��       
స��న�.  ఇం��య��  �షసర� �ల�  �ల� బ�న�.  అ�  స�  తమ        
ఇ����ర�  ఎ��  �యం�తణ  ��ండ  �చ� ల���  య�చ� �       
వ� �ంప���ం��.  క�క  ��ల��  ��ల�  �యం��ం�న��  ��  �క        
భ���  ఈ  సర� �ల�  �యం��ం�  ��ల��వ�  �ప�   �మర�� ��        
క���ండవ��.  అత�  ����� ��  య�చ� �  సంచ�ం�ట�      
అ�మ�ంచ��.  �ద��  �న� �  ����క  �గంథ�లం�  ఈ  �షయ��        
���   అ�క  ఆ�శ��  గల�.  అం��  ���   ���  ���   ��ద��  గల�.           
�న��  ����ధ�ల�  అ�స�ంపగ��  ఇం��య  ���భవ�ల�      
�యం��ంప��  కృష��తన� �  నం�  ��రత� �  �ధ� �  ��.  ఈ  �షయ�న         
���  ఒక  మం�  ఉప�న��  ��పబ�న�.  ���  తన  అవయవ�ల�  ఏ          
సమయ�నం�న�  �����,  �ప�� క  �ప�జన�  �ర�  మరల  ఏ  �ణ�న�         
���  �పద�� ంపగల�.  అ��,  కృష��తన� వం��న  వ� ��ల  ఇం��య��       
�వల�  భగవ�� వ�  ఒక  �ప�� క  �ప�జన�  �ర�  ����ంపబ�,  ఇతర         
�షయ�ల  �ం�  ఉపసంహ�ంపబ��.  ఇం��య�ల�  స� యంతృ��  �ర�       
��ండ  భగవ�� వ  �ర�  ����ంప  వ�న�  అ�����  ఇక� డ        
ఆ��ంపబ��న� �.  ఇం��య�ల  న�� ం��  ��కృష�భగ���  �వయం�      
�ల�ల� వ�న�  �షయ�న�  ఇక� డ  ఇం��య�ల�  స�  తన  యం�        
�����   �ం�   ���   ఉప�న��   ���    ��పబ�న�.  
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2.59  
�ష�   ��వర���   ���రస�    ��న:   I  

రసవర�ం   ర�/ప� స�    పరం   దృ�� �    �వర��   II  

 

అ��ద�  

బద����  ఇం��య�గ�ల  �ం�  ��గ�ంచబ�న�  ఇం���ర��ల      
పట�  ��  అ��  ����ం��.  ��  అ�� న� త�న  కృష�  �తన� మ�         
ర��� దన   �మ� ట   అత��   ఇం���ర��ల   పట�   ��   �డ   న�ం��.  

�ష� �  

�న��  ఆ�� �� క  ���యం�  �ల�న�ండ  ఇం��య  �గ�ల  �ం�        
��వ�ట  �ధ� �  ��.  �యమ  �బంధనల  �� �  ఇం��య  ����వ��         
��గ�ం�ట  య�న�  ���  ���   ఆ�రప�ర��ల�ం�  ��గ�ం�ట  వం��.        
ఆ  ���న� ��  అ��  �యమ��  ��ంప�.  అం���ండ,  అత�        
ఆ�రప�ర��ల  యం�  ��క�  �����న�ల�.  అ��,  అల� ���న  �న�ల        
�ర�  ‘యమ’,  ‘�యమ’,  ‘ఆసన�’,  ‘����మ’,  ‘�ప�� �ర’,  ‘�ర�’,  ‘�� న’,         
�ప��య�  క��న  ‘అ��ంగ�గ’  ��న�  ఇం��య  �యం�తణ  �ర�        
�� ��ంపబ�న�.  ��  కృష��తన� �  నం�  ���వృ��  �ం�  ��కృష�భగ���  �వ�          
�ందర� ��  ఆ�� �ం�న  భ���  �ష� ��న  ��క  �షయ�ల  పట�  ���         
క���ండ�.  అన�  �యమ  �బంధనల�న�  ఆరంభదశ  నం�న�   భ��ల        
ఆ�� �� ��వృ��  �ర�  ఏ�� �  �యబ�న�.  కృష��తన� �  నం�  �జ�న        
ర��� దన�  క�గనంత  వర�  అ�  ఉ�త���  �ం��.  ��  �న��         
కృష��తన� �న  ����నంత�,  �ష�   �షయ�లం�  అ�పయత� �గ�  ���       
��� ��.  

 
 

2.60  
యత�   హ� �   ���య   ��షస�    �ప�� త:   I  
ఇం����   �ప���   హర��   �పసభం   మన:   II  

 

అ��ద�  

ఓ  అ���!  ఇం��య��  బలవంత���  మ��  దృఢ���       
అ��న� �.  ���  ��గ�ం�ట�  �ఢ��  య�� ం�  ����క �       
�� న�  గల  పం���  �క�   మన�� �  �డ  అ�  బలవంత��  హ�ం�          
���న� �.   

�ష� �  

ఇం��య�ల�  జ�ం�ట�  య�� ం�  ���,  తత�� ���,  ����       
ఈ  �క�నం�  ఎంద�  కల�.  ��  �ర��  ఎంత  ��వ��  య�� ం�న�          
��యం�  ��� �  �ప� ��  �డ  ఒక�� �  కలత  �ం�న  మన��   �రణ��          
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��క�న  ఇం����భవ�న�  వ�ల���.  మ���,  మ��ప��న      
��� ����  �డ  క�న  తప��   �త�,  ���� స�  �త�  ఇం��య�ల�         
�యం��ం�ట�  య�� ం�న�,  �నక  �త  ఆక� �ంపబ�  ���భవ�న�       
వ�డ�� �.  �పపంచ  చ��త  యం�  ఇ��  ఉ�హరణ�  అ�క�  గల�.  క�క          
సం�ర���  కృష��తన� �  నం�  �ల�న��  ఇం��య�ల�  మ��       
మన�� �  �యం��ం�ట  ��� �  కష��.  మన�� �  ��కృ�� ��  అ�� ంప�ండ        
అ��  ��క  �ర� క�ప�ల�  �ర�ం�ట  ఎవ� ���  �ధ� ���.  �ప� ��,        
భ���న  ��య����� �  ఒక  చక� �  ఉ�హరణ�  ఈ  ��ం�  ��క�న  ఈ          
�ధ��   అం�ం��   :  

యదవ�   మమ   కృష�ప�ర���  
నవనవరస�మ�� ద� తం   రం����  
తదవ�   బత   ��సంగ�   స� ర� ��  
భవ�   �ఖ��ర:   ���    ���వనం   చ  

“��కృష�భగ���   �దపద�    �వయం�   �   మన��    స�   �ల��   �ం�ట  
�త�   మ��   అ��ణ�   ��క   నవ�    �వ� రస��   ఆ�� �ం�ట   �త�,   ����  
సం�గ�ంఛ   �� �ం�నంత�   ��   ���డ�   ఆ   �వ��   ఉ��    ����.”  

కృష��తన� �  �వ� �నద�ట�  ���  �ం�న��  ��క  ���భవ�       
పట�  ���  సహజ���  ��� ��.  అ��  కృష��తన� వం��  ���కర�న        
ఆ�ర��  ఆక��  ������టవం��.  అంబ�ష  మ���  తన  మన�� �  స�         
కృష��తన� �నం�  సంలగ� �  ��  �ం�ట�  అత�  �ప�   ���న        
��� ���  �డ  జ�ంపగ���.  “స  �  మన:  కృష���ర�న��ర� �ం�        
��ంఠ��నవర ��”   (�గ.   9.4.18)  

 
2.61  

��   స�� �   సంయమ�    �క�   ఆ�త   మత� ర:   I  
వ�   �   య�� �����   తస�    �ప��    �ప����   II  

 

అ��ద�  

తన  ఇం��య�ల�  ��గ�ం�  ���  ����  తన  వశ�  నం�ం���         
����   �యం�   ��ర��   లగ� �   ����   ��త�ప��డనబ��.   

�ష� �  

కృష��తన�   మ�న�  అ�� న� త�న  ��ప��ర�త� మ�  ఈ  ��క�నం�       
స� ష���  �వ�ంపబ�న�.  కృష��తన� �  ��ండ  ఎవ� ���  ఇం��య��       
��గ�ం�ట  �ధ� పడ�.  �న  ��పబ�న��,  ��� ��  అంబ�ష  మ����        
కల�ం�  గర� ��  అనవసర��  �����  తన  ఇం��య�ల�       
��గ�ంచ�క���.  మ��పక�   అంబ�ష  మ���  అత�వ�  �ప�   �గశ� �        
శంప�� �  ��న� �,  భగవద� ��డ�ట�  ఆ  ��  ��ం�న       
అ�� య�ల�� ం��  �న��  భ�ం�  �వర�  �జయవం�డ�� �.      



/
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��మ�� గవత�  (9.4.18-20)  నం�  �ప� బ�న��,  ఈ  ��ం�  �ణ��ష�ల�  ��         
తన   ఇం��య�ల�   �యం��ంపగ���   :  

స   �   మన:   కృష�ప�ర�న��ర� �ం�   ��ంఠ���వర ��  
క�   హ�ర� ��ర�ర ����   ���ం   చ���� తసత� �ద�  

 

��న��ం�లయదర� �   దృ�   తద� ృత� ��తస� �� /౦గసంగమ�  
��ణం   చ   త�� దస�జ�ర�   �����ల��    రస�ం   తద�� �  

 

��   హ�:   ��తప��సర� �   ��   హృ��శప��వన��  
�మం   చ   ���    న   �   �మ�మ� �   య�త�మ��కజ��శ�   ర�:  

అంబ�ష  మ���  తన  మన�� �  ��కృష�భగ���  �దపద� �లయం�       
���ర��  �ల��� �.  అత�  ��కృ�� �  �మ��  వ� �ం�ట  యం�  తన         
��� �  ����ం��.  ��కృ�� �  మం�ర�ల�  ��భప��టయం�  తన       
హస��ల�,  ఆ  భగ���  ��కథల�  �శవణ�  ��ట  యం�  తన  ��ల�,          
ఆ  ������  �ందర�న  �ప��  �ం�ట  యం�  తన  ��త�ల�,  భ��ల          
�హ�ల�  స� ృ�ం�ట  యం�  తన  �హ��,  ఆ  ������  �దపద� �ల         
�ంత  అ�� ంపబ�న  �ష� �ల  �గంధ��  ఆ�� �ం�ట  యం�  తన  ��క�,         
భగ����  అ�� ంపబ�న  �ల�దళ�ల�  ����ట  యం�  తన  �హ� �,  ఆ         
��హ�  మం�ర��  గల  ప��త  ��త�ల�  సంద�� ం�ట  యం�  తన         
�ద�ల�,  ఆ  హృ����  �ద�ల�  �ప�మ�  ల�� ం�ట  యం�  తన         
�ర��,  తన  �ంఛలన�� ం��  ఆ  ఉత�మ����,  ��కృ�� �  ��కల�        
��� టయం�  ����  ����ం��.”  ఈ  �ణల�ణ�ల�� �  అత��  ‘మత� ర:’        
భగవం��   భ��డ�ట�   అ���   ��న�.  

ఈ  సందర� �న  ‘మత� ర:’  అ�  పద�  ��� �  ���న� త�  క���న� �.         
�న��  ఏ  �ధ��  ‘మత� ర:’  భ���  �గల�  అంబ�షమ���  ��త�  �� �          
వ� �ంపబ�న�.  �ప�   ��� ం��  మ��  ‘మత� ర:’  భ� �పరంపర�  ఆ��� �న        
��ల  బల�వ  ��� �ష��  ఈ  �ధ��  ����  :  “మద� � ��ప��న  స�� ం��య          
�జయ��� �  �� త� దృ��:  �ల��  �వ:”  –  “��కృ�� �  �ర�  ��  భ� ��క ���          
బల�  �త�  ఇం��య�ల�  ���గ  �యం��ంపవ�� �.”  ఈ  �షయ�న        
అ�� �క�   ఉ�హరణ�  �డ  ��� ���  ఇవ� బ��ం��.  “మం��న�        
అ��   గ���  వ���లన�� ం��  ద�ం�న���,  ��  హృదయ�  నం�        
�ల��న��  ��� భగ���  అ�� రక��న  �ప�ల�  ద�ం����ం��.”      
�న� ��  ��ండ  ��� భగ���  �� �ంపవ�న�  ‘�గ��త�’�  �డ       
��� �న� �.  ��� �  �ర�  ��ండ  ఇతర��న  ���  �� �ం�  �మ��త         
���  ఊ�క�� త  �షయ�ల  �ర�  అ�� �ం��  �ల�  వృ�����.        
��  మన�  �వల�  కృష��తన� వం�ల�  �వ��.  అన�  ������యం�        
భ� ��   క���ండవ��.   అ��   �జ�న   �గ�   �క�    ��� ��శ�.  
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2.62  
�� య�   �ష��   �ంస:   సంఙ����ప�య�   I  
సం�� త� ం�య�   �మ:   ����� �/��య�   II  

 

అ��ద�  

ఇం���ర��ల�  ���   �� �ం�న��  ��  �డ  �న���  ఆస� �        
క���.  అ��  ఆస� �  �ం�  �మ�  జ�ం��.  �మ�  �ం�  ��ధ�          
ఉద� �ం��.   

�ష� �  

కృష��తన� �  ����  ఇం���ర��ల�  ���   �ం�ం��న� �� �      
��క  �ంఛల�  �ప���డ��.  �స�వ�న�  ఇం��య�ల�  మం�       
�ర� �కమ��  ఎల��ళ�  అవసర�.  ��కృష�భగ���  ��మ�క �  �వయం�       
���  ����ంచ��  అ�  ��కవ��  �వ�  తప� క  �ల�నదల��.  ఈ  ��క          
�పపంచ�న  �బహ�   ����ల�  స�  �ప��క� �  ఇం���ర�  �ప�వ�న�        
�న���.  అ���డ  స� ర ��క�లంద�  �వతల  ���   ���  �ప� నవసర�        
��.  ��కజగ��  �క�   ఈ  బంధ�ల  ��� ��  �ం�  బయటప�ట�         
కృష��తన� �  �� క�ం�ట  ఒక� �  �ర��.  పరమ���  �ఢ��  �� నమ�� �        
�ండ�  �ర� ���  ఇం��య�గ�  �ర�  అత��  చ�ంప���.  అం��        
అత�  అం�క�ం�ట,  �� ����  జ�ం�ట  సంభ�ం��.  ��కృష�భగ���       
భ���న  హ��స  ����  �డ  ����  అవ�ర�  అ��  �హ�న�         
����ట�  య�� ం��.  ��  �వ��న  హ����  ��కృష�భగ���  పట�        
గల  అచంచల�న  భ� ��రణ�న  అ��  ప���  �లభ��  ఉ�����  �����.         
�ర� �  ��క  �ష� ��  ��య����� ల�  �ప� బ�న���,  భగ���       
సహచర� �న  క��  ఆ�� �� ����  �క�   �వ�   ర��� దన�  �రణ�న        
�ద�భ���  సర� �ధ��న  ఇం��య  �గ�ల�  త� �ం��.  భ��ల  �జయ        
రహస� ���.  క�క  కృష�  �తన� �  నం�  �ల�న���  కృ��మ  �ర��ల�         
ఇం��య�ల�  అ�చట�  ఎంత�  శ� �  సంప�� �న�  �వ��  ప�జయ��        
�ం�  ����.  ఇం��య  తృ���  సంబం�ం�న  �శ��త  �ంత�న�  ��కల�         
తృ��పర���ట�   అత��   ����ం��.  

 
 

2.63  
���ద� వ�   స�� హ:   స�� ��   స� ృ���భమ:   I  
స� ృ��భం��   �����   ������త� ణశ� �   II  

 

అ��ద�  

��ధ�  వలన  అ�క  �హ�  క���.  అ�క�న  �హ�  వలన  స� ృ�          
��ం��  ��య��.  స� ృ�  ��ం��  ���  న�ం��.  ���  న�ం�న��         
�న��   ���   సం�ర�గర�న   ప����.   
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�ష� �  

��ల   �ప��� �   మన�   ఈ��ం�   ఉప�శ��   ఇ��   అం�ం��   :  

 

��పం�కత�   ��� �    హ�సమ� ��వ��న:  
����:   ప��� �   ��గ� ం   ఫ��   కథ� �  

(భ� �ర�మృత   �ం��   1.2.258)  

కృష��తన� �  నం�  ���వృ���  ��ం�న�� �  �ప���  భగవ�� వ       
యం�  ���గప�న�  �షయ��  �న��  ఎ�గగల�.  కృష��తన�        
���న�  ��ం�న  �ంద�  కృ��మ��  �షయ  వ���ల�  త� �ం�ట�        
�పయ�� ం��.  తత� �త��,  ��క  బంధ�ల  �ం�  ��  ��� ��        
���న� �  ��గ� �నం�  ప��ర�����  ��త�  �ంద�ల�.  ��  ��గ� �        
‘ఫ��’  అన�  ‘అ�ప�న�న�’  యనబ��.  ��,  కృష��తన� వం��  ఏ  �ధ��         
�ప����  ��కృ�� �  �వయం�  ����ంపవ��  ఎ���ం��.  క�క�       
అత�  ��క�తన� �న�  ఎన� �  బ���ల�.  ఉ�హరణ�  భగ���  �క        
పరమ  సత� �  �����  అ�నం�న  ��ంపడ�  ��ం�,  ���ర��        
��కర�న��  ఆ�రప�ర��ల�  త� �ం�ట�  య�� ం��.  ��  భ���న��       
��కృ���  పరమ�క �య��  మ��  భ� ��  అ�� ం�న  ��నంత��       
ఆర�ం�న��  ఎ���.  క�క  ��కర�న  ఆ�రప�ర��ల�  ��త       
భగ����  అ�� ం�  �దప  �ప�ద��  ��వబ�  ఉ�� ష���  అత�        
�గ�ం��.  ఆ�ధ��  �ప��  ఆ�� �� కమ�ట  �త  భ����  పతనభయ�ండ�.        
భ���  �ప�ద��  భ� ��  అన�  కృష��తన� ��  �� క�ంప�,  అభ���న��        
���  ��క�నద�  ��ం�వ� �ం��.  క�క�  ���ర���  తమ  కృ��మ        
��గ� �  వలన  ���నంద��  అ�భ�ంప�ల�.  ఈ  �రణ�  �త�        
స� ల� �న  �న�క  సం�భ�  �డ  అత��  మరల  ��క  ��తమ�         
�ప�నం�  పడ���.  భ� ��క �  �వ�  ఆ�శ�ంపనం�న  ��  �� ��ం�        
����   ఎ��న�,   అ����   ���   పతన�   �ం��ర�   ��పబ�న�.  

 

 
2.64  

�గ�� ష���ౖ���   �ష������శ� ర�   I  
ఆత� వ�� �� ����    �ప�దమ�గచ� �   II  

 

అ��ద�  

��  సమస�  �గ�� ష�ల  �ం�  ��� �  �ం�న���  మ��  �యమ         
�బంధనలన�స�ం�  వ��ం�ట  �� �  ఇం��య�ల�  ��గ�ంప      
గ��న���   అ�   �న��   భగ���   సం�ర�   కృప�   �ందగ���.   
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�ష� �  

కృ��మ�న  ��న�ల�  ఇం��య�ల�  �హ� ��  �యం��ం�న�      
���  భగ���  �వ�   ��మ�క �  �వయం�  �ల�ల� ��  పతన�  తప� ద�         
ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న�.  కృష��తన� �  నం�  సం�ర���  �ల��న��  వ� � �        
�హ� �న�  ���భవ����  �న� ���  కనబ�న�  ��  కృష��తన� �       
క���ం�ట  �త  ఇం��య  �గకర� ల  �డ  ఆశ� �����  �ం��.        
కృష��తన� వం��  ��కృ�� �  తృ��  పర�ట�  తప�   మ����  �ం�ంప�.        
క�క�  అత�  సమస�  �గ�� ష�ల�  అ����ం��.  ��కృ���  ��న�        
��న�   దృ���  �ంఛ�య�  ��  �ర� ��  �డ  భ���  ���.  అ��          
��కృ���  �ర��  అత�  ��న�   ప����ల�  తన  తృ���ర�  ఒన�ం�  కర� �          
�డ  �య�ం��.  అత�  �వల�  ��కృ�� �  ఆ�శ�ల  న�స�ం��        
వ� �ం��ం��.  క�క  ���న�  ��ట  �క  �యక��ట  య��  �ం�         
�షయ��  ఆ  భ���  ఆ�న���  �ం��.  భ���  ఇ��  �తన� �  �వల�          
భగ���  అ�� జ  కృప  ��త�.  ���భవ  ���యం�న� ప� ���  భ���  ఈ         
�తన� ��   �ందగల�.  

  

2.65  
�ప��   సర� �ః��ం   ��ర�� ప�య�   I  
�పసన� �త�   �� �   ���:   పర� వ�ష��   II  

 

అ��ద�  

ఈ  �ధ��  కృష��తన� �  నం�  సంతృ��  �ం�న���  ��క        
��త�న�  సంబం�ం�న  ���ధ  �ప��  క�గ�.  అ��  సంతృ���        
��న   �తన� �   క��న   �న��   ���   ��ఘ�   ���రమ��.  

 

2.66  
���   ���ర�క �స�    న   ��క�స�    �వ�   I  
న   ��వయత:   ���ర�న�స�    �త:   �ఖ�   II  

 

అ��ద�  

భగ����  సంబంధ��  �ంద���  (కృష��తన� �  �����)  ��ద�       
����  ��,  ��ర�న  మన�� �  ��  క��  �ండ�ల�.  అ�  ���  �ం��           
�ం�ట�   అవ�శ�   ��.   ఇక   �ం�   ���   �ఖ���   క���?  

�ష� �  

�న��  కృష��తన� �  నం�  �ల�న��  �ం��  �ం�ట�  అవ�శ�        
��.  ��కృ�� �  సకల  యజ��ల��,  తప�� ల��  ఫల�క �య��,  అత�        
సకల  సృ�� ల�  �ప�వ��,  అత�  సకల  ��ల�  �జ�న  ���డ��         



/
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�న��  అవగత�  ����న�� �  �జ�న  �ం��  �ందగలడ�  భగవ��త  (5.29)         
యం�  �వ�ంపబ�న�.  క�క�  �న��  కృష��తన� వం��  ���  అత�        
మన�� న�  పరమల�� �  ల�ంప�.  పరమల�� �  �నం��  మన��        
చంచలమ��.  ��కృ�� �  స�� ల�  మ��  సమస��న�  �క �,  �ప��,  ���డ�         
ఎ��న�� �  �న��  ��ర�న  మన�� �  �ం��  �ందగల�.  క�క  ��కృ�� ��         
ఎ�వం�  సంబంధ�  ��ం�  ��ధ  �ర� �ల�  �ల��న��  ��త�నం�        
�ం��,  ఆ�� �� క  ��గ��  ��ం��న� ��  ��  కనబ��న� �  �స�వ�న�        
అ�ం��  ఎల��� �  ఆం�ళన  �ం��ం��.  కృష��తన� �  అ�న�       
సహజ��  వ� క �మ��   �వ� �న  �ం����.  అ��  �వ� ���  ��కృ�� ��  గల  �వ�           
సంబంధ���   ��ప�మ��.   

 

2.67  
ఇ�����ం   �   చర�ం   యన� �/���య�   I  
తదస�    హర�   �ప�� ం   ���� వ��మ� �   II  

 

అ��ద�  

బల�న  ����  ��యంద�  �వ  ����యబ�న��,  మన��        
��యం�  లగ� �న�� �  చంచల�న  ఏ  ఒక�   ఇం��య�న�  �న��        
����   హ�ంపగల�.  

�ష� �  

ఇం��య�ల�� ం��  భగవ�� వ  యం�  �ల�ల� వ��.  ఏ  ఒక�        
ఇం��య�న�  ���భవ��  �ల��న�  అ�  భ���  ఆ�� �� క  ��గ�        
�ర��  �ం�  పతన�  ��ంపగల�.  అంబ�ష  మ���  ��త�న        
�వ�ంపబ�న��,  ఇం��య�ల��   కృష��తన� �  నం�  తప� క      
����ంపవ��.   మన�� �   �యం��ం�ట�   అ��   స��న   ��న�.  

 

2.68  
త�� �   యస�    మ���   �గృ���   సర� శ:   I  
ఇ�����������భ� స�స�    �ప��    �ప����   II  

 

అ��ద�  

అం��,  ఓ  మ���!  ఎవ� �  ఇం��య��  ��  ఇం���ర��ల        
�ం�   ��గ�ంపబ�   �ం��   అత�   �శ� య��   ��త�ప��డ��.  

�ష� �  

�న��  ఇం��య�ల�  కృష��తన� ��  ��కృష�భగ���  ��మ�క �      
�వయం�  �ల��� ట  �� �  ఇం��య  �గ��  ��గ�ంపవ�� �.  శ���ల�        
అ�క�న  శ� ��  �యం��ం�న���  ఇం��య  �గ��  �డ  �యం��ంప        



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

వ�� �.  ఇం��య�గ��  ఎ��  �నవ  �పయత� ��  ��ండ,  ���        
��కృష�భగ���  �వయం�  �ల��� ట�త�  �న��  �జ��  ��త�ప���       
�గలడ��  మ��  అత�  ఈ  �వ� కళ�  ������న  ఆ�� �� ���� �        
�� �శ�నం�  అభ� �ంపవ�న��  అవగత�  ����న��  ‘�ధ��’  �క       
�� ��   �ం�ట�   ��� డనబ��.  

 

2.69  
�   ��   సర� ���ం   త�� ం   �గ��   సంయ�   I  
య�� ం   ��గ�   ���   �   ��   పశ� �   ��:   II  

 

అ��ద�  

సర� ��ల�  ఏ�  ����  అ��  ఆత� ��గహ�  కల���       
��� ��ం�  సమయ�.  సర� ���  ��� ��ం�  సమయ�      
అంత�� ��న   ���   ���   సమయ�.  

�ష� �  

���గల  �న�ల�  �ం�రక�ల  ��  కల�.  అం��  ఒక�  ఇం��య         
తృ��  �ర�  ��క  కర� లయం�  ���క��  �ం��.  మ�క  రక�  ��          
అంత�� ��  మ��  ఆ�� ���  �ర�  గల  అ�� స�  నం�  ఉ�� హ�         
క���ం��.  అంత�� ��న  ��  (���  గల  �న��)  కర� �  ��క  �వన�          
����న�   �న�ల�  ���  వం��.  ఆ�� ���  ��య�  �ర�ట  �త  అ��          
���యం�  ��క  జ��  ���ం��ం��.  ��  అ��  ��కవ� ��ల  ‘���’         
సమయ�  నం�  అంత�� ��న  ��  �గృ��  �ం��.  ��  అ��         
��కవ� ��ల  ‘���’  సమయ�నం�  అంత�� ��న  ��  �గృ���ం��.       
��  �కమ��  ఆ�� �� క  ���వృ���  ��ం��ం�ట  �త  అ�� న� త        
ఆ�� �� �నంద��  అన�  ��� నంద��  అ�భ�ం��ం��.  ��కవ� � �      
ఆ�� ���  �షయ�  నం�  ������ం�ట�త  తన  ���  సమయ�న        
��� ���  �ఖ��,  ��� ���  �ఃఖ��  �ం��  ��ధ��న  ఇం��య        
�ఖ�ల�  ���   స� ప� �ల�  ���ం��.  అంత�� ��న  ��       
��క��న  �ఖ�ఃఖ�ల�  అ����  �ం��.  అత�  ��క       
�ప���యల�  ఏ��త�  కలత�ందక  ఆ�� ���  �ర� �ల�      
�న��ం��ం��.  

 
 
 
 
 
 
 
 



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

2.70  
అ�ర� �ణమచల�ప�ష�ం   స��ద�ప:   ప�శ��   యద� �I  
తద� �� �   యం   �ప�శ��   స��    స   ������ �   న   �మ��   II  

 

అ��ద�  

న��  సర� �  ���  ��ం��న� �  �శ� ల��  �ం�  స��ద�  వ�         
తనయం�  ��క�  �రంతర�  �ప��ం��న� �  ఆ  �ప�హ��  కలత        
�ంద�  �న��  �ం��  �ందగ���.  ��కల�  తృ���ం�ంప       
య�� ం�   ��ల��� ��   అ��   �ం��   �ంద�ల�.  

�ష� �  

��� ర�న  స��ద�  ఎల��� �  జల��  ��ంపబ���  �ం��.       
�ఖ� ��  వ���ల�  అ�  మ�ంత  అ�క��  ���  ��ంపబ��ం��.        
అ�న�  స��ద�  ఒ�����  ��ర��  ����ం��.  అ�  కలత        
�ందక��ట�  ��ండ  క�స�  ��య�  కట��న�  ఎన� �  అ��క�ంచ�.        
కృష��తన� వం��న  �న��  �షయ�న  �డ  ఇ�  సత� ��న� �.  �న��        
��క�హ��  ధ�ం�  �న� ంత  �ల�  ఆ  �హ�న�  సంబం�ం�న        
ఇం��యతృ��  �ంఛ�  �న���ం��.  ��  భ���      
సంతృ���ం��ం�ట�త  అ��  ��కల�  కలత�ంద�.  భగ���      
కృష��తన� వం��  అవసర�ల�  �ర��� �ం�ట�త  అత�  ���      
�ం�ంప�.  క�క�  అత�  స��ద�  వ�  స�  తనయం�  ప�����         
�శ� ల���ం��.  స��ద�నం�  �పవ�ం�  న�జల�ల  వ�  తనయం�       
�ంఛ�  �ప��ం�న�,  అత�  తన  �ర� క�ప�ల  యం�  ����  �ం�ట�త,         
ఇం��యతృ��  �ంఛల�  ఏ��త�  కలత�ంద�.  ��క�న  ఇం��యతృ��       
�ంఛ�  క���న� ప� ���  �ట�� ం�  పట�  అ�స���  �ం��  కృష��తన�         
వం���  ఇ��  �దర� న�.  భ���  భగ���  ��మ�క �  �వయం�  సంతృ��         
�ం��ం�ట  �త  స��ద�  వ�  �����న� ం�న  ఆ  భ���  సం�ర�         
�ం�న�భ�ం��.  ��  ��దశ  వర��(��క  �జయ��  ���   ���        
��పనవసర�  ��)  ��కల�  ��ం��న  దల���  ఎన� ��  �ం��        
�ంద�ల�.  �మ� కర� ల�  �ల��న����,  ������,  �గ���ల�      
�ం�ట�  �పయ�ం�  ��లవం�  �రంద��  �ర�  ��కల�  ఎల����        
�ఃఖ��  క���ం��.  ��,  కృష��తన� వం��  ��కృష�భగ���  �వయం�       
�రంతర�  ఆనంద�న�భ�ం�ట  �త  ఎ��  ��కల�  క���ండ�.       
�స�వ�న�  అత�  ��క  బంధ�ల�  ��వబ�  బంధ�ల  �ం�  �డ         
��� ��  �ం�ంప�.  ఎ��  ��క�ంఛ�  �నం��  కృష�భ���  స�  �ర��ం��         
క���ం��.  
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�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

2.71  
��య   ���   య:   స�� �   ��ంశ� ర�   �స� ృహ:   I  

�ర� �   �రహం�ర:   స   ���మ�గచ� �   II  

 

అ��ద�  

ఇం��య  ���భవ  ��కల�� ం��  త� �ం�  ��� ���      
��ం����,  ఇం��య  మమ�ర�  మ��  అహం�ర�ల�      
������న   ��   ��త�   �జ�న   �ం��   �ందగ���.  

�ష� �  

��� ��  అన�  ఇం��య�ఖ�  �ర�  ���  �ం�ంప�ం�ట  అ�        
అర ��.  అన�  కృష��తన� �  నం�  �మగ� �  �ండవ�న�  �ం�ం�ట�        
�జ�న  ��� మత� �.  ��త� ���  ����  �పపంచ�నం�  ���న�       
ఆ�పత� ��  క���ండక  ��కృ�� �  ����  ���  య�ర�����  అవగత�        
����ట�  కృష��తన� �నంద�  ప��ర����.  అ��  ప��ర����యం�      
�ల��న��  ��కృ�� �  సకల�న�  అ�ప�  అ�నం�న  సమస���  అత�        
సంతృ���ర�  ����ంపవ�న�  ఎ���ం��.  అ����  �దట  తన       
ఇం��య  తృ���  �ద���  ��ట�  ��క�ం�న�,  అత�  ���        
కృష��తన� వం��  అ�నంత�  �ద��  ��మ�  ��కృ���  ��ట�       
�ద��న  ����.  ఎం�కన�,  అ���న�  �ద��  �యవ�నన� �  ��క        
��న� �,  ��కృ�� �  �ర�  అత�  తన  శ��� ��ర�  �ద��  ���.         
కృ��మ��  ��కల�  న�ంప��టకం�  ��కృ�� �  సంతృ���  ����ట�       
�జ�న  ��� మత� �.  ���న� ��  �ం�ర���  ��ల�.  ��,  అత�  తన         
��కల  ��న��  (�ణ��)  ��� �నవ��.  ��క�ం�  ర���న  వ� � �        
సర� �  ��కృ�� ��  �ం�నద�  ఎ���ం�ట  �త(ఈ��స� �దం  సర� �)       
��యం��  వ� ర ���  యజ��త� ��  క���ండ�.  ఆ�� �� క��      
��కృ�� �  ��� ంశ�న  ���  తన  �జ���  �రణ��  ఎన� ��  ��కృ�� ��         
స���  ��,  అ���  ��  ��లడ��  ఆ�� ���  �న�  ఈ  ఆ�� �� క          
��న�  ఆ�రప��న� �.  ఇ��  కృష��తన�   అవ�హన�  ప��ర��ం��       
�ల��� ంత�.   

 
2.72  

ఏ�   �బ��    ���:   �ర�   ��ం   ��ప�    ��హ� �   I  
���� �� మన���/�   �బహ� ��� ణమృచ� �   II  

 

అ��ద�  

ఇ��  ఆ�� �� క��,  �వ� ��  అ�న  �వన��న�.  ���  �ం�న        
�మ� ట  �న��  కలత  �ంద�.  మరణసమయ�నం��  అతడ��       
����న�   భగవ��జ� �న   �ప��ంపగ���.  



/

�� ���� య�  భగవ��త   య�తథ�  
 

�ష� �  

కృష��తన� ��  �క  ఆ�� �� క  ��త��  �న��  �ణ��       
�ందవ�� �  ��  ��� �  జన� �  ఎ��న�  �ంద�క�వ�� �.  ఇ�  �వల�         
తత�� ��క�   అవ�హన  మ��  సత� ��  అం�క�ం�ట  �న�       
ఆ�రప��ం��.  ��కృ�� ��  శర�  �ం�ట�� �  ఖ�� ంగమ���  తన       
మరణ�న�  ��� ��ష�ల  �ం�  అ��  �వన  ����  �ందగ���.        
�స�వ�న�,  ‘��� ణ’  మన�  ��క  �వన  ��న��  ��ం�ట�.        
�ద�తత�� �  న�స�ం�  ��క  �వన�  �మ� ట  �న� �  ��త�  ఉం��.  ��          
��మద� గవ��త  ���  �న� ��  ఉప��ం��న� �.  �జ�న  ��త�  ఈ  ��క         
��త��  �����న  �మ� ట�  ఆరంభమ��.  ఈ  ��క  �వన  ��న��         
��ం��నవ�న�  �����ట�  ��క���  స����.  ��  ఆ�� �� క��       
���వృ��  �ం�న��  ఈ  ��క��త�  �మ� ట  ఆ�� �� క  ��త�  గలద�         
ఎ���.  ఈ  ��త��  ��ం�ట�  �ర� �  �న��  అదృష�వ���        
కృష��తన�   వం��న�,  ��  �ంట�  ‘�బహ� ��� ణ’  ����  �ందగ����.        
భగవ��మ�న�  మ��  భగ���  �వ�  న�మ  �ద�  ��.  ఆ  �ం��          
���త  ���యం�ం�ట  �త  భగ���  పట�  ��మ�క �  �వ  యం�  �ల��ట          
భగవ��మ��  �ం�న��  య��.  ��క  జగ��  నం�  ఇం��యతృ���        
సంబం�ం�న  �ర� క�ప��ండ�,  ఆ�� �� క  జగ��నం�  కృష��తన�       
�ర� క�ప��ం��.  ఈ  ��త�  నం�  కృష��తన� ��  �ం�టయ�న�       
��ఘ�  ‘�బహ� ���’�  �ందగ��ట  య��.  క�క�  కృష��తన� వం��       
భగవ��జ� �న   �శ� య��   �ప��ం�న��   ��య��.   

�బహ� �  అ�న�  ��కత� �న�  వ� ��క�న�.  క�క  ‘���� ���’  అన�        
‘��క  కర� క�ప�ల�  ��న  ���యం�  �ల�న�ం�ట’  య�  అర ��.        
భగ����  �యబ�  భ� ��క �  �వ  భగవ��త  (14.26)  నం�  �క �����         
అం�క�ంపబ�న�,  “స  ���  సమ��ౖ�� ��  �బహ� ��య  కల� �.”  క�క        
��కబంధ   ��� ��   ‘���� ���’.  

భగవ��త  �క�   ఈ  �� ���� య�  ���రమ�  ��ల  భ� ���ద        
����  ����ం��.  కర� �గ�,  ��న�గ�,  భ� ��గ�  య�న�       
భగవ��త  యంద�  చర� ��ంశ��.  ఈ  �� ���� య�  నం�  సం�ర�        
���ర��  కర� �గ�,  ��న�గ�  స� ష���  �వ�ంపబ�  భ� ��గ�  �డ        
స� ల� ��   ��ంపబ�న�.  

 

��మద� గవ��త   యంద�   ‘���ర�’   అ�   �� ���� య�న�   భ� �  
��ంత   �ష� �   స�ప��.  

---------  

 

 



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

తృ���� య�  

కర� �గ�  

 
3.1  

అ��న   ఉ�చ  

�� య�   ��   కర� ణ��   మ�   ���ర ��ర�న    I  

త�   �ం   కర� �   ��   �ం   ��జయ�   �శవ   II  

 

అ��ద�  

అ����  ప���:  ఓ  జ�ర��!  �శ�!  �మ� కర� �  కం��  ����         
�పశస�రమ�  ��  ��ం�న�  న��   ఇ��  �ర�న  �ద��నం�        
ఎం�ల�   ���ంప   ����� �?  

�ష� �   

������న  ��కృష�భగ���  తన  ఆప�����న  అ����  ��క  �ఃఖ        
�గర��ం�  త�ంప��  ఉ��శ��  ఆత� �క�   �జ����  గడ�న  .        
అ�� య�నం�  ��� �  స� ష���  �వ�ం��.  అం��  ఆ�� ���       
�ర��న  ‘����గ�’  �క  కృష��తన� �  ఆ��ంపబ�న�.  ��� ���       
కృష��తన� �  జడత� మ�(కర� స�� స�)  త�� �  ��ంపబ��.  అ��  త�� �       
��ం�న��  ��కృష�భగ���  ప��త  �మ��  జ�ం��,  ప��ర�  కృష��తన�         
వం�డ�ట�  ఏ�ంత  �ప�శ�న�  తర����ం��.  ��,  కృష��తన� (భ� �)       
తత�� �న  సం�ర�  ��ణ�  �ంద��  ఎవ� ��  ఏ�ంత  �ప�శ�న  కృష��మ         
జప��  ��ట  �ంఛ�య�  ��.  అ��  �ర� �  �� �  �వల�  అ�యక          
జ�ల  �ం�  భ� ��పశంస�  ��త�  �న�న�  ల�ంపగల�.  అ����  �డ         
కృష��తన� �  ‘����గ�’  �క  ఆ�� �� క  ��న���వృ��  నం�  ���  యన�         
����లక  �వన�  �ం�  �ర�ం�  ఏ�ంత  �ప�శ��  త��� న��        
ఆచ�ం�టయ�  ��ం��.  మ��ధ��  �ప� వ�న�న,  కృష��తన� �      
�ప��  అత�  �ద��  ��ట�ం�  ��� �  త�� ం��దల��.  ��  అత�         
ఉత�మ  �ధ��  వ�  అత�  �షయ�న  తన  ���న  ��కృష�భగ����  �న� �ం�          
ఉత�మ  �ర���  ���   అత��  �ప�� ం��.  అ����  ఈ  �పశ� �  స��న��          
��కృష�భగ���  ‘కర� �గ’�  �క  కృష��తన� ��  ��  కర� ��న��  ���         
ఈ   తృ���� య�   నం�   ��ల��   �వ�ం��.  

 

 

 



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

3.2  

�� ����వ   ��� న   ���ం   �హయ�వ   �    I  
త�కం   వద   ��� త�    �న   ���/హ��� ��   II  

 

అ��ద�  

అ��ర���  క��న  �  �ధనల�  �  ���  �హ�  �ం�న�.  అం��          
��   ఏ�   అత� ంత   ����యక�   దయ�ం�   �శ� య��   ����.  

�ష� �   

భగవ��త�  ఉ��� త��  గడ�న  అ�� య��  ‘�ంఖ� �గ�’,      
‘����గ�’,  ����త  ఇం��య�ల�  ��గ�ం�ట,  ఫ���  ర�త  కర� �,        
��రంభదశ�  గల  �ధ��  ���ల��  ��ధ  �షయ��  �వ�ంపబ�న�.  ��         
అవ�� ��  ఒక  �కమపద���  �వ�ంపబడ��.  ��  ��  సం���వ�హన�        
మ��  ��� చరణ  �ర�  ఒక  �కమ�న  పధ��  అవసర�  �న� �.  క�క�          
అ����  �హ� �న�  అస� ష���  �చ�ం�  ఆ  �షయ�ల�  స� ష��        
�య���.  త�� �  ��రణ  వ� � �  �డ  ���  ఎ�వం�  మ�కల� న�  మ��          
వ� ��క  �వరణ�  ��ం�  అం�క�ం�  అవ�శ�  క���.  తన        
పద�ప�గ��  అ�����  కలత  క��ం�  అ��శ�  ��కృష�భగ����  ��న� �,        
కృష��తన� �  అన�  ���ర�త�  �క  ����లక  �వ�  అ����        
ఎ�గ�క���.  మ��ట�  �ప� వ�న�న,  అ����  తన  �పశ� ల  �� �        
భగవ��త  రహస� ��  ����న��  �శ�� వం��న  అ�� స�లంద�  �ర�       
కృష��తన�    �ర���   �గమ�   ����� �.  

 

 

3.3  

��భగ���చ  

��/�� �   �� ��   ���    ��   ����    మ�నఘ   I  
�� న��న   �ం�� �ం   కర� ��న   ����    II  

 

అ��ద�  

������న  ��కృష�భగ���  ప���  :  �పర���న  ఓ  అ���!        
ఆ�� ����  �ంద��  �న��  �ం�రక�ల�  ఇ�వర�  ��       
�వ�ం���.  �ంద�  ���  �ంఖ� �  మ��  ���� క  కల� నల  �� �         
అవ�హన  ���న�ర�,  మ��ంద�  భ� ��గ�  �� �  ���  అవ�హన        
���న����.  

 



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�ష� �   

�� ���� య�  �ప� �  ��� దవ  ��క�న  ‘�ంఖ� �గ�’  మ��       
‘కర� �గ�’  �క  ‘����గ�’  అ��  �ం��ధ��న  పద��ల�       
��కృష�భగ���  �వ�ం��.  ఈ  ��క�న  భగ���  ���  మ�ంత  స� ష���         
�వ�ం���� �.  ఆత�   మ��  ��క  ప�ర ��ల  �� �ష�త� క  అధ� యన�న        
‘�ంఖ� �గ�’  �న�క  కల� నల�  ��ం�ట  యం��  మ��  ఏ��        
�షయ��  �ప��త� క  ��న�,  ���� క  �ంతన  �� �  ఎ��ట  యం��         
అ����  క��న��  �న�ల�  �ం�న���.  ఇక  �ండవ  రక�  ��  కృష��తన�           
�వన  యం�  కర� �న�ం����.  ఈ  �షయ�  �� ���� య�  నంద�        
అ�వ�  �కటవ  ��క�నం�  �వ�ంపబ�న�.  �ప� �  ��� దవ  ��క�నం�        
‘����గ�’  �క  కృష��తన� �  �క�   ��� ంత�ల  న�స�ం�  కర� ��ట        
వలన  �న��  కర� బంధ�ల  �ం�  ��వడ  గలడ��,  ��  అ��కర�   వలన  ఎ��           
�ష��  క�గవ��  ��కృష�భగ���  ������ �.  అ�వ�  �కటవ       
��క�న  ‘����గ�’  అన�  భగ���  �న�  (మ�ంత  �శద��  �ప� వ�న�న         
��కృ�� �  �న�)  ����  ఆ�రప�ట�,  ఇం��య�ల�� ం��  �లభ��       
�యం��ంప  వ�� న��  స� ష���  �వ�ంపబ�న�.  క�క  ధర� �,       
తత�� ��స��ల  వ�  ఈ  �ం�  �గ��  పరస� ర�  ఒక���  మ�క�         
ఆ�రప��న� �.  తత�� �  �న�వం�  ధర� �  �వల�  ��� ంత�  �క  �ఢ         
��� స�.  ��  ధర� �  �న�వం�  తత�� �  ��� ���  �ర��  ప��దల,         
�న�క  కల� న�  ��త�  �గల�.  ఎం�కన�,  పరత�� � ���  �ర�  �శద��         
య�� ం���  �డ  �వర�  కృష��తన�   �ర��న�  వ���.  క�క  ��కృ�� �         
పరమల�� �  ��� �.  ఈ  �షయ�  భగవ��త  యం��  ��పబ�న�.  ��త�          
మ��  పర�త� �  మధ� గల  య�ర�  సంబంధ��  అవ�హన  ����ట�        
అ�� ం�యం�  ��� ంశ�  �న� �.  ప��  �ర��న  ���� క  �న�క        
కల� నల�  ��ం��  �న��  �కమ��  కృష��తన�   ����  �వ�� �  ��         
�ండవ  �ర��న  కృష��తన� �  యం�  �పత� �  సంబంధ��       
ఏర� ర��నవ�� �.  ���� క  ��న�  �� �  ఇం��య�ల�      
���పర���ట�  ఆ�రపడనం�న  ఈ  �ం�ం��  కృష��తన�   �ర��       
ఉత�మ�న�.  కృష��తన� �  అ�న�  స� య���  ఒక  ప���కరణ  ��న�.        
అం���ండ  భ� ��క �  �వ  య��  �పత� �  ��న�  �త  ఆ  �ర� �  �లభ��           
మ��   ఉ�త���   అ��న� �.   

 

3.4  

న   కర� �మ�ర�� �   �ష� ర� � ం   ���/�� �I  
న   చ   సన� � స��వ   ���ం   సమ�గచ� �   II  

 

అ��ద�  

�వల�  కర�   �య�ం�ట  �� �  ఎవ� ��  కర� ఫల��ం�  ��� ��        
�ంద��.  అ��  �వల�  స�� � స�  �� �  ఎవ� ��  ప��ర�త� ��        
�ంద��.  



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�ష� �   

��క  జ�ల  హృదయ�ల�  ���పర�ట  �ర�  ��ంపబ�న�వం�       
��� క �  ధర� �ల�  �యమ��  ��ం�  ప����న�� �  �న��       
స�� � ��శమ��  �� క�ంపవ�� �.  అ��  ప���కరణ�  ��ండ  హ����       
స�� � స�  �� క�ం�ట  �� �  �న���  జయ�  ���ంప�.  �వల�        
స�� � స�  �� క�ం�నంత�  �క  �మ� కర� ల�ం�  �రమణ  �ం�నంత�       
�న��  ��య���  స���  �గలడ�న�  అ�� త��ల  ఉ��శ�.  ��  ఈ         
��� ంత��  ��కృష�భగ���  ఆ��ం�ట��.  హృదయ�  ప��త�  ���       
స�� � స�  �� క�ం�న�  అ�  �వల�  �ం�క  ��త  �కమ�న�  సం�భ�         
��త�  క��ం��.  అ����ండ,  �న��  తన  ��� క �  ధర� �ల�        
�ర� � �ంప�న� �  �వ� �న  భగవ�  �వ�  �� క�ం�  తన  శ��� ��ర�        
��గ�ం�న�  (����గ�)  భగ����  ఆ��ంపబ��.  “స� ల� మప� స�       
ధర� స�   ��య�  మహ�  భ��”(భ.�.2.40)  అన�  అ��  ధ�� చరణ�  స� ల� ��         
ఆచ�ంపబ�న�,   అ�   �న��   �రభయ�ల�ం�   త�ంప�యగల�.  

 

3.5  

న   �   క�� �   �ణమ�   ��   �ష�   త� కర� కృ�   I  
�ర� �   హ� వశ:   కర�    సర� :   �పకృ�����:   II  

 

అ��ద�  

�ప�  ����  ��క  �పకృ�  వలన  ��  �ం�న�వం�  �ణ�న�స�ం�         
�వ��  కర� ��ట�  ����ంపబ��.  ��న  ఏ���  �య� �ండ       
�ణ�ల�   ��   ఎవ� ��   ఉండ�ల�.   

�ష� �   

బద���త�  నం�  ��ండ  ఎల��� ��  ������  �ం�ట  ఆత�         
స� �వ�.  ��త�   ���  ��క  �హ�  �����న�  కదల�.  �హ�  �వల�  ఒక           
జడ�న  �హన�  వం��.  ���  ����లక�న  ��త�   న���ం��.  ఈ         
�త� ����లక�న  ఆత�   �ణ�ల�న�  ప��య�ండ  జడత� ��      
క���ండ�.  క�క�  ఈ  ఆత� �  కృష��తన� ��  ��న  స�� ర� �లయం�        
�ల�ల� వ��.  ���  అ�  ��శ� ��  �� ��ంపబ�న  కర� లయం�       
�ల�నగల�.  ��కశ� �  సంపర� �  నం�  ఆత�   �డ  ��క  �ణ��         
�ం��న� �.  అ��  �ణసంపర� ��ం�  ఆత� �  ���పర�ట�  ��స��లం�       
��ంపబ�న  ��� క �  ధర� �ల�  ���  ఆచ�ంపవల��న� �.  ��  ఆత�   ��         
�జకర� �న  కృష��తన� �నం�  �ల��న�� �  అ�  ఏ�  �యగ��న�  అ�        
��య�� �  క��ం��.  ��మ�� గవత�  (1.5.17)  ఈ  �షయ��       
���క�ం��న� �   :  

త� �� �    స� ధర� ం   చర��� జం   హ�ర� జన� ప�� /థ   ప�త��   య�  
య�త   క�    �భ�దమ�దష�    �ం   �   �ర�   ఆ�� /భజ�ం   స� ధర� త:  



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

“�న��  కృష��తన� ��  �� క�ం�న�  ��స���త��న  కర� ల�      
అ�స�ంప�న� �,  భ� ��క �  �వ�  స�కమ��  �ర� � �ంప�న� �,  అత�  తన        
ఉత�మ  ����ం�  పతన�న�  ఎ��  నష���  ��  �ప��  ��  �ంద�.          
అ���క  అత�  ��స��ల�  ���న  అ��   ప���కరణ  ��న�ల�        
�ర� �ం�న�  కృష��తన� వం��  ���  అత���  �భ��  �ందగల�?”       
��న  స�� � స�  ��  ఏ  ప���కరణ  ��న�న�  పరమ  ల�� �న  కృష��తన�           
�వన�  �ం�ట�  �డ� డవ��.  అ��  కృష��తన� �  ����ంచ��  సర� �        
�రర �క�!  

 

3.6  

క�� �����   సంయమ�    య   ఆ��   మన�   స� ర�   I  
ఇం������   �����    ��� �ర:   స   ఉచ� �   II  

 

అ��ద�  

క�� ం��య�ల�  ��గ�ం�న�  మన�� �  ఇం���ర��ల�     
�� �ం���  �శ� య��  తన���  �స�ం����.  అ����      
��� ��   యనబ��.  

�ష� �  

కృష��తన� ��  కర� �  ��ట�  ��క�ం��,  �స�వ��      
మన�� నం�  ఇం��య  �గ�ల�  ���   ఆ��ం���  ఆడంబర��       
�� నతత� రత�  �పద�� ం�  కప��  ఎంద�గల� .  అ��  కప��       
(��� ���)  తమ�  అ�స�ం�  అ�చ�ల�  �భ�ంప��ట�      
�ష� ��ంత��  �డ  �ప� వ�� �.  ఈ  ��క�న�స�ం�  అ��  �రంద��        
�ప� వంచ��.  ఇం��యతృ��  �ర�  �న��  తన  శ��� ��ర�       
వ�� �శమధర� ��  ��ం��న� �,  తన  �ం�క  ����  సంబం�ం�న       
�యమ�లన�స�ం�న�  �కమ��  తన  ��త��  ��  ప���క�ం�       
�నగల�.  ��  ��వ�  న�ం��  ఇం��య�గ�ల  �ర�  అ�� �ం���        
��� ���  తత�� ��  ���   ��� న�  �ప�   వంచ�డ��  ��వబ��.  అ��         
���క�   ��న�  భగ���  ��శ� �  �త  హ�ంపబ�నం�న  ��  ��న�న�         
ఎ��  ��వ�  ��.  అ��  కపట��  వ� �ం���  మన��   స�  అప��త�          
�ం�ట�త   అత�   �� న�పదర� న�   సర� �   �ప�జన   �న� �   �ం��.  

 

 

 

 

 



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

3.7  

య��� �����   మన�   �య�� రభ�/��న   I  
క�� ����:   కర� �గమసక �:   స   ��ష� �   II  

 

అ��ద�  

ఓ  అ���!  అ���క  మన�� �త  ����లక  ఇం��య�ల�       
��గ�ం�ట�  య�� ం�,  ఆస� �����  కర� �గ��  (కృష��తన� �      
యం�)   ఆరం�ం�   �శ�� వం��   అ�� త���.   

�ష� �  

య��� �వన�  �ర��  మ��  ఇం��య�గ�ల  �ర��  కపట       
���  న�ం�ట  కం��,  ��క  బంధ�ల�ం�  ��వ�,  భగవ��మ�న        
�ప��ంప��  స� ధర� �న  ���  ��తల�� �  �ర�  య�� ం�ట�  అత� ంత        
ఉత�మ�.  �స�వ�న�,  ��� ��  ��ట�  �జ�న  ‘�� ర �గ�’  ��        
��తపర�ర��.  మన�  ��త  పరమ  ల�� ��  ��ం�ట�  �డ� �ట  �ర�  ఈ          
వ�� �శమ  పద���  ఉ���ంపబ�న�.  గృహ���  ��  కృష��తన� �  నంద�        
�య�త  �వ  ��ట  �� �  ఈ  ల�� ��  �ందవ�� �.  ఆ�� ���  �ర�          
�ప��క� �  ��స��ల�  ��పబ�న���  �య�త  ��త��  గ���       
ఆశ� ���ండ  తన  కర� �న���   ���వృ���  ��ంపగల�.  ఈ  ��న�        
న�స�ం�  �శ�� వం��  అ�య��న  జ�ల�  �స�ం�ట�  ఆడంబర��       
కపట  భ� ��  �పద�� ం�  కపట��  కం��  అత� ంత  ఉత���.  �వల�  �వ���          
�ర�  కపట  �� న�  ����  కం��  �శద��  ��ల�  ��భపర���  ఎం�          
ఉత���.  

 

3.8  

�యతం   ��   కర�    త� ం   కర�    �� �   హ� కర� ణ:   I  
శ�ర����   చ   �   న   �ప���� దకర� ణ:   II  

 

అ��ద�  

�  ��� క �  ధర� ��  ��  �శద��  �ర� � �ం��.  అ��  ��ట  అస�  కర�            
�యక��ట  కం��  ఉత�మ�.  �న��  కర�   �య�ండ  ��క�న        
�హ��   �డ   ��ం��న�ల�.  

�ష� �  

��  ఉత�మ  వంశ�న�  �ం�న  �రమ��,  �ప�   పద�ల�  �ం��         
�రమ��  ��� ���  ఆ�� �� క  ���వృ��  �ర�  సర� ��  �� గ�        
��న���  ��� �పదర� న�  ��  కపట���ంద�  కల�.  ��  అ����  ఆ         
�ధ��  వంచ��  ��ద�  ��కృ���  ��ం��.  అం���ండ  ����ల�        
��ంపబ�న  ధర� �ల�  అ����  ��ంపవ�న�  భగ���  �ం�ం��.       



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

అ����  గృహ���  మ��  ���య  ���నం�న  అత�  తన  ���యం�         
���  గృహ���న  ����న�  ��ంపబ�న  ధర�   �యమ�ల�  �ర� �ం�ట        
ఉత�మ�ర� �.  అ��  కర� �  ����న  �న��  హృదయ��  ���పర�  అత��         
��క  ��ష� �  �ం�  ��� ��  �యగల�.  �వ�ర ��  ఆచ�ంపబ�  కపట         
స�� � స�  అవలం�ం�ట�  భగ���  ��,  ఏ  మత  ధర� ��స��  ��         
ఎన� ��  అం�క�ంప�.  �స�వ�న�  �న��  ఏ��  ఒక  కర� ���        
�వ��ర��  సం��ంపవ��.  అత�  ��క  �పవృ��ల�  ప���క�ం�       
�న�ండ  ఇ�� ��ర��  కర� ల�  త� �ంప��.  ��క  �పపంచ�న       
�వ�ం���వ�న�  ��క  �పకృ��  అ��ర��  వ�ం�ట  �ర�  �క        
ఇం��య  తృ���ర�  ���   క��త  �పవృ��ల�  క���ం��.  అ��  క��త         
�పవృ��ల�  తప� క  �లన�  ���నవ��.  ��� క �  ధర� �ల  �� �  అ��         
�ర� ��  ��ంపక  ���  కర� �  త� �ం�  ఇత�ల�  ఆ�రప��  ��ం�         
కపట   ��వ�   ��ట�   ఎవ� ��   య�� ంప��.  

 
     3.9  

య�� �� �   కర� �/న� �త   ��/యం   కర� బన�న:   I  
తదర�ం   కర�    ���య   �క�సంగ:   స�చర   II  

 

అ��ద�  

��� �  �ర�  యజ�  �ప�న  కర� �న�ంపవ��.  ���  ఈ  ��క  జగ��న          
కర�   బంధ�ర�  �గల�.  అం��  ఓ  �ం����!  ��� �  ��త� ర ��  �          
��� క �   ధర� �ల   �న�ం��.  

�ష� �  

��రణ��  �హ�షణ  �ర�న�  �న��  కర� �యవల�  �ం�ట�       
ఆ  �ప�జన�  ���ం�న���  వ�� �శమ�ల�  సంబం�ం�న  ��� క �  ధర� ��        
�� ��ంపబ�న�.  ‘యజ��’  అన�  ��� �  ��  య�� చరణ�.  య�� చరణ�        
ల�� �  ��� ���  �ర�  ఉ���ంపబ�న�.  “య��   �  ��� :”  అ�  (����య  సం�త           
1.7.4)  ��� �న� �.  �న��  తన�  ��ంపబ�న  యజ��ల�  ఆచ�ం�న�        
��  ��� భగ���  �పత� ���  ఆ��ం�న�  ఒ�  �ప�జన��  �ందగల�.        
అన�  ఈ  ��క�న  ���న���  కృష��తన�   మ�న�  యజ��  ఆచ�ం�ట�.         
వ�� �శమ  పధ��  �డ  ��� ����  ల�� ��  ��ం��.  “వ�� �శ��రవ�        
���ణ   పర:   ���/��� ��ధ� �.”   (��� ��ణ�   3.8.8)  

క�క�  �న��  ��� ��త� ర ��  కర� �న�ంపవల�  �న� �.  ఈ  ��క        
జగ��న  �యబ�  ఇతర  కర� ��న�  బంధ�రణమ��.  ఎం�కన�       
���భకర� ల  �ం�ం���  ఫల��ం��  మ��  అ�  కర ��  బం�ం��.        
క�క  �ప��క� �  ��కృ�� �  ��  ��� ��  సంతృ��  పర�ట  �ర�         
కృష��తన� �న  కర� �న�ంపవ��.  అ��  కర� ల�  ��న��  అత�  �క ����        
యం�ం��.  ఇ�  �ప�   క�� చరణ  కళ.  ఆరంభ�నం�  ఈ  ��న�న�         
�����న��  �� �శ�  అవసర��న� �.  క�క�  �న��  కృష�భ���       
అ�భవ�ర� క�న  �� �శ�  న�స�ం�  ��  ��  (ఎవ�  సమ��న  అ���న�         



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

కర�   ��  అవ�శ�  క���)  ��కృష�భగ���  �పత� �  �ధనలన�స�ం�  ��         
��� �  వ� �ంపవల�  �ం��.  ఇం��య  సంతృ��  �ర�  ��ండ  ��కృ�� �         
సంతృ��  �ర�  �ప�  కర� �  �ర� �ంపవ��.  ఇ��  అ�� స�  �న��  కర�           
ఫల�ల�ం�  ర�ం�ట�  ��ండ,  భగవ��మ�న�  �ర� గల  ఉత�మ�న       
భగ���   ��మ�క �   ������   అత��   �కమ��   ఉద��ంపగల�.   

 

3.10  

సహ   య�� :   �ప�:   సృ�� �    ���చ   �ప�ప�:   I  
అ�క   �పస�ష� ధ� �ష   �/��� ష��మ��   II  

 

అ��ద�  

సృ�� � రంభ�న  సర� ��ల�  �ప��న  భగ���  �న�ల�  మ��       
�వ�  స�హ�ల�  ���   ��త� ర ��న  యజ��ల�  స�  సృ��ం�        
జగ��న�  పం�  :  “ఈ  యజ��ల�  ��  సంప�� �  కం�.  ఏలయన  ��           
ఆచరణ�  �  �ఖ�వన�న�  మ��  బంధ��� ��  �వల�న       
స�� �ష��ల   �సం��”   అ�   ఆ�ర� �ం��.  

�ష� �  

సర� ��ల�  �ప��న  భగ����  (��� �)  సృ��ంపబ�న  ��క  జగ��        
బద����  భగవ��మ��  ���  ��ం��  ఒక  అవ�శ��  ఇవ� బ�న�.        
��లంద��  ������న  ��� �  �క  ��కృ�� ��  తమ�  గల  సంబంధ��         
�స� �ం�ట  �త�  ఈ  ��క  జగ��నం�  �పకృ��  బ��ల���� �.  ���  అ��          
సంబంధ��  అవ�హన�  ����ట�  ��క  �యమ��  �డ� ��.       
భగవ��త  (15.15)  నం�  భగ���  ���న� ��  “  ��శ�   స�� రహ�వ  �ద� :”  –           
“సమస�  �ద�ల  �త�  ��  ��యద�న�డ�.”  “ప�ం  �శ� �� �� శ� ర�”  అ�         
‘�����రణ� క�’  ��  ‘మ���య�ప�ష��’(11.3)  నం�  ������న      
����  ��లంద���  �ప��  అ�  ��పబ�న�.  ��మ�� గవత�  (2.4.20)  నం�         
�డ   ��ల   �క�వ   ��� �   భగ���   ‘ప�’   అ�   అ�క   �ధ�ల   ��� ��   :  

��య:   ప�ర� జ�ప�:   �ప�ప�� ��ం   ప���కప�ర ��ప�:  
ప�ర ���� న�కవృ���త� �ం   �ప�ద�ం   �   భగ��   స�ం   ప�:  

భగ���న  ����  ‘�ప�ప�’.  అత�  సమస�  ��ల��,  సమస�        
�క�ల��,  సమస�  �ందర� �ల��  ప��  ��� �.  సర� �న�  అత�        
సంర���.  ��� ���  �ర�  యజ�����  �ర� �ంపవ��  బద����  ఎ��ట        
�ర�  ���  ఈ  ��కజగ��నం�  భగ���  సృ��ం��.  త�� � �  ��  ఈ          
జగ��నం�న� ంత  వర�  ����  కలత�  ��ండ  �ఖ��  ��ం�,  �హ         
�� �నంతర�  భగవ��మ��  ���  �ప��ంపగ����.  అ��  బద���ల�ర�       
ఏ�� ��యబ�న  �ర� �కమ�.  య���ర��  బద����  �కమ��      
కృష��తన� వం��  సర� �ధ�ల  �వ� �ణ  సంప�� ల���.  ఈ      
క��గ�న�  �ద��స���  హ��మ  ‘సం�ర �న  యజ��’�  ఆ��ం��న� �.       
ఈ  �వ�   ��న��  ఈ  �గజ�ద�రణ  �ర�  ��కృష��తన�   మ��ప���         



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�ప�శ�ట�బ�న�.  అ��  ‘సం�ర ��  యజ��’  కృష��తన� ��  ���ం��.       
����� గవత�  (11.5.32)  నం�  ��కృష�భగ���  భ���  �ప�  ���   (��  �తన�           
మ��ప���)  ఇ��  ��పబ��.  ��యం�  ‘సం�ర ��  యజ��’  ��        
�ప�� క��   �ప���ంపబ�న�   :  

కృష�వర �ం   ���కృష�ం   �ం��ం��స��ర �ద�  
య�ౖ�:   సం�ర �న����   యజ��   �   ��ధస:  

“ఈ  క��గ�  నం�  ��సంప�� �న  �న��  �త� �ర ��ల�       
���ం��  భగ���  సం�ర ��  య�� చర��  ��ం��.”  �ద�లం�       
��పబ�న  ఇతర  యజ���  �ర� హణ�  ఈ  క��గ�  నం�  �ర� �ం�ట         
�లభ�  ��.  ��  భగవ��త  (9.14)  నం�  �డ  ఆ��ంపబ�న��         
సం�ర ��యజ��  సర� �ప�జన�ల�  �లభ�  మ��  ఉ�త��న��      
�న� ద�   �డ   �గ�ంపవ��.  

 

3.11  

���   �వయ��న   �   ��   �వయ��   వ:   I  
పరస� రం   �వయన�:   ��య:   పరమ�ప� � థ   II  

 

అ��ద�  

యజ��ల�  సంతృ��  �ం�న  �వత�  ��  తృ��  క��ం��.  ఆ  �ధ��          
�న��  మ��  �వతల  న�మ  గల  పరస� ర  సహ�ర��  స�� ల�         
��య��    క�గగల�.  

�ష� �  

�క�ర� �ల�  �ర� �ం�ట�  �య�ంపబ�న  �ల��  �వత�.      
��త� ల  �ష�ర��  �వల�న  ��,  ����,  ��  మ��  ఇతర  వర�ల          
న�� ం��  సమ���   �ర� �  అ��  �వతల�  ఇవ� బ�న�.  అసం�� క        
స�య��న��  అ��  �వత�  ������  �హ���  ��ధ  �గ��.  అ��         
�వతల  తృ��  మ��  అసంతృ��   ల�న�  �న��  ��  య���ర�ల�         
ఆ�రప��ం��.  ���   యజ���  �ప�� �ం�  �ంద�  �వతల�       
తృ��పర�ట  �ర�  ఉ���ంపబ�న�.  అ�న�  ���  ��న�  �ప�న�క �  అ�న         
��� భగ���  ��ంపబ��.  భగవ��త  (5.29)  నం�  ��కృ�� �  సకల        
యజ��ల�  �క �య�  ��పబ�న�  :  ‘���రం  యజ�తప��’.  క�క  సమస�         
యజ��ల  ��� ��శ�  ‘యజ�ప�’  ����.  ఈ  యజ��ల�  య����        
�ర� �ం�న��  �న�వసర�ల�  అం�ం�  ��ధ  �ఖల�  �ం�న  �వత�        
సహజ���  సంతృ��ల���.  ���  �పకృ��  ఉ�� �ంపబ�      
వ��ప�ర ��లం�   ఎ��   �రత�   ఏర� డ�.   

య�� చరణ�  అ�క  ఇతర  �భ�  ��� ం��  ���� �.  �వ��  అ�         
��క  బంధ�ల  �ం�  ��� ��  �డ  �ప��ం��.  అన�  సమస�  కర� �          
ప��ద���  �గల�.  “ఆ�ర���   సత� ���:  సత� ���   ���  స� ృ�:  స� ృ���         



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

సర� �గం��ం  ��ప��:”  అ�  �ం��� ప�ష��  7.26.2  నం�  ��పబ�న��  –         
“య�� చరణ��  ఆ�రప�ర���  �ద��ల��;  ప�����ర��     
��ం�ట�త  �న��  �వన���  ప��ద�మ��.  అ��  �వన���  ప������ �        
స� ృ�  యంద�  ��� �గం�ల�� �  ప��త�ల��.  ఆ  �ధ��  స� ృ�        
ప��ద��న�� �  �న��  ���ర���  ���   �ం�ంపగ���.”      
ఇవ�� ��  క��  �వ��  �ప��త  �నవ  స�జ�న�  అత� ంత  ఆవశ� క�న         
కృష��తన� �న�   �����.   

 

3.12  

ఇ���   ���   �   �   ��   �స� ��౦   యజ����:   I  
�ర��� న�ప����    �   �ం� �   ��న   ఏవ   స:   II  

 

అ��ద�  

“��ధ  �వ�వశ� క�ల�  ఒన���   �ర� �న  �����న  �వత�       
య�� చర��  సంతృ���ం�  ��  �వల�న  వ���లన�� ం��      
ఒసం���.  ��  �వత���   వ���ల�  ���  ���  అ�� ంపక�  ��         
అ�భ�ం���   �క� ��   ���   య��.   

�ష� �  

������న  ��� �  తర�న  ���వసర�ల�  సమ��� ట�      
����ంపబ�న  అ����  �వత�.  ��న  ���  ���ర� క�న  యజ��ల�        
తప� క  సంతృ��  ప�పవ��.  �ద�లం�  ��ధ  �వతల  �ర�  ��ధ��న         
యజ���  �� ��ంపబ��న� �.  ��  అవ�� �  �వ��  �����న�       
అ�� ంపబ��.  ������  తత�� ��  ���   ��య����  �వ�యజ���       
ఆ��ంపబ�న�.  �న��  ��ధ  ��క  �ణ�లన�స�ం�  ��ధరక��న       
యజ���  �ద�లం�  �� ��ంపబ�న�.  ��ధ  �వతల  �జ�  ��        
అ��ధ��  ��ధ  �ణ�ల  న�స�ం��  �వ�ంపబ�న�.  ఉ�హరణ�       
�ంసభ��ల�  �పకృ��క�   �కర�ప�న  ����  �జ  ��ంపబ�న�.  ��        
ఆ  �వత  ఎ�ట  జం��ల�  బ�  ఈయవ�� �.  ��  సత�� �ణ�  నం�న�   ���           
��� భగ���  ఆ�ధన  ��త�  ఆ��ంపబ�న�.  �కమ��  ఆ�� �� క  ����        
�ం�ట�  ఈ  యజ��ల  ఉ��శ� �.  ��న�   �న��  ‘పంచ        
మ�యజ��’లనబ�   ఐ�   యజ��ల�   తప� �స��   �యవ��.  

అ�న�  �నవ  సంఘ�న�  అవసర�న��  ���వసర�ల�� �      
��కృష�భగ���  �ప����న  �వతల�  సమ�ర� బ�న�  �ప��క� �      
ఎ�గవ��.  �న��వ� ��  ఏ  ఒక�   వ����  సృ��ంప�ల�.  ఉ�హరణ�        
�న��  ��ం��  ఆ�ర  ప�ర ��ల�  ప���ం�న�,  సత�� �ణ  �ప���        
�� క�ం��  �న� �,  పం��,  �ర�,  ��,  పంచ�ర  �న� �న��  ��ండ         
�ం����  ��ం��  ��ధ��న  �ంస�  మ��  ఏ���  �డ        
�న��  �త  సృ��ంపబడ��.  అ��  �నవ  ���వసర��న  ��,  ����,         
��,  ���  వం�  ���  ��  �న��  త��  �య�ల�.  ������          
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��ండ  �ర� �ం�,  చం�ద�ం�,  వర ��,  ���  వం��  క�గ�ల�.        
అ���ండ  ఎవ� ��  ��ంప�ల�.  ���  బ��  భగ���  కృప�  సమ���          
వ���ల�న�  మన  ��త�  ఆ�రప�  �న� ద�  �షయ�  స� ష�మ��.        
�వ��  మన�  �ర� �ం�  క�� �ర�ల  �ర�  �డ  �హ�,  గంధక�,         
�దరస�,  �� ంగ��  వం�  ఎ��   వ���ల  ��  ��ప�ర��ల  అవసర�         
కల�.  ఈ  వ���ల�� �  భగ���  �ప���ల  �త  సమ�ర� బ��.  అ��         
ల�ం�న  ���  త�న��  స�� ��గ  ప���ం�  ఆనంద��  ఆ�గ� వం��        
ఆ�� ����  ���   �ం�ం��,  ��త  పరమ  ల�� ��  అన�  ��త  సంఘర �ణ          
�ం�  ��� ��  ��ం�ర��  ఉ��శ�  �త�  �ర��  మన�  సర� ��         
అం�ం���� �.  అ��  ��న�  ��త  ల�� �  య�� చర��  ���ం��.  ��         
మన�  �నవజన�   ల�� ��  �స� �ం�,  భగ���  �ప���ల�  ఒసగబ�న        
���  �వల�  ఇం��య  తృ���ర�  ����ం�  ��క  సం�ర�  నం�  మ�ంత          
అ�క��  ��� ��  బ�������� �.  సృ��  �ప�జన�  అ�  ��.  క�క         
మన�  �ంగ��  ప�గ�ంపబ�  ��క  �పకృ�  �యమ�ల�  ��ంపబ���.        
ఎ�వం�  �ప�� క  �����శ� ��  క��  �ండనం�న  �ంగల�  �ం��న�         
సంఘ�న� ��  �ఖవంత�  ��ల�.  �వల�  �ంగ�న��  ��క  జ�ల�  ఎ��         
��త  ల�� �ండ�.  ���  ఇం��యతృ���  ��� ��శ� �.  యజ���  ఎ��        
ఆచ�ంపవ��  ���గ�ల�.  క�క�  అత� ంత  �లభ��  �ర� �ంపబ��       
‘సం�ర �న  యజ�’మ��  యజ���  ��  �తన�   మ��ప��  ��రం�ం��.  కృష��తన�          
��� ంత��  అం�క�ంచగ��న  �పపంచ  జ��వ� �న�  ఈ  సం�ర �న  యజ���        
ఆచ�ంపవ�� �.   

 

3.13  

యజ���� �న:   స��    �చ� ��   సర� ��� �:   I  
�ంజ�   �   త� ఘం   ��   �   పచ�� � త� �ర��   II  

 

అ��ద�  

“యజ��న  అ�� ంపబ�న  ఆ�ర��  �� క�ం�ట  వలన  భగవద� ���       
సర�   �ధ��న  �ప�ల�ం�  ����ల���.  తమ  ఇం��య  ���  �ర�         
ఆ�ర��   �ద��   ����   ��   �వల�   �ప��   ��ం��.”  

�ష� �  

భగవద� ���  ��  కృష��తన� ���  వ� ���  ‘సంత’  అన�  స�� ��ల�        
��వబ���.  ‘�బహ� సం�త’(5.38)  నం�  ��పబ�న��,  ��ల��� ��      
భగ���  ��మయం�  ����ం��  :  “  ���న�న�� �త  భ� �  ��చ�న  సన�:          
స�వ  హృద��  ��కయ��.”  ��ల��� ��  ������న  ��ం��  (అ��         
ఆనంద�ల�స����)  �క  ��ం��  (�� �  �స���)  �క  ��కృ�� �        
(స�� కర ���)  ��మయం�  దృఢ��  �ల���ం��.  క�క  �����న�       
��త  అ�� ంప�ండ  ���  ��  �� క�ంప�.  క�క�  అ��  భ���  �శవణ�,          
�ర �న�,  ���స� రణ�,  అర� న�  వం�  ప�  భ� ��క �  �వల�  ��న         
యజ��ల�  స�  �ర� �ం���  �ం��.  ఈ  య�� చర��  ���  స�         
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��క  జగ��  నంద�  అ�� ర�ల  �ప  �ంగత� �ల�  ��న  అ��   �ధ��న          
��ష� �ల  �ం�  �ర��  �ం��.  అ���క  తమ  ఆనంద�  �ర�  �క          
ఇం��యతృ��  �ర�  ఆ�ర��  �ద��  ������  �ంగల�ట�  ��ండ        
అ�� ర�ల  �ప�ల�  ��ం�న����  �గల�.  �ంగ  మ��  ���� �న��        
ఎ��  �ఖ� వం��  �గల�?  అ�  అ�ధ� �.  క�క�  జ��  అ��   �ధ���          
ఆనందమయమ�ట�  �లభ  ��న�ల�  ��న  ఈ  ‘సం�ర �న  యజ��’�        
సం�ర�  కృష��తన� ��  �ర� �ం��  ���  ��ంపవల�  �న� �.  ���        
�పపంచ�నం�   �ం���,   �ఖ�   ��   �ల�న�ల�.   

 

3.14  

అ�� ద� వ��   ���   పర��� దన� సమ� వ:   I  
య�� ద� వ�   పర���    యజ�:   కర� స�ద� వ:   II  

 

అ��ద�  

�వ  �హ�ల�� ��  వర��  వలన  ఉత� న� �న��  ఆ�ర  �న� ��        
ఆ�రప�  ��ం��.  వర��  య�� చర�  వలన  క���.  ��త        
క�� చరణ�   �ం�   యజ��   ఉద� �ం��న� �.   

�ష� �  

భగవ��త�  �ప�   �� �� త�న  ��ల  బల�వ  ��� �ష��  ఇ��        
ర�ం���� �  :  “�  ఇం��ద� ంగత�వ��తం  యజ�ం  స�� శ� రం  ���మభ� ర� �         
త�� షమశ� ��  �న  త��హ���ం  స�� దయ��,  �  సంత:  స�� శ� రస�   యజ�         
��షస�   భ��:  సర� ��� ��  అ���ల�వృ�ౖ��  ఆ�� �భవ  �ప�బన�  ��� ��:        
���� �చ� ��”  (���షణ  2.13)  –  “యజ������  �క  సర� యజ�  �క ��         
�ప����ం�న  పరమ����  �వతలంద���  �ప��.  �హ�నంద�      
స�� వయవ��  �హ��  ��ం�న���  ఆ  �వతలంద��  భగ���       
��ం��.  ఇం���,చం���,వ���  వం�  �వత�  సృ��  �లన�       
�య�ంపబ�న  అ���  �నం�న  ��  సంతృ��  �ర�  �ద��  యజ��ల�         
�� ��ం��న� �.  యజ��ల  వలన  తృ���ం�  �వత�  �న� ��  సమృ���        
ఉత� ��  ��ట�  �వల�నంత  ���,  �����,  ���  సమ��� �ం��.        
��కృష�భగ���  అ�� ం�న�  అత�  ��ధ  అంగ��న  �వతల�  �డ        
సహజ���  ��ం�నట���.  క�క�  ఆ  �వతల�  �ప�� �ం�       
��ంపనవసర�  ��.  క�క�  కృష�  �తన� వం��న  భగవద� ���  ఆ�ర��        
��త  ��కృ�� న�  అ�� ం�  �దప  ���  �గ�ం��.  ఈ  �ధ�న  కర�   �� �           
�హ�  ఆ�� �� క��  ��ంపగల�.  �హ�నంద�  �ర� �      
�ప�ల�� న�ం�ట�  ��ండ  �హ�  ��క  �పకృ���  సమస�  కల� ష�ల        
�ం�  �డ  ��క �మ��.”  అం��� �  �� �ం�న�� �  �� �  ��ధక  ఔషధ�         
అ��  అం��� ��ం�  �న��  ర�ం�న���,  ��� ��  అ�� ంపబ�న  ఆ�ర�        
మనల�  ��క  �ష�శ� �  �ం�  ర�ం��.  ఇ��  అ�� స�న�        
అల��ప�న��  భగవద� ����  ��వబ��.  క�క  కృష��ప�ద��      
��ం�  కృష��తన� వం��  ఆ�� ���  �ర���  ���వృ���  అవ�ధ�ల       
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వం�  �ర� �  �ప�ప���యల  న�� ం��  న�ంప�����.  ఈ  �ధ��        
�య���  �ప�ర��  �కమ��  �ం���  ���ం��.  అ�  అత��        
భ�ష� ��  ��త�న  �పఫల�ల�  అ�భ�ం�ట�  �న�న  �కర��,       
�నక�ల  �హ�ల�  త��  �����ం��.  �స�వ�న�  ఈ  ��క  జగ��         
కల� ష�ల�  �ం��న� ���.  భగవ�త� �ద��  �� క�ం���  ��త�  ��       
�ప�వ�   �ం�   ర�ంపబ��.   అ��   �య���   కల� ష�న�   ��య��.  

�స�వ�న�  ఆ�ర�న� ��  మ��  �య�ర�  ఆ�ర�గ� �      
�న���.  �న��  ��ధ��న  �న� ��,  �ర�,  ఫల��  వం����        
��ం��.  జం���  ఆ�ర�న� �ల  �ం��  �య�రల  �ం��       
�ల�ంపబ�న  వ� ర �ప�ర ��ల�,  గ���,  �క� ల�  ఆ�ర��  �గ�ం��.       
�ంస�  ��ం�ట�  అల��  ప�న  ��  �డ  ఆ  జం�  �ంస��          
��ట�  వృ��ల�  ఉత� ��ల��  ఆ�రపడవల�  �ం��.  క�క  �వ��        
మన�  క�� �ర�ల�  ఉత� న� �ల�  ప�ర ��ల�  ��ండ  �ల��  పం�        
ప�ర ��ల  �న�  ఆ�రపడవ��.  �ల�ల�  పం�  ��� ��  ఆ�శ�        
�ం�  వ� �ం�  వర ���  ఆ�రప�  పం��ం��.  అ��  వర ��  ఇం���,         
చం���,  ��� �  �వతల�  �యం��ంపబ��.  ఆ  �వతలంద��       
��కృష�భగ���  �వ��.  అ��  భగ���  యజ���  సం���డ��.  క�క        
య�� చరణ�  ��ం����  ఎ��  �రత�  ఏర� డ�.  అ�  �పకృ�  �యమ�.         
క�క  క�స�  ఆ�ర  ప�ర ��ల  �రత  �ం�  ర�ంపబ�ట�న�  �ప�� �ం�  ఈ          
�గ�న�   �� ��ంపబ�న   ‘సం�ర �న   యజ��’�   �ర� �ంపవల�   �న� �.  

 

3.15  

కర�    �బ�� ద� వం   ���   �బ�� �రస�ద� వ�   I  
త�� �   సర� గతం   �బహ�    �త� ం   య��   �ప���త�   II  

 

అ��ద�  

�య�త  కర� �  �ద�లం�  ����ంపబడ�,  అ��  �ద��  ������        
�ం�  �పత� ���  వ� క ��  �యబ�న�.  అం��  సర�   �� పక�న        
పర�బహ� �   యజ�కర�    లం�   �త� ��   �ప���త�   �ం��.    

�ష� �  

‘య�� ర �  కర� �’  �క  ��కృ�� �  ���  �ర�  ��త�  కర� �న�ంపవల�న         
అవసర�  ఈ  ��క�నం�  మ�ంత�  ��� �ప� బ�న�.  ‘యజ����’�న  ��� �        
��త� ర ��  మన�  కర�   �యవ�న�న�  ఆ  కర� �  సంబం�ం�న  �ర�దర� న��         
�బహ� �నం�  �క  ఉత� ృష��న  �ద�ల�ం�  �ందవ��.  క�క�  �ద��        
కర� �న�ం�ట�  �ర�దర� క  ��త��  �న� �.  �ద�� �శ�  ��ండ       
�యబ��  కర�   ‘�కర� �’  (అ�ప��క  కర� )  �క  ‘�పకర� ’�  ��యబ��.  క�క�          
�న��  కర�   ఫల�ల  �ం�  ర�ంపబ�ట�  �ద�ల�ం�  ఆ�శ�ల�        
�ందవ��.  ��న�   ��త�న  �న��  �శ�  �క�   ��� ంగ  �� �శ�         
న�స�ం�  వ� �ంపవ��.  �ప��క� �  భగ���  �� �శ�  న�స�ం��  కర�         
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�న�ంపవ��.  �ద�లంద�  అ��  �� �శ��  ������  ��� స  �ం�        
స� యం�  వ� క ���న� �.  అం��  ఇ��  �ప� బ�న�  :  “అస�   మహ�  �తస�           
�:శ� �త�త�  య�  ఋ�� �  �జ�� ద:  �మ��/థ�� ం�  రస:”  –  “ఋ�� ద�,         
���� ద�,  �మ�ద�,  అథర� ణ�ద�  అ�  ���  �ద��  ������        
�� స  �ం�  వ� క ��న�”  (బృహ�రణ� �ప�ష��  4.5.11).  సర� శ� �  మం�డ�ట�        
భగ���  �� స  �� �  �డ  సం��ంపగల�.  భగ���  తన  �ప�  ఇం��య�          
�� �  ఇతర  ఇం��య  �ర� �ల�  �యగల  సర� శ� �సంప�� డ�  ‘�బహ�   సం�త’         
(5.32)  ��� �ం��న� �.  అన�  ఉ�హరణ�,  భగ���  �� స  �� �        
సం��ంపగల�.  క�� ల  �� �  సృ�ంపగల�.  �స�వ�న�  అత�  ��క        
�పకృ��  దృ��  ��ం�  ��ల�  ��యం�  �ప�శ���న�  ��పబ�న�.  ��క         
�పకృ�గర� �  నం�  బద�  ��ల�  �ప�శ���న  �మ� ట  ఆ  బద����  తమ          
�మ��  ఎ��  ���  �రగల�  ���ట�  అత�  �ద���న�  నం�  �� �శ�ల          
�స��.  ��క  �పకృ�  యంద�  బద���లంద��  ��క  ����ష  �ర�         
ఎల��� �  ఉ�� హ��  క���ం�ర�  మన��గవ��.  ��  ���  అ��  తన         
�ప�త  ��కల�  సంతృ��  పర���న  �మ� ట  ఎ��  భగవ��మ��  ���         
���వ�� �  ���న���  �ద�� �శ��  �యబ�న�.  ఇ�  బద����  �� ��        
�ం�ట�ర�  క�� ంపబ�న  ఒక  అవ�శ�.  క�క�  �రంద��       
కృష��తన� వం��  యజ���న�  న�స�ం�ట�  య�� ంపవ��.  ��క      
�సన�ల  న�స�ంప�  ��  �డ  కృష��తన�   ��� ంత�ల�       
�� క�ంపవ�� �.  అ���ర� �  ��క  య�� చరణ�  �క  ��క  క�� చరణ�        
�గల�.   

 

3.16  

ఏవం   �పవ��తం   చ�కం   ��వర�య�హ   య:   I  
ఆ���������   �ర�ం   �ర�   స   �వ�   II  

 

అ��ద�  

��య�న  ఓ  అ���!  ఈ  �ధ��  �ద�ల�  �� �ంపబ�న  యజ�  చ�క��          
�నవ  ��త�న  అ�స�ంప���  �జ��  �ప  �వ�డ��.  �వల�        
ఇం��య   తృ��   �ర�   ��ం��   అ����   �రర�క��   �వన��   గ���.   

 

�ష� �  

‘క��ం�  ప���  �దప  ఇం��య�గ�  న�భ�ం��’  అ�  ���         
ధన�భ��త�న  తత�� �  ��కృష�భగ����  ఇక� డ  ఖం�ంపబ�న�.  క�క  ఈ        
��క  జగ���  అ�భ�ంప��  ���  �న  ��� నబ�న  య�� చరణ  చ�క�         
అత� ంత  అవసర�.  అ��  �యమ�ల�  అ�స�ంప����  ��� �  గ� ���        
��� �  అ�యకర�న  ��త��  గ���.  �పకృ�  �య���ర�       
�నవజన�   య�న�  కర� �� న  భ� ��గ�ల��  ఏ��  ఒక  �ర��న�స�ం�        
ఆ�� ����  �ం�ట  �ర�  �ప�� క��  ఉ���ంపబ�న�.  �ణ�����న       



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

మ��� �  �ద��త�న  యజ�క�� చరణ��  ఖ�� త��     
అ�స�ంపనవసర�  ��.  ��  ఇం��య  �గ�లం�  �మ�� �న  ���  �న         
��పబ�న  య�� చరణ  చ�క�  �� �  ప��తత�  �ందవల�  �న� �.        
�స�వ�న�  కర� �  అ�క  రక��.  కృష��తన� �  నం�  �ల�న���        
ఇం��య�గ  �వనయం�  �ల���ం��.  క�క  అ����  �ణ� కర� ల�       
�యవల�  �న� �.  ఇం��య  తృ���  �ం�ం�  ��  ఇం��య  తృ��         
ఫల�నం�  ��� �న�ండ  తమ  ��కల�  సంతృ��  పర��నగ��న���  యజ�        
��న�  ఏ�� �  �యబ�న�.  ఈ  జగ���క�   ���వృ��  మన  స� ంత         
�పయత� ��  ��ండ,  ప����  �వతల  �త  �ర� �ంప  బ�న��  భగ���         
��న  �ప��క�  ఆ�రప��న� �.  క�క�  �ద�లం�  �ప� బ�న  �ప�� క        
�వతల  �ర�  యజ���  �పత� ���  ఉ���ంపబ�న�.  ప����  అ�        
కృష��తన�   అ�� స�  అ��న� �.  ఎం�కన�,  య�� చరణ�  నం�       
�����న��  తప� క  కృష��తన� వం��  ���.  ��  అ��  య�� చరణ�  �� �         
�న��  కృష��తన�   వం��న�  అ��  ��� ంత��  �వల�  ��  ��త���         
��త�  ప�గ�ంపబ��.  క�క  �న��  తమ  ��గ��  �వల�        
����త�ల  వర�  ప��త�  ���నక,  ���  అ�గ�ం�  కృష��తన� ��        
�ందవల��న� �.   

 

3.17  

య�� � త� ర��వ   �� �త� తృప�శ�    �నవ:   I  
ఆత� �� వ   చ   స��ష�స�స�    �ర� ం   న   �ద� �   II  

 

అ��ద�  

��  ఆ�� �భవ  ��త�న  ��త��  ఆత� యం�  ఆనంద��  ���,        
ఆత� యం�  తృ�� �  ప��ర�  సం����  �ం�న���  �యవల�న       
కర� ����   ��.    

�ష� �  

సం�ర�  కృష��తన� వం��  కృష��తన� ���  తన  కర� ల�  ���గ  తృ��        
�ం�న���  �యవల�న  కర �వ� ����  ఉండ�.  కృష��తన� వం�డ�ట�      
అత���  �పకర� యంత�(కల� ష)  �ంట�  �ల�ంపబ��న� �.  అ�      
�ల�ల�  య�� చరణ�ల  ఫల��  స�న�న�.  ఆ  �ధ��  �తన� �        
���ప�న��  భగ���  సంబంధ��  ��న  తన  �జ  స� �ప  ����  �న��          
అ���  �ందగ���.  అ�����  భగ���  కృప�  అత�  ��� క �  ధర� �         
స� య��  �� �ం��.  క�క�  అత�  �ద�� �శ�లన�స�ంపవల�న      
�ర� ంధ�  ��.  అ��  కృష��తన� వం��  ఎ��  ��క  కర� ల  యం��  ఆస� ��          
క���ండ�.  అం���ండ,  అత�  మద� �,  ���వం�  వ� సన�ల�  ��న        
�హ��త�న   ��క   �గ�లం�   ఏ��త�   ఆనంద��   �ంద�.   

 



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

3.18  

�వ   తస�    కృ����   �కృ��హ   కశ� న   I  
న   �స�    సర� ���   క�� దర�వ� ��శయ:   II  

 

అ��ద�  

ఆ�� �భవ��  �ం�న  �న��  తన  ��� క �  ధర� �ర� హణ�  �� �        
�ందవల�న  �ప�జన����  ఉండ�.  అ�న�  అ��  కర� �       
�ర� � �ంపక��ట�  �రణ�  ��,  ఇతర  ��ల�  ఆ�రపడవల�న       
అవసర�   ��   అత��   ఉండ�.   

�ష� �  

ఆ�� �భవ��  �ం�న  �న���  కృష��తన� ��  ��న  �ర� �ల�       
తప�   అన� �న  ఇతర  ��� క �ధర�   �ర� హణ����  అవసర�  ��.  ���         
��క�ల�  �వ�ంపబ�న��,  కృష��తన� �  అన�  కర�   ��త� �  ��  ��.         
కృష��తన� వం��  ఏ  �న��  ��,  �వత�  ��  ఆ�శ�ంప�.  కృష��తన� �         
నం�   �ల��   అత�   ఏ�   ��న�   అ�   అత�   ���ర� హణ�   స����.   

 

3.19  

త�� దసక �:   సతతం   �ర� ం   కర�    స�చర   I  
అస��    �� చర�   కర�    పర��� �   ��ష:   II  

 

అ��ద�  

అం��  �న��  కర� ఫల�ల  యం�  ఆస� �  ����  తన  ధర� ��         
��ం��  కర� ల�చ�ంపవ��.  ఏలయన�  ఆస� ���ండ     
కర� �న�ం�ట   �� �   �న��   పరమసత� ��   �ందగల�.  

�ష� �  

భ��ల�  ������,  ���ర��ల�  ���  అ�న�  పర�వ��.       
క�క�  స��న  �� �శ�న  కర� ఫల�ల  యం�  ఆస� �  ��ం�  ��కృ�� �  �ర�          
�క  కృష��తన� ��  కర� ��  �న��  తప� క  ��త  పరమ  ల�� �  ��న�          
��గ�ం��.  ��కృ�� �  ����ర�  �ద��  ��మ�  ����త  రణరంగ�న        
అ����  ఆ��ంపబ��.  ��కృ���  అత��  �ద��  �యమ�       
���ం�ట�  అం��  �రణ�.  ����  �క  అ�ం�ప���  వ� �ం�ట        
య�న�  వ� � �గత  ఆస� ��  ��ం��.  ��  ������  ప��న  కర� ��ట         
యన�  ఫల�నం�  ఆస� �  ��ం�  కర�   ��ట�  య��.  ������న         
������ ��   ఆ��ంపబ�న    ��ష��న,   అ�� త�మ�న   ప��ర�   కర� మ��.  

ఇం��య  తృ��  �ర�  ఆచ�ంపబ�  �పకర� ల�  ప��త�  ��ట  �ర�         
యజ��ల  వం�  �ద��త  కర� �  �ర� �ంపబ��.  ��  కృష��తన� ��        



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�యబ�  కర� �  ���భ  కర� ఫల�ల�  అ�త��న�.  కృష��తన� వం��       
కర�   ఫ�స� �  ��ండ  ��కృ�� �  �ర�  ��త�  కర� �  �న��ం��.  అత�          
అ�� రక�ల   �ర� �ల�   �ర� �ం�న�   సం�ర���   అ�స���   �ం��.  

 

 

3.20  

కర� �వ   �   సం�������   జన�దయ:   I  
�కసం�గహ���   సంపశ� �   ���మర��   II  

 

అ��ద�  

జన��  వం�  మ����  �వల�  ��� క �  ధర� �ల�  �ర� � �ం�ట        
�� ��  ప��ర�త� ��  �ందగ���.  అం��  జన��న� �న�      
��ం�   ��త��   తప� క   ��   �   కర� �   �యవల��.  

�ష� �  

జన��  వం�  మ���లంద�  ఆ�� ����  �ం�న  మ��� �.       
క�క�  ���  �ద�� �శ��న  కర� ల�చ�ంపవల�న  అవసర�  ��.  అ�న�,        
��న� జ�ల�  ఆదర� �����  �ం�ట�  ��  ��� క �  ధర� �ల  న�� ం��        
ఆచ�ం��.  జనకమ���  �����  తం��  మ��  ���మచం����  �మ��.        
అత�  �ప� భ��డ�ట  �త  అ�� న� త  ���యం�  �ల��న�  ���        
నగర�న�  (���  ��ష��న�)  �జ�ట�త  ��� క �ధర� �ల�  ఎ��       
ఆచ�ంపవ��  తన  �పజల�  స� య��  ��ంపవల�  వ�� �.  ��కృష�భగ���        
మ��  అత�  �శ� త  ����న  అ���న�  ����త  సం��మ�న  �ద��         
�యనవసర�  ��.  ��  మం�  ����  �క  �ద��  �ఫల�న�  �ంస�డ          
అవసరమ�  ��న� జ�ల�  ��ం�ట  �ర�  ��  �ద��  ���.  ����త         
�ద��  జ��ట�  ���  �ద���  ���ం�ట�  సర� �ధ��న       
�పయత� ��  జ���.  స� య��  ������  �ద���  ���ం�ట�       
య�� ం�న�  �ప�ప��  ��  �ద��  ��ట�  దృఢ�శ� ���.  �� య        
సమ� త�న  అ��  �షయ�న  �ద��  తప� �స�  అ�� �.  కృష��తన� �  నం�         
�ల��న��  ���  �పపంచ�నం�  ఎ��  ఆస� �  �క��న�,  �పజ�  ఎ��         
��ంపవ��  మ��  ఎ��  కర� �యవ��  ��ం�ట  �ర�  అత�  కర� ల         
�న�ం��ం��.  కృష��తన� �  నం�  అ�భవ���న  వ� ���  ఇత��       
తమ�  అ�స�ం�న���  వ� �ం���.  ఈ  �షయ�  త���  ��క�నం�        
�వ�ంపబ�న�.  

 

 

 



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

3.21  

యద� �చర�   ��ష�స�త���త�   జన:   I  
స   య�త� �ణం   ���   �క��ద�వర��   II  

 

అ��ద�  

మహ���న  వ� � �  ఎ��  �ర� �ల�  ���  ���  ��న�   జ��         
అ�స�ం��.  తన  ఆదర� ��య  కర� �  �� �  ���  అత�  �ప�ణ��         
�ర��ం��   ���   �కమంత�   అ�స�ం��.  

�ష� �  

�� �చరణ�  �� �  �పజల�  ��ంపగల  �య��  జ�ల�  ఎల��� �        
అవసర�.  �య��  స� య��  �మ�న�  ���   �మ�న�  �యవద��        
జ�ల�  ��ంప��.  ��ంప�రం�ం�ట�  �ర� �  �ధ��  చక� �       
ఆచరణ�  క���ండవ�న�  ��  �తన� మ��ప��  ����.  ఆ�ధ��       
��ం���  ‘ఆ��� �’  �క  ఆదర� �ధ�డ�  �ప� బ��.  క�క�  ��న�         
జ�ల�  ��ం�ట�ర�  ���  ��  �ం��  ��స��యమ�ల       
న�స�ంపవ��.  �ధ��  ��స��యమ�ల�  ��ద��న  �యమ�ల�      
సృ��ంప��.  ‘మ�సం�త’  వం�  అ�క  ��స��గంథ��  �న��       
అ�స�ం�ట�  గల  ����క  �గంథ���  ప�గ�ంపబ�న�.  ఈ�ధ��       
�య��న  ��  �ధన�  అ��  ����క  ��స��యమ�ల�  ఆ�రప�        
�ండవ��.  తమ  ఉన� ��  �ం�ం���  �ప�   మ��� �న  ఆ��� ల�        
ఆచ�ంపబ�న��  ����క  �యమ�ల�  చక� �  ��ంపవ��.  ఆ�� ���       
�ర��న  ��గ��  ఇ��  స��న  ��నమ�  ��మ�� గవత�(5.5.2)  �డ        
���క�ం��న� �.  �శ�నం�  �ర� �ల�  �ర� �ం�  ��  �క  ��� ���,        
తం��,  �ఠ�ల  యం�  �ద�   ��� �  ఉ��� ��  అ�యక  జన         
��న� �న�  సహజ  �య���  ప�గ�ంపబ���.  తమ�  ఆ�రప�న       
అ�చ�ల�  ��ంపవల�న  �ప� �ధ� త  అ��  సహజ  �య�  లంద��        
క����� �.  క�క�  ��  ��  మ��  ఆ�� �� క  తత�� ��త�ల�        
సంబం�ం�న   ����క   �గంథ�లం�   �����   �ండవ��.  

 

 

 

 

 

 

 



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

3.22  

న   �   ��� ��   కర�వ� ం   ���   ���   �ంచన   I  
�న�ప�మ�ప�వ� ం   వర�   ఏవ   చ   కర� �   II  

 

అ��ద�  

 

ఓ  ��� !  ��� క�లం��  ��  ����ంపబ�న  కర�వ�   ����  ��.         
��  ��న�  ��  �ం�న�  ��  ఏ���  ��న� �  ��తకర� ల  యం�          
��   ����డ�   ��� � .  

�ష� �  

������   ��క   �గంథ�లం�   ఈ�ధ��   వ� �ంపబ���:   

త�శ� ��ం   పరమం   మ�శ� రం   తం   �వ��ం   పరమం   చ   �వత�  
ప�ం   ప��ం   పరమం   పర�� �   ��మ�వం   �వ�శ�డ� �  

న   తస�    �ర� ం   కరణం   చ   �ద� �   న   తత� మ�� భ� �కశ�    దృశ� �  
ప�స�    శ� ��� ��   ��య�   �� ���   ��నబల���   చ  

“భగ���  ��మ�లంద��  ��మ��న����.  అత�  సమస�  �క       
�ల�ల��  �����.  ఎల���  అత�  ఆ�న�నం�  �ం��.  అత�        
��లంద��  �ప�� క  శ��ల  �స��ం��.  క�క�  ఆ  ���న� ��        
పర�న� ��  ��ల�.  అత��  �వతలంద��  ��ం��.  అత�       
�� �శ�లంద���  పరమ  �� �శ��.  క�క�  అత�  సమస�  �క�ల�ల�  మ��         
��మ�ల�  అ���  అంద��  �జ���  �ం��.  అత�  అంద�కం��        
మహత���.   అత�   సర� �రణ�ల�   పరమ�ర��.  

భగ���  ��రణ  ���  �హ�  వం�  �హ��  క���ండ�.  అత�         
�హ�న�  మ��  ఆత� ��  �ధ�  ��.  అత�  పరమ  ����.  అత�          
ఇం��య�ల�� �  �వ� ��.  అత�  ఏ  ఇం��య�న�  ఇతర  ఏ  ఇం��య         
�ర� ��న�  �యగల  �మర�� ��  క���ం��.  క�క�  ఎవ� ��       
అత�కం�  మహత���  ��,  స���  ��  ��.  అత�  శ���  అ�క��.          
ఈ�ధ��  అత�  �ర� �ల��   సహజ���  �ర� �ంపబ��.”      
(�� �శ� త�ప�ష��   6.7.8)  

������  యం�  సమస��  సం�ర����  మ��  సత� ���       
�ల���ం�ట  �త  అత�  �ర� � �ంపవల�న  కర �వ� ����  ��.  తన        
కర� ఫల��  �ంద�����  ��త�  ��తకర� �  ఉం��.  ��       
���క�లం��  �ందవల�న���  �����  తప� క  �యవల�న      
కర� ���  ఉండ�.  అ�న�  ��కృష�భగ���  ����ల�  �య���       
����త  సం��మ�న  �ల���.  ఎం�కన�,  ��ల�,  �ః��ల�       
ర�ణ�స�ట  ����ల  ��� క �  ధర� �.  ��  ��స�  ��ల�� ం��  అ���         
�న� �   ��స��ల�   �ప� బ�న   ���   ��ద���   ఏ���   �య�.   



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

3.23  

య�   హ� హం   న   వ��యం   ��   కర� ణ� త���త:   I  
మమ   వ�� � �వర���   మ��� :   �ర�   సర� శ:   II  

 

అ��ద�  

ఓ  ��� !  ఒక�ళ  ��  ��� క �  ధర� ��  చక� �  �ర� �ంప��         
�న�లంద��   తప� క   �   �ర���   అ�స�ం��.   

�ష� �  

ఆ�� �� క  ��త�నం�  ��గ��  ��ం�ట�  ���  ���క  �ం��        
�ల��� ట�  �ప��గ�క  �న���  ���   వం��ర��  �ర ��ంపబ�న�.  ��        
అ��  �బంధన�  బద�����  ��  ��కృష�భగ����  వ� �ంప�.  అ�న�        
భగ���  ధర� సం�� పన  �ర�  అవత�ం�  �ం�ట�త  ఆ  ��త        
కర� లన�� ం��  అ�స�ం��.  ��కృ���  పరమ  �����డ�ట  �త  ��న�         
జ��  అత�  అ���డల�  అ�స�ం��.  గృహ�  నం��  మ��  గృహ�         
��పల�  ��కృష�భగ���  గృహస�  ధర� �ల�� ం��  �ర� � �ం�న�      
��మ�� గవత�   �� �   ����న� �.   

 

3.24  

ఉ�� ����   ��   న   ��� ం   కర�    �దహ�   I  
సంకరస�    చ   క��    �� �పహ�� ��:   �ప�:   II  

 

అ��ద�  

��  ��� క �  ధర� �ల�  �ర� �ంప��  �క�ల�� ��  �శన�న�       
���వల�  వ�� �.  ��  అ�ంఛ�య�న  �ప���ళ� �న�      
�ర�డ�   త�� � �   సర� ��ల   �ం��   ధ� ంస�   ��న�డన���.  

�ష� �  

‘వర �సంకర�’  అన�  స�జ  �ం��  భంగ�  క��ం�  అ�ంఛ�య�న        
�ప���ళ� మ�  �వ�.  ఈ  �ం�క  సం�భ��  ���ం�ట�  �యమ        
�బంధన��  కల�.  ���  ఆచ�ం�ట�  జ��  సహజ���  �ం��  �ం�         
ఆ�� �� క  ��గ��  ��ంపగల�.  ��కృష�భగ���  అవత�ం�న�� �,  అత�       
అ��  క�� చరణ�ల  అవసర��  మ��  ��  �రవ��  ���ట�  ���         
అ�స�ం��.  ��కృష�భగ���  ��లంద��  తం��  గ�క  ���       
త�� ��వప��న�  ప����  ఆ  �ధ� తయంత�  భగ����  �ం��.  క�క�        
ధ�� చరణ��  �ర ��� పరచబ�న�� �  భగ���  స� య��  అవత�ం�      
స�జ��  సంస� �ం��.  క�క�  భగ���  అ���డల�  �శద��       
అ�స�ంపవల�  �న� �,  ఎన� ��  అత��  అ�క�ంచ�మ��  సత� ��       
మన�  �గ�ంపవ��.  అ�స�ం�ట  మ��  అ�క�ం�ట  అ�న�       



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

స�న��  ��ల�.  ఉ�హరణ�న�,  ��కృ���  �ల� �  నం�  ��న��        
�వర �న  పర� త����  మన�  అత��  అ�క�ంప��.  అ�  ఎ��  �న���న�         
అసంభవ�న�.  అత�  �ధనల�  మన�  అ�స�ంపగల�  ��  ఎన� ��        
అత��   అ�క�ంప��.   ��మ�� గవత�   (10.33.30,31)   ���   ��� �ం��న� �   :  

�తత� �చ����   మన��   హ� �శ� ర:  

�నశ� �� చర�   ��� ద� �/���/��జం   �ష�  

ఈశ� ��ం   వచ:   సత� ం   త��చ�తం   క� ��  

��ం   య�   స� వ��క �ం   ����ంస�త� �చ��  

“భగ���  మ��  అత�  ������న  �వ�ల  �ధనల�       
�ప��క� �  ��ంపవ��.  ఆ  �ధనల�� ��  మన�  సర�   �భ�యక��.        
క�క�  ఏ  ���మం��న�  ఉప��ంప  బ�న��గ�  ���  అ�స�ం��.  ��         
��  �ర� �ల�  ��త�  �న��  అ�క�ం�ట�  �పయ�� ంప�ండ       
�గ�కత  వ�ంపవ��.  పరమ���  అ�స�ం��  ఎవ� ��  �షస��ద��       
�న�   ��ట�   య�� ంప��.”  

ఈశ� �ల  �క�   (�ర� చం���ల  గమన�ల�  �య�ం�  శ� �       
క��న��  �క� )  ���,  మన  ���కం�  అ�క�నద�  మన�  �� �ంపవ��.  అ��          
శ� �  ���  సర� శ� �మం��న  అ��  అ��  ఈశ� �ల�  ఎవ� ��  అ�క�ంప��.         
పరమ���  స��దమంత  �స�ృత�న  �ష��  ����ం��.  ��       
��న� �న��వ� �న�  ఆ  �ష��  స� ల� ���న�  ���ట�      
య�� ం�న�  �ంట�  మర�ం��.  ��  గం���  ��� �,  ఇతర        
�దక�దవ� �ల  వం����  ���� ,  ���  భ��లమ�  ��� ����ంద�  గల�.        
అ��  ��ట�  అన�  ���  �ర� �ల�  అ�క�ం�ట  �� �  ��  మృ�� ��          
స�ప�న�  ఆ�� ����� ర�  ����న�ల�.  అ��,  �వర �న  పర� త��       
ఎత��న��  తమ  అసమర�త�  �స� �ం�  �స�లలయం�  ��కృష�భగ���       
అ�క�ం�ట�  �పయ�� ం�  ��� భ���  �ంద�గల�.  క�క�  శ� �మం�ల�       
అ�క�ం�ట  కం��  ��  �ధనలన�స�ం�ట  �న�ల�  ఉత�మ�.  అ��        
�న��వ� ��  అర �త��ం�  �����ల  �� న�ల�  ఆ�క�ం�ట�      
య�� ంప��.  �������  ఉండవల�న  శ� ���ండ  ‘భగవదవ�ర�’��      
��� ��   ‘అవ�ర��’   ఈ��   అ�క��   గల�.  

 

 

 

 

 

 

 



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

3.25  

స�� :   కర� ణ� ��� ం�   య�   �ర� ��   �రత   I  
��� �   ��� ంస��సక ��� �����కసం�గహ�    II  

 

అ��ద�  

�మ��  కర� ఫల�లం�  ఆస���  తమ  కర� �న�ం�న��,      
��� ం��న��  ��న� జ�ల�  ధర� �ర��న  వ��ంప  ��ట�      
ఆస� �ర�త��   ��త   కర� ల   �చ�ంపవ��.  

�ష� �  

కృష��తన� వం��  మ��  కృష��తన� �నం�  �ల�న�  వ� � ��      
��యం�ం�  ��ధ��కల  న�స�ం�  ��ప�పవ�� �.  కృష��తన� �న      
�ల��న��  కృష��తన�   ��గ��  �డ� డన�వం�  ఎ��  కర� �  అ�స�ంప�.        
��క  కర�   ఫల�లం�  ఆస���న  �మ��  ��న��  కృష��తన� వం��  �డ         
కర�   �యవ�� �.  ��  �మ��  తమ  ఇం��యతృ���ర�  కర� ల  ���ం���,         
కృష��తన� వం��  ��కృ�� �  తృ���ర�  కర� ల�చ�ం��.  క�క�      
��న� జ��  ఏ�ధ��  కర�   �యవ��  మ��  కర� ఫల�ల�  ఎ��  కృష�భ� �         
�ప�జ�ర��  ����ంపవ��  ఉ�హరణ�  ��ట�  కృష��తన� వం��      
అవసర�ం�   గల�.   

 

3.26  

న   ����దం   జన�ద���ం   కర� స����   I  
�ష�త� ర� క�� �   ��� �   �క�:   స�చర�    II  

 

అ��ద�  

��� క �  ధర� �  ఫల�ల  �డ  ఆశ� ��  క��న  �మ�ల  మన��   కలత          
ప�న���  ��� ం��  ���  కర�   ��మ�  ����ంప��.  అ���క,        
అత�  భ� ��వ��  కర� �న�ం��  (కృష��తన� �  నం�  ���వృ���       
�ం�ట�)   ���   ��ధ   కర� ల   యం�   �మ�� ల�   �యవ��.  

�ష� �  

‘��శ�   స�� రహ�వ  �ద� :’  (భ.�.  15.15)  సమస�  ��క  కర� ల�� ం���  చరమ          
�ప�జన���.  �ద�లం�  ��పబ�న  సమస�  కర� �,  య�� చరణ��       
(��క  కర� ల�  సంబం�ం�న  �� �శ�ల�  ��)  ఇతర��న  అ��   �షయ��         
��త  పరమగమ� �న  ��కృష�భగ���  అవగత�  ����ట�ర�  ఉ���ంపబ�       
�న� �.  ��  బద����  ఇం��య  �గ�ల  కం��  అన� �న  ���         
ఎ�గనం�న  అ��  �ప�జన�  �ర�  ��ధ� యన�  ����.  అ�న�        
�దకర� ల  �� �  �య�ంపబ�న  �మ� కర� �  మ��  ఇం��య  �గ�ల�        
�న��  �కమ��  కృష��తన�   ����  ఉద��ంపబ��.  క�క�       



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

కృష��తన� వం��  ఇత�ల  కర� లయం�  ��  అవ�హన  యం�  కలత�        
క��ంచ��.  అ����ండ,  అత�  కర� ఫల�ల�� ం��  కృష��వ�  ఎ��       
అ�� ంపవ��  ���  కర� ల�చ�ంపవ��.  ఇం��య  తృ��  �ర�  కర� �న�ం�        
అ���  ఏ�ధ��  కర� �  ఆచ�ంపవ��,  �స�వ�న�  ఏ�ధ��  వ� �ంపవ��        
�����న���  కృష��తన� వం��న  ��� ం��  కర� ల  �చ�ం�  �పవ��.       
�మ�ల�  ��  కర� లయం�  కలత  పరచ��.  ��  కృష��తన� �న  స� ల� ��         
���వృ��  ��ం�న  వ� � �  ఎ��  ఇతర  ��కకర� ల  న�స�ంపక  �పత� ���         
భగవ�� వ  యం�  �ల�నవ�� �.  అ��  అదృష�వం���  ��క  కర� ల        
న�స�ంపనవసర���  ��.  ఎం�కన�,  �పత� �  కృష��తన� �  వలన  ��� క �        
ధర�   �ర� హణ�  �� �  క��  ఫ�త�ల  న�� ం��  �న��        
కృష��తన� �నం�   �పత� ���   �ల��ట   �� �   ��ంపగ���.   

 

3.27  

�పకృ�   ��య���   ��:   క�� �   సర� శ:   I  
అహం�ర   �����    కర�హ��   మన� �    II  

 

అ��ద�  

అహం�ర  �ప�వ��  ����న  ��త�   �స�వ��  �పకృ�       
���ణ�ల�   �ర� �ంపబ�   కర� ల�   ��   కర��   ��ం��.  

�ష� �  

కృష��తన� వం��,  ��క  �తన� �  నం�న�   వ� � �  అ�  ఇ�వ�        
ఒ��ధ��  కర� �న�ం�  �న� ��,  ఒ�  ���యం�న� ���  �చ�ం��.  ��        
�స�వ�న�  ��  ���ల  న�మ  ��ష�న  వ� �� స�  క��ం��.  ��క�వన         
యం�న� ��  అహం�ర��  సర� �న�  ��  కర �న�  �శ� �ం��.  �హరచన        
పరమ����  పర� ��ణ�న  వ� �ం�  ��కశ� �  �త�  ఉ�� �ంపబ�నద�       
అత��గ�.  ��క��  �వర�  ��  ��కృ�� �  �యం�తణ��  ఉ�� న��        
��న��  క���ండ�.  అహం�ర�  గల  �న��  ��  స� తం�త�గ        
వ� �ం���� న�  ��ం��.  అ�  అత�  అ��న�న�  �హ� �.  అ����        
�� ల(��క)  మ��  ��� �హ��  �ం��  భగ���  ఆ����ర�       
�పకృ��త  సృ��ంపబ�నవ��,  క�క�  అత�  ��క  �న�క  కర� ల�� �        
కృష��తన� ��  క��  ��కృష�భగ���  �వయం�  ��క ��  �వ�న��       
ఎ�గ�.  అ���  ఎం��ల��  తన  ఇం��య�ల�  ఇం��య  �గ�ర� �లం�        
��� ��గపర�  �న� ం�న,  ������  ‘హృ����’  �క  ��క       
�హ�నం�  గల  ఇం��య�ల�  �ప�వ�  �స� �ం��.  అ����  ��కృ�� ��        
తన�  గల  �త� సంబంధ��  �స� �ంప��  అహం�ర��  తప� క       
���డ��.   
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3.28  

తత�� ���   మ���   �ణకర� ��గ�:   I  
��   ���   వర�న�   ఇ�   మ��    న   సజ��    II  

 

అ��ద�  

ఓ  మ���!  పరతత��   �� న�  క��న��  భ� ��క �  కర� ల��,        
�మ� కర� ల��  న�మ  �ధ��  �������,  ఇం��య�లం��      
మ��   ఇం��య   �గ�లం��   ఆస���   ��ం��.  

�ష� �  

పరతత�� �  ���న��  ��క  సంపర� ��  తన  �య����  �� �ంప        
గ���.  ��  ������న  ��కృ�� �  అంశన��  మ��  తన  ���  ��క          
జగ��నం�  ఉండ�ద��  అత����.  అత�  స�� �నంద  స� ���న       
భగ���  అంశ�  తన  �జ����  �� �ం�,  ��  ఎ��  ��క  ��త�వన  యం�           
��� �ం�న�  ����నగ���.  �స�వ�న�,  �ద����యం�  అత�  తన       
కర� ల  న�� ం��  ��కృష�భగ����  భ� ��క ��వ�  �న�ంపవ��.  క�క  అత�        
కృష��తన�   కర� లయం�  �ల��  సమ���ణ��  మ��  ��� �క��       
అ�న  ��క  ఇం��య  కర� ల  యం�  సహజ���  అ�స���  �ం��.         
అ����  తన  ��క  బద����  ����  భగ���  ఆ�న�న  ఉన� �వం�ద�  ఎ��,          
ఎ��  ��క  కర� ఫల�  �త�  కలత�ంద�ం��.  ��  ���  అత�  భగ���          
కృప�  ��ం��.  �బహ� �,  పర�త� ,  భగ��డ��  ��  తత�� ���        
పరతత�� �  ���న��  ��మ�� గవత�  (1.2.11)  న�స�ం�  ‘తత�� ��’       
యనబ��.  ఎం�కన�,  ������  సంబంధ��  �జస� �ప  ����  �డ        
అత�   ����   ఎ���ం��.  

 

3.29  

�పకృ���ణస�� �:   సజ���   �ణకర� �   I  
�నకృత� � ��   మం��   కృత� � �న�    ��ల��    II  

 

అ��ద�  

��క�పకృ�  �ణ�ల�  ����న  అ����  ��క  కర� ల  యం�        
����  �మ�� �  ఆస���  �ం��.  కర��క�   అ�� న  �రణ�న  ఆ  కర� �          
అధమ��నప� ���   �� నవం��   ���   కలత�ట���.   

�ష� �  

అ����న  వ� ���  �� ల��క  �వన�  ��త� � �  �ం�,  ��క        
ఉ��ల  �వన�  ����ం��.  ఈ  �హ�  ��క  �పకృ��క�   వర�.  అ��          
��త� ���  గల��  ‘మం��’  ��  ఆత� ��గ�  �మ�  అ�  ��వబ��.         
అ����  �హ��  ఆత� �  ��ం��.  అ����  �హ�న�  సంబం�ం�న        



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

���  బం����  ��ం��,  జన� �స�న  �ప�శ��  �జ�య  �� న��        
��ం��,  మతధర�   �ర� ��  సర� మ�  ��ం���.  ���క  �వ,        
��య�వ�పర�త�  �ం�ం�ట  య�న�  అ��  ��క  �వ�ప�ల       
�ర� క�ప�ల�  ��� .  అ��  ఉ��ల  �వన�  ��ల��� �  ��క  జగ��నం�         
��క��ం�  �ం��.  ��  ఆ�� �� �����  �థ� య�  ��ం���.  క�క        
��  ��యం�  ఆస� ��  కనపరచ�.  అ�న�  ఆ�� �� క  ��త�న  ��న��స�         
�ం�న��  అ��  ��క  �ర�   �మ�� �న  వ� ��ల�  కలత�ట�క  తమ  ఆ�� �� క          
�ర� �కమ�ల�  �ప�ంత��  ��ం�ట�  ��.  అ��  �హ�గ���న       
�న�ల�  అ�ంస  మ��  ��క��  �ప�జనకర�  �న��  �నధర�         
�ర� �లవం��థ�క   ��   �   ధర� �లం�   �మగ� �   �యవ�� �.   

అ����న  ��  కృష��తన� �  నంద�  కర� ల�  అ�నం�ంప�ల�.  క�క        
అ�����  కలత���  ���న  �ల��  వృ�పరచ�ద�  ��కృష�భగ���  మన�        
ఆ��ం���� �.  ��  భగవద� ���  భగ���  కం��  అ�క�న  దయ�        
క���ం��.  ఎం�కన�  ��  భగ���  ఉ��శ��  �గ�ంప  గ����.        
�బ��  ��  అ���ల�  ��  ���  అత� ంత  అవసర�న  కృష��తన�   �ర� �లం�          
���  �ల��� ట�  �పయ�� ం�,  అ��   �ధ��న  కష�నష��ల  న�భ�ం�ట�        
అం�క�ం��.   

 

3.30  

మ�   స�� �   క�� �   సన� � �� �� త� �త�   I  
����� ర� �   ���    �ద�� స�    �గతజ� ర:    II  

 

అ��ద�  

అం��  ఓ  అ���!  న��   ��� న  ప��ర�  �� న�  కల�డ�  ఫ���          
మ��  మమత� �ల�  ���,  �  కర� ల  న�� ం��  ��  సమ�� ం�         
అలసత� ��   ��   �ద��   ���.   

�ష� �  

ఈ  ��క�  భగవ��త  �క�   ఉ��శ��  స� ష���  ����న� �.  ��క         
�కమ��ణ  వ�  �న��  తన  ��� క �  ధర� ��  �ర� �ం�టయం�  ����         
కృష��తన� వం��  �ండవ�న�  ��కృష�భగ���  ��ం���� �.  అ��      
ఆ�శ�  �షయ��  �ంత  కష�తర�  ��ం�న�,  ��కృ�� ��  ఆ�రప�        
కర� �ల�  �ర� �ంపవ��.  ఎం�కన�  అ��  ���  సహజ  ���.  భగ���         
ఆజ�ల�  �బ�  �ం�ట�  ���  �జ  ���.  క�క  భగ���  సహ�ర�  ��ండ           
���  స� య�గ  స� తం����  ఆనంద�  న�భ�ంప��.  క�క�       
��� ధ� ��న���  ��కృ���  అ�����  �ద��  �యమ�  ఆ�� �ం�       
��� �.  భగ���  సత� ంకల� �  �ర�  �న��  సర� ��  �� గ�        
��ట�  ��ండ,  ��� క �  ధర� �ల�  �డ  ఎ�వం�  యజ��త� �        
(మమ�ర�)  ��ం�  �ర� �ంపవ��.  అ����  ఇక� డ  భగ���  ఆజ��  ���          
�ం�ంపనవసర�  ��.  �వల�  అత�  ఆజ��  అమ�పర�ట�  అత�        



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

కర �వ� �.  ��కృష�భగ���  స�� త� ల�  ఆత� �న��.  క�క  వ� � �గత�న  స� ంత        
�వన�  ఏ��త�  ��ండ  అన�  సం�ర�  కృష��తన� వం��,  పరమ        
�����  సం�ర���  ఆ�రప�న��  ‘ఆ�� త�   �త�� �’  అ�       
��వబ��.  ‘���:’  అన�  కర� ఫల�ల�  ఆ�ంపక  �ప��  �క�   ఆజ�         
న�స�ం�  వ� �ం���.  ధన��  ��� ం�  �మ��   తన  యజ��  �ర�         
ల���  ��యల�  ��� ంపవ�� �.  అ�న�  అత�  అం���  ఒక� ��        
�న�  �డ  యజ��త� ��  �ప�.  అ��ధ��  ఈ  జగ��నం�  ఏ��         
�డ  ఏ  ఒక� వ� � ��  �ం�న�  �ద��  సర� �  భగ����  �ం�నద��         
�ప��క� �  �� �ంపవ��.  ‘మ�’  (�యం�)  అ�  పద�న�  �జ�న        
అర ����.  �న��  అ��  కృష��తన� �  నం�  వ� �ం�న�� �  �జ��  తన�         
���న�  ఆ�పత� �  (మమత� �)  కలద�  ��ంప�.  అ��  �వన�        
‘�ర� మత� �’  (ఏ���  ��  ��)  అనబ��.  �హసంబంధ�  వలన        
బం��ల�  �వ��  అ��  క�న�న  �యమ��  ��ం�ట�  ఏ��  ��ఖత         
క��న�  ���  �ంట�  త� �ంపవ��.  అ��  ��న�  �న��  ‘�గతజ� ��’         
(అలసత� �  ����)  �గల�.  �ప�  �న���  తన  �ణ�  మ��  ���          
న�స�ం�  ఒక  �ప�� క�న  కర� �న�ంపవల�  �ం��.  �న  �వ�ంపబ�న��,        
అత�  అ��  కర� ల  న�� ం��  కృష��తన�   �వ��  �ర� �ంపవ��.  అ�         
�న��   �� ��ర ��న   న��ంపగల�.   

 

3.31  

�   �   మత�దం   �త� మ��ష���   �న�:   I  
�శ�� వ�� /న�య��    �చ� ��   �/�   కర� �:    II  

 

అ��ద�  

�  ఆజ�ల  న�స�ం�  తమ  కర� ల�  �ర� �ం��  �శద��  ఈ  ఉప�శ��          
అ��ర���  అ�స�ం���  �మ� కర�   బంధ�ల  �ం�      
��వడబ���.   

�ష� �  

��కృష�భగ���  ఆ�శ�  సర� ��క  ���న  �రమ�ట�  ఎ��  �ద�ల�        
��  ��ం�  సం�ర�  �శ� త  సత� �  �న� �.  �ద��  �శ� త��న��,         
కృష��తన� �నంద�  ఈ  సత� �  ��  �శ� త�న�.  క�క�  �న��  ��కృష�         
భగ���  పట�  అ�య�  ���  అత�  ఆ�శ�లం�  దృఢ��� స�        
క���ండవ��.  ��కృ�� �యం�  �శ�� భ���  ��న� �  భగవ��త�      
�� �� న�ల�  ర�ం�  తత�� �త��ంద�  గల�.  అ��  ��న� ��  �మ� కర�         
బంధ��ం�  ��� ��  �ంద�ల�.  ��  భగ���  �శ� �ప�శ�ల�       
దృఢ��� స��  క���న�   ��న�   వ� � �  అ��  ఆజ�ల�  �ర� �ంప  శ� �         
����న�  కర� ��త  బంధ�  �ం�  ��� ��  �ందగల�.  �న��        
కృష��తన� �  నంద�  ఆరంభదశ�  భగ���  ఆ�శ�ల�  సం�ర���       
�ర� �ంప  �క�వ�� �.  ��  ఆ  �యమ�  పట�  ఎ��  �� ష��  �పక  ��శ           



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

మ��  అపజయ�ల��  భయ��  ��  �న��  హృదయ�ర� క��       
కర� �న�ం�న�   తప� క   �ద�కృష��తన�    ����   ఉద��ంపబ��.  

 

3.32  

�   �� తదభ� �య��    ���ష���   �   మత�   I  
సర� �� న���ం�� �   ���   న��న�తస:    II  

 

అ��ద�  

��  అ�య�  ఎవ�  ఈ  ఉప�శ�ల�  మ�� ంప�,  అ�స�ంప�        
అ�����  �� న����గ�,  ���గ�,  ప��ర�త� ��  �ం�      
యత� �ల�   �భ�� �గ�   ��ంపబ���.   

�ష� �  

కృష��తన� ��  �ందక��ట  యంద�  �ష�  ఇక� డ  స� ష���       
�ప� బ�న�.  అ�� న� త  అ���  ఆజ�  �డ  అ��యత�  ��  తప� క         
��ంపబ�న��,  ������న  ��కృ�� �  ఆజ�  ఎడ  అ��యత�  �డ  ��         
తప� �స��  ��ంపబ��.  అ��  అ����న  �న��  ఎంత�  �ప� ��న�        
�క �  హృద�డ�ట�  తన  ఆత� �  ��� �,  పర�బహ� ��  (పర�త� )        
������  ��� �  ��నర���  �ం��.  క�క�  అత�  ��త        
ప��ర�త� ��   �ం�ట�   అవ�శ�   ��.   

 

3.33  

సదృశం   �ష��   స� �� :   �పకృ��   �� న�న�   I  
�పకృ�ం   ���   ���   ��గహ:   �ం   క�ష� �   II  

 

అ��ద�  

�ప��క� �  ���ణ�ల�ం�  ��  �ం�న  స� �వ��  అ�స�ం��.       
�� నవం��న  �న��  �డ  తన  స� �వ�న�  త�న��       
కర� �న�ం��.   అ��   �డ   ��గహ��   �యగల�?   

�ష� �  

సప���� య�  ప����వ  ��క�న  ��కృష�భగ���  ��� �ం�      
���న���,  �న��  సం�ర�  కృష��తన� మ��  ఆ�� �� క  ���  యం�        
�ల�న��  ��క  �పకృ�  ���ణ�ల  �ం�  ��� ��  �ంద��.  క�క�  ��క          
�వన�  గల  �ప�   ��� వం��  �డ  �వల�  �వల�  ��� ంత��త         
ప���న��(ఆత� �  �హ�న�  అ�త��  �ం�ట)  ‘��’  బంధ�  �ం�        
��� ��  ��ం�ట  �ధ� �  ��.  ఆ�� �� క  ��స��� న�  నం�  ��గ�         



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

��ం�న  ���  ��  �పద�� �� ,  అంతర�న  ��  జ�ంప��  �ణ�ల�         
����  వ��  �ం�న��  �మ��త  ఆ�� �� క  ���ంద�  గల�.  �న��         
��� ��న  సంప�� �న�,  ��క  �పకృ��  గల  ��ర�సంబంధ��       
బ����ం��.  �న��  తన  ��క  ���న�స�ం�  ��ధకర� ల�  �ల��        
�న� ప� ���,  ��క  బంధ�ల�ం�  ��� �  �ం�ట�  కృష��తన� �       
�డ� ��.  క�క�  సం�ర���  కృష��తన� వం��  ���  ఎవ� ��  ��� క �        
ధర� �ల�  త� �ంప��.  ��� క �  ధర� �ల�  హ����  త� �ం�  �మ��త        
���  ��  కృ��మ��  ఆ�� �� క  వ� � ��  ��ట�  య�� ంప��.  �న��         
��న�   ���యం�  ���,  ఉత�మ  ��ణ  �� �  కృష��తన� ��  �ం�ట�         
య�� ం�త�  ఉత�మ�న  ��న�.  ఆ  �ధ��  అత�  ��కృ�� �  ‘��’         
బంధ�   �ం�   ��దల�   �ందగల�.   

 

3.34  

ఇ���య�� ���య�� ��   �గ�� �   వ� వ���   I  
త�ర�    వశ�గ�� �   �   హ� స�    ప�ప���   II  

 

అ��ద�  

ఇం��య�ల��  ఇం���ర��ల��  సంబం�ం�న  �గ�� ష�ల�     
�యం��ం�ట�  ���   �యమ��  కల�.  ఆ�� ���  �ర��న  ఆ        
�గ�� ష��   ఆటంక�ల�ట�   �న��   ���   వశ�   ��డ�.   

�ష� �  

సహజ���  కృష��తన� వం��  ��క�న  ఇం��య�గ�ల  �డ  ఆస� �       
����  �ం��.  ��  అ��  �తన� �  నం�  �ల�న�  ��  స� యం          
వ� క ���న��  ��స��లం�  ��పబ�న  �యమ  �బంధనల�  తప� క       
అ�స�ంపవల�  �ం��.  అప��త�న  ఇం��య  తృ���  ��క       
బంధ�ల�  క��ంచగల�.  ��  ��స��లం�  ��పబ�న  �యమ       
�బంధనల�  ��ం���  ఇం���ర��ల�  బం�ంపబడ�.  ఉ�హరణ�,      
��న  �గమ�న�  బద���న�  అవసర�నం�న  అ��  ���భవ�       
��హసంబంధ�  �� �  అం�క�ంపబ��న� �.  ఎవ��  తమ  �ర� �  తప�         
ఇతర  ���ల�  సంబంధ�  ����న�ద�  ��స���  ����న� �.  పర����        
త���  ��ంపవ��.  ఇ��  ఆ�శ��  అ�క�  ఉన� ప� ���,  �న��        
పర���ల�  సంబంధ��  �ంద����.  ఇ��  �వ�ల�  త� �ంపవ��.  ���        
అ�  ఆ�� ���  �ర��న  �ప�   ఆటంక��  �గల�.  ��క  �హ�         
ఉన� ంత�ల�  ��వసర��  తప� �.  క�క  అ�  �యమ  �బంధనల        
న�స�ం�  అ�భ�ం�ట�  అం�క�ంపబ�న�.  అ�న�  అ��  �బంధనల�       
��న  ఆ�ద�ల�  ����  మన�  ఆ�రపడ��.  అ��  �యమ  �బంధనల�         
�డ  మన�  అ�స� ���  ఆచ�ంపవ��.  ఎం�కన�,  �యమ  �బంధనల        
న�స�ం�  �ందబ�  ఇం��య  తృ��  �డ  ��� ���  �న��  త�� ��వ�         
ప��ం�  �ప�ద�  గల�.  �చ�ర��  నం�  �ప��ం�  ���  �డ  ��� ���          
�ప�ద��  ఎ�ర��   అవ�శ  �ం�న��  �షయ�  ���న�  క�!        



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�ర�త��న  రహ���  చక� �  ఎ�వం�  ఆటంక��  మ��  అవ�ధ��        
��ం�  ఏ�� �  �యబ�న�,  ���  ఎ��  �ప�ద��  జ�గవ�  ఎవ� ��         
��  ఇవ� �ల�.  ��క  �పకృ�  సంపర� �  �రణ�న  �గ�ంఛ  అనంత         
�ల��ం�  వ�� �న� �.  ��న  ఇం��య  �గ�  �యం��ంచ  బ�న�        
�న��  పతన�  �ం�ట�  అవ�శ�  కల�.  క�క�  �య�త�న        
ఇం����భవ��  �డ  త� �ంపవల�  �న� �.  కృష��తన� �  నం�  ఆస� ��        
అన�  ��కృ�� �  పట�  ��మ�క �  �వయం�  �ల��న�  అ�  అ��   �ధ��న          
ఇం��యతృ��  �ర� �ల  పట�  అ�స� ��  క��ం��.  క�క  ��త�  ఏ         
���యం��  �న��  కృష��తన� ��  ��ట�  య�� ంప��.      
సర� �ధ��న  ఇం���స��ల  �ం�  అ�స� �  వలన  క��  �ప�జన�        
అంత� �న   కృష��తన�    ���   యం�   ��రత� ��   �ం�ట�.   

 

3.35  

����   స� ధ��    ��ణ:   పరధ�� �    స� �����    I  
స� ధ��    �ధనం   ��య:   పరధ��    భ�వహః   II  

 

అ��ద�  

పర  ధర� ��  చక� �  �ర� �ం�ట  కం��  �ణర�త�న�       
స� ధర� ��  ఆచ�ం�ట  ఉత�మ�.  పరధ�� �చరణ�  ��కరమ�ట�      
���  ��ం�ట  కం��  స� ధ�� �చరణ�  నం�  �శ�       
�ం�ట�న�   ఉత�మ�న�!   

�ష� �  

�ప��క� �  పరధర� ��  �ర� �ం�ట�  బ��  సం�ర�      
కృష��తన� �  నం�  తమ  ��� క �ధర� �ల�  �ర� �ంపవ��.  ��క  �వన        
న�స�ం�,  ��క  �పకృ�  �క�   ���ణ�ల  �ప�వ��  �న��  మనస�త�          
���న�స�ం�  ��ంపబ�న  ధర� ��  ��� క �  ధర� ��.  ��  ��కృ�� �  �వ� �వ         
�ర�  ఆ�� �� ���� �  �త  ఆ��ంపబ�న  కర� �  ఆ�� �� క  కర� �.        
పరధర� ��  అ�స�ం�ట�  బ��  తమ  ��� క �  ధర� ��  ��క��న�        
��  ఆ�� �� క��న�  మరణ�  వర�  �ప��క� �  �ర� �ంపవ��.       
ఆ�� �� క  ���యం�  �క  ��క  ���యం�  �యబ�  కర� �  �న� ���         
�ండవ�� �.  ��  ����క  �� �శ�ల�  అ�స�ం�ట  కర ��  స�  �త��         
���� �.  ��క  �ణ�ప�వ�  నం�న�   �న��  ఇత�ల�  అ�క�ంపక        
తమ  ����  అ��ణ��  ��ంపబ�న  �యమ�ల�  చక� �  ��ంపవ��.        
ఉ�హరణ�  సత��   �ణ�  నం�ం��  ��హ� ��  అ�ం�ప���  �ం��.        
��  ర��ణ�  నం�ం��  �����  అ�ం���� ంత�  న�స�ం�       
��హ� ��  అ�స�ం�ట  కం�  �ం�పధ��  న�స�ం��  ప�జయ�       
�ం�ట  ఉత�మ�.  �ప��క� �  �డ  తమ  హృదయ  కల� ష��  �కమ  పద��          
�� �  ���ప���నవ��  ��  హ����  ��.  ��క  ���ణ�ల�  అ�త�         
����  కృష��తన� �నం�  �ల��న�� �  �న��  ������న      
ఆ�� �� ���� �  �� �శ�  న�స�ం�  ఏ�న�  �క  ���న�  �యగల        



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

సమ��డ��.  అ��  సం�ర�  కృష��తన�   ���యం�  �����  ��హ� ���,        
��హ� ��  ������  వ� �ంపవ�� �.  అన�  అ��  ఆ�� �� క  ���యం�  ��క         
జగ��న�  సంబం�ం�న  �ధ��  ఏ��త�  వ� �ంప�.  ఉ�హరణ�,       
సహజ���  ��� ����  �దట  �����న�  �దప  ��హ� ���  ధర� ��        
ఆచ�ం��.  ��  పర����  ��హ� ��న�  �దప  ������  వ� �ం��.        
ఆ�� �� క���  యం�  �ల��నం��  ��  ఆ�ధ��  �యగ���.  ��  �న��         
��క  ���  యం�న� ంత  �ల�  ��క�ణ  స� �వ�ల  న�స�ం�  తన         
ధర� �ల�  ���ండవ��.  అ��  ����  అత�  ���  కృష��తన� ��        
క���ండవ��.   

 

3.36  

అ��న   ఉ�చ  

అథ   �న   �ప���/యం   �పం   చర�   ��ష:   I  
అ�చ� న� �   ����య   బ��వ   ���త:   II  

 

అ��ద�  

అ����  ప���  :  ఓ  వృ��వంశసం���!  అ�ష����న�       
బలవంత��  ��క ��న  ��  వ�  �న��  ���  �పకర� �        
��టయం�   ����ంపబ���� �?  

�ష� �  

పర�త�   �క�   అంశమ�ట  �త  ���  సహజ���  ఆ�� �� ��,        
ప����  సమస�  ��క  కల� ష�ల  �ం�  ��వ��ం��.  క�క�  స� �వ���          
అత�  ��క  జగ��న�  సంబం�ం�న  �ప�ల�  అ���.  ��  ��క  �పకృ��          
సంపర� ��  క���న� �� �  ��� ���  ఎ��  సం�చ�  ��ం�  తన        
సంకల� �న�  ��ద���  �డ  ఎ�� ర�ల  �ప�ర� �ల�  ���ం��.       
క�క�  అ����  ��ద�  స� �వ��  ���   ��కృ�� �  �ం�ం�న  �పశ�          
ఆ�చ�  ��త�న���.  ���  ��� ���  �ప�ర� �  ��ట       
�ం�ంప�న� �  బలవంత��  ��  అ��  ��ట�  ����ంపబ���.  అ��        
�ప�ర� ��  అంతరమం�న�   పర�త� �  ����ంపబ�న�  ��.  త���       
��క�న   భగ����   �వ�ంపబ�న��   ���   మ��రణ�   గల�.   
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3.37  

��భగ���చ  

�మ   ఏష   ��ధ   ఏష   ర��ణస�ద� వ:   I  
మ�శ�   మ����    ���� న�హ   ��ణ�   II  

 

అ��ద�  

��కృష�భగ���  ప���  :  అ���!  ర��ణ  సంపర� �  వలన  ���న         
�మ�  త�ప�  ��ధ��  ప�ణ�ం��.  అ��  ఈ  �పపంచ�న�        
సర� ��   హ�ం�న���,   �ప��ష��న   �ప�    శ���.  

�ష� �  

���  ��క  సృ���  సంపర� ��  �ం�నంత�  ��కృ�� �  పట�  గల  అత�          
�త� ��మ  ర��ణ  సంబంధ�  వలన  �మ��  ���   �ం��.  మ��ట�,         
��  �ల��  �ంతపం��  క��నంత�  ����  ��న��,  భగవ��� మ  �మ��         
��� �ం��న� �.  �దప  ఆ  �మ�  సంతృ��  �ందన�� �  అ�  ��ధ��         
���   �ం��న� �.  అ��మ� ట  ��ధ�  �హ��  ��� �ం��.  ఈ        
�హ�  ���  ��క  ��త��  �న��ం��.  క�క  �మ�  ��న�  �ప�           
శ���.  ఈ  �మ�  ప����న  ���  ��క  జగ��న  బ����  ��� ��  �ం�న��           
����ం�  �ం��.  ��ధ�  త�  �ణ�న�  మ�  �ప�.  ఈ  �ణ��  ఈ           
�ధ��  ��ధ�  మ��  ఇతర  �చ  �ణ���  �పక�తమ��ం��.  క�క�         
�� ��ంపబ�న  �వన  ��న�  మ��  కర� �  �� �  ర��ణ�  �ం�         
త��ణ�న�  పతన�  �ం�ట�  బ��  సత��   �ణ�న�  ఉద��ంపబ�న�        
�న��   ఆ�� �� క   ఆస� ��   ��ధ�   �త   పతన�   �ంద�ండ   ర�ంపబ��.   

�త� �  వృ��  �ం��  తన  ��నంద�  �ర�  భగ���  అ�క         
�ప���  �స��ం��.  ��లంద��  అ��  ��నంద�  అంశ�.  ��  �డ         
��క  �� తం�ర� ��  క���ం��.  ��  ���పవృ��  ఇం��య  �గ�ంఛ�        
��  ��  �� తం�ర� �  ��� ��గ�న��  ��  �మ�న�  వశమ���.        
బద����  ఈ  ���  �పవృ��ల�  సంతృ��  పర�  ��ట�  భగ���  ఈ  ��క           
జగ���  సృ��ం��.  అ��  �తంతర  �మ�పవృ��  కర� ల�  ����  ����ం�,  ��శ          
�ం�న�� �   ��   తమ   �జ����   ���    �ప�� ం�ట   �రం�ం��.   

ఇ��  �ప�� ం�ట�  ‘��ంత  ��త�’ల�  ఆరంభ�  �న� �.  అ��        
ఆరంభ�న  ‘అ��  �బహ� ����’  అ�  �ప� బ�న�.  అన�  �న��        
పర�బహ� ��  ���   ��రణ  �యవ�న�  అర ��.  ఈ  �బహ� �  అ�న�         
��మ�� గవత�(1.1.1)  నం�  :  జ�� ద� స� య�/న� ��తరతశ� ”-“సర�   సృ���      
పర�బహ� �  �ల�రణ�”  అ�  �ర� �ంపబ�న�.  క�క  �మ�న�  �ల�        
�డ  పర�బహ� �  నం�  కల�.  క�క  అ��  �మ�  భగవ��� మ�  ��న�  �క           
కృష��తన� ��  అన�  ��కృ�� �  �ర�  సర� ��  �ం�ం�ట  య�  �వన�         
��� �ం�న�  �మ��ధ��  �ం��  ఆ�� �� క��  �గల�.      
���మచం���  �ప�   �వ��న  హ�మం��  �వ��  �వర�లం�  నగర��        
ద�ం�ట  �� �  తన  ��ధ��  �పద�� ం��.  అ�న�  అ��  �ర� ��  అత�          



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�ప�   �మభ����  �� ��ం��.  ఇక� డ  భగవ��త  యం�  ��  భగ���  తన          
����ర�  శ���ల�  ��ధ��  ��మ�  అ����  ����ం���� �.  క�క�        
�మ��ధ��  కృష��తన� �నం�  ����ంపబ�న�� �  అ�  శ�����      
��ం�   మన�   �����   �రగల�.   

 

3.38  

�����య�   వ�� ర� �ద��    మ�న   చ    I  
య��� �వృ�   గర� స��   ��ద�వృత�   II  

 

అ��ద�  

అ��   �గ  �త�,  అద��  ��  �త�,  గర� �  ���త�  కప� బ�          
�ం�న��   ���   �డ   �మ�   �క�    ��ధ   దశల�   కప� బ�   �ం��.  

�ష� �  

���  �ద��తన� ��  మ��ప��  ఆవరణ  దశ�  ��  కల�.  అ��         
ఆవరణ�  �మ�.  అ��  అ�� యంద�  �గ,  అద��  �  �ం��  ��  మ��           
గర� స�  �ండ�  ��  ��  వ�  ��ధ  �ప���  �ం��.  �మ��  �గ�           
��� న��  ���  అ�  అ��   స� ల� ��  అ��తమ�న�  ఎ�గవ�� �.        
మ��ట�,  ���  కృష��తన� ��  స� ల� ��  �పద�� ం�న��  అత�       
�గ�త  కప� బ�న  అ�� �  ���ం��.  �గ  ఉన� �ట  అ��   �న� �         
ఆరంభదశ�  అ��   �పద�� త�  ��ండ  �ప���  �ం��.  ఈ  ����  కృష�          
�తన� �  నంద�  ��  దశ�  �ల� వ�� �.  అద���  గల  ��  ��ధ  ఆ�� �� క           
పద��ల  �� �  మ�దర� ణ�  �న  గల  ��న� ��  �ల�ం�  ��న��         
��ం��.  ��  �ర�  భగవ�� మ  సం�ర �న�  అ�� త�మ�న  ��న�.        
���త  కప� బ�న  �ండ�  �క�   ఉ�హరణ  �స� �య  ����  ��ం��.         
ఎం�కన�  గర� స����  క��ట�  �డ  ����  �స� �య  ���యం�ం��.        
ఇ��  ��త  ����  వృ��ల  ����  �ల� వ�� �.  వృ���  �డ  ���.  ��           
అత� �క  �మ��  ��  �పద�� ం�  �ం�ట�త  ���  ఎ��  �తన� ��         
�న���  క��ం�  �వన  ����  �ం��.  ���త  కప� బ�న  అద��  �క�           
ఉప�న��  ప��  మ��  జం��ల�  �ల� వ�� �.  ఆ  �ధ�గ�  �గ�త         
కప� బ�న  అ��   �క�   ఉప�న��  �న�ల�  అన� �ంప  వ�� �.  �నవ         
జన� �నం�  ���  స� ల� ���న  కృష��తన� ��  �గృత�      
���నవ�� �.  అం���ండ,  �నవజన� �న  అత�  ��యం�      
��గ�ం�న�  ఆ�� �� క  �వనమ��  అ��   ర��� �ట�  అవ�శ�  గల�.        
త�ప�  అ�� యంద�  �గ�  ��� �  ���ం�న�  అ�� �  �పజ� �ంప        
�యవ�� �.  క�క�  ��న�  ఈ  �నవజన�   ��క  భవబంధ�  �ం�         
��వ�ట�  ఒక  చక� �  అవ�శ��  క�� ం��.  అ��  �నవ  జన� �నం�         
సమర�వంత�న  �ర��� �శక�న  కృష��తన� ��  అలవ����ట  �� �      
�న��   �మమ��   శ����   జ�ంపగల�.   
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3.39  

ఆవృతం   �� న��న   �� ��   �త� ���    I  
�మ��ణ   ���య   ��� ��న   �న   చ   II  

 

అ��ద�  

ఈ  �ధ��  �� నవం��న  ���  �ద��తన� �  ఎన� ��  తృ��        
�ంద���  మ��  అ�� వ�  ద�ం�న���న  �మమ��  �త�        
శ����   ఆవ�ంపబ�   �ం��.  

�ష� �  

ఇందన��  అ��   ఆర� బడన��,  ఇం��య  ���భవ�  �త  �మ�        
ఎన� ��  సంతృ��  �ంద�లద�  ‘మ�స� ృ�’  (2.94)  నం�  ��పబ�న�.  ఈ         
��క  జగ��నం�  సర� కర� ల��  ��న  ���భవన�  �ం�ద��  �ం��.        
క�క�  ఈ  జగ��  ‘����ర�’  �క  ‘��న  �గబంధ��’  ��వబ�న�.         
���ర�  నం�  �ర���  బం�ంపబ�న��,  భగ���  ఆజ�ల�       
ఉల�ం�ం���  ��న  �గ�  �� �  బం�ంపబ���.  ఇం��య       
���భవ��  పర�వ��  ��ం��  ��ం��  ��క  �గ�క       
��గ�య�న�  ���  ��క  సం�ర  బంధ�ల�  ���ం�న�  �వ�.  క�క         
అ��న�న�  �హ� �న  �మ�  ���  ��క  జగ��  నం�  బం�ం��న� �.         
�న��  ఇం��య  �గ�  న�భ�ం�న�� �  �ంత  �ఖ�వ�  క�గవ�� �.        
�స�వ�న�   అ��   �మ��త   �ఖ�వ   మ�న�   ఇం��య���   �త�    శ���.   

 

3.40  

ఇం����   మ����ర�� ���న�చ� �    I  
ఏ��� �హయ�� ష   �� న�వృత�    ��న�   II  

 

అ��ద�  

ఇం��య��,  మన�� ,  ���  య�న�  ఈ  �మ�  �వ�ం�  �� వర��.         
��  �� �  �మ�  ���  య�ర�  �� న��  ఆవ�ం�  అత��  ��ంప          
���.  

�ష� �  

బద����  �హమంద�  ��ధ  �ఖ�   �� న�ల�  శ���  ఆ�క�ం�        
��� �.  క�క�  అ��  శ����  జ�ంప����  అత�  ఎక� డ  క��నబ��         
���ట  �ర�  ��కృష�భగ���  ఆ�  �� న�ల�  ���   ������ �.        
ఇం��య�ల  కర� ల�� ం���  మన��   �ం�ద�.  ��రణ��  మన�       
ఇం���ర��ల�  ���   ��న�� �  ఇం��యతృ���  సంబం�ం�న  �వ�ల�       
మన��   �లయమ��.  ���  ఫ�త��,  మన��   మ��  ఇం��య��        
�మ�న�  �లయ�ల��.  త��త  ���  అ��  �మ  �పవృ��ల�  �ం�దమ��.         



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

���య�న�  ��త� �  ���న  ఉన� �  వం��.  �మ��త�న  ���  ��త� �         
�ప�వ��  ��,  అ�  అహం�ర��  �ం�,  ��క  �వన�  ఇం��య,         
మన�� ల�  ��త� � �  �ం�న���  �ప��త�  ���.  త�� � �  ��త�         
ఇం��య  �ఖ�ల�  అల��ప�  అ��  �జమ�  �భ�ం��.  ���  అ��         
��ం�  ��మ�� గవత�  (10.84.13)  నం�  ఈ  ��ం�  �ధ��  చక� �         
�వ�ంపబ�న�   :  

య�� త� ���:   �ణ�   �����   స� �:   కల����   �మ   ఇజ� �:  
  య��ర ����:   స��   న   క� ���   జ�ష� ����   స   ఏవ   �ఖర:  

“�����ల�  ��న  �హ�  ఆత� గ�,  �హ�న�  సంబం�ం�న  ��        
తమ  బం���గ�,  జన� ���  ����న��  ��ం�న���  మ��       
ఆ�� �� క  ��నసంప�� �న  మ��� ల  �ంగత� ��  �ం�ట�  ��ండ       
�వల�  �� న�చ�ం�ట�  ��త�  �ర ���తల�  ��న��  �న��  �ర �భ�        
�క   ���   ��ంపబ��.”   

 

3.41  

త�� త�� ������� �   �యమ�    భరతర�భ    I  
��� నం   �ప��   �� నం   �� న��� న�శన�    II  

 

అ��ద�  

అం��  భరతవం��ల�  ���� డ�న  ఓ  అ���!  ఇం��య  ��గహ�  �� �         
�ప�   �ప�హ� �న  ఈ  �మ��  �ట��దట�  అ��  ��,  �� న�         
మ��   ఆ�� �భవ�ల�   �శన�   ��న��   ���   న�ంప���.  

�ష� �  

��కృష�భగ���  అ�����  ఆ�  �ం��  ఇం��య�ల�      
��గ�ం�మ�,  అ��  ��ట  �త  ఆత� �  సంబం�ం�న  ���న��  మ��         
ఆ�� �భవ  �ంఛ�  �శన�  ��  �ప�   �పశ���న  �మ��  న�ంప         
�యవ�� న�  ఆ��ం��.  ఇక� డ  అ�త�   మ��  ఆత� �  న�మ  గల  �ధ��          
�����ట�  ‘��న�’.  మ��  �ప� వ�న�న,  ఆత�   ��న�  �ద�        
���న�వం��  ��న�.  ‘���న�’  అన�  ఆత� �క�   �జ  స� �ప  ����         
మ��  ���  పర�త� �  గల  సంబంధ��  ���న��  ��ష�  ��న�.         
��మ�� గవత�   (2.9.31)   నం�   ఇ��   �వ�ంపబ�న�   :   

��నం   పరమ�హ� ం    �   య�� ��నసమ�� త�  
సరహస� ం   తదంగం   చ   గృ�ణ   గ�తం   మ�  

“ఆత�   మ��  ప��త� ల��న�  ��� �  �హ� �న�  మ��       
అ�� త�న�.  ��  అ��  ��న�  మ��  �ప�� క  అ����  ��  ��ధ          
అంశ�ల�  భగ���  స� య��  �వ�ం�న�  అవ�హన  ���నవ�� .”       
భగవ��త  మన�  ఆత� �క�   అ��  అ��రణ  మ��  ��ష  ��న��         
అం�ం��న� �.  �స�వ�న�  ���  భగ���  అంశ�నం�న  అత��       



తృ���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

��ం�ట�  ��  ఉ���ంపబ�  ��� �.  అ��  �తన� �  కృష��తన� �.  క�క         
�న��  ���రంభ�  �ం�  కృష��తన� ��  అలవర���ట�  య       
�� ంపవ��.  త�� � �  ��  సం�ర�  కృష��తన� వం��  తద��ర��       
వ� �ంపగల�.   

�ప�  ��న�  సహజ�న�  వం�  భగవ��� మ  �క�   �కృత  �ప��ంబ�         
�మ�.  ��  �న��  ఆ�  �ం�  కృష��తన� �నం�  �����న�  సహజ�న         
భగవ��� మ  �న�న  �మ��  పతన�  �ంద�.  భగవ��� మ  �మ��  పతన�         
�ం�న�� �  ���  ��రణ  ����  �రగ��ట  ఎం�  కష��.  అ�న�         
కృష��తన� �  ��� �  శ� �వంత�నద�ట�  ఆలస� ��  ఆరం�ం�న��  �డ       
భ� ��క �  ���యమ�ల�  చక� �  అ�స��� ,  ��కృ�� �  ���ం���       
�గల�.  క�క  ��త�నంద�  ఏ  దశ  నం�న�  �క  ��  అవసర�          
�� �ం�నప� �  �ం��న�  �న��  కృష��తన� �న  భగవ��� మ  యం�       
ఇం��య�ల�  �యం��ం�ట�రం�ం�  �మ��  ��కృష�భగ���  పట�      
��మ�  �ర� వ�� �.  ఇ�  �నవ  ��త�  నంద�  పర�న� త  ప��ర�  ����          
�న� �.  

3.42  

ఇ�����   ప��� ������భ� :   పరం   మన:    I  
మనస��   ప�   �����    ��� :   పరత��   స:    II  

 

అ��ద�  

జడప�ర��  కం��  ఇం��య��  ఉత�మ��;  ఇం��య�ల  కం��       
మన��   ఉత�మ�.  మన��   కం��  �డ  ���  మ�ంత  ఉత�మ�;         
���కం��   ఆత�    అత� ంత   ఉత�మ�.  

�ష� �  

ఇం��య��  �మ�  �క�   కర� ల�  ��ధ  �ర���  �న� �.  �మ�         
�హ�నం�ం�  ��ధ��న  ఇం��య�ల  �� �  వ� క �మ��ం��.  క�క�       
�హ�కం��  ఇం��య��  ��ష���న�.  ��  కృష��తన� �  (ఉత�మ       
�తన� �)  క��న�� �  ఇం��య��  �మ�పవృ��ల�  �పక�ం�  �ర���       
బ�ర �తమ�ట�  ఉప��ంపబడ�.  కృష��తన� �  నం�  ఆత�   �������       
�పత� �  సంబంధ��  ఏర� ర����.  క�క�  ఇక� డ  వ� �ంపబ�న  �హక�� �        
సమస�  �షయ��  �వ��  పర�త� యం�  ����.  �హ�ర� ��  అన�        
ఇం��య  �ర� ��.  ఇం��య�ల�  ���ం�ట  యన�  �హ�ర� �ల�       
�����ట�.  ��  ఆ  మన��   ����లమ�ట�,  �హ�  ఎ��  కర� �  �యక          
�శ� ల��  �న� �  స� ప�  సమయ�నం�  వ�  స�  సంచ��� �  �ం��.         
��  ఆ  మన��   కం�  ఉన� త�న�  ���  మ��  మ��  ఆ  ���  కం�            
ఉన� త�న�  ఆత� .  క�క�  ఆత� �  �పత� ���  ��కృష�భగ���       
సంబంధ�నం�  �ల��� న�,  ��  వశ�నం�న� ��  ఇతర  అంగ��  అన�        
���,  మన�� ,  ఇం��య�ల�న�  �డ  సహజ���  భగవ�� వ  యం�        
�ల���.  ‘క�ప�ష��’  ఈ  �షయ�  (1.3.10)  �ప� బ�న�.  ��న�స�ం�,        
ఇం���ర���  ఇం��య�ల  కం�  ఉత��ల��,  మన��   ఇం���ర��ల       
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కం�  ఉత�మమ��  �ప� బ�న�.  క�క�  మన��   �రంతర�  భగవ�� వ        
యం�  �పత� ��గ  �ల��న�,  ఇం��య��  ఇతర  �షయ  �ర��లం�        
�ల��  �ం�ట�  అవ�శ�ండ�.  “పరం  దృ�� �   �వర ��’  (భ.�.2.59)  అ�  ఇ��          
�న�క  ���  ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న�.  మన��   �వ� �న  భగవ�� వయం�        
�ల��న�  అ�  ఇతర  �న�పవృ��ల�  �ల��ట�  అవ�శ�ండ�.       
‘క�ప�ష��’  నం�  ఆత�   ‘మ��’  (ఘన�న�)  అ�  వ� �ంపబ�న�.  క�క  ఆత�           
ఇం���ర��ల  కం��,  ఇం��య�ల  కం��,  మన��   కం��,  ���  కం��         
ఉత�మ  ���  నం�ం��.  క�క  ఆత�   �క�   �జ  స� �ప  ����  �పత� ���           
అవ�హన   ����ట�   ఈ   సమ��    ప��� ర�న�   �ర��   �న� �.   

����  �న��  ఆత�   �క�   �జ  స� �ప  ����  ఎ��,  మన�� �          
ఎల��� �  కృష�  �తన� �  నం�  �ల�ల� వ��.  అ�  సమస� ల  న�� ం��  ����          
ప�ష� �ం��.  ఇం���ర��ల  �ం�  �ర��  �ండవ�న�  ��రంభదశ�       
గల  �ధ���  ��రణ��  ఆ��ంపబ��.  ��  ���  ���,  �న��  ���          
�త  మన�� �  దృఢప���వ  వ��.  ����  ����ం�  �న��        
�������  సం�ర���  శర���,  తన  మన�� �  కృష��తన� �  నం�        
�ల��� న�,  అత�  మన��   సహజ�గ�  దృఢతరమ��.  అ�� �  సర� �వ�        
బల�న  ఇం��య  �ర�  ��న  ��లవ�  శ� �  �న�ల��.  ��  ���,  మన�� ,           
ఇం��య�ల�  ఆత�   �ప��న�  కృష��తన� ��  ��కృష�భగ���  సహచర� �       
నం�  బలపడక  ��న�,  క���త  మన��   �రణ��  పతన�  �ం�ట�         
అవ�శ��   అ�క�   కల�.   

 

3.43  

ఏవం   ��� :   పరం   ��� �    సంస��� �� న�త� �    I  
జ�   శ��ం   మ���   �మ�పం   ��సద�    II  

 

అ��ద�  

ఓ  �ప�   ����  గల  అ���!  ఈ  �ధ��  ��క�న  ఇం��య�ల          
కం��,  మన��   కం��,  ���  కం��  ఆత�   అ�తమ�  ఎ��,         
అత� న� త�న  ఆ�� �� క  ����  (కృష��తన� ��)  మన�� �  ��రప��,       
ఆ�ధ��  ఆ�� �� క  బల��  �న��  అనచశక� �  ��  �మమ��  ఈ         
శ����   జ�ంపవ��.  

�ష� �  

భగవ��త  యంద�  తృ���� య�న  �న��  ���ణ�న  �న� ��       
పరమ  ల�� ��  .��ంపక,  ��  �������  �త�   ���న�  �� �ం�  �వ��          
కృష��తన� ��  అవలం�ంపవ�న�  �� ��ం��న� �.  ��క  ��త�  నం�       
�న��  �మ�ంఛ�  మ��  ��క  �పకృ��  వశ�  ���నవ�న�        
�ం�ం���.  అ��  ఇం��య  తృ��  �ంఛ  మ��  ఆ�పత�   �వన�  బద�          
��న�  పరమశ����.  ��  కృష��తన� మ�  బల�  �త  �న��        
ఇం��య�ల�,  మన�� �,  ����  �యం��ంపగల�.  అన�  తన  కర� �        
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మ��  ��� క �  ధర� �ల�  ఎవ� ��  హ����  త� �ంపనవసర�  ��.  ��         
కృష�  �తన� ��  �కమ��  వృ��పర����,  ��క��న  మ�       
ఇం��య�ల�  �ప��త�  �న�వం�  ఆ�� �� క  ���యం�  �న��       
�ల�నగల�.  �జస� �ప  ����  ��ం�ట  �ర�  య�� ం��  ��ర�న  ���  �త�          
అ�  �ధ� పడగల�.  ఇ��  ఈ  అ�� య�  సం�ర�  ��ంశ�.  అప�పక� �న         
��క��త  ����  ���� క  కల� న�  మ��  �మ��త�  ��స��ల        
అ�� స�  �� �  ఇం��య�ల�  ��గ�ం�ట�  ��  కృ��మ       
�పయత� �ల�న�  �న��  ఆ�� �� క  �వన�న�  �డ� డ�ల�.  క�క,       
అత�   ఉన� త   ����� �    కృష��తన� �   నం�   �����   �వల�   �న� �.   

 

��మద� గవ��త  యంద�  ‘కర� �గ�’  ��  ‘కృష ��తన� �  నం�       
��� క �  ధర�   �ర� హణ�’  అ�  తృ���� య�న�  భ� ���ంత       
�ష� �   స�ప ��.  

---------  



చ����� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

చ����� య�  

�వ�    �� న�  
 

4.1  
��భగ���చ  

ఇవం   �వస� �   �గం   ��క ��నహమవ� య�    I  
�వ�� న� న�   ��హ   మ���� క�/�బ��    II  

 
అ��ద�  

������న  ��కృష�భగ���  ప���:  �శ�  ��  ఈ  �గ  ��స���         
��  �వ�� �న�  (�ర� ��న�)  ఉప��ం���;  �వ�� ��  ���       
�నవ  ��  �త�న  మ��న�  ఉప��ం��;  మ��  ���  ఇ�� క         
��న�   ఉప��ం��.  

�ష� �  

�ర� �క�  �ద���  ఇతర  �క�లంద�  ��లంద���  ���న       
�ల�  �ం��  భగవ��త  ��ంపబ�న��  భగవ��త  చ��త  వలన  మన�  ఇక� డ          
����న� �.  సమస�  �క�ల�  �ం�న  ���  తమతమ  �క�ల��        
�పజల�  సంర�ం�ట  �ర�  �ప�� క��  �� ��ంపబ�  ��� �.  క�క  �ప�� �ం�         
�జవం��లంద�  �పజల�  చక� �  ప���ం�,  ���  ��క  బంధ�ల        
�ం��,  �మబంధ�ల  �ం��  ర�ం�ట  �ర�  భగవ��త  ��స���        
సం�ర���  అవ�హన  ����  �ండవ��.  �నవజన�   య�న�       
������న  ��కృష�  భగ���  �త�   సంబంధ��  ��న  ఆ�� �� క  ��న��         
అలవర���ట�  ఉ���ంపబ�న�.  ఈ  సం�శ��  �ద� ,  సంస� ృ�,  భ� �  �� �         
�పజలంద��  ��య��ట  అ��   �శ�ల�ల  �ధ� త�  �న� �.  మ��ధ��        
�ప� వ�న�న,  అ�� ��ల  �ల��  �పజల  ��య��   �ర�  ఈ  కృష��తన�          
���న��  �స�ృత��  �ప�ర�  �యవ��.  త�� �  జ�లంద��,  ఈ  �ప�          
��స��  స�య��,  తమ�  ల�ం�న  �నవజన� �  స�� ��గ  పర����,        
జయ�పద�న   �ర��నం�   పయ�ంప   గ����.  

ఈ  మన� ంతర�  నం�  �ర� ���  �వ�� �డ�  ��వబ��.  అత�        
�ర� �గహమండల  మంద�  సర� �గహ�ల�  �ల�న  �ర� ���ప�.  ‘�బహ�        
సం�త’   (5.52)   నం�   ఈ   ��ం�   �ధ��   ��పబ�న�   :  

యచ� ��ష   స��   సకల�గ��ం  
��   సమస��ర���ర�ష��:  

య�� జ��   �భమ�   సంభృత�లచ��  
��ంద����షం   తమహం   భ��  

“ఏ   ఆ�����   ఆజ��   �గహ�ల�   ��న   ��� �   అత� �క   శ� ��   మ��  
ఉష���   �ం���� �   అ��   ������న   ��ం��   (��కృ�� �)   ��  
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భ�ం��.   అ��   ��� �   ఆ   భగ���   ��త�   ��ం��,   అత�   ఆజ�ల�   �బ�  
తన   క�� యం�   ప��భ�ం��ం��”   అ�   �బహ� ���   ���ం��.  

��� �  సమస�  �గహ�ల�  ��  ��� �.  �ప��త�  �వ�� �డ�        
��గల  �ర� ���  ఇతర  �గహ�ల�� ం���  ఉష���  మ��  ����        
సమ��� �  ���  �యం��ం��  �ర� మండల��  ప���ం��.  అత�       
��కృ�� �  ఆజ�న�స�ం�  తన  క�� �  ప��భ�ం��ం��.  ఈ  భగవ��త        
��స���  అవ�హన  ����ట�  ��కృష�భగ���  ��త  �వ�� ��  �పథమ        
��� ��  �����.  క�క�  �త  అ���ల�  �ం�  వ�� �న�   ����క         
��స��గంథ�  ��  అ����క�న  ��క  పం��ల  �ర�  ఉ���ంపబ�న        
ఊ�క�� త�న   �గంథ�   ��.  

‘మ��రత�’   (�ం�పర� �   348.51,52)   నం�   భగవ��త   �క�    చ��త�   ఈ��ం�  
�ధ��   మన�   క��నవ�� �   :  

������   చ   త�   �వ�� �   మన�   ద�  
మ�శ�    �కభృత� ర �ం   ����� క�   ద�  
ఇ�� ��   చ   క��   �� ప�    ��నవ��త:  

“�����రంభ�న   �న���   భగ����   గల   సంబంధ��   ���   ఈ  
��స��   �వ�� ���   మ���   ��ంపబ�న�.   �నవ   ���   మ��  
తం��య�ట�   ���   తన   �����,   �మండల�న�   ���,  

���మచం���   అవత�ం�న   ర�వంశ�న�   �ల   ����న   ఇ�� �  
మ���న�   అం�ం��.”   క�క   భగవ��త   ఇ�� �   మ���   �ల�   �ం��  

�నవ   సంఘ�నం�   �ల���న� �.  

�ప��త�  4,32,  000  సంవత� ర�ల  �లప���  గల  క��గ�న  �వల�         
5,000  సంవత� ర��  ��త�  గ��న�.  ఈ  �గ�న�  �ర� �        
�� పర�గ�  8,00,000  సంవత� ర��,  ���  �ర� �  ����గ�  12,00,000        
సంవత� ర��  గ���న� �.  ఈ�ధ��  ���  20  ల�ల  5  �ల         
సంవత� ర�ల�  �ర� �  మ��  తన  ��� ��  మ��  �మండల�న�        
���  అ�  ఇ�� �న�  ఈ  భగవ��త�  ��ం��.  �ప��త�  మ��  �క�           
��త  �ల�  30,53,00,000  సంవత� ర���  ��� ంపబ�న�.  అం��       
12,04,00,000  సంవత� ర��  ��త�  గ��న�.  మ��  జ�� ం�ట�  �ర� �        
భగవ��త  భగ����  తన  ��� �న  �వ�� �న�  (�ర� ��న�)  ��పబ�న        
�షయ�  న�స�ం�  ���  12,04,00,000  సంవత� ర�ల�  �ర� �  ఇ�        
�ప� బ�న��  ��ంపవ�� �.  అ�  ��న�  �నవసంఘ�న  ���  ఇ�వ�        
ల�ల  సంవత� ర�ల  �ం�  �� ��  యం�న� �.  ఐ�  �ల  సంవత� ర�ల�         
�ర� �  ��కృష�  భగ���  ���  ���  అ�����  ఉప��ం��.        
�తన�స�ం��,  �త�  ఉప��ం�న  ��కృష�భగ��న�స�ం��  ఇ��      
భగవ��త  �క�   �� లచ��త.  �ర� ���న  �వస� ం��  �డ  స� య��        
������  మ��  �ర� వంశ  ����లంద���  �ర�   ��మ��       
(తం����)  అ�ట�త  అత��  ఈ  భగవ��త  ��న�  ��ంపబ�న�.  భగవ��త         
��కృష�భగ���  �త  స� య��  ఉప��ంపబ�ట  �త  �దసదృశ�న���.       
�త��  ��న�  ‘అ���య�’  (�న��త�)  అ��న� �.  �నవ  క�� త        
�వర�ల�  సంబంధ�  ��ం�  �ద�నంద�  ఉప�శ�ల�  �డ  ఎ�వం�        
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��క  �వరణ�  ��ం�  య�తథ��  అం�క�ంపవల�  �న� �.  ��క        
��� ం��  తమ  ఇ����ర�  భగవ��త�  ���   ఊ���ల�  �యవ�� �.        
��  అ�  ఎన� ���  భగవ��త  య�తథ�  ��ల�.  క�క�  భగవ��త�         
య�తథ��  ���ష�   పరంపర  �ం�  అం�క�ంపవ��.  అ��  �వ� �� న��        
��కృష�భగ���  ��త  �ర� ����  ��ంప�,  �ర� ���  తన����న       
మ��న�,  �దప  మ��  తన  ����న  ఇ�� �న�  ��ం�న���  ఇక� డ         
వ� �ంపబ�న�.  

 

4.2  

ఏవం   పరమ� ���ప��మం   �జర��   ��:    I  
స   ���హ   మహ�   ��   నష�:   పరన�ప   II  

 

అ��ద�  

ఈ  �వ� �� న�  ఈ  �ధ��  ���ష�   పరంప��కమ�న  �గ�ంపబ�న�.        
�జ���  ���  ఆ  �ధ��  అవగత�  �����.  ��  �లచ�కమ�న  ఆ          
పరంపర   ��� న� మ�ట   వలన   ఆ   ��స��   న�ం�న���   క��ం��న� �.  

�ష� �  

�జ���  �పజల�  ��ం�ట  యం�  భగవ��త  �ప�జన��       
�ర�ర� వ��.  క�క  ���ర�  �ప�� క��  ఈ  ����న�  ఉ���ంపబ�నద�        
ఇక� డ  స� ష���  ��పబ�న�.  �శ� య��  ఇ�  �నవ  �పవృ��  గల  ���          
ఉ���ంపబడ��.  ఎవ� ���  �భ�  ��రన���  ��  ��  ��వ�        
నష�పర�ట�  ��ండ,  వ� � �గత  అ���య�ల  న�స�ం�  ���  ��ధ��న        
�వరణల�  క�� ం��ం��.  ఈ  �ధ��  �త�క�   �ల�ప�జన�       
అ�వం�  అధర� ప��న  �ప�త  �� �� తల�  నష�ప�న�� �,  ���ష�        
పరంపర�  ���  �న:�� �ం�ట�  అవసర�ర� ��.  ��కృష�  భగ���  ఐ�  �ల         
సంవత� ర�ల�  �ర� �  �వ� �న  ��పరంపర  ��� న� �నద�  �� �ం�,       
���ప�జన�  నష��న���  క��ం��న� ద�  అత�  �పక�ం��.  అ��       
�ప��త  �ల�న  �డ  అ�క  ���� �� న��  (�ఖ� ��  ఆంగ ���)        
�� ��యం�న� �  అ�య�� ��  ����క  పరంప�గత��  ��.  ��క       
��� ం��  ర�ం�న  �� �� న��  అ�క�  ల�ం��న� �,  ���       
�రంద��  ��కృ�� �  �������  అం�క�ం��ండ��.  ��  ��       
��కృష�భగ���  వచన�ల�  ఆ�రప�  �ప� �� �ర��  ��త�  �న��ం�       
�ం��.  ఇ��  �నవ�పవృ��.  ఎం�కన�,  �న��  భగ���యం�       
��� స�  ఉంచ�న� �,  భగ���  సంపదల�  అ�భ�ంపవ�న�      
�ం�ం��ం��.  ���ష�   పరంప�గత�న  �వరణల�  ��న  భగవ��త       
సం�ట��  (ఆంగ ��ష  యం�  ��వ�ం�ట)  అవసర�  �న� ం�న  ఈ        
రచ�  యత� �  �యబ��న� �.  య�తథ��  అం�క�ంపబ�న  భగవ��త       
�నవ  సంఘమంత��  గల  ఒక  �ప�   వర�ప�ద�.  ��  అ��  �క  ���  ఒక  �ల� �క             
���� క   �గంథ��   �� క�ం�న�   అ�   �ల��   వృ�   పర�న��   �గల�.  
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4.3  

స   ఏ�యం   మ�   �/ద�    �గ:   ��క �:   ��తన:   I  
భ��/�   �   స�   ��   రహస� ం   �� త�త�మ�    II  

 

అ��ద�  

��  �  భ��డ�  మ��  ���డ�  ��న  ఈ  ��స��  ఉత�మ�న          
రహస� ��  అర��  ���నగలవ�  భగ����  గల  సంబంధ��       
��య��   ��తన   ��స���   ��   ��   ������ �.  

�ష� �  

���  (భ���)  మ��  అ���  అ�  �న�ల�  �ం�  తరగ�ల  ��          
కల�.  అ����  �ప�   భగవద� ���నం�న  భగ���  అత��  ఈ  �ప�          
��స��న�  �గ�త�  ఎం����.  ఈ  �ప� రహస�   ��స���  �గ�ం�ట  �నవ         
�పవృ��  గల���  �ధ� �  ��.  ఈ  �వ� �� న  �గంథ�న�  అ�క  �� �� న��          
కల�.  ఈ  �� �� న��  ���   భ��ల�  ర�ంపబడ�,  మ����   �నవ  �పవృ��          
గల���  ర�ంపబ�  �న� �.  భ��ల  �� �� న��  య�తథ��  ��        
�న��  ర�ం�న�  ��ష� �జన��  �న� �.  అ����  ��కృ�� �       
�������  అం�క�ం��.  అ����  అ���డల  న�స�ం�  ర�ంపబ�న  ఏ        
��  �� �� న�న�  ఈ  �వ� ��స��న�  �యబ�  య�ర�  భ� ��క �  �వ  �గల�.          
�నవ  �పవృ��  గల��  ��కృష�భగ���  య�తథ��  అం�క�ంప�.       
అం���ండ,  ��  ��కృ�� �  ���   ఏ��  కల� నల�  ���  ��కృ�� �  �ధనల          
�ం�  ��న�   �ఠ�ల�  �డ��వ  ప��ం��.  అ��  �డ��వ  �ర��ల�  ���           
ఇక� డ  �చ� �ంపబ��న� �.  క�క  �ప��క� �  అ����  �ం�  వ�� న        
���ష�   పరంపర�  అ�స�ం�ట�  య�� ం�  ��మద� గవ��త  య��  ఈ        
�వ� ��స��   �� �   ల��   �ందవ��.  

 

4.4  

అ��న   ఉ�చ  
అపరం   భవ�   జన�    పరం   జన�    �వస� త:   I  
కథ�త�   ����ం   త� ��   ��క ����   II  

 

అ��ద�  

అ����  ప���:  �ర� ���న  �వ�� ��  జన� �  �  కం��  ��� �.         
అ���డ  ఆ��  ��  ��స���  అత��  ఉప��ం��వ�ట�  ����        
అర��   ���నగల�?  

�ష� �  

అ����  ��కృష�భగ���  �క�   పరమభ���.  అ�న�,  ��కృ�� �       
వచన�ల�  �శ� �ంప�ం�ట  ఎ��  సంభ�ం��?  �స�వ�మన�  అ����  ఈ        
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�షయ��  తన�ర�  �క  ������యం�  ��� స�  ����  �ర�  ��         
��కృ���  �����డ��  �షయ��  అం�క�ంప�  �నవ  �పవృ��  కల��  �ర�         
�ప�� ం���� �.  అన�  ��  �ర�  అ����  ������  �క  ��కృ�� �  ���           
���  ��య�  ��  వ�  ఈ  �షయ�న ��రణ  ��ం�  ��� �.          
దశ��� య�న  ��కృ���  �����డ��,  సర� �న�  �లమ��,      
పరతత�� �  చర����య��  అ����  సం�ర���  ఎ���ం��.      
అ�న�  ఆ  ������  �డ  �వ����  �����  ధ����  అవత�ం��.         
��కృ���  ఎ��  ������గ�,  ఆ�����గ�  ������ �  అర ��       
����ట  ��న�   �న�న�  ��  కష��.  క�క�  ఆ  �షయ��         
స� ష�పర�ట�  ��కృ�� �క� �  ఈ  �షయ��  ���   ����క��  �ప� గలడ�        
��ం�  నం�న  అ����  �పశ� �  అ���ం��.  ��కృ���  పరమ        
�����డ��  సత� ��  ఈ��  ��ండ,  అ��  �ం��  ��  సమస�         
�పపంచ�  అం�క�ం��.  �న��  ��త�  అత��  ��క�ం��.  ��కృ�� �        
అంద��త  అం�క�ంపబ�న  పరమ  �����డ�  అ����  అత�  ఈ  �పశ� �         
అత�  �ం�ం���� �.  త�� � �  �నవ  �పవృ��  గల���  �వ�ంపబ�ట�        
బ���  ��కృ���  తన�  ���   ��  �పత� ���  �వ�ం�ట�  ఒక  అవ�శ�          
ఏర� డగల�.  అ��  �నవ  �పవృ��  గల��  �నవ  స� ���న  తమ  అ���ల          
�ర�  స�  వ�క�ష� �  ��ం��.  ��  �స�వ�న�  �ప��క� �  తమ  ��య��           
�ర�  కృష�సంబంధ  ���న�  ���ట  ఎం�  అవసర�.  క�క  ��కృ�� �  తన�          
���   ��  �పవ�ం�న�� �  అ�  సమస�  �క�ల�  మంగళకరమ��.  �నవ         
�పవృ��  గల��  ��కృ�� �  ఎల��� ��  తమ  దృక� థ�  న�స�ం��        
అధ� యన�  ����.  క�క  ������  తన�  ���   �వ�ం�  �వరణ�         
���  �ంత�  ��న�,  �స�వ��  భ���న��  ��కృ�� �  స� య��  ప��న         
�షయ�ల�  హృదయ  �ర� క��  అం�క�ం��.  ��కృ�� �  ���        
అ���క��  �����ట�  భ���  ఆ�టప��ం��.  క�క  భ���       
��కృ���  ���న  ����క  వచన�ల�  ఎల��� �  భ� ��  ఆ��ం��.        
��కృ�� �  ��న�   �న���  ��ం�  �����  ��  ఈ  �ధ��  ��కృ���          
�న���డ��,  స�� �నంద  ��గ�డ��,  ��� డ��,     
������డ��,  �శ�ల  �ప�వ�ల�  అ��డ��  ఎ�గగ����.      
అ����  వం�  భ���  ��కృ�� �  �వ� ����  ���   ఎ��  అ�హల�  క���ండ�.          
��కృ���  ��క  �పకృ�  �ణ�ల�  �ప���డ�� �  ��న� �న��న�       
��ం�  ��  ���క  �వ��  ��క�ం�ట�  అ����  ��న  యత� �  ఈ          
�పశ� �   ��కృ�� �   �ం�ం�ట.  
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4.5  

��భగ���చ  
బ��   �   వ� ���   జ�� న   తవ   ���న   I  
�న� హం   �ద   స�� �   న   త� ం   �త�   పరన�ప   II  

 

అ��ద�  

������  ప���:  ఓ  పరంప�!  ���  మ��  ���  ప�  జన� ��          
గ��న�.  అవ�� ��  ��  జ���యం�న� �.  ��  ��  ���        
జ���యం�ం�   �న�ల�.  

�ష� �  

��కృష�భగ���   అ���క   అవ�ర�ల�   ��� న   స��ర�  
‘�బహ� సం�త’(5.33)   యం�   మన�   ల�ం��న� �.   ��యం�   ఇ��  

��పబ�న�:  

అ�� తమ�� తమ��మనన��ప�  
ఆద� ం   ��ణ��షం   నవ�వనం   చ  
���   �ర�భమ�ర�భ�త� భ��   

��ంద����షం   తమహం   భ��  

“అ�� ����,   అ�� ���,   అ����   అ�   ������న   ��ం��  
(��కృ�� �)   ��   భ�ం��.   అత�   అనంత�ప���   �� ���ం�న�  

��ణ�����,   �త� �వన��   అల�����   ��ం��.   భగ���   అ��  
స�� �నంద   ��గహ�ప��   �ద�త�ల�   ��రణ��   �ర�భ��న�,  

�ద�భ��ల�   ��త�   అ�   స� య��   �పక�తమ��ం��.”  

‘�బహ� సం�త’(5.33)నం�   ��   ఇ��   ��పబ�న�   :  

�������   క��య�న   �ష��  
��వ�రమక��� వ��   �ం�  

కృష�:   స� యం   సమభవత� రమ:   ���   �  
��ంద����షం   తమహం   భ��  

“�మ,   నృ�ం��   వం�   అ�క   అవ�ర�ల�,   ఇతర��న   అ�క  
అం�వ�ర�ల�   ధ�ం�   ���   మ��   ఆ����న   ��కృ�� ��  

��యబ��   స� య��   అవత�ం�����   అ�   ��ం��(��కృ�� �)  
భ�ం��.  

 
భగ���  అ�� ��డ�  ��యబ�న�  అ�క  �ప�ల�      

అవత�ం��ం�న�  �ద�లం�  ��పబ�న�.  అత�  అ�క  రం�ల�       
��� న�  �స�వ�న�  ��� ర�త��  �ం�  ��ర� మ��  అత��       
�ల� వ�� �.  బ�ళ��న  ఆ  �ప�ల�� ం��  �ద�భ���  ��త�       
అవగత�  ���ం��.  �వల�  ��ధ� యన��  అ�  అవగత�  ��  (���         
�ర�భమ�ర�భ�త� భ�� ).  అ����  వం�  భ���  ��కృష�భగ���      
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�త� సహచ��.  భగ����� �  అవత�ం�న�,  ��ధ  ���ల�  అత��       
��ం�ట�  ఆ  �త� సహచ��న  భ����  అవత�ం��.  అ����  అ��        
భ��ల�  ఒక�.  ���   ల�ల  సంవత� ర�ల�  �ర� �  ��కృష�భగ���        
�ర� ���న  �వ�� �న�  ����న��  ��ం�న��  అ����  �డ       
తన����  మ�క  �ప��  భగ���  �ంత�  ������ డ�  ఈ  ��క�         
�� �  మన�  ����న� �.  ��  అ����  మ��  భగ����  �ధ��         
భగ���  ఆ  �షయ��  ���ం����.  అ����  అ��  ���ం���ట�        
సమ���  ��ం��  (పరంతప).  ఇ��  అంశ�న  ��ల��  మ��        
భగ�����  న�మ  గల  �ద�.  ఇక� డ  అ����  శ���ల�  అణచగల         
�ప� ����  (పరంతప)  సం��ంపబ�న�,  తమ  �ర� జన� ల�  జ��న       
�షయ�ల�  జ����  ��� �న���� �.  క�క  ���  ��క  ప�గణన�స�ం�        
ఎంత  �ప� ��న�,  ���  పరమ�����  స���  ��ల�.       
��కృష�భగ����  �శ� త  సహ�ర� ��  క��న��  �శ� య��  �క �       
����.  ��  అత�న� ��  భగ����  స���  ��ల�.  ‘�బహ� సం�త’        
(5.33)  యం�  ��కృ���  అ�� ���  వ� �ంపబ��.  ��క  �పకృ�  సంపర� �         
నం�న� ప� ���  అత�  తన  �వ� త� ��  �స� �ంప�.  క�క  ���  అ����         
వం�  �క �����న�  అ��   �షయ�ల�  భగ����  స�న�  ��ల�.        
అ����  భగ���  భ���న�  ��� ���  భగ���  ����  అత�  �స� �ం��.         
��  ��� ��గహ��  భ���  �ంట�  ���  భగ���  అ�� త�న��  ����         
ఎ�గగ���.  ��  అభ���  �క  �నవ  �పవృ��  గల��  భగ���  ఈ  �వ� ����           
ఎ�గ�ల�.  క�క�  �తయంద�  ఈ  �వరణ�  ఆభ��ల�  మ��  �నవ  �పవృ��          
గల���  ఎన� ���  అవగత�  ��ల�.  ��కృ�����  ��వ��  స� �వ���         
��� �న�,  ల���  సంవత� ర�ల  �ర� �  ��  ��న  కర� లన�� ం��        
��కృష�భగ���  జ���యం�ం��న�,  అ����  అ��  జ���యం�ం�      
�న�క���.  ���  తన  �హ  ప�వర �న�  వలన  సర� ��  �స� �ం�న��         
మ��  ��కృష�భగ���  తన  స�� �నంద  �హ��  �ర� �  �రణ��        
సర� ��  జ���యం�ం�  ��న��  మన�క� డ  గమ�ంపవ�� �.  అత�       
అ�� ��.  అత��  మ��  అత�  �హ�న�  మధ�   �ద�  ��.  అత��          
సంబం�ం�న  �ప����  �బహ� �.  ��  బద����  �షయ�న  అత�  ఆత�          
�హ�  కం��  �న� �న�.  భగ���  మ��  అత�  �హ�న�  �ధ�         
��ం�ట�,  అత�  ��క  జగ��  నం�  అవత�ం�న�,  ఆత�  ���  ��న�           
���  ����  ఎల��� ��  �న� ��  �ం��.  భగ���  ఇ��  �వ� స� �వ��         
�నవ  �పవృ��గల��  అవగత�  ���న�ల�.  ఈ  �షయ��  భగ���        
త���   ��క�న   �వ�ం��.  
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4.6  

అ�/�   సన� వ� ���    ����శ� �/�   స�   I  
�పకృ�ం   �� మ���య   సంభ��త� �య�   II  

 

అ��ద�  

���క��  ��న�,  �  �వ�   �హ�న� ��  న�ంప��న�,  సకల  ��ల�         
ఈశ� ��న�  ఆ��న  �వ�   స� �ప��  ��  �ప��గ�  నం�న  �         
ఆంతరం�క   శ� ��   అవత�ం��ం��.  

�ష� �  

��కృష�భగ���  తన  జన� యంద�  �ప�� కత�  ���   ప����� � .       
అత�  ��రణ  �న��  వ�  �చ�ం�న�  తన  �ర�   జన� ల  యం�  జ��న           
�షయ�ల  న�� ం��  జ���యం�ం����.  ��  ��న�   �న��  ���        
గంటల�  �ర� �  ��  ��న  ���  �డ  జ���యం�ం�  �న��.  ఎవ��న�          
గడ�న  �న�నం�  స��  అ�  సమయ�న  ఏ�  ���వ�  �ప�� ం�న�         
�ంట�  స��న��� ట  ��న�   �న���  ఎం�  కష��.  ��ంద�  ��న         
అ�సమయ�న  ���  ���ం��  ���  ��� ��ట�  అత�  ఎంత��        
య�� ంపవల�  వ�� �.  అ�నప� ���  �ంద�  �న��  ��  భగ��లమ�        
��� ట�  �హ�ం�ద�.  ��  అ��  అర �ర�త  �క� �ల�  ఎవ� ��  �స���.         
త��త  ఇక� డ  భగ���  తన  ‘�పకృ�’�  �క  తన  �వ� �ప��  ���           
�వ����� �.  ‘�పకృ�’  అన�,  స� �వ�  �క  స� �ప�.  ��  తన  �వ�           
�హ��  అవత�ం�న�  భగ���  ������ �.  ��న�   ���  ఒక        
�హ�  �ం�  మ�క  �హ�న�  ���   �ం�న���  భగ���  తన  �హ��          
�ర� �.  బద����  �ప��త  జన� �న  ఒకరక�న  �హ��,  మ�స�  జన� �న         
మ�క  రక�న  �హ��  �ందవ�� �.  అన�  ��క  జగ��  నం�  ���          
��ర�న  �హ��  క���ండ�.  అత�  ఒక  �హ�  �ం�  మ�క  �హ�న�          
���   �ం���  �ం��.  ��  భగ���  ఎన� ��  అ��  ���   �ంద�.          
అత�న� �  అవత�ం�న�  తన  ఆంతరం�క  శ� ��త  తన  ఆ��న        
�వ� �హ���  అవత�ం��ం��.  మ��ట�,  ����  ధ�ం�      
�� �జ�ల�  తన  �వ�   స� �ప��  ��కృ���  ��క  జగ��  నం�  అవత�ం�          
�ం��.  అత�  ఈ  ��క  జగ��  �క�   కల� ష�ల�  �ప����  ��ం�  తన           
�వ�   స� �ప���  అవత�ం��.  అత�  జగ�శ� ��న�,  �వ� �హ��       
అవత�ం�న�  ��న� ���  వ��  జన� �  �గ�ం�న���  �చ�ం��.  ��క        
�హ�  వ�  అత�  �హ�  ���   �ందక��న�(�ర ��)  అత�  �హ�  �డ          
�శవ�  �ం�  �ల� �న�,  �ల� �  �ం�  �వన��  ���         
�ం��న� ��  �చ�ం��.  ��  ఆశ� ర� కర�న  �షయ�మన�,  అత�  �హ�        
�వన�  �దప  ఎ�వం�  ��� న�  ����.  ����త  �ద�  �ల����         
��కృ���  తన  గృహ�  నం�  మ�మల  �ంద��  క���ం��.  అన�  ��క          
ప�గణ  న�స�ం�  అతడప� ��  వయ�  ��న  ��న�,  అతడ�� �  ఇ�వ��         
�క  ఇ�వ�  ��ళ�   వయ�� గల  �వ����  ��త�  �చ�ం��.  ��కృ�� �         
మన�  ఏ  ��త���  వృ����  �డ�.  ఎం�కన�,  సమస�  సృ��యం�         
�త,  భ�ష� ��,  వర ��న�ల�  ��న  అత�  అ���న�  మన�  వ�         
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అత�న� ��  వృ�� ప� ��  �ంద�.  అత�  �హ�,  ���  ఎన� ��  ���          
�ంద�  మ��  నష��  ��.  క�క�  ��క  జగ��నం�న� ప� ���  అత�         
���క  ����.  స�� �నంద  ��గ��.  అత�  తన  �వ� �హ�  నం�  మ��          
���  నం�  ���   �న�వం���.  �స�వ�న�,  ��కృ�� �  జన� �  మ��         
అవ�ర  ప�స�ప���  ��� �  ఉద�ం�,  మన  ఎ�ట�  క���,  ���         
మన  దృ��  �ం�  అ�చరమ�ట  వం��.  ��� �  మన  దృ���  అ�చ��నంత�          
అస��ం�న��  మ��  మన  ఎ�ట  �చ�ం�నంతట�  ఉద�ం�న��       
����ం��.  �స�వ�న�  ��� �  ఎల��� �  ��ర�గ  తన  �� న�నం�        
����ం��.  ��  మన  ఇం��య��  �ష��త�ల�ట  �త  మన�        
��� �  ఆ�శ�  నం�  ఉద�ం�  న��,  అస��ం�న��  ��ం��.        
��కృష�భగ���  అవ�ర  అంత��న��  ��న� ��ల  జనన�,      
అస�మయ�ల�  ����  �న� �ల�ట�త  అత�  తన  ఆంతరం�క  శ� �        
�రణ��  స�� �నంద  స� ��డ��  మ��  ��క  �పకృ�  �త  �ప����         
��డ��  ���తమ��న� �.  ‘మ���య�ప�ష��’  (2.3)  �డ      
������  ���క����న�  అ�క  అవ�ర��గ  జ�� ం��ం�న�      
��� �ం��న� �.  ‘పద� ��ణ�’  �డ  భగ���  జ�� ం�న��  �చ�ం�న�,       
��ంతర  ప��మ�  ����  �ం�న�  ����న� �.  ��కృ���  తన  త��         
ఎ�ట  చ��� జ�ల�  మ��  ష�శ� ర�   సంపన� �న  అలంకరణల�       
దర� న��� న�  ��మ�� గవత�  ����న� �.  అత�  తన  ఆ��న  �ల        
�ప��  అవత�ం�ట  ��ల�  ఆత��  గల  అ�� జకృప�  అం�ల�        
�రణ�.  త�� � �  ��  ��ధ  �న�క  కల� నల  �త�,  �వనల  �త�          
�����  త�� �  ఊ�ం�  �ప�ల�  ��ండ  ������  య�ర�        
�ప��  ���  �� �ం�  అవ�శ�  క���.  ‘�శ� �శ’  �ఘం��  న�స�ం�         
‘ఆత� �య’  అన�  భగ���  అ�� జకృప  అ�  �వ�.  ��కృష�భగ���  తన         
��� వ�ర�ల�  మ��  ��  అంత��న�ల�  ఎ���ం��.  ��       
��న�   ���  �తన  �హ��  �ం�నంత�  తన  �ర� �  �హ��  ���           
����  �స� �ం��.  భగ���  ఈ  ���  ���  �న� �� �  అ�� త��         
మ��  �న��త��న  కర� ల�  ��ట�త�  భగ���  ��ల�  �ప�వ�        
(ఈశ� �డ�)  ��పబ��.  క�క  భగ���  ఎల��� �  పరతత�� �  ��� �.        
అం���ండ  అత��  మ��  అత�  �ప�న�  (�ణ�న�  మ��        
�హ�న�)  మధ�   ఎ��  �ద�  ��ం��.  అ��  భగ���  ఈ  జగ��  నం�           
అవత�ం�  ���  అంత��నమ�ట�  గల  �రణ��ట�  �పశ�        
ఉద�ంపవ�� �.   ఈ   �షయ�   త���   ��క�నం�   �వ�ంపబ�న�.  
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4.7  

య�   య�   �   ధర� స�    ���ర� వ�   �రత    I  
అ�� �� నమధర� స�    త��� నం   సృ�మ� హం    II  

 

అ��ద�  

ఓ  భరతవం���!  ఎ�� ��� �  మ��  ఎచ� �చ� ట  ధ�� చరణ�న�       
��  క���ం��  మ��  అధర� �  వృ���ం��  ఆ  సమయ�న  ��         
స� య��   అవత�ం��.  

�ష� �  

ఇక� డ ' సృ�� ' అ�  పద�  �ఖ� �న�.���న� ��      
సృ��ంపబ�న��  అర ���  ఉప��ంచ��.  ఎం�కన�  గత  ��క�       
న�స�ం� , భగ���  �ప�  ల�� �  �త� ��నం�న , అత�  �హ�న�       
��  �ప�న�  సృ��  య�న�  ��.క�క ' సృ�� ' అన�  భగ���         
య�తద��  అవత�ం�న�  అర ��.  ��  కృష�భగ���  �య�న�సర��       
�� ప�ంత�న  ఏడవ  మ��  �క�   ఇ�వ�  ఎ��దవ  మ��గమం�        
(���  �గ�ల  �ల�)  �ప�  �బహ� ���  �న�నం�       
అవత�ం��ం��.��  అత��  అ��  �యమ  �బంధనల�      
అ�స�ంపనవసర�  ��.  ఎం�కన�  అత�  తన  ఇ�� ��ర�  ఎ��         
రక��గ  �పక�ం�  ��ట�  సర�   స� తం���  �ం��.  క�క  అధర� �         
�పబ�  �జ�న  ధర� �న�  ��  క��న�� � , అత�  తన  సంక�� ��ర�         
అవత�ం��ం��.  ధర� ��త��  �ద�లం�  �వ�ంచబ�న�.  అ��  �ద       
�య�చరణ�  భంగ�  క��న�  �న��  అధర� ప�డ��.  �ద�ల��  ఆ        
�య��  భగవ�  �సన�ల�  ��మద�గవతం(6.3.19)  ����న� �.      
భగ���  ��త�  ధర�   ��న��  సృ�ంపగల�.  �ద��  �డ  ��త         
�బహ� ���  హృదయ�న  భగ����  ��పబ�నవ�  ����న� �.  క�క�       
ధర�   �యమ��  ���  ���  �పత� �  �� �శ��  -  "ధర� ం  �          
��ద� గవ�త� �త�".  ఈ  �యమ�  ల�� �  భగవ��త  అంత�  స� ష�ం�        
�వ�ంపబ�న�.  ������  అధ� �తన  అ��  �యమ�ల�  �� �ం�ట�       
�ద�ల  �ప�జన�.  భగవ��త  అంత� �న  తన�  శర�  �ం�ట�        
అ�� న� త  ధ�� చరణమ�� , అంత��ం�  మ�క�  �ద��      
��కృష�భగ���  స� యం  �  ఆ��ం���� �.  ��క  ధర� ��  �న��  అ��         
సం�ర�  శర�గ��  ����ం��.  అ��  �యమ��  �నవ  �పవృ���        
న�ంప�య  బ�న�� �  ��కృష�భగ���  అవత�ం��.  ��క  �వ�       
వృ���ం� , ����  �ద�ల  ���ణ� ��  ఇ����ర�      
ఉప��ం�న�� �  ��కృ�� �  అవ�ర�న  �ద�భగ���  అవత�ం�న�      
��మ�� గవ�  �ం�  మన�  ����న� �.  ���   �ప�� క  �ప�జన�ల  �ర�         
�ద�లం�  జం�బ��  ��ట�  త�న  �యమ  �బంధన�  ఉన� ప� ��� ,        
�నవ  �పవృ��  గల��  ఆ  �యమ���  అ�స�ంపక�  జం�బ�ల�  ��న         
యజ���  �న��ంప���.  అ��  �ప�త  �ర� �ల�  ��� , ���తమ�న        
అ�ం�  ��� ంత�ల�  �� �ం�ట  �ర�  �ద�భగ���  అవత�ం��.  అన�        
భగ���  �ప�  అవ�ర�న�  �ప�� క  �ప�జన�  కల�.  స� యం  వ� క ���న         
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ధర�   �గంధ�లం�  అవ�� ��  సం�ర���  వ� �ంచబ�న�.  క�క       
��స��లం�  �� ��ంపబడ��  ఎవ� ��  అవ�ర��  అం�క�ంప��.      
భగ���  �రత�శ  ���న�  అవత�ం�న�ట  సత� �  ��.       
అత�క� డ�న� , ఎన� డ�న�  తన  ఇ�� ��ర�  అవత�ంపవ�� �.      
భగవ�� తన� �  ��న�  �న�ల�  మర�ం�ట  మ��  ధర�        
�యమ���  ���  ��ంప  ��ట�  అత�  అ��   అవ�ర�ల  ఉ��శ� �.         
అత�  అ��   అవ�ర�ల  యం��  అత�  ��ధ  ప����ల�  �ం�న  ఆ�          
జ��  అవ�హన  ����న���  ధర� ��  ��� �  అత�  ఉప��ం��.        
��� ���  అత�  స� య��  అవత�ం��.  ��� ���  అత�  తన  ����క         
�ప����  ����  �ప�న� , �వ��  �ప�న�  ��  పం��.  �క  ��          
స� యం�   �ఢ�న(�న� )�ప��   అవత�ం�ట   ��   ���ం��.  

భగవ��త  ��� ంత��  అ���న�  మ��  అ�� త�మ  ������న  ఇతర        
�న�ల  �ర�  �ప� బ�న�.  ఎం�కన� , �పపంచ�  నంద�  ఇతర  �గ�ల��         
��న�   �న�ల�  ��� ��న�  అ����  �ప�   ఉన� ��  �ం�న����.        
�ం��  �ం��  క��న�  ��గ�న�ట  ��ధ�క  మ��  ఉన� త  తరగ��         
సంబం�ం�న  వ� ��లంద��  స�న�.  అ�న�,  గ�త�  నం�  �డ  ��థ�క,         
ఉన� త,  అల�   �ప�ణ�ల�న�  గల�.  అ�� , భగ���  స�� వ�ర�  లం��         
ఒ�రక�న  ధర�   ��� ంత��  ��ంపబ��.  ��  �న� ప����ల  న�స�ం�        
అ�  ��థ�క���  �క  ఉన� త���  �చ�ం��.  త��త  �వ�ంపబడ        
��న��� , వ�� �శమ  ధర� �న�  సంబం�ం�న  ఉన� త  ��� ంత��  ���        
ఆ�శమ�ల� , సంఘ�  నంద�  ���  వర ��ల�  అం�క�ం�ట�       
ఆరంభమ��.  అన� , సర� ��  కృష�  �తన� ��  �గృత�  ��ట�  అ��          
అవ�ర�ల  �ఖ�   �ప�జన�.  ��  అ��  �తన� �  �న� ప����ల        
న�స�ం�   ��� ���   వ� క �మ�ట ,    మ���� ���   అవ� క �మ�ట�   సంభ�ం��.  

 

4.8  

ప����య   ���ం   ���య   చ   �ష� ృ��   I  
ధర� సం�� ప���య   సంభ��   ��   ��   II  

 

అ��ద�  

���ల� ర�ం�ట �ర�� , ��� ��ల� న�ంప��ట��  మ��       
ధర� ��  �న:�� �ం�ట  �ర��  �ప�  �గ�నం�న  ��  స� య��        
అవత�ం��ం��.  

�ష� �  

భగవ��త  న�స�ం�  ���  అన�  కృష��తన� వం�డ�  అర ��.  ఒకవ� � �        
అధర� వ����  �చ�ం�న�  కృష��తన� �న�  సంబం�ం�న  ల�ణ�ల�      
సం�ర���  క���న� �  అత��  ����  �గ�ంపవ�� �.  ‘�ష� ృ�’లన�       
కృష��తన� ��  �క� �య���.  అ��  ‘�ష� ృ��’  ��క  ��� �రంగ��న�       
����గ�,  న�ధ�లగ�  వ� �ంపబ���.���  �����   కృష��తన� �      
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నం�  �ల��న��  ��� వం��  �క  �గ���  �క��న�  ����        
ప�గ�ంపబ��.  భగ���  �వ��,  కం��  వం�  ���ల�       
సంహ�ం�ట�  అవత�ం�న���,  ����ల�  న�ంప��ట�  భగ���      
స� య��   అవత�ంప   నవసర�   ��.  

ఎం�కన�  అ��  ���ల�  సంహ�ం�ట�  ��� �న  భగవ�       
�ప����ంద�  గల�.  ��  ఎల��� �  �న�ల�  ��ంపబ�  తన  �ద�భ��ల�         
ఆనం�ంప  ��ట  �ర�  భగ���  �ప�� క��  అవత�ం��.  భ���  తన�         
స�� �త   బం��న�   �నవ   �పవృ��   గల��   అత��   స�   ��ం��.  
�ప����  తన  ����న�  �రణ� క���  అత��  ��ం�  �ం��.  అ��         
��కృ�� �  త���న  �వ�  కం���  �ద��న�,  ��కృ�� ��       
జన� ����న� ం�న  �వ�  మ��  వ����  ఇ����  కష��ల�       
���యబ��.  క�క�  కం��  సంహ�ం�ట  కం��  �ఖ� ��  �వ��        
ర�ం�ట  �ర�  ��కృష�భగ���  అవత�ం��.  అ�న�  ఆ  �ం�  �ర� ��         
ఏక�ల�  నం�  జ���.  క�క�  భ���  ర�ం�ట  �ర��,  ��� ల�         
న�ంప��ట  �ర��  భగ���  ��ధ  అవ�ర���  అవత�ం�న�  ఇక� డ        
�ప� బ�న�.  

కృష��స  క��జ  ��� �  ర�ం�న  ‘��  �తన�   చ��మృత�’        
(మధ� �ల20.263,264)  యంద�  ఈ  ��ం�  ��క��  అవ�ర  రహస� �ల�        
సం�గహపర��న� �   :  

సృ��-   ��   ��   ���   �పపం�   అవత�  
��   ఈశ� ర���   ‘అవ�ర’   �మ   ధ�  

���త   పర�� �   స�ర   ఆవ�� న  
���    అవత�   ధ�   ‘అవ�ర’   �మ  

“��క   సృ��   �ర�   భగ���   భగవ��మ�   �ం�   అవత�ం�   �ం��.   అ��  
అవత�ం�   ������   �ప�� క   �ప�   అవ�రమనబ��.   అ��   అవ�ర��  
ఆ�� �� క   జగ��నం�   �ల���ం��.   ��క   జగ��   నం�   అవత�ం�న��  

అవ�ర   �మ��   �ం��న� �.”  

���వ�ర��,  ��వ�ర��,  ��వ�ర��,    
శ�� � ��వ�ర��,  మన� ంత�వ�ర��,  ��వ�ర��  వం�  ��ధ      
అవ�ర��  �శ� మందంతట�  �య���ర��  అవత�ం��ం��.  ��      
ఆ�����న  ��కృష�భగ���  స�� వ�ర�ల��  �ల�.  ��కృ���  తన       
��క  వృం�వన  �లల�  ద�� ం�ట�  ��హల  ప��ం��  �ద�భ��ల        
కలతలన�� ం��  న�ంప��టమ�  �ప�� క  �ప�జన�  �ర�  అవత�ం��.       
అన�  తన  �ద�  భ��ల�  సంతృ��  పర�ట�  ��కృష�భగ���  అవ�ర         
��� ��శ�.  

�ప�  �గ�నం�  ��  అవత�ం�న�  భగ���  ��� ��� �.       
��వలన  క��గ�  నం�  �డ  అత�  అవత�ం�న�  ����న� �.        
��మ�� గవత�  (11.5.32)  న�స�ం�  ��  �తన�   మ��ప��  ��త�        
క��గ�నంద�  భగ���  అవ�ర�.  ఆత�  సం�ర ��ద� మ�  (���క       
హ��మ  సం�ర �న)  �� �  కృష�భ� ��  �ప�ర�  ��,  �రత  �శమంతట�         
కృష��తన� ��  �� �ంప���.  అ��  సం�ర ��ద� మ�  �పపంచ�  నంద�  �ప�        
నగర�  మ��  �ప�  ��మ�  నం�  �ప�ర�  �గలద��  ఆయన  భ�ష� ��.  ��           
�తన�   మ��ప��  ������న  ��కృ�� �  అవ�రమ�  �పత� ���  �క        
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అ�రహస� ��  ఉప�ష���,  మ��రత�,  ��మ�� గవత�  వం�  ��స�  రహస�         
�గ�ల�  ��పబ�న�.  ��  �తన�   మ��ప��  �క�   ఈ  సం�ర ��ద� మ�         
�డ  ��కృష�భగ���  భ��లంద��  ఎంత��  ఆక� �ంపబ��.  ��కృష�భగ���       
ఈ  అవ�ర�  ��� ల�  వ�ం�ట  �ర�  �క  తన  అ�� జ  కృప�  ���           
ఉద��ం�న�   �న� �.  

 

4.9  

జన�    కర� చ   �   �వ� �వం   �   ���   తత�� త:   I  
త� �� �    �హం   �నర�న�    ��   ���   �/��న   II  

 

అ��ద�  

ఓ  అ���!  �  జన� �  మ��  కర� ల  �వ� త� �  ���న��  �హ��          
���న  �మ� ట  ���  ఈ  ��క  జగ��న  జ�� ంపక  �  �శ� త�న  �మ�న           
న��    �ందగల�.  

�ష� �  

భగ���  అవతరణ�  అత�  �వ� �మ�  �ం��  జ��న��       
�షయ�  ఆరవ  ��క�న  ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న�.  అ��  ������  అవ�ర         
తత�� �  ���న��  భవబంధ�ల�ం�  �ం�  �� �� �ం�న��  ��నం�న        
అ����  �ప��త  ��క  �హ��  ���న  �ంట�  భగవ��మ�న�  ���         
����� .  ���  అ��  భవబంధ�ల  �ం�  ����డ�ట  అంత  �లభ�న         
�ర� ��  ��.  ���ర���,  �� న���  �డ  బ�జన� ల  �మ� ట  అత� ంత         
కష���  ���  �� ��  �ం���.  అ�� �  �డ  ��  �ం��  �� �  (���ర           
�బహ� �� ��  �నమ�ట)  �వల�  ��క�నద�ట�  ��  మరల  ఈ  ��క         
జగ��న�  వ��   �ప�ద�  కల�.  ��  భగ���  �ప�  మ��  కర� ల  �వ�            
స� �వ��  ఎ��ట  �� �  భ���  �హ�� గ�  �మ� ట  కృష��మ��  �ం�         
ఈ  ��క  జగ��న�  ���వ��   �ప�ద�  �ం�  బయటప���.  ‘�బహ� సం�త’         
(5.33)  నం�  భగ��న�  అ�క  �ప��  మ��  అ�క  అవ�ర��  కలవ�          
�ప� బ�న�  (అ�� తమ�� తమ��  మనంత�ప�).  ఈ�ధ��  భగ��న�      
అ�క  �వ�   �ప�  �న� �,  ఆ  �ప�ల�� ��  ఏక�  అ��న� �         
మ��  ఆ  ������  అ�� ���  ��� �.  ఈ  సత� ��  అవ�హన         
����ట  ��క  ��� ం�ల�  మ��  �ంఖ�   తత� �త�ల�  కష��న�,        
�ప��క� �  ఈ  �షయ��  ��� స��  అవ�హన  ���నవ��.  �ద�        
లం�   (��ష���   ���)   ఈ   �ధ��   ��పబ�న�   :  

ఏ�   ��   �త� ���ర��   భక ��� �   భక �హృద� ంత���   

“������   తన   �ద�భ��ల   �ర�   �శ� త��   అ���క   �వ� �ప�ల�  
�త� �   ��� ��   �ం��”   అ�   �ప� బ�న�.   

ఈ  ��క  సత� �  భగవ��త  యంద�  ఈ  ��క�  �� �  ��కృష���� ���          
��� �ంపబ�న�.  క�క  �ద�ప�ణ�  మ��  భగ���  �ప�ణ�  న�స�ం�        
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ఈ  సత� ��  అం�క�ం�  �ల��  ��� క�వకల� నల�  వృ�  �య���        
అ�� త�మ�న  సం�ర�  �క �  ����  తప� క  �ందగ���.  అన�  ��� స��  ఈ          
సత� ��  అం�క�ం�నంత  ��త�న�  �న��  �స� ం�హ��  �� ��       
�ం���� �.  �స�వ�న�,  ఈ  �షయ�న  ‘తత� మ�’  అ��  �ద�క� ��        
అన� �ంపవ�� �.  ఎం�కన�,  ఎవ� �  ��కృష�భగ���  పరమ�����      
ఎ����  �క  భగ����:  “ఓ  కృ�� !  ��  ఆ  పర�బహ� �న  �����డ�”  అ�           
ప����  ��  �ంట�  �� ��  �ందగల�.  త�� �  భగ���  �వ�          
సహ�ర� ��  �ందగ��ట  ���  �శ� యమ��.  అన�,  అ��       
��� స����న  భగవద� ���  ప��ర�త� ��  ��ంపగల�.  ఈ  ��ం�       
�ద�క� �   నం�   ఈ   �షయ�   ��� �త�న�   :  

త�వ   ���� �   మృ�� ��   �న� :   పం�   �ద� �/య�య  

“�వల�   ������   ���    ఎ��ట   �త�   జననమరణ�ల   �ం�   �క ��న  
సం�ర�����   �న��   �ందగల�.   అ��   సం�ర�త� ��   �ం�ట�  

మ�క�ర��   ��.”(�� �శ� త�ప�ష��3.8)   

మ�క  �ర��  ��  అన�  ��  కృష�భగ���  �������  �గ�ంప���         
తప� క  త��ణ�  నం�న� ��  ��న�  అర ��.  ��  ��యంద�  ���         
�వల�  ���  ��ట  �� ��  ఆ�� �ంప�న���,  ��క  �ం�త� �        
న�స�ం�  భగవ��త�  �� �� �ం�ట�  అ��  త��ణ�  నం�న� ��  �� ��        
��ంప��.  అ��  ��క  తత� �త��  ��క  �పపంచ�న  అత� ంత  �ప�న�న         
��త�  ��ంపవ�� �.  ��  �� ��  ��త�  ��  అ���  ��ల�.  అ��          
గ�� ��న��  ��క  ��� ం��  భగవద� ���  అ�� జకృప  �ర�  ��        
�ండవల�న�.  

క�క�   �ప��క� �   కృష��తన� ��   ��న   మ��   ��� స�ల�  
అలవ����   ఆ   �ర��న   �వన   ప��ర�త� ��   �ంద   వల��న� �.  

 

4.10  

�త�గభయ���   మన� �   ������:   I  
బహ�   �� నతప�   ��   మ�� వ�గ�:   II  

 

అ��ద�  

�గ�,  భయ�,  ��ద�  �ం�  ��వ�,  �  యం�  సం�ర���  ����          
న��   శర���� న  �రణ��  �ర� �  ప���  వ� ���  న��   ��� న         
�� నతప�� ల�   ప����   �   �డ   �వ� ��మ�   �ందగ���.  

�ష� �  

�న  వ� �ంపబ�న��  ��క  వ� వ�ర�ల�  అ�క��  �మగ� �న���       
పరతత�� �  �క�   ��ర  స� �వ��  అవ�హన  ����ట  అ�ధ� �.        
��త� �వన  యం�  ���న  జ��  ��రణ��  ��కత� �  నం�  ���         
�న� ం�న  పరతత�� �  ఏ  �ధ��  ��ర�  �న� �  అవగత�  ����ట         
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అసంభవమ��.  అ��  ��క���  �శ�  �న��,  ���నంద  �ప�న�ౖ�,  ఆనంద         
స� �ప�న��  ఒక  ఆ�� �� క  �హ�  గలద�  ఊ�ంప�న  ఊ�ంప�ల�.  ��క         
�వన  యం�  �హ�  న�ం�న��,  అ��న��త�  ����  �ఃఖ��త�        
�న� �.  క�క�  భగ���  �ప��  ���   ఎవ� �న�  ���న�� �        
��రణ��  ��న� జ��  అ��  �హ�వన�  మన�� �  ఊ�ం��ం��.       
అ��  ��క  వ� ��ల�  ��క�న  �శ� �ప�  పరతత�� �.  క�క�  పరతత�� ��         
���రమ�  ��ం��.  అం���ండ,  అ��  ��క���  ��క  �షయ  �వన�         
����  ���  �న� ం�న,  �� ��  �ం�న  �దప  ��  తమ  వ� � �త� �  ���           
వ� � �గత�  మ��  �కరమ�  ���న��  మరల  �ప��  �ం�ట�  ��         
ఎంత��  భయప���.  క�క  ��  సహజ�  గ�  ���ర�  మ��  �న� �          
నం�  �నమ�ట�  �ం�ం���.  ��రణ��  అ����  ��త� ల�       
స��ద�  నం�  �నమ�  ��  �డగల�  ��� ��.  ��  �డగ�  స��ద�          
��యం�  క����  న���  �ప�� క  వ� � �త�   మ�న�  ��ండ  �బహ� ��         
�నమ�ట�  ���  అ�� త�మ  ప��ర�త� �  ����  �న� �.  �స�వ�న�  ���         
ఆ�� �� కత�  ��� న  ప��ర��న  అవ�హన  �నం��  ��  ఈ  �ధ�న         
�ర�న  �వన����  �ం���.  ఇ�  ఇ��ండ�  ఆ�� �� క  ప��ర�త� �  ����         
���   ఏ  ��త�  ఎ�����  �డ  అ�కమం�  గల�.  ���   ��� ంత�ల          
�త�,  ���� క  కల� నల�  సంబం�ం�న  అ�క  ��ద�  �ద�ల  �త�  ���  �క           
�ప��  ��  పర�న  �రణ���  �ద��,  �వ��  సమస��  �న� �న��         
�ర���  ��� �ం��.  అ����  ��త�న  �గ�గస�  ���  యం�న� ����.        
�ంద�  ��కత� �  నం�  ఆస���  ఆ�� �� క  ��త�  నం�  ఆస� ��  �ప�.          
�ంద�  పర�బహ� �  నం�  �న�  �����.  మ��ంద�  ��శ�        
సర� �ధ��న  ��� క  �వ�కల� నల  పట�  ��ధ��  ��  ���  ��         
�శ� �ంపక  �వ��  �దక�దవ� �ల�  ఆ�శ�ం�,  ��  �� �  క���  మ���         
��� ���  ఆ�� �� �����  ��ం��.  ఈ  �ధ�న  ఆ�� �� క  ��త�  పట�         
�ర ��� �,  ఆ�� �� క  వ� � �త� �  పట�  భయ�,  ��త�  నంద�  ��శ  వలన  క���           
�న� �వనమ�  ��  రక��న  ��క  �పపం�స� ��  �న��  త� �ంపవ��.        
��క  ��త�న�  సంబం�ం�న  ��క�వన�  ��న  ఈ  ��  దశల  �ం�          
బయటప�ట�  �న��  ����క  ఆ�� �� ���� �  �ర��� �శ�  నం�       
భగ���  సం�ర���  శర��ం�,  ఆ�� �� క  ��త�న�  సంబం�ం�న       
�యమ  �బంధనల�  �కమ��ణ�  అ�స�ంపవ��.  అ��  ఆ�� �� క  ��త�        
నంద�   �వ�   ����   ‘�వ�’   �క   ��కృష�భగ���   �వ� ��మ�   ��వబ��.  

భ� ��క ���  ��స���  ��ం�  ‘భ� �ర�మృత  �ం��’  (1.4.15,16)  ఈ        
��ం�   �ధ��   ��� �న� �   :  

ఆ�   �శ��    తతః   ��సం�   థ   భజన���  
త�   నర ��వృ��ః   �� �   త�   ���    ��స�తః  

అ�స� �స��   �వస�తః   ����� దఞ��  
�ధ��మయం   ��మ�ః   ����� �   భ��   �కమః  

ఆరంభదశ�  �న��  ఆ�� ����  ��� న  ��ధ�క  ��క�  క��        
�ండవ��.  అ��  ��క  ఆ�� �� క��  ఉన� �  �ం�న  భ��ల�  �ంగత� �         
��ట�  య�� ం�  ����  అత��  ��  ���.  �దప  ఆ�� �� �న� ��న         
ఆ�� �� ���� �  �ం�  మం�త���  �ం��.  అత�  ఆ�శ�ల  న�స�ం�        
�ధ��  భ� ��క �  ��  ��న��  ఆరం�ం��.  ఆ  �ధ��,        
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ఆ�� �� ���� �  �� �శ�  న�స�ం�  భ� ��క �  �వ�  �ర� �ం�ట  �� �        
అత�  అ�� రక��న  ���స��ల  �ం�  ��� ��  �ం�,  ఆ�� ���        
�షయ�న  �ష��  అన�  ��రత� ��  ��ం��.  త�ప�  అత�  ������న         
��కృ�� �  ���   �శవణ�  ��ట  యం�  ���  అలవ��  ���.  ఆ  ��           
అత��  కృష��తన� �  నం�  మ�ంత  అ�క��  ఆస���  ��  ప�పక�   ‘�వ’  ����           
�క  ��కృష�భగ���  �వ� ��మ  యంద�  ��  దశ�  �����.  �వ���  యంద�          
ప�పక� �  �జ�న  ��మ  యనబ��.  ఈ  య�ర��న  భగవ�  ��మ�  �నవజన�           
�క�   అ�� న� త  ప��ర�త� �  ���.”  అ��  ��మ  ���  యం�  భగ���  పట�           
�రంతర  ��మ  �క ��న  �వ  �న�గగల�.  క�క�  ఆ�� �� ���� �  �� �శ�         
న�స�ం�  �యబ�  �క��గత�న  భ� ��క �  �వ  �� �  �న��  సమస�         
���స��ల  �ం��,  ఆ�� �� క  వ� � �త� �  పట�  గల  భయ�  �ం��,         
�న� �ద�  ఫ�త��  క��న  ��శ  �ం��  ��� �  �ం�  అ�� న� త  ����          
��ంప   వ�� �.   అంత� �న   అత�   భగవ��మ��   �ం��.  

 

4.11  

�   య�   �ం   �పపద� ��   �ంస��వ   భ�మ� హ�   I  
మమ   వ�� � �వర���   మ��� :   �ర�   సర� శ:   II  

 

అ��ద�  

ఎవ�  ఏ  �ధ��  న��   శర�����  ���  ఆ  �ధ��  ��          
అ��గ�ం��.  ఓ  ��� !  �ప��క� �  అ��   �ధ��  �  �ర���         
అ�స�ం��.  

�ష� �  

�ప��క� �  ��కృష�భగ���  ఆత�  ��ధ  �ప�లం�  అ�� �ం�       
��� �.  ���ర  �బహ� �� �  నం��,  అ�  పర���ల�  స�  సర� �  నం�          
����ం�  సర� �� � ��న  పర�త�   యం��  ������న  ��కృ���       
��క��  ��త�  అ���డ��.  ��  �ద�  భ���  ��త�  ��కృ�� �  సం�ర�          
అ����  �ందగ����.  అన�  �ప��క� ��  ��కృ�� �  అ���  �షయ�        
��� �.  ఆ�ధ��  �ప��క� �  ������  �ంద��న  �ధ�న�స�ం�       
తృ���  �ం��ం��.  ఆ�� �� క  జగ��  నం�  �డ  ��కృ���  తన  �ద�భ���          
��న���  �వ�   �వన�  ���  వ� �ం��.  ఒక  భ���  ��కృ���  తన�  పరమ           
�ప���  �ండవ�న��,  మ��క�  ఆత� ���డగ  �ండవ�న��,      
మ�క�  ఆత��  తన  �����  �ండవ�న��,  మ�క�  తన�  ����గ         
�ండవ�న��  �రవ�� �.  తనపట�  ���  గల  ��మ  ��వతల  న�స�ం�         
��కృ���  భ��లనంద��  స�న��  తృ��పర��.  ��క  జగ��  నం�  ��         
ఇ��  పరస� ర  �వ��మయ��  క��ం��.  అ��  �వ��మయ��  భగ���        
మ��  ��ధ  భ��ల  న�మ  �డ  వ� క �మ��ం��.  అన�  �ద�భ���         
��కజగ��  నం��  మ��  ఆ�� �� క  జగ��  నం��  భగ���        
సహ�ర� ��  �ం�,  భగ���  ���� ,  ఆ  �ధ��  అత�  ��మ�క �  �వ          
యం�  �వ� �న  ఆ�� �� క  ఆనంద��  అ�భ�ం��.  ���  వ� � �త� ��        
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న�ంప  �����  ఆ�� �� క  ఆత� హత� �  �ల� �  ���ర��ల�  ��        
��కృ���  తన  �బహ� �� �  నం�  ఐక� �న�� ��  �డ� ��ం��.  అ��        
���ర���  భగ���  స�� �నంద  ��గహ��  అం�క�ంప�  �రణ��       
��  తమ  వ� � �త� ��  ��� �ట�,  భగ���  �వ� �న  ఆంతరం�క  �వయంద�         
ఆనంద�  న�భ�ంప�ల�.  అ��  ���రత� �  నం�  ��  ��ర��        
�ల�న��  ��  �ంద�  తమ�  ���ణ��  �న� ��  ��కల�  ��� ��ట�         
��క�న  ఈ  జగ��న�  మరల  ���వ���.  ���న� ���  ఆ�� �� క        
�క�లం�  �ప�శ�  ల�ంప�.  ��  ఈ  ��కజగ��  నం�  ���  వ� �ం�ట�          
���  అవ�శ�  క�� ంపబ��.  �మ� కర� ల  �న�ం����  ��కృష�భగ���       
య��శ� ��  �ప�న  ��  ��� క �  ధర� �ల�  త�న  ఫల�ల�        
�ప��ం��ం��.  అ��ధ��,  �గ���ల�  �ం�ం�  ��ల�  అ��       
���ల�  �ప��ం�  �ం��.  అన�,  �ప��క� �  తమ  కర� ల  యం�  జయ�          
�ర�  ��  కృ�� �  దయ�న�  ఆ�రప���.  అ��  అ�� ర�ల  ఆ�� �� క  ��న�          
ల�� ��  ఒ�  �ర��  నం�  �జయ�  ��ం�ట�  గల  ��ధ  దశ��          
��త�  క��ం��.  �న��  కృష��తన� �  నంద�  అ�� న� త�న       
ప��ర�త�   ����  �రనంత  వర�  సర�   యత� ��  అసం�ర���  �గల�.         
��మ�� గవత�   (2.3.10)   నం�   ఇ��   �ప� బ�న�:  

అ�మ:   సర� ��   �   ���మ   ఉ�ర�:  
���ణ   భ� ���న   య�త   ��షం   పర�  

“�న��   �ం�ర���న�   (భ��ల   �స�వ   ���)   ��   ఫ���   క��   �న� �  
��   �����న�   �ప��క� �   ప��ర�త� �   �ర�   కృష��తన� �   నం�  

�యశ���   ������   భ�ం�ట�   య�� ంపవ��.”  

 

4.12  

�ం�న�:   కర� �ం   ���ం   యజన�   ఇహ   �వ�:   I  
��పం   �   ���   ��   ���ర� వ�   కర� �   II  

 

అ��ద�  

ఈ  ��క  జగ��న  జ��  �మ� కర� ల  యం�  జయ��  �ం�ం�         
�రణ��  �వతల�  ��ం��.  ఈ  జగ��నం�  ��  తమ  �మ� కర� ల�         
��ఘ��   ఫల��   �ం���� �.  

�ష� �  

ఈ�క�న  �వతల�  ��� న  అ�హ�  అ�క��  గల�.       
అల� ���న��  ��� ం���  చ�మ�  అ��న� �  ��  ఈ  �వతల�        
భగ���  ��ధ  �ప���  ��ం��.  ��  �స�వ�న�  �వత�  భగ���         
��ధ  �ప��  ��.  ��  �వల�  భగ���  ���� ంశ��  ��త�.         
భగ���క� �  ��  అత�  అంశ�  ��త�  అ�క�.  ‘�� �శ� త�ప�ష��’(2.2.13)        
నం�  :  “��� ��� ��”  –  భగ���క� �న�  ��� �న� �.  “ఈశ� ర:  పరమ:  కృష�:”          
–  “��కృ�� �క� �  పర�శ� ��.”(�బహ� సం�త  5.1)  భగ���  ఈ  ��క  జగ���         
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ప���ం�ట  �ర�  �వతల�  �ంత  �ల���ర  ��� �.  ఈ  �వతలంద��         
��ధ���ల�  �ం�న  ��క  శ��ల�  క���న� ��  ���  (��� ��).        
��న� ��  ������న  ��కృ���  ��  ��య��  ��  ��� ��        
స���  ��ల�.  అ��  �వత�  మ��  భగ���  స�న  ���లయం�         
కలర�  ��ం���  ‘�షం��’  ��  ‘�����’  యనబ��.  �వతల�        
�����న  �బహ�   మ��  ���  వం���  �డ  ఆ  భగ��న�  స���          
��ల�.  �స�వ�న�  భగ���  �బహ� ����ల  వం�  �వతలంద��       
�జలం����ం��  (�వ��ం��త�).  అ�న�  ���త�న     
�షయ��టం�,  �ంద�  ����  ప���  �నవ  �తల�  �క  ���   జం�          
�ప�ల�  భగ���  అవ�రమ��  అ�హల�  ��ం��ం��.  ఈ  ��క�        
నం�  ‘ఇహ  �వ�:’  అ�  పద�  ఈ  �క�న�  సంబం�ం�న  శ� �మం��న          
�న�ల�  �క  �వతల�  ��ం��.  ��  ������న  ��కృ���        
(��య��  ��  ��� �)  ఈ  �క�న�  �ం�న��  ��.  అత�  ఈ  ��క           
జగ��న�  అ�త�న��.  ��కృ���  ��  ��య��  ��క  సృ���  అ��డ�         
����ల�  ���  అ�న��  శంక���� �  �డ  అం�క�ం��.  ��  �ర��         
జ��(హృత���:)  ��ఘ  ఫ�త�ల  �ర�  ��ధ  �వతల�  ��ం��.  ��         
��  ��న  ఫల�ల�  ��ఘ�  �ందగ��న�,  అ��  �ందబ�న  ఫల��         
��� �క��  మ��  �����ల�  ��త�  ఉ���ంపబ�నవ�  ఎ�గ�ల�.       
��  ���మం��  కృష��తన� �  నం�ం�ట  �త  అత�  సత� ర��  మ��         
��� �క  �భ�ల  �ర�  ��ధ  �వతల�  అ�� ంపనవసర�  ��.  �స�వ�న�         
��క  జగ��న�  సంబం�ం�న  �వత�  మ��  ���  ��ం��  �రంద��         
�శ� �పళయ�న  న�ం���.  అం���ండ,  �వత�  ఇ��   వర�ల�� ��       
��క��  మ��  అ�శ� త��.  ��క  జగ���  మ��  ��యం�        
�వ�ం�  ���  (�వతల�  మ��  ���  అ�� ం�  ���)  �డ  �శ�           
స��ద���  �డగల  వం���.  అ�న�,  ఈ  జగ��నంద�  �న��  ���,         
చక� �  ��ంబ�,  �గ�గ� �ల  వం�  ��క  �షయ�ల  పట�  ����ర���.         
అ��  ��� �క  వ���ల�  �ం�ట�  �న��  �వతల�  ��,  శ� �మం��న         
�న��  ��  ��ం���.  ఎవ�న�  ఒక  �జ�య  �య��  ��ం�ట  �� �          
�ప�త� �  నం�  మం��  పద�  ల�ం�న�,  �న��  �ప�   �భ��         
�ం�న���  ��ం��.  క�క�  �ప��క� �  అ��  ��� �క  ఫల�ల�        
�ం�ట�  �తలనబ�  ���  దండ  �ప�మ�  �చ�ం��ం��.  ��  ఆ         
ఫల�ల�  తప� క  �ం���.  ��  అ��  ����  ��క  �ఃఖ�ల�  �శ� త          
ప��� ర��  కలగ��  కృష��తన� �  నం�  ఆస� ��  �ప�.  �రంద��        
ఎల��� �  ఇం��య  తృ���  �ం�ం���.  �����  ఇం��యతృ��  �కర� �ల        
�ం�ట�  శ� ��సగబ�న  ��ల�  (�వతల)  ��ం�ట�  ఆక� ��ల���.       
��రణ��  జ��  కృష��తన� �  నం�  అ���  ఆస� ��  క��  �ం�ర�  ఈ          
��క�  ����న� �.  ��  ���  ��క  �గ�  నం�  ఆస� ��  క���ం�ట          
�త   ��   ఎవ�   ఒక   శ� �మం��న   ���   ��ం��ం��.  
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4.13  

��ర� ర �� ం   మ�   సృష�ం   �ణకర� ��గశ:   I  
తస�    క�� రమ�   �ం   �ద�� క�� రమవ� య�   II  

 

అ��ద�  

��క  �పకృ�  ���ణ��  మ��  తత� ంబం�త  కర� ల  న�స�ం�  �నవ         
స�జ�  నంద�  ��ర� ర �� ��  ��  సృ�ంపబ�న�.  ఈ  ��న�న�        
��   కర��న�   అవ� �డన�ట�   ఆ   కర���   న��    ��   ������.  

�ష� �  

సర� ��  సృ��ం���  ��కృష�భగ���.  సర� �  అత�  �ం��       
సృ��ంపబ�,  అత�  �త�  ��ంపబ�,  �పళ�నంతర�  అత�యం�       
��శ�ం��.  క�క�  అత�  సత�� �ణ�  నం�  ���  ��హ� ���  ��వబ�         
���వర ���  �దల�� �  స�జ�  నంద�  ���  ��గ�ల�       
(��ర� ర ���)  ఆత�  సృ��కర �  అ���.  ��హ� �ల  �దప  ఈ  వ� వస�  యంద�          
త�����  ర��ణ�  గల�ర�ట�  ����లనబ�  ���  ��       
�ల�వర ��  వ�� �.  త���  ��  రజస���ణ�ల  ��శమ�  క��  ��� ��         
��వబ�  �� �ర���.  ఇక  ��గవ  వర ��  ��  త��ణ�  నం�ం�         
�����  ��వబ�  ���క  వర ��.  ��కృష�భగ���  �నవ  సంఘ�  నంద�  ఈ          
���  ��గ�ల�  సృ��ం�నప� ���,  బద���ల�  ఒక  �గ�న       
�నవసంఘ�న  ���  ఒక  బద���  �నం�న  ��కృష�భగ���  ఈ  వర ��ల�         
���  �ం�న��  ��.  �స�వ�న�,  �నవ  స�జ�  �డ  ప�  స�జ��          
స�న�న���.  ��  �న�ల�  అ��  జం����  �ం�  ఉద��ం�,  అత�యం�         
కృష��తన� ��  వృ����ట  �ర�  �న  ��� నబ�న  ఈ  ���  ��న��         
��కృష�భగ���  �త  సృ��ంపబ�న�.  �న��  �ం��న� ��  �ణ�ల       
న�స�ం�  కర�   �పవృ��  �ర ��ంపబ��.  ��క  స� �వ�న�  సంబం�ం�న  ఈ         
���ణ�ల  న�స�ం�  క���  ��త  ల�ణ�ల�  (స� �వ�ల�)  ���         
భగవ��త  యం�  అ��ద��� య�న  �వ�ంపబ�న�.  ఏ�న�,      
కృష��తన� వం��  ��హ� �ల  కం��  మ�న� ��.  ��హ� ��  తమ       
�ణ�ల  న�స�ం�  పరతత�� ��  ఎరగవల�  �న� �,  ���  అ�క  �గ�         
��కృష�భగ���  ���ర  �బహ� ��  ఆ�శ�ం��.  ��  �న��  అ��        
ప��త�న  �హ� ణ��న��  అ�గ�ం�,  ������న  ��కృష�భగ���      
��� న  �వ� �� న��  �ందగ��న�  అత�  కృష��తన� వం��  �క  �ష���        
�గల�.  �����,  నృ�ం��,  వ���  అ�క�న  ��కృ�� �  �వ�         
అవ�ర�ల�  సంబం�ం�న  ��న�  ఈ  కృష��తన�   ��న�నం�       
ఇ���న� �.  ������న  ��కృ���  ��ర� ర ��   ��న�న�  అ���న��,       
కృష�  �తన� వం��  �డ  వర �,  �శ,  వ���  �నవసంఘ  ��గ�ల�  అ���          
�ం��.  
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4.14  

న   �ం   క�� �   �మ� ��   న   �   కర� ఫ�   స� ృ�   I  
ఇ�   �ం   �   ����   కర� �ర�    స   బధ� �   II  

 

అ��ద�  

న��   �ప��త�  ��  కర� ����  ��;  ��  ���  కర� ఫల��         
�ం�ంప�.  న��   ��� న  ఈ  సత� �  ���న��  �డ  కర� ఫల�ల�         
బం�ంపబడ�.  

�ష� �  

��  త��   �యడ��  �క  ��� ంగ �సన�ల� �బ�  �ండడ��         
ప���  ��క  జగ���  సంబం�ం�న  ��� ంగ  �సన��  ఎ�� గల�.        
అ��ధ��,  ఈ  ��క  జగ��న�  భగ���  సృ��కర �  �నప� ���,  అత�  అ��          
��కజగ��  కర� ల�  �ప����  ��.  అత�  సృ��ం�న  సృ���  అత�         
అ����  ����ం��.  �పకృ�  వన�ల�  ఆ�పత� �  వ�ంపవ�న��       
�పవృ��  �త  ���  ��ధ  �మ� కర�   ఫల�ల�  బం�ంపబ���.  ఉ�హరణ�         
ఒక  సంస�  యంద�  ��� ��  ��  మం�  ��  కర� ల�  ఆ��� ��  ��� �           
�గల�  .  ��  సంస�  �క�   యజ��  ��.  అ��ధ��,  ఈ  జగ��నం�           
��లంద��  తమ  తమ  ఇం��యతృ���  సబం�ం�న  కర� లయం�       
�ల����� �.  అ��  కర� �  భగ���  �త  �ర ��ంపబ�న�  ��.  అ�న�         
���  అ�క�న  ఇం��యతృ��  �ర�  ఈ  జగ��  నంద�  కర� లయం�  �ల��,          
మర�నంతర�  స� ర ��క  �ఖ�ల�  �ం�ం��.  భగ���      
ఆ�� ���నం�న  అత�న� ��  అ��  స� ర ��ఖ�ల  పట�  ఏ  �ధ�న  ఆకర �ణ�         
క���ండ�.  �స�వ�న�  స� ర ��క�  �వతలంద��  అత�  �త       
�య�ంపబ�న��  �వ��.  ��రణ��  ��� ��  �ం�ం��  త�� వరక�       
�ఖ��,  యజ��  ఎన� ��  �ం�ంప�.  కర� ల�  మ��  కర� ఫల�ల�        
అత�  సర� �  అ���  �ం��.  ఉ�హరణ�,  ���  ఉత� న� మ�న��        
��ధర�ల  వృ�  �ల�న�  వర ��  �రణ�  ��న� �,  వర ��  ��ం�  అ�          
వృ��  �ం�  అవ�శ�  ��.  ఈ  �షయ�న  �దస� ృ�  (��� ��ణ�  1.4.51)  ఇ��           
��� �ం��న� �.  

��త���త���   సృ�� �ం   సర �కర� �  
�ప�న�ర���   య�   �   సృజ� శక �యః  

“��క  సృ���  భగ���  �ప�న�ర��  ��త�.  ��క  �పకృ��  ��త�         
�రణ��  ఈ  జగ��  వ� క �మ��న� �.”  సృ��ంపబ�న  ��ల�  �వత�,        
�న��,  జం���  వం�  అ�కర�ల  ���  గత  జన�   �ణ�   �పకర� ల          
ఫల�ల�  �బ��ం��.  భగ���  ���  అ��  కర� ల�  ఆచ�ం�ట�  త�న         
స��య�ల�  సమ��� �  ���ణ�ల�  �యం��ం��  ��  ��  �ర� ,        
�ప��త  కర� ల�  �ధ� త  వ�ంప�.  “�షమ� �����   న  ����� �”  –  “భగ���          
ఏ  ��పట��  ప��త��  క���ండ�”  అ�  ‘��ంత��త�’(2.1.34)       
��� �ం��న� �.  �స�వ�న�,  ���  తన  కర� ల�  ��  ��� �  �ం��.         
భగ���  తన  బ�రంగ  శ� ��న  ��క  �పకృ�  �� �  అత��  �కర� �ల�          
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��త�  సమ��� �ం��.  కర� ��� ంత�  నంద�  ఈ  రహస� �ల  న�� ం��        
����  ఎ��న��  తన  కర� ఫల�ల�  ఎన� ��  �ప����  ��.  అన�,         
��కృష�భగ���  �వ�   తత�� ��  అవ�హన  ����న��  కృష��తన� �నం�       
����డ��.  క�క  అత�న� ��  కర� ��� ంత�ల�  �బ��ండ�.      
అ����ండ  ��కృ�� �  �వ� స� �వ���గక,  ��రణ  �న�ల  కర� ల  వ��        
భగ���  కర� �  �డ  కర� ����  �ర�  ఉ���ంపబ�నవ�  �భ�ం���        
కర� ఫల�ల�  తప� క  బం�ంపబ��.  ��  పరసత� �  ���న��       
కృష��తన� �   నం�   ����న��   �క �����.  

 

4.15  

ఏవం   �� ��    కృతం   కర�    ��� ర�   ����ః   I  
��   క��    వ   త�� త� �ం   ��� ః   �ర� తరం   కృత�   II  

 

అ��ద�  

�ర� �ల�న  ���త� లంద��  �  �వ� స� �వ�  ఈ  అవ�హన��       
కర� ల  �న�ం�  �ం��.  అం��  ��  �డ  ��  అ���డల         
న�స�ం��   �   కర�    �న�ం��.  

�ష� �  
�న�ల�  �ం�  తరగ�ల  ��  కల�.  ���  �ంద�  హృదయ�  నం�          

మ�న  �వ��  కల��  ��,  మ�  �ంద�  అ��  ��క  �వనల  �ం�  �����            
�ం��.  ఈ  ఇ�����  కృష��తన� �  స�న��  ����యక�న�.       
మ�న����  భ� ��క �  �వ�  సంబం�ం�న  �య�త  ��త�ల       
న�స�ం��  ప��తత�  �ం�ట�  కృష��తన�   ��న��  �గ�ంపవ�� �.       
�షయ  ��న� �ల�  �ల�ం�  ��న��  ��  ఈ  కృష��తన� �  నం�         
�న���,  ఇత��  తమ  ఆదర� కర� ల  న�స�ం�  �భప�న���  ఆదర� ��        
కర� ల  �న�ంప  వ�� �.  ����  �క  కృష��తన� �  ఆరంభదశ�  �న� ��         
కృష��తన�   ��న�  ��ం�ట  �త  కర� ల  �ం�  �ర�ంప����.  �ద�రంగ         
�ర� �  �ం�  �ర�ంప  వ�న��  అ����  ��క�  ��కృష�భగ���        
ఆ��ంప��.  �న��  కర� ల���  �యవ��  ఎ�గవ��.  కృష��తన�        
�ర� �ల  �ం�  �ర�ం�  �ర �న  భజన�  కృష�భ� ��  �పద�� ం�ట  య�న�         
కృష��తన� ��  క����  కర� ల  కం�  �ఖ� �న�  ���.  క�క�        
��కృ�� �చ� ట  అ��న�  ��పబ�న  �వ�� ��  వం�  భగ���  �ర� �  ��� ల         
అ��  �డల  న�స�ం�  కృష��తన� ��  వ� �ంపవ�న�  ఇక� డ  ��ంపబ��.        
��కృష�భగ���  �వ� �ల�  తన  �ర� కర� ల  న�� ం��  మ��  �ర� �        
కృష��తన� ��  వ� �ం�న  ��  కర� లన�� ం��  ����  ఎ���ం��.  క�క�        
తన  �ం�  ��� �ల  ల�ల  సంవత� ర�ల�  �ర� �  ఈ  కళ�  ఎ��న          
�ర� ���  �ర� క�ప��  అ���న�  ��  అ�సర�య�ల�      
ప����� �.  ���  ���న  ��కృష�భగ���  �� ��ం�న  �ర� �ర� హణ       
యం�   �ల��న��   �ర� �   భ���   ఇక� డ   ���త� ��   ��� నబ��.  
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4.16  

�ం   కర�    �మక�� �   కవ�   ప� �త   ���ః   I  
త��   కర�    �పవ�� �   య�   �� ��    ���   ���   II  

 
 

అ��ద�  

���మం��  �డ  కర� యన���  మ��  ఆకర� యన���      
�ర��ం�ట  యం�  ��ం�  �ం���� �.  అం��  కర� యన���       
ఇ�� �  ��  �వ�ం��.  ���  �����  ��  అ��   అ�భ�ల         
�ం��   ����డవ���.  

�ష� �  

కృష��తన�   ��� ంత�  న�స�ం�  �ర� �  ����క  భ��ల�  ఆదర� ��        
����  కర� �యవ��.  ��ంద�  ప��దవ  ��క�న  ఈ  �షయ�        
ఉప��ంపబ�న�.  అ��  కర� �  ఎం��  స� తం�త��  ఇ�� ��ర��       
�య��   ���   ��క�   నం�   �వ�ంపబ��.  

ఈ  అ�� య�  ఆరంభ�న  ��పబ�న��  కృష��తన� �  నం�  కర�         
�న�ం�ట�  ���ష�   పరంపర�  వ�� �న�   ����క  వ� ��ల       
న�స�ంపవ��.  ఈ  కృష��తన�   ��� ంత�  ��త  �ర� ��న�       
�వ�ంపబడ�,  ��� �  తన  ����న  మ��న�  ���  ��ం��.  �దప         
మ��  ���  తన  ����న  ఇ�� �న�  �శ�క�ం��.  ఈ  ��� ంత�  ఆ��          
�ం�  ఈ  ధ���  యం�  �న���న� �.  క�క�  �న��  ���ష�   పరంపర          
నం�న�   �ర� �  ����క  భ��ల  అ���డల  న�స�ంపవ��.  ���  ��� �         
���మం��న��  ��  కృష��తన� �న�  సంబం�ం�న  ����క  కర� ల       
�షయ�న  ��ం��  ��య���.  క�క�  ��కృ���  అ���న�  �పత� ���        
ఉప��ం�ట�  �శ� �ం����.  భగ���  �పత� ���  అ���న�      
ఉప��ం�  �న� ం�న,  అ����  అ���డల  న�స�ం�  ��ల��� ��  ఈ        
�షయ�న   ��ం��ంద�.  

 
అసం�ర��న��  �ప��త� క  ��న�  �� �  ధర� ��న��  ���        

ఎవ� ��  ����న�ల�.  �స�వ�న�  ధర� ��� ంత��  భగ���  �త�       
స� య��  ��� �ంపబ��.  “ధర� ం  �  ���  భగవ�త� �త�”  (�గవత�        
6.3.19)  ఎవ� ��  తమ  అసం�ర��న  �న�క  కల� నల�  ధర�   ��� ంత�ల�         
సృ��ంప�ల�.  ఈ  �షయ�న  �బహ� ,  ���,  �ర��,  మ��,  సనక         
సనంద���,  క���,  �ప����,  ��� �,  �క�వ��� �,  యమ��,       
జన��,  బ�మ���  వం�  మ�జ�ల  అ���డల�  �ప�  �క� �        
అ�స�ంపవ��.  �న�క  కల� నల  �� �  ఎవ� ��  ధర� మన���  ��        
ఆ�� ���  అన����  ����న�ల�.  క�క  భ��ల  పట�  గల  అ�� జకృప         
�రణ��  కర� యన��  మ��  అకర�   యన��  అ���న�  భగ���        
�పత� ���  ��ం���� �.  కృష��తన� ��  �యబ�  కర� ��త�      
భవబంధ�ల   �ం�   �న��   ��� ��   �యగల�.  
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4.17  
కర� �   హ� �   �ద�వ� ం   �ద�వ� ం   చ   �కర� ణః   I  
అకర� ణశ�    �ద�వ� ం   గహ�   కర� �   గ�ః   II  

 
 

అ��ద�  

కర� గ�ల�  అవ�హన  ����ట  అత� ంత  కష��.  అం��  కర�         
యన��,  �కర�   యన��,  అకర�   యన��  �న��  చక� �        
ఎ�గవ��.  

�ష� �   
ఎవ�న�  ��క  బంధ�ల  �ం�  ��� ��  �ం�  �షయ�న  �జ��         

ఆస���న�  కర� �,  �కర� �  (��ద�కర� ),  అకర� �ల  న�మ  గల  �ద�ల�         
�గ�ంపవ��.  ఈ  కర� సంబంధ  �షయ�  అత� ంత  క�న  �నం�న  �ప��క� �         
అ�వం�  ��ధ  కర� ల�  �� ��ం�  ఎ�గవ��.  కృష��తన� ��  మ��  ���         
సంబం�ం�న  కర� ల�  అవగత�  ����ట�  �ప��క� �  భగ����  తమ�        
గల  సంబంధ��  ఎ�గ  వ��.  ��నవం��న����  �ప����  భగ���        
�త� ��డ��,  త�� రణ��  అత�  కృష��తన� ��  వ� �ంపవల�      
�ం�న��  అవ�హన  ���నగల�.  భగవ��త  అంతట�  ఈ  ��ంశ��        
�� ��ం�  �న� �.  ఈ  �తన� �న�  మ��  ��న�స�ం�  ��  కర� ల��         
��ద���న  ఇతర  �ర �య�  ల�� ��  ��ద�కర� �  (�కర� �).  ��నంత��        
సం�ర���  ���ట�  కృష��తన� �  నంద�  ��ష�భ��ల  �ంగత� ��  �ం�        
���ం�  ఈ  కర� ల  రహస� ��  ఎ�గవ��.  ఆ  �ధ��  ��ట  �పత� ���          
భగ���  �ం�  ఎ��ట�  �గల�.  ���  అత� ంత  ���మం��న  ��  �డ          
��ం��   ���గల�.  

 

4.18  

కర� ణ� కర�    యః   ప�� దకర� �   చ   కర�    యః   I  
స   ����న� ��� �   స   �క�ః   కృత� � కర� కృ�   II  

 
 

అ��ద�  

కర�   యం�  ఆకర� �  మ��  అకర�   యం�  కర� �  �ం���  �న�ల�          
���మం��.  అ����  అ��   రక�ల  కర� ల  యం�  �����న�        
ఆ�� �� క   ���   యం�న� ��   య��.  

 
�ష� �  

కృష��తన� �న  కర� �న�ం���  సహజ���  కర� బంధ�  ల�� ం�      
�ం�  �����  �ం��.  అత�  కర� ల�� ం��  ��కృ�� �  సంతృ��  పర�ట         
�ర�  ���.  క�క�  అత�  కర� �ప�వ��  �ఖ�ఃఖ�ల�  ����.        
తత� �త��  అత�  ��కృ�� �  �ర�  అ�� రక�ల  కర� ల  యం�  �ల��న�         
�న�ల�  అత� ంత  ���మం���  ప�గ�ంపబ��.  ‘అకర� ’  అన�       
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ఫలర�త�న  కర� .  ఆ�� ���  �ర��న  కర� ఫల��  అవ�ధ�  ��డద�        
��ం�,  ���ర���  భయ��  �మ� కర� ల  �ం�  �ర�ం��.  ��        
��ర��  ������  �త� ����  తన  ����  చక� �  ఎ���.  క�క�  అత�          
కృష��తన�   �ర� క�ప�  లం�  �ల���ం��.  �ప���  ��కృ�� �  �ర�        
�యబ��ం�ట  �త  అత�  తన  ���ర� �  నం�  పర�నంద�        
న�భ�ం��.  ఇ��  ��న�  నం�  �ల��న����  ��� ���       
��యబ���.  ��కృ�� �  �డ  గల  �త� �సత�   �వ�  సర� �ధ��న        
కర� ఫల�ల   �ం�   �న��   ��� ��   �యగల�.  

 
 

4.19  

యస�    స��    స�ర�� ః   �మసంకల� వ���ః   I  

����� దగ �క�� ణం   త��ః   ప��తం   ��ః   II  

 
అ��ద�  

ఎవ� �ప�కర� � �గ�ం�ర�త�� �ం��  అత�  సం�ర�  �� న�        
క��న����.  ����� �  ద�ంపబ�న  �మ� కర� �  గల���  పం��డ�       
మహ���   ��� ��.  

�ష� �  
కృష��తన� వం��  �ర� క�ప�ల�  సం�ర�  ��న�  గల��  అవ�హన       

���నగల�.  ఎం�కన�  కృష��తన� వం��  అ�� ర�ల  ఇం��య�గ�ంఛల      
�ం�  ��వ��ం��.  �������  �త�   ��డ��  తన  �జ����  ��� న         
సం�ర�  ��న��  తన  కర� ఫల�ల  న�� ం��  అత�  ద�ం���న�        
ఎ�గవ��.  అ��  సం�ర�  ��న��  �ం�న��  �జ�న  ‘పం���’.        
భగ����  గల  �త� �సత� మ�  సంబంధ��  ��� న  ఈ  ����వృ���        
అ�� �  �ల� వ�� �.  అ��  అ��   ఒక��  ర��ంప  బ�న�  అ�  అ�� రక��న          
కర� ఫల�ల�   స�ల��   ద�ం����.  

 

4.20  

త� �� �    కర� ఫ�సఙ�ం   �త� తృ��    ���శయః   I  

కర� న� ��పవృ��    �   �వ   �ం�త� ��   సః   II  

 

అ��ద�  

కర� ఫల�ల  �డ  ఆస� ��  ���  �త�   సంతృ�� ��,  ���శ���  అ�         
�ం��  ��  అ��   �ధ��న  కర� లయం�  �����న�  �మ� కర� �        
�య���   య��.  
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�ష� �   
�న��  �ప���  కృష��తన� �  నం�  ��కృ�� �  �ర�  ��న��  ఆ         

�వన  యం�  కర� బంధ�ల  �ం�  �� �  �ధ� ప��.  కృష��తన� వం��న        
భ���  ������  �డ  గల  �ద���మ��  వ� �ం��  క�క  కర� ఫల�ల  �డ          
ఆస� ��  క���ండ�.  అత�  సమస�  �ర��  ��కృ�� ��  ���  ��ట�         
�� య�షణ�  నం�  �డ  ఆస� ��  క��  �ండ�.  అత�  �����         
సం��ం�ట�  ��,  �క  ఇ�వర�  తన  అ�న�  నం�న�   ���  ర�ం���ట�          
��  ఆస� ��  కనపరచ�.  తన  ధర� ��  శ��� ��ర�  �ర� �ం�  �దప  సర� ��          
��కృ�� ��  ����.  అ��  అ�స���న  భ���  ఏ���  �య���  చంద�న         
కర� ల  �క�   మం���  ఫల�ల  �ం�  సర� �  �����  �ం��.  ఇ��  ���           
‘అకర� ’�  అన�  ఫ�����  కర� �  �హ� �.  క�క�  కృష��తన�   ర�త�న  ఏ          
కర� �న�  కర ��  తప� క  బం�ం��.  అ�  ఇ�వర�  ��పబ�న��,  అ��         
‘�కర� ’   �క�    �జ�న   స� �ప�   �న� �.  

 
 

4.21  

���ర� త��� త�    త� క �సర� ప��గహ:  

��రం   �వలం   కర�    �ర� �� �� �   ��� ష�  

 

అ��ద�  

అ��  అవ�హన�  క��న  �న��  మ����ల�  ����  ��గ�ం�        
తన�న�   వ���ల�  �� మ� �వన�  ���,  �వల�  �వ�వసర�ల  �ర�        
కర� �న�ం��.  ఆ  �ధ��  వ��ం��  అత�  �పఫ�త�ల�       
�ప����   ��ం��.  

�ష� �  

కృష��తన� వం��  తన  కర� ల  యం�  మం���  ఫల�ల�       
�ం�ంప�.  అత�  మ�����  స�  �యం��ంప  బ��ం��.  ���        
భగ���  అంశ�నం�న,  సం�ర��  (అం�)  �క�   అంశ�  తన�  �యబ�         
�ర� �  �స�వ�న�  ��  ��ట  �ద��,  ఆ  �ర� �  తన  �� �  భగ����           
�యబ��న� ద��  ఎ�  ��.  �హ�  నంద�  హస��  స� తం�త��        
తనంతట  ���  కదల�ండ,  ��వస�ర ��  ��  �పయత� �  �త�  అ�         
క���.  అ��ధ��,  కృష��తన� వం��  �� య  సంతృ���  �ం�ంప�       
�డ�ట�  పరమ����  సంకల� ��  స�  �ర��� �ం��.  అ��భ���       
స��  ఒక  యం�తమంద�  �గ�  వ��  వ  � �ం��.  యం�త  �గ�  చక� �           
ప���ట  �ర�  ���  ��భప��ట  మ��  ���  ����  వం���         
అవసర�న��,  భగ���  �వ� �న  భ� ��క �  ��  �ర� �న  �ల���ం�ట        
�ర�  కృష��తన� వం��  �వల�న  కర� �  ��త�  ��  �హ��        
��ం����.  క�క�  తన  కర� ఫల�  ల�� ం���  అత�  అ���  �ం��.         
యజ��  ఆ�న�  నం�  గల  జం��  వ�  అత�  తన  �హ��  ఎ��           
అ��ర��  క���ండ�.  ����న  యజ��  ��� ���  తన  అ�న�నం�        
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గల  జం���  చంప  య�� ం�న�  అ��  జం��  అం�ల�  �ప�ఘ�ంచ�.         
�స�వ�న�  అ�  ఎ��  �� తం�ర� ��  క���ండ�.  కృష��తన� వం��       
ఆ�� ���  �ర��న  ����  �మ�� �  �ం�ట�,  అత�  ��క  వ���ల�         
�ం�ట�  �వల�న  త�నంత  ��క  సమయ��  �డ  క���ండ�.        
��త� ల�  ��ం�ట  �ర�  అత�  అ�కమ  �ర��ల  �� �  ధన��         
�క�ంపనవసర�  ��.  క�క  అ��  ��క  �ప�ల�  అత�న� ��  క����         
��.   ఈ   �ధ��   అత�   తన   సమస�   కర� ఫల�ల   �ం�   �����   �ం��.  

 
 

4.22  

యదృ�� �భస����    ద� �� � ��   �మత� ర:   I  

సమ:   ��� వ���    చ   కృ�� �   న   �బధ� �   II  

 

అ��ద�  

�దృ�� క��  ల�ం�న���  సం��� డ����,  ద� ం�� ����,     
అ��ర����,  జ�పజయ�ల  �ం�ం�  యం�  ����      
�ం�����  అ�  �న��  కర� ల�  ���న� �  ఎన� ��  ���        
బ���   ��.  

�ష� �  

కృష��తన� వం��  �హ�షణ  �ర�  ఎ�� వ�  �శ�ంప�.  అత�       
�దృ�� క�� అన�  తనంత���  ����ం�న  ����  సం���  �ం��.        
ఇత�ల�  ��ం�ట  ��,  అ�� ��ట  ��  �యక  �� య��  తన  శ� ��ల�          
కర� �న�ం�,  త�� �  ల�ం�న  ���  అత�  సంతృ��  �ం��.  క�క         
�వ���  �షయ�న  అత�  స� తం���  �ం��.  ��  కృష��తన� ��        
��  �వ�  ఇత�ల  �వ  వలన  అంత�య�  క�గ  �ం�న���         
�����.  అ�న�  భగ���  �వ�ర�  ��క  జగ��  �క�   ద� ంద� �ల�         
ఏ  ��త�  కలత  �ందక  ఎ��  కర� యం�న�  అత�  ���నవ�� �.  ��క  జగ��           
నంద�  ద� ంద� �ల�న�  ��ష��ల  �ప��  �ఖ�ఃఖ�ల  �ప�న       
అ��త�  ల��ం��.  కృష��తన� వం��  ��కృ�� �  సంతృ��  �ర�  ఏ        
�ధ���న�  తన  కర� ల  �న�ం�ట�  ���డ�.  ద� ం�� ���  క�క�        
అత�  జ�పజయ��  �ం�ం�  యం��  ����  �ం��.  �న��        
�వ� �� న   సం����న�� �   ఈ   �ధ�న   ల�ణ��   �చ�ం��.  
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4.23  

గత   సఙ�స�    �క�స�    ���వ��త�తస:   I  

య���చరత:   కర�    సమ�గం   �ప��య�   II  

 

అ��ద�  

��క  �పకృ�  ���ణ�ల  �డ  అ�స���  �వ� �� న�  నం�        
సం�ర���  ����న  �న��  సమస�  కర� �  ����  �వ� త� �  నం�         
�నమ��.  

�ష� �   

సం�ర�  కృష��తన� వం��  అ��   ద� ంద� �ల  �ం�  �����  �కమ��        
��క  ���ణ�ల  సంపర� �  �ం�  ��వ��.  ��కృ�� ��  గల  సంబంధ         
�షయ�న  తన  �జ����  ఎ���ం�ట�  అత�  �� ��  �ందవ�� �.  ఈ         
�ధ��  అత�  మన��   ఎన� ��  కృష��తన� �  �ం�  మర�ంపబడ�.        
త�� రణ��  అత��  ��న�  ఆ�����న  ��కృ�� �  �ర�  �యబ��ం��.        
క�క�  అత�  ��  కర� ల�� �  �ం��క���  యజ���  య��న� �.        
ఎం�కన�  యజ��  పరమ����న  ��� �  �క  ��కృ�� � సంతృ��  �ర�         
ఉ���ంపబ�న�.  అ��  యజ��ప  కర� ల  ఫల�  ల�� �  �శ� య��  �వ� త� �         
నం�  �నమ�ట�  ���  ఒన�ం�  ��వ� ��  కర�   ప��మ�ల�        
�ప����   ��.  

 

4.24  

�బ�� ర� ణం   �బహ�    హ��ర� �� ��    �బహ� �   �త�   I  

�బ�� వ   �న   గన�వ� ం   �బహ� కర� స���   II  

 

అ��ద�  
 

కృష��తన� �  నం�  సం�ర���  �మ�� �న  �న��  భగవ�� మ��       
�స� ం�హ��  �ం����.  �� క�ం�న�  మ��  అ�� ంపబ�న�      
య�  �ం��  �బహ� �  �న�వం�  ఆ�� �� క  కర� ల  యం�  అత�         
����   తత� ��   �ం�ట�   అం�ల�   �రణ�.  

 
�ష� �  

కృష��తన� ��  ��న  కర� �  ఏ  �ధ��  �న��  �వర�  ఆ�� �� క         
గమ� ��  �ర� గల�  ఇక� డ  �వ�ంపబ�న�.  కృష��తన� �  నం�  ��ధ        
�ర� �కమ��  గల�.  అ�య�� ��  ���  ��క�లం�  �వ�ంపబ�న�       
�ప��త�  ��త�  కృష��తన� �  నంద�  ��� ంత�  �వ�ంపబ�న�.       
��కత� �న  ����న  బద���  ��క�వన  యం�  కర� �న�ంప  వల�  వ�� న�,         
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ఏ��  ఒక  �ధ��  అ��  ��వరణ�  �ం�  అత�  బయటపడవ��.  ఆ          
�ధ��  బద����  ��క  ��వరణ�  �ం�  బయటప�  ��న�        
కృష��తన� �.  ఉ�హరణ�,  �లప�ర��ల�  అ�క��  ��ం�ట  �త       
క��న  అ�ర ��� ��  �ధప�  ��  మ�క  �లప�ర���  అన�  ���  వం���          
�త  ఆ�గ� ��  ���  �ంద  వ�� �.  ఇక� డ  భగవ��త  యం�  �ప� బ�న��          
��క  �వన�  ���న  బద����  కృష��తన� ��  ��పరచవ�� �.  ఈ        
��న�  ��రణ��  యజ��  �క  ��� �  �క  ��కృ�� �  సంతృ��  �ర�          
�యబ�  క�� �  ��యబ�  �న� �.  ��క  జగ��నంద�  కర� �  ఎంత         
అ�క��  కృష��తన� �  నం�  �క  ��� �  �ర�  �ర� �ంపబ��  అంత         
అ�క��  ��వరణ�  ఆ�� �� క��  ��ందగల�.  ‘�బహ� �’  అ�       
శబ��న�  ‘ఆ�� �� క�’  అ�  అర ��.  ��కృష�భగ���  పర�బహ� �.  అత�        
�వ� శ�ర  �ం��  ఆ�� �� క  �జ�న  ‘�బహ� �� �’�  ��వబ��.  ����  క��న         
�ప���  ఆ  �బహ� �� �  యం�  ����ం��.  ��  అ���� �  �య�  �క          
ఇం��య  తృ���త  ఆవ�ంపబ�న�� �  ��కమ�  ��వబ��.  ఈ  ��క�న        
�ర�  �ంట�  కృష��తన� ��  �ల�ంపవ�� �.  అ��  కృష��తన� ��       
అ�� ంపబ�న  వ����,  అ��  అ�� త�న  ���  �గ�ం����,  �గ�ం�        
��న��,  అ�� ం����,  ��  ఫ�త�  ల�� ��  �బహ� �  �క        
పరతత�� �  యనబ��.  ‘�య’�  ఆవ�ంపబ�న��  క��ం�  �బహ� �  ��క        
ప�ర ���  ��వబ��.  �బహ� �  �ర�  ����ంపబ�న  ��క  ప�ర ��  తన         
ఆ�� �� క  �ణ��  ���  �ం��.  ��ం���త�న  �తన� ��  �బహ� ��        
(ఆ�� �� క  తత�� ����)  ��� ట�  కృష��తన�   ��న�.  అ��  కృష��తన� �        
నం�  మన��   ����  �ల���ం�  ����  ‘స��’య�  ��వబ��.  అ��         
ఆ�� �� క  ���  యం�  �యబ�  సర� �  యజ��  �క  భగ���  �ర�  �యబ�           
�వ  యనబ��.  క�క  అ��  ఆ�� �� క  �తన� ���  యం�  అ�� ం���.         
అర� ణ�,  �గ�ం���  �క  �ర� �ం�  ��(కర �)  ఫల�  �క  అం�మ  �భ�          
ల�� �   పర�బహ� ��   ఏకమ��.   అ��   కృష��తన�    ��న�.  
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�వ��ప�   యజ�ం   ��న:   ప�� �స�   I  

�బ�� �� వప�   యజ�ం   య����ప�హ� �   II  

 
అ��ద�  

�ంద�  ���  ��ధ  యజ��ల  �� �  �వతల�  �స� �  ��ం��.         
మ��ంద�   పర�బహ� మ��   అ�� యం�   �మ��   ����.  

 
�ష� �  

�న  �వ�ం�న���,  కృష��తన� �న  ��� క �ధర�   �ర� హణ  యం�       
�ల��న��  ప��ర���  �క  �పథమ  �����  య�  ��వ  బ��.  ��          
అ�వం�  యజ��ల�  �వ�ర� న�  నం�  ఒన�ం����  �ంద�  గల�.        
మ��ంద�  పర�బహ� ��  �క  ���ర  �బహ� ��  ఉ��ం�  ��  కల�.  ఇ��          
��ధ  వర ��ల  న�స�ం�  ��ధ��న  యజ���  కల�.  ��  �స�వ�న�,         
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��ధ  కర �ల�  �యబ�  అ��  యజ��  లంద�  ��ధ  వర ���  �వల�  యజ��           
�క�   �హ�   వ� �కరణ��  ��త�  ��ం��.  ��  �స�వ�న�,  యజ�మన�         
య��డ�  ��వబ�  ������  అన�  ��� �  ��త� ర ��  �యబ�న�.  క�క         
��ధ��న  యజ��ల  న�� ం��  �ం�  �ప�న  తరగ���  �భ�ంపవ�� �.        
ఒక�  ��క  సంపదల  �ర�  �యబ�  యజ��,  మ�క�  �వ� �� న  ����  �ర�           
�యబ�  యజ��.  కృష��తన� వం��  ������  సంతృ��  పర�ట�  ��క        
వ���ల  న�� ం��  త� �ం��.  ��� �క  �ఖ��  ����  తమ        
���ర ��ల�  ఇం���,  ��� �  వం�  �వతల�  సంతృ��  పర�ట�        
అ�� ం��.  ఇత��న  ���ర���  (�����)  ���ర�బహ� �  నం�       
�నమ�ట  �� �  తమ  వ� � �త� ��  అ�� ం��.  ��క  జగ���  ��ం�ట         
మ��  ��  యం�  ���,  జల�,  ఉష��  �న� �  ���  సమ��� ం��          
�������  �య�ంపబ�న  శ� �వం��న  ���  ��ధ  �వత�.  ��క        
�భ�లం�  ఆస� �  క��న��  అ��  �వతల�  ��క  కర� �ండ  న�స�ం�         
�యబ�  ప�  యజ��ల  �� �  ��ం��.  అ����  ‘బ�� శ� ర���’  �క         
ప�  �వతల�  �శ� �ం���  అ�  ��వబ���.  ��  �ంద�  �వతల         
�ప�ల�  ��� �క�ల�  ��ం�  పరతత�� �  �క�   ���ర  తత�� ��        
ఉ��ం��,  �బ�� ��   యం�  తమ  వ� � �త� ��  ఆ��  ��  �బహ� �  నం�          
�నమ���.  అ��  ���ర���  (�����)  భగ���  �వ� స� �వ��       
అవగత�  ����ట�  ��  ���� క  కల� నల�  తమ  �ల��  ����ం��.         
ఈ  �షయ�న  �మ� కర� ల�  ����  తమ  ���భవ�  �ర�  తమ�న�          
���ర ��ల�  అ�� ంప�,  �����  పర�బహ� �  నం�  �నమ��        
ఉ��శ��  తమ  ��క  ఉ��ల�  అ�� ం�ర�  మ��ట�  �ప� వ�� �.  అ��         
���ర���  పర�బహ� �  యజ��ండ�  మ��  వ� � �త� �  �బ�� ��   యం�        
అ�� ంపబ��  ఆ��.  ��  అ����  వం�  కృష��తన� వం��  �వల�  ��కృ�� �         
����ర�  సర� ��  అ�� ం��.  ఈ  �ధ��  అత�  ��క  సంపద�  మ��          
ఆత�   అ�� ��  ��కృ�� ��  అ�� ంపబ��.  ఈ  �ధ��  అత�  �పథమ���  ��          
అ���� �.   ��   అత�   తన   వ� � �త� �   �న� ��   ��� వ�.  

 
 

4.26   

������ం���ణ� ��    సంయ��� ఘ   �హ� �   I  

శ�� ��� ష�నన�    ఇం��   ��� ఘ   �హ� �   II  

 

అ��ద�  

�ంద�  ���క  �బహ� ���  �శవ��  ఇం��య  �ర� �ల�  మ��        
ఇం��య�ల�  మ���గహమ��  అ�� యం�  �మ�  ����.      
మ��ంద�  �యమబ���న  గృహ���  ఇం���ర��ల�  ఇం��య�      
ల��   అ�� యం�   ఆ��   ����.  
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�ష� �  
�బహ� ��,  గృహ���,  �న�ప���,  స�� �  అ�  ���  ఆ�శమ�ల        

�న�లంద��  ఉత�మ  ���  ��  ఆ�� �� ��  �గ��న���  �నవ        
స�జ  �భజన  ఉ���ంపబ�న�.  �నవ  జన�   జం��ల  వ�  ఇం����భవ��         
అ�భ�ం�ట�  ఉ���ంప  బ�నం�న,  �న��  �కమ��  ఆ�� �� క       
�వనమం�  ప����డ�� �  �ధ��  ���  ఆ�శమ��  ఏ�� �       
�యబ�న�.  �బహ� ���  ఆ�� �� ���� �  �� �శ�న  ఇం��య  �గ�ల�       
త� �ం�ట  �� �  మన�� �  ��గ�ం�ట�  య�� ం��.  �శవణమ�న�       
అవ�హన  �ర�  �ల  ��త�నం�న  �బహ� ��  �వల�  కృష��తన� �న�        
సంబం�ం�న  వచన�ల�  ��త�  �శవణ�  ���.  అన�  అత�        
��కృష�భగ���  �లల  �శవణ  �ర �న�  లం�  ����  �మ�� �  �ం��         
(హ��� ���ర �న�).  అత�  తన  �శవణ��  ‘హ�కృష�  హ�కృష�’  అ�  �వ� శబ�         
తరంగ�ల  �శవణ�  నం�  ����ం��  ఇతర  ��క  ధ� �  తరంగ�ల  �ం�          
తన�  ��గ�ం����.  అ��  ఇం��యతృ��  �ర�  �ంతవర�       
అ�మ�ంపబ�న��  గృహ���  ��  అ��  అ�మ��  అత� ంత  ��గహ��        
�ర� � �ం��.  ��న�గ�,  మ��  ప�ర ��ల�  ��ం�ట,  �ంసభ�ణ�       
అ�న�  �నవ  సంఘ�  �క�   ��రణ  స� �వ��.  ��  �యమబ���న         
గృహ���  �యం�తణ��  ��న  �గ�  నం�  ��  ఇతర  ఇం��య  �గ�          
లం�  ��  �మ�� �  ��.  ��న  �వన��  �య��ంపగ���  ��న�         
ధర� సమ� త�న  ��హ�  �గ�క  స�జమంత�  �ప�ర�  �ం��న� �.       
�యమ  బ���న  గృహ���  ఉన� త�న  ఆ�� �� క  ��త�  �ర�  తన  ��రణ          
స� �వ�న  ఇం��యతృ���  త� �ం�  �న� ం�న,  అ��  �య�త�న  అ�స� ��        
��న   ఈ   సం�గ��త�   ��   ఒక�ధ�న   యజ��గ�   ప�గ�ంపబ��.  
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స�� ����యక�� �   ��ణక�� �   �ప�   I  

ఆత� సంయమ����    �హ� �   �� న���   II  

 
అ��ద�   

ఇం��య,  మ���గహ�  �� �  ఆ�� �భవ��  ��ం�ట  యం�  ఆస� �        
గల��  �ంద�  ఇం��య  కర� ల�  మ��  ��ణ���  కర� ల�        
మ��యమమ��   అ�� యం�   ఆ����   అ�� ం��.  

 
�ష� �  

ఇం��  పతంజ��  �ప���ంపబ�న  �గపద��  ��ంపబ�న�.      
పతంజ�  �గ��త�  లం�  ఆత�   ‘�పత� �త� ’�  మ��  ‘ప��త� ’�        
�ప� బ�న�.  ఆత�   ఇం��యతృ��  పట�  ఆస� ��  క���న� ంత  వర�  ‘ప��త� ’�         
��వబ��.  ��  అ��  ఆత�   ఇం��యతృ��  ఆస� ��  ���  నంతట�  ‘�పత� �త� ’�          
��వబ��.  ఆత� �హ�  నంద�  ప�  రక��న  ���ల�       
�ప��తమ��ం��.  ���  ����మ�  �� �  అ���  �ందవ�� �.       
�హ�  నంద�  ����  �య��ంపబ�  ���స��ల  �ం�  ఆత�   ���ప�ట�         
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ఎ��  �డ� డగల�  ����  �ం��క  ��న��,  �న�న�  ఈ  పతంజ�         
�గ��� ంత�  ఉప��ం��.  ఈ  �గపధ��  న�స�ం�  ‘�పత� �త� ’�  చరమ        
ల�� �.  అ��  ‘�పత� �త� ’  ��క  కర� ల  �ం�  �ర�ంపబ��.  కర ���  �శవణ�          
నం�,  ��త��  దృశ� �  నం�,  ��క  �సన  ��ట  యం�,  �హ�           
����ట  యం�,  హస���  స� ర� యం�  లగ� మ�� �  �ధ��       
ఇం��య�  ల�� �  ఇం��య  �షయ�  లం�  లగ� �  ఆత� �  అన� �న  �హ�           
�ర� �లం�  �ల��ట�  �డ� ��.అ�  ‘��ణ���’  �ర� ���      
�ప� బ��.  ‘అ�న���’  అ��ఖ��(��ంద�)  �పస�ం��.     
‘�� న���’  సం�చ,  �� �చ  (సం��ం�ట��,  �స��ం�ట��)  �ల�       
�రణమ��.  ‘స�న���’  స�నత� ��  �ల��� �.  ‘ఉ�న���’      
ఊర�� �ఖ��(��)  �పస�ం��.  ఎవ�న�  ��న�ప�శ��  �ం�న��      
��న�� ం��   ఆ�� ���   అ�� షణ�   ����ం��.  

 

4.28  

�దవ� య�� స��య��    �గయ�� స��ప�   I  

�� �� య�� నయ�� శ�    యతయ:   సం�త�వ�:   II  

 

అ��ద�  
క�న  �వత�ల�  ��ం��  �ంద�  తమ  సంపదల�  అ�� ం�ట  �� �,         
మ��ంద�  ��వ  త��యమ�ల�  ఆచ�ం�ట  �� �,  అ�� ంగ�గ       
��న��  అ�స�ం�ట  �� �  ��  �వ�   ����వృ���  ��ధ� యన�        
�న�ం�ట   �� �    �� న�ప�శ��   �ం���.  

 
�ష� �  

ఈ  యజ��ల�  ��ధ  �గ���  �భ�ంపవ�� �.  ప�  �ధ��న        
�నధర� �ల  �ప��  తమ  సంపదల�  �� గ�  ����  �ంద�  గల�.         
�రత�శ�  నం�  ధ���న  వర ���  ��  �జవం���  ధర� �ల�,        
అన� ��త��,  అ���ల�,  అ��లయ��,  ��� �ఠ��  వం�  ప�       
�ధ��న  ��� కసంస�ల�  �� �ం��ం��.  అ��ధ��,  ఇతర  ���లం�       
��  �దల�  అన� �,  �ద�   �ద�   �కర� �ల�  ఉ�త��  క�� ం�         
ధర� సంస��,  �ద� �ల�,  వృ�� �శమ��  అ�క�  కల�.  ఇ�వం�  ��� క        
కర� ల�� ��  ‘�దవ� మయ  యజ��’��  ��వ  బ��.  మ��ంద�  ఉన� త        
�వన  ����  �ర�  ��  ఉన� త  �క�ల�  ఉద��ంపబ�ట  �ర�  ‘చం��యన�’          
మ��  ‘���� స� �’  వం�  ప�రక��న  క�న  �వత  �యమ�ల�,        
తప�� ల�  స� చ� ంద��  �� క�ం��.  ఈ  ��న�లం�  �యమ       
�బంధనల�  ��న  ��త��  గ��ట  �ర�  ��వ�వత�ల�       
అవలం�ంపవల�  వ�� �.  ఉ�హరణ�,  ‘���� స� ’  ��యం�  �న��       
���  �ల�  (��  �ం�  అ��బ�)  గడ���  �ల�ం��న�.  ��� రక�ల         
ఆ�రప�ర��ల�  ��ంపక  ఏక�క �  �ం��.  గృహ��  ���  �ళ� �.  ఇ��         
��త  �ఖ��  �� గ�  ��న�  వం��  ‘త�మయ  యజ���’�        
��వబ��.  ఇంక�  మ��ంద�  �బహ� �  నం�  �న����  పతంజ�        
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�గ��న�  నం�  ��,  హఠ�గ’�  ��  ‘అ��ంగ�గ’�  నం�  ��         
(���ల�  ��)  �ల��  �ం��.  మ��ంద�  ��ధ��న  �ర ���త        
�ప�శ�ల�  ద�� ం��.  ఈ  అ�� స�  ల�� �  ��క  �పపంచ�  నం�         
ఏ��  ఒక  ����  ��  �యబ�  ‘�గయజ�’��.  మ��ంద�  ఉప�ష���,         
‘��ంత  ��త�’ల  వం�  �ద��స��ల�  ��  �ంఖ� �� న��  అధ� యన�        
��టయం�  �ల�ం��.  అ�య�� ��  ‘�� �� య  యజ���’  �క       
అధ� యన  యజ��  నం�  �ల��ట  యనబ��.  ఈ  �ధ��  ��లంద��         
అ�క  రక��న  యజ��లం�  �శద��  �ల��  ఉన� త  �వన  ���  �ర�          
అ�� �ం��.  ��  భగ���  �పత� �  �వ�  �న� ం�న  కృష��తన�   మ�న�         
���  �న� �న�.  ���  �న  ��పబ�న  ఏ  �ధ�న  యజ��ల  �త�          
�ంద�ల�.  �వల�  భగ���  మ��  అత�  ����క  భ��ల  కృప�త�         
���   �ందవ�� �.   క�క�    కృష��తన� �   �వ� �న�.  

 
 

4.29   

అ��   �హ� �   ��ణం   ���   �నం   త�ప�   I  

����నగ�   ��� �    ����మప�య�:   I  

అప�   �య���:   ����   ����   �హ� �    II  

 
అ��ద�   

����మ�  �� �  స��  యం�  ��వ��  ఇం�ం��  ��ణ��        
అ�న�  నం�  మ��  అ�న��  ��ణ�  నం�  అ�� ంప  య�� ం�,         
�� స�  సం�ర���  బం�ం�,  అంత� �న  స��  మ�� ల���.       
మ��ంద�  ఆ�ర��  �య��ం�  ��ణ����  ��ణ���  నం�       
యజ���   అ�� ం��.  

�ష� �   
�� స�  �య��ం�న��  ఈ  �గపద��  ‘����మ�’  అనబ��.  ఈ        

�గపద��  ��ధ��న  ఆసన�ల  �� �  ‘హఠ�గ’  పధ��  నంద�  ��రంభదశ�         
అభ� �ంపబ��.  ఇం��య  ��గహ�  �ర�  మ��  ఆ�� �� ����  నం�        
��గ�  ��ం�ట  �ర�  ఈ  పద��  ల�� ��  ఉ���ంపబ�న�.  ఈ  అ�� స�న          
�హ�లంద�  ��  చలన  �ర��ల�  �యం��ం�,  ���  ��  ��ద�దశ�         
�పస�ంప��ట  ఈ  �గపద��  యం�  యత� ంపబ��.  ‘అ�న���’       
అ��ఖ��  (��ం��)  �పస�ంప�,  ‘��ణ���’  ఊర�� ��  (��)  �పస�ం��.        
ఈ  �ం�  ����  ��ద�  దశల�  �పస�ంప�,  �వ��  ‘�రక’  ���యం�          
తటస��ల�న���  ‘����మ  ��’  �పయ�� ం��.  ఉ�� � స��      
��� � స�  నం�  అ�� ం�ట  య�న�  ‘�చక�’�  ��వబ��.  ����న        
���ల  చలన�  సం�ర���  స�ం�ం�న�� �  ��  ‘�ంభక  �గ�’        
నం�న� ���  �ప� బ��.  అ��  ‘�ంభక  �గ�’  �� �  ఆ�� �� క  �వన         
ప��ర�త� �  �ర�  �న��  ఆ�ర� ృ���  ��ంప  వ�� �.  ��కవం��న        
��  మ�క  జన� �  ���ండక  ఈ  జన� �  నం�  ప��ర�త� ��  ��ం�ట          
యం�  ఆస���  �ం��.  ���ర�  ��  ‘�ంభక�గ�’  �� �  ��త         
ప��ణ��  అ�క  సంవత� ర�ల�  వృ��  �����.  ��  కృష��తన� వం��        
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ఎల��� �  ��కృష�భగ���  �వ�   �వయం�  �ల��  �న� ం�న  సహజ���        
ఇం��య�ల�  �యం��ం�న�డ��.  అత�  ఇం��య��  ఎల��� �      
��కృ�� �  �వ  యం�  �ల��  �న� ం�న  అ�  ఇతర  కర� ల�  �ల��ట�          
అవ�శ�ండ�.  క�క  ���ంత�న  అ��భ���  సహజ���  ��కృ�� �       
�మ�న�  �ర� బ��.  క�క  అత�  ��త  ప��ణ��  ���ం�        
యత� �ల�  ఎన� ��  �య�.  భగవ��త(14.26)యం�  ���న���  అత�       
��ఘ�   �క �����   �ర� బ��:  

 
�ం    చ   �   వ� ���ణ   భ� ���న   �వ�   

స   ��న� మ��� ��   �బహ� ��య   కల� �   
 

“భగ���  అనన� �న  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న��  ��క  �పకృ�         
�ణ�ల�  అ�గ�ం�  �ంట�  ఆ�� �� క  ����  ఉద��ంపబ��.”  కృష��తన�         
వం��  అ��  ఆ�� �� క  �����  ��త�  �రం�ం�  అ��  �తన� �  నం�          
�రంతర�  �న���.  క�క  పతనమ��  �పశ� �  ఉద�ంప�.  �వ��  ఎ��         
ఆలస� �  ��ం�  ��ఘ�  అత�  భగవ��మ��  ���.  �వల�        
కృష��ప�ద��  �గ�ం�ట  �� �  �న��  అ�పయత� ���  ఆ�ర��       
�య��ం�న  �డ��.  అ��  ఆ�ర�యం�తణ  ఇం��య  ��గహ�న�  ఎంత��        
�డ� డగల�.  అ��  ఇం��య  ��గహ�  ���  ��క  భవబంధ�ల  �ం�  �� ��          
��ం�ట�   అవ�శ�   ��.  

 
 

4.30   

స��    �� �   యజ���   యజ���తకల� �:   II  

యజ����మృత��   ���   �బహ�    స�తన�   I  

 
అ��ద�  

యజ��ప�జన�  ���న  ఈ  కర�లంద��  �పఫల�ల  �ం�       
���ల���.  అ��  యజ�ఫలమ��  అమృత��  ఆ�� �ం�న  ��       
స�తన   �మ�   ��న�   ��గ�ం��.  

�ష� �  
�న  ��పబ�న  ��ధ  యజ��ల(�దవ� మయ  యజ��,  �� �� య  యజ��,        

�గయజ��)  �వరణ�  బ��  ఇం��య  ��గహ�  �ట�� ం�  పరమల�� మ�        
��య�న� �.  ఇం��యతృ���  భవబంధ�న�  �ల  �రణ�.  క�క�       
ఇం��యతృ��  �ం�  ��వ�న��  �న�   ���  యం�  �ల�న��  ఎవ� ��  సం�ర�          
��న��  మ��  ఆనంద�ల�  (స�� �నంద�)  ��న��  �శ� త����       
ఉద��ంపబ�  అవ�శ�  ��.  అ��  ���  స�తన  జగ��  నం�  (పర�బ�� �శ�న)          
గల�.  �న  ��� నబ�న  యజ��  ల�� ��,  ��క  ��త�  �పఫల�ల  �ం�          
����ం�ట�  �న�న�  �డ� ��.  ��త�  నంద�  ఇ��  ��గ�  �� ��         
�న��  ఈ  ��త�  నం�  �ఖ��  మ��  సంపదల�  �ం�ట�         
��ండ,  �వ��  ���ర  �బహ� �  నం�  �నమ�ట  �� �  ��  ��  ������న           
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��కృ�� ��  �ంగత� �  �ం�ట  �� �  ��  �శ� త�న  భగవ��మ��        
�ప��ంపగల�.   

 
4.31  

�యం   ��   స�� యజ�స�    ��   న� :   ��సత�మ   II  

 

అ��ద�   
ఓ  ��వంశ�����!  యజ���  �ర� �ంప�ం�  ఎవ��  ఈ  �క�న  ��         
ఈ  జన� �  నం�  ��  ఆనంద��  ��ంప��.  అ���డ  ఇక  త���          
జన� ��   ���    ���   �ప� �ల?  

�ష� �  
���  ఎ�వం�  ��క���  యం�న� �  తన  �జ���  పట�  అ��న��         

క���ం��.  అన�,  మన  �పజన� ల  ఫల�ల  �రణ���  ��క  ��త         
�ర� ��న� �.  �పజన� �న�  అ��న�  �రణ�.  అ��  ��క  బంధ�ల�        
�వన�  �న��ం�ట�  �ప��త�  �రణ�.  భవబంధ�  �ం�  ��� �        
�ం�ట�  �నవ  �ప�న  ��త�క� �  స��న  �ధన�.  క�క�  �ద��         
���  ��ం�ట�  ధర� �,  అర ��,  �య�త  ఇం��యతృ��,  �వ��        
�:ఖ��త���  �ం�  సం�ర���  ��� �  య��  �ర��ల�  ��ట  �� �         
మన�  ఒక  అవ�శ�  ���  �న� �.  ధర� �ర ��  (�క  �న  ��పబ�న  ��ధ           
యజ��ర� హణ�)  సహజ���  మన  సమస�  ఆ� �క  సమస� ల�  ప�ష� �ంపగల�.        
జ��  ���దల  అ�క  �న�  యజ��ర� హణ�  �� �  సమృ���  ఆ�ర�,         
��  �న� �న�  ల�ంపగల�.  �హ�  చక� �  ��ంప  బ�న�� �  సహజ���         
ఇం��య  ���భవ  �వ�  క���.  క�క�  �ద��  �య�త  ఇం��య  తృ��          
�ర�  ప��త  ��హపద���  �� ��ం��న� �.  త�� � �  �న��  �కమ��  ��క         
బంధ�  �ం�  �����  ఉన� త����  ఉద��ంపబ��.  భగ����       
�ంగత� ��  �ం�ట�  అ��  �క ���త  ���యంద�  అ�� న� త       
ప��ర�త� �.  ఇ�వర�  �వ�ం�న��,  అ��  ప��ర�త� �  య�� చరణ�  �� ��        
ల�ంపగల�.  అ��  �ద�ల  న�స�ం�,  యజ��ల�  �ర� �ం�ట  యం�        
�న��  ఆస���  ���,  ఈ  ��త�  నం�  �ఖ��  ఊ�ంప��.  ఇక  ఇతర           
�హ�  నం�,  ఇతర  �క�లం�  గల  �ఖ��  ���   ��� ��న� �?         
��ధయజ��ల�  �ర� �ం����  అ��నంద��  క��ం�ట�     
స� ర ��క�లం�  ��ధ  �ప�ణ�ల�  ��క  �ఖ��  గల�.  ��  కృష��తన�          
అ�� స�  �� �  ఆ�� �� క  �క�ల�  ఉద��ంప  బ�ట�  �న���        
అ�� న� త�న  ఆనంద�  యన� �.  క�క�  కృష��తన� ��  ��న  ��త�        
��త�   సమస�   ��క   �వన   సమస� ల�   ప��� ర�   �న� �.  
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4.32   

ఏవం   బ���   య��    �త�   ��హ� �   ��    I  

కర� ��   �����   స�� �వం   �� ��    ���� �   II  

 

అ��ద�   
ఈ  ��ధ  యజ��  ల�� ��  �ద�ల�  ఆ��ంపబ�న�  మ��        
అ�య�� ��  ��ధ  రక��న  కర� ల�ం�  ఉద� �ం�న�.  ���  య�ర�        
�ప�న   ఎ��ట   �� �   ��   ����   �ందగల�.  

 
�ష� �   

ఇంత����  చ�� ంపబ�న��  ��ధ  కర �ల�  అ��ణ��  ��ధ��న       
యజ���  �ద�లం�  ��� నబ�న�.  �న��  ��త�   ����వన�       
అత� �క��  ఆస���  �ం�ట�త  ��  �హ��  ��,  మన�� �  ��,  ����          
��,  కర� �న�ం�న���  ఈ  యజ���  ఏర� �పబ�న�.  అంత� �న  �హ�        
�ం�  ��� ��  క��ం�ట�  అ�య�� ��  ఉప��ంపబ�  �న� �.  ఈ        
�షయ�   ఇక� డ   స� య��   భగ���   �ఖత:   ��� �ంపబ�న�.  

 
 

4.33  

����   �దవ� మ��   య�� �   �� నయజ�:   పరన�ప   I  

సర� ం   క�� �లం   �ర�   �� �   ప�స�ప� �   II  

 
అ��ద�   

ఓ  పరంత�!  �� నయజ��  �దవ� యజ��  కం��  మహత�ర�న�.ఓ  ��� !        
కర� యజ��   ల�� ��   �వ��   �వ� �� న�   నం�   ప�స���   �ం��.   

 
�ష� �   

ప��ర�  ��న����  ��ం�  త�� �  ��క  � �శ�ల  �ం�  �� �  �ం�          
�వ��  ��మ�క �  భగవ�� వ  యం�  (కృష��తన� �  నం�)  �ల��ట�        
సర� యజ��ల  ��� ��శ�.  అ�న�,  ఈ  �ధ��న  యజ��ర� �ల�       
సంబం�ం�న  �షయ�న  ఒక  రహస� �  గల�.  �ప��క� �  ఈ  రహస� �         
తప� క  ఎ�గవ��.  క�క  కర �  �క�   �ప�� క  �శద�  న�స�ం�  యజ���  ��� ���           
��ధ  �ప�ల�  ��� �ం��.  కర ��  గల  �ప�� క  �శద�  �వ� �� న����         
��న�� �,అ��  యజ�కర �  ��న  ర�త��  �దవ� యజ��ల�  అన�  సంపదల�        
�� గ�  ��  ��  కం��  అ�క  అ�వృ��  �ం�న���  ప�గ�ంపబ��.         
ఎం�కన�  ��న����  క�గ��  యజ���  ��క����  �ం�  ఎ��  ఆ�� �� క         
�భ��  క��ంప�ల�.  అ��  �జ�న  ��న�  �వ��  �వ� �� న�  �క�          
ఉత� ృష�  ����న  కృష��తన� �  నం�  ప�స���  �ం��.  ��నవృ����ం�        
�యబ�  యజ���  �వల�  ��క  కర� �  �గల�.  ��  అ�  �వ� �� న  ����  �ర            
గ��న��  అ��  �ర� క�ప�ల�� �  ���  ఆ�� �� క����  �రగల�.  �తన� �        
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నంద�  �ద�ల  న�స�ం�  యజ�కర� �  ��� ���  ‘కర� �ండ’�  (�మ� కర� �)        
మ���� ���  ‘��న�ండ’  (పరమ  స�� �� షణ�  �వల�న  ��న�గ)�       
��వబ��.   ��   పరమల�� �   ��నమ�ట   అత� ంత   ��ష��.  

 
 

4.34  

త�� ��   �ప���న   ప��ప�� న   ���   I  

ఉప��� ��   �   �� నం    �� �నస�త�� ద�� న:   II  

 
అ��ద�   

ఆ�� �� ���� �  స��ం�  సత� �  ���ట  �ర�  య�� ం��.       
�నయ�ర� క��  �ప�� ం�,  అత��  �వ  ���.  ఆత� ద�� �       
తత� ��   ద�� ం�న   �ర�ట�   ��   �� న��   ఉప��ం��.  

 
�ష� �  

ఆ�� ���  �ర��  �స� ం�హ��  క�న�న�.  క�క�  తన�ం��       
వ�� �న� ��  ����క  ���ష�   పరంపర��  ఆ�� �� ���� �  స��ంపమ�       
భగ���  ఉప��ం�  ��� �.  ���ష�   పరంపర  ��� ంత��       
అ�స�ంప�ండ  ఎవ� ��  ������న  ఆ�� �� ���� �  ��ల�.      
��కృష�భగ���  పర���� �.  అ��  భగ���  �ం�  వ�� �న�   పరంపర�        
�న� ��  ఆ  ఆ����  ఆ�శ��  య�తథ��  తన  ��� ల�        
అంద�యగల�.  ����న��  కప��  ��న��  తమ  ఊ���ల  �� �        
ఎవ��  ఆ�� �� �����  �ంద�ల�.  “ధర� ం  �  ���  భగవ�త� �త�”  –         
ధర� �ర ��  భగ����  స� య��  �� ��ంపబ�న�”  అ�  ��మ�� గవత�       
(6.3.19)  ����న� �.  క�క  �న�క  ఊ����  ��  �ష� �దన�  �న��         
స��న  �ర��  ��న�  న�ప�ల�.  అ��  స� తం�త��  �యబ�        
���� ధ� యన�  �త  ఎవ� ��  ఆ�� �� క  ���వృ���  ��ంప��.  క�క        
�ప��క� �  ��న��  �ం�ట�  తప� క  ������న  ఆ�� �� ���� �       
స��ం�  సం�ర�  శర�గ��  �ం�,  ఆయన�  ఎ��  అహం�ర��  ��ం�         
�శద��  అల� �వ��  వ�  ��ంపవ��.  �స�వ�న�  ఆత� ద�� �న       
ఆ�� �� ���� �  సంతృ���  ఆ�� �� క  �వన  ���వృ���  గల  రహస� �.        
శర�గ�  మ��  ప��పశ� ల  స�� ళన�  ఆ�� �� క  అవ�హన�  త�న        
�ధన��.  ఎం�కన�,  శర�గ�  మ��  �వ  ��ండ  ఆ�� �� ���� �        
�ప�� ం�  �పశ� �  ��ష� �జన��  మ��  శ� ��న��  �గల�.       
�ప��క� �  ఆ�� �� ���� �  ��  ప���  ఉ�����  �వ��.  సహజ���        
��� �  యంద�  �శద��  గమ�ం�న  ఆ�� �� ���� �  �ంట�  అత��  �జ�న         
ఆ�� �� క  అవ�హన  క��న���  ఆ�ర� �ం��.  ఈ  ��క�న  �����        
అ�స�ం�ట  మ��  వ� ర �  �పశ�   ల�న�  �ర�ంపబ�న�.  �ప��క� �        
ఆ�� �� ���� �  �ం�  �నయ��  ��  �శవణ��  ��ట�  ��ండ        
�నయ�,  �వ,  ప��పశ� ల�  ��న�  �క�   స� ష��న  అవ�హన�  �డ         
�ందవల��న� �.  ������న  ఆ�� �� ���� �  తన  స� �వ���       
సహజ���  ��� �పట�  దయ�  క���ం��.  క�క  ��� �  అ��వ�  స�         
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�వ  ��ట  �ర�  �ద�ప�న��  అత�  �పశ� �  మ��  ��న�ధనల  �క�           
ఆ�న   �ప�న�   �   �ర�త� �   �ందగల�.  

 
 

4.35  

య�   �� ��    న   �న�� హ�వం   �స� �   �ణ�వ   I  

�న   ��న� ���   �ద�� �� త� న� �   మ�   II  

 
అ��ద�   

ఆత� ద�� �న  మ��� �  �ం�  య�ర�  �� న��  �ం�న��  మరల        
���� ��  ఇ��  �హ�న�  ����.  అ��  �� న��  సమస�  ���         
పర�త�   అంశ�య��  �క  ���ట�  అ�య�� ��  ��       
సంబం�ం�న��   ����ం��.  

�ష� �  
ఆ�� ����  �ం�న  మ��� �  �ం�  ��,  తత�� ��ల  �ం�  ��         

��న��  �ం�ట  వలన  క���  ఫ�త�  ��ల�� �  ������న  ��కృ�� �         
అంశ�న�  ఎ�గ  గ��ట�.  ��కృ�� �  కం��  �న� �న  �వన���  గలద�         
�వన�  ‘�య’  (�  :  ��;  �  :  ఇ�)యనబ��.  �ంద�  ��  ��కృ�� ��  ఎ��             
సంబంధ�  �ద��,  అత�  �వల�  ఒక  ����క  ����  ��త�న��         
మ��  పరతత�� మ�న�  ���ర  �బహ� �న��  ��ం��.  ��  �స�వ�న�        
భగవ��త  యం�  �ప� బ�న��,  ���ర  �బహ� �  ��కృ�� �  �హ�ం��        
�న� �.  ������న  ��కృ�� �  అ�� ం���  �ల�రణ�.  ‘�బహ�   సం�త’        
యం�  ��కృ���  ���  ��డ��,  సర� �రణ�ల�  �ర�డ��       
�ప� బ�న�.  ల�ల�ల�  అవ�ర��  �డ  అత�  ��న�   �స�రణ��        
�న� �.  అ��,  ���  �డ  ��కృ�� �  ��� ర��.  ��కృ���  అ��  �న�           
��� ర�లం�  తన  �ప�� క  ����  ��� �న�  ���ద  ���� ��  త�� �         
��ం��.  �స�వ�న�,  అ��  �వ�  స� �వ���   ��క�న�.  ��క        
�పపంచ�న  ఏ�న  వ����  �గ���  �భ�ం�న�  అ�  తన        
�లస� �ప��  ��� �న�ట  మన�  అ�భవ  �ద��న  �షయ�.  ��        
�����  పరత�� మన�  ఒక��  ఒక��  క��న�� �  ఒక��  స�నమ��,        
ఒక�  �ం�  ఒక��  ����న�  ఒక��  స�నమ��  ఎ�గ�ల��� �.  ��         
ఆ�� �� �   జగ��న�   సంబం�ం�న   సమస��   ఈ   �ధ�గ�   �ం��.  

 
పరత�� ��  ��� న  త�న  ��న�  �నం�న  మన�  �య�  కప� బ�         

��కృ�� ��  మన���  సంబంధ�  �ద�  ��ం��.  ��కృ�� �  ���� ంశల�న�        
మన�  అత�  �ం�  ��� ల�  ��.  మన�  అ��   �ధ�ల  ��కృ�� ��          
సంబంధ�  గల�ర�.  ��ల  �హ�ద��  �య�  ��  �స�వ�  ��.         
మనమందర�  ��కృ�� �  సంతృ��పర�ట  �ర�  ఉ���ంపబ�  ��� �.  ‘�య’        
�రణ�న�  అ����  తన  బం��ల�  గల  ��� �క  �హసంబంధ�        
��కృ�� ��  తన�  గల  �త�   ఆ�� �� క  సంబంధ�  కం��  ��� �  �ప�న�న��          
��ం��.  ��కృ�� �  �త�   ����,  ���న� ��  ��కృ�� �  �ం�  ���డ��         
మ��  ��కృ�� �  �ం�  ��  స� తం��డన�  ���  �వన  ‘�య’  అ�          
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ఉప��ం�ట  �ర�  భగవ��త  ఉ���ంపబ�న�.  భగ���  ��� ంశ��  ���        
�ర� �ంప  వల�న  �ప�జన�క�  గల�.  అ�న�  ���  ఆ  �ప�జన��         
అ���ల��  �స� �ం�  �వత�,  �న��,  మృగ��  వం�  �న�         
�హ�ల�  �ల�ల� బ��ం��.  భగ���  �వ� �వ�  �స� �ం�ట  �త�  అ��        
��ధ  �హ��  క���న� �.  ��  �న��  కృష��తన� �  �� �  భగ���         
�వ� �వ  యం�  �ల��నంత�  ఇ��  ��ం�  �ం�  ����డ��.  �వల�  అ��          
�ద��� న��  ����క  ఆ�� �� ���� �  �� ��  �ందగల�.  ���  ��న�        
��కృ�� ��  స�నమ�  ��ం�  �ల����.  పర�త� �,  ��కృ���  సమస�        
��ల�  పర��శ�డ��  మ��  అ��  ఆ�శయ��  ���  ���  �పకృ��         
��ం��ం�ట  �త  ���  తమ���  స� తం����  ��ం���� ర��       
ఎ�గ  గ��ట�  �స�వ�న�  ప��ర�  ��న�.  అ  �రణ�న�  ��  ��క          
�హ����త  ��కృ�� �  �స� �ం���� �.  అ��  ����త  ���       
కృష��తన� �  నం�  �ల��న�� �,  �� ��ర ��  నం�  �ల��న��  �ర�        
��మ�� గవత�(2.10.6)  ��� �ం�  �న� �  :  “�� �� ��� న� �  �పం  స� ��ణ        
వ� వ���:”-  ��కృష�భగ���  �త� ����(కృష��తన� ��)  ���  తన  �జ       
స� �ప���   యం�   ����ం�ట�   �� �   యనబ��.  

 
 

4.36  

అ�   �ద�   ��భ� :   స�� భ� :   �పకృత�మ:   I   

సర� ం   �� నప���వ   వృ�నం   సంత�ష� �   II  

 

అ��ద�   
ఒక�ళ  ��  ���� లంద���  పరమ���  ��ంపబ�న�  �వ�        
�� నమ��   పడవ   యం�   ���డ�న�   �:ఖస��ద��   �టగల�.  

 
�ష� �  

��కృ�� �  సంబంధ�న  తన  �జ����  గల  సంబంధ��  �న��  స��         
అవగత�  ����ట  పర�త� ృష��న�.  అ�  అ��న�గర�  నం�  జ���        
�వనసంఘర �ణ  �ం�  అత��  �ంట�  ఉద��ం��.  ఈ  ��క  జగ��  ��� ���          
అ��న  �గర�గ�  మ���� ���  ��నల��  �ట�బ�న  అరణ� �గ�       
వర �ంపబ��.  ఎంత�  �ప���న  ఈత���న�  స��ద�  నం�  ��ణర�ణ�        
కష��న�.  ఎవ�న�  �ం��వ��   అత��  ఆ  స��ద�  �ం�  ��  ��          
ర�ం�న�  అ��  ���  �ప�   ర��డ�  ��ంప  వ�� �.  ������  �ం�          
�గ�ంపబ�న  ప��ర�  ��న�  �� ��  �ర��.  అ��  కృష��తన� మ�  �క  ��� �          
సరళ�న�   మ�న� త�న�.  
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4.37  

య��ం�   స���    �� ర� స� ��� ��   ��న   I  

����� :   సర� క�� �   భస� ��   ���   త�   II  

 
అ��ద�   

ఓ  అ���!  మం��న�   అ�� క��ల�  ��ద�  ��న��,  �� నమ��  అ��          
��క   కర�    ఫల�ల   న�� ం��   ��ద�   �����.  

 
�ష� �  

ఆత�   మ��  పర�త�   మ��  ��  పరస� ర  సంబంధ��  ��� న         
ప��ర�  ��న�  ఇక� డ  అ�� �  �ల� బ�న�.ఈ  అ��   �పఫల�ల�  ��ండ         
�ణ� కర�   ఫల�ల�  ��  ���   ��ద  ���.  కర� ఫల�ల�  ��ధ  దశ�          
గల�:  క�గ��  ఫల�,  ఫ�ం��న�   ఫల�,  అ�భ�ం��న�        
ఫల�(సం�త  ఫల�).  ��  ���  �జ����  సంబం�ం�న  ��న�  సర� ��         
��ద  �యగల�.  �న��  సం�ర�  ��న��  �ం�న�� �  సం�త,        
��రబ��  వం�  సమస�  కర� ఫల�ల�� �  న�ం����.      
‘బృహ�రణ� �ప�ష��’(4.4.22)  నం�  ఇ��  �ప� బ�న�  :  “ఉ�  ఉ  ��ష  ఏ�          
తరత� మృత:  �ధ� ���”  -  “ఎవ�న�  �ప�ణ�   కర� ఫల�  ల�� ం��        
అ�గ�ం��.”  

 
 

4.38  

న   �   �� �న   సదృశం   ప��త�హ   �ద� �   I  

తత� � యం   �గసం�ద�:   ���త� �   �న��   II  

 

అ��ద�  
ఈ  జగ��  నం�  �వ�   �� న�  వ�  ప��త�  మ��  మ�న� త�న�          
��క� ���.  అ��  �� న�  సమస�  �గ�ల  ప�పక� ఫల�.  భ� ��క �  �వ         
యం�  ప��ర�త� ��  ��ం�న��  �ల�కమ�న  అ��  �� న��  తన        
యం�   అ�భ�ం��.  

�ష� �  
మన�  �వ� �� న��  ���   �ప���ం�న��  ���  ఆ�� �� క       

అవ�హన��  ఆ  �ర� ��  ����.  అ���వ� �� న�  వ�  ప��త�న�.        
మ��  ఉన� త�న�  మ�క� �  ��.  అ��న�  మన  బంధ���,  ��న�         
�� ���  �రణ��.  భ� ��క �  �వ  �క�   ప�పక�   ఫల�  ��న�.  �న��  అ��           
�వ� �� న��  �ం�న��  �ం��  తన  యం�  అ�భ�ం�ట  �త  ���ర�         
�హ� �న  ��కనవసర�  ��.  మ�క�ధ��  �ప� వ�న�న,  ఈ  ��న�        
మ��  �ం��  పరమల�� �  కృష��తన� �.  ఇ��  భగవ��త  �క�         
���క� �.  
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4.39  

�శద���   లభ�   �� నం   �త� ర:   సంయ����య:   I  

�� నం   ల�� �    ప�ం   �ం�మ����గఛ� �   II   

 

అ��ద�   
�వ� �� నతత� ��న  �శ�� వం��  ఇం��య�ల�  ��గ�ం�  అ��      
�వ� �� న��  �ం�ట�  అ��డ��.  ���  ��ం�  అత�  ��ఘ��        
పరమ�ం��   �ం��.  

�ష� �   
��కృ�� �  యం�  దృఢ��� స�  క��న  �న���  అ��  కృష��తన�   ��న�         

ల�ంపగల�.  కృష��తన� �  నం�  కర� �చ�ం�ట  �త�  ప��ర�త� �       
���ం�న�  ��ం���  �శ�� వం�  డనబ��.  భ� ��క �  �వ  ��ట  �� ��         
‘హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ��మ  హ��మ  �మ  �మ  హ�  హ�’              
అ�  మ�మం�త  జప�ర �న�ల  �� ��  అ��  �శద��  �ందవ�� �.  అ�         
�నవహృదయ�  నంద�  ��క  ��న� �  నంత��  ������.       
������,�న��  ఇం��య�ల�  �డ  ��గ�ంపవ��.  ��కృ�� �  యం�       
దృఢ��� స�  గల��  మ��  ఇం��య�ల�  �యం��ం���  కృష��తన�        
��న�   నం�   ఎ��   �ప� �   ��ండ   �లభ��   ప��ర�త� ��   �ందగల�.  

 

4.40  

అజ��� �శద��నశ�    సంశ���    �నశ� �   I  

�యం   ��   ��   న   ప�   న   �ఖం   సంశ�త� న:   II  

 

అ��ద�  
అ���య��న  ��స��గంథ�ల�  సం��ం�  అ����  మ��      
�శ�� ర���  భగవ�  �� న��  �ంద�లక  పతన�  �ం���.       
సంశ��� �న���   ఈ   �క�న   ��,   పర�క�న   ��   �ఖ�     ��.  

 
�ష� �  

అ��ర��  మ��  ����క��  అ�  అ�క�న  ��స  �గంథ�ల�        
భగవ��త  ��ష��న�.  ప�����న  �న�ల�  ����క  ��స�  లం�  �శద�  ��,          
��న�  ��  ఉండ�.  �ంద��  అ��  ��స��ల�  ���   �ంత  ��న�న� �          
మ��  సంద�� �త��  ���ం�  ���   �షయ�ల�  ఉదహ�ంప  గ��న�,        
���  ��సవచన�ల  �  ���  ��� స�ండ�.  మ��ంద�  భగవ��త  వం�         
��స��గంథ�ల  �డ  �శ��   ��� స�ల�  క���న� �  ������న  ��కృ�� �        
�శ� �ం�ట  ��,  అత��  అ�� ం�ట  ��  �య�.  అ����  కృష��తన� �         
నం�  �ల�న  �ల�.  ��  పతన�  �ం���.  �న  ��� నబ�న  �రంద��          
�శద�  ����  మ��  సం�హ�ల�  ���ం���  ఎన� ��  ఎ��        
���వృ���  ��ంప��.  భగ���  యం�  అత�  ��� ల  యం�  �శ��          
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��� స��  ����  ఈ  �క�న  ��  పర�క�న  ��  ఎ��  �భ�ల�          
�ంద�ల�.  �����  �ఖ�ండ�.  క�క�  �న��  ��స�గంథ�ల       
��� ంత�ల�  �శద��  అ�స�ం��  ��న����  ఉద��ంపబడవ��.  ఈ  ��న�        
ఆ�� �� క  అవ�హన�  ��న  �వ� ���  నం���ట�  �డ� దగల�.  అన�        
సం�హ��ల�  ఆ�� �� క  �� �  �షయ�న  ఎ��  �� న�  ��.  క�క�         
�ప��క� �  ���ష�   ప�ంప��గత��  వ�� �న�   �ప�   ఆ��� ల       
అ���డల   న�స�ం��   �జయ��   ��ంపవ��.  

 

4.41  

�గసన� � స�క�� ణం   �� నసం�న� సంశయ�   I  

ఆత� వన�ం   న   క�� �   �బధ� ��   ధనంజయ   II  

 

అ��ద�  
కర� ఫల�ల  న�� ం��  త� �ం�  భ� ��గ�  నం�  వ��ం��  �వ�         
�� న��  సం�హ��  న�ం��న� ��  �స�వ��  ఆత� �� న�  నం�       
����న��  ��.  ఓ  ధనంజ�!  ఆ  �ధ��  అత�  కర� ఫల�ల�         
బం�ంపబ�� .  

   �ష� �  
������న  ��కృష�భగ����  స� య��  ��ంపబ�న  భగవ��త      

ఉప�శ�ల  న�స�ం���  �వ� �� న�  �� �  అ��   సం�హ�ల  �ం�        
����డ��.  సం�ర�  కృష��తన� ��  తన�  భగ���  అంశ�ప��       
�� �ం�న��  అప� ��  ఆత� �� న�  నం�  ����  �ం��.  క�క�  అత�         
�స� ం�హ��   కర� బంధ�ల�   అ���   �ం��.  

 
 

4.42  

త�� ద�� నసం�తం   హృత�� ం   �����త� న:   I  

��� నం   సంశయం   �గ������ష�   �రత   II  

 
అ��ద�  

అం��  అ�� న�  వలన  �  హృదయ�  నం�  క��న  సం�హ�ల�         
�� నఖడ���  ��ం�  ���.  ఓ  �రత!  �గసమ�� �డ�  �ద��        
��ట�   ��� .   

�ష� �  
ఈ  అ�� య�  నం�  ఉప��ంపబ�న  �గపద��  ‘స�తన  �గ�’  �క         

����  �ర� �ంపబ�  �త� కర� ల�  ��వబ��.  ఈ  �గ  ��న�        
యజ�కర� ల�  సంబం�ం�న  �ం�  ��గ�ల�  క���ం��  :  అం��  ఒక�         
�దవ� మయ  యజ�మ�(��క  వ���� గ�)  ��వబ��,  �ండవ�  �ద�  ఆ�� �� క        
కర� �న�వం�  ఆత� �� న��  ��వబ��.  �దవ� మయ  యజ��      
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ఆ�� ����  అ�సం�ంప  బడ��  అ�  ��కకర� �  ప�ణ�ం��.  ��  అ��         
యజ��ల�  ఆ�� �� క  ల�� ��  �క  భ� ��క �  �వ�  �ర� �ం���  ప��ర�         
యజ���  ��న�డ��.  ఇక  మన�  ఆ�� �� క  �ర� క�ప�ల�  ���         
ప���ం�న�  ��యం�  �ం�  ��గ�ల�  �డవ�� �.  అం��  ఒక�        
తన�  ���   అన�  ఆత� �  ఎ��ట  (�� య  సహజ  ���)  ��,  �ండవ�           
������న  ��కృష�భగ���  ��� న  సత� ��  ఎ��ట  �గల�.  భగవ��త        
�ర���  య�తథ��  అ�స�ం���  ఆ�� �� క  ��న�  నంద�  ఈ  �ం�         
�ఖ�   ��గ�ల�  �లభ��  ����నగల�.  అ�����  ఆత�   భగ���        
యంద�  అంశ  య��  ప��ర�  ��న��  �లభ��  ల�ం��.  అ����         
భగ���  �వ� కర� ల�  �లభ��  అవగత�  ���నగల�  ��న  అత��  గల         
��న�  �భ�యక�  �గల�.  ఈ  అ�� య�  ఆరంభ�న  భగ���  �వ� కర� �         
అత�  �త�  చ�� ంపబ�న�.  అ��  �త  �ధనల�  అవ�హన  ����న��         
�శ�� ���  మ��  భగ����  �ప��ంపబ�న  �����  �� తం�ర� ��       
��� ��గపర�  ��న���  ��ంపబ��.  అ��  �ధన�  ల�ం�న  �మ� ట        
�డ  భగ���  స�,  ��,  ��నస� �ప��  అత�  �జతత�� ��        
����న����  �జ��  ��� ��స��.  అ��  అ��న�  కృష��తన� �  నం��        
�యమ�ల�  ��ం�ట  �� �  �కమ��  �ల��గల�.  ��ధ  �వతల  �ర�         
�యబ�  ��ధ  యజ��ల  �� �,  పర�బ�� �సన  �� �,  �బహ� చర� �  �� �,         
�య�త  గృహస�  �వన�  �� �,  �గ�  �� �,  తప��   �� �,  ��క  సంపదల           
�� గ�  �� �,  ��ధ� యన�  �� �,  వ�� �శమ  ధర� �  న�స�ం�ట  �� �         
కృష��తన� �  �గృత�  �గల�.  ఇ�య�� ��  �య�త  కర� ల�  ఆ�రప�        
�����  ��వబ��.  ��  ఈ  �ర� క�ప�  ల�� ం��  ఆ�� ����        
�ప��ంశ�.  క�క  ఆ  ల�� �ధన�  �ం�ం���  భగవ��త  �క�   �జ�న         
��� � �(�ధ��)  �గల�.  అ���క  ��కృ�� �  ����కత� ��      
సం��ం���  పతన�  �ం��.  క�క�  ఎవ�న�  భగవ��త�  ��  �క  మ�          
ఇతర  ��� క  �గంధ��  ��  ������న  ఆ�� �� ���� �  స�� �న  �వ         
మ��  శర�గ��  అధ� యన�  �యవ��.  అ��  �ం�  అ��� న� ��        
�న���  వ�� �న�   ���ష�   పరంపర  �ం�  ����క  ఆ�� �� ���� �        
వ�� �.  అ�క  ల�ల  సంవత� ర�ల�  �ర� �  �ర� ��న�  ఉప��ంపబ�,        
త�ప�  అత�  �� �  ఈ  ధ���  యం�  �� ���ం�న  ��కృష�భగ���  ఉప�శ�ల          
�ం�  అ��  ఆ��� �  ఏ��త�  ��లగ�.  క�క�  �ప��క� �  భగవ��త         
�ర���  �తయం�  ��పబ�న��  అ�స�ం��,  ఇత�ల�  �జ�న       
�ర��  �ం�  �డ��వ�  ప��ం�న��  �� ర �ప�ల  �షయ�న  �గ�కత        
వ�ంపవ��.  ��కృష�భగ���  �వ� ����  మ��  అత�  కర� ల�� ��       
�స� ం�హ��  �వ� ��.  ఈ  �షయ��  అవగత�  ����న��       
��ధ� యన�   ఆరంభ�   �ం��   �క �����   �ం��.  

 
��మద� గవ��త   యంద�   ‘�వ� �� న�’   అ�   చ����� య�న�  

భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  
 

---------  
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పంచ��� య�  

కర� �గ�   –   కృష��తన� స�తకర�    
 

5.1  
అ��న   ఉ�చ   

స�� � సం   కర� �ం   కృష�   �న�� గం   చ   శంస�   I  
య��� య   ఏత��కం   త��    ���   ���� తం   II  

 
 

అ��ద�  

అ������  ప���  :  ఓ  కృ�� !  ��త  న��   కర� �� గ�  �యమ�  ���           
���  భ� �  �క�  కర� �  �యమ�  ఆ��ం�  ��� �.  ఈ  �ం�ం��  ఏ�           
ఎ�� వ   ����యక�   దయ�   ��   �శ� య��   ��య   ���.   
 

�ష� �  

భగవ��త  యంద�  ఈ  పం���� య��  భగ���  �ష� �న  �న�క        
కల� నల  కం��  భ� ��  �యబ�  కర�   ��యస� రమ�  ��� ��� �.  భ� ��క �  �వ          
��క  �పకృ�  �ణ�ల�  అ�త�నడ�ట�  అ�  �న��  కర� ఫల�ల  �ం�         
�����  ���.  క�క  భ� ��క �  �వ  �స�వ�న�  �న�క  కల� నల  కం��          
�లభ�న�.  �� ���� య�న  ఆత� �  ��� న  ��ధ�క  ��న�  మ��  అ�         
�హ�నం�  బం�ంపబ�న  ��న�  �వ�ంప  బ�న�.  ‘����గ�’  �క        
భ� ��క �  �వ  �� �  ��క  బంధ�ల  �ం�  ��వ�ట  ఎ��   ��  ఆ  అ�� య�            
నం�  �వ�ంపబ�న�.  ��న  ���  యం�  �ల��  �న� ��  �యవల�న         
ధర� �  ����  ఉండవ�  తృ���� య�న  ��పబ�న�.  ��ధ       
రక��న  కర� యజ���  �వర�  �వ� �� న�  నం�  ప�స���  �ం�న�        
అ���న�  ��కృష�భగ���  చ����� య�న  ��ం��.  అ�న�  ప��ర�       
��నమం�  ����  క��  �ద��  �యమ�  చ����� య�  �వరన  భగ���         
అ���న�  ఉప��ం��.  ఈ  �ద��  భ� ��క �  కర�   మ��  ��న��  ��న          
కర�   ప��� గ�ల  ���ఖ� ��  ��కృ���  ఒ���  ��� ���  అ����        
�భమ�  ����  అత�  �శ� య��  కలవరపర��.  ��న��  ��న        
కర� స�� � సమన�,  ఇం��యతృ��  �ర� �ల  న�� ం��  �ర�ం�ట  య�       
అ����  ఎ��  �ం��.  ��  ఎవ�న�  భ� ��క �  �వ�  కర� �న�ం�న�,         
కర� �  �����ట  ఎట���?  మ��ట�  �ప� వ�న��,  కర�   మ��  �� గ�         
�ం�  పరస� ర  ��ద���.  క�క  స�� � సమన�(��న��  ��న  �� గ�)        
అ�� రక�ల  కర� ల  �ం�  ����  ��వ�  �ండవ�న�  అ����  ��ం��.         
ప��ర�  ��న��  ��న  కర�   ఎ��  బంధ��  క�గ�య  నం�న  అ�          
కర� ప��� గ��  స�నమ�  అ����  అవగత�  ���న  న���  ఇక� డ        
క��ం��న� �.  �బ��  ��  కర� ల�  ����  �ర�ంపవ��  �క  ప��ర�         
��న��   కర� �న�ంపవ��   అ�   అత�   ��య����� �.  
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5.2  

��భగ���చ   
స�� � స:   కర� �గశ�    �:��యసక���   I  
త���   కర� స�� � ��   కర� ��   ��ష� �   II  

 
అ��ద�  

������  స��న��� �:  కర� ప��� గ�  మ��  భ� ��  ��న       
కర� �  �ం��  ����  ����యక��.  ��  ఆ  �ం�ం��  కర�          
ప��� గ�   కం��   భ� ��క �   �వ�   ��న   కర� �   ఉత�మ�న�.  

 
�ష� �  

�మ� కర� �  (ఇం��యతృ���  ��న�)  ��క  బంధ�న�  �రణ��.       
�హ�ఖ� ��  �ం�ం�ం���  ఉ��శ��  కర� ల  �న�ం�  నంత�ల�       
���  ��ధర�ల  �హ�ల�  �ం��  భవబంధ�న  �రంతర�       
�న��వల��  �ం��.  ���  ��మ�� గవత�(5.5.4-6)  నం�  ఈ  ��ం�        
�ధ�గ   ��� �ం��న� �   :  

 
�నం   �పమత�:   ���   �కర�    య�ం��య��తయ   ఆ   పృ��   
న   ��   మ��    యత   ఆత� �   యమసన� �   � �శద   ఆస   �హ:  

 
ప�భవ��వద�ధ��   �వన�    ���సత   ఆత� తత�� �   

�వ��� ���వ�దం   మ�   �   క�� త� కం   �న   శ�రబంధ:  
 
ఏవం   మన:   కర� వశం   �ప�ం� �   అ�ద� �త� �� ప�య��   

���ర�    �వన� �   ����   న   �చ� �   �హ��న   �వ�   
 

 “�న��  ఇం��య  ���  యం�  అ�� స���  �ం��.  �ఃఖ��త�న         
�ప��త  �హ�  �ర� జన�   కర� ఫల��  ల�ం�న�న�  ���గ�ల�.  ఈ  �హ�         
��� �క�న�  ��ల�  అ�క  రక���  �ధ�  క��ం�  �న� �.  క�క�         
ఇం��యతృ��  �ర�  వ� �ం�ట  స��న�  ��.  �న��  తన  �జ����  ���           
�ప�� ంచనంత  �ల�  అత�  ��త��  ప�జయ��  �ం�న���       
��ంపవ��.  �న��  తన  �జ����  ఎ�గనంత�ల�  ఇం��య  తృ��        
ఫల�ల  ��ం�  కర� �  �యవల�  వ�� �.  అ��  ఇం��యతృ��  �వ��         
�మ�� �  �ం�నంత  �ల�  అత�  ఒక  �హ�  �ం�  మ�క  �హ�న�          
ప��మ�  �ందవల�వ�� �.  మన��   ఆ  �ధ��  �మ� కర� ల  యం�  లగ� �         
�న� �  మ��  అ��న��  �ప��త�  �న� �  ఏ��  ఒక�ధ��        
�ప��క� �  �����  భ� ��క �  �వ  యం�  ఆస� ��  �ం�ం�ం�  �నవ��.         
అ�� �  ఎవ� �న�  ��క  భవ  బంధ�  �ం�  ��� ��  �ం�  అవ�శ��          
�ందగల�.”  
 

క�క  ��న�క� �(��  ఈ  ��క  �హ�  �ద��  ఆత�   స� �పమ��         
�����  ��న�)  �� ��  �ం�ట�  స���.  �న��  ��త�   �వ��         
వ� �ంపవ��.  అ��  �య��  ��క  బంధ�ల  �ం�  త�� ం���ట  ఎవ� ���         
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�ధ� �  ��.  ��  కృష��తన� ��  ��న  కర� ఫ����  ��న  కర� ��.  అ��          
ప��ర�  ��న��  �యబ�  కర� �  �న��  �జ�న  ��న��గ��  మ�ంత         
దృఢతర�  �యగల�.  �స�వ�న�,  కృష��తన� �  ��ం�  �వల�       
�మ� కర� ల�  త� �ం�ట  వలన  బద���  �జ��  తన  హృదయ��  ప��త�         
���న�ల�.  హృదయ�  ప��త�  �నంతవర�  �న��  ఫ���  �వన�        
��న  కర� ల�  �యవల�వ�� �.  ��  కృష��తన� ��  �యబ�  కర�   సర� కర�          
ఫల�ల  �ం�  త�� ం���ట�  సహజ���  �డ� ��.  అ��  కర�   వలన  ��క          
����  ఎవ��  పతన�  �ం�  అవ�శ�ండ�.  క�క�  పత��య�న�        
����  కర� ప��� గ�  కం��  కృష��తన� స�త  కర� �  ఉత� ృష��న�.       
కృష��తన� �  ��ండ  �యబ�  కర� ప��� గ�  అసం�ర��.  ఈ  �షయ�        
‘భ� �ర�మృత   �ం��’(1.2.256)   నం�   ��ల   �ప   ��� �   ఇ��   ��� �ం��   :  

 
��పం�కత�   ��� �    హ�సంబం�వ��న:  
����:   ప��� �   ��గ� ం   ఫ��   కథ� �   

 
“�న��  �� ��  �ందవ�న�  ఉ�� హ��  �����న�  సంబం�ం�న       
వ���ల�  మ��  �షయ�ల�  �త�  ��క�ల�  ��ం��       
ప�త� �ం�న�,  ��  �� గ�  అసం�ర�  మనబ��.”  సర� �  భగ����        
�ం�నద��  మ��  ఎవ� ��  ���న�  ఆ�పత� ��  క��  �ండ        
�ద��  ����  ��న��  ���న� �� �  �� గ�  ప��ర��  �గల�.        
�స�వ�న�  ఏ���  ఎవ� ���  �ం�న�  �ద�  �ప��క� �  అవ�హన        
���నవ��.  అ�� �  �� గమ��  �పశ�   ఎ��  ఉద�ం��?  సర� ��        
��కృ�� ��  �ం�నద�  ఎ��న��  ఎల��� �  �� గ�నం�  �ల��న��న��       
�గల�.  సర� �  ��కృ�� ��  �ం��ం�ట  �త  అత�  �వ�ర�  సమస���         
���ంపవ��.  కర�   �క�   సమ�గ  �ప�న  ఇ��  కృష��తన� స�త  కర�   య�న�          
���ద  సం�ప�య�న�  �ం�న  స�� � ��  అవలం�ం�  కృ��మ�న       
ప��� గ�   కం��   అత� ంత   ��ష��న�.  

 
 

5.3  
��య:   స   �త� స�� � �   �   న   �� ��   న   �ం��   I  

�ర�� ం��    �   మ���   �ఖం   బ�� �   �ప��� �   II  
 
 

అ��ద�   
�ప�   ��ప��కమ�  గల  ఓ  అ���!  కర� ఫల�ల�  �� �ం�ట  ��,         
�ం�ం�ట  ��  �య���  �త�   స�� ��  ��యబ��.  ద� ంద�ల        
�ం�  ��వ��ం�  అ��  వ� � �  ��క  బంధ�ల�  �లభ��        
అ�గ�ం�   సం�ర���   ����డ��.  

�ష� �  
కృష��తన� �  నం�  ����  �మ�� �న��  �త� స�� �  య��.  ఎం�కన�,        
అత�  కర� ఫల�ల�  �� �ం�ట  ��  �ం�ం�ట  ��  �య�.  అ����         
��కృ�� ��  తన�  గల  �త� సంబంధ  �షయ�న  తన  �జ����  ఎ���ం��.         
�త� �  �వ� �న  భ� ��క ��వ�  అం���  �ం��.  అ��  �� �  ప��ర�         
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��నవం�డ��.  ��కృ���  సం�ర�డ��  మ��  ��  అ��  సం�ర��  �క�          
అంశన��  అత�  ����  ఎ��  �ం��.  అ��  ��న�  �ణ��న  మ��          
ప��ణ��న  స��నం�న  అ�  సం�ర��  �న� �.  అంశ�న� ��       
సం�ర���  స�న�  ��నం�న  ���  ��కృ�� ��  ఐక� �  �ం�ట  మ��         
�వన�  ఎన� ��  స��న�  ��.  ���  భగ����  �ణ��గ�  స���         
��  ప��ణ  ���  �ద��  �జ�న  �వ� �� న�  ��క�,  �ంత�  �న�వం�          
ప��ర�  �న��  �యగల�.  అ����  ఏ�  ��న�  ��కృ�� �  �ర�  ���          
క�క  అత�  మన��   నం�  ద� ంద� �వ��  క��ంచ�.  ఈ  �ధ��         
ద� ం�� ���   అత�   ఈ   జగ��నం��   ����   �ం��.   

 
 

5.4  
�ంఖ� ��   పృథ�� �:   �పవద��   న   ప���:   I  
ఏకమ�� ��త:   సమ� �భ��� న��   ఫల�   II  

 
అ��ద�  

�వల�  అల� ���  భ� ��క �  �వ�(కర� �గ��)  ��క  జగ��  �క�         
�� �ష�త� క  అధ� యన�న�  (�ంఖ� �న�)  �న� �న��  ప����.      
��  ఈ  �ం�  �ర��ల�  ఏ  ఒక� ���  సమ�గ��  అ�స�ం�న�         
�ం�ం�  ఫల�ల�  �న��  �ందగలడ�  �జ�న  పం���       
��� ��.  

�ష� �  
ఆత�   ఉ���  �����ట�  ��కజగ���  ��� న  �� �ష�త� క       

అధ� యన�  �క�   ల�� �.  ��� �  ��  పర�త� �  ఈ  ��క  జగ��న�          
ఆత� �  ��� �.  భగ���  భ� ��క �  �వయం�  పర�త�   �వ  �డ  ��త�          
�న� �.  వృ��  �క�   �ల��  క���ట  ఒక  పద����,  ఆ  �ల�న�          
����ట  మ�కపద��.  �జ�న  ‘�ంఖ� �� న’  తత�� ��  అధ� యన�       
����  ��క  జగ��న�  �ల�న  ��� ��  క���న  �దప  ప��ర��న         
��న��  భగ���  �వ  యం�  �ల���.  క�క�,  ����ంశ��        
న�స�ం�  ��న�,  �ం�ం�  ల�� ��  ����  �నం�న  ఆ  �ం�ం���         
�ద�  ��.  పరమల�� ��  ��య���  ‘�ంఖ� �’  మ��  ‘కర� �గ’�ల        
�ప�జన��  �న� �ల�  ప����.  ��  పం���న��  ��త�  ఈ        
�ం�   �న� పద��ల   ల�� �   ఒక� �న�   ����   ఎ���ం��.  

 
 
 

5.5  
య�� ం�� :   ��ప� �   �� నం   త�� �ర�   గమ� �   I  
ఏకం   �ంఖ� ం   చ   �గం   చ   య:   పశ� �   స   పశ� �   II  

 
అ��ద�  

�ంఖ� తత��   �� �షణ�  �� �  �ందబ�  ����  భ� ��క ��వ  �� ��        
�ందవ�� న�  ఎ��  త�� రణ��  �ంఖ�   మ��  భ� ��గ�  �ం��        
ఒ��� ��   �న� ���   ���ం���   య�ర�దృ��   క��న�డ��.  
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�ష� �  

��త�  పరమల�� ��  క���ట�  ��� క  ప��ధనల  �స�వ       
�ప�జన�.  ��త  పరమల�� �  ఆ�� ���  అ�నం�న,  ఈ  �ం�        
�ర��ల  యంద�  ప��మ�లం�  ఎ��  �ద�  ��.  ‘�ంఖ� ’  తత�� ప��ధన         
�� �  ���  ��క  జగ��  �క�   అంశ  �ద��,  సం����న  పర��� �          
�క�   అంశ�న��  �న��  ��� రణ�  వ�� �.  క�క�  ��త� �  ��క         
జగ���  ఎ��  సంబంధ�  �ద��  మ��  ��  కర�   ల�� ��  పర�త� �          
ఏ�న  సంబంధ��  క��  �ండవ�న�  �న��  ఎ�గగ���.  అ��        
కృష��తన�   �వన�  కర� �న�ం�న�  అత�  తన  �జ���యం�       
�ల��న�డ��.  �ద�  పద���న  ‘�ంఖ� ’  ��న�న  �న��       
��కప�ర ��  �ం�  అ�స���  �వ��.  �ండవ  పద���న  భ� ��గ�  నం�         
అత�  కృష��తన� స�త  కర� లయం�  ����  ఆస���  �వ��.�హ� దృ���  ఒక        
��న�  నం�  అ�స� ��  మ�క  ��న�  నం�  ఆస� ��  �చ�ం�న�         
�జ�న�  �ం�  పద���  ఒక� �.  ��కత� �  �ం�  అ�స� �  మ��  ��కృ�� �          
పట�  ఆస� �  �ం��  ఒక� �న��  �షయ��  �ంచగ��న��  య�ర�దృ���        
క���ం��.  

 
 

5.6  
స�� � స��   మ���   �ఃఖ��� మ�గత:   I  
�గ���   ���ర� హ� న   ����గచ� �   II  

 
అ��ద�  

ఓ  మ�  ��డ�న  అ���!  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల�న�ండ  �వల�          
కర� ల�  త� �ం�ట  �� �  ఎవ� ��  �ఖ��  �ంద�ల�.  ��        
భ� ��క �   �వ   యం�   �ల��న   ��   ��ఘ��   పర�బహ� ��   �ందగల�.  

 
�ష� �  

��� � �ల  యం�(స�� � ��శమ�  నం�న� ��)  �ం�  తరగ�ల      
��  కల�.  ����  స�� � ��  ‘�ంఖ� ’తత�� ��  అధ� యన�  ��ట        
యం��,  �ష�వ  స�� � ��  ‘��ంత  ��త�’ల�  త�న  �ష� ����         
��మ�� గవత  తత�� ��  అధ� యన�  ��ట  యం��  �ల��  �ం��.        
����  స�� � ��  �డ  ‘��ంత  ��త�’ల�  ప�ం��.  ��  ���ర�         
��  శంక���� ల�  ర�ంచబ�న  ‘��రక  �ష� �’  అనబ�  తమ  �ంత         
�� �� న��  ఉప��ం��.  �గవతధర�   సం�ప�య�న�  �ం�న  �ధ��       
‘�ంచ���క’  ��న�  న�స�ం�  భగ���  భ� ��క �  �వ  యం�        
�ల���ం��.  క�క�  �ష�వ  స�� � �ల�  భగ����  ��  �వ�         
�వయం�  ఎ�� రక��న  �ర� క�ప�  �ం��.  ���  ��కకర� ల�  ఎ��        
సంబంధ�  ��న� �,��  భగవ�� వ  �ర�  ��ధ  ర�లకర� ల  యం�        
�ల���ం��.  ��  ����  స�� � ��  �ంఖ� �,  ��ం�ధ� యన�,       
�న�క  కల� న�  లం�  �ల��  భగ���  �వ� ��  మ��మ�        
అ�భ�ంప�ల�.  అ�  �ర ���న  తమ  అధ� యన�ల  �త  ��  ��� ���         
పర�బహ� ��  ��� న  �న�క  కల� నల  పట�  ���  �ం�  స��న  అవ�హన�          
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��ం��  ��మ�� గవత��  ఆ�శ�ం��.  క�క  ���  ��మ�� గవత       
అధ� యన�  అ�న�  �వల�  �శమ�  �గల�.  �స�వ�న�  అ��  �ష�   �న�క          
కల� న�  మ��  కృ��మ��న  ���ర  �వరణ�  ల�� ��  ����        
స�� � �ల�  �రర �క�ర� ��.  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��  �న� ��  �ష�వ        
స�� � ��  తమ  ఆ�� �� క  �ర� �కమ�ల�  �ర� �ం��,  ఆనంద�       
న�భ�ం��,  �వ��  భగవ��మ��  ���మ��  ��� స��      
క���ం��.  ��  ����  స�� � ��  ��� ���  ఆ�� ���  �ర��        
�ం�  పతన�  �ం�  ��� క  మ��  పర�త  �ర� �ల  వం�  ��క  కర� ల�           
���  ఆరం�ం��.  ��ంశ�మన�,  ఏ�  �బహ� �,  ఏ�  �బహ� �  �ద��         
�న�క  కల� నల  యం�  �మ�� �  �ం�  ����  ��� � �ల  కం��         
కృష��తన� స�త  కర� ల  యం�  �ల��న��  ఉత�మ���  యం�       
�ల��న����.  అ�న�  ఆ��ద  స�� � ��  ��  బ�జన� ల  �దప        
కృష��తన� ��   �ందగల�.   

 
 

5.7  
�గ���   ���� ��    ���త�    �����య:   I  
సర� ���� ����    �ర� న� �   న   �ప� �   II  

 
 

అ��ద�   
భ� �����  కర� �న�ం����,  ���� �� ��,  తన  మన�� �,      
ఇం��య�ల�  జ�ం�న���  అ�  �న��  స�� ల�  ����       
�ం��.  అంద��  అత��  ����  ఉం��.  అ����  స�  కర� ల         
���ం��న� �   ఎన� ��   బ���   ��.  

 
�ష� �  

కృష��తన� �  �� �  �� ��ర ��న  పయ�ం���  సర�   ��ల�       
పరమ  ����  �ం��.  సర� ���  అత��  ��య�  �ం��.  అం��         
అత�  యంద�  కృష��తన� �  �రణ�.  వృ��  �క�   ప�త���,  �ఖ��         
వృ��న�  �న� ��  �న���,  ఏ  ���  ��కృ�� �  �ం�  �న� �  �ద�          
అ��వ� � �  ��ం��.  వృ��  �ద��  ����ట  �� �  ఆ  ��  ప�త�ల��,          
�ఖల�� ం���  సరఫ�  య�న��,  ఉదర�న�  ఆ�ర�  సమ��� ట       
�� �  శ� �  సహజ���  �హమంత���  �� �ం�  న��  అత�  చక� �         
ఎ���ం��.  కృష��తన� ��  ��  కర� �న�ం�  ��  �వ��  వ�  అంద��         
��ం�ట  �త  అత�  అంద���  ��యమ��.  అంద��  అత�  �వ�         
తృ���ం�ట�  అత�  �ద��న  అంతరంగ��  క���ం��.  అత�  అ��        
�����ం�ట  �త  అత�  మన��   ����  ��గ�ంపబ�,  అ��  ��గహమన��          
�� �  ఇం��య�ల��   ����  ��గ�ంప  బ��.  మన��   స�  ��కృ�� �  యం�          
లగ� �  �ం�ట  �త  ��కృ�� �  �ం�  అత�  �రమ�ట  ��,  కృష��వకం�          
ఇతర��న  కర� ల�  ఇం��య�ల�  �ల��� ట�  ��  అవ�శ�ండ�.       
��కృ�� ��  సంబంధ�  ��  ఏ  �షయ�ల�  అత�  �న�ర�.  ��కృ�� ��         
అ�� ంపబడ�  ఏ  ప�ర ���  అత�  �న�ర�.  అ��ధ��  ��కృ�� ��  ఏ         
సంబంధ���  �ప�శ�న�  అత�  ��ర�.  క�క�  అత�  ఇం��య��        
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����  �యం��ంపబ�  �ం��.  ఆ  �ధ��  �యం��ంపబ�న  ఇం��య��        
గల��  ఎవ� ���  అప�ర��  �య�.  అ�న�  :  �ద�రంగ�  నం�         
అ����  ఇత�ల�  ఎం��  అప�ర�  �యదల��?  అత�       
కృష��తన� వం��  ��?”  అ�  ఎవ� �న�  �ప�� ం�  అవ�శ�  కల�.  అ����         
��  అప�ర�  �వల�  �హ� �న�  ��త�.  ఎం�కన�       
(�� ���� య�న  ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న��)  ఆత�   చంపబదనం�న      
�ద�రంగ�న  సమ��న  �రంద��  వ� � �గత��  ఆత� �ప�న      
��ం���  �ం��.  ఆ�� �� కదృ���  ��న�  ����త  సం��మ  రంగ�        
నం�  ఎవ� ��  మర�ంప��.  స� య��  రణరంగ�న  ���  �న� ��        
��కృ�� �  ఆ����ర�  వ�స��ల  వం�  ��  �హ��  ��త�  �ర� బ�న�.         
అన�  అ����  ����త  �ద�రంగ�  నం�  �ద��  ���న� �  �వల�         
��కృష�భగ���  ఆజ�ల�  సం�ర�  కృష��తన� ��  �ర� � �ంప��  �న� ం�న       
అత�  �స�వ�న�  �ద��  �య���  అ�� �.  అ����  ఎన� ��        
కర� ఫల�ల�   బ���   ��.  
 
 

5.8-   9  
�వ   �ం�త� ���   ���   మ�� త   తత�� ��   I  

పశ� �   శృణ� �   స� ృశ�   ��ఘన� శ� �   గచ� �   స� ప�   శ� స�   II  
�పలప�   �సృజ�   గృహ��� �� ష�� �షన� �   I  
ఇం����ం�����ఘ   వర�ంత   ఇ�   �రయ�   II  

 
 

అ��ద�  
�వ�   �తన� వం��న  వ� � �  ��ట,  ��ట,  ��ట,  �సన��ట,        
��ం�ట,  అ���  క��ట,  ���ం�ట,  �� �ం�ట  వం�  �ర� �ల�        
���న� �  ��  �స�వ��  ఏ���  ���ం�ట  �ద��       
తన���  ఎ���ం��.  ఏలయన  ��� �న��,  �స��ం�      
�న� �� �,  �గ�ం�న�� ��  �క  క�� ల�  ���న�� ��  �క       
���న� �� ��,  ��క��న  ఇం��య��  ��త�  ఇం���ర�      
�షయ�ల�  �ల��  �న� వ��  మ��  ��  ��త�  ��  �ం�         
�ర��   �ం�న��   స�   ఎ��   �ం��.  

 
�ష� �  

కృష��తన� వం��  �ద����  యం�న� ం�న  కర �,  కర� ,  స�� �శ�,       
�పయత� �,  అదృష��ల�  ఐ�  �ధ��న  �రణ�ల�  ఆ�రప��న�   ఎ��        
కర� ల��  అత�  సంబంధ��  క���ండ�.  అత�  ��కృష�భగ���       
�వ� �న  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��  �ం�ట�  అం��  �రణ�.  తన         
�హ��డ�,  ఇం��య�ల�డ�  వ� �ం��న� ��  కనప�న�,  అత�      
ఆ�� �� క  క�ప�న  తన  �స�వ  స� �ప����  ���   స�  ఎ���ం��.  ��క          
�వన�  ఇం��య��  ఇం��య  �గ�  �ర�  �ల��  �ండ�,  కృష��తన� �         
నం�  అ�  ��కృ�� �  ఇం��య  ����ర�  ����ంపబ��.  క�క�        
కృష��తన� వం��  ఇం��యకర� ల�  �ల��న��  క��ం�న�  అత�      
ఎల��ళ�  ����  �ం��.  �� �ం��య��  ��ట  మ��  ��ట  వం�         
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�ర� క���  ��నస��ర�న  �ర�  ��,  న��ట,  ����ట,  �స� �ం�ట  వం�         
క�� ం��య��  కర� �స�  ఉ���ంపబ�న�.  కృష��తన� వం��  అ��      
ఇం��యకర� ల�  ఎన� �  �ప����  ��.  అత�  భగ���  �త� ��డ�న        
ఎ���ం�ట�   భగ���   �వ�   తప�    అన� �ర� ��   �య�ం��.  

 
 

5.10  
�బహ� �� �య   క�� �   సజ�ం   త� �� �    క��   య:   I  
�ప� �   న   స   ��న   పద� ప�త��మ� �   II  

 
అ��ద�  

కర� ఫల�ల  న�� ం��  భగ��న�  అ�� ం�  ఆస� �  ��ం�  తన        
ధర� �ల�  �ర� �ం���  ���  అంటబడ�  �మ��వ�  �పకర�        
ఫ�త�ల�   �ప����   ��.  

�ష� �  
ఇక� డ  ‘��హ� �’  అన�  కృష��తన� �  నం�  అ�  అర ��.  �ం��క��         

‘�ప�న’  అ�  ��వబ�  ��క  జగ��  �పకృ�  ���ణ�ల  సం�ర�  �పదర� న�.          
“సర� ం  �త�  �బహ� ”(�ం��� ప�ష��  2),  “త�� �త�  �బహ�   �మ�పమన� ం        
చ  �య�”  (�ండ�ప�ష��  1.1.9)  అ�  �దమం�త��  మ��  భగవ��త  (14.3)          
యంద�,  “మమ  ��ర� హ�  �బహ� ”  అ�  ��క�న�  ��క  జగ��  నంద�          
సర� ��  �బహ� �  �క�   శ� ��న�  ��ం��న� �.  అన�  జగ��  నంద�         
�ర� ��  తమ�  �రణ�న  �బహ� �  కం��  �న� ���  వ� � �క�ంపబ�న�        
�స�వ�న�  అ�  �రణ�  కం�  అ�న� ��  �న� �.  ‘ఈ�ప�ష��’  నం�         
సర� ��  పర�బహ� �న�  �క  ��కృ�� ��  సంబం�ం�న�న�  �ప� బ�న�.       
క�క  సర� ��  ��కృ�� ��  �ం�నద��  ��కృ�� �  సర� �న�  �� �        
య��,  త�� రణ��  సర� ��  ఆ  భగ���  �వయం�  �ల�ల� వ�న�        
ఎ��న  ��  తన  �ప�ణ� కర� ల  ఫల�ల�  ఎ��  సంబంధ��  క���ండ�.         
��క  �హ�  �డ  ఒక  �ప�� క  �ర� �  �ర�  భగ����  �ప��ంప  బ�నం�న,           
��క  �హ��  �డ  కృష��తన� �  నం�  ����ంపవ��.  అ�� �  ��         
యం�  గల  �మ��  త�యబడన��  అ�  �పకర�   ఫల�ల�  అ�తమ��.         
భగ���  భగవ��త(3.30)  యం�  :  “మ�  స�� �  క�� �  సన� � స� ”-“�         
కర� లన�� ం��  �క�� ం��”  అ�  ����� �.  ��ంశ�మన�,      
కృష��తన� �  నం�  ����  ��ం��య�ల  �వన  న�స�ం�  వ� �ంప�,        
కృష��తన� వం��  �హ�  ��కృ�� �  ���  క�క  ���  ��కృ�� �  �వయం�         
����ంప   వ�న�   ��న��   వ� �ం��.  
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5.11  
��న   మన�   ��� �    �వ������ర�   I  

��న:   కర�    �ర� ��   సజ�ం   త� �� � త� �ద��   II  
 
 

అ��ద�  
���  ఆస� ��  ���  ఆత� ���  య�  �ప�జన�  �ర�  ��త�  �హ�          
�డ�,  మన��   �డ�,  ���  �డ�  మ��  ఇం��య�ల  �డ�         
కర� �న�ం��.  

�ష� �   
ఎవ�న�  ��కృ�� �  ఇం��య����ర�  కృష��తన� ��     

కర� �న�ం�న�� �  �హ�,  మన�� ,  ���  ��  ఇం��య�ల�  �యబ�  ఎ         
కర� �న�  ��క  ��ష� �  �ం�  ప��తమ��.  అన�  కృష��తన�   వం��         
��  కర� ల�  ఎ�వం�  ��క  కర� ఫల��  క�గ�ల�.  క�క�  ��రణ��         
‘స��ర�’ల�  ��వబ�  ప��త  కర� ల�  కృష��తన� �  నం�  �ల��        
�లభ��  �ర� � �ంపవ�� �  ��ల  �ప  ��� �  ‘భ� �ర�మృత  �ం��’(1.2.187)        
నం�   ఇ��   �వ�ం��   :  

ఈ�   యస�    హ�����    కర� �   మన�   ��   
���స� ప� వ���   �వ�� క �:   స   ఉచ� �   

 
“కృష��తన� �   నం�   వ� �ం����   (��కృ�� ��వ�)   �హ�,   మన�� ,   ���,  
��� ల�   ��క�ల�   ��వబ�   కర� ల   యం�   �ల��నప� ���   ��క  

జగ��న   �క �����   య��.”   
��త� ���  �నం�న  అత��  అహం�ర�  ��ం��.  ��       

�హ��  �ద��  మ��  ఈ  �హ�  తన�  �ందద��  అత�  ����          
ఎ���.  ��  ��కృ�� ��  �ం�న�డ�ట  �త  అత�  �హ�  �డ  ��కృ�� ��          
�ం�నద�  ��ం��.  అత�  తన  ఆ�న�  నం�  గల  సమస���  అన�          
�హ�,  ���,  ��� ,  ��త�,  ధన�  వం���  �ం�  ఉత� న� �న  సర� ��          
��కృ�� �  �వయం�  ����ం��.  క�క  అత�  �ంట�  ��కృ�� ��  స�� �త         
సంబంధ��  �ం��.  ��కృ�� ��  అత�  ��ఖ� ��  క���ం�       
��త� ���  వలన  క��  అహం�ర�న�  �ర��  �ం��.  ఇ��        
కృష��తన� �   నంద�   ప��ర�త�    ����   �న� �.   
 

 
5.12  

�క�:   కర� ఫలం   త� �� �    ������ �   �����   I  
అ�క �:   �మ��ణ   ఫ�   స��   �బధ� �   II  

 
అ��ద�  

��ర�న  భ� ��  క��న��  సర� కర� ఫల�ల�  ��  అ�� ం�ట�       
�ర� ల�న  �ం��  �ం��.  అ���క  భగవ�� వన�  �����  మ��        
తన  కర� ఫల�ల  �డ  ఆస� ��  క���న� ���  అ�  �న��        
���ద��.  
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�ష� �  
కృష��తన� వం���  మ��  ��త� ����  క���న� ��  వ� � ���  న�మ       

గల  �ద�మన�  �ద���  ��కృ�� �  యం�  ఆస���  �ండ�,  �ండవ��         
తన  కర� ఫల�ల  యం�  ఆస���  �ం��.  ��కృ�� �  యం�  ఆస���  �ం�          
�వల�  అత�  �ర�  కర� ల�  ఆచ�ం���  �శ� య��  �క �����.        
అ����  తన  కర� ఫల�ల  యం�  ఎ��  ఆస� ��  క��  �ండ�.  కర� ఫల�ల          
యం�  ఆస� ��  క���ం�ట�  �రణ�  �� �య  �వ��  కర� �న�ం�ట        
యన�  పరతత�� �  ��న�  ��ండ  స� తం�త��  కర� �న�ం�టయ�       
��మ�� గవత�  (11.2.37)  నం�  �వ�ంపబ�న�.  ������న  ��కృ�� �  ఆ        
పరతత�� �.  కృష��తన� �  నం�  �� �య�వన�  ��.  సర� �       
సర� మంగళక��న  ��కృ�� �  శ� �ఫల�  అ�నం�న  కృష��తన�   కర� ల�� ��       
అ��క��,  �వ� ��  మ��  ��క  �ప�వ�  �న���.  క�క�        
కృష��తన� �  నం�  �న��  ప��ర�  �ం��  �ం�  �ం��.  ��         
ఇం��యతృ��  �ర�  �భ��  గ�ం�ట�  ��� ��న��  ��  అ��  �ం��         
�ంద�ల�.  ��కృ�� ��  అన� ��  ����  స� తం�త�న  అ��త� �  �ద�        
�� �ం�ట�  �ం��,  �ర� యత� �న�  ఆ�ర�  �న� �.  ఇ��       
కృష��తన� �   నంద�   రహస� �.  

 

5.13  
సర� క�� �   మన�   సన� � �� ��   �ఖం   వ�   I  
నవ�� �   ��   ��   �వ   �ర� న�    �రయ�   II  

 
 

అ��ద�  
�హ���న  ���  తన  స� �వ��  �యం��ం�  �న�క��  కర� ల        
న�� ం��  త� �ం�న�� �,  నవ�� ర��  గల  �ర�నం�  (��క       
�హ�  నం�)  ��  కర� �  �య�ండ  మ��  కర� �  �రణ�  ��ండ          
�ఖ��   వ�ం��.  

�ష� �  
బద����  నవ�� ర��  గల  �హమ��  �ర�  నం�  �వ�ం��.        

�హకర� �(�హమ��  �ర�  �క�   కర� �)  �ప�� క  �ణస� �వ�  న�స�ం�        
అ�పయత� �గ�  �ర� �ంపబ��.  �హ  ప����ల  �ప�వ�న�  అ���       
�ం��  ���  ��  ���న� �  ��  �ప�వ�న�  అ���  �వ�� �.         
���  తమ  ఉన� త  స� �వ��  �స� �ం�ట  �త�  ��త� ����  క��  ���          
ఫ�త��  �ఃఖ��  �ం�  ��� �.  కృష��తన� �  నం�  అత�  తన         
�జ����  �న�ద��ం���  అ��  బద���త�  �ం�  బయటప��.       
కృష��తన� వం��న  �న��  �ంట�  �హకర� ల�  ����  అ��డ��.       
అ�వం�  ��న  �పవృ���  క��న  �య�త  ��త�  నం�  అత�         
నవ�� ర��  గల  �ర��  �ఖ��  ��ం��.  నవ�� ర��  గల  �ర�  ఈ          
��ం�   �ధ��   వ� �ంపబ�న�   :  

 
నవ�� �   ��   ��   హం�   ��య�   బ�:   
వ�   సర� స�    �కస�    �� వరస�    చరస�    చ   
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“నవ  �� ర��  గల  �ర�న  అన�  ���  �హ�నం�  ���         

�ం��  ������  �శ� �  నంద�  సమస�  ��ల�  �యం��ం���.”        
(�� �శ� త�ప�ష��  3.18)  ఈ  �హ�  నవ�� ర�ల�  క��  �ం��        
(�ం�క�� �,  �ం�  ���రం�ధ��,  �ం�కర ���,  ఒక��,      
మ�� వయవ�,  �ద�� న�).  బద�����  ��  తన�హ�  �న�  ��ం��.  ��         
తన  హృదయ�  నం�  గల  పర�త� �  ��క� ��  �� �ం�న�� �,  అత�         
�హ�  నం�న� ప� ���  భగ���  వ�  (భయ  ���ల  �ం�)  స� తం���         
�గల�.  

క�క�  కృష��తన� వం��  ��క�హ�  �క�   ��� ంతర      
కర� ల�� ం�   �ం�   ��వ�   �ం��.  

 
 

5.14  
న   కర�ృత� ం   న   క�� �   �కస�    సృజ�   �ప�:   I  
న   కర� ఫలసం�గం   స� �వ��   �పవర��   II  

 
 

అ��ద�   
తన  �హమ��  �ర�  �క�   అ�ప��న  ��త�   కర� ల�  సృ��ంప�,         
జ�ల�  కర� �  �యమ�  ����ంప�.  కర� ఫల�ల�  సృ��ంప�.       
ఇ�యంత�   �పకృ�   ���ణ�ల   �త�   �యబ��న� �.  

 
�ష� �  

సప���� య�న  �వ�ంపబడ�న� ��  ��త�   ������  శ��ల�      
(�పకృ�ల�)  ఒక�  ��� �.  ��  భగ���  మ�క  శ� ��న  (�� న)  ��క          
�పకృ��  అత�  ��� �న����.  అ��  ఉన� త  �పకృ��  �ం�న  ���         
అ���ల��  ఏ��  ఒక  �ధ��  ��క  �పకృ��  సంబంధ��        
క���ం��.  అత�  �ం�న�వం�  ��� �క  �హ�  (��స�� న�)       
��ధ��న  కర� ల�  మ��  ��  ఫల�ల��  �రణమ�  �న� �.  ఇ��         
బద���వరణ�  నం�  ��ం��  ���  అ��న�  వలన  ��త� ���  �వన�         
�హకర� ఫల�ల  �త  ���డ��.  అ���ల�  �ం�  ����ం�న  అ��        
అ��న�  �హ�  �క�   �ఃఖ�న��,  �ంత��  �రణమ��న� �.  ���        
�హపర  �ర� �ల  �ం�  ��వ�నంత�  ��  ఫల�ల  �ం�  ��  ��వ��.          
�హమ�  �ర�నం�  ���  �న� ంత  �ల�  ���  ���  అ�ప��         
క��ం�న�,  �స�వ�న�  అత�  �హ�న�  అ�ప�  ��,  ��  కర� ల�         
మ��  కర� ఫల�ల�  �యం��ం�  యజ��  ��  ��.  అత�  �వల�  ��క          
�గర�న  �వన  ��ట�  ���న� ����.  స��ద�  అల�  అత��  ��ం��         
���  ఊ��ం��.  ���  అత�  ఎ��  �యం�త���ర��  క��  �ండ�.         
క�క  �వ� �న  కృష��తన� �  �� �  ఆ  భవజల�ల  �ం�  బయట  ప�ట�          
అత��  గల  ఉత�మ  ప��� ర  �ర��.  అ�  అత��  సర�   � �శ�ల  �ం�           
ర�ంచగల�.  
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5.15  
�ద��   కస� ��   �పం   న   �వ   �కృతం   ��:   I  
అ�� ��వృతం   �� నం   �న   �హ� ��   జన�వ:   II  

 
అ��ద�   

భగ���  ఎవ�  �ప��  ��,  �ణ� ��  ��  �గ�ంప�.  అ�న�         
���  ��  �జ  �� న��  ఆవ�ం�న  అ�� న��  �హ�  �ం�         
�ం��.  

�ష� �  
సంస� ృత�న  ‘��:’  అ�  సంస� ృత  శబ��న�  అప��త�న  ��న�,        

సంపద,  బల�,  యశ�� ,  �ందర� �,  ��గ� �  అ��  ష��న�ల�        
సం�ర���  క���న�   భగ��డ�  అర ��.  �ప�ణ�   �ర� �ల�  కలత�ందక        
అత�ల��� ��  తనయం�  సం�����  (ఆ�� ���)  �ం��.  ఏ  ���  ����         
�డ  అత�న� ��  �ర��  ��.  ���  అ��న��  ����  ��ధ  రక��న          
��క  �వన���ల  యం�  ఆస��   �నం�న  తన  కర� ఫల�ల�  సం�ళ� �         
��� ���.  �స��న�  ఉన� త  �పకృ��  �ం�న  ���  ��నసం����        
�ం��.  అ�న�  తన�  గల  ప��తశ� �  వలన  అత�  అ��న��         
�ప���డ��.  భగ���  సర� శ� �మం��.  ��  ���  అ����  ��.        
భగ���  ‘��:’  �క  సర� ���.  ��  ���  అ���త�.  ��  అత�          
��త� �నం�న  తన  ఇ�� ��ర�  ���న�  ����  శ� ��  క���ం��.        
అత�  అ��  ��క  సర� శ� �మం��న  భగ���  �త�  ��ంపబ��.క�క�  ���         
తన  ��కల  �షయ�న  కలత  �ం�న�� �  భగ���  ���  �ర���   ��ట�          
అవ�శ��� �.  ��  ���  �ం�ం�న��  �ప�� క  ప����  యంద�  కర� ల�  ��,          
ఫల�ల�  ��  భగ��  �న� ��  ��� �  ��.  క�క�  �హ��త         
ప����ల�  �ం�ట�  ���  ��క�హ�  �న�  ��ం�,  ��త�  �క�          
��� �క  �ఖ�ఃఖ�ల�  ��య��ం��.  భగ���  స�  పర��� ��       
���  �త� సహచ��  �ం�,  �ష� �  దగ �ర�  ఉన� �� �  ఎవ�న�  ��  �క�           
��సన�  �గ�ంప  గ��న���  ��త�   ��కల  న�� ం��  �గ�ంపగ���.        
�స�వ�న�  ��క  య�న�  ��న�  ��� �ప  బంధ�న�,  భగ���  ��ల         
అర �త�  బ��  ��  ��కల�  ��� �ం��.  ఈ  �ధ��,  ‘�న��  తల�ట          
భగ���  ���  ��ం�ట’  జ���ం��.  అన�  �న��  తన  ��కల�         
�ర��� ��ట  యం�  సర� శ� �మం��  ��.  ��  భగ���  ��త�  తన         
��కల  న�� ం��  �ర��� �నగల�.  అత�  అంద�  పట�  తట���  �ం��         
క�క�  స� ల�   �� తం�ర� ��  క���న� �వం�  ��ల  ��కల�  అత�  ఎ��         
�క� ��  క��ం��న�.  అ�న�  ��కృ�� �  �ందవ�న� ఇచ� � ఎవ��        
�ం�ం�న�  భగ���  ��పట�  �ప�� క  �శద�వ�ం�  ��  తన��ం�        
�శ� �నంద��  అ�భ�ం�న���  ��  ��క�  వృ�����   ��త� �ం��.       
క�క�  �దమం�త��  ఇ��  ����న� �  :  “ఏష  ఉ  �� వ  ��  కర�   �రయ�            
త౦  య���   ��భ�   ఉ�� �ష�  /  ఏష  ఉ  ఏవ��  కర�   �రయ�  త౦  యమ�             
��ష�”  –  “  ���  ఉద��ంప  బ�న���  అత��  భగ���  �ణ� �ర� �  లం�           
�ల��� �.  అ��  అత�  నరక�న�  ��న���  �ప�ర� �  లం��        
�ల��� �.”(��త�   ఉప�ష��   3.8)   

అ��    జం����   య�త� న:   �ఖ�ఃఖ�:  
ఈశ� ర����   గ�� �   స� ర �ం   �శ� �భ�వ   చ   
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“���   తన   �ఖ�ఃఖ�లం�   సం�ర���   పరతం���   �ం��.  

����   �ఘ�   క��న��,   అత�   భగ���   సంకల� ��   స� ర ��న�   ��,  
నరక�న�   ��   �ప��ం��.”   (మ��రత   3.31.273)  

కృష��తన� �న�  �ర��  ఉండవ�న�  �ర�ల  �ంఛ�  ���       
స� య��  �హ�న�  ��య���� �.  తత� �త��,  ���  సహజ���       
��� ��,  ఆనందస� ����,  ��నసం�����  అ�నప� ���  తన      
అ���త  ���  వలన  భగ����  �వ  ��తమ�  తన  సహజ�జ����  �స� �ం�          
అ��న��  బ��డ���� �.  అ��  ఆ��నవశ�న  ��  తన  బద�����  భగ���         
�రణమ�  ��ం��.  “�షమ�   ������   న  ����� �  త�  �  దర� య�”  –           
“భగ���  �హ� ��  �� �ం�  �న� ��  ��  ���ం��న� ��  క��ం�న�        
�స�వ�న�  అత�  ఎవ� ��  �� �ం�ట  ��,  ���ం�ట  ��  �య�”  అ�          
‘��ంత   ��త�’   �డ   (2.1.34)   ఈ   �షయ��   ��� �ం��న� �.  

 
 

5.16   
�� �న   �   తద�� నం   ��ం   ��త�త� న:   I  
����త� వ�   �� నం   �ప�శయ�   త�   పర�   II  

 
 

అ��ద�   
�న��  అ�� న��  న�ంప��  �� న��  �ప�శవం�  �న�� �,       
పగ��ట  ��� �  సర� ��  �ప��ంప��న��,  అత�  �� న�       
సర� ��   వ� క �పర��.  

�ష� �  
��కృ�� �  �స� �ం�న��  �శ� య��  �హ�న�  �ర���.  ��       

కృష��తన� వం��  ఎన� ��  అ��  �హ�న�  ����.  “సర� ం  ��నప���వ”,        
“����� :  సర� క�� �”,  “న  �  �� �న  సదృశ�”  అ�  భగవ��త  యం�  ��న�           
ఎంత��  �పశం�ంపబ�న�.  ఆ  ��న����?  సప�మ  నం�  అ�� య�  పం��� దవ         
��క�  �ప� బ�న��,  ఎవ�న�  ��కృ�� ��  సం�ర�  శర�గ��  అత��  సర� ��         
సమ�� ం�ట  �� �  ప��ర�  ��న��  �ం���  :  “బ��ం  జన� �మ��         
��న��  �ం  �పపద� �”-  అ���క  జన� �  గ��న  �మ� ట  ��నవం��న��         
��కృ�� �  శర�  �ం�న�� �  �క  కృష��తన� ��  �ం�న��  ��  పగ�  �ట          
��� �  వలన  సర� �  �చర�న��  సర� �  వ� క ��  �బ��.  �స�వ�న�         
���  అ�క  రక���  ��ం��  ��య��ం��.  ఉ�హరణ�,  అత�        
అహం�ర��  ��  భగ����  ��ం�న��  అ��న��  అత�  �య  ప�� �         
�వ�ఉ�� �  ప����.  ���  భగ��  ��న�  అత�  అ��న��  ఎ��         
���డ��?  అ��న��  భగ���  ���డ��?  ఒక�ళ  అ�  �స�వ�న�        
అ��న�  భగ���  కం�  �ప� ద�  �ప� వ�� �.  సం�ర�  కృష��తన� వం��        
�ం��  య�ర�  ��న�  ల�ం��.  క�క�  �న��  అ��  ������న         
ఆ�� �� ���� �  అ�� �ం�,  అత�  �� �శ�న  కృష��తన�   మన����       
ఎ�గవ��.  ఎం�కన�,  ��� �  అంధ�ర��  త��  ���న� ��       
కృష��తన� �  అ��న�  నంత��  ఖ�� త��  �ర��లగల�.  ��  ��  ఈ         
�హ��  �ద��,  ఈ  �హ�న�  అ��డన��  ప��ర�  ��న�        
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ఉన� ప� ���,  ఆత�   మ��  పర��� ��  న�మగల  �ద��  అత�        
�గ�ంప�క  �వ�� �.  ��  ఎవ�న�  ������,  ప��ర�  కృష��తన�         
వం��న��  ఆ�� �� ���� �  ఆ�శ�ం�న�  అత��  సర� �  ��త�  �గల�.        
ఎవ�న�  స� య��  భగ���  �ప����  ఆ�శ�ం�న��,  ��కృష�భగ���       
��� �  మ��  �������  తమ�  గల  సంబంధ��  ��� �        
�స�వ��  ఎ�గ  గ���.  ��రన��  భగ���  �ప���  �న��        
భగ����  సంబం��న  ��న��  ప��ర���  క���ం�ట�  భగ����       
స�న��  భ� ��రవ��  ల�ం�న�  ��న� ��  భగ��డన�  ప�క�.       
భగ����  మ��  ����  న�మ  గల  �ద��  �ప��క� �  ఎ�గవ��.         
క�క�  ��కృష�భగ���  �� ���� య�(2.12)  నం�  �ప����      
వ� � �త� ��  క��  �ం�న��,  భగ���  �డ  వ� � �త� ��  క��        
�ం�న�  ����ం��.  ��లంద��  �త�లమం��,  వర ��న  �ల�       
నం��,  భ�ష� ��  �ల�  నం��  వ� � �త� ��  క���ం��.  ���        
�� ��ం�న  �మ� ట  �డ  తమ  వ� � �త� ��  క���ం��.  ���యం�        
�క��  సర� �  ఒ��ధ�గ  �చ�ం�న�  ��� దయ  �నంత�  �ప���  ��         
య�ర�  �ప��  �చ�ం��.  ఆ�� �� క  ��త�  నంద�  �వ  స� �ప��         
��న   వ� � �త� ��   ��న   �� �ం�   య�ర�   ��న�   �న� �.  

 

5.17   
త�� ద�యస���� నస��� షష�స�త� �య�:   I  
గచ� న�� �న�వృ��ం   �� న��� తకల� �:   II  

 

అ��ద�   

���,  మన�� ,  ��� స�,  ఆ�శయ�  ల�� ��  భగ���  యం�        
లగ� �న�� �  �న��  సం�ర�  �� న��  కల� షర���  ���  ���        
�ర��న   పయ�ం��.  

�ష� �  

��కృష�భగ���  �వ� �న  పరతత� �.  ����న  మంత�      
��కృష�భగ���  �����డ�  �ప���ం�ట  యం�  �ం��క�ంపబ�న�.      
�ద�జ� య  మంత�  ఈ  �షయ��  ��ప�న� �.  పరతత�� మన�  పరమ        
సత� త� మ�  �వ�.  పరతత�� �  ���న��  ���  ���ర  �బహ� �,  పర�త� ,         
భగ��డ��  తత�� ���  అవ�హన  ���నగల�.  ‘పరతత�� ’  �షయ�న       
భగ���  �క  ������  చర��భవ�.  భగ��న�  �ం�న�  మ�క� �        
��.  క�క�  భగ���  (7.7)  నం�  :  “మత�:  పరతరం  �న� �  �ం�ద��  ధ�ంజయ”            
–  “ఓ  అ���!  �  కం�  పరతర�న�  మ�క� �  ��”  అ�  ��ం��.           
���ర�బహ� �  �డ  ��కృ�� �  �న�  ఆ�రప�  �న� ద�  ��పబ�న�  :         
“��హ� �  �  �ప���హ�”  (�త  14.27).  క�క  అ�� �ధ�ల  ��కృ�� �  పరతత�� �.          
ఎవ�  మన�� ,  ���,  ��� స�,  ఆ�శయ�  స�  ��కృ�� �  యం�  �ల��          
�ం��(ఎవ�  సం�ర�  కృష��తన� �  కల��  �ం��)  ��       
�స� ం�హ��  అ�హల  �ం�  ����  �ల�ంపబ�  కల� షర���       
పరతత�� �న�  సంబం�ం�న  సర�   �షయ�  లం��  ప��ర�  ��న�  గల��         
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�ం��.  కృష��తన�   వం��  ��కృ�� �  యం�  ��ధ  తత�� ��  కలవ�(ఏక         
�ల�న  ���ర�  మ��  ��ర�)  సం�ర���  అవగత�       
���నగ���.  అ��  �వ� �� న��  �న��  �� ��ర ��న  �శ� ల�న       
���వృ���   ��ంచగల�.  

 

5.18  
��� �నయసమ� ��    ��హ� �   గ�   హ���   I  
��   �వ   శ� ��   చ   పం��:   సమద�� న:   II  

 
అ��ద�   

�న���న  పం���  య�ర��న  �� న�  క��న�ర�ట�  ���        
�నయ�ల�  ��న  ��హ� ��,  ���,  ఏ���,  �నక��,       
�నక�ంస�   �����   (చం���)   సమదృ���   ��ం��.  

 
�ష� �  

కృష��తన� వం��  ��  �ల�చ�న�  �ప�.  సంఘదృ���      
��హ� ��  మ��  చం���  ���వ�� �.  అ��  ���  బ��  �నక�,  ��,          
ఏ��  �న� �న�  ���వ�� �.  ��  ఈ  �ధ�న  �హపర  �ద��  �వ� �� �          
దృ���  అర �ర�త��.  ఇం��  �������  ���  గల  సంబంధ�  �రణ�.         
ఎం�కన�,  ������  తన  స� ��ంశ�న  పర�త�   �ప�భగ���  న        
ఎల��  హృదయ�  లం��  �ల���ం��.  ������  ��� న  ఇ��        
అవ�హన�  య�ర��న  ��న�.  �ప����  భగ���  ������  ��ం��.        
క�క  ��ల  యంద�  �హ��  ��ధ  వర ���  ��  ��ల  యం�న� �          
అత�  ��త�  అంద�పట��  స�న�న  దయ�  క���ం��.  ��ల  �క�          
���ల�  సంబంధ�  ��ండ  అత�  ��యం�  పర�త�   �ప�న        
�ల���ం��.  ��హ� ��  మ��  చం���  �హ��  స�న��       
�క��న�  భగ���  పర�త� �  ఆ  �ం�ం�  యం��  �ల��  �ం��.         
�హ�  ల�న�  �న�   ��క  �పకృ�జన�   ���ణ�ల  �� �  ��ం�న�న�,         
�హ�  నం�ం��  ఆత� ,  పర�త�   ��త�  ఒ�  ఆ�� �� క  స� �వ��  క��          
�ం��.  ఆత�   మ��  పర�త�   ��ైక� ��  క��  �న� ప� ���,అ�        
ప��ణ��  ఎన� ��  స���  ��ల�.  ఎం�కన�  ��త�   ��        
����న�   ఆ  �ప�� క  �హ�న�  ప��తమవ� �,  పర�త�   �ప���  �హ�         
నం��  ����ం��.  ఈ  ��న��  సం�ర���  క��  �ం�ట�        
కృష��తన� వం��  �జ�న  ��నవం��  మ��  సమదృ��  గల�డ��.       
�తన� �,  �శ� తత�� �,  ఆనం  దమయ�  ల�న�  ఆత� ,  పర�త� ల  ఒ�రక�న         
ల�ణ��.  ��,  ��త�   ��  ����న�   �హ  ప��  యం�  �తన� ��          
క���ం��;  ��  పర�త�   సర� �హ�ల  �తన� ��  (��న�)       
క���ం��.  
ఇ��  ���  న�మ  గల  �ద�.  అ��  పర�త�   ఎ��  �చ�ణ�క  సర� �హ�           
లం��   ����ం��.  
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5.19  
ఇ�వ   ���త:   స��   ��ం   ���    ��తం   మన:   I  

���షం   �   సమం   �బహ�    త�� �   ��హ� �   �   ���:   II  
 

అ��ద�   
స�నత� �  మ��  ఎకత� �ల�  ��న  మన��   కల��  జననమరణ        
���ల�  జ�ం�న����  �ం��.  ��  �బహ� �  వ�  �షర���న��        
��.  ఆ  �ధ��  ��  �బహ� �  నం�  ����  క���న� ��  ��          
య���.  

�ష� �  
�న  ��� నబ�న���  మన��   నంద�  స�నత� �  ఆ�� ����       

�హ� �.  �స�వ��  అ������  �ం�న���  ��క  ప����ల�  �ఖ� ��        
జననమరణ�ల�  జ�ం�న���  ��ంపవ��.  �న��  ��త� ����      
క���న� ంత  వర�  బద������  ��ంపబ�న�,  ఆత� �� న�  �� �       
సమత� ����  ఉద��ంపబ�నంత�  బద���త�  �ం�  ����డ��.  అన�       
మర�నంతర�  అత�  ���  ఈ  ��క  జగ��న  జ�� ంపక  ఆ�� �� క  జగ��నం�          
�ప��ం��.  �గ�� ష��  ���డ�ట�  భగ���  �షర���.  అ��  ��        
�డ  �గ�� ష�ల  �ం�  ��వ�న��  అత�  �డ  �షర���  ఆ�� �� క         
జగ��న  �ప��ం�ట�  అ��డ��.  అ��  వ� ��ల�  �ం���       
����న������  ��ంపవ��.  అత�  ల�ణ��  త���  ��క�  నం�        
వ� �ంపబ�న�.  

 
 

5.20  
న   �పహృ�� ��యం   ��ప�    ��� ��   ��ప�    ���య�   I  

��ర���రస�� �   �బహ� ��   ��హ� �   ��త:    II   
 
 

అ��ద�  
��య�న  ��  �ం�న�� �  ఉ�� ంగక  అ��య�న  ���  �ం�న�� �        
కలత  �ంద����,  ��ర����  క��న���,  ����  �����,       
భగవ�� �� న��  ����  ��ం�న���  అ�  �న��  పర�బహ� �       
నం�   ����   క���న� ����   య��.  

 
�ష� �  

ఆ�� ����  �ం�న  మ��� �  ల�ణ��  ఇక� డ  ��ప  బ�న�.  ఆత�          
మ��  �హ�  ఒక�  అ�  ��త� ����  �హ�గ���  �క��ట�  అత�         
�పథమల�ణ�.  ��  ఈ  �హ��  �ద��  ������  అంశన��  అత�         
����  ఎ���ం��.  క�క�  �హ�న�  సంబం�ం�న  ���న�  అత�        
��ంపగ��న�� �  సం��ంప�  మ��  నష���న�� ��  �ం�ంప�.      
మన��   �క�   ఈ  ��రత� �  ‘��ర���’  యనబ��.  క�క�  అత�  ఈ  ��క           
�హ�  ఆత� �  �భ�ం�ట  ��  �హ��  �శ� తమ�  ��ం�  ఆత�   �క�   ఉ���           
�ర ��� ప��ట  ��  �య�.  ఇ��  ��న�  అత��  �బహ� �,  పర�త� ,         
భగ��డ��  పరతత��   ��న��  ప��ర���  అవ�హన  ���నగ���       
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ఉన� త����  �ర� గల�.  ఈ  �ధ��  అ��భ���  అ��   �ధ���        
పర�బహ� ��  ఐక� �  �ం�ట�  య�� ంపక,  తన  �జస� �ప  ����  ����         
ఎ�గగల�.  ఇ��  �బ�� ���  ��  ఆ�� ���  యనబ��.  అ��  ��ర�న         
�తన� �   కృష��తన� �.  

 
 

5.21  
�హ� స� �� ష� స����    �న��� త� �   య�   �ఖ�   I  
స   �బహ� �గ�����    �ఖమ�యమ�� �   II  

 
అ��ద�  

అ��  �క�����  ��� ం��య  ఆనంద�న�  ఆక��ంపబడక  అంతర�న       
ఆత� యం�  �ఖ� �  న�భ�ం��  స�  �� నమ�� �  �ం��.  ఆ        
�ధ��  ఆత� ద�� �న  వ� � �  పర�బహ� ��  �� �ం�  �రణ�న       
అ�ర�న   �ఖ�   న�భ�ం��.   

 
�ష� �  

కృష��తన� వం��  �ప� భ���న  ��  య����� �  ఈ  ��ం�  �ధ��        
��� �ం��:  

 
యదవ�   మమ   �త:   కృష���ర���  
నవనవరస�మ�� ద� తం   రం����   
తదవ�   బత   ��సంగ�   స� ర� ��   
భవ�   �ఖ��ర:   ���    ���వనం     చ   

 
“��కృష�భగ���  �వ� �న  ��మ�క �  �వ  యం�  �ల��  ������        

యం�  �త� �తన�న  ఆనంద��  ��  అ�భ�ం�  �న� ం�న  ��న        
�ఖ�వన  క��నంత�  అ���  �ఖ��ర�  క��  ��  ఆ  �వ��         
ఉ�� ����.”  ‘�బహ� �గ�’  �క  కృష��తన� �  నం�న� ��      
��కృష�భగ���  �వ� �న  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��  �న� ం�న  ��క        
�ఖ�ల  పట�  ���  ����  ��� ��.  ��క  �వన�  అ�� న� త  �ఖ�          
��న�గ�.  �పపంచమంత�  ఈ  �భమ��  �న���న� �.  ��క��  ఇ��        
�వన  ��ండ  ఎ��  కర� �  �య�ల�.  ��  కృష��తన� �  నం�  �ల��న          
అ��వ� � �  ��న  �ఖ��  త� �ం�  అ�క�న  ఉ�� హ��  కర� ���.  అ��         
�గ�� గ�  ఆ�� ����  ఒక  ప��.  ఎం�కన�,  ఆ�� ���  మ��  ��న         
�ఖ�న�  ���  ఎన� ��  �దర�.  కృష��తన� వం��  ���త� డ�ట�త  ఏ        
�ధ�న   ఇం��య   �ఖ�ల   పట��   ఆకర �ణ�   క���ండ�.  
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5.22  
�   �   సంస� ర� �   ��   �ఃఖ�నయ   ఏవ   �   I  
ఆద� న�వన�:   ���య   న   ��   రమ�   �ధ:   II  

 
అ��ద�  

���మం��  ఇం��య  సంపర� ��  క��  �ఃఖ�రణ��న  �గ�       
లం�  ���న�.  ఓ  �ం�య!  అ��  �ఖ��  ఆద� ంత�ల�  క��         
�ం��.   అం��త   ��కవం��   ��   యం�   ����ంద�.   

 
�ష� �  

��క  �ఖ��  ఇం��య  సంపర� ��  క���ం��.  ��  �హ�        
అ�శ� త  �నం�న  అ��  ��క  �ఖ�ల�� �  అ�శ� త�ల��.  ����� �        
అ�శ� త�న  ��యం��  ఆస� ��  కనపరచ�.  ఆ�� �� �నంద�  అ����       
చ���న  ����� �  �చ� �న  �ఖ�  న�భ�ం�ట�  ఎ��       
అం�క�ం��?  ఈ  �షయ��  ���   ‘పద� ��ణ�’  (���మచం�దశత�మ       
�� �త�-8)   నం�   ఇ��   ��పబ�న�   :  

రమం�   ���   న��   స�� నం�   ��త� �I  
ఇ�   �మప���   పరం   �బ�� ��య�   II  

 
“���  పరతత�� �  నం�  ర�ం��  అనంత��  ��� నంద�       
న�భ�ం��.   క�క�   పరతత�� �   ������   ����డ�   ��యబ��.”   

 
��మ�� గవత�(5.5.1)నం�   �డ   ఈ   �ధ��   ��పబ�న�   :  

 
�యం   ��   �హ��ం   నృ��   క���   �మనర ��   ��� �ం   �I  

  త�   �వ� ం   ��త�   �న   సత�� ం   ���� ద� �� �   �బహ� �క� ం   త� నంత�   II  
 

ఋషభ���  ఇ�  ����� �:  “��య�న  �����!  �నవ       
జన� యం�  ఇం��య���  �ర�  ��వ��  య�� ం�ట  �క ��  ��.  అ��         
ఇం��య  �ఖ��  మలభ�ణ�  ��  �కర�ల�  �డ  ల�ం��.        
అ���క,  ఈ  ��త  మ�గడ�  �����  తప�� �  ��  �పట�వ��.         
తత� �త��   ��   అనంత�న   ఆ�� �� �నంద�   న�భ�ంపగల�.”  
 క�క�  �జ�న  ���  �క  ��కమం��  �రంతర  భవబంధ�న�  �రణ�న          
ఇం��య�ఖ�ల�  ఆకర �ణ�  ����.  �న��  ��క  �షయ  �ఖ�ల  పట�         
ఎంత  అ�క��  ఆస� ��  �ం����  అంత  అ�క��  ��క  �ఃఖ�లం�         
బం�ంపబ��.  
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5.23  
శ�� ��వ   య:   ��ం   ��క� �ర�����   I  
�మ���ద� వం   �గం   స   �క�:   స   ��   నర:   II  

 
 

అ��ద�  
ఈ  వర��న  �హ��  ���ట�  �ర� �  ఎవ�  ���ం��య        
��రణ�ల�  స�ంచగ���,  �మ��ధ�ల  ��వత�  ���ంప���,      
అత�   �వ� ���   యం�న� ����   ఈ   జగ��నం�   �ఖ� వం��   �గల�.  

 
�ష� �  

ఆ�� ���  �ర��న  ��ర�న  ���వృ���  �ంద����  ��క       
ఇం��య  �గ�ల�  �యం��ం�ట�  యత� ంపవ��.  ���గ�,  ��ధ�గ�,       
మ��గ�,  ఉదర�గ�,  ఉపవస��గ�,  ��� �గ�  అ�  అ�క  ఇం��య        
�గ��  కల�.  ఈ  ���ం��య  �గ�ల�  మ��  మన�� �  ��గ�ంప         
గ��న��  ‘��� �’  �క  ‘�� �’  యనబ��  (ఉప��మృత�,1).  అ��        
��� ��  �యం��ంపబ�న  క�న�న  ��త�ల�  గ���  ఇం��య       
�గ�ల�  �ర�  �ం��.  ��క  �ంఛ�  సంతృ��  �ందన�� �  అ�         
��ధ��  క��ం��.  క�క�  ��క�న  మన�� ,  ��త��,  హృదయ�        
కలత�ం��.  క�క�  ఈ  ��క  �హ��  ���ట�  �ర� �  �న��  ���          
�యం��ం�ట�  అభ� �ంపవ��.  అ��  �యగ��న��  ఆ�� ����      
�ం�న����  అ��  ���యం�  అత�  ���నంద�  న�భ�ం��.  క�క  ��క         
మ��  ��ధ�ల�  �యం��ం�ట�  ��వ��  య�� ం�ట�      
�గసంప�� �   ��� క �ధర� �   �న� �.  

 
 
 

5.24  
�   న�:��   న�   ��మస��న���� ��వ   య:   I  
స   ��   �బహ� ��� ణం   �బహ� ��   �గచ� �   II  

 
అ��ద�  

తన  అంతరంగమం�  ఆనంద��  క��న���,  ఉ�� హవం��      
అంతరంగమం�  ర�ం����,  అంతరంగమం�  ల�� ��  క��న      
���  అ�  �న��  �జ�న  �������.  �బహ� ���న  అ����        
అంత� �న   పర�బహ� ��   �ందగల�.  

 
�ష� �  

అంతరంగ�  నం�  ఆనంద��  అ�భ�ంచ���  �  �  �ఖ�ల�        
క�గ��  �హ� కర� ల  �ం�  ఎ��  �ర�ంపగల�?  ����� �  య�ర��న        
అ�భవ�  �త�  �ఖ�  న�భ�ం��.  క�క�  అత�  ఎక� �న�  �న��         
��� �  అంతరంగ�  నం�  �ఖ��  అ�భ�ంపగల�.  అ��  �క �����        
�హ� �ఖ�  �న� ��  �ం�ంప�.  ఈ  ���  ‘�బహ� �త  ���’  య�         
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��వబ��.  అ��  ����  �ం�న  �న��  భగవ��మ��  �శ� య��        
�రగల�.  

 
 

5.25  
లభ��   �బహ� ��� ణ�   ఋషయ:   �ణకల� �:   I  
�న� �� �   య��� న:   సర� �త��   ర�:   II  

 
అ��ద�  

అంతరంగమం�  మన��   సంలగ� �  సం�హ�ల  �ం�  ఉత� న� �న��       
ద� ంద� �ల�  అ�త�న���,  సర� ��ల  సం�మ�  �ర�      
ఉ�� హ��  ప������,  సర�   �పర���న  ���  అ�  ఋ��        
�బహ�    ��� ణ��   �ం���.  

�ష� �  
సం�ర���  కృష��తన� �  నం�న� ��  �స�వ�న�  సర� ��ల      

సం�మ  �ర� �నం�  �ల��న���డ�  �ప� బ��.  ��కృ�� �  సర� �న�       
�ల�రణమ��  �స�వ��న�  గల  వ� � �  ఆ  �వ��  వ� �ం�న�  అంద�         
సం�మ�  �ర��  వ� �ం�న�డ��.  ��కృష�భగ���  సర� �క �,  పరమ       
�ప�వ�,  పరమ  ���డ��  �షయ��  మర�ట�  �న�ల  �ఃఖ�న�        
�రణ�.  క�క�  �నవస�జ  మందంతట�  ఈ  �తన� ��       
�న�ద��ం�ట�  �స�వ�న�  అ�� న� త  సం�మ  �ర� �.  �బహ�        
��� ణ��  �ంద�ండ  ఎవ� ��  అ��  ఉత�మ  సం�మ  �ర� �  నం�         
�ల�న�ల�.  కృష��తన� వం��  ��కృ�� �  ����వత� �  నం�  ఎ��       
సం�హ��  క���ండ�.  అత�  ����  �ప  ర��డ�ట�  అం�ల�        
�రణ�.   అ��   �వ� �న   ��మ���.   

 
�నవ  స�జ�న�  ��క  సం�మ��  ��ట  యం�  ��త�        

ఆస���న��  �స�వ�న�  ఎవ� ���  �త��  ��ర� �ల�.  �హ�        
�హ�న�,  మన�� న�  ��ర� బ�  ��� �క  ఉపశమన�  సంతృ���       
క�గ�య�.  �వన  సంఘర �ణ  మంద�  �ఃఖ�ల�  �జ�న  �రణ�        
��కృష�భగ����  తమ�  గల  సంబంధ��  ���  మర�ట�.  ��కృ�� ��        
తన�  గల  �త� సంబంధ��  �న��  ����  ఎ��న�� �  ��క  �హ�         
నం�న� ప� ���   అత�   ����� �   య��.  

 
 
 

5.26  
�మ��ధ�����ం   య��ం   యత�త��   I  
అ��   �బహ� ��� ణం   వర��   ���త� ��   II  

 
అ��ద�  

�మ��ధ�ల  �ం�  ��వ�న���,  ఆత� ద�� ��,  ఆత�   సంయమన�       
క��న���,  సం�ర�త� �  �ర�  �రంతర�  య�� ం����  అ�       
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మ��� �  �శ� య��  అ�ర�ల���  �బహ� ��� ణ��     
�ం���.  

�ష� �  
�� ��  �ం�ట  �ర�  �రంతర�  య�� ం�  �����ల�       

కృష��తన� �  నం�న� ��  అత� ంత  �����.  ��మ�� గవత�(4.22.39)  ఈ       
�షయ��   ఇ��   ��� �ం��న� �   :  

 
య�� దపంకజప�శ��సభ�� �    క�� శయం   �గ�త��ద�థయ��   సంత:I   
తద� న�    �క �మత�   యత�   �   �ద����గ�స�మరణం   భజ   ���వ�II  

  
“������న   �����   భ� ��క �   �వ�   అ�� ం�ట�   య�� ం��.  

�మ� కర� ల   యం�   గల   ��ఢ�న   �ంఛ�   స�ల��   న�ంప   �����  
భగ���   �దపద� �ల�   ��ం�ట�   గ��   ��� నంద�   న�భ�ం�  

భ���   తమ   ఇం��య   �గ�ల�   అణచగ��న���   మ����   �డ   ఇం��య  
�గ�ల�   �య��ంప   ���� �.”  

 
�మ� కర� ల  ఫల��  అ�భ�ంప  వ�న�  ��క  బద����  యం�  ��� �         

�ఢ��  �ం��.  మ����న  ��  �డ  ఎంత�  �పయ�� ం�న�        
అ���ంఛల�  �యం��ంప�ల�.  కృష��తన� ��  ��కృష�భగ���  �వయం�      
స�  �ల���ం�  భగవద� ���  ఆత� �� న  ����  ��ఘ�  ‘�బహ� ��� ణ’  ����         
(�బహ� �నం�  �� ��)  �ం��.  అత�  ఆ�� ���  �షయ�న       
సమ�గ��న�  గల�డ�ట  �త  �రంతర�  �� నమ�� �  �ం��.  ���  ఈ         
��ం�   ఉ�హరణ�   ��పవ�� �   :  

 
దర� న�� నసంస� �� �   మత� � �ర� �హంగ�:   
�� న� ప�� �   �ష���   త�హమ�   పద� జ  

 
������   �బహ� ����   ఇ��   ప���   :   “మత� � �   దృ��   �త�,   ���  
�� న�   �త�,   ప��   స� ర� �త�   తమ   సం�న��   ��ం��.   అ��,   ఓ  

పద� �!   ��   ��   �   భ��ల�   ఆ   �ధ���   ��ం�   �ం��.”  
(పద� ��ణ�)  

 
మత� � �  �వల�  తమ  సం�న��  దర� న�  �� ��  ��ం��.        

���  �� న�  �� �  తన  సం�న��  ��ం��.  ���  తన  ��డ��  �ర�           
నం�  గల  ���  ���  ��  ���  ����  ���  ���   �� �ం�  �ం��.            
అ��  కృష��తన� వం��న  భ���  భగవ��మ�  �ం�  అత� ంత  �ర�        
నం�న� ప� ���  కృష��తన� �  నం�  �ల��ట  �� �  �రంతర�       
������   
�� ���   అత�  కృప�త�  భగవ��మ��  �రగల�.  అత�న� ��  ��క        
�ఃఖ�ల�  �ప������.  అ��  �వన  ����  ‘�బహ� ��� ణ�’  (�రంతర        
�బహ� �వన�   ��క   �ఃఖ��   ��ం�ట)   యనబ��.  
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5.27-   28  
స� �� �   కృ��    బ��� �� ంశ� ��� �న��   ���:   I  
�����   స�   కృ��    ��భ� న�ర���   II  
య����యమ������ ��� �ప�యణ:   I  
�గ��� భయ���   య:   స�   �క�   ఏవ   స:   II  

 
 

అ��ద�  
��� ం���ర��  ల�� ం��  త� �ం�,  దృ���  క��మ� ల  న�మ       
�ం��క�ం�,  ����న  ���ల�  ���రం�ధ�ల  యం�  సమ���       
���  త�� �  మన�� �,  ����,  ఇం��య�ల�  �యం��ం��       
����  �ం�ం�  ��  ��క,  భయ�,  ��ధ�  �ం�  ����డ��.         
స�   అ��   ����   ����ం���   �శ� య��   ����   �ందగల�.  

 
�ష� �  

కృష��తన� �  నం�  �ల��ట  �� �  �న��  �ంట�  తన  ఆ�� �� క         
స� �ప��  �� �ంపగ���.  త�ప�  అత�  భ� ��క �  �వ  �� �  భగ���         
అవగత�  ���నగల�.  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��  న�� �,  �న��         
�వ� �న  ఆ�� �� క  ����  ��  తన  కర� ల�� ం�  యం��  ��కృ�� �  ద�� ంప          
గ���.   ఇ��   �ప�� క   ����   పర�బహ� �   నం�   �క ����   యనబ��.  

పర�బహ� �  నం�  �క �����  ��ం�  �షయ��  ���   అ���న�        
�వ�ం�న  �మ� ట  ��కృష�భగ���  యమ�,  �యమ�,  ఆసన�,       
����మ�,  �ప�� �ర�,  �రణ�,  �� న�,  స��  అ�  ����        
అంగ���  గల  ‘అ��ంగ�గ’  �� �  ఎ��  �న��  అ��  ����  �ంద  గల�           
ఉప��ం���� �.  ���  ష���� య�  నం�  �వర�గ�,      
పంచ��� య�  �వరన  స� ల� ��  ఈ  �గ�షయ�  ��పబ�న�.  శబ��,        
స� ర� ,  �ప�,  ��(రస�),  �సన  (గంధ�)  వం�  ఇం���ర��ల�  �గ�         
నంద�   ‘�ప�� �ర’   ��న�   �� �   �ల�ం�,   

దృ���  క��మ� ల  న�మ  ���,  సగం��న  క�ల�  ����గ�న        
�ం��క�ంపవ��.  క�ల�  ����  ��న�  ���ం�  అవ�శ�  కల�.        
అం���ండ,  ఇం���ర��ల�  ఆక� �ంపబ�  అ�య�  �డ  కల�.  క�క        
క�ల�  ����  ����ం�ట  �త  �డ  ఎ���భ�  క�గ�.  క�క�  సగం          
��న  క�ల�,  ఉ�� � స  ��� స�ల�  �కమబద��  ��ట  �� �        
�� సచలన�ల�  ��క  యం�  �యం��ంపవ��.  ఇ��  �గ�� స�  �� �        
�న��  ఇం��య�ల�  �యం��ంప  గ��  �హ� ��న  ఇం���ర��ల�       
త� �ంపగ���.”  ఆ  �ధ��  అత�  �బహ� ��� ణ��  �ం�ట�       
సన� ��డ��.  
ఈ  �గ��న�  �న��  అ�� �ధ��న  భయ�,  ��ధ�ల  �ం�  �����         
�వ� ���  యం�  పర�త�   ఉ���  అ���  �ం�ట�  ఎంత��  �డ� ��.         
మ��ట�  ��� లం�,  ����� ంత�ల�  �ర� �ం�ట�  కృష��తన� �      
అత� ంత  �లభ�న  ��న�.  ఈ  �షయ�  ���  అ�� య�  నం�  చక� �          
�వ�ంపబ��.  కృష��తన� వం��  �రంతర�  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��       
�ం�ట�  తన  ఇం��య�ల�  మ�  ఇతర  �ర� �లం��  �ల�ల� �.        
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ఇం��య�ల�  �యం��ం�ట�  ఈ  ప�� ��  ‘అ��ంగ  �గ’  పద��  కం��         
ఉత�మ�   �న� �.  

 
 

5.29  
���రం   యజ�తప�ం   సర� �కమ�శ� ర�   I  

�హృదం   సర� ���ం   �� ��    �ం   ���మృచ� �   II   
 
 

అ��ద�  
�  సం�ర�  �తన� �  నం�న� ��  న��   సర� యజ��ల�,       
త��యమ�ల�  చరమ  �క �గ�,  సర�   �క�ల�  మ��  �వతల�        
పర�శ� ��గ�,  సకల  ��ల�  �భ��  ��� ��గ�  మ��       
������గ�  �����  ��క  �ఃఖ�ల  �ం�  ��వ�  పరమ�ం��        
�ం��.  

�ష� �  
��శ� �  బంధ���న�   బద����  ��క  జగ��నం�  �ం��       

�ం�ట�  ఆ�టప��ం��.  ��  భగవ��త  యంద�  ఈ  �గ�న  �వ�ంపబ�న         
ఈ  �ం���త��  ��త�  ���గ�.  అ��  అ�� న� త�న  �ం���త�        
ఇక� డ  ఈ  �ధ��  �వ�ంపబ�న�.  సమస�  �నవ  కర� ల�  ��కృష�భగ���         
�వ� �క �.  అత�  సర� �క�ల�  మ��  అక� �  �వతల��  �ప�వ�ట�,  అత�         
�వ� �వ�  జ��  సర� ��  అ�� ంపవ��.  అత�  కం��  మహత���        
మ�క� �  ��.  �వతల�  �����న  �బహ� ����ల  వం�  �వతల  కం��  అత�          
�����.  క�క�  భగ���  “త�శ� ��ం  పరమం  మ�శ� ర�”  అ�        
�ద�లం�  (�� �శ� త�ప�ష��  6.7)  వ� �ంప  బ��.  ������న  ���        
��  ��  ��  కంత���  ఈశ� ��  �వ�న�  య�� ం�  ��� �.  ��          
�స�వ�న�  ��  ������  �క�   ��శ� �  ఆ�న�  నం�న� ����.        
��కృష�భగ���  ��క  �పకృ��  �ప��.  బద����  క�నమ�  �పకృ�        
�యమ�ల�  �బ��ం���.  ఈ  నగ� సత� ��  ఎ�గనంత�ల�      
�పపంచ�నం�  వ� � �గత��  ��,  ���క��  ��  �శ� �ం��  ��ం�        
అవ�శ�  ��.  ������న  ��కృ�� �  పర�శ� ��.  �����న  �వతల�  స�         
��లంద��  అత�  ఆ�న�  నం�ం���  అ�ట�  కృష��తన� �.  అ��        
సం�ర�   కృష��తన� �   నం�   �న��   పరమ�ం��   �ందగల�.  
 

��రణ��  ‘కర� �గ’మ�  ��యబ�  కృష��తన� �న�  ఈ      
పం���� య�  �ప��త� క  �వరన�  �న� �.  ‘కర� �గ’�  ఏ  �ధ��        
�� ��  ��ర� గలద��  �న�క  కల� న�  ��న  �పశ� �  ఇక� డ  స��న         
�వ� బ�న�.  కృష��తన� ��  కర� ��ట  అన�  ��కృ�� �  సర� �న�       
పర�శ� ��  అ�  సం�ర�  ��న��  కర� ��టయ�  �వ�.  అ��  కర�          
�వ� �� న�  కం��  అన� �న�  ��.  భ� ��గ�  �పత� ���  కృష��తన� �        
��,  ��న�గ�  అ��  భ� ��గ�న�  ��  �ర��  వం��.  పరతత�� ��         
తన�  గల  సంబంధ  ��న��  కర� ��ట�  కృష��తన� �.  ������న        
��కృ�� �  ��� న  ప��ర��� న�  ఈ  �తన� �  నంద�  ప��ర�  ���.  �స�వ�న�          
��� త�   భగ���  అంశ�  అత��  �త� ���  �ం��.  ��  ‘�య’�         
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అ��ర�  వ�ంపవ�న�  ��క�  అత�  ‘�య’�  సంపర� ��       
క��ం����.  ఆ  సంపర� �  అత�  సమస�  �ఃఖ�ల�  �రణమ��.  అత�         
��క  జగ���  సంపర� ��  క��  �న� ంత�ల�  ���వసర�ల  �ర�        
కర� �న�ంప  వల�వ�� �.  కృష��తన� మ�న�  అ�� స�  �� �  ఆ�� �� క       
����  ఈ  జగ��నం�  �గృత�  ��న�నం�న  �న�డ��  ��కత� �        
నం�న� �  �కమ��  అ�  అత��  ఆ�� �� కత�  ���గల�.  ఆ�� �� క        
��త�న  అత�  ఎంత  అ�క��  ���వృ���  ��ం��  అంత  అ�క��         
��క  బంధ�ల  �ం�  ��వడగ���.  భగ���  ఎవ�  పట��  ప��త��         
క��  �ండ�.  క�క  �న��  ఆ�� �� క  ���వృ��  కృష��తన� �  నం�  అత�          
��� క �ధర�   �ర� హణ�  �న�  ఆ�రప��ం��.  అ��  కృష��తన�   స�తకర�         
అ�� �ధ�ల  ఇం��య�ల�  ��గ�ం�ట  యం��  మ��  �మ��ధ�ల       
�గ��  జ�ం�ట  యం��  �డ� ��.  ఈ  �ధ��  ఇం��య�ల        
ప��గ�ల�  �యం��ం�,  కృష��తన� �  నం�  ��ర��  �ల��న��       
�జ��  ‘�బహ� ��� ణ�’  �క  ఆ�� �� క���  యం�  �ల��న  �డ��.        
�గ�  �క�   పరమ  �ప�జన�  �ర� �ంపబ�  �న� ం�న       
కృష��తన� మం�  ‘అ��ంగ�గ’�  అ�పయత� ��  �ర� �ంపబ�న��  య��.      
యమ,  �యమ,  ఆసన,  ����మ,  �ప�� �ర�,  �రణ,  �� న,  స��  య�          
����  అంగ��  గల  ���� స�  �న��  �కమ��  ఉద��ం��.  అ�         
భ� ��క �  �వ�  ప��ర�త� �  �ం�ట  యం�  ఉ��� త�  వం��  ��త�.         
భ� ��క �  �వయంద�  ప��ర�త� �  �న�న�  �ం��  �ప��ంపగల�.  అ��        
�నవజన�    పరమసం���.  

 
 

��మద� గవ��త   యంద�   ‘కర� �గ�   –   కృష��తన�    స�తకర� ’   అ�  
పంచ��� య�న�   భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  

---------  
 
 



ష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

ష���� య�  

�� న�గ�  
 

6.1  

��భగ���చ  

అ���త:   కర� ఫలం   �ర� ం   కర�    క��   య:   I  

స   స�� � �   చ   ��   చ   న   �ర�� ర�    ���య:   II  
 
 

అ��ద�  

��కృష�భగ���  ప���  :  ��  ��న  కర� ఫల�ల  యం�  ఆస� ��         
క���ండక  �యవ��న  �ర� �ల�  ����  �జ�న  స�� � �       
�గల�.  అత�  �జ�న  ��.  అం����  �వల�  అ�� �  ర��ంపక         
మ��   కర� ల�   ఆచ�ంపక   �ం����   ��   ��ల�.  

 
�ష� �  

ఈ  అ�� య�న  ��కృష�భగ���  మన�� �  మ��  ఇం��య�ల�       
�యం��ం�ట�  ఒక  �ధన��  ‘అ��ంగ  �గ’  పద���  �వ�ం���� �.        
��రణ��  �ఖ� ��  ఈ  క��గ��  ���  ఆచ�ం�ట  �న�ల�        
��� �  అ�ధ� �న  �ర� �.  ఈ  అ�� య�న  అ��ంగ�గ  పద��        
�ప���ంపబ�న�  కర� �గ�  �క  కృష��తన� ��  కర� ��ట�  ఉత�మమ�       
��కృష�భగ���  ��� ��� ��� �.  �ప��క� �  ఈ  �పపంచ�  నం�  తన        
��ంబ��  ��ం�  ��ట��,  ���  �వ��న  �ధన  సంప���  సమ���          
��ట��  కర� �  ���ం��.  ��  ఎవ� ��  తన  �ర�  ��  తన  ��  �ర�            
అ�  �� ర ��  ��ం�  కర� ��ట  ��.  ��  కర� ఫల�ల�  ఆ�ంపక         
కృష��తన� �  నం�  కర�   ��ట�  ప��ర�త�   ల�ణ�  �న� �.  సహజ�గ         
��లంద��  ��కృష�భగ���  అంశ�నం�న  �రంద�  �స�వ�న�      
కృష��తన� �  యం�  కర� �న�ంపవ��.  అ��  �ప�����  ��� క �       
ధర� మ��న� �.  ��ంగ��  �హతృ��  �ర���  తమ  తృ���ర�  వ� �ంచ�.        
అ��ధ��  �� యసంతృ��  �ర�  ��ండ  సం����న��  భగ���       
సంతృ���ర�  కర� �న�ం�  ���  �జ�న  ప��ర�  స�� � �  �క  ప��ర���         
యనబ��.  
 

��� ���  స�� � ��న  ��  కృ��మ��  తమ���  అ��   ��క  కర� ల         
�ం�  ����ల  ��మ�  ��ం�,  ‘అ�� ��త  యజ���’  ��ట�  �డ         
�ర�ం��.  ��  ��  ల�� �  ���ర  పర�బహ� ��  ఎకమ�ట�  అ�నం�న         
�స�వ��  ��  �� ర �ప��  ��� �.  అ��  �ంఛ  ��క  �ంఛకం��         
ఉత�మ�న�.  అ�నప� ���  �� ర �ర�త�న�  ��ల�.  అ��ధ��  ఈ  ��క        
కర� ల�� ం�  �ం�  ��వ�  సగం  ��న  క�ల�  �గనభ� �ం�  ��  �డ          
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ఏ��ంత  �� య�భ��  �ం�ం��.  ��  కృష��తన� �న  కర� ��  వ� � �        
ఎ���� ర ��  ��ండ  �వల�  సం����న  భగ���  సంతృ��  �ర�        
కర� �న�ం��.  అ��  కృష��తన� వం��  తన  స� యంసంతృ��  నం�  ఎ��        
��క�  క���ండ�.  అత�  ఆ�� �� క  �జయ�న�  ��కృష�భగ���       
సంతృ���  �ప�ణమ��.  ఈ  �ధ��  అత�  ప��ర��న  స�� � �  �క         
ప�����న  ��  యనబ��.  స�� � స�న�  ప��ర�  �ప�క�న  ��  �తన�          
మ��ప��   ఈ   ��ం�   �ధ��   ��� �ం��   :  

 
న   ధనం   న   జనం   న   �ంద�ం   క��ం   �   జగ�శ   �మ�   
మమ   జన� �   జన� �శ� �   �వ��� � �ర���   త� �   

 
“ఓ   �ప�!   ధన�   �డబ�ట�వ�న�   ��,   అంద�న   ���ల�   అ�భ�ంప   వ�న�  
��,   అ�క��   ��� �   �వ�న�   ��   ��   �ం�ంప�.   ఎ��    జన� �   క��న�  

�ప�జన� �   నం��   �   భ� ��క �   �వ   య��   �� ��క   కృప�   ��  
�ం�ం���� �.”(��ష�క�-4)  

 
 

6.2  

యం   స�� � స��   ����� గం   త౦   ���   �ణ�వ   I   

న   హ� సన� � స�సంక��    ��   భవ�   కశ� న   II  

 
 

అ��ద�   
ఏ�  స�� � సమ�  ��వబ��  ���  �గ��  స�నమ��       
(�������  సం�గ�)  ��  ������.  ఓ  �ం����!  ఇం��య        
తృ��   �ంఛ�   ��వ��   ఎవ� ��   ��   ��ల�.  
 

�ష� �  
�న��  ����  తన  �జస� �ప  ����  ఎ��,  తద��ణ��        

వ� �ం�ట�  �జ�న  ‘స�� � స�గ�’(భ� �)  అనబ��.  �స�వ�న�  ����       
�ప�� క�న  స� తం�త  స� �ప�  ��.  అత�  భగ���  తటస�శ� �.  అత�         
బ�రంగ  శ� ��  బం���న�� �  బద�ద��  మ��  కృష��తన�   వం��న�� �        
�క  ఆ�� �� క  శ� ��  �� �ం�న�� �  తన  �జస� �ప���  యం�  �ల��న��గ�         
��యబ��.  క�క  �న��  ప��ర��� నవం��న�� �  అ�� రక��న      
ఇం��య  �గకర� ల�  (�మ� కర� ల�)  ����.  ���స� �  �ం�       
ఇం��య�ల�  �యం��ం��  ���  ఈ  పద���  అభ� �ం��.  ��        
కృష��తన� వం��  కృష��ప�జన�  �ర�  ఉ���ంపబడ�  కర� ల  యం�  తన        
ఇం��య�ల�  ����ం�  అవ�శ�ండ�.  క�క�  కృష��తన� వం��      
ఒ���  స�� � ��  మ��  ��  అ���� �.  ��న,  �గ  ��న�లం�         
��పబ�న  ��న�,  ఇం��య  ��గహ��  ��  �ప�జన�  కృష��తన� �        
నం�  సహజ���  ���ం��.  �న��  �� ర �����  ��న  కర� ల�        
��వ��  అ��  ��న�,  �గ�  �ష� లమ��.  �� ర ���త�న  �ంత�  ���         
భగ���  సంతృ��  పర�ట  �ర�  సం���డ�ట�  ���  �స�వ  ల�� �  �న� �.          
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క�క�  కృష��తన� వం��  �� యతృ��  �ర�  ఎ��  �ంఛ�  క���ండక  స�         
భగ����  ������� ట  యం�  ఆస���  �ం��.  ఎవ� ��  కర� �య�ండ        
ఉండ�నం�న  భగ���  ��� న  ��న�  ����  �� య  సంతృ��  �ర� �         
నం�  ఆస���  �ం��.  ��  �స�వ�న�  కృష��తన� ��  అభ� �ం�ట        
�� �   సర�    �ప�జన��   �న�న�   సం�ర���   �ర�రగల�.  

 
 

6.3  

ఆ����� ��� గం   కర�    �రణ�చ� �   I  

���ఢస�    త�� వ   శమ:   �రణ�చ� �   II  

  

 
అ��ద�  

అ�� ంగ  �గపద��  యం�  ఆరంభ  ����  �న�   ���  కర� �  �ధన��          
�ప� బ��న� �.  �గ�  నం�  ����  �ం�న  ���  సర�   ��క  కర� ల          
�రమణ   �ధన��   �ప� బ�న�.  

 
�ష� �  

�న��  భగ����  సంబంధ��  ఏర� ర���  పద���  ‘�గ’మ�       
��వబ��.  అ�� న� త�న  ఆ�� �� �����  �ం�ట�  అ��  �గ��       
ఒక  ��� న�  ��ంచవ�� �.  ఆ  ��� న  ���  అత� ంత  �న  ���  �ం�  ఆరంభ�            
ప��ర��న  ఆ�� ���  ���  వర�  �� �ం�  �ం��.  ��ధ��న        
�గ�ధనల  �క�   ఉన� త���ల  న�స�ం�  ఆ  ��� న  �క�   ��ధ  �గ��          
��ధ  �మ�ల�  ��వబ��.  ఏ�న�  అ��  �గమ�  ��� న�        
��న�గ�,  �� న�గ�,  భ� ��గ�  అ�  ��  �గ���       
�భ�ంపవ�� �.  ఆ  �గ  ��� న  �క�   ఆరంభ�  ‘������’        
���య��,  ��  అ�� న� త�న  �వ����  ‘���ఢ’  ���  య��        
��వబ��.  
 

ఆరంభదశ�  ��ధర�ల  �యమ�ల  �� �  మ��  ��ధర�ల       
ఆసన�ల  �� �  (���  శ�ర�� �మ�  వం��  ��త�)  �� న�  నం�         
�ప��ం�ట�  ��  అ��ంగ�గ��  పద���  �మ� కర� �గ�      
ప�గ�ంపబ��.  అ�న�  అ��  �ర� క��ల�� �  ఇం��య�ల�      
�యం��ం�ట�  అవసరమ�  సం�ర�  �న�క  ��రత� ��  ��ం�ట�       
�డ� ��.  అ��  �� ��� స�  నం�  ప��ర�త� ��  ��ం�న��  కలత        
క��ం��   సమస�   మ�కర� ల�   �ర��   �ం��.  
 

కృష��తన� వం��  ఎల��� �  ��కృ�� �  ��� �  స� �ం�  �ం�ట  �త        
ఆరంభ�  �ం��  �� న���  యం�  �ల���ం��.  అ��  ��కృ�� �        
�వయం�  స�  �మ�� �  �ం��.  ��న  అత�  అ�� ర�ల  ��క  కర� ల�          
త� �ం�న���   ��ంపబ��.  
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6.4  

య�   �   ����   ����   న   కర� స� �షజ��   I  

సర� సంకల� స�� � �   ���ఢస��చ� �   II  

 

 
అ��ద�  

��క��న  ��కల  న�� ం��  ���  ఇం��యతృ��  �ర�  వ��ం�ట  ��,         
�మ� కర� లం�  ����డ�ట  ��  �య�  �న��  ����డ�       
�ప� బ��.  

�ష� �  
��కృష�భగ���  �వ� �న  ��మ�క �  �వ  యం�  సం�ర���       

�ల��న��  �న��  తనయం�  తృ��  న�భ�ం��.  ��న  ఇం��యతృ��        
యం�  ��,  �మ� కర� ల  యం�  ��  ఎన� ��  ఆస���  ��.  కర� �  �య�ండ           
ఎవ� ��  ఉండ�నం�న  అ��  కృష��తన� వం��  ���  �న��       
ఇం��యతృ��  �ర� �లం�  �ల�నవల�  వ�� �.  కృష��తన� �  �న�� �       
�ప��క� �  తమ�  సంబం�ం�న��  ��  ��  తన��  �ర�  ��  సంబం�ం�న          
�� ర ���త  కర� ల  యం�  �����ం��.  ��  కృష��తన� వం��  ��త�        
�ప���  ��కృ�� �  సంతృ��  �ర�  ���  ఇం��యతృ��  �ం�  సం�ర���         
అ�స���  �ం��.  అ��  అ�భవ��న�  ����  �గ  అ��  ��� న  �క�           
ఉన� త�న  �వ�  ����  ��ట�  �ం���  �ం��క�న  ��న�  �� �         
��క�ంఛల   �ం�   బయటప�ట�   యత� ంపవల�   వ�� �.  

 

6.5  

ఉద���త� ��� నం   �త� నమవ�ద��   I  

ఆ�� వ   �� త� �   బ����� వ   ���త� న:   II  

 

అ��ద�  
�న��  తన  మన��   �క�   స�య��  తన���  ఉద��ం�  �నవ��         
��  అ�గ���  ���న��.  బద�����  మన��   అ�న�  �����,        
అ��న�   శ����   అ��న� �.  

�ష� �  

��ధ  ప����ల  న�స�ం�  ‘ఆత� ’  య�  పద�  �హ��,  మన�� �,         
��త� �  �డ  ��ం��.  �గ��న  మం�  మన��   మ��  బద���  అ�          
అంశ��  �ప�� �ం�  �ప�న��న�.  ���� స�న�  మన��   �ం�ద       
�షయ�నం�న  ఇక� డ  ‘ఆత� ’  యన�  మన��   అ�  �వ�.  అ��  మన�� �          
�యం��ం�,  ���  ఇం���ర��ల  �ం�  �ల�ం�ట�  �గ��న��  గల        
�ఖ�   �ప�జన�.  బద�����  అ��నమ��  �రద  �ం�  ఉద��ంప  గ��న���         
మన�� న�  ��ణ  �సగవ�న�  ఇక� డ  ���   �ప� బ�న�.  �స�వ�న�  ��క         
���  యం�  �న��  మన��   మ��  ఇం��య�ల  �ప�వ�న�        
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�బ��ం��.  ��క  �పకృ��  ఆ�పత� ��  వ�ంపవ�న�  ��క�  క��ం�        
అహం�ర��  మన��   ���ం�ట  �త�,  ��క  జగ��నం�  ��� త�         
భవబంధ�ల�  ��� ���.  క�క  ��క  �పకృ�  �క�   �  �  ���ల�          
ఆక� �ంపబడ�ం�న���  మన�� న�  ��ణ�యవ��.  ఈ  �ధ�గ�  బద����       
ర�ంప  బడగల�.  ఇం���ర��ల  �డ  ఆకర �ణ�  ఎవ��  తమ���  అ�గ�         
��  ���న��.  ఇం���ర��ల  పట�  �న��  ఎంత  అ�క��        
ఆక� �ంపబ��,  అంత  అ�క��  అత�  భవబంధ�ల�  ��� ���.  అ��        
భవబంధ�ల  �ం�  త�� ం���ట�  మన�� �  స�  కృష��తన� �  నం�        
�మగ� �  ��ట�  అ�� త�మ  �ర��.  ఈ  �షయ��  ���   ��� ట�  ఈ          
��క�నం�  ‘�’  అ�  పద�  �ప��ంపబ�న�.  అన�  �ప��క� �  ���         
తప� క   ఆచ�ంచవ��.   ‘అమృత   �ం�ప�ష��’(2)   నం�   ఇ��   �ప� బ�న�   :  

మన   ఏవ   మ��� �ం   �రణం   బంధ���:   
బం�య   �ష�సం�   ���    ��� షయం   

 
“�న�న�   మన��    బ౦ధ���ల�   �రణ�.   ఇం���ర��   లం�   లగ� �న  
మన��    బంధ�న�   �రణ�   ��,   ఇం���ర��ల   �ం�   అ�సక ��న   మన��   
���న�   �రణమ��న� �.”   అన�   కృష��తన� �   నం�   �రంతర�  

�ల��న��   మన��    ���న�   �రణమ��.  
 
 
 

6.6  

బ���త� త� నస�స�    ���� �త� �   �త:   I  

అ�త� న��   శ����    వ����� వ   శ��వ�   II  

 
అ��ద�   

మన�� �  జ�ం�న���  మన��   ఉత�మ  ����.  ��  అ��  �య��         
���   అత�   మన��    �ప�    శ����   వ��ం��.  
 

�ష� �  
�యం��ం�ట�  అ��ంగ���� స�  �ప�జన�  �న� �.  మన��       

�యం��ంపబడ��  ���� స�  �ల�పన  ��త�  �గల�.  మన�� �       
అ��  �య����  �రంతర�  �ప�   శ����  కల�  ��ం�  �న� �డ��.         
ఈ  �ధ��  అత�  జన�   మ��  జన�   �ప�జన��  సం�ర���  వ� ర �మ��.          
తనకం��  ఉన� ��న  యజ��  ఆజ�ల�  �ర� � �ం�ట  య�న�  ��ల  సహజ         
�జ���.  మన��   జ�ంప��  శ����  �న� ంత  �ల�  అత�  �మ�,  ��ధ�,          
�� ష�,  �భ�,  �హ�  వం���  ఆజ�ల�  ��ంపవల�  వ�� �.  ��         
మన��   జ�ంప  ఆజ�ల  న�స�ం�ట�  స� చ� ంద��  అం�క�ం��.       
హృదయ���న  పర�త� �  ��,  అత�  ఆజ�ల  న�స�ం�ట�  �జ�న  �గ�         
ఉప��ం��.  కృష��తన� �  నం�  �పత� ���  �ల��న  ���  భగ���        
ఆజ�ల�   సం�ర���   ��ం�ట   అ�పయత� ��   జ�����.  
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6.7  

��త� న:   �ప�న�స�    పర���    స��త:   I  

��ష��ఖ�:��   త�   ��ప�న�:   II  

 
అ��ద�  

మన�� �  జ�ం�న��  �ం��  �ం��ం�ట�  పర�త� �  ��న��       
��య��.  అ��  ���  �ఖ�ఃఖ��,  ��ష���  �నప�న��       
అ�� ��   స�న��   అ��న� �.  

 
�ష� �  

�స�వ�న�  అంద�  హృదయ�  లం�  పర�త�   �ప�న  �ల��న��        
������  ఆజ�ల�  ��ం�ట�  సర� ���  ఉ���ంపబ�  ��� �.  ��        
మన��   బ�రంగశ� ��  ��ం��ం�  �డ��  ప��న�� �  �న��  ��క        
కర� లయం�  ��� ���.  క�క  ఏ��  ఒక  �గపద��  �� �  మన��          
�యం��ంప  బ�నంత�  అత�  గమ� �� న��  ��న�����  ��ంపవ�� �.       
�స�వ�న�  �ప�వ� � ��  ఉన� త�న  ఆజ�ల  న�స�ంప  వల�  వ�� �.  క�క         
�న��  మన��   ఉన� త�పకృ�  నం�  �ల��న�� �  అత�  భగ���  ఆజ�ల         
న�స�ం�ట  తప�   అన� ��  ఎ�గ�ల�.  మన��   స�  ఉన� త  ఆజ�ల�         
�గ�ం�  ���  అ�స�ంపవల�  �ం��.  క�క  మన��   �యం��ంప        
బ�న�� �  అ�పయత� ��  పర�త�   ఆజ�ల�  అ�స�ం��.  ఇ��  ఆ�� �� క        
����  కృష��తన� వం��  �ంట�  �ం�  �ం�ట  �త  అత�  �ఖ�ఃఖ��,         
��ష���  (చ�,��)  వం�  �పకృ�  ద� ంద� �ల�  �ప����  ��ం��.  ఇ��         
����   �పత� �   ‘స��’   �క   పర�బహ� �   నం�   సంలగ� �న   ���   యనబ��.  

 
 

6.8  

�� న��� నతృ�� ��    �ట��    ������య:   I  

�క�   ఇ�� చ� �   ��   సమ���� శ� �ంచన:   II  

 

అ��ద�  

�న��  ��  �ం�న�వం�  �� న��� న�ల�  సం�ర���  సంతృ��       
�ం�న�� �  ఆ�� ���  నం�  ��రత� ��  �ం�న����  ��       
యనబ��.  అ��వ� � �  ఆ�� �� క  ���  యం�  �ల��  ఆత� ��గహ��        
క���ం��.  అత�  �ప�  వ����  -  లక�ళ� �న�,  �ళ� �న�  ��         
బం�ర��న�   స�న��   �ం��.  

�ష� �  

పరతత� ��  అ�భవ�ర� క��  �గ�ంప�  �స�క  ��న�      
��ష� �జన�.   అ�   ఈ   �ధ��   ��పబ�న�   :  
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అత:   ��కృష����   న   భ��   ��హ� �ం���:   I  
���� �   �   ��� �   స� య�వ   �� రత� ధ:   II  

 
“��క��   క��త�న   ఇం��య�ల   �� �   ఎవ� ��   ��కృ�� �   �మ�,  
�ప�,   �ణ�,   �లల   �వ� స� �వ��   �గ�ంప�ల�.   �వల�   �వ� �న  
భ� ��క ��వ   �� �   ఆ�� �� క��   ప�����న�� �   �న�న�   ఆ   భగ���  
�వ�    �మ   �ప   �ణ�ల�   వ� క ��ల��.”   (భ� �ర�మృత�ం��   1.2.234)  

కృష��తన�   ��స��  ఈ  భగవ��త.  ��క  �ం�త� �  �� �  ఎవ� ��         
కృష��తన� వం��  ��ల�.  అం�ల�  �ద��తన� �  గల  వ� � ��  �ంగత� �        
��  అదృష��  ���  �ండవ��.  కృష��తన� వం��  �ద��న  భ� ��క �        
�వ�  సంతృ���  �ం�ట�  ��కృ�� �  కృప�త  అ�భవ�ర� క�న  ��న��        
�గ�ంపగ���.  అ��  అ�భవ�ర� క�న  ��న�  �త�  ఎవ� �న�       
ప����ల���  మ��  తమ  ��� స�  నం�  ��ర��  �ల�న  గ����.         
��  అ�భవ�ర� క�న  ��న�  �క  �వల�  �స�క��న�  గల��  �హ� �న         
�న�   ��ధ� �ల�  �లభ��  ��ం��  మ��  కలత�  ��య���.        
ఆత� �� న�  గల��  ��కృ�� ��  సం�ర���  శర�  �ం�  �న� ం�న  �జ��         
ఆత� ��గహ��  క���న�   �డ��.  ��క  �ం�త� ��  ఎ��  సంబంధ�        
���డ�ట  �త  అత�  ఆ�� �� క  ���  యం�  �ల���ం��.        
��క�ం�త� �  మ��  మ�కల� న�  ఇత�ల�  బం�ర�  వం��న�       
అత��   ��త�   �లక���    ��   �ళ� �   స�న�   �ం��.  

 

6.9  

�హృ�� ���� ��నమధ� స��� ష� బ���   I  

��ష� �   చ   ���   సమ����� �ష� �   II  

 

అ��ద�  
ఋ�వర���న  ������ల�,  ��య�న  ���ల�,  తట��ల�,      
మధ� వ��ల�,  ఈర� � ప�ల�,  శ�����ల�,  �ప��� ల�  సమ����      
��వ� � �   మ�ంత   ���వృ��   �ం�న���   ప�గ�ంపబ��.  

 
 

6.10  

��   ��ఙత   సతత��� నం   రహ�   ��త:   I  

ఏ��   యత�����    ���రప��గహ:   II  

 
అ��ద�   

���న��  తన  �హ��,  మన�� �,  ఆత� �  సర� �  పరత�� ��        
సం�న  పర�టయం�  �మగ� �  �యవ��.  అత�  ఏ�ంత  �ప�శ�        
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నం�  ఒంట��  �వ�ం��  �వ�న��  మన�� �  ఎల��� �       
�య��ంప  వ��.  అత�  ��కల  �ం��  మ��  సమస���        
క���ండవ��.   �వనల   �ం��   �����   �ండవ��.  

 
�ష� �  

������న  ��కృ���  �బహ� �,  పర�త� ,  భగ��డ�  ��       
�ధ���  ��ధ  దశల�  అ�భవ�న�  వ�� �.  అ��  భగ���  �వ� మ�         
��మ�క ��వ  యం�  స�  �ల���ం�ట�  కృష��తన� మ�  సం�ప���       
��పవ�� �.  ��  ���ర�బహ� �  ��  పర��� ���  నం�       
ఆస���న��  �డ  ��క��  కృష��తన� వం��  యనబ���.  ఎం�కన�       
���ర�బహ� �  ��కృ�� �  �వ� �న  �హ�ం�  ��,  పర�త�   స�� ంత�� ��న        
��కృ�� �  �� ంశ�ప�.  ఈ  �ధ��  ���ర���  మ��  �� న���        
�డ  ప����  కృష��తన� వం��.  ��  �పత� ���  కృష��తన� �  నం�        
�ల��న��  �బహ� మన��  మ��  పర�త�   యన��  సం�ర���       
ఎ���న� ం�న  అత�  స�� న� త  ��  యనబ��.  పరతత�� ��  ��� న        
అత�  ��న�  సం�ర��న�.  అ���క  ��కర���  మ��  �� న���        
కృష��తన� �   నం�   అసం����   �ం��.  
 

అ�న�  �రంద��  ��ఘ�గ�  �క  ఆలస� �గ�  స�� న� త�న       
ప��ర�త� ��  �ం�ట�  తమ  �ప�� క  �ధనల  యం�  �రంతర�  �శద��         
�మ�� �  �ండవ�న�  ఇక� డ  ��ంపబ��.  ��కృ�� �  యం�  మన�� �        
ఎల��� �  ఎ��గ�  ��ట  భగ�����  �పథమ  కర �వ� �.  �ప��క� �        
�రంతర�  ��కృ�� ��  స� ���   అత��  �న�న�  �స� �ంప��.  ఆ  �ధ��         
��కృష�భగ����  మన�� �  �ం��క�ం�ట�  ‘స��’  యనబ��.      
మన�� �  �ం��క�ం�ట  �ర�  ఎవ� �న�  ఏ�ంత��  �వ��� ,  �హ�         
�షయ�ల  వలన  క���  ఆం�ళనల�  ప�హ�ంపవ��.  అత�  తన        
ఆ�� ����  అ��ల�న  ���  �� క�ం�ట  మ��  �ప��ల�న  ���        
త� �ం�ట  యం�  ��� �  �శద�  వ�ంపవ��.  �షయ  వ���ల�  �డ���         
�వ�న�  �వన�  తన�  బం�ం�న�వం�  అనవసర�న  ��క  �షయ�ల        
�ర�   అత�   ఏ   ��త�   ����డ��.  
 

�న��  �పత� ���  కృష��తన� �  నం�  �ల��న�� �  ఈ       
�గప��ర�త� �,  �యమ�ల�  అ�పయత� �గ�  చక� �  �ర� �ంప  బ��.       
ఎం�కన�,  �పత� �  కృష��తన� �  అన�  ఆత�   సమర� ణమ�  �వ�.  అం��         
��  అ�  ��క  �వన�  ఏ��త�  అవ�శ�ండ�.  క�క�  ��ల  �ప  ��� �           
కృష��తన� �  ల�ణ�ల�  ఈ  ��ం�  �ధ��  (భ� �ర�మృత  �ం��  1.2.255,  256)          
�వ����� �   :  

 
అ�సక �స�    �ష��   య����ప�ంజత:  
�ర� ంద:   కృష�సంబం�   �క �ం   ��గ� �చ� �   
��పం�కత�   ��� �    హ�సంబం�వ��న:  
����:   ప��� �   ��గ� ం   ఫ��   కథ� �   
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�న��   సర� ��   ��   క��   �ండవ�న�   �వన�(�� �త� �న�)  
అ���న����.   అ���క   ��కృ�� ��   ���   గల   సంబంధ��   ఎ�గ�ండ  

సర� ��   త� �ం���   ��గ� �   నం�   ప��ర�త� �   �ం�న��   ��ల�,”  
 

కృష��తన� వం��  సర� �  ��కృ�� న�  �ం�నద�  ����  ఎ��ట�త       
‘��’  అ�  �వన  �ం�  ����డ��.  క�క�,  అత�  తన  �ర�  ��  �ర��            
����డ�.  కృష��తన� �న�  అ��ల�న  �షయ�ల�  ఎ��      
�గ�ంపవ��  మ��  ���  �ప��ల�న  ���  ఎ��  ప�త� �ంప  వ��  అత�          
సం�ర���  ఎ���ం��.  ఆ�� �� క���  యం�ం�ట�  అత�  స�  ��క        
�షయ  వ���ల  �ం�  �ర��  �ం��.  కృష��తన� �  ��  ���  అత�          
సంబంధ�  ��ండట�  స�  ఒంట��  �ం��.  క�క�  కృష��తన� వం��        
ప��ర���   యనబ��.  

 
 

6.11-12  

��   ��   �ప���ప�    ��ర�సన�త� న:   I  

��� ��� తం   ���చం   ��   �న�   �త�ర�   II   

త����గం   మన:   కృ��    యత������య��య:   I  

ఉప��� స�   �ఇ�� �   �గ�త� ��ద��   II   

 

అ��ద�  
�గ�� స�  �ర�  ��  ఏ�ంత  స�ల�న  ��  �ల�  �శ��స��  పర�,          
���  ��చర� �  మ��  మృ��న  వ�స���  కప� వ��.  అ��  ఆసన�         
అ�  ఎ����  ��  అ���ం���  ఉండక  ప��త�న  �ప�శ�  నం�         
ఏర� ర��వ��.  �దప  ��  ���  ��ర��  ��� ం�  తన  మన�� �         
ఇం��య�ల�  మ��  ఇతర  �ర� క�ప�ల�  �యం��ం��,      
ఒ�ల�� �  నం�  మన�� �  ఏ��గపర�  హృదయ  ����ర�  �గ�        
నభ� �ంచవ��.  

�ష� �  
 

‘��  ��’  అ�  పద�  ఇక� డ  �ర �స�ల�ల�  ��ం��న� �.  �రత�శ�         
నం�  �� న���  �క  భ��లంద��  గృహ�ల�  ��  గంగ,  య�న  వం�          
ప��త  న��  �పవ�ం�  �ప�గ,  మ�ర,  వృం�వన�,  ����శ�,        
హ��� ర�  వం�  ప��త  �ప�శ�ల�  ��  అక� డ  ఏ�ంత��        
�గనభ� �ం��.  ��  ఇ�  అ�� �ళ�  స�� ల�  (�క� ��       
��� త� �శ��ల�)  �ధ� �  ��.  �ద��ద�  పట�ణ�ల�  �గస�జ�       
లనబ���  �వల�  ��క  �భ�ల�  గ�ంప  వ�� ��  ��  �జ�న         
�గ�� స�న�  అ�  ఏ��త�  త�న�  ��.  ఆత� ��గహ�  ����  మ��         
మ�చంచల�  కల��  �� న��  అభ� �ంప�ల�.  ��రణ��      
క��గ�  నం�  జ��  అ�� ��� �,  ఆ�� �� క  ��గ��  ��ం�ట�        
బద�క���,  ��ధ��న  �ఃఖ�ల�  స�  కలత  �ం�న�ర�ట�  ఈ        
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క��గ�న  భగ���  ప��త  �మ  సం�ర �న�  ఆ�� ����  స�� న� త�న        
�ధన   �ర�మ�   ‘బృహ�� ర�య   ��ణ�’   నం�   �ప� బ�న�   :  

 
హ��� మ   హ��� మ   హ��� �వ   �వల�  
క�   ���� వ   ���� వ   ���� వ   గ�రన� �  

 
“కపట�   మ��   కలహ�ల�   ��న   ఈ   �గ�నం�   భగ���   ప��త�మ  
సం�ర �న�   �� ��   ఏ�క   �ధన�.   మ�క   �ర��   ��.   మ�క   �ర��   ��.   మ�క  

�ర��   ��.”   
 
 
 

6.13-14  

సమం   �య����వం   �రయన� చలం   ��ర:   I  

సం����    ����గం   స� ం   �శ�� నవ�కయ�   II   

�ప��� ��    ��త��ర� హ� ���వ�   ��త:   I  

�న:   సంయమ�    మ�� ��    �క�   ఆ�త   మత� ర:   II   

 
అ��ద�  

శ�ర��,  �డ�,  �ర��  చక� �  సమ��(ఋ��ఖ�)  ���  దృ���        
����గ��  �ం��క�ంప  వ��.  ఆ  �ధ��  కలత  �ందన�  వం�         
�య�త  మన�� �,  భయ��  ��,  �బహ� చర� ��  ��ం��       
���న��  న��   హృదయ�  నం�  �� �ం��  న��   ��త  పరమ         
ల�� ��   ���నవ��.  

 
�ష� �  

చ��� ��న  ����ప�  గల  పర�త� �  �ప���  హృదయ�  నం�        
�ల���న� ��  ��కృ�� �  �����ట�  �నవజన� �క�   �ప�న  ల�� �       
�న� గల�.  స�� ంత�� ��న  ����ప��  ��ం�  ద�� ం�ట  �ర�       
�గ��న�  అభ� �ంప  బడవ��  ��  మ�  �  ఇతర  �ప�జన�  �ర�  ��.           
��లంద�  హృదయ�నం�  �ల��న��  స�� ంత�� ��న  ఆ  ����ప�       
��కృ�� �  సం��� ంశ�.  అ��  ������  ���� ర�  ��  అ�భవమ�న�        
ఉ��శ�  �న�� �,  �న��  ఆచ�ం�  ���� స�  �వల�  �టక�        
�ల��  వృ���న�  �గల�.  ��త�  పరమల�� �  ��కృష�భగ���!       
హృదయ���న  ������  అ����  ���� స�న�  ల�� �.  ఈ       
హృదయ�  నం�  �ల��న��  ������  ���� ర�న�  �న��       
సం�ర���  ��న�గ  ��త�  �ం�  ��వడవ��.  క�క�  అత�        
గృహ��  ��  �న  ��� న  బ�న���  ఆ���,  ఏ�ంత  �ప�శ�న  ఒంట��          
�వ�ంపవ��.  గృహ�న  ��  మ��క  �ట  ��  ��న  �ఖ��  అ�భ��� ,          
�గ  తరగ�ల  యం�  ����ట  �� �  ఎవ� ��  ���  ��ల�.  ఎవ� �న�          
మన�� �  మ��  అ�� ర�ల  ఇం��యతృ��  �ర� �ల�,  ���  �ప�న��        
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��న�గ�� గ��  అభ� �ంపవ��.  �జ�వల� � మఅ��   హ��  ��ం�న      
�బహ� చర�    �యమ�ల�   ���    ఈ   �ధ��   �ప� బ�న�   :  

 
కర� �   మన�   ��   స�� వ���   సర� �   
సర� �త   ��న�� �   �బహ� చర� ం   �పచ��   

 
“అ��    �ల�ల�,   అ��    ప����ల�,   �ప�శ�ల�   మన�,   ��,   కర� �   ��న  

�గ��   త� �ం�ట   �ర�   �బహ� చర�    �వత�   ఉ���ంప   బ�న�.”   

��న�గ�  న�భ�ం��  ఎవ� ��  �జ�న  ���� స��      
అభ� �ంప�ల�.  క�క�  ��న  �గ�ఖ��  ��� న  ��న�  ��  �ల� �         
�ం��  �బహ� చర� �  ��ంపబ��న� �.  ఐ�ం��  వయ��   నం�  �ల�ల�        
���ల�న�  ��  ఆ�� �� ���� �  �వ�ం�  �ప�శ�న�  పం�న�       
అత�  ���  చక� �  �బహ� ��  ల�న���  ��ణ�  ఒసగగల�.  �� న�ర��,         
��న�ర��  ��  భ� ��ర ��  ఏ�న�  స��  అ��  ��హ� ��� �� స�  ���         
ఎవ� ��  ��  �గ�  నం�  అ�వృ���  ��ంప�ల�.  అ�న�  గృహస��వన         
ధర� ��  చక� �  ��ం��,  �వల�  �ర� ��  �యమబద���  ��న        
�ఖ��  క���న� ��  �డ  �బహ� ��  యనబ��.  అ��  ��గహ�  గల         
గృహస�  �బహ� ���  భ� ��ర ��  నం�  ఆ��ంపబ���.  ��  ��న�  మ��         
�� న�ర�  సం�ప�య��  అ��  గృహస�  �బహ� ��ల�  తమ  యం�        
��� ��ట�  అం�క�ంప�.  అ��  సం�ప�య��  ఎ�వం�  సడ�ం�  ��ండ        
����  ��న  �వన  �యం�తణ�  ��ం��.  భ� �సం�ప�య�  ��� �        
శ� �మంత�న  డ�ట�  భ���  భగ���  �వ� �వ  యం�  �ల��ట�త        
సహజ�గ�  ��న  �ఖ�  నం�  ఆకర �ణ�  ��� ��.  క�క�  భ� �         
సం�ప�య�  నం�  గృహస�  �బహ� ���  �య�త  ��న  �ఖ�        
ఆ��ంపబ�న�.  భగవ��త  (2.59)  యంద�  ��క�  నం�  ఈ  �షయ�  ఇ��          
�ప� బ�న�:  

�ష�   ��వర ���   ���రస�    ��న:  
రసవర �ం   ర�   ప� స�    పరం   దృ�� �    �వర ��   

 
ఇత��   బలవంత��   ఇం��యతృ���   �యం��ంప�   భగవద� ���  

స�� న� త�న   �వ� ర��� దన   �రణ��   సహజ�గ�   ఇం��య   �గ�ల   �ం�  
��ల���� �.   భ��ల�   తప�    అ�� ల�   ఆ   �వ� ర��� దన�   ��న�   ఏ  

��త�   ఉండ�.  
 

‘�గత�:’  –  సం�ర���  కృష��తన� �  నం�  �ల�న��  ఎవ� ��        
భయర���  ��ల�.  బద���  తన�  ��కృ�� ��  గల  �త�   సంబంధ��         
�స� �ం�ట  �త�  భయ��  క���ం��.  “భయం  �� �����శత:       
�� ����తస�   �పర� �  స� ృ�:”  అ�  ��మ�� గవత�(11.2.37)  ��� �న� �.       
భయ��త� �న�  కృష��తన� �  ఏ�క  �ర��.  క�క�  కృష��తన� వం�న�       
ప��ర�  అ�� స�  �ధ� ప��.  అం���ండ,  ���� స�  ��� ��శ� �       
హృదయ�  నం�  �ల��న��  పర��� �  ద�� ం�ట�  గ�క       
కృష��తన� వం��  సహజ�గ�  ��లంద���  ���� డ�  ��� �.  ఇక� డ       
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��పబ�న  �గ��� ంత��  జ�దరణ  �ం�న  �మ��త  �గస�జ�ల       
��� ంత�ల�   �న� ��   �న� �.   

 
 

6.15  

�ంజ�� వం   స��� నం   ��   �యత�నస:   I  

���ం   ��� ణపర�ం   మత� ం�� మ�గచ� �   II  

 
అ��ద�  

ఈ  �ధ��  �రంతర�  �హ�,  మన�� ,  కర� ల�  �యం��ం��  �� న         
���న��  �కమబద��న  మన��   కల��  ��క  ��త  ���  �ం�         
�ర�ం�ట   �� �   భగవ��జ� ��   (కృష��మ��)   �ం��.  

 
�ష� �  

���� స�  పరమల�� �  ఇ�� �  స� ష���  �వ�ంపబ�న�.      
���� స��  ఏ  �ధ�న  ��క  �ఖ�ల�  �ం�ట  �ర�  ��ండ,  ��క          
�వన���  �ం�  �రమణ  �ం�ట�  ఉ���ంపబ�న�.  ఆ��� �వృ��  �ర�        
�పయ�� ం���  ��  ��క����  �ంద����  ��  భగవ��త  న�స�ం�        
����ల�.  అ��  ��క  �వన  ���  �ం�  �రమణ�  �డ  �న��  ‘�న� �’           
నం�  �ప��ంప�య�.  �స�వ�న�  అ��  �వన  �థ� .  భగ���  సృ���         
ఎక� డ�  �న� మ�న�  ��.  ��క  ���  �ం�  �రమణ  �స�వ�న�  ఆ�� �� క          
�క�న  భగవ��మ�న�  �ర� గల�.  భగవ��మ�  �ర� చం���  ��       
��� ��  �క�   అవసర�  ��  �ప�శమ�  భగవ��త(15.6)  యం�  స� ష���         
వ� �ంపబ�న�.  ఆ�� �� క  జగ��  నంద�  �క�ల��   �డ  ��క  జగ��  నంద�          
���వ�  స� యం  �ప�శ�న��  �ం��.  సృ��  సర� �       
భగవ��జ� ��న�,  ఆ�� �� ��శ�  మ��  ��యంద�  �క��  ��త�       
‘పరం�మ�’   అ�   ��వబ��.  

 
��కృష�భగ����  భగవ��త  యం�  స� య��  �ప� బ�న��,  అత��       

��� న  ప��ర�  ��న��  క��న��  ప��ర���(మ�� త�:,  మత� ర:,  మ�  �� న�)         
�జ�న  �ం��  �ం�,  అంత� �న  ��క  వృం�వనమ�  ��యబ�  అత�         
�వ� �మ�న  కృష��క��  �రగల�.  “��క  ఏవ�వసత� ��త�   �త:”       
-��కృష�భగ���  స�  తన  �� య�మ�న  ��క�  నం�  �వ�ం��న� �,        
తన  స� �ప  శ���  సర� ��  �� �ం��న�   పర�బహ� ��  మ��        
అంత�� ��న  పర�త� �  ��యబ�న�  స� ష���  ‘�బహ�   సం�త’  (5.37)        
నం�  ��పబ�న�.  అ��  ��కృష�భగ���  ��� న  సం���వ�హన�  మ��        
అత�  సం��� ంశ�న  ��� �  �క�   అవ�హన�  ���  ఎవ� ��  ఆ�� �� క         
జగ��  నం�  ��  (��ంఠ�)  భగవ��మ�  నం�  ��,  ��క  వృం�వన�  నం�           
��  �ప��ంప  �ల�.  క�క�  కృష��తన� �న  కర� �న�ం���  మన��         
ఎల��� ��  కృష��లల  యం�  �మగ� �  �ం��.  క�క  అత�  ��ష���         
యనబ��  (స  �  మన:  కృష�ప�ర�ంద�:).  �ద�  లంద�        
‘�� �శ� త�ప�ష��’(3.8)  నం�  �డ  :  “త�వ  ���� �  మృ�� ��”-        
“������న  ��కృ�� �  అవ�హన  ����ట  �త�  �న��  జన� మృ��        
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��   చ�క��  జ�ంప  గల�.”  మ��ధ��  �ప� వ�న�న,  �గప��ర�త� �        
అన�  ��క  ��త�  �ం�  �� ��  ��ం�ట�.  ��  ఇ�  ఇం�ద�ల�  ��           
అ�య��న   �పజల�   �స���    �� �మ   �పదర� న�   ��   ��ర�.  

 
 
 

6.16  

�త� శ� త��   ��   న   ��న�మనశ� త:   I  

న   ��స� ప� �లస�    ��గ�   �వ   ���వ   II  

 
అ��ద�  

ఓ  అ���!  అ��  ��ం����  ��  అ�  త�� వ  ��ం�  ���,  అ��           
���ం�  ���  ��  త�నంత  ��ద�����  ��  య�ట�  అవ�శ�         
��.  

�ష� �  
ఇక� డ  ��ల�  ఆ�ర�  మ��  ��దయం�  �యమ�       

��ంపబ�న�.  అ�క��  ��ం�ట  యన�  �హ�షణ�  అవసర�న       
��కం��  అ�క��  ��ం�ట.  సమృ���  �న� �,  �య�ర�,  ఫల��,        
��  ల�ం�  �న� ం�న  �న��  జం��ంస��  ��ంప  నవసర�  ��.         
భగవ��త(17.8)  న�స�ం�  అ��  సరళ�న  ఆ�ర�  ��� క  ఆ�ర��        
ప�గ�ంపబ�న�.  త��ణ�  నం�న� ��  ��త�  �ం��ర��      
��ం��.  క�క�  �ం��ర��  ��ం����,  మద� �న�,      
�మ�న�  �����  మ��  ��కృ�� న�  ��త  అ�� ంప�  ఆ�ర��        
��ం����  �ప��  ��ం�ట�త  �పకర�   ఫల�ల  న�భ�ంపవల�       
వ�� �.  “�ంజ�  �  త� ఘం  ��  �  పచ�� � త�   �ర��”  (భ.�.3.13)  అన�           
“��కృ�� ��  అర� ంప�ండ  ఇం��యతృ��  �ర�  ��ం����  �క  తమ�ర�        
��త�  ఆ�ర��  �ద��  �������  �ప��  ��ం���  �గల�.”        
�ప��  ��ం����  మ��  తన�  అవసర�న  ��కం��  అ�క��        
��ం����  ప��ర�  �గ�  అభ� �ంప��.  క�క�  ��కృ�� న�       
అ�� ంపబ�న  ఆ�ర��  ��ం�ట�  స�� ల�  ��ష��.  ��కృ�� ��  ��త        
అ�ంపబడ�  ఎ��  ఆ�ర��  కృష��తన� వం��  అం�క�ంప�.      
కృష��తన� వం��  ��త�  ���� స�  నం�  ప��ర�త� ��      
��ంపగల�.  అ���క  �వల�  తమ  ఇ�� ��ర�  ఉప�స  ��న�ల�        
క�� ం����,  కృ��మ��  ఆ�ర��  త� �ం�  వ� � ��గ�      
అభ� �ంప�ల�.  కృష��తన� వం��  ��స��ల�  ��ప  బ�న���      
ఉప�స�ల�  ��ం��.  అత�  అ��  ��ం�ట  ��  అ��  ఉపవ�ం�ట         
��  �యనం�న  ���� స��  చక� �  ��ంపగ���.  అ�క��       
��ం���  స� ప� �ల�  ���  అ�క  సమయమ  ���ం��.  ���        
ఫ�త��,  అత�  అవసర�న  ��కం��  అ�క  సమయ�       
���ంపవల�వ�� �.  �స�వ�న�  �న��  ఆ�గంటల  కం��  అ�క��       
���ంప��.  ఆ  �ధ��  ���  ఆ�గంటల  కం��  అ�క��  ���ం���         
తప� క  త��న��  �ప����న����.  అత�  �మ��  అ�క��       
���ం��.   క�క   అ��వ� � �   ఎన� ��   �గ�   అభ� �ంప�ల�.  
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6.17  

����ర��రస�    �క��ష�స�    కర� �   I  

�క�స� �� వ�ధస�    ��   భవ�   �ఃఖ�   II  

 
అ��ద�  

�య�త��న  ఆ�ర�,  ��ద,  ���ం�,  కర� ��  గల��       
���� స�   �� �   ��క   � �శ�ల�   శ�ంప   ���నగల�.  

 
�ష� �  

��వసర��న  ఆ�ర�,  ��ద,  భయ�(ర�ణ)  ��న�లం�  అ�       
య�న�  ���� స�  నం�  ���వృ���  ఆటంక�  క��ం��.       
కృష�భగ����  అ�� ంపబ�న  ఆ�ర��  ప��త�న  �ప�ద  �ప�న       
�గ�ం�ట  �� �  ఆ�ర  �యమ��  ��ంపవ�� �.  భగవ��త  (9.26)        
న�స�ం�  �య�ర�,  �ష� ��,  ఫల��,  �న� ��,  ��  �న� �న�        
��కృ�� న�  అ�� మ� ���.  ఈ  �ధ��  కృష��తన�   వం��  ���� క��        
�న���,  �న�ల�  ఉ���ంప  బడన���  ఆ�ర��  �� క�ంప�ం�ట       
యం�  అ�పయత� ���  ����  �క  �య���  �గల�.       
కృష��తన� వం��  ��  కృష��తన�   కర� ల�  �ర� �ం�ట  యం�  స�        
�గ���  �ం��.  క�క  అనవసర��  �����   గ��  �ల��        
�ప� నష���  ప�గ�ం��.  ‘అవ� ర ��లత� �’-  కృష��తన� వం��  భ� ��క �      
�వ��ండ  �ణ�న�  వృ�య�ట�  స�ంప�.  క�క�  అత�  �ధ� �నంత        
అ�  త�� వ  సమయ�  ���ం��.  ఈ  �షయ�న  అత��  ��ల  �ప  గంట�           
��త�  ���ం����.  ��� ���  ఆ  ��త��  �డ  అత�  ���ం���         
��.  హ���  ���ల  ��  తన  �త� �యమ�న  ��ల�ల  హ��మ�         
జప�ల�  ������  �ప�ద��  �గ�ం�ట  ��  ��  �ణ�న�  ���ం�ట�         
��  �������.  ఇక  కర� �  సంబం�ం�నంత  వర�  కృష��తన� వం��        
��కృ�� ��  సంబంధ�  �న�వం�  ఏ  కర� �  �య  �న� ం�న,  అత�  కర� �          
ఇం��యతృ��  �వన�  క��త�  ��ండ  సర� �  �కమబద��  �ం��.        
ఇం��య  �గమ��  �పశ� �  �నం�న  కృష��తన� వం���  ��క�న  ���ం�        
ఉండ�.  ఈ  �ధ��  తన  కర� ,  ��� ,  ��ద,  �గరణ,  ఇతర  ��క  �ర� క�ప�            
ల�� ం�  యం��  �యమ  బ���  �ం��.  ��న  అత��  ��క  � �శ�          
����   ��ం��.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

6.18  

య�   ��యతం   �త��త� �� �వ�ష��   I  

�:స� ృహ:   సర� ����    �క�   ఇ�� చ� �   త�   II  

 

అ��ద�  
���� స�  �� �  ��  తన  మ�కర� ల  న�� ం��  �యం��ం�,        
��క��న  �ంఛ���  ��ండ  ఆ�� �� క  ���  యం�       
�ప�����న�� �   �గ�నం�   ����న���   �ప� బ��.   

 
�ష� �  

��  అ���  సహజ�గ�  అ�� ర�ల  ��క�ంఛల  �ం�  (���        
�ఖ� ��  ��న�గ�)  �రమణ  �ం��ం��.  క�క  ��కర� ల  ��రణ        
జ�ల  కర� ల�  �న� ���  �ం��.  ప��ర���  తన  మ�కర� ల�  చక� �         
�యం��ం�  ఏ  �ధ�న  ��క�ంఛ  �త�  కలత�  ����.        
��మ�� గవత�(9.4.18-20)  నం�  ��పబ�న��,  అ��  ప��ర�త�   ����       
కృష��తన� వం��   అ�పయత� ���   �ం���   :  

 
స   �   మన:   కృష�ప�ర�న��ర� �ం�   ��ంఠ���వర ��   I  
క�   హ�ర� ��ర�ర ����   ���ం   చ���� తసత� �ద�   II  

 
��న��ం�లయదర� �   దృ�   తద� ృత� ��తస� ��    ��సఙగమ�   I  
��ణం   చ   త�� దస�జ�ర�   ��మ��ల��    రస�ం   తద�� �   II  

 
��   హ�:   ��తప��సర� �   ��   హృ��శప��వన��   I  

�మం   చ   ���    న   �   �మ�మ� �   య�త�మ��కజ��శ�   ర�:   II  
 

“అంబ�ష   మ���   �ట��దట   తన   మన�� �   ��కృ�� �   �దపద� �ల   �ంత  
����.   త�ప�   అత�   తన   ప��ల�   ఆ   ������   �వ�    �ణ�ల�  
వ� �ం�ట   యం��,   తన   హస��ల�   ��హ�   మం�ర�ల�   ��భ�   ��ట  
యం��,   తన   కర ��ల�   అ�� ��   �లల�   �శవణ�   ��ట   యం��,   తన  
చ��ల�   ��ం��   �వ�    �ప�ల�   ��ం�ట   యం��,   తన   �హ��  
భ��ల   �హ�ల�   స� ృ�ం�ట   యం��,   తన   ��క�   ��కృష�భగ��న�  
అ�� ంపబ�న   పద� �ల   ��సన�   �గ�ం�ట   యం��,   తన   ��� �   ఆ  
భగ���   చరణకమల�ల�   అ�� ం�న   �ల�   దళ�ల�   ����ట  
యం��,   తన   �ద�ల�   ��హ�   �ర ���త�ల�   మ��   మం�ర�ల�  
��� ట   యం��,   తన   �ర��   హృ�����   �ప�మ�   ల�� ం�ట   యం��  
����ం��.   అత�   తన   ��కల�   ఉత�మ   ����న   ��కృ�� �   �ర� �ల�  
�ర� హం�ట   యం�   ����ం��.   అత�   ఈ   ఆ�� �� క   �ర� �   ల�� ��  

�ద�భ��ల   ల�న��   �న� �.”  
 

���ర�ర���  అవలం�ం�  ���  ఇ��  ఆ�� �� క  ����  వ� �ం�ట        
�ధ� �  ��.  కృష��తన� వం���  అ�  అత� ంత  �లభ�  మ��  ఆచరణ         
�గ� మ��.  ఈ  �షయ�  �న  వ� �ంపబ�న  అంబ���  �ర� �ల  �� �         
��తమ��న� �.  �త� స� రణ�  �� �  ��కృష�భగ���  చరణ  కమల�ల  �ంత        
మన��   లగ� �  ���  అ��  ఆ�� �� క  కర� �  ఆచర�య��  ��ల�.  క�క          
��కృ�� �  భ� ��క ��వ  యంద�  కర� �  ‘అర� న�’  (ఇం��య�ల  న�� ం��        
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��కృష�భగ���  �వ�  �ల��� ట)  అనబ��.  �స�వ�న�  మన�� �,       
ఇం��య�ల�  ఏ��  ఒక  �� పక  �ందవ��.  కర� ల�  త� �ం�ట        
ఆచర�య�  ��.  క�క�  ��న�   జ�ల�,  �ఖ� ��       
సం�� ��శమ�నం�  �����,  �న  వ� �ంప  బ�న�  వం�  �వ� �న        
ఇం��య�ల�,  మన�� �  ఆ�� �� క  �ర� �ల  యం�  �ల��� ట�       
ఆ�� �� ����  �����  చక� �  ��న�.  అ��  ‘�క ��’  అ�  భగవ��త         
����న� �.  

 

6.19  

య�   ��   ��త��    �జ��   �ప�   స� ృ�   I  

���   యత�త�స�    �ంజ�   �గ�త� న:   II  

 
అ��ద�   

����  �ట  �న�   �ప�  కదల�ండ  �శ� ల��  �ం�న���,        
��గ�ంపబ�న  మన�� గల  ��  తన  పరతత��   �� న�న  స�  ����         
�ం��.  

 
�ష� �   

ఎల��� �  తన�  ఆ�ధ���న��  భగ���  పట�  ��ర�న,  కలత�ంద�        
�� న��  ఆ�� �� క  ���యం�  �మ�� �  �ం�  �జ�న  కృష��తన� వం��        
����   �ట�ం�   �ప�వ�   ����   �ం��.  

 

6.20-23  

���పరమ�   �త�ం   ��ద�ం   �గ�వ�   I  

య�త   ��త� ��� నం   పశ� �� త� �   �ష� �   II  

�ఖ�త� ��కం   యత��   ����గహ� మ����య�   I  

���   య�త   న   ��యం   ��తశ� ల�   తత�� త:   II  

యం   ల�� �    �పరం   �భం   మన� �   ��కం   తత:   I  

య�� �   ���   న   �ః�న   ����   ��ల� �   II  

తం   ��� ��ఃఖసం�గ��గం   ��సం��తం   I  

 
 

అ��ద�  
 

స��  యనబ�  ప��ర�త�   ����  �న��  మన��   సమస�  �న�క         
క�ప�ల  �ం�  ���� స�  �త  ���ంపబ��ం��.  �ద��న       
మన�� �  ఆత� �  ��ంపగ��ట  మ��  ఆత�   యం�  ఆనంద��,        
�ఖ��  అ�భ�ం�ట  యం��  అత��  గల  సమర�త�  బ��  అ��         
ప��ర�త�   ����  ��� �ంపవ�� �.  అ��  ఆనందమయ  ����  ప��త�న        
ఇం��య�ల  �� �  అ�భవ�న�  వ��   అప��త  ��� నంద��       
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�న��  �ప�����న  అత�  సత� �  �ం�  ��ల�క,  ���  �ం�న         
మ�క  అ�క  �భ�  �ద�  ��ం��.  అ��  ����  ���న��  �ప�           
కష��  నం�న�  చ�ంప�.  ��క  సంపర� ��  ఉత� న� మ�  సమస�        
�ఃఖ�ల   �ం�   �ందబ�   �స�వ�న   ���   ఇ��.  
 

�ష� �  
�గ�� స�  �� �  �న��  ��క  �వనల  �ం�  �కమ��        

����డ��.  ఇ�  �గ��� ంత�  �ప�న  ల�ణ�.  ��  త��త  అత�  ‘స��’          
యం�  �మ�� డ��.  అన�  ��  ఆత� �  పర�త� �  స�న  మ��  ఎ��          
అ�హ�  ��ండ,  ప��త�న  మన��   మ��  ����త�  హృదయ�  నం�         
�ల��న��  పర�త� �  �� �ంపగ��  ����  స��  యనబ��.  �స�వ�న�        
�గపద��  ���  ‘పతంజ�’  �గ  ��� ంత�ల  �న�  ఆ�రప�  �న� �.         
�ంద�  అ������న  �� �� త�  ఆత� �  పర�త� �  �� �ం�ట�       
�పయ�� ం��.  అ�� ��  అ�����  �� �  య�  ��ం��.  ��  �రంద��         
‘పతంజ�’  �గపద��  �క�   �స�వ  �ప�జన��  అవ�హన  ���న�ల�.        
‘పతంజ�’  �గపద��  నం�  ��� నందమ�  �షయ�  అం�క�ంపబ�న�       
అ�� ��  అ�� త  ��� ంత�న�  భంగ�  క����న�  భయ��  అ��        
��� నంద��  అం�క�ంప�.  అ�� ��  ��న�  మ��  �� త  అ�  �� త��         
అం�క�ంప�న� �  ఈ  ��క�  నం�  ఆ�� �� క  ఇం��య�ల  �� �        
అ�భ�ంపబ��  ��� నంద�  అం�క�ంపబ�న�.  �గపద��  �క�   ��ప�ద�       
�వరణ  కర ��న  పతంజ�  ��  �త�  ఇ�  ఆ��ంపబ�న�.ఆ  మ���         
‘����త�’  (4.33)  నం�  :  “���ర���� �ం  ���ం  �ప��పసవ:  �వల� ం         
స� �ప�ప���    �   ���శ� ���”   అ�   �పక�ం�   ��� �.   

 
�  ��త�  నంద�  ‘���శ� �’  ��  ‘అంతరంగశ� �’  �వ� �న�.  ధర� �,         

అర ��,  �మ�,  �వర�  పర�బహ� �  నం�  ఐక� మ��   ���  అ�న��         
‘���ర��’  లనబ��.  ఈ  ‘���ర��’  లంద�  భగవ�క� �  అ�� �ల�        
‘�వల� �’�  ��వబ��.  ��  పతంజ�  న�స�ం�  ‘�వల� �’  అ�న�  ���         
తన  �జ����  ���   ����  అంతరం�క  శ� �  �క  �వ� శ� ��.  ��  �తన�   మ��ప��            
��� ల�  ఇ��  ‘��దర� ణ�ర�న�’  �క  మన��   అ�  దర� ణ��  గల         
��న� ��  ��భప����  �ర� �.  �స�వ�న�  ఈ  మ���న�   ��� లన�        
�జ�న  �� �  �క  ‘భవమ�����   ��� పణ�’.  ‘��� ణ’మ�  ��� ంత�(ఇ�        
�డ   ��థ�క�న�)   ఈ   ��� ంత��   స����.  
 

‘��� ణ�’  (��క  �షయ  �రమణ�)  �దప  ఆ�� �� క  �ర� క�ప�  �క         
కృష��తన� �  అనబ�  భ� ��క �  �వ  ఆరంభమ��.  ��మ�� గవత�(2.10.6)       
న�స�ం�  ���  �జస� �ప  ���  అ��  (స� ��ణ  వ� వ���:).  అ��  ���          
ఆ�� �� క  �వన���  ��క  సంపర� ��  క��త  �న�� �  అ�  ‘�య’         
అనబ��.  అ��  ��క  సంపర� �  �ం�  �� ��  �ం�ట  అన�  ���  �త� �న           
�జస� �ప  ����  న�ంప��ట  ��.  “�వల� ం  స� �ప�ప���   �  ���శ� ���”         
య�  తన  �క� �ల  �� �  పతంజ�  ���  ���  ఆ��ం��.  ఈ  ‘���శ� �’�           
�క  ��� నంద�  య�ర���త�.  ���  ‘��ంత  ��త�’  (1.1.12)  నం�         
“ఆనందమ�  �� ��”  అ�  ��� �ం��న� �.  ఈ  స�జ�న  ��� నంద�        
�గ�  పరమ  ల�� �.  ఇ�  భ� ��క �  ��  ��� హణ�  �క  భ� ��గ�  �� �           
అత� ంత  �లభ��  �ందబ��.  ఈ  భ� ��గ�  భగవ��త  యంద�        
సప���� య�న   �వర��   వ� �ంపబ�న�.  
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ఈ  అ�� య�  నం�  �వ�ంపబ�న��  �గ��న��  ‘సం�ప�� త       
స��’  మ��  ‘అసం�ప�� త  స��’  అ�  �ం�  రక��న  స��  ����  కల�.           
���  ��ధ  ���� క  ప��ధనల�  ఎవ� �న�  �వ� ����  �ం�న�� �  అత�         
‘సం�ప�� త  స��’  �  ��ం�న��  �ప� బ��.  ‘అసం�ప�� త  స��’  యం�         
ఇం��య��  �� �  ల�ం��  ��క  ఆనంద��  ఏ  �ధ�న  సంబంధ��         
క���ండ�.  ఎం�కన�,  అత�  ఇం��య�ల  �� �  ల�ం��       
స�� నంద�ల�  ���  �ం��.  అ��  �వ� ���  యం�  ���న  ��  ��          
�ం�  ఏ  ��త��  ��లగ�.  అ��  ����  �ంద�క��న�  ��         
అపజయ��  �ం�న��య��.  ��ధ��న  ఇం���నంద�ల�  ��న      
���ల�  �మ��త  �గ�� స  మ�న�  �జ�న  పద���  ��ద��న�.  ��న         
�గ�  నం�  ���ం�,  మ��ప�ర ��ల�  ��ం�  ��  కప��  �గల�.         
�గ��న�  నంద�  ���ల  పట�  ఆక� �ంపబ�న  ���  �డ  �గ�  నం�          
ప��ర�త� ��  �ం�న��  ��ల�.  �గ�  సంబం�ం�న  ఇతర  ఫల�ల�        
ఆక� ���న�  ఈ  ��క�  నం�  ��పబ�న��  ��  ప��ర�త� �  ����         
ఎన� ��  �ంద�ల�.  క�క�  �గ�  ఆడంబర��  �� యమ  �పదర� న��        
����  ��  ���ల  ��త��  �గనభ� �ం�  వ� ���  ఆ  �ర��  నం�  తమ           
�గల�� �   నష��నద�   �గ�ంపవ��.  
 

ఈ  �గ�  నం�  చక� �  ఎ��  కలత  ��ం�  �ర� �ంపద�న         
కృష��తన� �  అ�� త�మ�న  ���� స�.  కృష��తన� వం��  తన      
�ర� క�ప�ల�  ��� �  ఆనంద�  �ం�న��  ఇతర  ఆనంద�ల�       
����డ�.  �ఖ� ��,  ఈ  కపట  �గ�న  హఠ�గ�,  �� న�గ�,        
��న�గ�  వం�  ���  అభ� �ం�ట  యం�  అ�క  ఆటంక��  క�గవ�� �.         
��  కర� �గ  �క  భ� ��గ�  అభ� �ం�ట  యం�  ఎ��  అవ�ధ�,  ఎ��          
సమస� �   క�గ��.  
 

ఈ  ��క  �హ�న� ంత  వర�  �న��  ఆ�ర�,  ��ద,  భయ�,         
��న�  అ�  ��వసర�ల�  �ర��� �వల�  �ం��.  ��  �ద�భ� �        
�గ�  �క  కృష��తన� వం��  అ��  ��వసర�ల�  ��� ��న�� �       
ఇం��య�ల�  అనవసర��  ����ంప�.  ��  అత�  �వల�       
�హ�ష�ర��  �వల�న���  �గ�ం�(�డ��ర�  ఉత�మ  �భ��  �ం��)       
ఉన� ���  సంతృ��  �ం��  అత�  కృష��తన� �  �వ�   �ఖ�ల        
న�భ�ం��.  �దృ�� క��  జ��  �ప�ద�,  �గ�,  అ�వ�  (�రత        
ఏర� డ�),  ఆప�బం��ల  మృ�  వం����  �క� �యక  అత�  కృష��తన� �  �క         
భ� ��గ�  నం�  తన  ధర� ��  �ర��� ట  యం�  ��� �  �గ���         
�ం��.  �దృ�� క  సంఘటన  �న� ��  అత��  ధర� �ర� హణ  �ం�        
మర�ంప�.  “ఆగ����  ��� �� ం����స�   �రత”  అ�  భగవ��త  (2.14)        
��� �న� �.  అ��  �దృ�� క  సంఘటనల  న�� ం��  అత�  ఓ�� �        
స�ం��.  ఎం�కన�  అ�  �క�కల�  ��త�  క��  �ం�  తన  ధర� �ల�          
భంగ�  క��ంపవ�  ఎ���.  ఈ  �ధ��  అత�  ���� స�  నం�         
అ�� న� త   ప��ర�త� ��   ��ంపగల�.  
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6.24  

స   �శ� �న   �క���    ��   ��� న��త�   

సంకల� �పభ��   ��ంస�� �� �    స�� న�షత:  

మన�����య��మం   ��యమ�    సమనత�:  

 
అ��ద�    

��ర�శ� య�  �డ�,  �� �� స�  �డ�  �గమభ� �ం��  �న��  ఆ        
�ర��  �ం�  ��లగ��.  �న�క  కల� నల  �ం�  ఉత� న� �న  ��క         
��కల  న�� ం��  ఎ�వం�  �న��ం�  ��ం�  త� �ం�,  అత�        
మన��    �� �   స�� ం��య�ల�   అ��    ��ల   �ం�   �యం��ంప   వ��.  

 
�ష� �   

���� స��  ��ర�శ� య��  క��  ఏ  ��త�  �ర��  �ం�  ��ల�క         
ఓ�� �  తన  ���� స��  �న��ంపవ��.  అంత� �న  �జయ�       
����ం�న�  ��� స��  క���ం�,  �ప�   ప��దల�  ఆ  �ర���        
అ�స�ంపవ��.  �జయ��  ��ం�ట  యం�  ఆలస� �న�  అత�న� ��       
���� హ�  �ంద�డ�.  దృఢ�వ��  �శద��  అ�� స�  ��ం����       
�జయ�  తప� క  ల�ం��.  భ� ��గ�  ���   ��ల  �ప  ��� �  ఈ  �ధ��           
��� ��� �.  

 
ఉ�� ��� శ� య�   ��� �   తత�త� ర� �పవర ���  
సంగ�� �త� �   వృ��:   ష�� ర� � �:   �ప�ధ� �   

 
“హృదయ�ర� క�న   ఉ�� హ��డ�,   ప��దల�డ�,   �శ� య�   �డ�,  
భ��ల   �ంగత� ��   ��� క �   ధర� �ల�   �ర� � �ం�ట   మ��   సత� �ణ  
�ర� �లం�   సం�ర���   �ల��ట   �� �   �న��   భ� ��గ   ��న��  

�జయవంత��   �ర� �ంపగల�.”   (ఉప��మృత�-3)  
 

�శ� య�  �షయ�న  �న��  స��ద  తరంగ�ల�  తన  ��డ��        
��� �న  ఆ���� క  వృ�� ంత��  ఉ�హరణ��  ���నవ�� �.      
ఒ��క��  ఒక  ��� క  స��ద  �ర�న  ��������,  ��  మ�స��ద�  ���          
తన  �రట�ల�  �������.  ��� క  ఎంత��  కలత  �ం�  తన  ��డ��  తన�           
���  ఇమ� �  స����  ��� �ం��.  స����  ��  ��ర �న�  మ�� ంప��.         
క�క�  ��� క  స��ద��  ��� ంప  �యవ�న�  �శ� �ం���  తన  �న�          
��� �  స��దమంద�  జల�నంత��  ���య  �ర�ం��.  అ�ధ� �న       
��  �శ� య��  ��  అంద��  ప�హ�ం��.  అ�  ��  �ర� ��  ��� న          
�ర�  �మ� ��  సర� ��  �� �ం��.  �వ��  మ���� �  �హన�న  గ���  �డ          
ఆ  �ర��  ���.  తన  �న� ప�  �ద�  పట�  ��  క��  అత�  ���  ��ట�             
��� �.  ��� ��� క  �శ� య�న�  అత�  ఎంత��  సంత�ం�,  ���        
స�య�  ���న�  ���న�  ���.  �దప  గ���  ఆ  ��� క  ��డ��          
���  ���  ఇమ� �  స�����  ప��  ���  ఆ  ��� క  �ర� ��  ��  ��దన�            
ప���.  ���  స����  భయప�  �ంట�  ��డ��  ��� క�  ���  ఇ�� ���.          
ఈ   �ధ��   గ���   కృప�   ��� క   ఆనంద��   �ం��.  

 
ఇ��  �గ�� స�  –  �ఖ� ��  కృష��తన� ��  ��న  భ� ��గ�        

అత� ంత  క�న�న��  క��ంపవ�� �.  ��  ఎవ�న�  దృడ  �శ� య��  �         
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��� ంత�ల�  అ�స�ం�న�  భగ���  తప� క  సహక�ం��.  ఎం�కన�,       
తన���  స�య�  ��������  భగ���  తప� క  స�య  మం�ం�న�        
�షయ�   ���న�   క�!  

 

6.25  

శ�:   శ��పర��   ��� �    దృ�గృ�త�   I  

ఆత� సంస�ం   మన:   కృ��    న   �ం�ద�   �న���   II  

 
 

అ��ద�  
�శ� య�న  ����  �కమ��  �మ� �  �మ� ��  �న��  స��  ����         
�ందవ��.  ఆ  �ధ��  మన�� �  ఆత� యం�  ��ర�  ��  అత�  ఇక          
���   ��� �   �ం�ంప��.  

�ష� �   

దృఢ��� స�  మ��  �����  �న��  �కమ��  ఇం��య  కర� ల        
�ం�  �ర�ంప  వ��.  ఇ��  ‘�ప�� �ర�’  అనబ��.  అన�  ��� స�         
�త�,  �� న�  �త�,  ఇం��యకర� ల  �రమణ  �త�  �యం��ంపబ�న        
మన��   ‘స��’  �ందవ��.  ఆ  సమయ�న  ��క  ��త  �వన  యం�  ఆస� �           
క��  �ం�టయ��  భయ�  ఏ  ��త�  క�గ�.  మ��ట�  �ప� వ�న�న,         
��క  �హ�న� ంత  �ల�  �న��  ��క  �షయ  సంబంధ�ల�        
క���ం�న�  ఇం��య  తృ��  �వన�  ఏ  ��త�  క���ండ��.  పర�త�          
సంతృ���  తప�   అన� �న  తృ���  ���   అత�  �ం�ంప��.  కృష��తన� ��         
�పత� ���   అభ� �ం�ట   �� �   ఈ   ���   �లభ��   �ందబ��.  

 

6.26   

య�   య�   �శ� ల�   మనశ� ంచలమ��ర�   I  

తతస��   �య�� త�త� �� వ   వశం   న��   II   

 
అ��ద�  

చంచలత� �  మ��  అ��రత� �  �రణ�న  మన��   ఎచ� ట       
ప��భ�ం�న�  �న��  ���  అచ�  �ం�  తప� క  మర�ం�  ఆత�          
వశ�న�   ���వ��.  

�ష� �  
చంచలత� �,  అ��రత� మ�న�  మన��   �క�   స� �వ��.  ��       

ఆత� ద�� �న  ��  అ��  మన�� �  �యం��ంపవ��.  మన��   అత��        
�యం��ంప�డ�.  మన�� �  �యం��ం�న��  (త�� � �  ఇం��య�ల�      
�డ  �యం��ం���)  ‘��� �’  ��  ‘�� �’  యనబ��.  అ���క  మన��          
�త�  �యం��ంప  బ����  ‘����’  �క  ఇం��య  ��డ�  ��వబ��.         
ఇం��య�ల  వలన  క��  �ఖ  ప��ణ��  ‘��� �’  ఎ���.  క�క�         
ఆ�� �� �నంద  �వన�  అత�  ఇం��య��  హృ����  (ఇం��య�ల�       
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�ప��న  ��కృ�� �)  �వయం�  �ల���ం��.  ఆ  �ధ��  ప��త��న        
ఇం��య�ల�  ��కృ�� �  ��ం�ట�  కృష��తన�   మనబ��.      
ఇం��య�ల�  ���  ఆ�న���  ��� ��ట�  ఇ��  ఉత�మ  �ర��.        
అ��  ���� స�  అ�� న� త  ప��ర�త� �న  ���  ���  �ం�న�  మ�క� �         
��.  

 

6.27  

�ప�న�మనసం   �� నం   ��నం   �ఖ�త�మ�   I  

ఉ��   �న�రజసం   �బహ� �తమకల� ష�   II  

 

అ��ద�  
�  యం�  మన��   లగ� �  ��న  ��  తప� క  ఆ�� �� �నంద�         
అ�� న�త  ప��ర�త� ��  �ం��.  అత�  ర��ణ�న�  అ���       
పర�బహ� ��  తన�  గల  ��క� ��  ���ం��.  ఈ  �ధ��  అత�         
�ర� కర�    ఫల�   ల�� ం�   �ం�   ����డ��.  

 
�ష� �  

‘�బహ� �త’  అన�  ��క  కల� ష�ల  �ం�  �� ��  �ం�  భగ���         
�వ� �న  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల���ం�  ���.  “మద� � �ం  లభ�  ప��”          
(భగవ��త  18.54)  –  మన��   భగ���  �దపద� �  లం�  లగ� �  ���  ఎవ��           
�పర�బహ� ��  ��క� ��  �ంద�ల�.  “స  �  మన:  కృష���ర�ంద�:”        
(�గ.9.4.18)  భగ���  ��మ�క �  �వ  యం�  స�  �ల���ం�ట  �క         
కృష��తన� �  నం�  �మగ� మ�ట  మ�న�  �జ��  ర��ణ�  �ం��        
సమస�   ��క   కల� ష�ల   �ం��   �� ��   �ం�ట�   య��.  

 
 
 

6.28  

�ంజ�� వం   స��� నం   ��   �గతకల� ష:   I  

��న   �బహ� సంస� ర� మత� న�ం   �ఖమ�� �   II  

 

అ��ద�    
ఆ  �ధ��  ఆత� ��గ��న  ��  �రంతర�  �గమభ� �ం��  సమస�        
��క  కల� ష�ల  �ం�  �����  భగ���  �వ� �న  ��మ  �క�  �వ          
యం�   అ�� న� త�న   �ఖ� ��   �ం��.  

 
�ష� �   

ఆ�� ���  అన�  భగ����  తన�  గల  సంబంధ��  ఎ�గ        
గ��ట�  �ప�  ��త�   భగ���  అంశ�నం�న  ఆ  భగ����  �వ� �న  �వ          
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��ట�  ��  �జ���.  ఆత� �  భగ����  గల  ఇ��  �వ�   సంబంధ�  ‘�బహ�            
సంస� ర� ’   మ�   ��వబ��.  

 
 

6.29  

సర� �తస���� నం   సర� ���   �త� �   I  

ఈ��   �గ�����    సర� �త   సమదర� న:   II  

 
అ��ద�  

�జ�న  ��  న��   సర� ��ల  యం��  మ��  సర� ��ల�  �         
యం���ం��.  �జ�న�  ఆత� ద�� �న  అ��వ� � �  �����డ�న      
న��    సర� ��   �ం��.  

 
�ష� �  

అంద�  హృదయ��  పర�త�   �ప�న  �ల���న� ��      
��కృష�భగ���  ద�� ంప  గ��నం�న  కృష��తన�   వం��న  ���  �జ�న        
�దష�  యనబ��.  “ఈశ� ర:  సర� ���ం  హృ���  ��న  �ష��”  (18.61).  భగ���          
�నక  హృదయ�  నం��  మ��  ��హ� ��  హృదయ�  నం��  ��         
పర�త�   �ప�న  �ల���ం��.  భగ���  �శ� త��  ��� �.       
అం���ండ  అత�  �నక�  ��  ��హ� ��  హృదయ�  నం�  ���ట�         
��క��  ��� �ందడ�  ప�����న  ��  ఎ���ం��.  అ��  భగ���        
స�� స�నత� �.  పర�త� �  ��  ��త� �  హృదయ�  నం�న� ప� ���,       
పర�త�   వ�  ��త�   అంద�  హృదయ�ల�  �ల���ండ��.  ఇ��        
��త� �  మ��  పర�త� న�  న�మ  గల  �ద�.  �జ�న�  �గ�� స�         
నం�  �ప�శ�  ����  ���  స� ష���  �� �ంప�ల�.  ��        
కృష��తన� వం��  ఆ����  మ��  �����  ఇ���  హృదయ�  లం��        
��కృ�� �  ద�� ంప  గ���.  ఈ  �షయ�  స� ృ���స��  నం�  ఇ��         
�ర ��ంపబ�న�  :  “ఆతతత�� చ�   �తృ�� చ�   ఆత�   �  పర�  హ�:”-  భగ���          
సర� ���ల�  �ల�రణమ�ట  �త  అత�  త��  ��  �ష��  వం���.  త��          
తన  సమస�  సం�న�  పట�  సమ�వ��  �ం�న��  భగ���(పరమ�త  �క         
�త)  �డ  అ��  సమ�వ��  �ం��.  సర� ��ల  యం��  అత�         
పర�త� �   స�   ����ం�న�   �వ�.  

 
�హ� ��  �డ  ���  స�  భగ���  శ� �యం�  ����ం��.        

సప���� య�న  �వ�ంపబ�న��,  భగ����  ఆ�� �� క  (ఉన� త)  శ� �,       
��క(�� న)శ� �  అ�  �ప�న��  �ం�  శ���ం��.  ���  ఉన� త(పర)శ� �        
అంశ�న�  ��క�న  �� న(అపర)శ� ��  బం���  �ం��.  ఈ  �ధ��        
అత�ల��� ��  భగ���  శ� �యం�న� ����.  అన�  ���  భగ���  యం�        
ఏ�ఒక   �ధ��   ����   క���న� ����    య���� �.   

 
��లంద��  తమ  కర� ఫల�ల  న�స�ం�  ��ధ  ���ల  యం�  ���         
�న� ప� ���  అ��   ప����ల  యం��  ��  భగ���  ���న�  �� �ంప         
గ��నం�న  ��  సమద�� �  �ం��.  ��కశ� �  యం�  �ల��న�� �        
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���  ��క  ఇం��య�ల�  ��ం��.  ��  అ�  ���  ఆ�� �� క  శ� �  యం�           
�ల��న�� �  ��త�  �పత� ���  ������  ��ం��.  ఈ  �ం�  ���ల         
యం��  ���  భగ���  ���.  ఇ��  సమదృ��  కృష��తన� వం��న        
వ� � �యం�   ప��ర���   �ం��.  

 
 

6.30  

�   �ం   పశ� �   సర� �త   సర� ం   చ   మ�   పశ� �   I  

త�� హం   న   �పణ�� �   స   చ   �   న   �పణశ� �   II   

 
అ��ద�  

న��   సర� ��  ��ం����  మ��  �  యం�  సమస���  �ం����         
��   కనబడక��ట   ��,   ��   అత�   కనబడక��ట   ��   జ�గ�.  

 
�ష� �  

కృష��తన� వం��  ��కృష�భగ���  సర� ��  ����న� ���     
ద�� ం��.  అం���ండ,  అత�  ఆ  ������  యం�  సమస���  ��ం��.         
అ��వ� � �  �పకృ�  �క�   ��న�   �ప�ల�  ద�� ం�న��  �చ�ం�న�  సర� �         
��కృ�� �  శ� �  �పదర� న�న�  ఎ��  అ�� �ళ�  కృష��తన� ��  (ప���న�)        
క���ం��.  ��కృ�� �  సర� �న�  �ప��.  ��కృ���  ��ం�  ఏ��  ����         
క���ండ�ద�  �వన�  కృష��తన� �  �ల��� ంత�.  కృష���మ  వృ���       
కృష��తన� �.  ఇ��  ��క�న  �� ��  �డ  అ�త�న�.  ఆ�� ����        
అ�త�న  అ��  కృష��తన� �  ����  భ���  ��కృ�� ��  ఎకమ��.  అన�  భ����          
��కృ�� �  సర� స� మ��.  అం���ండ  భ���  కృష���మ�  �ం����.  అ�� �        
భగ����  మ��  భ�����  న�మ  ఒక  స�� �త  సంబంధ  �ర� ��.         
అ������  ���  ఎన� �  న�ంప�.  అ��  ������న  ��కృ���  భ���  దృ��          
�ం�  �రమ�ట  జ�గ�.  �స�వ�న�  ��కృ�� �  యం�  ఐక� మ�ట  అ�న�         
ఆ�� �� క  ��శన�  వం��.  క�క�  భ����� ��  అ��  �ప�ద��        
�ం�ంప�.   ‘�బహ�    సం�త’   (5.38)   యం�   ఇ��   ��పబ�న�   :  

 
���ంజన�� �తభ� ���చ�న   I  
సన�స� �వ   హృద��   ��కయ��   II  

యం   �� మ�ందరమ�ంత� �ణస� �పం   I  
��ంద����షం   తమహం   భ��   II  

 
“��మ   అ�న�   అంజన��   (��క�)   ��న   క�� ల�   ���న� ��   భ��ల�  
స�   ��ంపబ�   ఆ����న   ��ం��   ��   భ�ం��.   భ���   హృదయ��  

అత�   తన   �త� �న   �� మ�ందర   �ప��   స�   ద�� ంపబ��.”  
ఈ  ����  ��కృష�భగ���  భ���  దృ�  �ం�  ఎన� ��  �ర�  ��.          

అ��  భ���  �డ  ఎన� ��  భగ���  దర� న�  �ం�  �ర��  �ళ� �.          
హృదయ�నం�  భగ���  పర�త� �  ద�� ం�  ��  �షయ�న  �డ  ఇ�         
వ� �ం��.  అ����  �కమ��  �ద�భ����  ��,  హృదయ�  నం�  భగ���         
ద�� ంప�ండ   �ణ�ల��   ��ంప��   ����   వ�� �.  



ష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

6.31  

సర� �త��తం   �   �ం   భజ�� కత� ���త:   I  

సర� �   వర���   �   స   ��   మ�   వర��   II  

 
అ��ద�   

���  మ��  హృదయ���న  పర�త� �  ఒక� �న�  ఎ��  పర�త�         
భజనయం�  �య���న  ��  అ��   ప����ల  యం��  �  యం�  స�          
����ం��.  

�ష� �  
పర�త�   �� న��  అభ� �ం�  ��  తనయం�  ��కృ�� �  స� ��ంశ�        

–  శంఖ��,  చ�క��,  గద�,  పద� ��  ��� న  చ��� జ  ��� ��         
హృదయ�  నం�  ��ం��.  ���న��  ��� �,  ��కృ�� న�  ��� �  �డ�         
ఎ�గవ��.  �స�వ�న�  ��కృ�� �  అ��  పర�త�   �ప�న  అంద�  హృదయ�         
లం��  ����ం��.  అం���ండ,  అసం�� క  �వ��ల  హృదయ�ల�       
�ల���న�   అసం�� క  పర�త� ల  న�మ�  ఎ��  �ద�  ��.  అ��         
��కృష�భగ���  �వ� �న  భ� ��క �  �వ  యం�  �రంతర�  �ల���న�         
కృష��తన�   వం���  మ��  పర�త�   �� న�  నం�  �మగ� �న  ప��ర�         
���  ఎ��  �ద�  ��.  కృష��తన� వం��న  ��  ��క  �వన  ����  ��ధ           
కర� ల  యం�  �ల��న�  స�  ��కృ�� �  స� �ం�  �ం��.  ��ల  �ప  ��� �           
‘భ� �ర�మృత  �ం��’  (1.2.187)  నం�  :  “���స� ష� వ���  �వ�� క �:  స  ఉచ� �”          
అ��  ఈ  �షయ�  ��� �ంపబ�న�.  అన�  �రంతర�  కృష��తన� �నం�        
వ� �ం�  భ���  అ�పయత� �గ�  ���డ���� �.  ఈ  �షయ�  ‘�రద        
పంచ��త�’   నం�   ఈ   ��ం�   �ధ��   సమ��ంపబ�న�.  

 
��� �ద� నవ�� ��    కృ��   ��   ��య   చ   
తన� �   భవ�   ��పం   ��   ��హ� �   �జ��  

 
“సర� �� ��   మ��   �శ������   అ�   ��కృ�� �   �వ� �ప�   నం�   తన  
మన�� �   ఎ��గ�   ��ట�   �న��   ��కృ�� �   ��� న   �� న�నం�  
�మ�� డ��.   తదనంతర�   ఆ   భగ���   �వ�    సహచర� ��   ఆనందమయ  

����   �ందగల�.”  
 

కృష��తన�   మ�న�  ���� స�  నంద�  అ�� న� త  ‘స��’  ���.        
��కృ���  పర�త� �ప�న  అంద�  హృదయ�లం�  �ల��  ��� డ��  ఈ        
అవ�హన�  ���  �షర����  �యగల�.  “ఏ�  �  స�  బ��  �  వ��”  –            
“భగ���క� �  అ�న�  అసం�� క�న  హృదయ�లం�  బ��ప���      
����ం��”  అ�  �ద��  (��ల�ప�� ప�ష��  1.21)  ఆ  భగ���        
అ�ంత� శ� ��  ���ం��న� �.  అ��  స� ృ���స��  నం��  ఇ��  ��పబ�న�        
:  

ఏక   ఏవ   ప�   ��� :   సర� �� �   న   సంశయ:  
ఐశ� �� ��ప�కం   చ   �ర� వ�   బ��య�   
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“��� �క� �   అ�న�   �శ� య��   సర� ��   �� �ం�   �ం��.   ��� �   ఒ�  
సమయ�న   అ�క   �ప�శ�ల�   క��ం�న���,   అత�   ఏక���న�   తన  

అ�ంత�    శ� ��త   సర� ��   ����ం��.”   (మత� � ��ణ�)  
 
 
 

6.32  

ఆ�� ప�� న   సర� �త   సమం   పశ� �   �   ��న   I  

�ఖం   �   య�   �   �ఃఖం   స   ��   పర�   మత:   II  

 

అ��ద�  
ఓ  అ���!  ఎవ�  తన  ఆత� �  ��� ��  సమస�  ��ల�  ��  �ఖ           
�ఃఖ�లం�   సమ��   �ం��   అత�   ఉత�మ   ��   యనబ��.  

 
�ష� �  

�స�వ�న�  కృష��తన� �  గల��  ఉత�మ��.  అత�  తన       
�� �భవ��  అంద�  �ఖ�ఃఖ�ల�  ����ం��.  భగ����  తన�       
గల  సంబంధ��  �స� �ం�ట�  ���  �ఃఖ�న�  �రణ�.  ��  ��కృ�� �         
సమస�  �నవ  �ర� క��ల�  �వ� �క �గ�,  సర� �క�ల�  �ప�వ��,       
సర� ��ల�  ఆప����డ��  ఎ��ట�  ���  �ఖ�న�  �రణ�  �గల�        
(భ.�.5.29).  ��క  �పకృ�  ���ణ�ల�  �యం��ంపబ��  ���  తన�        
��కృ�� ��  గల  సంబంధ��  �స� �ం�ట  �త�  ���ధ  � �శ�ల�  ��య�న�         
ఉత�మ��  ఎ���ం��.  కృష��తన� �  నం�  గల  అ��  ��  ���         
�ం��.  క�క  కృష�సంబంధ  ���న��  సర� ��  �� �ంప  ��ట�        
య�� ం��.  �ప��క� �  కృష��తన� వం��  �వల�న  అవసర��  అత�       
�ప�ర�  ��ట�  య�� ం�  �న� ం�న  అత�  �జ��  జగ��న  గల         
అ�� న� త  ప�ప��  మ��  ��కృ�� న�  ��య�న  �వ��  �గల�.  “న  చ          
త�� న� ��� �  క�� ��   ��యకృత�మ:”  (భగవ��త  18.69).  భగవద� ���  ��లంద�        
సం�మ��  స�  �ం�ం��.  క�క  అత�  అంద��  ఆప�����.  స� �భ�         
�ర�  �గ�  నం�  ప��ర�త� ��  ఆ�ంపక  ఇత�ల  �ర�  య�� ం��  క�క          
అత�  ఉత�మ  ��  �గల�.  ఇతర  ��ల  పట�  అత�న� ��  ఈర� � �ంద�.          
�ద�భ����  మ��  �� ��� ర�  �ర�  య�� ం�  ��రణ���  న�మ        
వ� �� స�  ఇక� డ  కల�.  ��� ఘ� ��  �� న�  ��ట  �ర�  ఏ�ంత         
�ప�శ�న�  ��� �  ��,  �ప��క� ��  తన  శ� ��ల�  కృష��తన� వం���        
��� ట�   య�� ం�   భ���   కం�   ప�����   �క�వ�� �.  
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6.33  

అ��న   ఉ�చ   

�   యం   �గస�� �   ��క �:   ��� న   మ��దన   I  

ఏత�� హం   న   ప�� �   చంచల�� �   ���ం   ����   II  

 
అ��ద�  

అ����  ప���  :  ఓ  మ��ద�!  మన��   చంచల��  మ��         
అ��ర��  అ��న� ం�న  ��  సం�గహ��  ���న�వం�      
�గపద��  ఆచరణ�  అ�ధ� �న�గ�  మ��  ఆశక� �గ�  ��       
���న� �.  

 
�ష� �  

‘��  ��’  య�  పద��  ఆరంభ�  ‘��పరమ:’  అ�  పద�ల�         
���న� ���  �గపద���  ��కృష�భగ���  అ���న�  ��ంప�,  ���  ��        
అశ��డన��  �వన�  అ����  ఆ  పద���  ఇక� డ  �రస� �ం�  ��� �.  ఈ          
క��గ�న  ��రణ  �న���  గృహ��  ���  �ండల�,  అడ�ల�  ఏ�ంత         
�ప�శ��  ��  ���� స�  ��ట  �ధ� పడ�.  స� ల� �న  ��త�  �ర�         
��వసంఘర �ణ  మ�న�  ఈ  �గల�న�.  ఈ  �ల�న  జ��  ఆ�� ���         
�షయ�  పట�  �శద�వ�ంప�.  ��న� ��  మ��  ఆచరణ  �గ� ��న        
పద��ల�  ��  �� క�ంప  �ర�న�  �య�త  �వన��న��,  �ప�� క  ఆసన         
పద��,  �� న�� �శ�,  �షయకర� ల  �ం�  మన�� �  ��గ�ం�ట  వం�  క�న         
�ర� ��  గల  �గపద���  అ�స�ంప  �ర��  �షయ��  ���   ���         
�ప� నవసర�  ��.  ఎ�� ర�ల  అ��ల  ప����ల�  క��  �న� ప� ��న�,        
�������  అ����  అ���గ�  ఆచ�ం�ట  తన�  �ధ� పడద�  ��ం��.        
అత�  �చ��ంబ�న�  �ం�న  �డ�ట�  ��ండ,  అత�  అ�క  అ�� త�మ         
�ణ�ల�  �డ  క���ం��.  అత�  �ప� ���,  �����  గల��,        
అ�� ం���  �ం�  ������న  ��కృ�� ��  ��య  ����.  ఐ��ల        
సంవత� ర�ల�  �ర� �  అ����  మన�న� �వం�  ప����ల  కం��       
చక� �  అ��ల  ప����ల�  క���న� ప� ���  ఈ  �గపద���       
�రస� �ం��.  �స�వ�న�  చ��త  యం�  అత�  �గ�  అభ� �ం�న���        
���  ������ర����  మన�  ల�ంప�.  క�క�  ఈ  �గపద��        
క��గ�న  అ�ధ� మ�  ��ంపబ�న�.  ఒక�ళ  ఏ  ���మం��  (అ��రణ        
���ల�)  అ�  �ధ� ప�న�  ���� ల�  ��త�  అ�  ఏ��త�        
�ధ� పడ�.  ఐ��ల  సంవత� ర�ల  ��ందట�  ఈ  �షయ  ���ం�న�  ఇక         
వర ��న�ల  ప�����  ���   ��� ��న� �?  �మ��త  �గ�ఠ�లల  యం�        
మ��  �గస�జ�ల�  ��వబ�  �ప�శ�  లం�  ఈ  �గ��న��        
అ�క�ం�ట�  య�� ం���,  తమ���  కృ����న���  ��ం�న�,      
తప� క  ��  తమ  �ల��  వృ�  పర�న����  య���� �.  �ం�త         
ల�� ��   ��� న   �షయ�న   ��   ����   అ����   ��� �.  
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6.34  

చంచలం   �   మన:   కృష�   �ప��   బలవద�ృఢ�   I  

త�� హం   ��గహం   మ��    ���వ   ��ష� ర�   II  

 

అ��ద�  
ఓ  కృ�� !  మన��   చంచల��,  కలత  �ం�ం�  న���,  దృఢ��,         
��� �  బలవత�ర��  అ�ట�  ���  ��గ�ం�ట  ����       
��గ�ం�ట   కం��   కష�తరమ�   ��   ��ం���� �  
 

�ష� �  
మన��   ��� �  బలవత�ర�,  దృధ�న�.  �స�వ�న�  మన��   ����        

��య�  �ండవ�న�  ప�గ�ంప  బ��న� ప� ���  ��� ���  అ�  ����        
అ��క�ం��.  ����ల�న  ��కజగ��  నం�  ���   ��ద���న       
అంశ�ల�  ���  �న�న�  అ��  మన�� �  �యం��ం�ట  �శ� య��        
��� �  కష��.  కృ��మ��  ఎవ�న�  శ��  ���ల  పట�  స�న�ఖ��         
�పద�� ంపవ�� �.  ��  ��క��  ��త�  అ��  ఎన� ���  �య�ల�.        
మన�� �  ��గ�ం�ట  ��వ�న  ����  �య�ం�ట  కం��  అ�కష��న        
�ర� మ�ట�  అం�ల�  �రణ�.  ‘క�ప�ష��’  (3.3,4)  నం�  ఈ  �షయ��         
���    ఇ��   �ప� బ�న�   :  

ఆ�� నం   ర�నం   ���   శ�రం   రథ�వ   చ   I  
���ం   �   �ర�ం   ���   మన:   �ప�గహ�వ   చ   II  

 
ఇం����   హ��� ��� ష�ం   ���   �చ��   I  
ఆ�� ���యమ��క �ం   �� ��� �ర� ��ణ:   II  

 
“��క  �హ�  రథ�  నం�  ���  �ప����.  ���  రథ�ద��.         

మన��   రథ��  న��న��  �ధన�.  ఇం��య��  ��ర��.  ఈ  �ధ��         
���  మన��   మ��  ఇం��య�ల  సహచర� �న  �క �య�  ��� డ�  �ప�          
పం���న  ��ల�  అవ�హన  ���నబ�న�.”  �స�వ�న�  ���  మన�� �        
�� ��ంపవ��.  ��  బల�న��  మ��  దృఢ�న��  అ�  మన��   అ�న�         
��వ�న  అం��� �  ఔషద�  �క�   శ� ��  �డ  అ�గ�ం�న��  తర��  అ�          
�న��  ����  �డ  అ�గ�ం�  �ం��.  అ��  బల�న  మన�� �         
�గపద���  ��గ�ంప  వల�  �న� �.  అ�న�  అ��  అ�� స�  అ����         
వం����  �డ  ఆచర�య�న��  ��.  అట��న�,  ��  ఆ��క  �న��         
���   �ప� వల�న  అవసర��న� �?  ఇక� డ  �డబ�న  ���  ఉ�హరణ�        
అత� ంత  సమంజస�న�.  ఎం�కన�,  ఎవ��  ���న�   ����       
బం�ంప�ల�.  ��  ��  కం��  చంచల�న  (కలత  �ం�న)  మన�� �         
�యం��ం�ట  మ�ంత  కష��.  అ��  మన�� �  �యం��ం�ట�  ��  �తన�          
మ��ప��  �� ��ం�న  భవ�రక�న  ‘హ�కృష�’  మ�మం�త��  న�మత�       
�� �ం�ట�  అత� ంత  �లభ�న  �ర��.  “స  �  మన:  కృష�ప�ర�ంద�:”         
(�గ.9.4.18)  అన�  �ప��క� �  తమ  మన�� �  ��కృ�� �  స� రణ  యం�         
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�ల�ల� వ��.  అ�� �  మన�� �  కలవరపర�న��  ఇతర  �ర� ���       
�న�న�   ��ం��.  

 
 

6.35   

   ��భగ���చ   

అసంశయం   మ���   మ�   ��� �గహం   చల�   I  

అ�� �న   �   ���య   ���� ణ   చ   గృహ� �   II  

 
అ��ద�   

��కృష�భగ���  ప���  :  మ�����  గల  ఓ  ������!  చంచల�న         
మన�� �  ��గ�ం�ట  �స� ం�హ��  ��� �  కష��న�  ���  త�న        
అ�� స�   మ��   ��గ� �ల�   ��ంపవ�� �.  

 
�ష� �   

దృఢ�న  మన�� �  ��గ�ం�ట  కష�మ�  అ����  వ� క �పర�న       
అ���య��  ��కృష�భగ���  అం�క�ం��.  ��  అ��  �ర� �  అ�� స�        
మ��  ��గ� �ల�  �ధ� ప�న�  అ�  సమయ�న  అత�       
��ం���� �.  అ��  అ�� సమన����?  వర ��న  �ల�న      
�ణ� ��త�ల�  ద�� ం�ట,  మన�� �  పర�త�   యం�  �ం��క�ం�ట,       
ఇం��య�ల�  మన�� �  �యం��ం�ట,  �బహ� చర� ��  ��ం�ట,      
ఏ�ంత��  వ�ం�ట  వం�  క�న  �యమ  �బంధనల�  ఎవ��  �స�వ��         
��ంచ��.  ��  కృష��తన� ��  అభ� �ం�ట  �� �  �న��  భగ���        
నవ�ధ  భ� ��క �  �వయం�  ���నగల�.  అ��  భ� ��క �  ���ర� �ల�        
��కృ�� �  ��� న  �శవణ�  �ప�పథమ�న�.  మన��   �ం�  అ�� ర�ల        
అ�హల�  �ల�ం�ట�  ఇ�  ��� �  శ� �మంత�న  �వ� ��న�.  �న��        
��కృ�� �  ��� న  �శవణ��  ఎంత  అ�క��  ��న�  అంత  అ�క��         
��న��స��  �ం�,  ��కృ�� �  �ం�  మన�� �  �ర�  ��  సమస�         
�షయ�లం��  అ�స��డ��.  భగ���  పట�  భ� ��  ���ండ�  �ర� �ల        
�ం�  మన�� �  ��గ�ం�ట  �� �  �న��  ‘��గ� �’�  �లభ��        
అలవర����.  ‘��గ� �’  అన�  ��క  �షయ�ల  �ం�  ��వ�న        
మన�� �  ఆ�� �� క  �షయ�  లం�  లగ� �  ��ట.  �స�వ�న�        
మన�� �  ��కృ�� ��  సంబం�ం�న  �ర� �  లం�  �ల��� ట  కం��  ���ర         
తత�� ��  ��గ� ��  �ం�ట  ��� �  కష��.  క�క�  కృష�భ� �  �లభ��         
ఆచ�ంపద�న  పద��.  ఎం�కన�  ��కృ�� �  ���   �శవణ�  ��ట  �� �         
�న��  అ�పయత� ���  పరతత�� �  నం�  ఆస��డ��.  అ��  ఆస� ��        
‘ప�����’  (ఆ�� �� క  సంతృ��)  యనబ��.  ఇ�  ఆక�  ��న��  ఎంత         
అ�క��  ��ం�న�  అంత  అ�క��  శ� ��  బల��  �ం��.  అ��  భ� ��క �          
�వ�  అ�క  ఉ�� హ��  �ర� �ం�  �న� �� �  మన��   ��క  �షయ�ల         
�ం�  �రమ��ం��.  క�క  అత�  అ�క�న  ఆ�� �� క  సంతృ���  �ం�         
�ం��.  ఇ�  చక� �  �ద� �  మ��  త�న  ఆ�ర�  �త�(పథ� �)  �గ��          
నయ�  ��  �ప��య  వం��.  ��కృష�భగ���  �వ� �లల�  �శవణ�  ��ట         



ష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

���  మన�� న�  గల  అ�� త�మ  �ద� �  ��,  కృష��ప�ద��  ��ం�ట         
భవ���   స��న   ప�� �ర�.   ఇ��   ��త�    ��న�   కృష��తన�    ��న�.  

 
 
 

6.36  

అసంయ�త� �   ��   ���� ప   ఇ�   �   మ�:   I  

వ�� త� �   �   యత�   శ��    �����యత:   II  

 

 
అ��ద�   

��గ�ంపబడ�  మన��   గల���  ఆ�� ���  అ�కష��ర� �.  ��       
మ���గహ�  క��,  త�న  పద��ల  �� �  య�� ం����  జయ�  తప� క         
���ం��.   ఇ�   �   అ���య�.  

 
�ష� �  

��క  �ర� �ల  �ం�  మన�� �  �ర�  ��ట�  త�న  ��త� �         
�గ�ంప���  ఆ�� ���  నం�  �జయ��  ��ంప�డ�  ������       
ఇక� డ  �పక�ం���� �.  ���నంద�న  మన�� �  �మగ� �  ���       
���� స�న�  �పయ�� ం�ట  మ�న�  �  �ం�  ��  ���  అ�� �         
జ� �ంప��  యత� �  వం��.మ���గహ�  �న��  ���� స�  �వల�       
�ల��  వృ���ట�  అ��.  అ��  �గ�పదర� న�  ��� �న�       
ఆకర ��య�  �వ�� �  ��  ఆ�� ����  సంబం�ం�నంత  వర�  ��త�        
అ�  ��ప�గ�.  క�క  �న��  స�  భగ���  �వ� �న  భ� ��క �  �వ          
యం�  మన�� �  �ల��� �  ���  �యం��ంచవ��.  �న��       
కృష��తన� �  నం�  �ల�న��  తన  మన�� �  ��ర��  �యం��ంప�ల�.        
అన�  కృష��తన� వం��  ���� స�  ఫల��  ఎ��  �ప�� క  �పయత� �        
��ండగ�  �లభ��  �ందగల�.  ��  కృష��తన� వం��  ���       
���� స��   �జయ��   ��ంప��.  

 
 
 

6.37  

అ��న   ఉ�చ   

ఆయ�:   �శద����   ��చ� �త�నస:   I  

అ��ప�    �గసం���ం   �ం   గ�ం   కృష�   గచ� �   II  

 
అ��ద�  

అ����  ప���  :  ఓ  కృ�� !  ��త  ఆ�� ���  �ర���  �శద��          
న�స�ం�,  �దప  ��క�వన  �రణ��  ���  త� �ం�,  �గ�  నం�         
ప��ర�త� ��   �ంద��   �ఫ��న   ��   గమ� ����?  



ష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

 
�ష� �  

ఆ�� ����  �ం�  �ర��  �క  �గ�ర��  భగవ��త  యం�        
వ� �ంపబ�న�.  ���  �స�వ�న�  ఈ  �ంచ��క  �హ�  �ద��  ���         
��� డ��  మ��  స�,  ��,  ఆనందమం�  అత��  �జ�న  ఆనంద�         
కలద��  ����  ��న�  ఆ�� ����  గల  �ల  ��త�.  ఇ��  �త� �వన�,          
��న�  మ��  ఆనంద�  ల�న�  ఆ�� �� క�  �నం�న  మ��హ��        
�ం�ం���  అ�త��.  ఇ��  ఆ�� ����  ��న�ర��  �� �,  అ��ంగ        
�గ�ర��  �� �  �క  భ� ��ర ��  �� �  ��  �ందవ�� �.  ఈ  �ర��          
ల�� ం�  యం��  ���  తన  �జ����  మ��  తన�  భగ����  గల          
సంబంధ��  �న�ద��ం���  కృష��తన�   ���  యంద�  అ�� న� త       
ప��ర�త� �  ����  ��ం�ట�  �వ��న  కర� ల�  ఎ�గవల��న� �.  �న        
��� నబ�న��,  ఈ  ��  �ర��ల�  ��న�స�ం�న�  ��ఘ�గ�  �క        
ఆలస� �గ�  తప� క  �న��  పరమ  ల�� ��  �ందగల�.  �� ���� య�        
నం�  ఆ�� �� క  �ర��న  �యబ�  స� ల� �పయత� �  �డ  �� ��  ఎంత��         
�డ� డగలద�  ����  ��కృష�భగ���  ఈ  �షయ�న  ��� �ం�  ��� �.        
ఈ  ��  �ర��ల�  భ� ��గ�ర��  ఈ  �గ�న�  ��� �  అ��ల�న�.         
ఎం�కన�,  భగవద����  �ం�ట�  అ�  ��� �  �పత� ��న  పద��.        
భగ���  గత�  నం�  ����న�   �షయ��  ���  ��� �ం���ట  �ర�         
అ����చ� ట  ఈ  �ధ��  �ప�� ం���� �.  ఎవ�న�  ఆ�� ���       
�ర���  హృదయ�ర� క��  అం�క�ం�న�,  ��న�గ  పద��  మ��       
అ��ంగ�గ  పద��  ఈ  �ల�న�  ��� �  కష��న  ��న��  �న� �.  క�క�          
ఈ  �ర��లం�  �రంతర��  ఎ��   యత� ��  ��న�  అ�క  �రణ�ల  �త          
�న��  �జయ��  ��ంప�క�వ�� �.  �ట��ద�  �షయ�మన�,      
�న���  ఈ  ��న�  న�స�ం�ట  యం�  త�నంత  �శద��  క���ండక         
�వ�� �.  అం���ండ,  ఆ�� �� క  �ర���  అం�క�ం�ట  అన�  ���        
��శ� ��  �ద��  �పక�ం�ట�  య��.  ���  ఫ�త��  ఎవ�న�  అ��         
��శ� �  బంధ�ల  �ం�  త�� ం���ట�  య�� ంపగ�  �య  ��ధ��న        
ఆకర �ణల�  �ధ���  అపజయ��  క��ం�ట�  యత� ంపవ�� �.      
�స�వ�న�  బద����  ��క  �పకృ�  �ణ�ల�  అప� ��  ఆక� �ంపబ�        
�ం�ట  �త,  ఆ�� �� క  �యమ�ల  న�స�ం�  �న� ప� ���  ���  �య�         
ప�ట�  అవ�శ�  కల�.  ఇ��  ఆ�� �� క  �ర��  �ం�  పతన�  �ం�ట          
(��చ� �త  �నస:)  యనబ��.  ఈ  �ధ��  ఆ�� ���  �ర��  �ం�         
��ల�ట  వలన  క���  ఫ�త�ల�  �����ట�  అ����       
ఉ�� హప���� �.  

 
 
 
 

 

 

 



ష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

6.38  

క�� �� భయ��భష��� �� �బ�వ   నశ� �   I  

అ�ప���    మ���   ���   ��హ� ణ:   ప�   II  

 
 

అ��ద�   
మ����డ�న  ఓ  ��కృ�� !  ఆ�� �� క�ర��  �ం�  ��ల�న  అ��        
�న��  ఆ�� �� క  జయ��  మ��  ��క  జయ��  �ం�ం��        
�ంద���  ఎ�� ట�  �� న�  ��ం�  ����  �దర�ట�బ�న       
�ఘ�   వ�   న�ంప�?  

�ష� �  
�న��� దయ�న�  �ం�  �ర���  గల�.  ��క��ల�      

ఆ�� �� కత  నం�  ఆస� ��ండ�.  క�క�  ��  ఆ� ���వృ��  �� �  ��క         
��గ��  �ం�ట  యం�  ��,  త�న  కర� ల  �� �  ఉన� త  �క�ల�  ��ట           
యం�  ��  ఆస� ��  క���ం��.  ��  ఎవ� �న�  ఆ�� �� క  �ర���         
��ం�న�  అ��  ��క  �ర� �ల�  ���  ��క  �ఖ�  లనబ�         
��న�� ం��  త� �ంపవల�  వ�� �.  ఇ��  ఉత�మ  ����  �ంద��  ��         
ఉ�����  ���  �హ� �న�  �ం�  �ధ��  నష���న  �డ��.  మ��ట�,         
అత�  ��క  �ఖ��  అ�భ�ంప��,  అ��  ఆ�� �� క  �జయ��  �డ         
�ంద��.  అత��  ��ర�న  �� న�ండ�.  అత�  ���  �త  �దర�ట�బ�న         
�ఘ�  వ�  �ం��.  ��� ���  అవ�శ�న  �ఘ�  ఒక  �న� �ఘ�  �ం�          
��వ�  �ద�  �ఘ��  క���ం��.  ��  అ�  �ద�  �ఘ��         
క�య�ల��  ����  �దర�ట�బ�  ��ల�న  ఆ�శ�న      
�డ��ండ���.  �బహ� �,  పర�త� ,  భగ����  వ� క �మ�న��  పరతత�� �       
అంశ�ప�  ���  అ�  ఎ�గగ��  ఆ�� ���  �ర��  ‘��హ� ణ:  ప�’         
యనబ��.  ��కృష�భగ���  ఆ  పరతత�� �  సం�ర�స� �ప  మ�ట�  అత��        
శర�  �ం�న��  సఫలత  ��ం�న  ప��ర�  ��  �గల�.  ��  �బ�� ���          
మ��  పర�త� ���  �� �  ఇ��  ��తల�� ��  �రగ��ట�       
ఎ�� జన� �  అవసరమ��(బ���  జన� �మ��).  క�క�  �పత� �  ��న�న       
భ� ��గ�   �క   కృష��తన� �   స�� త�మ�న   ఆ�� �� ����   �ర��   �న� �.  

 
 
 

6.39  

ఏత��    సంశయం   కృష�   ���   మర�స� �షత:   I  

త� దన� :   సంశయ�� స�    ���    న   �� పపద� �   II  

 
అ��ద�   

ఓ  కృ�� !  ఈ  �  సం�హ��  సం�ర���  �ల�ం�మ�  ���   ����ం�          
��� �.  ఈ  సం�హ��  ��ం�ట�  ��  తప�   ఇత��వ� ��        
కనబ�ట��.  
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�ష� �  
��కృ���  �త,  భ�ష� ��,  వర ��న�ల�  ����  ���న��.       

��ల�� �  తమ  వ� � �త� ��  గత�  నం��,  వర ��న�  నం��,  భ�ష� ��         
నం��  ���  �ం�ర��,  ��క  బంధ�ల  �ం�  ��� ��  �ం�నప� ���         
�ర��  భ�ష� ��  �ల�  నం�  �డ  వ� � �త� ��  �న��  �ం�ర��         
భగవ��త  ఆరంభ�న(2.12)  భగ���  ����ం��.  ఈ  �ధ��  ���        
భ�ష� ���  ��� న  �పశ� �  అత�  ఇ�వర�  స� ష���  స��న��� �.  ��         
ఇ�� �  అ����  ��న� ���  �షయ��  ��� ��ండ,  ఆ�� �� క�ర ��       
నం�  �జయ��  ��ంప��  ��  భ�ష� ���  ���   ��య����� �.        
�స�వ�న�  ��కృ�� ��  స���  ��,  అత�  కం�  అ���  ��  ఎవ� ��          
��.  క�క�  ���  మ��  తత�� �త�ల�  ��వబ�  ��  �డ  �పకృ�  దయ�           
ఆ�రప�  �ం���  క�క  ��� ��  ��కృ�� ��  స���  ��ల�.  ��కృ���         
�త  భ�ష� ��  వర ��న�ల�  సం�ర���  ఎ���ం�ట�  అత�  ���   సర�          
సం�హ�ల�  సం�ర�  స��న�.  ��  అత��  ��త�  ఎవ� ��        
ఎ�గ�ల�.  ��కృ���  మ��  కృష��తన� �  గల  భ���  ��త�  ఏ�  ఎ��ద�          
�షయ��   ����   ఎ���ం��.  

 

6.40  

��భగ���చ   

�ర�   ��వ   ���త   ��శస�స�    �ద� �   I   

న   �   క�� ణకృత� �� �   �ర��ం   �త   గ�� �   II  

 
అ��ద�  

��కృష�భగ���  ప���  :  ఓ  ��� !  �భ�ర� �ల  యం�  �����న         
��  ఈ  �క�న  ��,  ఆ�� �� క  �క�న  ��  ��శ��  �ంద�.          
��త�!   మం�   ����న� ��   ���   ప����   ��.  

 
�ష� �  

��మ�� గవత�(1.5.17)  నం�  �రద��  వ� స����  ఈ  �ధ��       
ఉప��ం���� �   :  

 
త� �� �    స� ధర� ం   చర�ం�జం   హ�ర� జన� ప��    థ   ప�త��   య�   
య�త   క�    �భ�దమ�ద�ష�    �ం   �   �ర�   ఆ��    భజ�ం   స� ధర� త:  

 
“ఎవ�న�   ��క�ంఛల   న�� ం��   ���   �������   ����   శర�   �ం�న�  
ఏ   �ధ�న   నష��   ��   పతన�   ��   క�గ��.   ��   భ���   ����   తన   ��� క �  
ధర� �లం�   సం�ర���   �ల��న�   ఎ��   �భ��   �ందక   �వ�� �.”   
����� దయ�  �ర�  ��స���త��న  కర� ల�క�  గల�.  ��త�       

నంద�  ఆ�� �� క  ��గ�  �ర�  అన�  కృష��తన� �  �ర�  ��  అ��  సమస�  ��క            
�ర� క��ల�  త� �ంపవ��.  ఎవ� �న�  ����  కృష��తన� ��      
అ�స�ం�న�  ��  �� �  అత�  అ�� న� త  ప��ర�త� ��  �ందవ�� �.        
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��  అ��  ప��ర�త�   ����  �ంద�ల��  అత�  ��క���  మ��         
ఆ�� �� క�  ��  నష��వ�� న�  ఎవ�న�  ��ంపవ�� �.  ��� క �       
ధర� �ల�  ���  �ర� �ంప�  ��  తత� �త�ల�  అ�భ�ంపవల�       
వ�� న�  ��స��గంథ�  లం�  �� ��ంపబ�న�.  క�క�  ఆ�� �� క  కర� ల�  చక� �         
�ర� � �ంప  ����  �డ  ఈ  కర� ఫల��  �ప����  �గలడ�  ��ం�         
అవ�శ�  కల�.  ��  ఈ  �షయ�న  ఉ�����  ��  ��  ఎ��  కలత�           
�ందనవసర�  �ద�  ��మ�� గవత�  �శ� య��  ����న� �.  �� �ష�       
ధర� �ల�  ప��ర���  �ర� �ంప  నం��  అత�  �ష� �త�ల�       
���న�  ఎ��  నష���  �ంద�.  ఎం�కన�  �భ�పద�న  కృష��తన� �        
ఎన� ��  �స� �ంపబడ�.  అం���ండ,  ఆ  �ధ��  �ల��న����  త�ప�        
జన� �న  �మ� �ల��  జ�� ం�న�  ���  �న��ంపగ���.  అ���క,       
�న��  ��� క �  ధర� �ల�  �శద��  �ర� �ం�న�  కృష��తన� �  ����న�        
�భఫల�ల�   �ంద�క�వ�� �.   

 
���  మన�  ఈ  ��ం�  �ధ��  అర ��  ���నవ�� �.  �న�ల�         

�కమబ���,  �కమబ���  ���ర�  �ం�  �గ���  �భ�ంపవ�� �.       
మ�జన� �  ��� న  ��న�  ఏ  ��త�  ��ం�  ��  �� ��  ��� న  �ంత�           
క���ండక  �వల�  ప���య�న  ఇం��య  తృ��యం�  �ల�కమబ���  ��        
�ం����  �కమబ���  ����.  ��స��గంథ�  లం�  �� ��ంపబ�న  �ధ� క �        
ధర� �ల�,  ��� ంత�ల�  ���  అ�స�ం�  ��  �కమబ���.  �కమబ���        
����  �గ���న�,  అ�గ���న�,  ��� వం��న�,  �ద� ����న�,      
బలవం��న�,  బల���న�,  స�� �  ప��పవృ��ల�  �ం��ం��.  ��       
�ర� �  ��� ��  �భ�పద��  ��ల�.  ఎం�కన�  ఆ�ర,  ��ద,  భయ,         
��న�ల�  ప��పవృ��ల�  �ల��న����  ఎల��� �  �ఃఖ��త�న      
��క��త�  నం�  �శ� త��  ����ం��.  అ���క  ��స��� �శ�ల       
న�స�ం�  �కమబద��న  ��త��  గ���  �కమ��  కృష��తన� �న       
���వృ���   ��ం���   తప� క   ����� దయ��   �ందగ����.  

 
ఈ  �ణ� �ర ���  అ�స�ం����  ���  ��  తరగ���  �భ�ంప        

వ�� �  :(1)  ��స��  లం�  �� ��ంపబ�న  �యమ  �బంధనల  న�స�ం��         
��క  సంపదల  న�భ�ం���,  (2)  ��క  ��త�  �ం�  ����  �ం�ట�          
య�� ం���,  (3)  కృష��తన� వం��న  భ���.  ��క  �ఖ�  �ర�        
��స��లం�  �� ��ంపబ�న  �యమ  �బంధనల  న�స�ం�  ���  మరల  �ం�         
తరగ���  �భ�ంపవ�� �.  ��  �మ� కర� ల  ఫల�ల�  ����,       
ఇం��యతృ��  �ర�  కర� ఫల�ల�  �ర���.  ఇం��యతృ��  �ర�  �మ� కర�         
ఫల�ల�  ����  ఉన� త  �ప�ణ�  గల  ��త��  �క  ఉన� త  �క�ల�          
��  �ందగ��న���  అ�వృ���  ��ంపవ�� ��  ��  ��క  ��త�        
�ం�  ��  �����  �నం�న  �జ�న  మంగళకర�న  �ర��        
న�స�ం���  ��ల�.  �న��  �� �  ��న�  న��ం�  కర� �  ��త�         
�స�వ�న�  మంగళకర�న  కర� �.  చరమ�న  ఆ�� ����  �క  ��క        
�హబంధ�ల  �ం�  �� ��ర�  ఉ���ంపబడ�  ఏ  కర� �  మంగళకర�  ��ర�.         
�వల�  కృష��తన� ��  ��న  కర� �  మంగళకర�న�.  క�క�  కృష��తన�         
�ర��  నం�  అ�వృ���  ��ం�ట  �ర�  �హ�న�  క��  అ�� ర�ల         
అ�కర� �ల�  స� చ� ంద��  భ�ం�  ��వ�న�  దృఢ�న  �శద�  గల        
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ఉత�మ��  అనబ��.  ఇ��  అ��ంగ�గ  ��న�  �ఖ� �ప�జన�       
కృష��తన� �  చర�����  �ం�ట  �ర�  ఉ���ంపబ�  �న� ం�న       
అ��ంగ�గ  అ�� స�  �డ  మంగళకర�న���.  ఈ  �షయ�న  తమ        
శ��� ��ర�  య�� ం�  ��వ� �న�  పతన  భయ��  క��  �ండనవసర�        
��.  

 

6.41   

��ప�    �ణ� కృ�ం   ������    �శ� �:   స�:   I  

���ం   ��మ�ం   ��   �గ�భ��    ��య�   II  

 
అ��ద�  

ఉ�����  ��  ��  (�గ�భ�� �)  �ణ� ���  వ�ం�  �ణ� �క�  లం�         
అ���క  సంవత� ర��  �ఖ�ల  న�భ�ం�న  �దప  ప���ల       
��ంబ�న   ��   ��   ��మం�ల   గృహ�న   ��   జ�� ం��.  

 
�ష� �  

�గ�భ�� ల�  �ం�  తరగ���  �భ�ంపవ�� �  :  1.  స� ల� �ల        
���� స�  �మ� ట  పతన�  �ం�న��,  2.  �ర ��ల  ���� స�  �మ� ట         
పతన�  �ం�న��.  స� ల� �ల  ���� స�  ��న  �మ� ట  ప���న  ��         
(�ణ� ���  �ప��ం�ట�  అ�మ�ంచబ�)  ఉన� త  �క�ల�  ���.  అక� డ        
�ర ��ల�  �వ�ం�న  �మ� ట  ���  ఈ  �క�  నం�  ప��త�న  ��హ� ణ  �ష�వ           
��ంబ�న   ��   ��   సంప�� ల   గృహ�   నం�   ��   జ�� ం��.  

 
ఈ  అ�� య�  �వ�  ��క�న  �వ�ంపబ�న��  కృష��తన� �  నం�        

ప��ర�త� ��  �ం�ట�  ���� స�  �స�వ  �ప�జన�.  ��  �ర ��ల�        
�గ��  అభ� �ంప�లక  ���కర �ణల�  �ప����  �గ�నం�  ఉ�����       
������  భగ���  కృప�  ��  ��క  �ంఛల�  తృ��  పర���         
అవ�శ�వ� బ��.  అ��మ� ట  ���  ప��త  ��ంబ�న  ��  ��  సంప�� ల         
గృహ�న  ��  �ఖ��  ��ం�ట�  అవ�శ�  క�� ంపబ��.  అ��        
��ంబ�  లం�  జ�� ం�న��  తమ�  ల�ం�న  �కర� �ల�       
����ం���  ���  ప��ర�  కృష��తన� �  నం�  ���వృ���  ��ం�ట�        
య�� ంపవ�� �.  
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6.42  

అథ�   ����వ   ��   భవ�   �మ��   I  

ఏత��   �ర�భతరం   ��   జన�    య�దృశ�   II  

 
అ��ద�  

�క  (�ర��ల  ���� స�  �మ� ట�  ఉ�����  ���)  అ��  ��  �ప�           
�� నవం��న  ��ల  ��ంబ�న  జ�� ం��.  ��  ఈ  జగ���  అ��         
జన� �   �శ� య��   ��� �   అ��.  

�ష� �  
�ప� �� నవం��న  ��ల  ��ంబ�న  ��  �ద�భ��ల  ��ంబ�న       

��  జ�� ం�ట  ఇచ� ట  �పశం�ంపబ�న�.  ఎం�కన�,  అ��  ��ంబ�న        
జ�� ం�న  ���న�  ���రంభ�  �ం�  ఆ�� �� క  ��త�న�  ���� హ�        
ల�ం��.  ఇ���  �ఖ� ��  ‘ఆ��� ల’  �క  ‘��� �’ల  ��ంబ�ల�        
జ���.  అ��  ��ంబ�ల  ��  సం�ప�య�  మ��  ��ణ  వలన         
�ప� �ం�త� �  మ��  భ� ���  ���ం�ట�,  ఆ  ��ంబ�న       
జ�� ం�న��  ఆ�� �� ���� �  �గల�.  �రత�శ�  నం�  అ��  ’ఆ�ర� ’        
��ంబ�  ల�క�  గల�.  ��  త�నంత  �ద�   మ��  ��ణ  ��ం�          
�న� ం�న  అ�  �ప��త�  పతన�  �ం�న�.  అ�న�  భగ���  కృప�         
తరతర���  �ద�భ��ల�  త����  అ��  ��ంబ��  ఇంక�  ���         
కల�.  అ��  ��ంబ�ల�  జ�� ం�ట  �శ� య��  �ప�   అదృష��.        
భగవత� ృప  �త�  �  ఆ�� �� ���� �న  ఓం  ����ద  ��  ��మ�  భ� ���� ంత          
సరస� �  ��� �  మ���  ����,  ���  అ��  ��ంబ�ల�  జ�� ం�         
అవ�శ�  క��న�.  ఆ  �ధ��  ���రంభ�  �ం��  ��  ��కృష�భగ���         
భ� ��క ��వ  యం�  ����ల���.  త�ప�  భగ���  �వ� సంకల� ��       
��   ���ష�    పరంపర��   �   ఆ�� �� ���� �   క���ం��.  

 
 
 

6.43  

త�త   తం   ���సం�గం   లభ�   �ర� ��క�   I  

యత�   చ   త�   �య:   సం���    ��నన�న   II  

 
అ��ద�  

ఓ  ��నంద�!  అ��  జన� �  �ం�న  �మ� ట  అత�  �ర� జన� �న�         
సంబం�ం�న  ఆ�� �� క  �తన� ��  �న�ద��ం���     
ప��ర��జయ��  ��ం�ట�  ���  అ�క�న  అ�వృ���      
య�� ం��.  

�ష� �  
�ర� జన� �న�  సంబం�ం�న  ఆ�� �� క  �తన� ��  �గృత�      

��ట�  ఉత�మ  ��హ� ణ  ��ంబ�న  తన  �డవజన� �  �ం�న        
భరతమ���  వృ�� ంత�  చక� �  ఉ�హరణ�.  భరతమ���  �పపంచ       
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�ర� ���.  అత�  �ల�  �ం��  �వతల�  ఈ  �క�  �రతవర ���         
�ప���  �ం�న�.  �ర� �  ఇ�  ఇ�వృత  వర �మ�  ��యబ���.  �ల� �  నం�          
ఆ  చ�కవ� �  ఆ�� �� క  సం���  �ర�  య�� ం�న�  �జయ��        
��ంప�క���.  త���  జన� �న  అత�  ఉత�మ  ��హ� ణ  ��ంబ�న        
జ�� ం��.  అత�  �ర �న  �ప�శ��  �వ���   ���  ఉం�ట�త  అత�         
జడభర�ద�  ��వబ��.  ��  అత�  �ప� ��  య�  తదనంతర�        
��గ�డ�  మ���  �� �ంపగ���.  అత�  ��తచ��త  �ం�  ���� స        
యత� �  �న� ��  వృ��వ�  భగ���  కృప�  ����న� �.  అన�        
���� స��  కృష��తన� �  నంద�  ప��ర�త� �  �ర�  మరల  మరల        
అవ�శ�ల�   �ం���   �ం��.  

 
 

6.44  

��� �� �న   ��వ   ��య�   హ� వ�   �   స:   I  

����ర�   �గస�    శబ��బ�� �వర��   II  

 
అ��ద�  

��� �� స��  �ం�న  �వ� �తన� �  �రణ��  అత�  �రక�       
అ�పయత� ��  �గ��� ంత�ల  ��న�  ఆక��ంపబ��.  �����న      
అ����  ��స��లం�  ��పబ�న  కర� ��� ంత�ల�  స�  అ���       
�ం��.  

�ష� �  
��గ�  �ం�న  ���  ��స��లం�  ��పబ�న  కర� ల  పట�  అంత�         

ఆక� �ంపబడ�.  ��  ��  అ�� న� త  �గ�న  సం�ర�  కృష��తన� �న�  తమ�         
ఉద��ంప���  �గ��� ంత�ల�  సహజ�గ�  ఆక� �ంపబ���.     
��మ�� గవత�  (3.33.7)  నం�  ఉత�మ  ���  అ��  ��క  కర� ల  పట�  ��           
�ర ��� ��   ���    ఈ   �ధ��   �వ�ంపబ�న�   :  

 
అ�   బత   శ� ప�   �   గ���   య���� ��   వర ��   �మ   �భ� �  
��స�ప��   ���:   స�� ���    �బ�� ���� మ   గృణ��   �   �   

 
“�   �ప�!   �   ప��త   �మ�ల�   �� �ం���   �నక   �ంస��   ��   చం��ర  

��ంబ��   జ�� ం�న�   ఆ�� �� క   ��త�   నం�   �ప�    ��గ��  
��ం�న����.   అ��   �� �ం�   భ���   �శ� య��   అ�� రక��న   తప�� ల�,  
యజ��ల�   ఆచ�ం�న����.   అ��    �ణ� �ర ��ల��   �� న�చ�ం�న��  

��,   సకల   ��స��గంథ�ల   అధ� యన��   ��న����   య���.”  
 

హ��స  ����  ��  �తన�   మ��ప��  తన  �ఖ� ��� ల�  ఒక��         
�గ�ం�ట  మ�న�  ���  ��ప�ద��న  ఉ�హరణ�  �ప� బ�న�.  హ��స        
���  మహ� �య  ��ంబ�న  జ�� ం�న�  ��  �తన�   మ��ప��  అత��         
‘���ర� ’  �� న�న�  ఉద��ం��.  “హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�కృష�  హ�హ�  /         
హ��మ  హ��మ  �మ�మ  హ�హ�”  అ�  �ప��న�  భగ���  �వ� �మ��         
��  ల�ల���  �శద��  జ�ం�ట�  అం��  �రణ�.  అత�  �రంతర�         
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భగ���  ప��త  �మజప��  ��ట  �త  �ర� జన� �న  ‘శబ��బహ� �’  అ�         
��వబ�  �ప�ద��న  �ద�  లంద�  కర� ��న�  ల�� ం��  �����న���        
అవగత  మ��న� �.  క�క�  ప����  ���  ఎవ� ��  కృష��తన�         
��� ంత�ల�  అవలం�ం�ట  ��  భగ���  ప��త�మ�న  ‘హ�కృష�’       
మ�మం�త   జప   �ర �న�   లం�   �ల��ట   ��   సంభ�ంప�.   

 
 
 

6.45  

�పయ�� �   యత�న��    ��   సం�ద���� ష:   I   

అ�కజన� సం�ద�స��   ��   ప�ం   గ��   II  

 
అ��ద�   

సమస�  కల� ష�ల  �ం�  ���ప�న  ��  మ�ంత  అ�క  ��గ�  �ర�  �శద��           
య�� ం�న��  బ�జన� ల  అ�� స�ల  �దప  ప��ర�త� ��  �ం�,       
అంత� �న   పరమగ��   �ం��.  

 
�ష� �  

�ప�� క��  ప��త�  �క  సంపన� �న��  �క  ��� క  ��ంబ�  నం�         
జ�� ం�న  వ� � �  ���� స�  �ర�  తన�  అ��ల  ప�����  క��న�         
�� �ం��.  క�క�  అత�  అసం�ర���  ���న  తన  �ర� ��        
దృఢ�శ� య��  ఆరం�ం�,  సమస�  ��క  ��ష� �ల  �ం�  సం�ర���        
�ప���డ��.  �వ��  అతడ��  సమస�  ��ష� �ల  �ం�  ����డవ� ��        
పరమ  సం����  అన�  కృష��తన� ��  �ం��.  అ��  కృష��తన�   మ�న�         
అ�� రక��న  ��ష� �ల  �ం�  ��� �  �ం�న  సం�ర�  ���.  ఈ  �షయ�          
భగవ��త(7.28)   నం�   ఇ��   ��� �ంపబ�న�   :  

 
��ం   త� న�గతం   �పం   జ��ం   �ణ� కర� ��   I  
�   ద� న�� �హ��� ��    భజ��   �ం   దృఢ�వ�:   II  

 
“   అ���క   జన� లయం�   �ణ� కర� ల   �న�ం�   సర� �ప�ల   �ం��   మ��  
�హ��త�న   ద� ంద� �వ�ల   �ం��   ����   �����న�� �   �న��  

భగ���   ��మ�క �   �వయం�   �ల�నగల�.”  
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6.46  

తప�� ��    ��   ��   �� ���    �   మ�   �క:   I  

క�� భ� �� ��   ��   త�� �� �   భ���న   II  

 

అ��ద�   
ఓ  అ���!  ��  యప��   కం��,  �� �  కం��,  �మ� కర� �  ����          
కం��   అ���.   అం��   అ�� ప����ల   యం��   ��   ���   క�� .  

 
�ష� �  

మన�  �గ�  ���   చ�� ం�న��  ���  �� య  �తన� ��        
పరతత�� ��  సం�న�న�ం�ట�  అన� �ం��.  అ��  అ�� స�  �ప�� క       
��న�ల�  అవలం�ం�  అ�� స�ల�  ��ధ  రక���  ��� న  బ��న� �.        
సం�న  ��న�  �ప�న��  �మ� కర� �ల�  ��న��  కర� �గమ��,       
�ప��త� క  �న��  ��న�గమ��,  �������  భ� ��క �  సంబధ�       
క���న� �� �  భ� ��గమ��  (కృష��తన� �)  �ప� బ��.  త���  ��క�       
నం�  �వ�ంప  బ�న��,  భ� ��గ�  �క  కృష��తన� �  అ�� �గ�ల�        
చరమ�ర�త� �  �న� �.  భగ���  ఇక� డ  �గ�  �క�   అ�క� ��        
��రపర��.  ��  ���  భ� ��గ�  కం��  �ప� ద�  ��� �ండ��.        
�స�వ�న�,  భ� ��గ�  ప��ర�  ఆ�� �� క  ��న�నం�న  ఏ��  ���        
అ�గ�ంప�ల�.  ఆత� �� న�  ��  తప��   అసం�ర��న�.  అ��ధ��,       
������  శర��ంద�  �ప��త� క  ��న�  �డ  అసం�ర��.  కృష��తన� �        
��  �మ� కర�   వృ��ల�పన  ��త�.  క�క�  ఇక� డ  �ప� �  �పశం�ంపబ�న         
���� స�  భ� ��గ�.  ఈ  �షయ�  ���  ��క�న  మ�ంత  స� ష���         
�వ�ంచబ�న�.   

 

6.47  

���మ�   స�� �ం   మద���ర��త� �   I  

�శ�� ��   భజ�   �   �ం   స   �   �క�త�   మత:   II  

 
అ��ద�  

అత� ంత  �శద��  �  �వన  యం�  స�  ���  �ం����,  న��   తన           
యం�  స�  స� �ం����  మ��  ��  �వ� �న  ��మ�క �  �వ�         
ఒన�ం����  అ�  ��  ��లంద�  కం��  అత� ంత  స�� �త��        
��  �గ�నం�  ��న����  ��� �.  ��లంద��  అత�       
అ�� న� ��.   ఇ��   �   అ���య�.  

 
�ష� �  

ఇక� డ  ‘భజ�’  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  ‘భజ�’  అ�  ��య  ‘భ�’           
అ�  ���  �ం�  ఏర� �న�.  అ�  �వ�  అవసర�న�� �  �డబ��.  ‘�జ’          
అ�  అర ��  గల  ‘వ�  ��’  అ�  ఆంగ �  పద��  ‘భ�’  అ����  స�న�న            



ష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

అర ��నం�  �డ��.  ‘�జ’  అన�  ��� �న  ���  �పశం�ం�ట,  అత�  పట�          
�రవ��  ��ట,  స�� �ం�ట  య�  అర ��.  ��  ��మ��� స�ల�        
�వ��ట  య�న�  �����న�  ��త�  �పత� ���  ఉ���ంపబ�న�.       
�రవ���న  వ� � ��  ��  �వత�  ��  ��ంప��  �న��  అమ�� ద����         
��ంపబడవ�� �.  ��  ఎవ� �న�  ������  ��ం�ట�  ��న�       
��వ��  �ర�ంప  బ���.  �ప���  �డ  ������  అం��నం�న  తన         
�జ���  �రణ��  అత�  ఆ  ������  ��ం�  �రవ��.  అ��  �య��          
అత�   ప��డ��.   ��మ�� గవత�   (11.5.3)   ఇ��   ��� �ం��న� �   :  

 
య   ఏ�ం   ��షం   ���   ఆత� �పభవ�శ� ర�   
న   భజన�� వ�న��   ����   �భ�� :   పతన�� ధ:  

 
“సర� ��ల�   �����న   ఆ�����   �వ   �యక   ఆ   పరమ����   పట�   తన�  
గల   ధర� ��   ఉ��ం�   ��వ� �న�   తన   �జ���   �ం�   తప� క   ప���  

�గల�.”  
 

ఈ  ��క�  నం�  ��  ‘భజ��’  అ�  పద�  �డబ�న�.  అన�  ఈ  పద�            
�������  ��త�  �డద�న�.  ‘�జ’  య�  పద�  �వతల  �షయ�న  �క          
��న�   ��ల  �షయ�న  �డవ�� �.  ��మ�� గవత�  నంద�  ��క�  నం�         
�డబ�న  ‘అవ�న��’  అ�  పద�  భగవ��త(9.11)  నం��  �చ�ం��.        
“అవ�న��  �ం  ��:”  అన�  ����  ��త�  ������న  ��కృష�భగ���         
అప�స� �  ����.  అ��  ����  భగ���  పట�  ఎ��  ���వ�  ��ండ          
భగవ��త�  �� �� న�ల�  ర�ం�ట�  య�� ం��.  తత� �త��  ��       
‘భజ��’,  మ��  ‘�జ’  అ�  పద�ల  న�మ  గల  అర ��ద��  త�న��న          
�గ�ంప�ల�.  

 
�స�వ�న�  అ�� �ధ��న  ���� స�ల  పర�వ�  భ� �  �గ�       

నం�  కల�.  ఇతర  �గ��  భ� ��గ�  నంద�  భ� �  య��  �ం�ద  �షయ��           
��ట�  గల  �ధన��  ��త�.  �గమన�  �స�వ�న�  భ� ��గమ��        
అర ��.  ఇతర  �గ�  ల�� ��  భ� ��గ  గమ� �  ��న�  �ప��ం�ట�         
గల  ��న��  ��త�.  కర� �గ�  ఆరంభ�  భ� ��గ�  స�ప��        
�ం�వర�  ఆ�� ���  �ర��  అత� ంత  �ర ��న�.  అ��  ��ర�  �ర��న�         
కర� ఫ�����  కర� �గ�  ఆరంభ�  వం��.  ��న�  మ��  ��గ� �ల�        
కర� �గ�  వృ���ం�న�� �  అ��  ���  ��న�గ  మనబ��.  ��ధ��న        
ఆసన��,  పద��ల  �� �  పర�త�   �� న�  నం�  ��న�  వృ���,  మన��           
పర�త�   యం�  లగ� �న��  అ�  అ��ంగ�గ  మనబ��.  ఎవ�న�  అ��ంగ         
�గ�  అ�త��  ��కృ�� �  �����డ�  అం�క�ం�ట  భ� ��గ  మనబ��.        
�స�వ�న�  ఈ  భ� ��గ�  పరమల�� �.  ��  ��  భ� ��గ��  ����         
�� ��ంపదల�న�  ఇతర  �గ�ల�  �డ  అవ�హన  ���నవల�  �ం��.        
క�క�  ఆ�� �� క  �ర��న  �కమ��  ���వృ��  ��ం�  ��  �శ� త�న         
అదృష���  ��న  సత� �ర ��న  �ల��న��  �డ��.  అ���క  ఏ�ఒక  �ప�� క         
����  ��  అక� �  �����  ��గ��  ��ంప���  కర� ��,  ��న��,         
�� న��,  �జ��,  హఠ��  అ�  �న� �  �ప�� క  �మ�ల�  ��వబ��.         
ఎవ� �న�  అదృష�వ���  భ� ��గ  ����  �రగ��న�  అత�  అ��   ఇతర         
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�గల�  అ�గ�ం�న  ���  ప�గ�ంపవ�� �.  అన�  మన�       
��లయ�ల�  ���   �పసం�ం�న��,  ���  �పపంచమంద�      
అ�� న� త�న��  పర� త�ల�  ఉ���ం��.  ��యం�  ‘ఎవ���  �ఖర�’       
అ�� న� త  �ఖర��  ��ంప  బ��న� �.  అ��  కృష��తన� ��       
���ం�ట�   �గ�   నంద�   పర�న� త   ����   ��ంపబ��.  

 
�ప�   అదృష���త  ఎవ� �న�  భ� ��గ  �ర��న  కృష��తన�   ����  ��         

�ద�� �శ�  న�స�ం�  �����  �గల�.  ఆదర� వం��న  ��       
�� మ�ంద���,  �ల�ఘ  �� ���,  ��� �  వ�  �ప��ం�  �ఖపద� �        
గల���,  ఉజ�� లమ�ల�  �దగబ�న  వ�స��  ��� న��  ���,       
�ష� �లల�  ధ�ం�న���  అ�  ��కృష�భగ����  తన  �� న��       
�ం��క�ం��.  ‘�బహ� �� �’  యనబ�  అత�  ��వంత�న  �హ�ం�       
సర� ��� ల�  �ప��ంప���ం��.  అత�  ���,  నృ�ం��,  వ���,       
������న  ��కృ���  అ�  అ�క  అవ�ర�ల�  అవత�ం�  �ం��.        
అత�  య���త�  �����  �నవ  �ప�న  అవత�ం�  ��కృ���,        
��ం��,  ������  ��వబ��.  అత�  సం�ర��న  ఉత�మ  ����,  భర �,         
����,  ���.  అత�  సంపదల��,  సమస�  �వ� �ణ�ల��       
�ం��ం��.  ఎవ� �న�  భగ���  ఈ  �వ�   ల�ణ�ల�  ����  ఎ��న�         
అత�   స�� న� త   ��   అ�   ��వబ��.  

 
�గ�   నంద�   ఇ��   స�� న� త   ���   �వల�   ‘భ� ��గ’   �త�   ����ంపగల�.  

�ద�జ� య�   నం�   ఇ��   �ప� బ�న�   :  
 

యస�    ��   ప�భ� �ర� �   ��   త�   ��   
త�� �   క��   హ� �� :   �ప�శ��   మ�త� న:  

 
“భగ���   యం�   మ��   ఆ�� �� ���� �   యం�   సం�ర�   ��� స��  
క���న�    మ��� ల�   ��త�   �ద���న�   �రమంత�   అ�పయత� �గ�  

వ� క ��   �గల�.”(�� �శ� త�ప�ష��   6.23)  
 

“భ� �రష�    భజన�   త����������� ���� �   మన:కల� న�,   ఏత�వ  
�ష� ర� � �”   –   ఈ   జన� �న   ��,   పర   జన� �న   ��,   ఎ��   ��క   ������  
భగ���   భ� ��క �   �వ�   ‘భ� �’   యనబ��.   అ��   ��క   ��కల   �ం�   ��వ�  
�న��   ������   యం�   స�   తన   మన�� �   లగ� �   �యవ���.  
అ��   ‘�ష� ర� � �’   �క�    �ప�జన��   �న� �,”   (��ల�ప�� ప�ష��  

1.15)  
 

�గపద��  యంద�  స�� న� త  ���య�  భ� �  �క  కృష��తన� ��        
�న��ం�ట�   ఇ�   ���    �ధన   �ర���   �న� �.  

 
 

��మద� గవ��త   యంద�   ‘�� న�గ�’   అ�   ష���� య�న�  
భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.   

 
---------  

 



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

సప���� య�  
భగవ�� �� న�   

 

7.1  

��భగ���చ  

మ�� సక �మ�:   �ర�   �గం   �ంజన� ��శయ:   I  
అసంశయం   సమ�గం   �ం   య�   �� స� �   త��� �   II  

 
 

అ��ద�  

��కృష�భగ���  ప���  :  ఓ  ��� !  మన�� �  �  యం�  సంలగ� �  ��           
�  సం�ర��వన�  �గమభ� �ం�ట  �� �  ��  �స� ం�హ��       
న�� ��   సమ�గ��   ��గగల�   ఇ�� �   ���.  

�ష� �  
భగవ��త  యంద�  ఈ  సప���� య�న  కృష��తన�   తత�� �  సం�ర���        

�వ�ంపబ�న�.  ��కృష�భగ���  స�� శ� ర� సంప�� �.  అ��  ఐశ� ర� �ల�      
అత�  ఎ��  వ� క ��  ���  ఇం��  వ� �ంపబ�న�.  అ��ధ��,  ��కృ�� �         
శర���న��  ���  రక��న  అదృష�వం�ల�  ��� �,  మ��  ��కృ�� ��        
ఎన� ��  శర���న��  ���  రక��న  �రదృష�వం�ల�  ��� �  ఈ        
అ�� య�న   �వ�ంపబ�న�.   

 
భగవ��త  యంద�  �ద�  ఆ�  అ�� య�ల�  ���  ��ధ��న        

�గ�ల  �� �  తన�  ఆ�� ���  ����  ఉద��ం��గ��  అ��క�న        
ఆత� స� ���  వ� �ంపబ�న�.  ��కృ�� �  యం�  ��ర��  మన�� �       
�ం��క�ం�ట�  (కృష��తన� �)  �గ�  ల�� ం�  యం��  అ�� న� త       
�గమ��  ష���� య�  �వరన  స� ష���  ��పబ�న�.  అన�  ��కృ�� �  �         
మన�� �  �ం��క�ం�ట  �� ��  �న��  పరతత�� ��  సం�ర���       
�గ�ంపగ���  ��  ఇతర  ��న�ల  �� �  ��.  ���ర  ‘�బహ� �� �’  �క          
అంత�� ��న  పర��� ���  య�న�  అసం�ర�  మ�ట�  అ�  పరతత�� �        
సం�ర�  ��న�  ఎన� ���  ��ల�.  �స�వ�న�  అ��  సం�ర�  ����య�న         
��న�  ��కృష�భగ���.  కృష��తన� వం���  సర� �  ��తమ��.  �న��       
సం�ర�  కృష��తన� �నం�  ఎ��  సం�హ�  ��ండ  ��కృ�� �  చరమ  ��నమ�         
������.  ��ధ��న  �గపద���  అ��  కృష��తన�   �ర��న�       
��న�ల  వం��  ��త�.  క�క�  కృష��తన� �  నం�  �పత� ���        
�ల��న��  అ�పయత� �గ�  ‘�బహ� �� �'  మ��  పర�త� ల�      
సంబం�ం�న  ��న��  ప��ర���  �ందగ���.  కృష��తన�   �గ��       
అభ� �ం�ట  �� �  �న��  సర� ��  అన�  పరతత�� ��,  ��ల�,  ��క         
�పకృ��   ��   ��న�    తత�� �ల   వ� � �కరణ�ల�   ���    ����   ఎ�గగ���.   
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క�క�  ష���� య�  �వ�  ��క�నం�  �ప� బ�న��,  �ప��క� �       
���� స�  �రం�ంపవ��.  ��కృష�భగ���  �  మన�� �  �ం��క�ం�ట       
నవ�ధ��న  భ� ��క �  ��  �ధన  �� ��  �ధ� మ��.  ���  ‘�శవణ�’         
�ద��  మ��  ఎం�  �ప�న�న�.  క�క�  భగ���  అ�����  “త��� �”         
–  “�  �ం�  ���”  అ�  ��� �.  ��కృ�� �  కం�  �ప�   ������           
మ�క�ండ�.  క�క  అత�  �� �  �శవణ�  ��  �ప�   అవ�శ�  �న��          
ప��ర�  కృష��తన� వం���  �యగల�.  క�క  �ప��క� �  �పత� ���       
��కృ�� �  �ం�  ��  ��  ��కృ�� �  �ద�భ���  �ం�  ��  తత�� ��          
అభ� �ంపవ��.  అం���ండ  ��క  �ం�త� ��  గ�� ం�  అభ���  �ం�  ��         
�ం���   �ం�   ��   ఎన� ��   �శవణ�   �య��.  

 
������  మ��  పరతత�� ��  అ�  ��కృ�� �  అవ�హన       

������న�  ��మ�� గవత�  నంద�  �పథమ  స� ంధ�  �� ���� య�       
��క�(17-21)   లం�   ఇ��   వ� �ంపబ�న�   :  

 
��ణ� �ం   స� క�:   కృష�:   �ణ� �శవణ�ర �న:  

హృద� న���    హ� భ���   ����   �హృత� ��  
 

నష����ష� భ���   �త� ం   �గవత�వ�   
భగవ�� త�మ���   భ� �ర� వ�   �ష��  

 
త�   రజస����:   �మ��దయశ�    �   
�త   ఏ�ర��ద�ం   ��తం   స���    �ప�ద�   

 
ఏవం   �పసన� మన�   భగవద� � ��గత:  
భగవత�త�� ���నం   �క �సంగస�    �య�  

 
�ద� �   హృదయ�గ���� ద� ��   సర� సంశ�:  
�య��   �స�    క�� �   దృష�   ఏ�త� �శ� �   

 
“��కృ�� �   ���    �ద�జ� య�   �ం�   �శవణ�   ��ట   ��   ఆ   భగ���  
�ం��   భగవ��త�   �పత� ���   �శవణ�   ��ట�   స��న   పద��.   అంద�  
హృదయ�   లం��   �వ�ం�   ��కృ���   తన�   ���    �శవణ�   ��న   ���  
ఆప������   వ� �ం�   �త� �శవ��ర���న   అత��   ప����   ���.   ఈ  
�ధ��   భ���   తనయం�   ��ఢ��   �న� ��   ఆ�� �� క   ��న��  

సహజ���   వృ�����నగల�.   ��మ�� గవత�   �ం��   మ��   భ��ల  
�ం��   ��కృ�� �   ���    అ�క��   �శవణ�   ��న�ల�   భగ���  
భ� ��క ��వ   యం�   అత�   మ�ంత   అ�క��   ��రత� ��   �ందగల�.  
భ� ��క �   ���వృ��   �� �   అత�   రజస���ణ�ల   �ం��   అ��న�  

�ం��   ����డ��.   ఆ   �ధ��   అత�   �మ�,   �భ�   న�ంపగల�.   అ��  
కల� ష��   �ల�నంత�   భ���   �ద�తత�� �   నం�   ����,   భ� ��క �   �వ�  
సంతృ���,   భగవతత�� ���న��   ప��ర���   అవ�హన   �����.   ఈ  
�ధ��   భ� ��గ   � �ష��న   హృదయ�గం��   ��ం�   పరతత�� �న   ������  
అవ�హన   ��������   (అసంశయం   సమ�గ�)   అత��   �ంట�   �ర� గల�.”  
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క�క�  ��కృ�� �  �ం�  ��  కృష��తన� వం��న  కృష�భ���  �ం�  ��         

�శవణ�  ��ట  �� ��  ఎవ�న�  కృష�సంబంధ  ���న��  అవగత�        
���నగల�.  

 
 

7.2    
�� నం   �   హం   స��� న�దం   వ�� మ� �షత:   I  

య�   �� ��    �హ   ��   న� �   �� తవ� మవ�ష� �   II   
 
 

అ��ద�  
���� �  ��  ఈ  ��క,  ఆ�� �� క  శ��ల�  ��న  సం�ర�  �� న          
��� న�ల�  సం�ర���  �శ�క�ం�ద�.  ���  �����న  �మ� ట  ��        
����న   వల�న   ����   ���   �ండ�.  

 
�ష� �  

సం�ర��� న�  నం�  ��క  జగ��,  ��  ��క  గల  తత�� �  మ��  ఆ           
�ం�ం���  �ల�రణ�ల  ��న�  ఇ���న� �.  ఇ��  �వ� �� న�.       
అ����  తన�  పరమభ���  మ��  ఆప�  ����నం�న  భగ���  అత��         
�న  ��� నబ�న  ��న��న��  �వ�ంప  ద���.  భగ���  �ం��        
�పత� ���  వ�� �న�   ���ష�   పరంపర  �ర��న  గల  భ����  ��త�         
సం�ర�  ��న�  ����ం�న�  చ����� య�  ఆరంభ�న  �వ�ం�న       
�షయ��  ��కృష�భగ���  ఇక� డ  ���  ��� �ం�  ��� �.  క�క�        
�ప��క� ��  ఎవ�  స�� �రణ�ల�  �ర��  మ��  సమస�       
���� స�ల�  ఏ�క  �� న�� య�  అత�  సమస�  ��న�న�  �లమ�        
����నగ��  ����శ��  �ండవ��.  ఆ  �ధ��  సర� �రణ�రణ�       
��త�న��  ����న  ద�నదంత�  ��బ�,  ��యవల�న  ����  ఇక        
����ండ�.  క�క�  �ద��  :  “క�� �  భగ�  ��� �  సర� �దం  ��� తం          
భవ�”   అ�   (�ండ�ప�ష��   1.1.3)   ����న� �.  

 

7.3  

మ��� �ం   సహ���   క�� ద� త�   �ద��   I  
యత�మ�   ��� �ం   క�� �� ం   ���   తత�� త:   II  

 
 

అ��ద�  

���  మ��� ల�  ఎవ�  ఒక� �  ��త�  సం�ర�  ����  ��ం�ట�         
య�� ం��.  ఆ  �ధ��  య�� ం�  ���  �ం�న  ���  �డ  ఎవ�  ఒక� �           
��త�   న��    య�ర���   ����నగ����� �.  
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�ష� �  
�న�ల�  అ�కర�ల  తరగ�ల  ��  కల�.  అ��  ���మం��  ఒక� �         

��త�  ఆ�� �� ����  నం�  ఆస� ��  క��  ఆత� యన��,  �హమన��,        
పరతత�� మన��  ఎ��ట�  య�� ం��.  ��రణ��  �న��      
ప��పవృ���  ఆ�ర�,  భయ�,  ��ద,  ��న�ల  యం�  ��త�        
�ల���ం��.  అ�� య��  ఆ�� �� క  ��న�  నం��,  ఆత�   మ��        
పర�త� ల�  అవ�హన  ����ట  యం��,  ��న�గ  మ��       
�� న���ల  �� �  ఆత� ���� ర��  �ం�  ��న�  నం��,  ��త� ల        
�ద�(��క  ప�ర ��  ఆత�   �ం�  ���  �ం�ట)  ��� �  ఎ��ట         
యం��  ఆస���న  ��  �ర�  �� ��ంపబ�న�.  ��  �స�వ�న�  కృష��తన� �         
నంద�  వ� ���  ��త�  ��కృ�� �  ���   సం�ర���  ఎ�గగ����.  ఇతర         
తత�� �త��  �డ  ��కర  �బ�� ����  �ం�న  �ందవ�� �.  ఎం�కన�,        
���ర  �బ�� ����  �ం�ట  ��కృ�� �  అవ�హన  ����ట  కం��  ��� �         
�లభ�న�.  ��కృ���  పరమ����.  ���ర�బహ� �  మ��  పర�త� ల       
��న�ల�  �డ  అ�త�న��.  క�క�  ���  మ��  ����న��        
��కృ�� �  అవ�హన  ����  యత� �ల�  �భమ�ం���.  ���ర       
�బహ� ��ల�  అ�గగ�� �న  ���ద  శంక���� �  ��కృ�� �  �����డ�  తన        
���ష� ��  అం�క�ం�న�,  అత�  అ����  ��త�  ��కృ�� �       
�����డ�  అం�క�ంప�.  �న��  ���ర  �బ�� ����  క���న� �       
��కృ�� �   అవగత�   ����ట   �క� �   కష��ర� మ�ట�   అం�ల�   �రణ�.  

 
��కృ�� �  �������,  సర� �రణ�ల�  �రణ��,  ఆ�����న      

��ం���  అ���� �.  “ఈశ� ర:  పరమ:  కృష�:  స�� �నంద  ��గహ:        
అ�������ంద:  సర� �రణ�రణ�.”  (�బహ�   సం�త  5.1)  అభ���  అత��        
ఎ��ట  �ప�   కష��.  అ��  అభ���  భ� ��ర ��  �క  భ� ��క �  ��  �ర��  అ�            
�లభ�నద�  �పక�ం�న�  ���  అవలం�ంప  ��.  ఒక�ళ  ��  ��� న��         
భ� ��ర ��  �లభ�న�  ��ం��  క�న  �ర���  ఆవలం�ం��?       
�స�వ�న�,  భ� ��ర ��  �లభ�న�  ��.  భ� ��� న�  ��  అ�ప����న        
��  అవలం�ం�  �మ��త  భ� ��ర ��  �లభ�  అ�న  �వ�� ��  ��         
�యమ  �బంధనల  న�స�ం�  �స�వ��  ���  అభ� �ంపవల�  వ�� న��        
�న�క  కల� �ప��న  పం���  మ��  ���� ��  ఆ  �ర��న  �న�గ�క         
��ల���.  ��ల  �ప  ��� �  ‘భ� �ర�మృత  �ం��’  (1.2.101)  నం�  ఈ          
�ధ��   ఉ�హ�ం��   :  

 
���స� ృ�����పంచ��త��ం   ��   
ఐ����   హ�ర� � ���� ��వ   కల� �   

 
“ఉప�ష���,   ��ణ��,   �రద   పంచ��త�   వం�   ����క   ��క   �గంథ�ల  
న�స�ం�   �యబడ�   భ� ��క ��న   భగవ�   �వ   �వల�   స�జ�   నం�  

సం�భ��   ��త�   క��ం��.”   (�బహ� �మల�)  
 

�బ�� ���  క��న  అ�� ��  ��,  పర��� ���  క��న  ���  ��         
������న  ��కృ�� �  య��  తన���  ��  అ��న  రథ�ర��  అవ�హన         
����ట  అసంభవ�.  �ప� �ప�   �వత�  ��కృ�� �  �షయ�న  ��� ���        
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��ం�  �ం��ం��.  ‘��� ��  య�� రయ:’.  ఈ  �షయ�న  ��కృష�భగ���        
(�గ.  1.1.1)  నం�  ��  ఇ��  ప���  :  “�ం  �  �దన  కశ� న”-  “ఎవ� ��  న��               
య�తథ��  ఎ�గ�ల�.”  ఎవ� �న�  అత��  ఎ�గగ��న�  అ��  మ��� �        
అత� ంత  అ���  �ం��.  (స  మ�త�   ��ర�భ  ).  క�క�  �న��  �ప�            
పం���న�  ��  తత�� �త��న�  భ� ��క �  �వ  �న�ంచ��  భగ���        
య�ర���(తత�� త:)  ఎ�గ�ల�.  �వల�  �ద�భ���  ��త�      
సర� �రణ�ల�  �రణ��,  సర� శ� �  సంపన� త� ��,  సం�ర�  సంపద,       
సం�ర�  యశ�� ,  సం�ర�  శ� �,  సం�ర�  �ందర� �,  సం�ర�  ��న�,  సం�ర�          
��గ� �  అ�  ష���శ� ర�   సంప�� �న  ��కృ�� �  �వ��త��న  అ�ంత�         
�వ� �ణ�ల�  ����  అవగత�  ���నగల�.  తన  భ��ల  పట�  ��కృ���  పరమ          
దయ�  క��  �ం�ట�  అం��  �రణ�.  �బ�����  పర�వ��న        
అత��  భ���  ��త�  య��ప�న  అ��త  �న�� �నగల�.  క�క�        
‘భ� �ర�మృత   �ం��’(1.2.234)   నం�   ఇ��   �ప� బ�న�   :  

 
అత:   ��కృష����   న   భ��   ��హ� �����:  
���� �   �   ��� �   స� య�వ   �� రత� ద:  

 
“ప��త   ఇం��య�ల�   ఎవ� ��   ��కృ�� �   య�ర���   అవ�హన  

���న��.   ��   భ���   తన�   ��   ��మ�   ��న   �వ� �వ�   సంతృ��   �ం�  
అత�   భ��ల�   స� య��   �పక�ం����.”   (పద� ��ణ�)   

 
 

7.4  
����   న�   ��:   ఖం   మ�   ����వ   చ   I  
ఆ��� ర   ఇ�యం   �   ���    �పకృ�రష��   II  

 
 

అ��ద�  

��,  జల�,  అ�� ,  ���,  ఆ�శ�,  మన�� ,  ���,  మ��         
అహం�ర�  అ�  ఈ  ఎ���  అంశ�ల  స��య�  �  �న�   �పకృ�          
యనబ��.  

�ష� �  

భగవతత��   ���న�  భగ���  �వ� ����  మ��  అత�  ��న�   శ��ల�         
���   �� ��ం�  చ�� ం��.  ‘�త� త  తం�త�’  నం�  �వ�ంప  బ�న��,  ఆ          
భగ���   ��ధ   ‘���వ�ర�’ల   యంద�   శ� ��   ‘�పకృ�’   య�   ��   :  

 
�����   ���   ���   ����� న� �   ��:  

ఏకం   �   మహత:   �సష�ృ   �� �యం   త� ండసం��త�   
తృ�యం   సర� �తస�ం   ��   ����    ��చ� �   

 
“��క    జగ��   సృ���   ��కృష�భగ���   �� ంశ�ప�   ��   ���    �ప�ల�  
��� �.   అం��   �ద��న   మ���� �   ‘మహత�త�� �’   అ�   ��యబ�   సమస�  
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��క   శ� ��   సృ��ం��.   �ండవ   ����ప�   గ�� దక��   ��� �   ��ధ  
వ� � �కరణల�   అ��    �శ� �లం�   �ప��ం��.   ఇక   �డవ   ���    �ప�  
��దక��   ��� �   సకల   �శ� �   లం��   పర�త�    �ప�న   �� �ం��.  
అత�   పర�త� �   ��వబ��   అ�వ��   నం��   ����ం��.   ఈ  
����   ��� �ల�   ���    ఎ��న   ��   ��క   బంధ�ల   �ం�   ��� ��  

��ంపగల�.”  
 

ఈ  ��క  జగ��  భగ���  ��న�   శ��ల�  ఒ��క  శ� �  �క�   ��� �క           
�పదర� న�.  అ��  ��క  జగ��  �క�   �ర� క�ప�  ల�� �        
‘���వ�ర��’�  ��వబ�  ��కృ�� �  �� ంశ�ప��న  ����  ��� �ల       
�� �  �� ��ంపబ�  �ం��.  ��రణ��  భగవ�� �� న�  ����  ఈ  జగ��         
��ల  �షయ  ���భవ�న�  కలద�  ��ం��.  అం���ండ  ��  ���         
��క  �పకృ��  �రణ��,  ��మ��,  �క ��గ�  ��ం��.  భగవ��త        
న�స�ం�  అ��  ���క�న  ఈ  అ���య�  స��న�  ��.  �స�వ�న�         
��కృ�� �  సమస�  సృ���  �ల�రణమ�  �ప��త  ��క�న  �ప� బ�న�.        
��మ�� గవత�  �డ  ���  ��� �ం��న� �.  ��క  సృ��  యంద�  �లక�         
ల�� ��  భగ���  ��న�   శ���.  ���ర��ల  చరమగమ� �న  ‘�బహ� �� �’        
�డ  ఆ�� �� ��శ�  నం�  వ� క ��న  భగ���  ఆ�� �� కశ� ��.  ��ంఠ        
�క�ల�  వ�  ‘�బహ� �� �’�  ఆ�� �� క  ��ధ� ��  �చ�ంచ�.  అ�న�        
���ర���  ఈ  ‘�బహ� �� �’�  �శ� త  చరమగమ� ��  ��ం��.  పర�త�         
�ప�  �డ  ��దక��  ��� �  �క�   ��� �క�న  సర� �� పక  అంశ�         
�న� �.  ఆ�� �� క  జగ��  నం�  ఆ  పర�త�   �ప�  �త� �  �ండ�.  క�క�           
�స�వ�న�  పరతత�� మన�  ������న  ��కృ�� �.  అత�  సర� శ� �మం��.       
అత�   ��ధ��న   ��న� శ��ల�   మ��   అంతరం�క   శ��ల�   క��   ��� �.  

 
�న  ��పబ�న��  ��క  �పకృ�  యం�  �ఖ� ��  ఎ���  అంశ��         

కల�.  ���  ��,  జల�,  అ�� ,  ���,  ఆ�శ�  ల�న�  మహత�ర  సృ��  ��            
�� లసృ���  ��వబ��.  ��యం�  శబ��,  స� ర� ,  �ప�,  రస�,  గంధమ�         
ఐ�  ఇం���ర����  ఇ���న� �.  ��క  ���న��స��  నం�  ఈ  ప�         
అంశ�ల  కం�  అ�క��న�  ఎ��  ��.  ��  మన�� ,  ���,  అహం�ర�          
అ�  ���న  ��  అంశ��  ��క��ల�  �ర ��� �  �యబ��ం��.        
మ�కర� ల  యం�  ���న  ���� ��  �డ  సర� �న�  �ల�రణ�        
��కృ�� డ�  ఎ�గ  �నం�న  ��న�  నం�  అసం����  ��� �.  ‘��’,  ‘��’          
అ�  అహం�ర  �వన�  ��క  ����  �ల�రణ�.  అ��  అహం�ర�  ��క          
కర� ల�  ఉప�గప�  ద�ం��య�ల�  ���ం��.  ���  య�న�       
‘మహత�త�� ’  మనబ�  సర� ��క  సృ���  ��ం��.  క�క  భగ���        
��న� ��న  ఈ  అష�శ��ల  �ం�  ��క  జగ��  �క�   ఇ�వ�  ���          
అంశ��  వ� క �మ��న� �.  ఇ�  ���క�న  ‘�ంఖ� ’  తత�� �న�       
చర� ��ంశ�న  �షయ��.  �స�వ�న�  అ�య�� ��  �దట  ��కృ�� �       
శ� �  �ం�  ఉద� �ం�,  అత�  �ం�  ��వ��న� �.  ��  అల� ���  �����న          
‘�ంఖ� ’  తత�� �త��  అ��  ��కృ�� �  సర� �రణ�ర���  ఎ�గ  �ల�.  భగవ��త         
యం�  ��పబ�న��  ��కృ�� �  �హ� శ� �  వ� � �కరణ�  ‘�ంఖ� ’  తత�� �  నం�         
చర� ��ంశ�.  
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7.5  
అప�య�తస�� �� ం   �పకృ�ం   ���   �   ప��   I  
�వ��ం   మ���   య�దం   �ర� �   జగ�   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  మ���డ�న  అ���!  ���  అన� ��  �� న�న  ��క  �పకృ�         
వన�ల�  ఉప��ం���  ��ల�  ���న�   �  ఉన� త�న  శ� �        
��క� �   కల�.  

�ష� �  
���  ������  ఉన� త�న  �పకృ��  (శ� ��)  �ం�న�ర�  ఇక� డ        

స� ష���  ��పబ�న�.  ��,  జల�,  అ�� ,  ���,ఆ�శ�,  మన�� ,  ���,         
అహం�ర�  అ�  ���ంశ���  వ� క �మ�  ��క  ప�ర ��  �� నశ� �.        
��� �ల�  �� ల  �షయ��  మ��  మన�� �  ���   �షయ�ల�  �ం�         
�పకృ�  �ప�ల�  �� నశ� �  �ం�  ఉ�� �ంప  బ�న���.  ��ధ  �ప�జన�ల�         
ఈ  �� నశ��ల�  ����ం���  ���  ������  ఉన� తశ� ��  సంబం�ం�న        
�ప��.  అ��  ఈ  ఉన� తశ� �  వలన�  సమస�  జగ��  న���న� �.  ఉన� తశ� ��          
�ం�న  ���  ����ంప��  ��క  జగ��  నడవ��.  శ���  సర� �  శ� �మం�ల          
�త�  �యం��ంపబ�  �న� ం�న  ���  స�  భగ����       
�యం��ంపబ����.  క�క  ���న� ��  స� తం�త�న  ఉ��  అ�న�  ఉండ�.        
�ంద�  అల� ���  ��ం�న��  ��న� ��  భగ����  స�నశ� �మం��       
��ల�.  భగ�����  మ��  ��ల��  న�మ  గల  �ద��        
��మ�� గవత�   (10.87.30)   నం�   ఈ   ��ం�   �ధ��   �ప� బ�న�   :   

 
అప���   ���స��భృ�   య�   సర� గ��   
త� �   న   �స� ��   �య�   ��వ   �తర�   

అజ�   చ   యన� యం   తద��చ�    �యన�ృ   భ��   
సమమ��న�ం   యదమతం   మత�ష�త�   

 
“��� డ�న   ఓ   �����!   బద����   �వల�   ��� ��   మ��   సర�   
�� ప���   అ�న�   �   ఆ�న��   ��న� ��   ఉండ�.   ��   ఆ   ���  
��� శ����   అం�క�ంపబ�న�   �ంట�   ��   �   పరమ   �యం�తణ�  

�బ��ం��.   క�క�   ���   ���    శర���� ట�   �జ�న   �� �.   అ��  
శర�గ��   ���   ఆనంద��   ��ర� గల�.   అ��   స� �ప���   యం�   ��  
�పకృ�   �ం�   ����ల���.   క�క�   భగ���   మ��   ����  

సర� �ధ���   స���   అ�   అ�� త�ద��   తమ   ప��త   ��న��  
�ప���ం�   అల� ���న   �న��   �ష��త�న,   క��త�న   అ���య��  

క���న� ��   �ర���.”  
 

������న  ��కృ�� �  పరమ  �యం�త��.  ��లంద��  అత��       
�యం��ంపబ��  ��.  ఈ  ���  భగ����  ��క� ��  క��  �న� ం�న         
�రంద�  భగ���  ఉన� త�న  శ� ��  �� �ంపబ��.  ��  శ� �  ప��ణ��         
��న� ��  భగ����  స���  ��ల�.  �� ల��  ��� ��  అ�న        
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�� నశ� ��  (��క  ప�ర ��)  ����ం�  ��న��  ఉన� త  శ� ��  �ం�న  ���          
తన  �స�వ  ఆ�� �� క  మన�� �  మ��  ����  �స� �ం��.  ����  ��కశ� �          
�ప�వ�  ఈ  �స� రణ�  �రణ�.  ��  ���  ��క  ��శ� �  �ప�వ�  �ం�           
బయటప�న�� �  �� ��  �ందగల�.  ��శ� �  �రణ�న  ���       
అహం�ర��,  “��  ��క  �హ��  మ��  ఈ  ��క  వ���  ల�� ��  ��”           
అ�  �వన�  క���ం��.  అ�� �ధ�ల  భగ����  స��డన�       
�వ��  స�  సమస�  ��క  �వ�ల  �ం�  ����   �న�� �  ���  తన           
�జస� �ప  ����  �� �ం��.  అన�  ��కృష�భగ���  ��ధ  శ��ల�  ���         
ఒకడ�,  అ�����  ��క  సంపర� �  �ం�  ��వ�న�� �  ప��ర�        
కృష��తన� ��  (�� ��)  �ం�న��  �త  ��� �ం��న� ��  మన�       
�శ� �ంపవ�� �.  

 
7.6  

ఎ��� ��   ���   స�� ��� ప�రయ   I  
అహం   కృత� � స�    జగత:   �పభవ:   �పలయస��   II  

 
 

అ��ద�  

సృ�ంపబ�న  సర� ��ల�  ఈ  �ం�  �పకృ��  �రణ��  �న� �.  ఈ         
జగ��  నంద�  ��క��,  ఆ�� �� క��  అ�  సర� �న�  �ల��        
మ��   �పళయ��   ��   య�   �శ� య��   ����.  

�ష� �   
దృశ� �న  జగత�ంత�  ��క  ఆ�� �� క  ప�ర ��ల  స�� ళన��       

ఏర� �న�.  ఆ�� �� క  ప�ర ��  (ఆత� )  సృ���  �ల�రణ�  ��  ��క  ప�ర ��          
ఆత�   �త�  సృ��ంపబ�న�.  అన�  ఆత�   ఎ��  ���యం��  ��క  ప�ర ���          
సృ��ంపబడ�.  �స�వ�న�,  ఈ  ��క  జగ��  ఆ�� �� కశ� �  ఆ�ర�  �న�         
సృ��ంపబ�న�.  ��క  ప�ర ��(�హ�)  నం�  ఆత�   ���ట  �త�        
�� ల�హ�  వృ���ం��న� �.  ఉన� త  శ� ��న  ఆత�   ఉ��  �త�  ���హ�         
�కమ��  ���గ�,  �దప  �వ��  ��  ���   �ం��న� �.  అ��,  పర�త�           
స� ���న  ��� �  ఉ��  �త�  �బ�� ండ�న  �శ� మంత�  వృ���ం�న�.        
క�క�  ��క  ప�ర ��,  ఆత�   య�న�  ��కృష�భగ���  శ����        
��యబ��న� �.  ��  క��క  �త�  �బ�� ండమ�  �శ� �ప�       
సృ��ంపబ��న� �.  క�క  భగ���  సర� �న�  �ల�రణ�.  భగ���       
అంశ�న  ఒక  ���   ��  ఒక  �ప�   ఆ�శ�నం�  భవం�� ��  ��  �ప�             
నగర��  ��  ��  �ప�   క�� �ర��  ��  సృ��ంపవ�� ��  ��  ��ల�న          
�శ� ��  ��త�  సృ��ంప�ల�.  �శ� �న�  పర�త� �  (��ఆత� )       
�ర��.  అ�వం�  అ�,  ��  ఆత� ల  సర� �న�  ������న  ��కృ�� �         
�ల�రణ�.  క�క�  అత�  సర� �రణ�ల�  ఆ��రణ�.  ఈ  �షయ�        
‘క�ప�ష��’  (2.2.13)  నం�  :  “��� ��� నం  �తన�� త��ం”  అ�        
��� �ంపబ�న�.  
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7.7   
మత�:   పరతరం   �న� �   �ం�ద��   ధనంజయ   I  
మ�   సర� �దం   ��తం   ���   మ�గ�   ఇవ   II   

 
 

అ��ద�  

ఓ  ధనంజ� !  �కం��  ��ష��న  సత� �ం�క�  ��.  �ర�  నం�         
�త� ��   �ర� బ�న��   సమస��   �   �న�   ఆ�రప��న� �.  

�ష� �  
పరతత�� �  ��ర�  �క  ���ర�  అ�  ��న�   ��ద�  కల�.  ��          

భగవ��త�  సంబం�ం�నంత  వర�  పరతత�� మన�  ������న  ��కృ�� �.  ఈ        
�షయ�  భగవ��త  యం�  అ�గ���  ��� �ంపబ�న�.  �ప�� క��  ఈ  ��క�         
నం�  పరతత�� �  ��రమ�  ��� �ప� బ�న�.  ������  పరతత�� మ�  ‘�బహ�         
సం�త’  (5.1)  యం�  �డ  ���క�ంప  బ�న�.  అ�  “ఈశ� ర:  పరమ:  కృష�:           
స�� �నంద��గహ:”-“ఆ�����,  ఆనంద��,  ��ం���,  స�� �నంద     
��గ��న  ��కృ�� �  పరతత�� �న  ������.”  �స� ం�హ��,  ఈ  �ప�ణ�        
ల�� ��  పరతత�� �  సర� �రణ  �ర��న  �వ� ���డ�  ���ం��న� �.       
��  ���ర���  ‘�� �శ� త�ప�ష��’(3.10)  నం�  ��పబ�న  మం�త��       
ఆ�ర��  ����  తమ  ���ర�దన�  ����  :  “త�  య�త�రతరం  తద          
�ప  మ�మయ�  /  య  ఏత�� �రమృ���  భవన�� �త�  �ఃఖ���        
య��”-“�పథమ  ���న  �బహ� ���  ఈ  ��క  జగ��  నం�  �వత�,  �న��          
జం��ల  కం��  అ�� న� ��గ  ��ంపబ���� �.  ��  ఆ  �బహ� ��న�        
అ�త��  ��క�ప�  �న��  మ��  ��క  కల� ష  ర�త��న  తత�� �         
(పరమ����)  మ�క�  కల�.  అత��  �����న��  �డ  అత�వ�        
������  ��,  అత��  ����న��  ��  ��క  జగ��  నం�  �ఃఖ�ల          
న�భ�ం��.”  

���ర��  ఈ  ఉప�ష��  �ఖ� �  నంద�  ‘ఆ�ప�’  అ�  పద�న�         
��� �  ���ణ� ����.  �స�వ�న�  ఈ  ‘అ�ప�’  అ�  పద�  ���ర��         
��ం�ట  ��.  అ�  �న  ఉ�హ�ంపబ�న  ‘�బహ�   సం�త’  నం�         
వ� �ంపబ�న��  స�� �నంద  స� �ప��  ��ం��న� �.     
‘�� �శ� త�ప�ష��’  నంద�  (3.8,9)  ఇతర  ��క��  ��  ఈ  �షయ��         
��� �ం��న� �   :  

 
��హ�తం   ��షం   మ�న���త� వర �ం   �మస:   పర�� �   
త�వ   ����    �   మృ�� ��   �న� :   ప��    �ద� �   య�య   

 
య�� త� రం   �పరమ��   ��� �      య�� �� ��   న   �� �   ��   ��� �  

వృ�   ఇవ   స���    ��   �ష��� క���దం   �ర�ం   ���ణ   సర� �   
 

“��క��న   త��వన   ల�� ం���   అ���న   ������   ��   ఎ����.  
అత��   ఎ��న��   జననమరణ   బంధ�ల   �ం�   �����   �గల�.   ఆ  
పరమ����   ��� న   ఈ   ��న�   కం�   ��� ��   మ�క   �ర��   ��.  
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‘పరమ����   ��� ద�ట�   అత�కం��   ��ష��న   సత� �   మ�క�   ��.  
అత�   అ��కం�   అ��   మ��   మహ��కం��   మహత���.   అత�  
�న��   ��న   వృ��   వ�   ���   ఆ�� �� క   జగ��నంత��   �ప��ంప  
���.   వృ��   తన   ��ళ� �   �� �ంప��న��,   అత�   తన   �స�ృత�న  

శ��ల�   �� �ంప���.”  
 

ఈ  ��క�ల�  బ��  పరతత�� మన�  ��క�  మ��  ఆ�� �� క�  ల��         
��ధ  శ��ల�  సర� �� ��  �ం�  ������య�  ఎవ�న�       
�ర ��ంపవ�� �.   

 
7.8  

ర�/హమ��    ���య   �ప���    శ��ర� �:   I  
�పణవ:   సర� ���   శబ�:   �   ��షం   నృ�   II  

 
 

అ��ద�   

���య!  ��  యం�  ���,  �ర� చం��ల  యం�  �ం��,  �ద  మం�త�          
లం�  ఓం�ర��,  ఆ�శ�  నం�  శబ���,  న��  యం�  �మర�� ��         
��   అ���� �.  

�ష� �  

ఈ  ��క�  నం�  ��క�  మ��  ఆ�� �� క�  ల��  తన  ��ధశ��ల�          
��కృష�భగ���  ఏ  �ధ��  సర� �� ప��  �ం��  �వ�ంప  బ�న�.  అత�  ఈ          
�న� శ��ల  �� ��  భగ���  ��త  ద�� ంపబ�  ���ర  �ప��        
అ�భవ�న�  వ�� �.  �ర� మండల�  నం�ం��  ����న  �ర� ���       
తన  సర� �� పకశ� �  (�ర� �ం�)  �� �  దర� ���న��,  ��కృష�భగ���  తన        
�మ�నం�  ����న� �  సర� ��  �� �ం�  �ం��  తన  శ��ల�� �        
దర� ��డ��.  ఉ�హరణ�,  ��  య�న�  ��యంద�  �ప�న  �షయ�.        
ఉ�� �  క���ం�ట  �త  ఎవ� ��  స��ద���  ���ట�  ఇష�పడ�.  ��         
యంద�  ���  బ���  ���  ఎవ� �న�  ఆక� �ంపబ���.  అ��  �ద��న  ��          
భగ���  శ��ల�  ఒక�.  ���ర��  �డ  ����  �� �  ��  యం�  భగ���           
ఉ���  ద�� ం��.  �న��  �హ��  ��� ట�  దయ�  ��గల  ��         
�స��న�   ఆ  భగ���  మ�మ�  ��ర��  �� �ం��.  పరతత�� ��  �� �ం�         
��న���.  �స�వ�న�,  �కర  మ��  ���ర�ద�ల�  ఎ��  ��ధ�        
��.  భగవత�త�� �  ���న��  ��ర�వ�  మ��  ���ర  �వ�  ల�న�         
ఏక�ల�న  సమస��  నం�  �ల��  �న� వ��  మ��  ఆ  తత�� �  లం�          
ఎ��  ��ధ� �  �ద��  �గ�ంపగ���.  క�క�  ���తన�   మ��ప��        
ఏక�ల�న  ఏకత� �  మ��  �న� త� �ల�  ����      
‘అ�న�� ���దతత�� �’   అ��   ఉ�త�మ�   తమ   ��� ంత��   �� �ం��.   

 
�ర� చం��ల  �క�   �ం�  �దట  భగ���  ���ర  �జ�న        

‘�బహ� �� �’  �ం��  ��వ��న� �.  అ��ధ��,  సర� �ద  మం�త�ల  ఆ�        
పద�న  ‘�పణవ�’  ��  ‘ఓం�ర�’  ������  సం��ం��.  ���ర���        
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������న  ��కృష�భగ���  అత�  అసం�� క��న  �మ�ల  �� �       
సం��ం�ట�  �����ం�ట�  �వ� ధ� ��న  ‘ఓం�ర’��  �ప�ధ� �ంప      
��ట  యం�  అ��స� ��  ����.  ��,  ‘ఓం�ర’  మ�న�  ��కృ�� ��         
శబ�����ధ� �న�  ���గ�ల�.  �స�వ�న�  కృష��తన� �  �ర� ��క�      
సర� ��  �� �ం�  �న� �.  కృష��తన� ��  ఎ��న��  �జ��  ధ�� �.        
��కృ�� �  ఎ�గ���  �భమ�  �న� ����.  క�క�  కృష�ప���న�  �� �య��,        
��కృ�� �   ���    ఎ�గ�ం�ట   బంధమ��   �ప� వ�� �.   

 
 
 

7.9  
���    గన�:   పృ��� ం   చ   �జ�� ��    ��వ�   I  
�వనం   సర� ���   తప�� ��    తప�� �   II  

  
 

అ��ద�  

��  ��  �క�   ఆద� �న  �గంధ��,  అ�� యం�  ఉష���,  ��ల         
యంద�   ��ణ��,   తప�� ల   యం�   తప�� �   అ���� �.  

�ష� �  

‘�ణ� �’  అన�  ��ల�  ���;  అ��  ‘�ణ� �’  ఆద� �న���.  �ష� �,         
��,  జల�,  అ�� ,  ���  �ద�న���  ఒక  �ప�� క�న        
�సన(గంధ�)�న� ��,  ��కజగ��  నం�  �ప�  వ����  ఒక  �ప�� క�న        
�సన�  క���ం��.  ఆద� �  సర� ��  �� �ం��ం�  క��త�       
�న�వం�  ప�మళ�  ��కృ�� �.  అ��  �ప�వ���  ఒక  �ప�� క�న  సహజ  ���          
క���ం��.  ��  ఈ  ��  ర�యన  ��శణ��  ���   �ంద  గల�.  ఈ           
�ధ�గ�  ఆద� �న  �ప�వ����  ఒక  �సన�  (��సన�)  ఒక  ���         
క���ం��.  ఇక  ‘��వ�’  యన�  అ�� ,  అ�� ���  క�� �ర�ల�  న��ట,         
వంట��ట  వం�  �ర� �ల�  మన�  �య�ల�.  అ��  అ��   మ��         
అ�� యంద�  ఉష��  ��కృ�� �.  ��క  �ద� ��స�  న�స�ం�  ఉదర��        
జఠ���   మంద�ం�ట�  అ�� ��  �రణ�.  క�క  ఆ�ర�  �ర �మ�ట�  �డ         
అ�� �వ��.  కృష��తన� �న  ��,  ��,  అ�� ,  ���,  సర� �తన        
ప�ర ���,  ర�యన��  మ��  �లక�ల�� ం���  ��కృ�� �  �రణమ�       
మన�����.  �న��  ఆ�:ప��ణ�  �డ  ��కృ�� �  �త�  �ర ��ంప        
బ��న� �.  క�క  ��కృ�� �  అ��గహ��  �న��  తన  ఆ�:ప����        
���ం�  ��ట  �క  త� �ం���ట�  ���నవ�� �.  ఈ  �ధ��  �ప�  రంగ�          
నం��   కృష��తన� �   ప����న� �.  
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7.10  
�జం   �ం   సర� ���ం   ���   �ర�   స�తన�   I  
����� ��మ�మ��    �జ��జ�� �మహ�   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  పృ����!  ��  సర� ���ల�  స�తన  �జ�న��,  ���మం�ల        
యంద�   ���న��,   శ� �మం�ల   యంద�   శ� �న��   ������.  

�ష� �  

�జమన�  �త�న�(�రణ�).  ��కృ���  సమస��న�  �జ�  ��� �.       
�� వర  జంగమ��న  ���  ఎ��   గల�.  ప��,జం���,  �న��  అ�క         
ఇతర  ���  జంగమ��(క���ం�న�)��,  �క� �  వృ���      
�న� �న�  �� వర��  –  ఇ�  కదల�ండ  ఒక�ట�  ���  �ం��.         
�ప����  ఎ�బ����  ల�ల  �వ��ల�  ఏ��  ఒక  రక�న�        
�ం��ం��.  అం��  ���   �తన��  మ����   అ�తన��.  అ�న�        
అ�� ం���  �జ�ప�త  ��కృ�� �.  �ద�గంథ�  లం�  ��పబ�న��,  ���ం�        
సమస��  ఉద� �ం��  అ��  పర�బహ� �  ��  పరతత�� మ�  ��పబ�న�.        
��కృ�� �  పరతత�� �  మ��  పర�బహ� ��.  �బహ� �  ���ర�  ��,        
పర�బహ� �  ��త�  ��ర�.  ���ర�బహ� �  ��ర  పర�బహ� �న�       
�ం�నద�  భగవ��త  (14.27)  నం�  ��పబ�న�.  క�క�  ��కృ�� �  సమస��న�         
�రణ�  మ��  �ల�  ��� �.  వృ��  �ల�  వృ��  నంత��         
��ం�  న���,  సర� �న�  స�తన  �ల  �రణమ�ట  �త  ��కృ���  ��క          
జగ��  నంద�  సమస���  ��ం���� �.  ఈ  �షయ�  ‘క�ప�ష��’  (2.2.13)         
నం�   �డ   ఇ��   ��� �ంపబ�న�   :  

��� ��� �ం   �తన�� త���   
ఏ�బ��ం   �   �ద��   ���  

 
“అత�   ��� �న���   పరమ�శ� ��.   సర� ���ల�   స�� త�మ   ���.   సమస�  
��ల�   అత�   ��ం���� �.”   �స�వ�న�   ����   ఉప��ంచ�ండ  
ఎవ� ��   ఏ   �ర� ��   �య�ల�.   అ��   �����   ��   �రణమ�   ��కృ���  

��� ��� �.   �న��   ���మం��   ���   ������న   ��కృ�� �   అవ�హన  
���న�ల�.  
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7.11  
బలం   బలవ�ం   �హం   �మ�గ�వ��త�   I  
ధ�� ����    ���   ��   ��    భరతర�భ   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  భరతవంశ  ���� �!  బలవం�ల��  �మ�గర�త�న  బల��  మ��        
ధర� ��� ంత�ల�  ��ద��  �న�వం�  �మ  సం�గ��  ��       
అ���� �.  

�ష� �   
బలవం��  బల�  స� �భ�  �ర�  ��ండ  స�  బల��ల�  ర�ంచట  �ర�          

����ంప  బడవ��.  అ��  ధర� ��� ంత�ల�  ��ద��  ��  సం�గ�  సం��త� ���         
��  అన� �న�  ��.  అ��మ� ట  తమ  సం�న��  కృష��తన� వం���  ��ట         
త��దం��ల   �ధ� త�   �న� �.  

 
7.12  

�   �వ   ��� �   ��   �జ��� మ�శ�    �   I  
మత�   ఏ��   ��� ��   న   త� హం   ��   �   మ�   II  

 
 

అ��ద�  

సత�� �ణ��  ��న����,  ర��ణ��  ��న����  ��  త�       
�ణ��  ��న����  �వ�  ల�� ��  �శ� �  �ం�  ఉద� �ం�నవ�        
�����.  ఒక�ధ��  ��  సర� ��న�  స� తం��డ�.  �పకృ�       
���ణ��   �   యం�న� �   ��   ���   �బ��ం��.   

�ష� �  
��క  జగ��  నంద�  సమస�  ��క  �ర� క�ప��  ��క  �పకృ��         

సంబం�ం�న  ���ణ�ల  �త�  �ర� �ంపబ��న� �.  ఈ  ���ణ�ల�� �       
������న  ��కృ�� �  �ం��  ��వ�న�,  అత�న� ��  ���       
�ప����  ��ల�.  ఉ�హరణ�  ��� ంగ  �సన�ల�  ఎవ� �న�  ��ంప        
బడవ�� ��  ��  ఆ  ��� ంగ��  త����న  ��  ��� ంగ  �యమ�ల�         
��త�  �బ��ండ�.  అ��  ��క  �పకృ��  సంబం�ంచన  సత�� రజస��        
�ణ�  ల�� ��  ������న  ��కృష�భగ���  �ం��  ఉద� �ం�న�       
అత�న� ��  ��క  �పకృ��  �ప����  ��ల�.  క�క�  అత�  ‘�����’.         
అన�  �ణ��  అత�  �ం��  ఉద� �ం�న�  అత��  ఏ  �ధ�న  �ప�వ��          
క��ంప  �ల�.  అ��  ������న  ��కృష�భగ���  �ప�� క  ల�న�ల�        
ఒక�.  
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7.13  
�����ణమ��� ���:   సర� �దం   జగ�   I  

��తం   �����   ��భ� :   పరమవ� య�   II  
 
 

అ��ద�  

సమస�  �శ� �  సత�� రజస�మ�� ల�  ���ణ�ల�  ��ంప  �యబ�న�       
ఈ  �ణ�ల�  అ��డ�  మ��  అవ� �డ�  అ�  న��         
ఎ�గ�ల�న� �.  

�ష� �  

సమస�  జగ��  ��క  �పకృ��  సంబం�ం�న  ���ణ�ల�  ��ంప        
�యబ�న�.  అ��  ���ణ�ల�  �హ�న�  ���న��  ������న       
��కృష�భగ���   ఈ   ��క   �పకృ��   అ��డ�   ఎ�గ�ల�.  

 
��క  �పకృ�  �ప�వ�న�  �బ��న� ��  �ప�����  ఒక  �ప�� క        

�హ��,  ఒక  �ప�� క  మనస�త�� ��,  తద��ణ�న  �వ  �����త��న        
కర� ల�  క���ం��.  ఈ  ���ణ�ల  న�స�ం�,  కర� ల  యం�  చ�ం�         
�న��  ���  రక���  �ం��.  సత� �ణ�  నం�  సం�ర���        
����ం�  ��  ��హ� ��.  ర��ణ�  నం�  సం�ర���  ����ం�        
��  �����.  రజస���ణ��  �ం�ం�  యం�న�   ��  ��� �.  �వల�         
త��ణ�  నం�ం�  ��  ����.  ���ల  కం��  త�� �న��        
జం���  �క  ప���య  �వ�ల�  ��వ  బ���.  ఏ�న�,  ఈ         
ఉ��ల�� ��  �శ� త��  ��.  ��  ��హ� ��న�,  �����న�,       
��� �న�,  ����న�  �క  మ��న�  ఈ  ��త�  ��� �క�.  ఈ  ��త�          
�త� �క�న�  ��  త��త  మన�  ఏ  జన� ల�ం��  ఎ���.  ��శ� �         
�ప�వ�న  ��త� ����  �బ�  మన�  మనల�  ��  �ర��డ�,        
అ����శ��డ�,  ��హ� �డ�,  �ం���,  మ��� ��డన�  అ�క      
రక���  ��ం�  �ం��.  ఈ  �ధ��  ��క  �పకృ�  ���ణ�ల�         
బం�ంపబ�న�  మన�  ఆ  �ణ�ల�� ం�  ��క  �న� ��  ������        
�స� �ం��.  క�క�  ���ణ�ల�  ����న  ����  ఈ  ��క  �పథ� �         
��క   �న� �   ��న��   ఎ������ ర�   ��కృష�భగ���   ������ �.  

 
�న��,  �వత�,జం���  వం�  అ�క  రక�ల  ���  గల�.        

�రంద��  ��క  �పకృ�  �ప�వ��  �����న  ��కృష�భగ���  �స� �ం�        
��� �.  రజస��  �ణ�  లం�న�   ��  ��ండ  సత�� �ణ�  నం�న�   ��          
��  పరతత�� �  ���ర  �బహ� �వ��  అ�గ�ం�  ��ల�.  �ందర� �,        
ఐశ� ర� �,  ��న�,  బల�,  �� �,  ��గ� �ల�  సం�ర���  క���న�         
��కృష�భగ���  �వ� �ప��  ��  ��ం��ం���.  ��కృష�భగ���      
అవ�హన  ����ట  సత� �ణ�  నం�న�   ���  �డ  �ధ� �  �దన� �,         
రజస���ణ�  లం�న�   ���  ఇక  ఎ��  ఆశ  ���  �ండగల�?  ��          
కృష��తన� �  ఈ  ���ణ�ల�  అ�త�న���.  ��యం�  �ప�����న����       
�జ��   �క �����.  



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

7.14  
��   �� �   �ణమ�   మమ   ��   �రత� �   I  
��వ   �   �పపద� ��   ����ం   తర��   �   II  

 
 

అ��ద�  

��క  �పకృ��  సంబం�ం�న  ���ణ�ల�  ��న  �  ఈ  ���య         
�శ� య��  �టశక� �  ���.  ��  న��   శర�  �ం�న  ��  ���          
�లభ��   �టగ����.  

�ష� �  
������న  ��కృ�� న�  అసం�� క��న  �వ� శ���  గల�.      

��ల�� �  అత�  శ��ల�  �గ��న  �రణ��  ��(��క)  శ� �        
సంపర� ��  ��  ఆ��న  ఉన� తశ� �  కప� బ��ం��.  ఈ  �ధ��        
��శ� ��  కప� బ�న�� �  ఎవ� ��  ��  �ప�వ�  �ం�  త�� ం��న  �ల�.         
ఇ�వర�  �ప� బ�న��,  ��క��  మ��  ఆ�� �� క��న  �పకృ��       
�ం��  ��కృష�భగ���  �ం��  ఉత� న� మ�  �న� ం�న  �త� �  �న���.        
���  భగ���  �త� �న  ఉన� త  �పకృ��  �ం�న��.  ��  �� న  శ� ��న          
�పకృ�  సంపర� ��  (��కప�ర �  సంపర� �)  ��  ��ం�  �డ        
�త� మ��న� �.  క�క�  బద����  ‘�త� బ���’  ఆ�  �ప� బ���� �.       
అత�  ఏ  సమయ�న  ఈ  ��క  �పకృ��  బ����డ�  చ��త�  క���ట          
ఎవ� ���  �ధ� �  ��.  తత� �త��,  ��క  �పకృ�  �� నశ� �  స� �ప�         
అ�న�  ��క  �పకృ�  బంధ�ల  �ం�  ��  ��వ�ట  ��� �  కష��.          
ఎం�కన�,  ���  అ�గ�ంప  �న�వం�  భగవత� ంకల� �  న�స�ం��       
��క  �పకృ�  వ� �ం��న� �.  ��క  �పకృ�  �� న�న�  ��కృష�భగ����        
సంబంధ��  క��  అత�  సంకల� �  న�స�ం�  వ� �ం�  �న� ం�న        
�వ� �పకృ��  ఇక� డ  వ� �ంపబ�న�.  �� న�న�  భగ���  �వ�   సంకల� ��        
వ� �ంపబ�  �న� ం�న  ��క  �పకృ�  �శ� �  �క�   సృ��,  ���,  లయ�  లం�           
అత� �� త��  వ� �ం��ం��.  “��ం  �  �పకృ�ం  ��� �  ��నం  �         
మ�శ� ర�”  –  “�య  అసత� �  ��  ��� �క�న�  ��  ��క  �వ�           
ఇం�ద�ల��న  ������  గల�.  అత�  మ�శ� ��  మ��       
�వ� ��మ��”  అ�  ‘�� �శ� త�ప�ష��’  (4.10)  �డ  ఈ  �షయ��        
��� �ం��న� �.   

 
‘�ణ�’  అ�  ���  మ�క  అర ��  ���.  బద����  �య  అ�  ��ళ� �           

గ���  బం�ంపబ�  �ం�న�  అవగత�  ���నవ��.  ������  కట�బ�న        
వ� � �  తనంతట  ���  బంధ�ల  �ం�  ���ం�  �న�ల�.  బంధర���న         
మ�క�  అత��  స�య�  �యవ��.  బ���న��  బ���న  మ�క��        
స�య�  �య�ల�.  క�క  ర�ం���  బంధ�����  �ండవ��.  క�క        
�వల�  ��కృష�భగ���  ��  అత�  �ప����న  ఆ�� �� ���� �  ��త�        
బద�����  బంధ��� ��  క��ంప  గల�.  అ��  �వ� స�య�  ���  ఎవ� ��         
��క  �పకృ�  బంధ�ల  �ం�  ��� ��  �ంద�ల�.  కృష��తన� �  �క         
భ� ��క ��వ  అ�న�  �న���  అ��  బంధ�ల  �ం�  ��� �  �ం�ం��         
�డ� డగల�.  ��కృష�భగ���  �య�  �ప�వ�ట�  బద����  ����       



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�యమ�  �టశక� �  ��  అ��  �య�  ఆ�� �ం��.  సహజ��  తన         
సం�న�న  ����  గల  �తృ�త� ల� �  మ��  శర�గ��న  ���  పట�  గల          
అ�� జకృప  �త�  భగ���  అ��  �� ��  క��ం�మ�  ఆ�� �ం��.  క�క�         
��కృష�భగ���  �దపద� �ల�  శర���ట�  అ�  క�న�న  ��క  �పకృ�        
బంధ�ల   �ం�   ��� �   ��ం�ట�   గల   ఏ�క   �ర��.   

 
‘��వ’  అ�  శబ��న�  �డ  ��ష  ���న� �  కల�.  ఇక� డ  ‘��’          

అన�  ��కృ�� �  (��� ��)  అ�  అర ��.  ���  �బహ�   ��  ��డ�  అర ��  ��.            
�బహ� �����  అ�� న� ��న�  �������  �ం��  ఇం��ం��      
స�న�న  ���యం�న�   ��న�  ��బంధ�ల  �ం�  ����  �� ��        
క��ంప�ల�.  రజస��  ��వ�ర�ల�  అ�  �ధ� �  ��.  మ��ట�,        
�బహ�   మ��  ����  �డ  ���ప�వ�న�  �బ��ం��.  ��� �        
ఒక� �  �య�  �ప��.  క�క�  అత�  ��త�  బద�����  �� ��         
�ప��ంపగల�.  “��కృ�� �  అవ�హన  ����ట  �త�  �� �  ల�ంపగల�”  –         
“త�వ  ���� ”  అ�  ‘�� �శ� త�ప�ష��’(3.8)  �డ  ���  ��� �ం�        
����న� �.  “�� ��ప��  స�� �ం  ��� �వ  న  సంశయ:”-  “స�� ల�        
�� ��ప�త  ��� వ�ట�  ఎ��  సం�హ�  ��”  అ�  మ����  ఈ  �ధ��          
ఘం�క��న�   ����   (పద� ��ణ�,6.253.176).  

 
 

7.15   
న   �ం   �ష� ృ��   ��:   �పపద� ��   న�ధ�:   I  
�య�పహృ����   ఆ�రం   �వ����:   II  

 
 

అ��ద�   

��� �న  ���,  న�ధ��,  �య�  హ�ంపబ�న  �� న�  గల���,        
�నవ  �పవృ���న  ���క  స� �వ��  క��  �ం����  న��   శర�         
�ంద�ల�.  

�ష� �  
������న  ��కృ�� �  �దపద� �ల�  �వల�  శర�  �ం�ట  �� �        

�న��  అత� ంత  క�న�న  �పకృ�  �యమ�ల�  అ�గ�ంప  గలడ�  భగవ��త         
యం�  �ప� బ�న�.  అ�న�  ��� వం��న  ���� ��,  ��స����,       
�� �ర���,  �ల��,  �ప��య��  వం�  ఎంద�  సర� శ� �  సంప�� �న        
��కృష�భగ���  �దపద� �ల�  శర�  �ంద�ం�ట�  �రణ��?  అ�  ఈ        
సందర� �న  ఒక  �పశ�   ఉద�ం��.  �న�ల�  �ర�దర� ��న��  ��  �ంద�         
�ప�   �ప��క�  మ��  �ప�   ప��దల�  ��క  �పకృ�  �యమ�ల  �ం�          
‘�� �’�  �ం�ట�  అ�క  సంవత� ర��  అ�క  జన� �ల�  ��ధ  �ర��ల         
�� �  య�� ం��.  ��  ������న  ��కృ�� �  �దపద� �ల�  శర��ం�ట        
�� �  ��త�  �� �  �ధ� మ�  �న� �� �  ���ల�  మ��  �ప� �  �శ�ం�          
��న��   �య��   ఎం��   ఈ   �లభ   ��న��   అవలం�ం�ట   ��?  
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ఈ  �పశ� �  భగవ��త  ��� �  స� ష���  స��న��� �న� �.  �నవ        
సంఘ�న�  �స�వ  �ర�దర� ��న  �బహ� ,  ���,  క���,  సన��  ����,         
మ��,  �� ��,  �వ��,  అ���,  జన��,  �ప����,  బ�మ���,  అ��         
తదనంతర�  ��న  ��మ�� ��� �,  ��������� �,  ���తన�       
మ��ప��  ఇంక�  అ���  �శద��  క��న�వం�  ���� ��,  �జ�య�త��,        
��� �ధ��,  ���న�త��  �న� �  ��  సర� శ� �మం��,  పర�న� త       
������న��  పరమ����  �దపద� �ల�  శర��ం�  �ం��.  �జ�న       
తత�� �త��,  ��స����,  �ధ��,  �త�  ����  ��త�  ��క  �భ�ల  �ర�          
తమ���  �ప� �  �పద�� ం����  భగ���  �ప��క�  ��,  �ర���  ��         
అం�క�ంప�.  ��  భగ���  ��� న  �జ�న  అవ�హన  ��ండ  తమ         
��క�ప��కల�  త������  ���  ఆచ�ం��,  వ� ర �  �పయత� �ల�       
��క  ��తసమస� ల�  ప�ష� �ం���ట�  బ��  ���  మ�ంత�       
�ం�ం�ం��ం��.  ఎం�కన�  ��క�పకృ�  శ� �వంత  �నం�న  అ�  సర� �        
అ������ల  అ�ప��క  �ప��కల�  ���ం�  ��  ‘�ప���  సంఘ�’ల        
�ప��కల�   వ� ర ��   ���.  

 
�����న��  �జనకర ��  ఇక� డ  ‘�ష� ృ�న:’  (���ర� ��      

ఆచ�ం����)  అ�  శబ���  వ� �ంపబ���.  ‘కృ�’  అన�  గణ�య�న        
�ర� ��  ��న�డ�  �వ�.  ���క  �జ�ప��  ��� ���  ���  గల���         
�క  �ప� ���  ��  క��ం���.  ఎం�కన�  మం��న�  ���న�  �ప�          
�ప�   �ప��కల�  �ర� �ం�ట�  �ప� ���  అవసర�.  ��  ��  అ��  ���క���          
������  ��న�న�  వ� ��క��  ఉప��ంచబ�ట  �త  �����       
‘�ష� ృ�న:’  అ�  ��వబ���.  అ��  ����ల  ���  మ��  �పయత� ��         
���ర���   ప���ం�న�   ఈ   పద�   ��ం��న� �.  

 
��కశ� �  సం�ర���  ������  �� �శ�  న�స�ం�  వ� �ం�న�       

భగవ��త  యం�  స� ష���  ��పబ�న�.  ���న� ��  స� తం�త�న       
అ��ర�  ��.  వ���  �క�   చలన�న�  అ��ణ��  ��  �య         
చ�ం�న����  అ�  వ� �ం��ం��.  అ�నప� ���  ��కశ� �  ��� �       
శ� �వంత�  �ం��.  ��  భ� ���  �రణ��  �����  ఆ  ��క  �పకృ�  వ� �ం�           
��న��  ��,  ������  సంకల� ��  ��  ఎ�క  ��ం��.  ��స����,         
తత�� �త��,  �త�,  �ధ�ల�  ��క��  �ప� ��  �ం�న  �రణ� క���        
మ��  �వ�ల  �ప��క  ల�� ��  ����ండ  ��న��,  �య  మ��         
రజస��  �ణ�ల  �రణ��  �����న����  �ప��కల�� ��  భంగప��.       
��ంద   �వ�ంపబ�న��,   ఇ��   '�ష� ృ��’   ���   రక���   �ం��.  

 
(1) ‘���’  జం��ల  వ�  క��ం��  అ��న��  �ం��ం��.  ��  తమ         
�శమఫల��  ��  అ�భ�ంప����.  ���  ��  భగ����       
పం��న�ర�.  అత� ంత  కష��ర� �ల�  ��  జం��న�  స��న       
�దర� న�  ��ద.  ఈ  అల� జం���  యజ��  అత� ంత  కష��న  ప�ల�         
��ం��ం��.  ��ద  యజ��  ��� న��  ��ంబవ��   ప����       
�స�వ�న�  ��  ఎవ� ��ర�  ప�  ���న� �  ��య�ం��.  అ�  �ంత         
గ���  ��  �ట�  �ం���ట�  తృ���ం��ం��.  యజ��  వ��         
దం�ం���న�  భయ��  స� ల� �ల�  ���ం��.  ఆడ��ద�  మర�       



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

మర�  త�� �  ���న� �  అ�  తన  �మ�హ��  ��� ��ట�        
య�� ం�ట  యం�  �మగ� �,  ��� ���  అ�  ��ంత��,  క�త� ��        
�డ  ఆల�ం��ం��.  �స�వ�న�,  ఆ  ఓం�డ  ���ధ� �  �వల�        
ఇత�ల�  ����  ��త�  ��� ం��.  ��వ�  �ర�  �శ�ంచవ��  ఎ�గ�         
�మ� కర� ర��న  అ���  ప����  �డ  ఇ���.  అత�  కర� �  యజ��  �ర�          
ఉ���ంపబ�నద�   ��న��   క���ండ�.  

��  స� యం�  సృ��ం���న��  ప�ల�ర�ల�  �ర� �ం�ట�      
��ంబవ��   క��ం�  ప�����  తర��  ��త�   �క�   �త� త� ��        
���   ��ట�  సమయ�  �ద�  ��� �ం��.  అ��  ‘���’        
నశ� ర��న  ��క  �భ�  ��త  సర� స� మ�  ��ం��.  అ�న�  అ��         
‘���’  తమ  ప��శమ  ఫల�ల��  అ�  స� ల� �గ��  ��త�        
అ�భ�ం��.  అ�నప� ���  ���ర�  ��  తమ  ��త�ల�  అ�� ం��.        
��క  �భ�  �ర�  ��  ��� ���  ��ంబవ��   ��ద��ం�  గ����.         
అ�� �  ��  క���  �వణ��  క��న�,  త�నంత  ఆ�ర�  �న��న� �         
��  ���  ల�� �ట�క  తృ��  �ం��ం��.  �వల�  ��  తమ  ���           
యజ��ల  �భ�  �ర�  ��ంబవ��   ��వ��  �శ�ం�  ప���ట�        
����ం��.  �స�వ  యజ���న  ��కృష�భగ���  �� �ంపక  అ����       
తమ  అ�ల� �న  �ల��  ధనప�య�ల�  �వ  యం�  వృ�  ��         
�ం��.  �రదృష�వ���  ��  యజ��ల  కందర��  యజ���న       
�������  శర��ం�ట�  ��  ������  ���   భ��ల  �ం�  �శవణ�         
��ట�  �ల��  ����ం�ట�  �య�.  మల��  భ�ం�  పం��        
��� ��,  పంచ�రల��  ��న  మ�ర  ప�ర ��ల�  అం�క�ంప  �లన��,        
��� �క�న  ��క  జగ��న�  సంబం�ం�న  ఇం��య  �గ�షయ�ల�       
���   ��� �మ��  �నగ��న  ����న��  క��   ఈ  ��క  జగ���  న��ం�          
�శ� తశ� ��   ���    ��ట�   సమయ��   క���ండ�.  

(2) ‘న�ధ��’  �ష� ృ�ల�  �ండవ  తరగ��  సంబం�ం�న��.  న��       
అన�  �న��  మ��  అధ��  అన�  ���న�డ��  అర ��.        
�త��  ఎ�బ����  ల�ల  ��ధ  �వ��ల�  �నవ���       
���ల�ల  రక��.  ���  ��� �  అ�గ�క��న  అల�   �నవ���        
అసం�� క���  �న� �.  �కమబద��న  �ం�క,  �జ�య,  ఆ�� �� క  �వన        
��� ంత��  క���న� ����  �గ�క  �న��.  �ం�క�గ�  మ��       
�జ�య�గ�  వృ���ం�న�  ధర� �వన  ��న��  క��  �ండ���       
‘న�ధ��’�  ��ంపబ���.  ధర� ��� ంత�ల�  అ�స�ం�ట�  గల      
�ప�జన�  పరతత�� ��  ��� �,  అత��  �న�న�  గల       
సంబంధ��  ��� �  ఎ��ట�  య��.  క�క  భగవ�  ర�త�న        
ధర� �  ఎన� ��  ధర� �  ��ర�.  భగ���న  ��కృ���  తనకం�  అ���         
�డ��  మ��  ��  పరమసత�   స� ��డన��  భగవ��త  యం�        
స� ష���  ������ �.  అ��  సర� శ� �మం��,  పరమ  సత� �  అ�న��        
������న  ��కృ�� ��  తన�గల  �త�   సంబంధ��  �న�ద��ం�       
��ట�  �గ�క  �నవజన�   ఉ���ంపబ�న�.  ఈ  సదవ�శ��       
������న��  ‘న�ధ��’�  ప�గ�ంపబ���.  ���  త��గర� �న      
��� �  అ�కర� ��  ��న  ప����  యం�న� �� �  �� ��  భగ���        
��� �ం�న��,  ��  బయటపడ��  భగ����  అ�� ం�న�  ���న�       
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��న��  ��స��ల  �� �  మన�  ����న� �.  �ప����       
��కృష�భగ����  �త�   సంబంధ��  క���న� ం�న  ��  కష�దశ�       
�న� �� �  ఆ  �ధ��  భగ���  ��� �ం�ట  సహజ�.  ��  గర� �  �ం�          
బయటప�నంత�  తన  జనన  �ఃఖ�ల�  మ��  తన�  ర�ం�  భగ���         
���    �డ   ���   ���ప�వ�న   �ష� �ం��.   

క�క�  ��ఢ��న�   భగవ�� తన� ��  ���ల�  �గృత�      
��ట  �ష�ల  �ధ� త�  �న� �.  ధర� �వన�న�  �ర�దర� క�న       
‘మ�స� ృ�’  నం�  �ప� బ�న��  భగవ�� తన� ��  �గృత�  ��ట�ర�       
దశ�ధ  సం�� ర  ��న���,  వ�� �శమ  ధర� ��న��  ఉ���ంపబ�న�.       
��  ఏ  ��న�  �డ  ఖ�� త��  �పపంచ��  ఏ  ��ంత�  నం�న�          
అ�స�ంప  బడ�న� ం�న  �ప��త  జ���  99.9  �త�  జ��  న�ధ��         
��� �.  

జ��  సర� �  న�ధ�  �న�� �,  సహజ��  ��  �మ��త        
��� ��న��  సర� శ� �మంత�న  ��క  �పకృ�  శ� ��  �న� �  �యబ��.        
భగవ��త  న�స�ం�  (5.18)  ��� వం��న  ��హ� ��,  �నక��,  ���,        
ఏ���,  చం���  స�నదృ���  ద�� ం���  పం���.  �జ�న  భ���        
దృ��  అ���  �ం��.  ������  అవ�ర�న  ��  ��� నంద  �ప��         
న�ధ��న��  జ��,  మ��  అ�  ఇ���  �ద�ల�  ఉద��ం�,        
�న�ధ�ల�  �డ  ఏ  �ధ��  �జ�న  భ���  దయ�  �పస�ంపగల�         
���ం��.  క�క  �������  �ర�ంపబ�న  న�ధ��  �వల�       
భ���   కృప�త�   ���   తన   ఆ�� �� క   �తన� ��   �న�ద��ం�   �నగల�.  

��  �తన�   మ��ప��  �గవత  ధర� ��(భ���  �ర� �కమ��)       
�ప�ర�  ���  భగవ�  సం�శ��  �నయ��  ��  �శవణ�        
�యవ�న�  ఉప��ం�  �ం��.  ఆ  సం�శ�  ��ంశ�  ఈ  భగవ��త.         
న�ధ��  ఈ  �ధ��  �నయ��  ��  �శవణ�  ��  ��న�  �త�          
ఉద��ంపబ���.  ��  �రదృష�వ���  ��  ఈ  సం�శ��  �శవణ�        
��ట�  ��క�ం��.  ఇక  ఆ  ������  సంకల� �న�  శర�  �ం�ట�         
���   ��� ��న� �?  ‘న�ధ��’  ఉ��శ�ర� క��  �న��  �ప�న       
ధర� ��   �ర ��� ప����.  

(3) �ష� ృ�ల�  �డవ  తరగ���  ‘�య�పహృత  ���:’  అన�       
��శ� �  �ప�వ��త  ��న�  అపహ�ంప  బ�న�ర�  �వ�.       
��రణ��  ���  ��మం�  �ప�   తత�� �త��,  క��,  ��� వం��,        
��స�����  ��  �ం�న��న�  �య�  త�� ��  ప��న  �ర���.        
త�� రణ��   ��   ������   పట�   అ����   �ం��.  

 
వర ��న  �ల��  �య�పహృత  ���ల  సంఖ�   అ�క��       

�న� �.  భగవ��త�  సంబం�ం�న  ��� ం�ల  యం�  �డ  ఇ����        
అ���  గల�.  భగవ��త  యం�  ��కృ�� �  �����డ�  సరళ��        
మ��  �స� ష��న  �ష�  �ప� బ�న�.  అత��  స���  ��  అత�         
కం�  అ�����  ఎవ��  ��.  �న�లంద���  ఆ�  �త�న        
�బహ� ����  �డ  అత�  తం��  అ�  ��� నబ��.  �స�వ�న�,        
��కృ���  �బహ� ����  ��ండ  సమస�  �వ��ల�  �డ  తం��య�        



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�ప� ద�న��.  ���ర  �బహ� ��  మ��  పర�త� ��  అత�       
�ల�.  సర� ��ల  యం�న�   పర��� �  అత�  �� ంశ�ప�.       
సర� �న�  అత�  �ల  �రణ�.  క�క  �ప��క� �  అత�        
�దపద� �ల�  శర�  �ందవ��.  స� ష���న  ఇ��  �క� ����        
ఉన� ప� ���  ‘�య�పహృత  ����’  భగ���  �ర�ం�  అత��  �డ        
��న�   �న����  ��ం��.  భగ���  �వ� �న,  �త� �న  �ప�        
న�స�ం��  ధన� �న  మనవ  �ప�  ��ం�ంప  బ�నద�       
���గ�ల�.  

 
�య�పహృత  ���ల�  ��  అ����క  ���స� ��      

పరంప��గత�న  �ష� �ల�  �న� ��  ఆ�� �� �వ�హన  �ర��న      
�వల�  అవ�ధ��  య��.  అ�వం�  ����న  �ష� ���       
��కృష�భగ���  �దపద� �ల�  శర��ం�ట  ��,  ఆ  ������  శర�        
�ం�మ�   ఇత�ల�   ��ం�ట   ��   �య�.  

 
(4) �ష� ృ�ల�  �వ�  తరగ���  ‘ఆ�రం  �వ����’  �క  ��స        
��� ంత�ల  న�స�ం���.  అ����  బ�రంగం�  ���కత� ��      
�పద�� ం��.  ���  �ంద�  ������  ఈ  ��క  జగ��  నం�         
అవత�ంచడ�  ��ం��ం��.  ��  ఎం��  అవత�ంపడ�      
�షయ�న�  త�న  �రణ�ల�  ��  �ప� �ల�.  మ��ంద�  భగవ��త        
యం�  ��� న  ���  ��ద���  ��కృష�భగ���  ���ర  �బహ� �న�        
అ��డ�  �వ�ం��.  ������న  ��కృ�� �  పట�  �� ష��       
క���ం�  అ��  ��స  స� �వ�  గల��  తమ  ఇ�� ��ర�        
అ�ప��క��న  అ�క  అవ�ర�ల�  సృ��ం��ం��.  భగ���      
�ం�ం�ట�  ��త  ��� ంత��  క��న  అ��  ��స  స� ���న� ���        
��కృష�భగ���   �దపద� �ల�   శర��ంద�ల�.  

ద�ణ�రత��  ఆళవం���  �ప����న  ��య����� �  ఇ��  ప���:       
“�  �ప�!  ��  అ��రణ�న  �ణ�ల��,  ల�ణ�ల��,  �ల���        
���న� �,  సత� �ణ��  ��న  ��స��ల�� �  �  మ�త� � ��       
��� �ం�నప� ���,  �వ� �ణ  సంప�� ��,  ఆ�� �� క  ��న������  మ��       
��ప�ద�  మ�����  ���   �� �ం�  �పశం�ం�  �న� �,  ���క        
��� ంత�ల�   ���న� ��   ���    ఎ�గ�ల�.”   (�� �తరత� ,   15)  

క�క�  �న  ��� నబ�న  (1)  ���,  (2)  న�ధ��,  (3)         
మ�పహృత����,  (4)  ��స  �పవృ��  గల��,  ����క  �ద�గంథ��        
ఎంత�   ఆ��ం�న�   ������   �దపద� �ల�   ఎన� ��   శర��ంద�.  
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7.16  
చ��� �   భజ��   �ం   జ�:   �కృ��/��న   I  
ఆ��   ����ర�� � �   �� �   చ   భరతర�భ   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  భరతవంశ  ���� �!  ఆ���,  అ�� � �,  �����,  పరతత�� �� న�        
న�� �ం���  అ��  ���  రక�ల  ��� �� �  ��  భ� ��క �  �వ         
�య�రం�ం��.  

�ష� �  

�ష� ృ�ల�  �న� ��,  ��స��లం�  ��పబ�న  �యమ      
�బంధనల�  క��బ�  వ� �ం���  ‘�కృ��’  అనబ���.  అన�  ��        
��స�లం�  �ప� బ�న  �ం�క  మ��  ��క  �యమ�ల�  ��ం��        
���  ��కృష�భగ���  పట�  భ� ��  క���ం��.  ���  �ంద�  ఆపదల  యం�          
గల��(ఆ���),  ధన��  �ం�ం���  (అ�����),  ��� ���  ��న��       
����(�����),  పరమసత�   ��న�  న�� �ం�  ��  (����)  అ�  ���         
తరగ�ల  భ��ల  గల�.  ఇ����  ��ధ  ప����ల  యం�  ������         
��ం�ట�  వ���.  తమ  �వ�  �ప�ఫల��  ��  �ం�ట�  �స�వ�న�         
��  �ద�భ���  ��ల�.  �ద�భ� �  య�న�  �ం��  మ��  �ంఛల�         
అ�త�న���.  అ��  �ద�భ� ��  ‘భ� �ర�మృత  �ం��’  (1.1.11)  ఈ  �ధ��         
�ర� �ం�న�   :  

 
అ�� �����న� ం   ��నక�� ద� �వృత�   
అ���� న   కృ����లనం   భ� ��త��   

 
“�మ� కర� ల   �� �   ��,   ���� క   కల� నల   �� �   ��   ��క����   ��ండగ  
అ��ల��   ������న   ��కృ�� ��   �ప��క� �   �వ� �న   ��మ�క �   �వ  

�న�ంపవ��.   అ��   �ద�భ� ��క �   �వ   యనబ��.”  
 

ఈ  ���  రక�ల  �న��  భ� ��క �  �వ  ��ట�  ������         
స��ం�  �ద�భ���  �ంగత� ��  ����  ప�����న��  �ద�భ���  �గల�.        
��  �ష� ృ�ల�  సంబం�ం�నంత  వర�  ��  ��త��  �� ర ���త�,        
�కమర�త�,  ఆ�� �� క  గమ� �  �నం�న  ���  భ� ��క �  �వయం�  �ల��ట         
�ప� కష��.  ��  ���  �ంద�  �దృ�� క��  �ద�భ��ల  �ంగత� ��        
�ం�న�   ��   �డ   �ద�భ���   �గ����.  

 
ఎల��� ��  �మ� కర� లం�  ఆస���  �ం����  ��క�న  ఆపద       

సంభ�ం�న��  భగ���  ��  ఆ  సమయ�న  �ద�భ��ల  �ంగత� ��  �ం�         
తమ  ఆ� �  �త  భగవద� ��ల���.  ��శ  �ం�న��  �డ  ��� ���  �ద�భ��ల          
�ంగత� ��  �ం�  భగ���  ���   ఎ��ట�  ఆస��ల���.  అ��        
�ష� ��ం��  ��  తమ  ��న�షయ�న  ��శ  �ం�న��  ��� ���        
భగ���  ���   �స�వ��  ����న��,  భ� ��క �  �వ  ��ట�  భగ���  వద��          



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

వ���.  ఈ  �ధ��  ��  ఆ  భగ���  కృప  మ��  భ��ల  కృప�  ���ర�బహ�             
�వనల�,  పర�త�   �వనల�  అ�గ�ం�  ��ర�బహ�   �వన�  వ���.  ఆ���,         
������,  ����,  అ�����  ��క�ంఛల  �ం�  �����  ��క  �భ��         
ఆ�� �� క  ���వృ���  ఏ��త�  �హద�  �వ�  ����  �గ�ం�న��  ��         
�ద�భ��ల���.  అ��  ప��త  ���  ����ంచనంతవర�  భగ���  �వ� �వ  యం�         
�ల���న� ��  భ���  �మ� కర� ల�త  ��క  ����� షణ�  వం�  ���        
క��త�  ����.  క�క  �ద�భ� ��క �  �����  యం�  �ల��ట�  �ర� �         
�న��   ��న�� ం��   అ�గ�ంపవల�   �ం��.  

 
 
 

7.17  
��ం   �� �   �త� �క �   ఏకభ� ��� �ష� �   I  

���   �   �� ��   త� ర �మహం   స   చ   మమ   ��య:   II  
 
 

అ��ద�   

���  ప��ర��� న�  క��  స�  �ద�భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��         
�ం����  అత� ంత  ఉత���.  ఏలయన  �నత��  ��� �  ���డ�;        
అత��   ��   ��� �   ����.  

�ష� �  
ఆ� �,  ����,  అ�� � �,  ���  అ��ర�  ��క�ం���ష� �  �ం�        

��వ�న�� �  �ద�భ���  �గల�.  ���  పరతత��   ��న��  క��  సమస�         
��క�ంఛల  �ం�  �����న��  భగ����  �జ�న  భ��డ��.  ఇ��        
�కృ��న  ���రక�ల  భ��ల�  ప��ర�  ��నవం��  భ� ��క �  �వ  యం�         
�ల���ం��  వ� � �  అ�� త��డ�  భగ���  ��� ��� �.  ��న�       
న�� �ం���  తన  ఆత�   ��క  �హ�  కం�  �న� మ�  ఎ��  మ�ంత�  ��గ��           
��ం�న  �మ� ట  ���ర  �బ�� ����  ��� �  మ��  పర��� ����        
��� �  ��న��  �ం��.  ����  ప����న��  భగ����  �త� ���        
�ం�ట�  తన  సహజ  ���య�  �� �ం��.  క�క  �ద�భ��ల  �ంగత� �న         
������,  ఆ����,  అ�� � �,  ���  అంద��  �కమ��  ప���ల���.  ��         
�పయత� దశ�  భగ���  ��� న  ప��ర�  ��న��  క���ం�,  భ� ��క �  �వ         
యం�  �ల��న��  భగ����  ��� �  ��యమ��.  భగవ�� �� న�       
అ����  �ం�న��  భ� ��క �  �వ�  ర�ంపబ�ట  �త  ��క  ��ష� �         
���   అత��   అంట�ల�.  
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7.18  
ఉ��:   సర�    ఏ��   �� �   �� �� వ   �   మత�   I  
ఆ��త:   స   �   �����    ����త��ం   గ��   II  

 
 

అ��ద�  

ఈ  భ��లంద��  �స� ంశయ��  ఉ����  �న�  ���  �  �� న�         
నం�  ����న  ���  న�� ��  ��  ��ం��.  �  �వ� �న  �వ  యం�           
�����నం�న  అత�  అ�� త�మ�  మ��  పరమగమ� �న  న��        
తప� క   �ందగల�.  

�ష� �   
��న�  నం�  ప��ర�త� �  �ంద�  భ���  భగ����  ��య�        

��లర�  ఎన� ��  ��ంప��.  ఎవ�న�  భగ���  �ర�  ఏ  �ప�జన��         
స��ం�న�   ��   ’మ��� ’ల�ట�   �రంద��   

����న�  భగ���  ��� ��� �.  భ� ��క ��వ�  �ప�ఫల��  �ంత       
�భ�  క�గవ�న�  �ం�ం�  భ��ల�  �డ  భగ���  అం�క�ం��.  ��         
భ� �యం�  ��మ�వ  ��మయ�  ఉం�ట�  అం�ల�  �రణ�.  ��మ        
�రణ�గ�  ��  భగ���  �ం�  �ంత  ��క  �భ��  ఆ�ం���,  అ�          
����ం�న  �మ� ట  ��  ��� �  సంతృ��   �ం�  మ�ంత  అ�క��  భ� ��క �  �వ           
యం�  ��గ��  ��ం���.  ��  ప��ర�  ��నవం��న  భ���  �వల�  భ� �          
మ��  ��మల�  భగ���  ��ం�ట�  తన  ఏ�క  �ప�జనమ�  ��ం�ట         
�త  ఆ  భగ����  ��� �  ��య�న��గ  ��ంపబ��.  అ��  భ���         
భగ����  సంబంధ�  ��ండ  అత��  ��ంప�ం�  �ణ�ల�న�       
��ంప��.  అ��ధ��  భగ���  �డ  అ��భ���  �డ  �ప� ����        
క���ం�   అత��   ��   �ర��   �ండ�ల�.  

 
��మ�� గవత�(9.4.68)   నం�   భగ�����   ����   :  
�ధ�   హృదయం   మహ� ం   ���ం   హృదయం   త� హ�   

మదన� ��   న   �న��   �హం   ���    మ�గ�   
 

“భ���   స�   �   హృదయ�   నం�   ����ం��.   ���� ��   భ��ల  
హృదయ�   నం�   వ�ం��.   భ���   న��    తప�    అన� ��   ఎ�గ�   మ��  
���   భ��ల�   ఎన� ��   మ�వ�.   ��   మ��   ����   మధ�    �ప�    స�� �త  
సంబంధ�   కల�.   అ��   ప��ర�   ��నవం��న   �ద�భ���   ఆ�� �� కత�  

ఎన� ��   �ర�   �నం��   ��   ��   ��� �   ����.”  
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7.19  
బ��ం   జన� �మ��   �� న��� ం   �పపద� �   I  
���వ:   సర� ��   స   మ���    ��ర�భ:   II  

 
 

అ��ద�   

�� నవం��న��  ��� జననమరణ�ల  �దప  న��   సర�   �రణ�ల�       
�ర��గ�  మ��  సమస��గ�  �����  న��   శర���� �.  అ��        
మ��� �   ��� �   అ��.  

�ష� �  
భ� ��క �  �వ  �క  ఆ�� �� క  కర� ల�  �న��ం��  ���  అ�క  జన� �ల          

�దప  ������  ఆ�� �� �����  చరమల�� మ�  �ద��� న�  నం�       
�స�వ��  ����  �గల�.  ఆ�� �� ����  �క�   ఆరంభదశ  యం�        
�న��  ��క  వ���ల�  ఆస� ��  �ల�ం���  యత� �  ��న��  �ంత         
���ర  తత�� �  ��న�  ఆస� ��  కనపరచ  వ�� �.  ��  అత�  తన  యత� ��           
మ�ంత  ���వృ���  �ధం�న�� �  ఆ�� �� క  ��త�న  ��� కర� �       
కలవ��,  అ��  భ� ��క �  �వ�  ��  �ం�న��  అవగత�        
���నగ���.  ఆ�ధ��  అత�  ������  పట�  ఆస���  అత��        
శర��ం��.  అ��  సమయ�న  అత�  ��కృష�భగ���  కృప�       
సర� స� మ��,  అత�  సర� �రణ  �రణమ��,  ఈ  ��క  జగ��  అత�  �ం�          
స� తం�త�  �ండద�  అవ�హన�  �����.  ఈ  జగ��  ఆ�� �� క  ��ధ� �         
�క�   �కృత  �ప��ంబమ��  మ��  �ప���  ������న  ��కృ�� ��        
సంబంధ�  క��  �న� ద��  అత�  అ�� �  �� �ంపగ���.  ఈ  �ధ��         
అత�  సర� ��  ������  �క  ��కృ�� ��  సంబం�ం�న��  ��ం��.        
�����  ��� న  అ��  �శ� జ�న  దృ��  ��కృష�భగ���  శర��ం�ట�        
ఉత��త�మ  గమ� మ��  �వన�  �ర� గల�.  ��  అ��  శర�గ��న  మ��� �         
��� �   అ���   �ం��.  

 
‘�� �శ� త�ప�ష��’   నంద�   తృ���� య�   నంద�   ��క��   (14,15)   చక� �  
ఇ��   �వ�ం��న� �   :  

సహ�స���    ��ష:   సహ���:సహ�స��   
స   ��ం   �శ� �   వృ�� �� �ష�ద��ం�ల�  
��ష   ఏ�దం   సర� ం   య�� తం   యచ�    భవ� �   
ఉ�మృతత� �� ��   యద�� ���హ�   

 
‘�ం��� ప�ష��’(5.1.15)   నం�   :   “న   �   ��   న   చ�ం�   న   �����   న  

మ�ం��� చ��   ��ణ   ఇ�� �చ��   ���   �� ���   స�� �   భవ�”-   “���  
�హ��   ��   శ� �   ��,   దృశ� శ� �   ��,   �శవణశ� �   ��   ��   ఆ�చ�శ� �   ��   �క� ��  

��ండ   ���   �రణ�న   ��ణ�   సమస�   �ర� క�ప�ల�   �ం�ద�”   అ�  
�ప� బ�న�.   అ��   �����   ������న   ��కృష�భగ���   సర� �న�  
�ల�   ��� �.   ఈ   �హ�   నం�   ��   శ� �,   దృశ� శ� �,   �శవణశ� �,   ఆ�చ�శ� �  

అ��   శ��ల�క�   గల�.   ��   అ�య�� ��   ��కృష�భగ����   సంబంధ��  



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

క���ండ��   వ� ర ���   య��.   �����   సర� �� ప��   మ��  
సమస�మ�ట   �త�   సం�ర�   ��న��   భ���   అత��   శర��ం��   (భగవ��త  

7.17   మ��   11.40   ��క�ల�   ��� ���).  
 
 
 

7.20  
���ౖ��ౖ�ర �ృత���:   �పపద� ��/న� �వ�:   I  

తం   తం   �యమ��� య   �పకృ��    �య�:   స� �   II  
 
 

అ��ద�   

��క  �ంఛల�  �� న�  అపహ�ంపబ�న��  ఇతర  �వతల�  శర�        
���   తమ  స� �వ  �ణ�ల  న�స�ం�  ఆ�  �ప�� క  ��  ��న�ల          
న�స�ం��.  

�ష� �  
సమస�  ��క  కల� ష�ల  �ం�  ����న��  ������  శర��ం�        

అత�  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల�ం��.  ��క  ��ష� �  ����  �ప��త�          
�నంతవర�  ��  అభ���గ�  ప�గ�ంపబ���.  ��  ��క  �ంఛల�        
క���న� �  ������  శర��ం�న  ��  �హ� �పకృ��  అంత�       
ఆక� �ంపబడ�.  ఎం�కన�  ��  స��న  గమ� ��  ���న� ం�న  �ంట�        
�మ�  �ం�  ����ల���.  ��మ�� గవత�  (2.3.10)  నం�  ఇ��        
ఉప��ంపబ�న�   :  

 
అ�మ:   సర� ��   �   ���మ   ఉ�ర�:   
���ణ   భ� ���న   య�త   ��షం   పర�   

 
“�ద�భ���   సర� �ధ��న   ��క�ంఛల   �ం�   �����న�   ��   సర�   
�ధ��న   ��క�ంఛల�   �ం��న� �   ��   ��క   సంపర� �   �ం�  
��� ��   �ం�ం��న� �   �న��   అ��    సమయ�    లం��   �����  

శర��ం�   అత��   ఆ��ంపవ��.”   
 
ఆ�� �� క  ��న��  �ల� �న  మంద����  తమ  ��క�ంఛల       

త�ణ����  �ర�  ఇతర  �వతల�  ఆ�శ�ం��.  ��రణ��  అ����        
������  స��ంప�.  రజస��  �ణ�  లం�న�   ��  ��ధ  �వతల�         
ఆ��ం��.  ఆ  �  ��  ��  ��న�ల  న�స�ం��  ��  తృ���ం���.          
అ��  �వ��ధ��  అల� �న  ��కల�  �����  పరమగమ� ��  ఎ��        
�ందవ��  ఎ�గ�ం��.  ��  భగవద� ���  ��త�  ఆ  �ధ��        
త�� ��వపట��.  ��క  ��త� �  నం�  ��ధ  �ప�జన�ల�  ��ధ  �వతల�         
��ంప  వ�న�  �ప���ంపబ�  �న� ం�న  (ఉ�హరణ�  ���న��       
��� �  ��ంపవ��)  ������  భ���  ����  ���   �ప�జన�ల�        
ఆ�ం�  భగ���  ��ండ  ��ధ  �వతల�  ��ం�ట�  �ల�  ��ం��.  ��          
�ద�భ���  ������న  కృష�భగ���  స�� ల�  �ప�వ�  ఎ���ం��.  ‘��        



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�తన�   చ��మృత�’  (ఆ��ల  5.142)  నం�  ఇ��  ��పబ�న�  :  “ఏక�  ఈశ� ర           
కృష�,  ఆర  సబ  భృత� ”-  “������న  ��కృ�� �క� �  �ప��,  ఇత�లంద��         
అత�  �వ��.”  క�క�  �ద�భ���  తన  ��క  �ం�  తృ���ర�  ఎన� ��          
�వతల  ��శ�ంప�.  అత�  �వల�  ������  �న�  ఆ�రప��.        
�ద�భ���   తన�   భగ����   �ప��ం�న�   ���   సంతృ��   �ం��.  

 
 
 

7.21  
�   �   �ం   �ం   త�ం   భక �:   �శద���� ��చ� �   I  
తస�    త�� చ�ం   �శ�� ం   ��వ   �ద�మ� హ�   II  

 
 

అ��ద�   

��  అంద�  హృదయ�లం�  పర�త�   �ప�న  ����ం��.       
ఎవ�న�  ఒక  �వత�  ��ంప��నంత�  ��  అత�  �శద��  ��ర�  ��  ఆ           
�ప�� క   �వత�   అత�   భ��డ�న��   ����.  

�ష� �  
భగ���  సర� ��ల�  �� తం�ర� �  �స���� �.  క�క  ఎవ�న�       

��క  ���భవ��  �ం�ం�  ���  �వతల  �ం�  �ంద  ��న�  అంద�          
హృదయ�  లం��  పర�త�   �ప�న  �ల��న��  ������  ��        
�వ�ల�  అవ�హన�  ����  ��  ��న��  ����ట�  అవ�శ��        
క�� ం��.  ��లంద��  పరమ�త�  అత�  ��  �� తం�ర� ��  �క� �        
���నక,  ��  తమ  ��క  �ంఛల  న�� ం��  ��� ��ట�  అ���  అ��           
�కర� �ల�  సమ��� �.  సర� శ� �మం��న  భగ���  ��ల�  ��కజగ��       
నం�  �ఖ�ల  న�భ�ం�ట�  త�న  �కర� �ల  �స�  ��శ� �  వల�         
��� ��న��  ఎం��  ����� డ�  �ంద�  �ప�� ంపవ�� �.  ������       
పర�త�   �ప�న  హృదయ�  నం�  �ల���ం�,  అ��  అవ�శ�ల�        
మ��  �కర� �ల�  ��ర� ��  ��ల  �� తం�ర� మ�  పద�న�  అర ��        
ఉండద�ట�  ఆ  �పశ� �  స��న�.  క�క�  అత�  ��లంద���  ���         
�� తం�ర� ��,  ��  ��న�  ��న���  సమ��� �.  ��  అత�        
చర�ప�శ��  భగవ��త(18.66)  నం�  �డవ�� �.  �న��      
సర� ధర� �ల�  ��  భగ����  ��త�  సం�ర���  శర��ందవ��.  అ��        
ఆ�శ�లన�   �న���   ఆనంద��   ���� �.  

 
���  మ��  �వత�  ఇ����  �డ  ������  సంకల� �న�        

అ���  �ం��.  క�క  ���  తన  ఇ�� ��ర�  ఏ��  �వత�         
��ంప�ల�.  అ��  ������  అ�మ�  ���  �వత�  �డ  అత��         
ఎ��వర�ల�  �ప��ంప�ల�.  ��రణ��  �ప� బ�న��,  ������      
సంకల� �  ��ండ  గ���చ�న�  కదల�.  అ��  ��క  జగ��  నం�         
ఆ���న��  ��క  ��త� �  నం�  ఆ��ంపబ�న��  ��ధ  �వతల        
��శ�ం��.  అన�  ఏ�న  ఒక  �ప�� క  వ����(వర��)  �ం�ం�  �న��         
���స�  ఆ�  �వతల�  ��ం��ం��.  ఉ�హరణ�  �గ�గ���న��       



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�ర� ���  ��ంపవ�న��,  �ద� �  ����  సరస� �  ���  ��ంప        
వ�న��,  అంద�న  �ర� �  ����  ���  ప�� �న  ఉ����        
��ంపవ�న��  �ప� బ��న� �.  ఈ  �ధ��  ��ధ  �ణ�ల�       
సంబం�ం�న  ��ధ  �వ�ర� న  ��న�ల�  ��� న  ఉప�శ��       
��స��లం�  కల�.  ఏ��  ఒక  �ప�� కవ� � �  ఒక  �ప�� క  ��క  �ఖ��  అ�భ�ంప           
దల�న�� �,  ఆ  వర��  ఆ  �ప�� క  �వత  �ం�  �ందవ�న�  గ��  �ంఛ�           
భగ���  ��  యం�  క��ంప  ���.  ఆ  �ధ��  అత�  ఆ  వర��           
�ం��ం��.  ఏ��  �ప�� క  �వత  యం�  ��న�  �ప�� క  భ� ��వ��  �డ          
������  క��ం�  �ం��.  �వత�  ��లయం�  అ��  స�� �తత� ��        
క��ంప�ల�.  ��  అ�  ���నం�న  ��కృష�భగ���  సర� ���ల       
హృదయ�లం�  పర�త� �  �ల��  �ం�ట�  ఆ�  �వతల�       
��ం�ట�  �వల�న  ��రణ�  �న�న�  ఒస��ం��.  �స�వ�న�       
�వతలంద��  ������  �శ� �పమంద�  ��ధ  �గ�  ల�ట�  ���  ఎ��         
�� తం�ర� �  ��.  “������  పర�త�   �ప�న  �వతల       
హృదయ�లం�  �ల��  �ం��.  క�క  అత�  ��ల  ��క�  �వతల  �� �          
��న��  ఏ�� ట��  ���ం��.  ఈ  �ధ��  �వత�  మ��  ���         
ఇ����  �డ  భగ���  �వ� సంకల� �  �  ఆ�రప�  �ం��.  క�క         
��న� ��   స� తం���   ��ల�”   అ�   �ద�జ� య�   నం�   ��పబ�న�.   

 
 

7.22  
స   త�   �శద��   �క�స��� �ధన�హ�   I  
లభ�   చ   తత:   ��న� �వ   ����   �   ��   II  

 
 

అ��ద�   

అ��  �శద��  ��న��  �న��  ఏ��  ఒక  �వ��ధన�  �ప��  త�� � �          
తన  ��కల�  ఈ��� ���.  ��  �స�వ�న�  ఆ  వర�ల�� �  �         
�త�   ఒసగబ��న� �.  

�ష� �  

������  అ�మ�  ��ండ  �వత�  తమ  భ��ల�  ఎ��  వర�ల�         
�ప��ంప�ల�.  సర� �  ��కృష�భగ����  �ం�నద�  �షయ��  ���       
మ��న�  �వత�  ��త�  మ�వ�.  క�క�  �వతల�  ��ం�ట  మ��         
��  �� �  �ంఛ���  య�న�  �ర�   �� �శ�  న�స�ం�  ������  �త�          
జ���  ��  �వతల  �త  జరగ�.  అల� ���న  ���  ఈ  �షయ�  ��గ�.           
క�క  �ర���  అత�  స� ల�   �భ�ల  �ర�  �వతల  ��శ�ం��.  ��          
�ద�భ���  ��త�  ఏ�న  అవసర�  క��న�� �  ఆ  ������  ��� �ం��.         
అ�న�,  ఆ  �ధ��  ��క  �భ��  ఆ� �ం�ట  �ద�భ���  ల�ణ�  ��.          
��రణ��  ���  తన  �ంఛ�  ��ం���ట  యం�  అ�� స� ��        
క���ం�ట  �త  �వతల  ��శ�ం��.  ���  తన�  తగన�వం�  ���         
���  �ం�ం�న�� �  ఆ  �ధ��  జ���ం��.  ������  స� య��        
అ���ంఛ�  ��ంప�.  ఒక��  ఆ����  ఆ��ం���  మ�క��  ��క        



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�గ�ంఛల�  ���ం�ట  య�న�  ��ద���కల�  క��  �ం�ట  వం�ద�        
‘��  �తన�   చ��మృత�’  ����న� �.  �������  �యబ�  భ� ��క �  �వ         
మ��  �వతల�  �యబ�  �జ  స�న���  యం�న� ���  ��.  ఎం�కన�         
�వ��జ  ��క�న�.  �����న�  ��  భ� ��క �  �వ  ����        
ఆ�� �� క�న�.  

భగవ��మ��  ���  �రవ�న�  �ం�ం�  ����  ��క  �ంఛ�        
అవ�ధ�ల  వం��.  క�క  ��రణ��  అల� ��ల�  ���  �ం�ం�  ��క         
�భ��  �ద�భ��న�  ఒసగబడ�.  ��న  అ��  అల� ���  ������  భ� ��క �         
�వ  యం�  �ల��ట�  బ��  ��క  జగ��న�  సంబం�ం�న  �వతల  �జ�          
���న� ����.  

 

7.23  
అన�వ��   ఫలం   ��ం   తద� వత� ల� �ధ��   I  
����వయ�   ���   మద� ��    ���   �మ�   II   

 
 

అ��ద�   

అల� ����  �వతల�  ��ం��.  ��  ��స��  ఫల��  అల� ��        
మ��  ��� �క��  �న� �.  �వతల�  ��ం���  �వ�       
�క�ల�  �ర�,  �  భ���  ��త�  అంత� �న  �  పరం�మ��         
����.  

�ష� �  
ఇతర  �వతల�  ��ం���  ��  ������  �రగలర�  భగవ��త�        

�� �� న�  ర�ం�న���  �ంద�  ��� ��.  ��  ఇక� డ  �వతల�        
��ం���  ఆ  �వత�  �వ�ం�  �క�ల�  ���ర�  స� ష���        
��పబ�న�.  అన�  ��� �  ��ం���  �ర� �క��  �ర�,  చం���        
��ం���  చం�ద�క��  ����.  అ��  ఇం���  వం�  �వత�        
��ంప��న�  ��  ఆ  �ప�� క  �వ��క�న�  సంబం�ం�న  �క��        
�న��  �ందగల�.  అం���  ఏ  �వత�  ��ం�న�  �వర�  అంద��         
������  ���ర�న�  సత� �  ��.  అ��  �వన  ఇక� డ  ఖం�ంపబ�న�.         
అన�  �వతల�  ��ం���  ��క  జగ��నంద�  ఆ  �  �వతల  �క�ల�          
���ర��,  ������  భ���  ��త�  ������  పరం�మ��  ���        
���ర�   స� ష���   �ప� బ�న�.  

 
�వత�  ������  �శ� �ప�  నంద�  ��ధ�గ��  అ�న�  ఆ        

భగ���  అ�� ం�ట  వలన  క���  ఫ�త�  �వతల�  ��ం�ట  �త�         
క�గవ�న�  �ంద�  �ప�� ంపవ�� �.  ఏ�న�  �వ��ధ��  అల� ���       
ల�ట�  శ�రమంద�  ఏ  �గ�న�  ఆ�ర��  సమ�ర� వ��  ఎ�గ�.  ���         
మ�ంత�  ����న  �ంద�  �హ�న�  అ�క  �గ��  గలవ��  ���         
ఆ�ర�  సమ���   ��న��  �డ  అ�క��  గలవ��  �ర���        
��ం���.  ��  �స�వ�న�  ��  �ద�  �క ��న�  ��.  ఎం�కన�         
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ఎవ�న�  �హ�న�  కర ��ల  �� �  ��,  ��త�ల  �� �  ��  ఆ�ర��          
అం�ంచగల�?  �వత�  ��కృ�� �  �శ� �ప  మంద�  ��ధ  �గ�ల�        
���గ�ల�.  అం���ండ,  అ��న�  �త  ��  �ప��వత�  �ప�� క        
భగ��డ��   ��   �������   స�నమ��   �ర���   �శ� �ం��.  

 
�వత�  ��ండ  ��రణ  ���  �డ  ������  అంశ�  ��� �.         

��హ� ��  ఆ  ������  ���గమ��,  �����  అత�  �జ�  ల��,         
��� �  అత�  ఊ��ల��,  ����  అత�  �ద�  ల��  మ��         
�రంద��  ��ధ��న  �ప�జన�ల�  �ర��� �ర��     
��మ�� గవత�న  ��పబ�న�.  తన  ప�����  ��త��  ��ం�,  ఎవ�న�        
తన�  మ��  �వతల�  ������  అంశ��  ఎ�గ  గ��న�  ��  ��న�          
ప��ర��  �గల�.  ��  ఈ  �షయ��  అత�  అవ�హన  ���న��  ��          
భగవ��మ��  �ందక  ��ధ  �వ�  �క�ల�  �ందవల�వ�� �.  భ���        
అ��   గమ� �� న�   �న� ��   ���.  

 
ఈ  ��క  జగ��  నంద�  �క��,  �వత�,  ���  ��ం���  సర� �          

నశ� ర�  ల�ట�  �వతల  వర�ల�  క��  ఫ�త��  �డ  నశ� ర��         
�న� �.  క�క�  �వతల�  ��ం�ట�  క��  ఫల��  నశ� ర�ల��,        
�వల�  అల� ���న  ��ల  �త�  అ��  �వ�ర� న�  �యబ�న��  ఈ         
��క�న  స� ష���  �ప� బ�న�.  కృష��తన� ��  ��న  �ద�భ���  ������        
భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��  ��న  ప��ర�మ�  ��� నంద  మయ�న  �వన  ����           
��ం��.  క�క  అత�  ��ం�  ���  ��న�   �వ�ర� ��  �ం�  ����          
����  �న� �  �ం��.  ఎం�కన�  ఆ����న  ��కృ���  అనం��.  అ��         
అత�  ఉప�ర��  అనంత��.  అత�  అ��గహ�  అనంత�.  క�క�  అత�         
తన   �ద�భ��ల�   ��   కృప   �డ   అనంత�   �న� �.  

 
 
 

7.24  
అవ� క �ం   వ� � ��పన� ం   మన� ��   �మ�ద�య:   I  
పరం   �వమ�న��    మ�వ� యమ�త�మ�   II  

 
 

అ��ద�   

న��   సం�ర���  ఎ�గ�  మంద����  �����డ�న  ��       
(��కృ�� �)  ��త  ����డ�  �ం�  ఇ�� �  ఈ  �ప��  ��� �న�         
��ం��.  ఆ�� నవశ�న  ��  �శర�త��  మ��  అ�� త�మ��       
అ�   �   �వ� స� �వ��   ఎ�గ��.  

�ష� �  
�వతల�  ��ం���  మంద����  ��  �����ల�  �న  వ� �ంపబ��.        
ఇక� డ  ���ర���  �డ  అ��ధ��  వ� �ంపబ��.  ��కృష�భగ���  తన        
��ర  స� �ప�న  అ����  ఎ�ట  సం����న� �  ���ర���  అ��న��        
������  �పర��డ�  ��ం��.  ఈ  సందర� �న  ��������� ల       



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

��పరంపర�  �ం�న  పరమభ���న  ��య����� �  (�� �తరత� �-15)  ఈ       
చక� �   ��క��   ఇ��   ర�ం�   �ం��.   అత���   ��� ��� �   :  

�� ం   �ల�పచ��:   పరమ�పకృ�ౖ�:   I  
స��� న   ���� కత�   �పబ�శ�    ���:   II  
�ప�� త�వపర�ర���ం   మ�శ�    I  
���ర�పకృతయ:   �పభవ��   ����   II  

 
"��య�న   ఓ   �ప�!   �� స���   మ��   �ర��   వం�   భ���   ��  
�����డవ�   ఎ����� �.   ��ధ   �ద�ఙ� య   �గ�ల�   అవ�హన  
����ట   �� �   �న��   �   �వ� �ణ   ల�ణ�ల�,   �ప�ల�,   కర� ల�  
ఎ��   ��   �����డవ�   �గ�ంపగల�.   ��   రజస���ణ�   లం�న�   
�న���,   భ���   �����   ��త�   ��� న� ��   ఎ�గ�ల�.   అ��  
భ� ����   ��ంత��,   ఉప�ష��ల�,   ఇతర   �ద�ఙ� య   �గ�ల�  
��� �ప�    ��ణ� ��   చ�� ం�న�   ������   అవ�హన   ����ట   ���  

�ధ� �   ��.”  
 

 “�వల�  ��ం�ధ� యన�  �� �  ������  ��యబడ�”  అ�        
‘�బహ�   సం�త’(5.33)  యం�  �ప� బ�న�.  ������  కృప  �త�  అత��         
ఎ�గగ����.  క�క�  �వతల�  ��ం���  ��ండ  కృష�  �తన� �        
అ�న�  ఏ  ��త�  �క  �వల�  ��ంతచర�   మ��  �ద�ఙ� య��         
��� న  ఊ���ల�  �మ�� �  �ం���  �డ  మంద���  �న��  ఈ         
��క�న  స� ష���  �ప� బ�న�.  అ�����  భగవ�  స� �ప��  అవగత�        
����ట  �ధ� �  ��  �షయ�.  పరతత�� �  అ�న�  ���రమ��  �వన�         
�న� ��  ‘అ�ద�య:’  అ�  వ� �ంపబ��.  అన�  ��  పరతత�� �  స�� న� త         
�ప��  ఎ�గ��ర�  �వ�.  ఆ�� �� ����  య�న�  ���ర       
�బ�� ����  ఆరంభ�  �దప  పర��� ����  ��గ�ం�న��,  ��       
పరతత�� �  చర����  ��కృష�భగ���న��  ��మ�� గవత�(1.2.11)  నం�      
��పబ�న�.  ఆ��క  ���ర���  మ�ంత  మంద����  ��� �.       
ఎం�కన�  ��కృ���  �����డ�  �ప�� �ం�  ప��న��  తమ  ��� ��� �న        
���ద  శంక���� ల  ���  �డ  ��  అ�స�ంప�.  క�క�  ���ర���         
��కృ�� �  �జతత�� ��  ఎ�గ�లక  అత��  �వ�వ���ల  ���డ��,       
����డ��  �క  శ� �వం��న  ��డ��  ��ం��.  ఇ��  �వన  �డ         
భగవ��త(9.11)  యం�,  “అవ�న��  �ం  ��:  ���ం       
త����త�”-“����  ��త�  న��   ��రణ  �న���  ��ం��”  అ�        
ఖం�ంపబ�న�.  

 
సత� �మన�  భ� ��క �  �వ  �య�ండ  మ��  కృష��తన� ��       

�ం�ం�ం�  �న�ండ  ఎవ� ��  ��కృ�� �  ఎ�గ�ల�.  ఈ  �షయ��        
��మ�� గవత�(10.14.29)   ఇ��   ��� �ం��న� �   :  

అ��   �   �వ   ప�ం�జద� య�ప�ద���గృ�త   ఏవ   �   
���   తత�� ం   భగవన� ���    న   �న�    ఏ�   �   �రం   ��న� �   

 
“�   �ప�!   �   �దపద� �ల   కృప   �శ��త�   ల�ం�న�   �న��   �   స� �ప  
�ప� తన��   అవ�హన�   ���నగల�.   ��   ������న   ���    అవగత�  



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

����ట�   �వల�   ఊ��న��   ��త�   ����   అ�క   సంవత� ర��  
��ధ� యన�   ��ం�న�   ���    ఎ�గ�ల�.”   

 
�వల�  ఊ��న�ల�  ��,  �ద�జ� య  �గ�ల�  చ�� ం�ట�  ��        

ఎవ� ��  ������న  ��కృ�� �  ��  అత�  �మ  �ప  �ణ�ల�  ��          
�గ�ంప�ల�.  భ� ��క ��వ  �� ��  �న��  ������  అవ�హన       
���నగల�.  “హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ��మ  హ��మ  �మ            
�మ  హ�  హ�”  అ�  మ�మం�త  జప�ర �నల�  ��రంభమ�  కృష��తన� �  నం�          
�న��  ����  �ల��న�� �  ������న  ��కృ�� �  అవగత�  ���నగల�.        
భ� ����న  ���ర���  ��కృ�� �  �హ�  �ంచ��కమ��  మ��  అత�        
�ల�,  �ప�,  అత��  సంబం�ం�న  సమస��  ‘�య’  అ��  ప����.         
క�క�  అ��  ���ర���  ����ల�  ��వబ���.  �స�వ�న�       
పరతత�� ��   ���గ�ల�.  

 
“���ౖ��ౖ �ర �ృ  త���:  �పపద� ��/న� �వ�:”  –  “�హ��  ��న  ��కల�        

అం��న��  ��ధ  �వతల�  శర�  �ం��”  అ�  ఇ�వ�యవ  ��క�         
స� ష���  ����న� �.  �������  ��  ��ధ  �క��  క��న  ఇతర         
�వత�  కలర��  మ��  ������  �డ  �వ� �క��  క��        
��� డ��  అం�క�ంపబ�న�.  ఇ�వ�  �డవ  ��క�న  ��పబ�న��,       
“���  �వయ�  ���  మద� ��   ���  �మ�”  అన�  �వతల�  ��ం���          
�వతల  �క�ల�  ����,  కృష�భ���  కృష��క��  ����.  ఇ�  ఇ��         
ఇంత  స� ష���  ��పబ�  �న� �  ����న  ���ర���       
��కృష�భగ���  �పర��డ��,  ఈ  �ప�  ల�� ��  �ల� �క�       
ల��  (ఉ��)  ��ం��ం��.  ��ధ� యన�  �మ� ట  �వత�  మ��  ��         
�క��  ���ర�ల��  �వన  ఎ��  క���?  క�క�  �శ� య��  �వత�         
��,  ��కృష�భగ���  ��  �����  ��.  �రంద��  ��ర  �ప��         
క���న� ����.  ������న  ��కృష�భగ���  తన  �� య�క��      
కల��న� ��,   �వత��   తమ   తమ   �క�ల�   క����� �.  

 
క�క  పరతత�� �  �పర�త�  మ��  అత��  �పమ�న�       

ఆ��ంపబ�నద�  ���   ���ద�  ఎన� ���  సత� �  ��ర�.  ఇ�        
ఆ��ంపబ�న�  �ద�  ఇక� డ  స� ష���  ��పబ�న�.  �వతల  �ప��        
మ��  ������  �ప��  �����  ఒ�  సమయ�న  ��త�        
�న� వ��  మ��  ��కృ���  స�� �నంద  ��గ�డ��(�శ� త�,      
��న�,  ఆనంద�ర��)  భగవ��త  �� �  మన�  స� ష���  ����న  గల�.         
పరతత�� �  సహజ��  ‘ఆనందమయ:’  అన�  ఆనందమయమ��  మ��  అ�        
అప��త  క�� ణ�ణ�ల�  ��  య��  �ద��  ��� �ం�  �న� �.        
“ఆనంద��  �� ��”  అ�  ‘�బహ� ��త�’  లం�  �డ  ��� �ంపబ�న�.        
భగ���  ��  ‘అ��’(���క����)  అ�  �త�  ��� న�  అత�        
అవత�ం���  �ం��.  ఈ  సత� �ల  న�� ం��  మన�  భగవ��త  �ం�         
అవ�హన  ���నవ��.  �స�వ�న�  ఏ  �ధ��  ������న  ��కృ���        
�పర��డ�  �ప� బ��  మన�  అవగత�  ��  �షయ�.  క�క�  పరతత�� �         
నం�  �ల� �క  �ప�  ఆ��ంపబ�న�  ప��  అ�� �ల  �వర ��ద�        
���క� �ల  న�స�ం�  సత� �  ��.  పరతత�� �న  ��కృష�భగ���       



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�వ� �ప�  మ��  �వ� �ణ�ల�  క����� డ�  ఇక� డ  స� ష���       
��యబ�న�.  

 
7.25  

�హం   �ప�శ:   సర� స�    �గ���స�వృత:   I  
��   యం   �����   ��   �మజమవ� య�   II  

 
 

అ��ద�  

��ల�  మ��  మంద���ల�  ��న� ��  వ� క ��  ��.  ���  ��         
�  �గ�య�  కప� బ��ం��.  అం��  ��  ��  అ�డన��,        
అవ� �డన��   ఎ�గ�.  

�ష� �  
��కృ���  ���  అవత�ం�  ఒక�� �  స�� ల�  దర� న��� �  ��న        

ఇ�� �  ��త�  ఎం�ల�  స�� ల�  దర� న��� ట  �ద�  ఎవ�న�        
��ంపవ�� �.  ��  �స�వ�న�  ఆ  సమయ�న  �డ  ��కృ���  స�� ల�         
వ� క ��  ���.  అత�  ���  అవత�ం�  �న� �� �  ���మం�  ��త�         
అత��  �������  �గ�ంపగ���.  ��సభ�  �జ�య�గ  సందర� �న       
��కృ���  అ�గ�జ�  అ���  �డ�  �����  అభ� ంతర�  ���న�� �,        
��� �  ��కృ�� �  సమ��ం�  అత��  �������  �పక�ం��.  అ��  �ండ��         
మ��  ఇత��  ���మం�  ��త�  ��కృ���  �����డ�  �గ�ంపగ���.        
అంద��  ఆ  �ధ��  �గ�ంప�క���.  అత�న� ��  అభ��ల�  మ��        
��న� జ�ల�  వ� క ��  ���.  క�క�  తన  �ద�భ���  తప�   ���న         
�రంద��  తన�  తమవం��డ�  ��ం�ర�  ��కృ���  �తయం�       
ప���ం��.  భ��ల�  ఆనంద���  �చ�ం�  అత�  అ����న  అభ��ల�        
తన   ‘�గ�య’�   కప� బ��ం��.  

 
��కృష�భగ���  ‘�గ�య’  అ�  �ర�  కప� బ�  �న� ం�న       

��న� జ��  ఆత��  ����న�ర�  �ం���  తన  ��ర �నల�  ��య���        
(��మ�� గవత�  1.8.19).  ఈ  ‘�గ�య’  అ�  �ర  ‘ఈ�ప�ష��’  (15వ,  మం�త�)          
నం��   ���క�ంపబ�న�.   ��యం�   భ���   భగ���   ఇ��   ��� �ం��   :  

 
�రణ� �న   ���ణ   సత� �� ��తం   �ఖ�   
తత�� ం   �షన� �వృ�   సత� ధ�� య   దృష��  

 
“�   �ప�!   సమస�   �శ� ��   ��ం��డ�   ��.   ��   �యబ�   భ� ��క �   �వ�  

అ�� త�మ   ధ�� చరణ�.   క�క�   న��    ��   ��ం�మ�   ���    ��  
��� �ం���� �.   �   �వ� �ప�   �గ�య�   కప� బ��న� �.   అ��  

�గ�య   �బహ� �� ��   కప� బ�న�   �న� �.   �   స�� �నంద   ��గహ��  
ద�� ం�ట�   అవ�ధ�   క��ం��న�    ఆ   �ప�శ�న   �ం��   దయ�  

ఉపసంహ�ం�మ�   ��   ��� �ం���� �.”   



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

స�� �నంద  ��గ��న  ������  �బహ� �� �  �క  అంతరంగ  శ� ��        
కప� బ��ం�ట  వలన  మంద����న  ���ర���  భగ���      
ద�� ంప���� �.  

��మ�� గవత�(10.14.7)  నం�  �డ  �బహ� ���  ��కృ�� �  ఇ��       
��� �ం��  :  “ఓ  �����!  ఓ  పర��� !  ఓ  అ�ంత� శ� �  స� ��!  �  శ� �  మ��             
�లల�  ఎవ�  గ�ంపగల�?  ��  �  �గ�య  శ� ��  ఎల��� ��  �స��ం�          
�న� ం�న  ��� వ� ��  అవ�హన  ���న�ల�.  ���న�త��  మ��       
పం���న  ��  ��కజగ��  ��  ��ధ  �గహ�ల  అ�మయ  ��� ణ��  ప��          
�యగ�����  ��  ��  ��  ఎ�ట  ����న� �  ��  �         
శ� ��మర �� �ల�  గ�ంప�ల�.”  ������న  ��కృష�భగ���  అ��  �క       
‘అవ� ��’  �డ  అ���� �.  అత�  �త� �ప�  ��న��  ���న� ���        
��   అత�   సర� శ���   అ�య��   (�శర�త��)   �న� �.  

 

7.26  

��హం   సమ���   వర����   ���న   I  
భ��� �   చ   ���   �ం   �   �ద   న   కశ� న   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  అ���!  �����డ�న  ��  గత��  జ��న  సమస���,  �ప��త�         
జ���న�   సర� ��,  భ�ష� ���  జ���న�   సర� ��  ఎ����.       
అ��ధ�గ   ��లంద��   ��   ఎ����.   ��   న�� వ� ��   ఎ�గ�.  

�ష� �  
��ర  మ��  ���ర  తత�� �ల�  సంబం�ంచన  ��ద�  ఇక� డ        

స� ష���  �వ�ంపబ�న�.  �����  ��ం�న���  ������,      
��కృ�� �  �ప�  ‘�య’(��క�)  అ�న�,  ��రణ  ��ల  వ�  అత��         
�హ��  ��� �  గడ�న  జన� �  �స� �ంపవ��.  ��క  �హ��  �వ� ��         
గడ�న  జన� �  �� �ం���ట  �క  ���  జన� ��  ���   భ�ష� ��  ప��ట  �క           
�ప��త  జన� �  �క�   ఫ�త��  ఊ�ం�ట  ��  �య��.  క�క�  �త,          
భ�ష� ��,  వర ��న�ల�  అత�  ఎ�గ�ల�.  ��క  కల� ష�ల  �ం�  ��� ��         
�ంద��   ఎవ� ��   �త,   భ�ష� ��,   వర ��న�ల�   ఎ�గ�ల�.  

 
��రణ  �న���  �న� ��  ��కృష�భగ���  ఇక� డ  ��  �త        

�ల�న  గడ�న  సర� ��,  �ప��త�  జ���న�   సమస���,  భ�ష� ���        
జ�గ�న�   సర� ��  సం�ర���  ఎ���న�  స� ష���  ��� ��� �.       
చ����� య�  నం�  ��కృష�భగ���  ల���  సంవత� ర�ల  ��ందట       
�ర� ���న  �వ�� �న�  ��  ��ం�న  �షయ��  ��కృ���  జ���        
యం�ం�  ��న��  మన�  ���ం��.  సర� ��ల  హృదయ�లం�       
పర�త� �  �ల��  �న� ం�న  అత�  సమస�  ��ల�  ఎ����� �.  ��         
��కృ���  ఆ  �ధ��  సర� ��ల  యం�  పర�త� �  ����న� �  మ��         
�������  ����  �న� �,  మంద����  ���ర  �బ�� ����  ���         



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

����న  సమ���న�  అత��  పరమ�����  ఎ�గ  ���� �.       
య�ర��న�  ��కృష�భగ���  �వ� �హ�  నశ� ర�  ���.  అత�  ��� �        
వం���.  ‘�య’  �ఘ�  వం��.  ��క  జగ����  ��� �,  చం���,         
న�����  క��న  ఆ�శ��  �ఘ��  ��� ���  ��� �క��       
క�� ��న�  �స�వ�న�  అ�  మన  దృ���  క�� ��ట�  య��.  ఏలయన         
�ర� చం����  �స�వ�న�  కప� బడ�.  అ��  ‘�య’  �డ  ��కృష�భగ���        
కప� ��.  అత�  తన  �గ�య�  మంద���ల�  �న�ల�  �చ�ంచక        
�ం��.  ఈ  అ�� య�  నంద�  �డవ��క�న  ��పబ�న��,  అ�క        
ల�లమం�  జ�ల�  అ����మం�  ��త�  �నవజన� �  సఫల�  ����ట�        
య�� ం��.  అ��  య�� ం�  సఫ�కృ��న  ���మం��  ఒ��క�  ��త�        
��కృ�� �  �స�వ��  అవగత�  ���నగల�.  ఎవ� �న�  ���ర       
�బ�� ����  ��  పర��� ����  ��  ��ం�న�  ��  కృష��తన� �        
నం�  ప�����  ���  ఎవ� ��  ������న  ��కృ�� �  అవగత�        
���న�ల�.  

 
 

7.27   
ఇ�� �� షస���న   ద� న�� ��న   �రత   I  
సర� ���   స�� హం   స��   ���   పరన�ప   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  భరతవం���!  ఓ  శ��ంజ�!  ��క  మ��  �� ష�ల  వలన  జ�ం�న          
ద� ంద� �ల�  ����  ��లంద��  �హ�  నం�  జ�� ం�       
��� �.  

�ష� �  
�ద��� నస� ���న  �������  అ���  ఉం�ట�  ���  సహజ���.       

అ��  �ద��� న�  �ం�  ���  �హ��  ��వ�న�� �  ��శ� ��  �బ�         
������  �గ�ంప�ల�.  అ��  ��శ� �  ��క,  �� ష�ల��  ద� ంద� �లం�        
వ� క �మ��న� �.  అ��  ��క  మ��  �� ష�  �త  అ���  �������  ఐక� �          
�వ�న�  �ం�ం�,  ��కృ���  �����డ�  �షయ�న  అ�య�       
క���ం��.  ��క  �త�,  �� ష�  �త�  క����  ��  �ద�భ���         
��కృష�భగ���  తన  అంతరంగ  శ� �  �� �  అవత�ం�న�  ����ం��.  ��         
ద� ంద� �ల  �త�  అ��న�  �త�  ����న��  ������  ��క        
శ��ల�  సృ�ంపబ�న�  ��ం��.  అ�  ��  �రదృష��.  ����న  అ��         
�న��  :  “ఇ�  �  �ర� ,  ఇ�  �  గృహ�,  ఈ  గృహ�న�  ��  యజ���,             
ఈ�డ�  ��  భర ��”  అ�  ��ం��  �ర��రవ��,  �ఖ�ఃఖ��,        
�������,  ���భ�ల��  ద� ంద� �ల�  ����ం��.  ఇ��      
�హ�రక  ద� ంద� ��.  అ��  ���ల�  ��  ����  ���ల�ట  �త  ��          
������న   ��కృ�� �   అవగత�   ���న�ల�.    

 
 
 



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

7.28  
��ం   త� న�గతం   �పం   జ��ం   �ణ� కర� ��   I  
�   ద� న�� �హ��� ��    భజ��   �ం   దృఢ�వ�:   II  

 
 

అ��ద�   

�ర� జన� �లం�,  �ప��త  జన� �నం�  �ణ� కర� ల  �న�ం��      
�ప�ల�  ���గ  న�ంప����న  �న��  ద� ంద�   �హ�ల  �ం�        
��వ�న��   �   భ� ��క ��వ   యం�   దృఢ�శ� య��   �ల��ద�.  

�ష� �  
ఆ�� �� క  ����  �ం�ట�  అ���న��  ఈ  ��క�న  ��� న  బ��.  ���,          

�����,  ����,  వంచ��న  ���  ��క  మ��  �� ష�ల��        
ద� ంద� �ల�  అ��క�ం�ట  ��� �  కష��.  �వల�  ధర�   �య���ర��        
��త��  గ���  �ణ� కర� ల  �న�� ట  �� �,  �పఫల�ల�       
న�ంప����న��  భ� ��క �  �వ�  అం�క�ం�  �కమ��  ������       
�ద��� న��  �ం�  ����  ఎదగగల�.  �మ� ట  ��  �కమ��  భగ���         
�రవశ� ��  �� �ంప  గ����.  ఆ�� �� క  ���  నం�  �ల��ట�  ఇ��         
స��న  పద��.  �ద�భ��ల  �ంగత� �న  కృష��తన� �  �� �  ఇ��  ���వృ��         
�ధ� పడగల�.  ఎం�కన�,  మ�భ��ల  �ంగత� �న  �న��  ��ం�  �ం�        
��వడగల�.  

 
ఎవ��  �జ��  �� ��  �ం�ం�న�  ��  భ��ల�  ��ంచవ�న�        

��మ�� గవత�(5.5.2)  నం�  ��పబ�న�  (మ��� �ం  �� రమ���   �� �:).       
��  ��క  �వన  క��న  ��క��ల�  �ంగత� �  క��న��  ��త�  �క�           
త�మయ  ��ంత��  ���   �ర��  న�స�ం�న  �ర���(త��� రం       
���ం  సం�సంగ�).  బద���ల  నంద��  ��ం�  �ం�  ఉద��ం�ట�        
భగవద� ��లంద�  జగమంతట�  సంచ�ం�  �ం��.  ��కృష�భగ����      
��లమ��  తమ  �జ����  �స� �ం�ట  య�న�  ఆ  భగ���  �సన��         
ఉల�ం�ం�ట�న�  ���ర���  ఎ�గ�ల�.  క�క  �న��  తన       
�జస� �ప  ����న  ��కృ�� �  �వ  యం�  �న:  �ప�����  �నంతవర�  ఆ          
������  అవ�హన  ����ట  ��,  దృఢ�శ� య��  �వ� �న  అత�        
భ� ��క ��వ   యం�   ����   �మ�� �   �ం�ట   ��   సంభ�ంప�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

7.29  
జ�మరణ��య   ����త�    యత��   �   I  

�   �బహ�    త�� �:   కృత� � మ�� త� ం   కర�    ��ల�   II  
 
 

అ��ద�  

వృ�� ప� �  మ��  మృ�� �ల  �ం�  ����  �ం�ట�  య�� ం�        
���మం��  భ� ��క �  �వ�  న��   ఆ�శ�ం�  ��� �.  ఆ�� �� క        
కర� ల�  ���   సమ�గ��  ��ం�న  �ర�ట�  య�ర���  ��        
�బహ� స� ���   ��� �.  

�ష� �  
జనన�,  మరణ�,  వృ�� ప� �,  �� �ల�న�  �ంచ��క  �హ��       

��త�  �ప��త�  ���  ��  ఆ�� �� క  �హ��  ��.  ఆ�� �� క         
�హ�న�  జనన�,  మరణ�,  వృ�� ప� �,  �� ��  వం��  అంట�.  క�క         
ఆ�� �� క  �హ��  �ం�న��  భగ���  �ర��ల�  ఒక�  �త� �న  భ� ��క �         
�వ�  ���  �స�వ��  �� ��  �ం�న  �డ��.  ‘అహం  �బహ� �� ’-  ��          
�బహ� ��.  �న��  ��  �స�వ�న�  �బహ� �న�  అన�  ��త�   య�         
�ప��క� �  ����నవ�న�  �ప� బ�న�.  ఇ��  �బ�� ���  భ� ��క ��వ       
యం�  కలద�  ఈ  ��క�  �వ�ం��న� �.  �ద�భ���న��  �బహ� �త  ���         
యం�   �ల��   ఆ�� �� క   �ర� క�ప�ల�   ���    సం�ర���   ఎ���ం��.  

 
���  రక��న  స�మ  భ���  �డ  �వ� �న  భగవ�� వ  యం�  �ల�న          

గ��న�  �ం�త  గమ� �ల�  �ందగ����.  అ�న�  ������  కృప�        
��  ����  కృష��తన� ��  �ం�న�� �  �పత� ���  అత�  �వ� �ంగత� �        
న�భ�ం��.  ��  �వతల�  ��ం���  �వ� �మ�  నంద�  ������        
ఎన� ��  �ంద�ల�.  ����ండ  మంద����న  �బ�� ����  �ం�న��       
�డ  ��కృ�� �  �వ� �మ�న  ��క  వృం�వన��  �ంద�ల�.  �స�వ��        
కృష��తన� ��  (����త� )  తమ  �ర� క�ప�ల�  �న��ం��      
కృష��క��  ��ట�  య�� ం�  �ం���  �స�వ�న�  ‘�బహ� �’�       
��వబ�ట�  అ���.  అ�����  ��కృ�� �  ���   ఎ��  అ�హ�  ��,         
సం�హ��  ��  ��ం��.  క�క�  ��  య�ర���  �బహ� స� ���        
��� �.  

 
��కృష�భగ���  అ�� ��గహ��  ��ం�ట  యం�  ����   �న��       

�క  ��క  బంధ��� �  �ర�  ఆ  భగ���  �� �ం���  �డ  భగ���          
అ��గహ��  ���  అ�� య�న  ��పబ�న��,  �బహ� �  �క�        
‘అ����’   �వ�ల   ��గగల�.  

 
 

 
 
 
 



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

7.30  
������వం   �ం   ��యజ�ం   చ   �   ��:   I  
�ప�ణ   ��/�   చ   �ం   �   ���� క ��తస:   II  

 
 

అ��ద�   

�  యం�  సంలగ� �న  మన��   క��న��  �����డ�న  న��   ��క         
జగ���,  సర� �వతల�,  సమస�  యజ��ల�  �య�ం����  �����       
మరణసమయమం��   న�� (������)   అవ�హన�   ఎ���ం��.  

 
�ష� �  

కృష��తన� �న  వ� �ం�  వ� ���  ������  ప��ర���  అవ�హన�       
����  �ర��  �ం�  ఎన� ��  ��లగ�.  ������  ��క  జగ���         
మ��  �వతల�  ��  ఎ��  ప���ం��  కృష��తన� �  �వ� �ంగత� �        
�� �  �న��  ����నగల�.  అ��  కృష��తన� ��  గల  �వ� �ంగత� �        
�� �  �న��  �కమ��  ������  యం�  ���  ��� స��  �ం��.  అ��          
కృష��తన� వం��  మరణ  సమయ�న  �డ  ��కృ�� �  మరవ��.  ఆ  �ధ��         
సహజ�గ�   అత�   ������   కృష��క�న   ��క   వృం�వన��   �రగల�.  

ఏ  �ధ��  �న��  ప��ర�  కృష��తన� వం��  �గల�       
సప���� య�  �ప�� క��  �వ�ం�న�.  కృష��తన� వం��న  భ��ల  �ంగత�        
మ�న�  అ��  కృష��తన� ��  �ం�ట�  �ట��ద�  అంశ�.  ఎం�కన�        
అ��  �ంగత� �  ఆ�� �� క  �నం�న  �న���  �������  �పత� �        
సంబంధ��  క�గ���.  త�� � �  ��కృ�� �  కృప�  �న���  ��కృ�� �        
�����డ�  అవ�హన  �గల�.  స�� ంగత� ��  కృష��తన� �  నం�       
�కమ��  వృ���ం�న  వ� � �  ��కృ�� �  �ష� �ం�ట�త�  ��  ��క  �పకృ�         
�యమ�ల�  బం�ంపబ�న��  �గ�ంపగ���.  కృష��తన� ��     
�న�ద��ం���ట�  �నవజన� �  చక� �  అవ�శ  �నం�న,  ���       
������  అ�� జకృప�  �ం�ట�  సం�ర���  ఉప��ంచ  వ�న�  �డ        
అత�   �శ� య��   ������.  

ఆ���,  �����,  అ�� � �,  �బహ� �� న�,  పర�త�   ��న�,  జన� మృ��         
జ��� �ల  �ం�  �� �  మ��  ������న  ��కృ�� �  భ� ��క �  �వ�  అ��          
అ�క  అంశ����   ఈ  అ�� య�  నం�  చ�� ంప  బ�న�.  అ�న�         
కృష��తన� �న  ���వృ��  ��ం�న��  అ�క  �ధ��న  పద��ల�       
�క� �యక  కృష��తన�   �ర� క�ప�ల  యం�  �పత� ���  �ల���.ఆ       
�ధ��  అత�  ��కృ�� �  �త� ����  తన  సహజ  ����  �స�వ��         
�ందగ���.  అ������  అత�  భ� ��  �శవణ�,  �ర �న�ల�  ��ట  యం�         
��� నంద��  �ం��.  అ��  ��ట  �� �  తన  అవసర�  ల�� ��         
���ం�న�  ��� స��  �ం��.  �శ� య��  ��న  అత�  అ��  �శద��         
‘దృఢ�వత�’  అ�  ��వబ��.  అ��  భ� ��గ�  �క  �వ� ��మ  �క ��వ�         
ఆరంభమ�  సకల  ��స���  ����న� �.  భగవ��త  యంద�  ఈ        
సప���� య�   అ��   �శద�   �క�    �రంశ�   �న� �.  

 



సప���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

��మద� గవ��త   యంద�   ‘భగవ�� �� న�’   అ�   సప���� య�న�  
భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.   

 

-------------------------------------------  



అష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

అష���� య�   

భగవ��� ��   
 

8.1   

అ��న   ఉ�చ   

�ం   త�ద� హ�    �మ�� త� ం   �ం   కర�    ���త�మ   I  

అ��తం   చ   �ం   ��క �మ��వం   ��చ� �   II  

 
అ��ద�   

అ����  �ప�� ం��  :  ఓ  �ప�!  ఓ  ���త��!  �బహ� మన��?  ఆత�           
యన��?  �మ� కర� లన��?  ��క  సృ��యన��?  �వతలన�వ�?      
దయ�   ఇ�   ��   �వ�ం��.  

�ష� �  
ఈ  అ�� య�న  �బహ� మన��?  వం�  అ����  ��ధ  �పశ� ల�        

��కృష�భగ���  స��న��� ��� �.  �మ� కర� �,  భ� ��క �  �వ,      
�గ��� ంత��,  �ద��న  భ� ��క �  �వ�  ���   �డ  ��యం�  భగ���         
�వ�ం���� �.  పరతత��   మ�న�  �బహ� ��,  పర�త� �,  భగ����       
�ప� బ��న� ద�  ��మ�� గవత�  (1.2.11)  ����న� �.  �స�వ�న�      
��త� �న  ����డ  �బహ� ���  �ప� బ��ం��.  �హ�,  ఆత� ,  మన��         
య����  అన� �ంపద�న  ఆత� �  ���   �డ  అ����  ��య����� �.        
��క  �ఘం��  న�స�ం�  ఆత�   అన�  మన�� ,  ఆత� ,  �హ�,         
ఇం��య�ల��   �వ�.  
 

ఇక� డ  అ����  ������న  ��కృ�� �  ���త��డ��,  పరమ       
���డ��  సం��ం��.  అన�  అత�  ఈ  �పశ� ల�  ��కృ�� �  ఒక  �����          
��ం�  ��ండ  ��� త�న  స��న�  �స�  సమ���న  పరమ  ������         
��,   పరమ����   ��   ఎ��   �ప�� ం���� �.   
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8.2  

అ�యజ�:   కథం   �   �త   ��   �� న� ��దన   I  

�ప�ణ��   చ   కథం   ���/�   �య�త� �:   II  

 

అ��ద�   

ఓ  మ��ద�!  యజ��ప��వ� �?  అత�  ఏ  �ధ��  �హ�  నం�         
వ�ం��ం��?  భ� ��క �  �వ  నం�  ���న��  మరణ  సమయ�న        
��� ��   ఎ�గ����?  

�ష� �  
‘అ�యజ�:’  పద�  ఇం���  ��,  ��� ��  ��  ��ంపవ�� �.  ��� �         

��హ� ����ల�  ��న  �ప�న  �వతల�  ��� �.  �ర� ��� హక  �వతల�        
ఇం���  ��� �.  క�క�  ఇం���  మ��  ��� �  ఇ����  యజ��ల�         
అ�� ంపబ���.  ��  ఎవ�  �స�వ��  యజ�ప�  మ��  భగ���  ఏ         
�ధ��   ���   �హ��   వ�ం�   �ం�న��   అ����   �ప�� ం���� �.  

 
��కృ���  మ�వ��  ����  సంహ�ం�  �న� ం�న  అ����  అత��        

ఇక� డ  ‘మ��దన’  అ�  సం��ం���� �.  అ����  కృష��తన� �  గల        
భ��డ�ట  �త  �స�వ�న�  అత�  మన�� నం�  ఇ��  సం�హ��        
ఉద�ంచ�డ�.  క�క  ఈ  సం�హ��  ���ల  వం��.  ��కృ���        
���ల�  సంహ�ం�ట�  క��ర� �.  క�క  తన  మన�� �  ఉద�ం��న�         
సం�హ�ప  ���ల�  అత�  న�ంప��న�  ��ం�  అ����  ఇక� డ  ఆ         
������   ‘మ��దన’   అ�   సం��ం���� �.  

 
��త�న  మన�  ��నదంత�  మరణ�ల�న  ప��ంపబ��ం�ట      

�త  ఈ  ��క�  నంద�  ‘�ప�ణ��’  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.          
�రంతర�  కృష��తన� �  నం�  �ల��న���  ���   ఎ��ట�  అ����        
��� �  ఆ�రత�  క����� �.  అంత� �ల�న  ��  ���  ఎ��ం��?        
మరణసమయ�న  �హకర� ల�� ��  కలత�ం�  మన��   స��న  ����       
��వ�ల�ం��.  �హప����  �రణ��  కలత�ం�న  �న��  భగ���       
స� �ంప�క�వ�� �.  క�క�  మ�భ���న  �ల�ఖర  మ���  :  “��య�న        
�ప�!  ����  ���  ఆ�గ� ����� �.  �  మనస� ��  �జహంస  �         
�దపద� �ళ��  �రగ��  �ం�ట�,  ��  ��ఘ�  మర�ం�ట  ఉత�మ�”        
అ�  ��� �ం��  (��ంద�ల  �� �త�,33).  జలప��న��  హంస  పద� �ల���        
��� ��  ��ట�  ��ద�  న�భ�ం��.  పద� �లం�  �ప��ం�ట  ��        
స� �వ�ద��న  ��డ.  క�క�  ఈ  ఉప�న�  ఇక� డ  �డబ�న�.  �ల�ఖర         
మ���  భగ����  :  “�  �ప�!  �  మన��   ఇ�� �  కలత�  ��ండ           
�ర� ల��  �న� �.  ��  ��� �  ఆ�గ� ��  ��� �.  క�క  ��  �          
�దపద� �ల�  స� �ం��  త�ణ�  మర�ం�న�,  �శ� య��  �  భ� ��క �        
�వ  ప��ర��  �గల�.  ��  ��  �  సహజ  మరణ�న�  ���ం�న�  అ�� �           
�  �హ�ర� �  ల�� ��  �����ట  �త�  �  �ం�  కఫ��  �ం���ట�          
�  �మ��  స� �ంపగల�  ��  ���గ�ల�.  క�క  �ంట�  మర�ం�ట�         
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ఉత�మ�”  అ�  �న� �ం��ం��� �.  అ��  మరణ  సమయ�న  �న��        
��కృ�� �  �దపద� �ల  యం�  మన�� �  ఎ��  ��ర��  ��పగ��న�        
అ����   �ప�� ం���� �.  

 
 

8.3  

��భగ���చ   

అ�రం   �బహ�    పరమం   స� ��/�� త� �చ� �   I  

�త   ��ద� వక�   �సర�:   కర� సం��త:   II  

 

 
అ��ద�   

��కృష�భగ���  ప���  :  �శర�త��,  ���త�న��  ���       
�బహ� మ��  మ��  అత�  �త� స� �వ�  అ�� త� మ��      
�ప� బ��.  ���ల  ��క  ��ద� వ�న�  సంబం�ం�న  �ర� �       
‘కర� �’   �క   �మ� కర� �   అ�   �ప� బ��న� �.  

�ష� �  
�బహ� �  �శర�త��  మ��  �శ� త�.  ��  సహజ���  యం�        

ఎన� ��  ఎ��  ���   ఉండ�.  అ��  �బహ� �న�  అ�త��  �న� �         
పర�బహ� �.  �బహ� �  ���  ��ంప�  పర�బహ� �  ������న  ��కృ�� �        
��ం��.  అ��  ���  ��క  జగ��నం�  �� క�ం��  ���  అత�  �జ����          
�న� �న�.  ��క  �తన� ��  అత�  ��క  �పకృ��  ఆ�పత� �  వ�ం�ట�,         
�ప���  ��ట�  య�� ం�న�,  ఆ�� �� క  �తన� ��  అన�  కృష��తన� �        
నం�  ������  ��ం�ట�  అత�  ���.  అ��  ��క  �తన� �  నం�న� ంత          
�ల�  అత�  ��క  జగ��న  ��ధ  �హ�ల�  �ందవల�వ�� �.  అ��         
��క  �తన� �  �ప�వ�  వలన  క���  ��ధ� ��  ��న  సృ��  ��  కర� �           
అనబ��.  

 
��క  �రస� త�  నం�  ���  ��త� �  మ��  �బహ� ��  �ప� బ��         

��  పర�బహ� ��  ఎన� ��  �ప� బడ��.  అ��  ���  ��� ���        
త�మయ�న  ��క  �తన� ��  ��త� � �  �ం�  ��  జడప�ర��న�        
��ం��.  మ���� ���  ఉన� త�న  ఆ�� �� కశ� ��  ��త� � �  �ం�  ��        
ప��పకృ��న�  �� �ం��ం��.  ఈ  �ధ��  అత�  ��ధ  ���ల�        
�ం��ం��.  క�క�  ��త�   భగ���  ‘తటస�శ� �’�  ��వ  బ��.  ��త�          
��క  �క  ఆ�� �� క  �పకృ�ల�  తన�న�   ��త� � �  న�స�ం�,  అత�  ��క          
�హ��  ��  ��  ఆ�� �� క  �హ��  ��  �ం��ం��.  ��క  �పకృ��          
అత�  ఎ�బ�  ���  ల�ల  �వ  ��ల��  ఏ��  ఒక  జన� �  �ం�న�           
ఆ�� �� క  స� �వ�న  ��త�  ఒ�  ఆ�� �� క  �హ��  క���ం��.  ��క         
�పకృ��  అత�  ��� ���  తన  కర� న�స�ం�  �న���,  �వత�,  జం���,         
ప��  వ� క �మ�  �ం��.  ��  ��క��న  స� ర ��క�ల�  �ం�  అక� �         
�కర� �ల  న�భ�ం�ట�  అత�  ��� ���  యజ��ల  �చ�ం�  �ం��.        
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��  తన  �ణ� ఫల�  న�ం�నంత�  ���  ���  �నవ�ప�న  జ�� ం�         
�ం��.   ఇ��   ‘కర� �’   అనబ��.  

 
��క  యజ���న��  ‘�ం��� ప�ష��’  (పం��� ��� )  �వ�ం�      

�న� �.  ���ప�ర�  యజ���క  �  పం��� ల  యం�  ఐ�  రక��న         
ఆ���  �యబ��.  స� ర ��క��,  �ఘ��,  ��,  ����,  ���        
య�న�  పం��� ��  ��ంపబ��.  �శద�,  చం���  �న  �క �,  వర ��,  �న� �,          
�ర� �,   ల�న�   పం�����   ��ంపబ��.  

 
య�� చరణ  ��న�లం�  ���  �ప�� క  స� ర ��క�ల�  �ం�ట�       

�ప�� క  యజ��ల  �న�ం�,  తత� �త��  ���  �ం��ం��.  ��        
యజ�ఫల�  న�ం�నంత�  ��త� �  వర ��  ���ల  యం�  �ప��ం�  ���         
��  త��త  �న� �ప��  �ం��.  ఈ  �న� ��  �న�ల�  ��ంపబ�         
�దప  �ర� �ప��  �ం�  ���  గర� �న  ��  ���  �నవ�హ��  �ం��.          
�నవజన� �  ��త�   ���  యజ��  �చ�ం��  ఈ  చ�క��  �న��ం�         
�ం��.  ఈ  �ధ��  ��త�   ��క  �ర��  నం�  �శ� త��  �క�క�          
స�� �ం��.  ��  కృష��తన� వం��న  వ� � �  అ��  యజ��ల�  ప�హ�ం��.        
అత�  �పత� ���  కృష��తన� �  నం�  �ల��  భగవ��మ��  ��ట�        
య�� ం��.  

భగవ��త�  �� �� న��  ర�ం�  �ంద�  ���ర���  ��క  జగ��        
నం�  పర�బహ� �  �వ�ప�  ��� న�  అ�క ���  ��ం��,  తమ        
�ద��  సమ��ం�ట�  �తయంద�  పంచద��� య�  ఎడవ  ��క��       
ఉ�హ�ం��.  ��  ఆ  ��క�  నం�  భగ���  ‘��  �  �త� �న  అంశ�’  అ�            
�డ  ��� ��� �.  అ��  భగ���  అంశ�న  ���  ��క  జగ��న�  పతన�          
�ందవ�� �.  ��  భగ���న� ��  అ��  పతన�  �ంద�(అ�� ��).       
క�క�  పర�బహ� �  ���  �ప��  �ం�న��  �వ�  అం��ర� �  ��.         
�బహ� �  (���)  పర�బహ� �  కం��  (�������)  ��� డ�  ��క        
�ఙ� య�నం�  ��పబ�న  �షయ��  జ���  యం�ం���ట  అత� ంత       
�ఖ� �.  

 

8.4  

అ��తం   ��   �వ:   ��ష�� ��వత�   I  

అ�య��    హ���త   ��   �హభృ�ం   వర   II  

 

అ��ద�   

ఓ  �హ��ల�  ���� �!  �త� ప��మ�ల�న  ��క  �పకృ�  అ��త        
మనబ��.  �ర� చం��ల  వం�  సర� �వతల�  ���ం��      
�శ� �ప�  అ��వత  మనబ��.  �హ��ల  హృదయ��  పర�త�        
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�ప�న  ����ం��  �����డ�న  ��  అ�య��డ�      
(యజ��ప���).  

�ష� �   

��క  �పకృ�  �త� ప��మ�ల�  �ం��.  ��క  శ�ర��       
��రణ��  ఆ�  దశల�  �ం��.  అ�  ����,  ����,  �ంత�ల�  ���          
�ం��,  �ప�� త� ��ల�  ��ం��,  ��ం��,  �వ��  న�ం��.  అ��  ఈ         
��క  �పకృ��  ‘అ��త’  మనబ��.  అ�  ఒక  �� �ష��న  సమయ�న         
సృ��ంపబ�  మ�క  �� �ష�  సమయ�న  న�ంప�యబ��.  సమస�  �వత��        
మ��  ��  సమస�  �క�ల�డ�  ��న  భగ���  �శ� �ప�  ‘అ��వత’         
మనబ��.  �హ�నం�  ��త� �  ���  భగ���న  ��కృ�� �  సం�ర�        
����ధ� �న  పర�త�   �డ  ����ం��.  ‘అ�య���’  అనబ��  ఆ        
పర�త� �  హృదయ�  నం�  �ల��  �ం��.  ఈ  ��క�  నంద�  ‘ఏవ’  అ�           
పద�  �ప�� క  ���న� ��  క���న� �.  ఎం�కన�  ఈ  పద��  భగ���         
పర�త�   తనకం�  ��� �  �డ�  ���   ��� ��� �.  ������న  పర�త�          
��త�   �ంత�  ����ం�,  ��త�   ��  కర� ల�� ం���  �����  ఆత�          
�క�   ��ధ  �తన�   �ద�ల�  �రణమ���� �.  పర�త�   ��త� �        
స� తం�త��  వ� �ం�ట�  అవ�శ���   అత�  కర� ల�� ం���  ���       
�ం��.  భగ���  ఇ��  ��ధ  �ప��  మ��  సర� �ర� �  ల�న�         
�వ� �వ  యం�  �ల��న  కృష��తన� వం���  సహజ�గ�  ��త�  �గల�.        
పర�త�   స� �ప�న  వ� క �మ�  పరమ����  స��ంప��  �తన  అ�� స��        
‘అ��వత’  మనబ�  భగ���  �బ�� ండ�న  �శ� �ప��  �� �ం��.  క�క�        
అ��క��  �ద��గ�,  �ర� చం���  ��త��గ�,  �ర��       
ఊర�� �క��గ�  ప�గ�ంపబ�  ‘���  ����’  �క  �శ� �ప��       
�� �ంపవ�న�   ఆరంభ���   ఆ��ంప   బ��ం��.  

 

8.5  

అన���   చ   ��వ   స� ర�� �� �    క�వర�   I  

య:   �ప��   స   మ�� వం   ��   �స�� �త   సంశయ:   II  

 
అ��ద�   

అంత� �ల�న  �డ  న��   స� �ం��  �హ��  �����  త�ణ�  �         
�వ� �వ��   �ం���� �.   ఈ   �షయ�న   ఎ��   సం�హ�   ��.  

 
�ష� �  

కృష��తన� �  ���ఖ� �  ఈ  ��క�  నం�  ��� �ప� బ�న�.       
కృష��తన� ��  �హ��  ��న  ��వ�న�  త�ణ�  ������  �వ�         
�వ��  �ందగల�.  ������  ����ల�  �����.  క�క  కృష��తన� �        
నం�  ��ర��  �ల���ం��  భ���వ�న�  �డ  ����  �గల�.  ఈ  ��క�          
నం�  ‘స� ర�’  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  భ� ��క ��వ�  కృష��తన� ��         
అభ� �ంప�  అప������ ��  ��కృ�� �  స� �ం�ట  అ�ధ� �.  క�క  �న��        
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���రంభ�  �ం��  కృష��తన� ��  అభ� �ంపవ��.  �న��      
���ంత�న  �జయ��  �ంద��న�  ���  ��కృ�� �  స� రణ  అ�న�        
అత� ంత  అవసర�.  క�క  �న��  “హ�  కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ�               
�మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  అ�  మ�మం�త��  �రంతర�  జ�ం�ట            
మ��  �� �ం�ట�  �యవ��.  �ప��క� ��  వృ��  వ�  �ప�   ఓ�� �         
(త��వ  స����)  క��  �ండవ�న�  ��  �తన�   మ��ప��  ఉప��ం�         
�ం��.  క�క  ‘హ�  కృష�’  మ�మం�త��  జ�ం�  ���  ఎ��   ఆటంక��          
క��న�  ��న�� ం��  అత�  స��� ,  “హ�  కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /              
హ�  �మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  అ�  మ�మం�తజప��           
�న��ం�న�  ���ంత�న  కృష�  �తన� �  సం�ర�  �ప�జన��  అత�        
�శ� య��   �ందగల�.  

 

8.6   

యం   యం   ��   స� ర�   �వం   త� జత� ��   క�వర�   I  

త౦   త���   ���య   స�   త�� వ��త:   II  

 
అ��ద�  

ఓ  �ం��!  �హ��  త� �ం�న��  �న��  ఏ  �వ��  స� �ం��         
అ�   �వ��   అత�   �శ� య��   �ం��.  

 
�ష� �  

అత� ంత  � �ష��న  మరణ  సమయ�న  �న��  తన  �వ��  ��� ��         
��న�  ఇక� డ  �వ�ంపబ�న�.  ���ంత�న  ��కృ�� �  స� �ం��  శ�ర��        
���  �న��  ������  �వ� స� �వ��  �ందగల�.  ��  ��కృ�� న�        
అన� �న  ���  �ం�ం���  �డ  అ��  ����  �ందగలడ�ట  ఏ��త�         
సత� �  ��.  ఈ  �షయ��  �ప��క� �  ��� �  �శద��  గమ�ంచవ��.  ��          
మన��   స��న  ���  యం�  �ల���ండ�  మర�ం�ట  ఎ��  సంభవ�?         
ఉ�హరణ�  భరత  మ���  �ప�   మ�����  అ�న�  అంత� �ల�న  ఒక         
�ంక�  స� �ం�ట  �త  త���  జన� �న  �ంక  �హ�న�  ప��మ�         
�ందవల�  వ�� �.  �ంక�హ��  అత�  �ర� జన�   స� ృ��  క��        
�న� ప� ���,  ఆ  జం�  శ�ర��  అం�క�ంపవల�  వ�� �.  �న��  ��త         
�ల�న  క��న  ఆ�చన�  ���ప�  మరణ  సమయ�న  �న��  ఆ�చనల�         
�ప��త�  ���  క�క  �ప��త  ��త�  త���  �హ��  త��         
���న� ద�  �ప� వ�� �.  �న��  �ప��త  జన� �న  సత�� �ణ�  నం�        
�ల��  స�  ��కృ�� ��  స� �ం�ట�  అభ� �ం�న�  ���ంత�న  ��కృ�� �        
స� �ం�ట  ఎవ��న�  �ధ� ప��.  అ��  ��కృ�� �  �వ�   స� �వ��        
(�మ��)  �ం�ట�  �డ� ��.  �న��  �వ� �న  ��కృ�� �  �వయం�        
����  �ల��న�  అత�  త���  జన� �  ��క�  ��ండ  ఆ�� �� క�         
�గల�.  క�క  అంత� �ల�న  �న��  ����  జయ�పద��  ��� ట�,  “హ�         
కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ�  �మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  అ�                  
మ�మం�త   జప�ర �న�   అ�� త�మ   ��న�   �న� �.  
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8.7   

త�� త� �� �   ���   �మ�స� ర   �ధ�    చ   I  

మయ� �� తమ�   ����� ��ష� స� సంశయ:   II  

 
అ��ద�  

అం��,  ఓ  అ���!  సర� �ల�ల  యం��  ��  న��   (��కృ�� �)         
స� �ం��  �  ��� క �  ధర� �న  �ద��  �న�ం��.  �  కర� ల�  ��          
అ�� ం�ట  �� �  మ��  �  మ����ల�  �  యం�  ��ర��  ���ట          
�� �   ��   �స� ం�హ��   న��    �ందగల�.  

�ష� �  
��కృ���  అ���న�  ��న  ఈ  ఉప�శ�  �మ� కర� ల  యం�        

����ం��  �న�లంద��  అత� ంత  �ఖ� �న�.  �న��  తన  �ధ� క �        
ధర� �ల�  ��  కర� ల�  త� �ం�మ�  భగ���క� డ  ���ట  ��.  అన�         
���  �న��ం���  ‘హ�కృష�’  మ�మం�త  జప�ర �న�ల  �� �  ��కృ�� �        
స� �ంపవ��.  ఈ  పద��  �న��  ��క  ��ష� �ల  �ం�  �����  ��,          
మ����ల�  ��కృ�� �  యం�  సంలగ� �  ��ం��.  �వ� �న  ��కృ�� �        
�మ��  �� �ం�ట  �� �  �న��  �స� ం�హ��  �వ� �క�న       
కృష��మ��   �రగల�.  

 
 
 

8.8  

అ�� స�గ�� �న   �త�   �న� ���   I  

పరమం   ��షం   �వ� ం   ��   �����న�య�   II  

 
అ��ద�  

ఓ  ��� !  మన�� �  స�  �  స� రణ�  నం�  ��క ����  ఏ  ��త�           
�ర��   తప� క   న��    �������   �� �ం���   తప� క   న��    �రగల�.  

�ష� �   
ఈ  ��క�నం�  ��కృష�భగ���  తన  స� రణ  ���ఖ� ��       

��� ��� ��� �.  అ��  ��కృ�� �  స� రణశ� �  ‘హ�  కృష�’  మ�మం�త  జప�ర �న�ల         
�� �  �న��  హృదయ�  నం�  �గృత�  �యబ��.  అ��  ��కృ�� �         
�మ�  �క�   �శవణ  �ర �న�ల  యం�  �న��  కర ���,  �హ� ,  మన��           
సం�ర���  �ల���న� ం�న  ఈ  ��క  �� న��  అభ� �ం�ట  ��        
�లభ�.  ఇ��  �� న�  పరమ����  �ం�ట�  �డ� డగల�.  ‘��ష�’        
అన�  �క �.  ���  భగ���  ‘తటస�శ� �’�  �ం�న  ���న�  ��  ��క          
కల� ష�ల�  ������� �.  ��  తమ���  �క �లమ�  ��ం�న�       
�స�వ�న�  ��  పరమ�క ��  ��ల�.  ������  తన  ���వ�ర�        
లం��,  ��యణ,  �����  �� ంశ  �ప  �స�రణ�  లం��  పరమ�క �య�         
ఇక� డ   స� ష���   ��పబ�న�.  
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భ���  ‘హ�కృష�’  మ�మం�త  జప�ర �నల�  ���  తన  ఆ�ధన�        

ల�� �న  భగ���  ��యణ,  కృష�,  ���  ఏ  �ప�  ���  �రంతర�          
స� �ంపవ�� �.  ఈ  అ�� స�  అత��  ప����  �యగల�.  �రంతర  జప�ర �నల         
వలన  అత�  అంత� �ల�న  భగవ��మ�న�  బ��  �య  బ��.        
���� స�  నం�  అంతరంగ�  నం�  �ల��న  పర�త� �  �� �ం�న��        
‘హ�కృష�’  జప�ర �న�  �� �  �న��  తన  మన�� �  స�  భగ���  యం�          
��పవ��.  మన��   స�  చంచల�న�.  క�క  ���  బలవంత��  �న�         
��కృ�� �  స� �ం�న��  ��ట  అత� ంత  అవసర�.  �ంగ����  ��        
�భమర��  �వ�న�  స�  తలం��  అ�  ఈ  �ప��త  జన� �  నం�  �భమర��           
��  వృ�� ంత�  ఇక� డ  ��రణ��  ఉ�హ�ంపబ��.  అ��  మన�        
�రంతర�  ��కృ�� �  స� �ం�న�  ���ంత�న  ��కృ�� �  వం�       
�హస� �వ��   �ం�ట   �శ� య�.  

 
 

8.9   

క�ం   ��ణమ����రమ�ర��ంసమ�స� �ద� :   I  

సర� స�    ��రమ�న�� �ప��త� వర�ం   తమస:   పర�� �   II  

 
అ��ద�  

సర� ���గ�,  అ�  �����గ�,  ��ం���గ�,  అ��కం�  ��� �       
��� �న��గ�,  సర� ��  ��ం���గ�,  ��క  �����గ�,      
ఊ�ంపశక� �  ��  �ప�  గల��గ�  స�  �వ� ���గ�       
పరమ����  స� �ంపవ��.  ��� �  వ�  �జ��   గల���,  ��� ��        
అ�   అత�   ��క   �పకృ��   అ���.  

 
�ష� �  

ఈ  ��క�న  ������  స� �ం�  ��న�  ��పబ�న�.  �ఖ� �న        
�షయ�మన�,  అత�  �����  �క  ��� �  ��.  ���ర�న��,  �న� �న��         
���  ఎవ� ��  �� �ంప�ల�.  అ�  ��� �  కష��.  ��  ��కృ�� �  స� �ం�          
��న�  ��� �  �లభ�న�.  అ�  ఇక� డ  �స�వ��  ��� నబ�న�.        
�ట��దట  మన�  భగ���  ���డ�  (�పస��ద�)  ఎ�గవ��.       
మన�  �����  ��  ��కృ�� �  ��  పరమ  ������  �� �ంపవ��.         
ఎవ�న�  �����  స� �ం�న�  ��కృ�� �  స� �ం�న�  అత���ం��  భగవ��త        
యంద�  ఈ  ��క�  నం�  వ� �ంపబ�న�.  భగ���  ‘క�’  అ�  ఇక� డ          
వ� �ంపబ��.  అన�  అత�  �త,  భ�ష� ��,  వర ��న�ల  ����.  క�క�         
సర� ���.  సర� �న�  �ల  �రణమ�ట�  అత�  ��ణ����.  సర� �        
అత�  �ం��  ఉద� �ం�న�.  అత�  �శ� �న�  పరమ  �యం�త��.  �నవ         
స�జ�న�  �ష��,  ����  అత�.  అత�  ��� �  ��� �న��.  ఆత�          
అ�న�  �ం��క  �న�  ప��లవవం�  �ప��  ��� �ం��.  ��        
భగ���  ఈ  ��� ంశ�  �క�   హృదయ�  నం�  �డ  �ప��ం�ట�  అత�          
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ఊ�ం�ట�  ���నంత�  ��� �న��.  క�క�  అత�  అ��కం��       
��� �  ��� �న�డ�  �ప� బ���� �.  �������  అత�  అ��       
నం��  మ��  అ���� �న��  ��  హృదయ  మం��  �ప��ం�  పర�త� �         
���  �యం��ం�  �ం��.  అ�  ��� �న�  అత�  సర� �� ప��        
సమస���  ��ం���� �.  అత�  వలన�  �గహమండల�  ల�� ��       
��ంపబ��న� �.  �ద�  �ద�  �గహ��  �లభ��  అంత���  నం�  ఎ��         
���న� వ�  మన�  తర��  ఆశ� ర� ప�  �ం��.  �స�వ�న�       
������  తన  అ�ంత� శ� ��  అ�  �ద�  �గహ�ల�  మ��  న��త         
మండల��  ��� ��� డ�  ఇక� డ  �ప� బ�న�.  క�క�,  ఈ  సందర� �న        
‘అ�ంత� �’  అ�  పద�  ��� �  ���న� త�  సంత�ం��న� �.  భగ���  శ� �         
మన  ఆ�చ�ప���,  �వన�  అ�తమ�ట  �త�  అ�ంత� మ�  పద�  ఎం�         
�ఖ� �న�.  �స�వ�న�  ఈ  �షయ��  ���   ఎవ�  చ�� ంపగల�?  అత�  ఈ          
��క  జగ��  నంత��  �� �ం�  �న� �  ���  అ���  �ం��.ఆ�� �� క         
జగ���  ��� ��న�  అ�స� ల� �న��  ఈ  ��క  జగ���  ���   �డ  మన�          
అర ��  ���న�ల�.  క�క  ���  అ�త�న  ���  మన���  అర ��         
���నగల�?  క�క  ‘అ�ంత� �’  అన�  ఈ  ��క  జగ��న�  అ�త�న�         
మ��  మన  ���ద�న�,  తర� �న�,  ���� క  �వ�కల� నల�       
అంద�ద�  అర ��.  క�క  ��కవం��  వ� ర ��ద�ల�,  ఊ���ల�  త� �ం�,        
�ద��,  భగవ��త,  ��మ�� గవత�  వం�  ధర� �గంథ�లం�  ��పబ�న       
�షయ�ల�  అం�క�ం�  అ�  ���  ��� ంత�ల  న�స�ంప  వ��.  అ��         
�న���   స��న   అవ�హన   శ� ��స��.  

 
 

8.10  

�ప�ణ��   మన�చ�న   భ�� �    ���    �గబ�న   �వ   I  

���ర� ��    ��ణ��శ�    సమ� �   స   తం   పరం   ��ష���   �వ� �   II  

 
అ��ద�  

మరణ  సమయ�న  ��ణ  ����  ��మధ� �న  ���,  �గశ� ��        
చ�ంచ�  మన�� �  సం�ర�  భ� ��వ��  ������  స� �ం����       
తప� క   పరమ����   �ందగల�.  

 
�ష� �  

మరణసమయ�న  మన��   భ� ��  �������  �ల��  �ండ  వ�న�        
ఈ  ��క�న  స� ష���  �ప� బ�న�.  �గ�  అభ� �ం���  ��ణ����        
క��మ� ల  న�మ�(‘ఆ�� చ�క�’న�)  �ర� వ�న�  ఇక� డ  ఆ��ంపబ�న�.  ఆ       
�ధ��  ష�  చ�క�ల  �  �� న��  ��న  ‘షట� �క�గ’  ఇక� డ         
��ంపబ��న� �.  �ద�భ���  అ��  షట� �క  �గ��  అభ� �ంప�.  ��        
అత�  స�� �  కృష��తన� �  నం�  �ల��  �ం�ట�  మరణ�ల�  నం��         
������  కృప�త�  అత��  స� �ంపగ���.  ఈ  �షయ�  ప���గవ        
��క�న   స� ష���   �వ�ంపబ�న�.  

 



అష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

ఈ  ��క�న  ‘�గబ�న’  అ�  పద�న�  �ప�� క  ���న� త  కల�.         
ఎం�కన�  ‘షట� �క�గ’�  ��  భ� ��గ�  ��  అభ� �ంప�ండ  మరణ        
సమయ�న  ఎవ� ��  ఇ��  ఆ�� �� క  ����  �ంద�ల�.  ఎవ� ��  మరణ         
సమయ�న  హ����  ������  స� �ంప�ల�.  అత�  ఏ��  ఒక        
�గ��న��  (�ఖ� ��  భ� ��గ��)  అభ� �ం��  �రవ��.  మరణ       
సమయ�న  మన��   ఎంత��  కలత  �ం��ం��  గ�క  �న��        
��త�ల�   నం�   �గ�� ర   ఆ�� �� క   ����   అభ� �ంపవ��.  

 

8.11   

యద�రం   �ద��   వద��   �శ��   యద� త�   �త��:   I  

య�చ� ��    �బహ� చర� ం   చర��   త��   పదం   సం�గ�ణ   �పవ��    II  

 
అ��ద�  

�ద�ల  ���న���,  ఓం�ర��  ఉచ� �ం����,     
స�� � ��శమ�  నం�న�   �ప�   మహ����  �బహ� ��  �ం���.  అ��        
ప��ర�త� ��  ����  �బహ� చర� �వత�  నభ� �ం��.  ��వలన      
��  ����  �ం���  ఆ  ��న��  ��  ఇ�� �  ��  సం�గహ��          
�వ�ం��.  

�ష� �  
��కృష�భగ���  అ���న�  ��ణ����  క��మ� ల  న�మ  ���       

‘షట� �క’  ���� స��  ఉప��ం�  �ం��.  అ���న�  ఆ  ‘షట� �క’  �గ�         
ఎ��  అభ� �ంపవ��  ��యద�  ��ం�  ���  ��క�  లం�  భగ���  ఆ          
��న��  �వ�ంప��� �.  పర�బహ� �  అ�� ��  �న�  ��ధ       
వ� క ��ప�ల�  మ��  ల�ణ�ల�  క���ం�న�  భగ���      
��� ��� �.  �ఖ� ��  ���ర��ల�  ‘అ�ర�’  అన�  ఓం�ర�,       
పర�బహ� ��  స�న�.  ��కృష�భగ���  ఇక� డ  ��గ� ��  ��న  ���        
�ప��ం�   ���ర�బహ� ��   ���    �వ�ం���� �.   

 
��క  ���న  �ర��  నం�  ఒం�ర��  జ�ం�ట  మ��  సం�ర�         

�బహ� చర� �న  ఆ�� �� ���� �  �ంత  �వ�ం��  ���ర  �బహ� ��  ���         
ఎ��ట  ��� ల�  ఆ�  �ం��  ��ంపబ��.  ఆ  �ధ��  ��  �బహ� �          
�క�   �ం�  ల�ణ�ల�  �గ�ం��.  ఆ�� �� క  ��త�న  �పగ��        
��ం�ట�  �ధ�న�  ఇ��  అ�� స�  అత� ంత  అవసర�.  ���ల�న  అ��         
�బహ� చర�   ��త�  �ధ� �  ��.  �పపంచ  �ం�క  వ� వస�  ����  ����ట  �త           
�ధ�న�  ���రంభ�  �ం��  �బహ� చర� ��  అభ� �ం�ట  �ధ� �       
��న� �.  �పపంచ  మంతట�  ��ధ  ���న�ఖల�  ��న  ప�        
సంస��న� ప� ���  �ధ�ల�  �బహ� చర�   �యమ�ల�  ��ం�  ����క       
సంస�  ఒక� ��  ��.  అ��  �బహ� చర� ��  ��ంప�ండ  ఆ�� �� క  �వన         
��గ��  ��ం�ట  ��� �  కష��.  క�క�  క��గ�న�  సంబం�ం�న        
��స��యమ�  న�స�ం�  “హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�కృష�  హ�హ�  /  హ��మ         



అష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

హ��మ  �మ�మ  హ�హ�”  అ�  ��కృ�� �  ప��త  �మసం�ర �న  తప�   ������          
�ం�ట�   మ�క   �ర��   �ద�   ��   �తన�    మ��ప��   �పక�ం�   �ం��.   

 
 

8.12  

సర� �� ��   సంయమ�    మ�   హృ�   ��ధ�    చ   I  

��� � � ��త� న:   ��ణ����   �గ�ర��   II  

 
అ��ద�  

స�� ం��య  కర� ల  �ం�  ��వ�  �ం�ట�  �గ���.  స�� ం��య        
�� ర�ల�  ����,  మన�� �  హృదయ�  నం��,  ��ణ����       
��� �గ�   నం��   ���   �న��   �గ�   నం�   �ప����ద��.  

 
�ష� �  

���� స�న�  �న��  �ట��దట  ��ం��య  �� ర�ల      
న�� ం��  ���యవ�న�  ఇక� డ  ��ంపబ��న� �.  ఇ��  అ�� స�న�       
‘�ప�� �ర�’  అన�  ఇం���ర��ల  �ం�  ఇం��య�ల�  మర�ం�ట  అ�        
��.  �� �ం��య��న  ��త��,  �రణ��,  ��క,  �హ� ,  స� ర�   అ����         
సం�ర���  ��గ�ం�  ���  ఇం��య  తృ��యం�  �మగ� ��  ��ండ        
�యవల��.  ఈ  �ధ��  మన��   హృదయ�  నం�  గల  పర�త� �  �ల��,          
��ణ���  ��� �గ�న�  ఉద��ంపబ��.  ఈ  పద��  ష���� య�  నం�        
స� ష���  �వ�ంపబ�న�.  ��  ఇ�వర�  ��పబ�న��,  ఈ  ���� స�  �ప��త         
�గ�న�  ఆచర�య�  ��.  క��గ�న�  కృష��తన� �  ఏ�క  ఉత�మ        
�ర��.  �న��  భ� ��క �  �వ  యం�  ��కృ�� �  �న�  స�  మన�� �          
�ం��క�ంప  గ��న�  అచంచల�న  స�����  యం�  �ల��ట  అత��  ��� �         
�లభతర�   �గల�.  

 
 

8.13  

ఓం   ఇ�� ��రం   �� హర�� మ�స� ర�   I  

య:   �ప��   త� జ��హం   స   ��   పర�ం   గ��   II  

 
అ��ద�  

ఇ��  �గ��న�  నం�  �ల��  ��� �ర�ల  స��ర�న  ఓం�ర��        
ఉచ� �ం�న  �దప  ��  �����డ�న  న��   స� �ం��  �హ��        
త� �ం�న�   �శ� య��   ఆ�� �� క   �క�ల�   �ందగల�.  

 
 
 



అష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�ష� �  
ఓం�ర�,  �బహ� �,  ��కృష�భగ����  అ��� ల�  ఇక� డ  స� ష���       

��పబ�న�.  ‘ఓం’  అ�న�  ��కృ�� �  ���రశబ�  �ప�.  ��  ‘హ�కృష�’  అ�          
మ�మం�త  ధ� ��  ‘ఓం’  కల�.  ‘హ�కృష�’  మ�మం�త  జప�  ఈ  �గ�న�          
�ప�� క��  ఆ��ంపబ�న�.  క�క�  ���ంత�న  �న��  “హ�కృష�  హ�కృష�        
కృష�కృష�  హ�హ�  /  హ��మ  హ��మ  �మ�మ  హ�హ�”  అ�  మ�మం�త��          
జ���   �హ��  ���న�,  తన  అ�� స�  న�స�ం�  అత�  ఆ�� �� క  �క�          
లం�  ఎ���క  ���  తప� క  �ం��.  కృష�భ���  కృష��క�న  ��క         
వృం�వన�న  �ప��ం��.  ఆ�� �� క  జగ��నం�  ఇంక�  ��ంఠ  �క�ల�        
��యబ�  అ�క  �క��  ��ర��ల  �ర�  గల�.  ��  ���ర���         
��త�   �వ��   ‘�బహ� �� �’   యం�   �నమ���.  

 
 
 

8.14  

అనన� ��:   సతతం   �   �ం   స� ర�   �త� శ:   I  

త�� హం   �లభ:   �ర�   �త� �క �స�    ��న:   II  

 
అ��ద�  

ఓ  ��� !  అనన�   �త���  న��   స� �ం����,  అత�  �రంతర  భ� ��క �          
�వ   �రణ�న   ��   �లభ��   ల�� డ�   ��� �.  

 
                                    �ష� �  

������  భ� ��గ��  ��ం�  �ద�భ���  �ం�  పరమ  గమ� ��  ఈ         
��క�న  �ఖ� ��  �వ�ం��న� �.  గ��న  అ�� య�  ��క�  లం�  ఆ���,         
�����,  అ�����,  ���ల��  ���  రక��న  భ���  ��� నబ��.        
కర� �గ�,  ��న�గ�,  హఠ�గ�  వం�  ��ధ  �� �  ��న��  �డ         
�వ�ంపబ�న�.  ఈ  �గ��న��  భ� ��  ����  క���న� �,  ఈ  ��క�  నం�          
�ప�� �ం�  ��న,  కర� ,  హ��  ఎ��  ��శణ���  �ద�భ� �  �గ��  �ప�� �ం�          
��� నబ�న�.  ‘అనన� ��:’  అ�  పద��  ��ంపబ�న��  �ద�భ� �  �గ�        
నం�  భ���  ��కృ�� �  తప�   మ����  �ం�ంప�.  ‘�బహ� �� �’  నం�  ఐక� �          
�వ�న�  ��,  భవబంధ�ల  �ం�  ��� ��  �ందవ�న�  ��,  మ����  ��          
�ద�భ���  �ం�ంప�.  క�క�  ‘��  �తన�   చ��మృత�’  (మధ� �ల  19.149)         
నం�  �ద�బ���  ‘��� ��’�  ��వబ��.  అన�  స� �భ�  �ర�  ఎ��         
�ంఛ�  క��  �ండ�.  పరమ�ం�  అత��  తప�   �� ర ��భ�  �ర�  య�� ం�          
���  ల�ంప�.  ��న,  కర�   ��  హఠ���  ఏ��  �ంత  �� ర ���  క��           
�న� �  �ద�భ���  ������  ��య�న�  అన� �న  ���  �ర�.  క�క�         
తన  పట�  �శ� ల�న  భ� �  గల  ���  ��  �లభ��  ల�ం�న�  భగ���           
��య����� �.  

 
�ద�భ���  స�  ��కృ�� న�  గల  ��ధ  �ప�ల�  ఏ��  ఒక��  �� �          

భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��  �ం��.  ��కృ�� న�  �����,  నృ�ం��         



అష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

వం�  �� ంశ�ప��  మ��  అవ�ర��  అ�క�  కల�.  ������  ఈ         
�వ� �ప�ల�  ఏ��  ఒక��  యం�  ��మ�  ��న  భ� ��క ��వ�  భ���         
తన  మన�� �  �ల�ల� వ�� �.  ఇతర  ���� స��  �ం�  ��ధ  కష��ల�         
అ�వం�  భ���  ఎన� ��  �ంద�.  భ� ��గ�  ��� �  సరళ�,  ప��త�,         
�లభ�,  ఎవ� �న�  ’హ�కృష�’  మ�మం�త  జప��  అ��భ� ��       
ఆరం�ంపవ�� �.  భగ���  అంద�పట�  దయ�  క���ం��.  ��  ఇ�వర�        
�వ�ంపబ�న��,  అచంచల�న  మన�� �  తన�  సర� �  ��ం�  ��  పట�         
అత�  �ప�� క�న  దయ�  ���ం��.అ��  భ��ల�  అత�  అ�క        
�ధ���  �డ� �  �ం��.  క�క�  సం�ర�  శర�గ��,  ������        
భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న��  ������  య�ర���  ఎ�గగలడ�        
‘క�ప�ష��’  (1.2.23)����న� �:  “య��ష  వృ��  �న  లభ� స��� ష  ఆ��         
�వృ��  త�ం  �� �.”  అ��  భగవ��త  (10.10)  యం�  �ప� బ�న��,  భ���          
అంత� �న  తన  �మ��  �ందగ��న���  భగ���  అ��  భ��న�  త�న         
����   �ప��ం��(ద��   ����గం   త�).  

 
�ద�భ���  �ప�� క  ల�ణ�మన�  అత��� ��  �శ� ల�న  భ� ��  �శ�ల        

ప����ల�  ప��ం��నక  ��కృ�� ��  స�  స� �ం��ం��.  భ���న  ��        
భ� �యం�  ఎ��  అవ�ధ��  కలగ�డ�.  అత�  ఏ  �ప�శమం�న�,  ఏ         
�లమం�న�  తన  �వ�  �ర� �ంప  సమ���  �ండవ��.  వృం�వన�  ��         
��కృష�భగ���  �లల�న�� న  ఏ��  �ణ� ��త�  నం�  �వ�ంపవ�న�       
�ంద�  ప��న�,  �స�వ�న�  �ద�భ���  ఏ  �ప�శ�  నం�  �వ�ం�న�,         
అత�  తన  భ� ��క ���  బల��  ��  �వ�ం�  �ప�శ�  నం�  వృం�వన          
��వరణ��  సృ��ం��నగల�.  ��  అ�� ���� �  ��  �తన�   మ��ప���  :         
“�   �ప�!   ��చ� ట   �ం��   అచ� ట�   వృం�వన   �ం��”   అ�   ప���.  

 
‘సతత�’  (ఎల��� �)  మ��  ‘�త� శ:’(�త� �  �క  �ప���)  అ�        

పద�ల�  ��పబ�న��  �ద�భ���  సర� �  ��కృ�� �  స� �ం��  �� �ం�        
�ం��.  ఇ��  �ద�భ���  ల�ణ��.  అ�����  భగ���  �లభ��        
ల�� డ��.  క�క�  అ�� �గ�ల  కం��  భ� ��గ�  ఉత�మమ�  భగవ��త        
ఆ��ం��న� �.  ��రణ��  భ� ����  ఐ�రక���  భ� ��క �  �వ�       
���ం��.  1.  �ంతభ���  :  �ంతరస��  భ� ��క �  �వ  యం�         
�ల��న����;  2.  �స� భ���  :  ����  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న����;         
3.  సఖ� భ���  :  �����  ��ం���;  4.  �త� ల�   భ���  :  త��దం��ల  వ�            
��ం���;  5.  ��ర� భ���  :  ��ర�   �వ��  ������  ��ం����.         
ఈ  �ర��  ల�� ం���,  �ద�భ���  ������  �వ� �వ  యం�  �రంతర�         
�ల���ం�  అత��  �స� �ంప�ం��.  క�క  అత��  భగ���  అత� ంత        
�లభ��  ల�ంపగల�.  అ��  �ద�భ���  ������  �ణ�న�       
�స� �ంప�ల�.  అ��  ������  �డ  �ద�భ���  �ణ�న�  �స� �ంప�.        
కృష��తన�   ��న�న,  “హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�కృష�  హ�హ�  /  హ��మ  హ��మ          
�మ�మ   హ�హ�”   అ�   మ�మం�త   జప�ర �నల   వలన   క��   �ప�    వర�   ఇ��.    
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8.15  

���త�    �నర�న�    �ః�లయమ   �శ� త�   I  

��� వ��   మ��� న:   సం���ం   పర�ం   గ�:   II  

 
అ��ద�  

భ� ����న  మ��� �  న��   �ం�న  �మ� ట  అ�� న� త�న  సం����        
�ం�న  �ర�ట�  �ః�లయ�న  ఈ  అ�త�   జగ��న�  ఎన� ��        
�����.  

�ష� �   
అ�త� �న  ఈ  ��కజగ��  జన� �,  �ర�క� �,  �గ�,  మరణ�  ల��         

�ఃఖ�ల�  �ం��న� ం�న,  సం����  �ం�  �వ�   కృష��క�న  ��క        
వృం�వన��  �ం�న  మ��� �  సహజ���  ఈ  �క�న�  ���  ��ర�.         
అ��  �వ� �మ�  ‘అవ� క ��’,  ‘అ�ర�’,  ‘పరమగ�’  అ�  �ద�ఙ� య�  నం�         
వ� �ంపబ�న�.  అన�  ఆ  �క�  మన  ��క  దృ���  అ�త�న�  మ��          
అ�ంత� �న�.  ��  అ�  పరమగ��  �ం�  మ��� ల�  అ�� న� త  గమ� �         
�న� �.  మ��� �న  ��  �ద�భ��ల  �ం�  �వ�   సం�శ�ల�  �గ�ం��         
�కమ��  కృష��తన� ��  భ� ��క �  �వ�  �ం�ం�ం�  ���ం��.  ��        
భగవ�� వ  యం�  �ల��  �ం�ట  �త  ��క�న��  స� ���  ఉన� త         
�క�ల�  ��,  �వ��  ��ంఠ  �క�ల�  ��  �ం�ంప�.  ��  �వల�          
��కృ�� �  మ��  ��కృ�� �  �ంగత� ��  తప�   అన� �న  ���  �ం�ంప�.         
�స�వ�న�  అ��  ��త�  అ�� న� త  ప��ర�త� �.  ఈ  ��క�  �ఖ� ��         
������న  ��కృష�భగ���  ��ర���న��  భ��ల  ��� �  �ప�� క��       
�ప���ం��న� �.  అ��  కృష��తన� ��  ��న  భ���  ��త  సం����        
�ందగల�.   అన�   ��   స�� న� త   ��ల���.  

 
 
 

8.16  

ఆ�బహ� �వ��� �:   �న�వ���/��న   I  

���త�    �   ���య   �నర�న�    న   �ద� �   II  

 
అ��ద�  

��క  జగ��  నంద�  అ�� న� త  �క�  �ద���  అత� ధమ  �క�         
వర�  గల  సర� �క��  జన� మృ�� భ�త�న  �ఃఖ�ప�శ��.  ��  ఓ        
�ం��!   �   �క��   ��న��   �నర�న� �   �ంద�.  

 
�ష� �  

కర� ���,  ��న���,  హఠ��  లంద��  ��కృ�� �  �వ� �మ��       
��  �న�వృ��  ర��ల�ట�  �ర� �  భ� ��గ�  నం�  �క  కృష��తన� �న         
ప��ర�త� ��  �ందవల�  �ం��.  �వ�  �క��న��  ఉన� త  �క�ల�        
�ం�న��  �డ  జన� మృ�� �ల�  ���  ��య��ం��.  ��క���       



అష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

ఉన� త  �క�ల�  ఉద��ంప  బ�న��గ�  �బహ� �క�,  చం�ద�క�,       
ఇం�ద�క�  వం�  ఉన� త  �క�ల�  �ం�న  ��  ��క�న�  పతన�         
�ం��ం��.  ‘�ం��� ప�ష��’  నం�  �బహ� �క��  ����ంప���      
‘పం��� �ద� ’  అ�  యజ��  ఉప��ంచబ�న�.  అ��  యజ��  �� �  �న��         
�బహ� �క��  �ం�న�,  అక� డ  అత�  కృష��తన� ��  అలవర��న��       
��క�న�  ���  �వల�  వ�� �.  ఉన� త  �క�లం�  కృష��తన� ��        
�న��ం���  �కమ��  మ�ంత  ఉన� త�న  �క�ల�  ఉద��ంప  బ���.        
�శ� �పళయ  �ల�నం�  అత�  �శ� త  ఆ�� �� క  జగ���  ���.  ��  బల�వ          
�ద� �ష��  తమ  భగవ��త  �ష� �న  ఈ  ��ం�  ��క��  ఉదహ�ం���� �         
:  

 
�బహ� �   సహ   �   స��    స��� ��   �ప�సంచ�   I  
పర�� ��   కృ��� న:   �ప�శ��   పరం   పద�   II  

 
“��క   �శ� �న�   �పళయ�   సంభ�ం�న��   కృష��తన� �   నం�  

�రంతర�   �ల���న� ��   �బహ�    మ��   అత�   భ��లంద��   తమ   తమ  
��కల   న�స�ం�   ఆ�� �� క   జగ��   నంద�   �ప�� క   ఆ�� �� క   �క�ల�  

���ం��.”   (�ర� ��ణ�   1.11.284)  
 
 
  

8.17  

సహ�స�గపర� న�మహర� �ద� హ� �   ��:   I  

���ం   �గసహ���� ం   �   ���త��   జ�:   II  

 
అ��ద�  

�నవ  ప�గణన�  న�స�ం�  ��  మ��గ�ల  �ల�  �బహ� ����        
ఒక   �నమ��.   అత�   ���   �డ   అం�   ప��ణ��   క���ం��.  

 
�ష� �  

��క  జగ��  �క�   �లప��ణ�  ప��త�న�.  అ�  కల� ���        
��పబ��ం��.  అ��  కల� �  �బహ� ����  ఒక  పగ�.  �బహ� ���  ఆ  ఒక�           
పగ�  సమయ�న  సత� ,  ��త,  �� పర,  క��గ�ల�  ��న  మ��గ��         
�����  ���ం��.  అ��న�  మ��  ���ణ��  ఏ���  ��ం�        
�వల�  స��ణ�,  ���న�,  ధర� �ల�  ���ం�  సత� �గ�  17,28,000        
సంవత� ర�ల  �లప����  క��  �ం��.  ����గ�  నం�  ���ణ�        
�ప��ం��.  ��  ప��ణ�  12,96,000  సంవత� ర��.  �� పర  �గ�న        
స��ణ��,  ధర� �  మ�ంత�  ��ం�  ���ణ�  అ�వృ��  �ం��.  ��         
�లప���  8,64,000  సంవత� ర�  �ం��.  �వ���న  క��గ�  నం�        
స��ణ�  ���  అదృశ� �  కలహ�,  అ��న�,  అధర� �,  ���ణ�,  వ� స��         
ల�ణ��  ��వ��  �జృం�ం��.  ఈ  �గ�  �లప���  4,32,000        
సంవత� ర��  (ఈ  �గ��  మన�  జ��న  5,000  సంవత� ర�ల  �ం�         
అ�భ�ం�  ��� �).  క��గ�  నం�  ���ణ�  మ��  �ప�        
�ప�త��  వృ���ం�ట�  ��ంత�న  ������  స� య��  క��        



అష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

అవ�ర��  ���   �న�ల�  వ�ం�,  తన  భ��ల�  ర�ం�  మ��క         
సత� �గ��  ��రం�ం��.  ఆ  �ధ��  జగ�� ర� �  �న��  �ం��.        
అ��  ���  �గ��  �����  ��న�� �  అ�  �బహ� ����  ఒక  పగ�.          
అత�  ����  అం�  ప��ణ��  క��  �ం��.  �బహ� ���  అ��  ‘శత          
సంవత� ర�’ల  �ల�  ��ం�న  �మ� ట  తన  �హ��  త� �ం��.  ఈ  శత          
సంవత� ర�ల  �ప�గణన�  న�స�ం�  �త��  311.04  ల�ల�ట�       
�సంవత� ర�ల��.  ఈ  సంఖ�   ప�గణన  న�స�ం�  �బహ� �క�   ఆ��        
అ�� త�,  అనంత�,  ఆశ� ర� �గ�  �చ�ం��.  ��  �త� త� దృ���       
��న�  అ�  ఒక  ���  ���నంత�  స� ల� �ల�  ��త�.  అ�� ం��         
మ�స��ద�  నం�  ఏర� �  ���డగల  వ�  ఈ  ‘�రణ  స��ద�’  నం�          
అసం�� క��న  ��హ� �  ఆ�ర� ���   అస��ం�  �ం��.  �బహ�   మ��        
అత�  సృ��  య�న�  ��క  జగ��  నంద�  �గ��.  క�క  అ�  �త� ప�వర �న           
�ల��   �ం��.   

 
��క  జగ��  నంద�  �బహ� ���  �డ  జనన�,  �ర�క� �,  �గ�,         

మరణ�ల�  అ���  ��ల�.  ��  అత�  ఈ  �శ� క�ప  �ర� హణ�న         
�పత� ���  ������  �వయం�  �య���నం�న  �ంట�  �� ��       
�ందగల�.  మ�తప�� �  (స�� � ��)  �బహ� �క�న�  ఉద��ంప  బ���.       
ఈ  �బహ� �క�  ��కజగ��న  అ�� న� త�  ఉన� త�క  వర ��న  �న�   స� ���         
�క�ల�� �  అంత�ం�న  �దప�  ����ం��.  ��  �ల�కమ�న  ��క        
�పకృ�  �యమ�  న�స�ం�  �బహ� �,  �బహ� �క  ���లంద��       
మరణ�న�   ���వల��   వ�� �.   

 
 
  

8.18  

అవ� ��ద� � క �య:   స�� :   �పభవన�� హ�గ�   I  

���� గ�   �ప�య��   త���వ� క �సంజ��   II  

 
అ��ద�  

�బహ� ���  పగ�  సమయ�  ఆరంభ�నంత�  ��లంద��  అవ� క �  ���        
�ం�  వ� క ��  �ం�,  �దప  అత�  ���  ��రంభ�నంత�  ���  అవ� క ��          
నం�   �నమ���.   
 
 
 
 
 
 
 



అష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

8.19  

�త��మ:   స   ఏ�యం   ���    ���    �ప�య�   I  

���� గ�   వశ:   �ర�   �పభవత� హ�గ�   II  

 
అ��ద�  

�బహ� ���  పగ�  సమయ�  ఆరంభ�న��  ��లంద��  మరల  మరల        
వ� క �మ��   అత�   ���   ఆరంభ�నంత�   �వ��   న�ం��.  

 
�ష� �  

ఈ  ��క  జగ��నం�  �న��ట�  య�� ం�  మంద����  ఉన� త        
�క�ల�  ��న�,  �శ� య��  ఈ  ��క�న�  ���  �వల�  వ�� �.  ��          
�బహ� ���  పగ�  సమయ�న  ఈ  ��క  జగ��  నంద�  ఊర�� ,  అ��క�లం�          
తమ  �ర� �ల�  �పద�� ంపగల�.  ��  �బహ� ���  ���  అ��ంచగ�        
�రంద��  న�ం�����.  ��  తమ  ��క  �మ� కర� ల�  �బహ� ���  పగ�         
సమయ�న  ప�  �ధ��న  �హ�ల�  �ం���.  అత�  ���సమయ�న        
శ�ర���  ��  ��� భగ���  �హ�న  ����ం�,  ���  �బహ� ���  పగ�         
ఆరంభ�నంత�  ���  వ� క �మ��ం��.  ‘���   ���   �ప�య�’  –  పగ��ట         
వ� క ��  ���  యం�  ���  న�ం��.  �వ��  �బహ� ���  ��త�  ��య��          
�రంద��  న�ం�  ��� �  సంవత� ర��  అవ� క �మం�  �������.       
మ��క  �గ�  నం�  �బహ� ���  ���  జ�� ంచగ�  ���  ���         
వ� క �మ���.  ఈ  �ధ��  ��  ��క  జగ��  �య�త  బ��ల���.  ��          
��కవం��న  �న��  కృష��తన� వం��,  “హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�కృష�       
హ�హ�  /  హ��మ  హ��మ  �మ�మ  హ�హ�”  అ�  మ�మం�త��  జ���           
భగ���  భ� ��క ��వ  యం�  తమ  �నవజన� �  ����  ����ం��.  ఆ         
�ధ��  ఈ  ��త�  నం�  �వ� �న  కృష��క��  ��  �నర �న� ల�  ����ండ          
�శ� �నంద��   �ందగ����.  

 
 
 

8.20  

పరస��� ��   ��   ��    వ� ��    వ� ��త� �తన:   I  

య:   స   స�� �   ���   నశ� ��    న   �నశ� �   II  

 
అ��ద�  

ఈ  వ� ��వ� క �  జగ��న�  అ�త�న,  �శ� త�న  మ��క  అవ� క �  �పకృ�         
కల�.  అ�  పర�త� ృష���,  �శర�త��  అ��న� �.  ఈ  ��క        
జగ��  నం�  గల  సమస��  న�ం�న�  అ�  ��త�  య�తథ��  ���          
�ం��.   

 
 



అష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

�ష� �  
��  కృ�� �  ఉత� ృష��న  ఆ�� �� కశ� �  �వ� ��,  �శ� త��       

అ��న� �.  �బహ� ���  పగ�  సమయ�నం�  వ� క ��,  అత�  ���        
సమయ�న  న�ం�  ��క  జగ��  యంద�  ��� ల�  అ�  అ�త�  �ం��.          
��కృ�� �  ఉన� తశ� �  ��క  �పకృ�  �ణ�న�  ����  వ� ��క�న�.  ఉన� త         
మ��   �� న�పకృ��   ఇ�వర�   సప���� య�న   �వ�ంపబ�న�.   

 
 
 

8.21  

అవ� ��/�ర   ఇ�� క �స���:   పర�ం   గ��   I  

యం   ��ప�    న   �వర���   త�� మ   పరమం   మమ   II  

 
అ��ద�  

��ంత  తత�� ���  ���  అవ� క �మ��,  అ�రమ��  వ��ం��,  ఏ�        
పరమ  ల�� ��  ��యబ��న� �,  ఏ  �ప�శ��  �ం�న  �మ� ట  ���         
��క�   �����   అ��   �   �వ� �మ�.   

�ష� �  
������న  ��కృ�� �  �వ� �మ�  ‘�బహ�   సం�త’  యం�  ‘�ం�మ�        

�మ�’  అన�  ��కల��   �ర��న��  �� న��  వ� �ంపబ�న�.  ��క        
వృం�వన��  ��వబ�  ��కృ�� �  �మ�  �ం�మ�ల�  ��� త�న       
�ధ�ల�  అల���ం��.  అక� డ  ��నంత�  అ�� రక��న  భ�� �ల�       
(ఫల�ల�)  సమ���   ‘కల� వృ���’  మ��  ఆ�య��  �ల�స�       
‘�ర�’  ���లనబ�  �మ����  �డ  ఉం��.  ఈ  �మ�  నం�         
భగ���  ల�ల�ల�  ల�� ��ల�  ��ంపబ��ం��.  ఆ�  ����       
మ��  సర� �రణ�ర��న  ��ం���  అత�  అక� డ  ��వ  బ��.  అత�         
మ�ర��  ���ద�  ���ం��.  (��ం  క� ణన��).  అత�  �వ� �ప�        
సర� జగ�� హనకర�న�.  అత�  ��త��  పద� దళ�ల  వ��,  అత�  �హ�య        
�ల�ఘ  వర ���  ���ం��.  పర�కర ���న  అత�  �ందర� �  ���        
మన� �ల�  అ�శ�ం�నంత  మ�హర��  �ం��.  అత�  ��ంబర��       
ధ�ం�  కంఠ�న  �వ� �న  �ష� �ల�,  �ర�న  �మ�  �ంచ��        
��� �ం��.  ఆ�� �� క  జగ��  నంద�  పర�న� త  �క�న  తన        
�వ� �మ��(��క  వృం�వన�)  ���   ��కృ���  భగవ��త  యం�  ఇక� డ        
�చన��య��  ��త�  ���  ��� �.  ��  �స�ృత�న  �వరణ�  ‘�బహ�          
సం�త’  యం�  ��పబ�న�.  భగవ��మ�న�  పర�న�  మ�క�  �ద��,        
అ��  పరమ  గమ� �� న�  :  “���న�   పరం  ��� �  �  ���   �  ప�  గ�:”  అ�              
క�ప�ష��  (1.3.11)  �ం�  ����న� �.  ���  ���  �ం�న  �మ� ట  ఈ  ��క           
జగ��న�  ఎన� ��  �����.  ఒ�రక�న  ల�ణ�ల�  క��  �న� ం�న  ఆ         
��కృ�� �  �వ� �మ�న�  మ��  ��కృ�� ���  ఎ��  �ద�  ��.  ఈ  ���          
���నగర�న�  ఈ�న� ��  �ంబ��ళ�   �ర��  గల  వృం�వన�న�       
�ప��ప�.  ��కృష�భగ���  ఈ  ���  అవత�ం�న��  �రత�శ���       



అష���� య� భగవ��త   య�తథ�  
 

మ��  మండల���  ఎ�బ����  చదర��ళ�   ���ర ��  గల       
వృం�వనమ�   ఆ   �ప�� క   �ప�శ�   నం�   ���ం��ం��.  

 
 
 

8.22   

��ష:   స   పర:   �ర�   భ�� �    లభ� స�� నన� �   I  

య�� న�:�� �   ���   �న   సర� �దం   తత�   II  

 
అ��ద�  

స�� లకన� �  అ���న  ������  అనన�   భ� ��త�  �ందద�న��.       
అత�  తన  �వ� �మ�  నం�  ����న� �  సర� �� ��  ��� �        
మ��   అత�   యం�   సమస��   ����   క���న� �.  

 
�ష� �  

పరమ����న  ��కృ�� �  �మ�  �న�వృ��  ర�త�న  పరమ       
గమ� �� నమ�  ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.  ‘�బహ�   సం�త’  అ��  �వ�   �మ��          
‘ఆనంద�న� య  రస�’�  వ� �ం�న�.  అన�  అక� డ  సర� �  ఆ�� �� �నంద��        
�ం��ం��.  అక� డ  �పక�తమ�  ��ధ� మంత�  ఆ�� �� క  ఆనందమయ�       
��  ��క�  ��.  సప���� య�  నం�  �వ�ంపబ�న��  అక� డ  �పక�తమ�         
జగ��  సర� �  ��కృష�భగ���  ఆ�� �� క  శ� ��  సంబం�ం�న�  క�క  అక� �         
��ధ� �  ������  స� �పశ� �  ��� ర�  అ��న� �.  ఈ  ��క  జగ��న�         
సంబం�ం�నంత  వర�  భగ���  తన  �వ� �మ�  నం�  స�  ����న� �,         
తన  ��క  శ� ��  సర�   �� ప��  �ం��.  ఈ  �ధ��  భగ���  తన  ఆ�� �� క            
మ��  ��కశ��ల  �� �  ఆ�� �� క  మ��  ��క  జగ��ల  �ం�ం�  యం��          
సర� ��  ���  �ం��.  ‘య�� న�:  �� �’  అన�  సర� �  అత�  యం�          
����న� ద�  �వ�.  అన�  అత�  ఆ�� �� క  �క  ��క  శ� �  యం�  సర� �           
���   �ం��.   ఈ   �ం�   శ��ల   �� ��   భగ���   సర� �� ��   �ం��.  

 
‘భ�� � ’  అ�  పద�  �� �  ఇక� డ  స� ష���  ��ంపబ�న��  �వ� �న         

కృష��క�  నం�  ��,  అసం�� క���  గల  ��ంఠ�క�  లం�  ��         
�ప��ం�ట  �వల�  భ� ��� �  �వ  �� ��  �ధ� �  �గల�.  ఇతర         
��న����  ఆ  �వ� �మ��  ��ట�  �డ� డ�ల�.  ������       
మ��  అ��  �మ��  “ఏ�  వ�  సర� గ:  కృష�”  –  ఆ  �వ� �మ�న  ��కృ�� డ�            
�మ�  గల  ������క� �  �ం�న�  ‘��ల�ప�� ప�ష��’  (1.19)       
వ� �ం��న� �.  అత�  �వ� క�����.  క�క�,  ������  ఏక�ప�న       
అక� డ  ����నప� ���  అత�  ��� �  �� ంశ  �ప���  �స��ం�  �ం��.         
ఫల�ల�,  �ష� �ల�,  ప�త�ల�  క���ం�  �శ� ల��  ����న�        
వృ���  అ��  �ద��  �ల� బ�న�.  ��కృ�� �  �� ంశ�ప��న       
��ం��ప��  చ��� ��ల�  క��  ���త���,  ����క��,  �శ��,       
�ధ��,  అ�����,  హృ����,  సంకర ���,  �ప�� �� �,  ��ధ��,       
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�����,  ��ద��,  జ�ర ���,  ��య��,  �మ��,  పద� ���       
వం�   ��ధ   �మ�ల�   ��వబ���.  

 
భగ���  తన  �వ� �మ�న  ��క  వృం�వన�న  స�  ���  �న� �         

సర� ��  �� �ం�  �ం�ట  �త  సమస��  సల�ణ��  �న��  �ం�న�,         
‘��క  ఏవ  �వసత� ��త� �త:’  అ�  ‘�బహ�   సం�త’(5.37)  ��రపర��న� �.  అ��         
‘�� �శ� త�ప�ష��’  (6.8)  నం�  ��పబ�న��,  ��కృష�భగ���  అత� ంత       
�ర�  నం�న� �  అత�  శ���  సర� �� పక  శ��ల�ట�  జగ��  నంద�         
సర� ��  �షర�త��  �కమపద���  ఎ�వం�  �ర��  జరగ�ం�       
�ర� �ం��న� �   (ప�స� శ� ��� ��వ   ��య�   �� ���   ��నబల���   చ).  

 
 

8.23  

య�త   ��   త� �వృ���వృ��ం   �వ   ��న:   I  

�ప��   ���   త౦   �లం   వ�� �   భరతర�భ   II   

 
అ��ద�  

ఓ  భరతవంశ  ���� �!  ఏ�  �ల�లం�  ఈ  జగ���  ��ట�� �  ��          
��క�  ���  వ�� ట  జ���  �క  �����ం��  ��  ���� �         
�వ�ం�ద�.  

�ష� �  
సం�ర���  శర�గ��న��  ������  �ద�భ���  ���� �  ఏ       

�ధ��  శ�ర��  ��వవల�  వ�� న��  �షయ��  ఏ  ��త��        
ప��ం��న�.  సర� ��  �వల�  ��కృ�� �  ��ల�  ���  ��  అత� ంత         
�లభ�గ�,  ఆనంద�గ�  భగవ��మ��  ����.  ��  �ద�భ���       
�����,  కర� �� న  హఠ���  ఆ�� ���  పద��ల�  ఆ�రప�       
�ం�����,  త�న  �ల�నం�  �హ��  ���  జనన  మరణ�ల�  ��న         
ఈ   జగ��న�   ���వ���   ��   �శ� �ం��వల�   �న� �.  

 
��  ప��ర�త� ��  ��ం�న�  ఈ  ��క  జగ���  ��ట�  స��న         

����,  సందర� ��,  �ల��  �ర ��ం��గల�.  ��  అత�  ప��ర�త� ��        
�ంద��  అత�  సఫలత  �దృ�� క��  త�న  సమయ�న  జ��  అత�         
�హ�� ���  ఆ�రప��ం��.  �క ���న  ఏ  సమయ�న  మర�ం�న�       
�న��  ���  జ�� ంప�  అ��  �షయ�ల�  ���   ��కృష�భగ���  ���         
��క�న  �వ�ంప��� �.  ఆ��� �న  ��  బల�వ  ��� �ష�ల  �� �� న�        
న�స�ం�  ‘�ల:’  అ�  సంస� ృత  పద�  ఇక� డ  �ల�  �క�   అ���న�వత�          
��ం��న� �.  
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8.24  

అ�� ��� �రహ:   �క �:   ష�� �   ఉత��యణ�   I  

త�త   �ప��   గచ� ��   �బహ�    �బహ� ��   జ�:   II  

 
అ��ద�  

పర�బహ� �  ���న  �బహ� ���  అ�� ���  �ప�వ�  నం��,  �ం�        
యం��,  పగ�యంద�  ఏ��  �భఘ�య  యం��,  �క �ప��  నం��        
�క  ��� �  ఉత�ర�న�  �ప��ం�  ఉత��యణ  �ణ� �ల�  నంద�        
ఆ�  �స�  లం��  ఈ  జగ��  ��ట  �� �  ఆ  పర�బహ� ��          
�ం���.  

�ష� �  
అ�� ,  �ం�,  �న�,  �క �ప��  అ����  ���   ���న��  ���         

‘అ���క’  �వత�  (అ���న�వత�)కలర��,  ��  ��త�   అం�మ  ��త�        
త�న  ఏ�� ట��  ���ర��  మన�రగవ��.  మరణ  సమయ�న  మన��         
���  మ�కజన� �  �ం�న��  ���.  ��  ���  �న  ��పబ�న  సమయ�          
లం�  �దృ�� క��  ��,  �పయత�   �ర� క��  ��  �హ��  ���న�  ��          
���ర  ‘�బహ� �� �’�  �ందగ����.  ���� స�  నం�  �పగ�  ��ం�న        
���  ��  �హ�� ���  ��ట�  త�న  �ప�శ��  మ��  �ల��         
�ర ��ం�  �గల�.  ఇత�ల�  అ�  �ధ� �  ��.  ఒక�ళ  �దృ�� క��  ��          
ఆ  �భఘ�య�  మర�ం�న�  ��  మరల  జననమరణ  చ�క�నం�  ���         
�ప��ంప�.  ���  ��  ���  జ�� ం�ట�  అవ�శ��  ఉం��.  ��         
కృష��తన� వం��న  �ద�భ���  తన  �హ��  �భసమయ�న  ���న�,       
అ�భ  సమయ�న  ���న�,  �దృ�� క��  �క  �ర� �� �శ  �ప�ర��        
���న�   ���   వ�� న��   భయ��   ఏ��త�   క���ండ�.  

 

8.25  

��   ���స��   కృష�:   ష�� �   ద��యన�   I  

త�త   ��న�మసం   �� ��� �   ��ప�    �వర��   II  

 
అ��ద�  

�మ  సమయ�  నం��,  ���యం��,  కృష�ప��  నం��,  ��� �        
ద�న�న�  �ప��ం�  ద��యన  సమయ�  నం��  మర�ం�  ��        
చం�ద�క��   �ం�న�   మరల   ��క�   ���వ�� �.   

 
�ష� �  

��క�న  �మ� కర� �  మ��  యజ���న�  లం�  �����న��       
మర�నంతర�  చం�ద�క��  �ం��ర�  ��మ�� గవత  తృ�య      
స� ంధ�న  క�ల��  ����.  అ��  ఉన� త  ���  చం�ద�క�న  �వతల         
గణన�  �ప�ర�  ప��ల  సంవత� ర��  ��ం�  �మరస��  �న�        
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���  ��త��  అ�భ�ం��.  ��  �వ��  ��  మర�  ��క�న�  ���          
వ���.  ���బ��  ��క  ఇం��య�ల�  అ��త�  ��న� �,       
చం�ద�క�న   ఉన� ��న   ���   �వ�ం��ర�   ����న� �.   

 
 

8.26  

�క �కృ��   గ�   �� �   జగత:   �శ� �   మ�   I  

ఏక�   �త� �వృ��మన� �వర��   �న:   II  

 
అ��ద�  

�����య�  న�స�ం�  �క �గ�  కృష�గ�  అ�  ఈ  జగ���  �����         
�ర���  �ం�  కల�.  �క �గ�న  మర�ం���  ���  ��ం��,        
కృష�గ�న   మర�ం���   ���   వ�� �.  

�ష� �  
మరణ�  మ��  �న�గమన�ల�  ��� న  ఇ�  �వరణ�  ఆ�ర�   ��ల         

బల�వ  ��� �ష��  ‘�ం��� ప�ష��’  (5.10.3-5)  �ం�  ఉ�హ�ం��.       
�మ� కర� ల  యం�  �శ�ం����,  క�� త�న  ���� క  �వ�ల�       
��న���  అనంత�ల�  �ం�  జననమరణ�ల�  �న�  ��� �.       
�జ�న�  ��కృ�� �  శర��ంద�  �రణ��  ��న� ��  పరమగ��       
�ంద��.   

 
 

8.27  

��   సృ�   �ర�   �న   �� �   �హ� �   కశ� న   I  

      త�� త� �� �   ���   �గ���    భ���న   II  

 

అ��ద�  

ఓ  అ���!  భ���  ఈ  �ం�  �ర��ల  ���నప� ���  ఎన� ��  కలత          
�ంద�.   క�క   ��   భ� �యం�   స�   ���డ�   క�� .   

 
�ష� �  

��క  జగ���  ��న�� �  ఆత�   అ�స�ం��  ��ధ  �ర��ల  వలన         
ఎన� ��  కలత  �ంద�డద�  ��కృ���  అ���న�  ఇక� డ  ��ం���� �.        
������  భ���న� ��  ��  �దృ�� క��  మర�ం��,  �ప�ద�       
వలన  మర�ం��  ��  �ర� �� �శ�  న�స�ం�  మర�ం��న�       
�ం�ంప��.  భ���  �వల�  కృష��తన� �  నం�  ��ర��  �ల��        
�రంతర�  ‘హ�  కృష�’  మ�  మం�త��  జ�ంపవ��.  �న  ���న  ఈ  �ం�           
�ర��లం�  ���  ���   �ం�ం�న�  అ�  �వల�  కలత�  ��త�         
�రణమ�న�  అత��గవ��.  ��కృష�భగ���  భ� ��క �  �వ  యం�       
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�రంతర�  �ల��  �ం�ట�  కృష��తన� �న  �ల��ట�  గల       
అ�� త�మ�న  �ర��.  క�క�  భగవ��మ��  ��� �ర ��  �ఖకర�,       
��� త�,  సరళమ��.  ఈ  ��క�న  ‘�గ�క �:’  అ�  పద�  �ప�� �ం�         
�ప�న�న�.  �గ�  నం�  ����న����  తన  కర� ల�� ం�  యం�  ఎల��� �         
కృష��తన� వం��  �ం��.  క�క�  �ప��క� �  ��క  �షయ�  లం�        
అ�స���  కృష��తన� �  నం�  సర� ��  ఒన�ంపవ�న�  ��ల  �ప  ��� �         
ఉప��ం��(అ�సక �స�   �ష��  య�ర��ప�ంజత:)  ‘�క ���గ� �’     
అనబ�  ఈ  ��న�  �త�  �న��  ప��ర�త� ��  ��ంపగల�.  క�క�         
భ���న� ��  ఈ  ��ధ  �ర��ల�  కలత�ంద�.  ఎం�కన�  అత�  భ� ��క �         
�వ  �� �  ��  �వ� �మ��  ��ట  �శ� యమ�  ఎ��ట�  అం�ల�         
�రణ�.   

 
 

8.28  

���   య���   తప��    �వ   ���   య�� ణ� ఫలం   �ప�ష��   I  

అ�� �   తత� ర� �దం   ����    ��   పరం�� న���   �ద� �   II  

 
అ��ద�  

��ధ� యన�  వలన�,  ��వ  తప�� ల�  ��న  య�� చరణ�  వలన�,        
�న�ల  వలన�,  భ� ��క �  ���ర���  �ప��  �న���       
ఆ�� �� క��  మ��  �మ� కర� �  అ�స�ం�ట  వలన�  క��       
ఫ�త��  ల�ంపక��.  �వల�  భ� ��క �  �వ  �చ�ం�ట  �� �  అత�         
�ట�� ం��  �ం�ట�  �క  అంత� �న  �శ� త�న  �వ� �మ��       
�త�   �రగల�.  

�ష� �  
ఈ  ��క�  కృష��తన� �  మ��  భ� ��క �  �వ�  ���   �ప�� క��         

వ� �ం�  సప�మ,  అష���� య�ల  ��ంశ�.  �న��  ఆ�� �� ���� �       
�� �శ�  నం�  ��ధ� యన�  ��ం��  అత�  �� �శ�న  అ�కర�ల        
త��ష�ల�  ఆచ�ంచవ��.  �బహ� ��  ఆ�� �� ���� �  ఆ�శమ�  నం�       
�వ���  ��ం��,  �ప�  గృహ�  �ం�  ���  �� క�ం�  ���  ���న�          
అ�� ంపవ��.  అత�  ���  ��  ఆజ�న�స�ం��  ఆ�ర��  �గ�ంపవ��.        
ఒక�ళ  ���  �జన�న�  ��వ�న� �  అత�  ఆ��  ఉపవ�ంపవ��.        
ఇ��   �బహ� చర� ��   అభ� �ం����   ��ంపబ�న   ���    ��క   �యమ��.  

 
��� �  ఆ  �ధ��  ���  ఆ�శయ�న  ఐ�  �ం�  ఇ�వ�         

సంవత� ర�ల  �ల�  వర�  ��ధ� యన�  ��న  �మ� ట  అత�  ప��ర�         
ల�ణ��  క��న  �న���  ��ం��.  �స�వ�న�  ��ధ� యన�       
అ�న�  కల� �ప�ల  ��ద�  �ర�  �క  �న��  ఉత�మ  ���వృ��  �ర�          
ఉ���ంపబ�న�.  ఈ  ��ణ�  ���న  �మ� ట  ��హ�  ����  గృహ�� �శమ�         
నం�  �ప��ం�ట�  �బహ� ���  అవ�శ�వ� బ��.  గృహ����  ఇంక�       
అ�క�న  ఆత� ��స��  �ం�ట�  అత�  అ�క�న  యజ��ల�  ���        
భగవ��త  ప��డవ  అ�� య�  నం�  వ� �ంపబ�న��,  �శ�ల��తతల       
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న�స�ం�  సత�� రజస��  �ణ�ల�  ��న  �న�ద�ల�  ఎ��  �న�ల�        
�డ  �యవల�  �ం��.  గృహ�� �శమ�  �ం�  �ర�ం�  అత�        
�న�ప�� �శమ��  �గ�ం�న  �మ� ట  వన�లం�  �వ�ం�ట,  వల� �ల�       
ధ�ం�ట,  �ర�  ���న  �ం�ట  వం�  అ�కర�ల  క�న  తప�ల         
�చ�ంపవ��.  ఈ  �ధ��  �బహ� ��� �శమ��,  గృహ�� �శమ��,      
�న�ప�� �శమ��,  ఆ  �దప  స�� � ��శమ��  చక� �  అవలం�ం�ట  �� �        
�న��  ��త�  నంద�  ప��ర�త�   ����  ఉద��ంపబ��.  అ�����  �ంద�         
స� ర ��క�ల�  ఉద��ంపబ���.  ��  తమ  అ�� స�  నం�  మ�ంత        
అ�వృ���  ��ం�న�� �  ఆ�� �� క  జగ��నంద�  ���ర  ‘�బహ� �� �’  నం�        
��,  ��ంఠ  �క�  నం�  ��  కృష��క�  నం�  ��  �� ��  ��ంపగల�.  ఈ            
�ర��   �ద�ఙ� య�   నం�   �� ��ంపబ�న�.  

 
��  కృష��తన� �  ��ష�త  �మన�  �వల�  ��కృష�భగ���  భ� ��క �  �వ         

యం�  �ల��ట  �� ��  �న��  ����శమ�ల  యంద�  సర� కర� ల�        
�ంట�   అ�గ�ం�న�డ��.  

 
‘ఇదం  ���� ’  అ�  పద��  ��కృ���  ఈ  అ�� య�  నం��  మ��          

సప���� య�  నం��  ��న  ఉప�శ�ల�  �న��  అవ�హన       
���నవ�న�  ��ం��న� �.  ఈ  అ�� య�ల�  �ం�త� �  �� �  ��        
ఊ�కల� నల�  ��ండ,  భ��ల  �ంగత� �న  �శవణ�  ���   అవ�హన        
����ట�  �పయ�� ంపవ��.  �తయంద�  సప���� య�  �ం�      
�� ద��� య�ల  వర�  గల  అ�� య�ల�� �  భగవ��త  �ర�  �న� �.        
�ద�  ఆ�  అ�� య���  �వ�  ఆ�  అ�� య���  ఆ�� దన��  క��న         
ఈ  న�మ  గల  ఆ�  అ�� య��  భగ����  �పత� ���  ర�ంపబ��న� �.         
భ��ల  �ంగత� �న  భగవ��త�  (�ఖ� ��  మధ� �న�   ఈ  ఆ�        
అ�� య�ల�)  అవ�హన  ����  అదృష��  �న���  క��న�  అత�        
తప�� ల�,  యజ��ల�,  �న�ల�,  �వ�  కల� న  ల�� ం��  అ�గ�ం�న        
�డ��.  ���  �నవజన�   �ంట�  సఫల�  మ�న� తమ��.  ఎం�కన�        
���� �  క��  ఫల�ల  న�� ం��  �న��  �వల�  కృష��తన� �న        
�ల��   �లభ��   �ందగల�.  

 
భగవ��త  యం�  ఏ  �����  ��� స�న� �  �న��  భగవ��త�  భ���         

�ం��  అభ� �ంపవ��.  ఎం�కన�  భగవ��త  భ��ల�  ��త�  ����        
అవగతమ�న��,  ఇత��వ� ��  భగవ��త  ��� ��శ� ��  ����      
ఎ�గ�ర��  చ����� య�  ఆరంభ�న  స� ష���  �ప� బ�న�.  క�క�       
భగవ��త�  �న�క  కల� �ప�ల  �ం�  ��ండ  కృష�భ��ల  �ం�  ��త�         
��� �నవ��.  ఇ��  �శ�� ��� స�ల�  �దర� న�.  భ��ల  �ంగత� �న�       
అ�� �ం�  ���  �ం�న�� �  �న��  భగవ��త  అధ� యన��  �స�వ��        
ఆరం�ం�  ���  అవ�హన  ����ట�  అ��డ��.  భ��ల  �ంగత� �న  క��         
��గ��  �న��  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల�నగల�.  ఈ  �వ  ��కృష�భగ���          
��� �  మ��  అత�  �మ  �ప  �ణ  �లల�  ��� న  సమస�  సం�హ�ల�           
����  �ల�ం��.  ఈ  సం�హ�  ల�� ��  న�ం�న�� �  �న��  తన         
అధ� యన�  నం�  మ�ంత  అ�క��  ����డ��.  అ�� డత�  భగవ��త        
అధ� యన�  నం�  ���  �ం�,  ��కృ�� �  ���   స�  స� �ంచగ��  కృష��తన�           
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����  �����.  అ��  కృష��తన� �  ���  అ�వృ���న�� �  అత�        
కృష���మయం�  ����  �మగ� మ��.  �నవజన�   యంద�  ఇ��  అ�� న� త        
ప��ర�త�   ���,  ఆ�� �� ��శ�  నంద�  కృష��క�న  ��క  వృం�వన�న�        
భ���   ��� �.   అక� డ   భ���   �శ� �నంద��   �ం��.  

 
��మద� గవ��త  యంద�  ‘భగవ��� ��’  అ�  అష���� య�న�      

భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.   
 

 
---------  
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నవ��� య�  

పరమ�హ�    �� న�  
 
 

9.1  
��భగ���చ  

ఇదం   �   �   �హ� తమం   �పవ�� మ� న�య�   I  

�� నం   ��� నస�తం   య�   �� ��    ��� �   ���II  

 
అ��ద�  

��కృష�భగ���  ప���  :  ��య�న  అ���!  ��  �  �డ  ఎన� ��          
అ�య  కల�డ�  �నం�న,  అ�భవస�తమ�  ఈ  �హ� తమ  �� న��        
మ��  ��� న��  ��  ��య��ద�.  ���  ���న  �మ� ట  ��క         
��త���   వలన   క���   � �శ�ల   �ం�   ��   ����డ�   �గల�.  

 
�ష� �   

భ���  ������  ���   అ�క��  �శవణ�  ��న�ల�  మ�ంత        
అ�క��  ఆత� ��స�  �ం��ం��.  ఇ��  �శవణ  ��న�  ��మ�� గవత�        
నం�  ఈ  �ధ��  �పశం�ంపబ�న�  :  “������  సం�శ��        
పరమశ� �వంత��.  భగవ�  సంబం�త  �షయ�ల�  భ��ల  �ంగత� ��       
చ�� ం�న�  అ�  అ����  వ�� �.  అ�  అ�భవ�ర� క�న  ��నమ�ట  �త         
ఇ�  ఎన� ��  �న�క  కల� �ప�ల  �క  ��క  ��� ం�ల  �ంగత� �న         
��ంపబ�ట�   ����.”  

 
భ���  స�  ��కృష�భగ���  �వయం�  �ల���ం��.  అ��       

కృష��తన� వం��న  ���  మ�గత��,  �శద��  �గ�ం�న  భగ���  భ��ల        
�ంగత� �న  తన�  ��� న  ��న��  ����  అవ�హన  ����  ����  అత��          
�ప��ం��.  ��కృ�� �  ��� న  చర�   అత� ంత  శ� �వంత�న�.  �న��  అ��         
�ంగత�   �గ� ��  �ం�  ఈ  ��న��  అవగత�  ����ట�  �పయ�� ం�న�         
తప� క  ఆ�� �� �����  �ందగల�.  ��కృష�భగ���  తన  శ� �వంత�న       
�వయం�  అ����  మ�ంత  అ�క�న  ఉన� త  ���  �ం�న���        
��త� �ం�ట�  ���వర�  �వ�ం�న  �షయ�  కం��  పరమ  రహస� �న        
�షయ�ల�   ఈ   నవ��� య�న   �వ�ం�   ��� �.  

 
భగవ��త  ఆరంభ�  నంద�  �పథ��� య�  ���  ���న  �గంథ�        

నంత���  ఉ��� త�  వం��  ��  �� �య  మ��  తృ�య  అ�� య�లం�         
�వ�ంపబ�న  ఆ�� �� క�� న�  ‘�హ� �’  అ��న� �.  సప�మ,  అష�మ       
అ�� య�  లం�  చ�� ంపబ�న  �షయ��  �ప�� �ం�  భ� ��క �  �వ�        
సంబం�ం�న�.  అ�  కృష��తన� �  నం�  ��గ��  అ�  కృష��తన� �  నం�         
��గ��  క��ం��  క�క  అ�  ‘�హ� తర�’  అ�  �ప� బ�న�.  ��  ఈ          
నవ��� య�న  �వ�ంపబ�న  �షయ��  �ద�భ� ��  సంబం�ం�న  �నం�న       
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‘�హ� తమ�’  అ�  ��వబ��.  ��కృష�భగ���  అ��  �హ� తమ��న��       
�ం�న��  సహజ��  ����డ��.  క�క  అత�  ��క  జగ��  నం�న� �         
��క  � �శ�ల�  �ంద�.  �������  ��మ�క �  �వ�  హృదయ�ర� క��        
�యదల�న��,  ��క  ��త�  నంద�  బద�  ���  యం�న� ప� ���  అత��         
������  ��ంపవ�న�  ‘భ� �ర�మృత  �ం��’  ��� �న� �.  అ��  భగవ��త        
దశ��� య�  నం�  ��  భ� �  �ర��  నం�  �ల��న��  �క ����డ�         
��పబ�న�.  

 
నవ��� య�  ఈ  �పథమ  ��క�న�  ��ష  ���న� �  కల�.  ��యండ�         

‘ఇదం  ��న�’  (ఈ  ��న�)  అ�  పద�  �శవణ�,  �ర �న�,  స� రణ�,          
�ద�వన�,  అర� న�,  వందన�,  �స� �,  సఖ� �,  ఆత�   ��దన��  అ�         
నవ�ధ  �ర� �ల�  ��న  �ద�భ� ��క �  �వ�  ��ం��న� �.  ఈ  భ� ��క �         
�వయంద�  ఈ  నవ  ��న�ల�  అభ� �ం�ట  �� �  �న��  ఆ�� �� క         
�తన� �న�  (కృష��తన� �న�)  ఉద��ంపబ��.  ఆ  �ధ��  హృదయ�       
��క  ��ష� �  �ం�  ���  ప�నంతట�  అత�  ��కృ�� ��  సంబం�ం�న         
���న��  ����  అవ�హన  ���నగల�.  �స�వ�న�  ���  ���వస��        
సంబం�ం�న��  �ద��  �షయ��  �గ�ం�ట  ��త�  స���.  అ�        
ఆ�� �� �����  ఆరంభ�  ��త�.  �దప  �ప��క� �  �హ�న�       
సంబం�ం�న  �ర� క�ప�ల�,  ��త� �వన  ���న��  ఆ�� �� క      
�ర� క�ప�ల��   న�మ   గల   �ద��   చక� �   �� �ంపవ��.  

 
��కృష�భగ���  మహత�ర�న  శ� ��  ��� �,  అత�  ��ధ  మహత�� �ల�        

��� �,  ఉన� త  �� న�పకృ�ల  ��� �  మ��  సమస�  ��క  జగ���         
��� �  ఇ�వర�  సప���� య�న  చ�� ం�  ��� �.  ఇ�� �  ఈ        
నవ��� య�న   ఆ   భగ���   �భవ��   మ�ంత�   �శ�క�ంపబడ�న� �.  

 
ఈ  ��క�  నంద�  ‘అన�య�’  అ�  సంసృత  పద�  ��  ��� �          

�ప�న�న�.  ��రణ��  ���� �� త�  మ�  ��� ం��న�,  ������న       
��కృ�� �  పట�  అ�య�  క���ం��.  ��నవం��న  �ప�   పం���  ��         
భగవ��త�  అసమంజస�న  �� �� న�ల�  ర�ం�  �ం��.  ��  ��కృ�� �        
పట�  అ�య�  క��  �న� ం�న  ��  �� �� న��  వ� ర ���  �ం��.         
�వల�  భగవద� ��ల�  ర�ంపబ�న��  �� �� న��  ��త�  �స�వ�న�       
����క��న�.  అ���గ���న  ��వ� ��  భగవ��త�  య�తథ��      
�వ�ంప��.  మ��  ��కృ�� �  ��� న  ప��ర�  ��న��  అం�ం�ట  ��         
�య��.  ��కృ�� �  ���   ఎ�గక�  �మర� �  ��ం���  �శ� య��        
����.  క�క  అ��  �� �� న�ల�  �గ�కత�  త� �ంపవ��.  ��కృ�� �  పరమ         
ప����గ�,  �వ�   ����గ�,  ������గ�  �గ�ంపగ��న  ���  ఈ        
అ�� య��   ��� �   �ప�జనకర��   �గల�.  
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9.2  

�జ���    �జ�హ� ం   ప��త�ద�త�మ�   I  
�పత� �వగమం   ధర� � ం   ��ఖం   క��మవ� య�   II  

 
 

అ��ద�   
ఈ  �� న�  �ద� ల  �ల�  ��వం��.  సర�   రహస� �ల�  పరమ         
రహస� �న�.  పరమ  ప��త�న  ఈ  �� న�  అ�భవ�ర� క��  ఆత�         
�క�   �పత� �  �� న��  క�గ��ట�  ధర� �  �క�   ప��ర�  ����         
�న� �.   ఇ�   �శ� త�న�   మ��   ఆచ�ం�ట�   ��� �   �ఖ� కర�న�.  

 
�ష� �  

భగవ��త  యంద�  ఈ  అ�� య�  �ర� �  �వ�ంపబ�న  సకల        
తత�� ��  మ��  ��� ంత�ల  �క�   ��ంశ�నం�న  ఇ�  �జ�ద� �        
��వబ��న� �.  �రత�శ�  నంద�  ���� �ల�  �త��,  క���,       
క���,  �జ�వ�� � �,  �ం��� �,  ��� న��  అ���  ��� �.  అం��        
‘��ంత��త’  రచ�త�న  �� స���  అత� ంత  �ప���.  క�క  ఇక� డ        
ఆ�� �� క  ��న�  నం�  ��  ��  తత�� �  నం�  ��  ఎ��  �రత�  ��.  అ��             
సమస�  ��న�న�  ���  ఈ  నవ��� య��  ��కృష�భగ���       
వ� �ం���� �.  అన�  ఈ  అ�� య�  ���� యన�  మ��  ��ధ  ��ంత         
తత�� �ల  అధ� యన�  వలన  క���  ��న�  �క�   �ర�  �న� �.  �హ� �          
��  �వ� ��న  ��న�  ఆత� ��  మ��  �హ�న��  న�మ  గల  �ద��          
అవ�హన  ����ట  యం�  �ం��క�ంపబ�ట  �త�  ఈ  నవ��� య�        
�జ�హ� ��  ��  ��పబ�న�.  అ��  �జ�హ�   ��న�న�  ప��ర�త� �        
భ� ��క ��వ.  

 
��రణ��  జ��  ఇ��  �హ� �న  ��న�  నం�  ��ండ,  ��క�న         

��న�  నం�  ����  �ం��.  ��న�   �ద� �  సంబం�ం�నంత  వర�         
జ��  �జ��,  ���క  ��స��,  ��క  ��స��,  ర�యన  ��స��,         
గ�త��స��,  ఖ�ళ��స��,  యం�త  ��స��ల  వం�  ����  సంబంధ��        
క���ం��.  �పపంచమంత�  అ�క��న  ���న�ఖ�  మ��  �ప�        
��ల�న  �శ� ��� లయ��  ఎ��   గల�.  ��  �రదృష�వ���  ఆత� �� న��        
���   ��ం�  �శ� ��� లయ�  ��,  ��� సంస���  ఎక� డ�  ��.        
�స�వ�న�  ఆత�   �హ�నం�  ��� �  �ప�న�న�.  ఆత� ���  �హ�న�        
��వ�  ��.  అ�న�  జ��  �ప�న�న  ఆత� �  �ర ��� ప���   ��త�         
��వసర�ల�   అ�క��   ���న� ���ం��.  

 
భగవ��త  �ఖ� ��  �� ���� య�  �ం�  ఆత�   �క�        

���ఖ� ��  ��� ��� �న� �.  ఆరంభ�  నం�  ��కృష�భగ���  ఈ  �హ�        
నశ� రమ��  మ��  ఆత�   అనశ� రమ��  (అన�వన�  ఇ�  ��  �త� �� ��:         
శ��ణ:)  ����ం��.  ఆత�   �హ�  కం��  �న� మ��  ��  స� �వ�         
��� కల� మ��,  �శర�తమ��,  �శ� తమ��  ���  ��ట�  ఆ  ��న�        
నంద�  �హ� �గ�.  ��,  �స�వ�న�  ఇ�  ఆత� �  ��� న  ���  �షయ��          
��ప�ల�.  ��� ���  �ంద�  జ��  ��త�   �హ�  కం��  �న� మ��,         
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�హ�  న�ం�న  �మ� ట  ��  �� ��ం�న  �మ� ట  ఆత�   �న� �  నం�  న��           
���రమ�న�  ��ం�  �ం��.  ��  �స�వ�న�  అ�  సత� �  ��.  �హ�          
నం�  గల  ����ల�న  ఆత�   �హ�  �ం�  �� ��  �ం�న  �మ� ట  ఎ��           
���ర�త  మ��?  అ��  ఆత�   ఎల��� ��  ����ల�.  ఆత�   �త� �న�  ��          
����లత� �  �డ  �త� �  �ండవ��.  భగవ��మ�  నంద�  ఆ  �త� �న         
ఆత�   �క�   �ర� క�ప��  ఆ�� �� క  ��న�  పరమ  �హ� �న  �గ��.  క�క�          
ఆత�   �క�   �ర� క�ప��  ఇక� డ  ‘�జ�ద� ’�  (పరమ  �హ� ��న�)        
��� నబ�న�.  

 
�ద�జ� య�న  ��పబ�న��,  ఈ  ��న�  సమస�  కర� ల  �క�   అత� ంత         

ప��త  �ప�  �న� �.  ‘పద� ��ణ�’  నం�  �న�ల  �పకర� �  �� ��ంపబ�         
��  �ప��  ���  �లమ�  ���ంపబ�న�.  �మ� కర� ల  యం�        
�ల��న��  ఆ  �పఫల�ల  ��ధ  �ప�ల��  మ��  ��ధ  దశల��         
ఎల��� �  బ���  �ం��.  ఉ�హరణ�,  ఏ�న  ఒక  వృ��  �త�న��         
��న�� �  అ�  �ంట�  వృ���  �రగ�.  ���  �ంత�ల�  ప���.  �దట          
అ�  �న� �లక�  �ం�  �దప  వృ��ప��  ���   �మ� ట  �ష� �ల�,         
ఫల�ల�  అం�ం��.  ఇ��  అ�  సం�ర�  �ప��  �ం�న  �మ� ట  ఆ  వృ��           
�త�న�  ��న��  ��  ఫల�ష� �ల  న�భ�ం��.  అ��,  �న��  ఏ�న         
�ప�ర� ��  ఆచ�ం�న��  అ�  �త�న�  వ�  ఫ�ం�ట�  �ంతసమయ�        
�����.  అన�,  ఆ  �ర� ��  ��ధ  దశ�ం��.  క�క  అ��  �ప�ర� �ల�          
�����న�  అత�  �ర� �  ��న  �పకర� ల  ఫ�త�ల  న�భ�ంపవల�        
వ�� �.  ���   �ప��  �జ�ప��  �ండ�,  మ����   ఫ�ం�  �ం��.         
ఫల�ప��  ��� న  �ప�ల  �త�  మన�  కలత�,  �ధ�        
�ం��ం��   (��రబ�కర� �).  

 
సప���� య�  నంద�  ఇ�వ�  ఎ��దవ  ��క�న  �వ�ంప  బ�న��,        

అ�� రక�ల  �పకర�   ఫల�ల�  ���గ  న�ంప  ����న  ���  మ��         
��కజగ��  �క�   ద� ంద� �ల  �ం�  ��� ��  �ం�న  �రణ��        
�ణ� �ర� �లం�  �ల��న��  వ� � �  ������న  ��కృ�� �  భ� ��క �  �వయం�        
�ల�నగల�.  అన�  ��కృష�భగ���  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న��  సమస�        
�పఫల�ల  �ం�  �ం�  �� ��ం�  ��� �.  ఈ  �షయ�  ‘పద� ��ణ�’         
నం�   ఇ��   ��� �ంపబ�న�   :  

 
అ��రబ�ఫలం   �పం   �టం   �జం   ఫ��� ఖ�   I  
�క��వ   �ప�య��   ��� భ� ���త� ��   II  

 
“��కృ�� �  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న���  సర� �పఫల��      

ఫలవంత��న�,  సం�త��న�  ��  �జ�ప��  �న� �  అ�  �కమ��        
న�ం����.”  భ� ��క �  �వ  �క�   ప���కరణ  శ� �  ��� �  బలవత�రమ�ట�  అ�          
‘ప��త�  ఉత�మ�’  అ�  �ప� బ�న�.  ‘ఉత�మ�’  అన�  �వ� �.  ‘తమ�� ’  అన�          
��క  జగ��  �క  అంధ�ర�.  క�క�  ఉత�మమన�  ��కకర� ల�  అ�త�న���.         
��� ���  భ���  ���ల  వ�  కర� ల  యం�  �ల��న��  కనప�న�  ��          
భ� ��క ���  �ర� క�ప�ల�  ఎన� ��  ��కకర� ��  ��ంప��.      
భ� ��గ��  ఎ��,  ���  సంబంధ�  క��న��  ��త�  అ�  ��క��         
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�వ�  ఎ�గగల�.  అ�య�� ��  �పకృ�  ���ణ�ల�  క��త��  ��ండ        
ఆ�� �� క���,   భ� ��ర ���   అ��ం��.  

 
భ� ��క �  �వ  �ర� హణ�  ��� �  సం�ర��నం�న  �న��  ��        

ఫ�త�ల�  �పత� ���  �ందవ�� న�  ఇక� డ  ��పబ�న�.  ఈ  �పత� �        
ఫ�త�  �స�వ��  అ�భవ�ర� క�  �ం��.  ��కృ�� �  ప��త  �మ�ల�        
(హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�కృష�  హ�హ�  /  హ��మ  హ��మ  �మ�మ  హ�హ�)  అ�           
�షర�త��  జ�ం�  �న��  ఆ�� �� �నంద��  �ం��  ��క       
��ష� �ల  �ం�  ��ఘ�  �����  ప���డ��.  ���  మన�  �పత� ���         
గమ�ంపవ�� �.  �న��  �శవణ��  ��ండ  భ� ��క �  ��సం�శ�ల�       
�ప�ర�  ��ట�  ��  కృష��తన�   ఉద� మ  �ర� క�ప�ల�  �డ� �న�        
�కమ��  �న��  మ�ంత  ఆ�� �� క  ���వృ���  ��ంపగల�.  ఈ  ఆ�� �� క         
����వృ��  అ�న�  అత�  ఏ  �ధ�న  �ర� �  �ద� ల�  ��  �గ� తల�  ��           
ఆ�రప�  �ండ�.  ఈ  ��న�  పరమ  ప��త�నం�న  �వల�  ��యం�         
�ల��ట   �� �   �న��   ప����   �గల�.   

 
‘��ంత  ��త�’  (3.2.26)  లం�  �డ  ఇ�  �షయ�  ఇ��  �వ�ంపబ�న�          

:  “�ప�శశ�   కర� ణ� �� ��”  అన�  “భ� ��క �  �వ  ��� �  శ� �వంతమ�ట�,  అ��          
భ� ��క �  ���ర� �లం�  �ల��నంత�  �న��  తప� క  ��న��స�       
�ం��.”  �ర� జన� �న  ������న  �ర��  వృ�� ంత�  ఇం��  చక� �        
�దర� న�.  ఆ  జన� �న  అత��  ఉన� త  �ద� ��,  ఉన� త  �ల�న  జ�� ం�ట          
��  జ�గ��.  ��  అత�  త��  మ�భ��ల  �వయం�  �ల��న��  అత�          
��  ��  �వయం�  �ల���.  ��� ���  త��  �న�వం�  సమయ�న         
స� య��  అత�  అ��  �ప�   భ��ల�  ��ం��ం��.  �రద  ��  స� య��          
ఇ��   ��� ��� �   :  

 
ఉ�� ష���న����   �� �:   సకృ�   స�    ���   తద�స���� ష:   I  
ఏవం   �పవృత�స�    ��ద��తసస�ద�ర�    ఏ�త� ��:   �ప�య�   II  

 
��మ�� గవత�  నంద�  ఈ  ��క�నం�  (1.5.25)  �ర��  తన  �ర� జన�          

వృ�� ంత��  ��� �న  �� స����  వ� �ం���� �.  ���� స�   సమయ�న       
�ప� భ��ల�  �ల�వ���  �వలనం�ం��  ��  స�� �త  �ంగత� ��       
�ం��న�  �ర��  ��� ��� �.  ��  ఆ�ర��తల�  ��భ�  ��ట        
యం�  �ల��న  అత�  ��� ���  ��తల�  ఆ  భ���  ���న  �����          
�ప�ద��  ఉ�� ష���  �గ�ంపదల��.  �మ� ట  ఉ�� ష��న�  ���  అ� �ం�        
��  అ�మ��  ���  ��ం�  తత� �త��  సర� �పఫల�ల  �ం�        
����డ�� �.  అ��  ఆ  �క ��ష��  ��ంప�,  �కమ��  అత�  �డ  ఆ          
��ల  వ��  ప��త  హృద�డ�� �.  ఆ  �ప� భ���  �శవణ  �ర �న�ల  �� �          
�రంతర  భ� ��క �  ������  ఆ�� �ం�  �ం��.  �ర��  �డ  �కమ��         
అ�  ���  �ం�ం�ం����.  �ర��  ఇంక�  ��మ�� గవత�  (1.5.26)  నం�         
ఇ��   ��� ��� �   :  

 
త��న� హం   కృష�క�:   �ప�య�మ��గ��శృణవం   మ�హ�:   I  
�:   �శద��   �   �పదం   �శృణ� త:   ��య�శవస� ఙ�   మ�భవ���:   II  
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అ��  ��ల  �ంగత� �న  �ర��  ��కృష�భగ���  �భవ�ల  �శవణ        
�ర �న�  లం�  ���  �ం�,  భ� ��క �  �వ  పట�  �ప�   ��క�  �ం�ం�ం�  ���.            
క�క�  ‘��ంత  ��త�’  నం�  �ప� బ�న��,  “�ప�శశ�   కర� ణ�   �� ��”  –          
భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న�����  సర� �  అ�పయత� �గ�      
�పక�తమ�ట�  అవ�హన�  ����ట�  సంభ�ం��.  ���  ‘�పత� ��’       
అన�   ���   అ����   �ం�ట   య�   అం��.  

 
‘ధర� � �’  అ�  పద�న�  ధర� �ర �మ�  అర ��.  �స�వ�న�  �ర��        

������.  ���ల�న  �ద� నభ� �ం�  అవ�శ�  అత��  ల�ంప��.       
�వల�  అత�  తన  త���  ఆ�  ప�ల�  సహక�ం�  �ం��  ��.  ��           
అదృష�వ���  అత�  త��  భ��ల�  �వ  ��  అవ�శ��  �ం�  �న� ం�న,          
���న  �ర��  �డ  అ��  భ��ల�  ��ం�  అవ�శ��  �ం�,  ��          
�ంగత� ��  సర� ధర� �ల  పరమ  ల�� ��  �ందగ���.      
��మ�� గవత�(1.2.6)  నం�  �ప� బ�న��  (స  �  �ం�ం  ప�ధ��   య�         
భ� �ర���)  భ� ��క �  �వ�  సమస�  ధర� �ల  పరమ  ల�� �.  ��� క  జ��  �డ           
��రణ��  భ� ��క �  �వ�  �ం�ట�  ధర� �  �క�   ప��ర�త�   ���య�         
ఎ�గ�ల�.  అష���� య�  �వ�  ��క�  �ష� �నం�  ఇ�వర�       
చ�� ంపబ�న��,  ఆ�� ���  �ర�  ��రణ��  ��క��న�  �వ��  (���        
య���  తప��   �వ).  ��  ఇక� డ  �ర��  ఎన� ��  ���ల�న�         
�ల�క��న�  �ద  ��� ంత�ల�  అభ� �ంప�న� �  ��ధ� యన�      
అ�� న� త�న  ఫల�ల�  ��ంపగ���.  ఈ  ��న�  ��� �  శ� �వంత        
�నడ�ట�  �కమ��  మత�యమ�ల�  ��ంపక  ��న�  �న��       
ప��ర�త� ��  �ంద  వ�� �.  ��  అ�  ఎ��  �ధ� మ��?  ఈ  �షయ�          
‘�ం��� ప�ష��’  (6.14.2)  నం�  “ఆ�ర� ��  ����ద”  అ�  �ప� బ�న�.  అన�         
�న��  ��� వం��  �క��న�  �క  ఎన� ��  ��ధ� యన��  �యక        
��న�,  అత�  మహ���న  �ప�   ఆ��� ల  �ంగత�   మం�న� �        
ఆ�� ����   �వల�న   సమస�   ��న��   �ందగలడ�   ��� �ంపబ�న�.  

 
భ� ��క �  ����న�  ��� �  �ఖకర�న�(��ఖ�)  ఎం��?  భ� ��క �       

�వ  ��� �  �క�   �శవణ�ర ���ల�  క���ం��  (�శవణం  �ర �నం  ��� :).         
�న��  భగ���  �భవ�ల�  �శవణ�  �యవ�� �  �క  ఆ�� �� క        
��న��  ���   �������� �  ��  ���� క  �పవచన�ల�  �ళ� వ�� �.        
�వల�  ��� �  ���  �శవణ�  ��నంత  ��త�న�  �న��        
��నస��ర�న  �యగల�.  భగ����  అ�� ంప  బ�న  ��కర�న  ప�ర ��ల        
�ష��  �ప�ద  �ప�న  �గ�ంప  వ�� �.  ఈ  �ధ��  �ప�  దశయం��          
భ� ��క �  �వ  ఆనంద��  ��  �ఖకర�  అ��ం��.  ��� �  �ద�క��         
�డ  �న��  ఈ  భ� ��క �  �వ�  అవలం�ంపవ�� �.  భ���  ఏ�  అ�� ం�న�          
���  ��  ����  �� క�ం�ర�  ��కృష�భగ���  ప���(ప�తం  �ష� ం  ఫలం         
�యం).ఎ��  �ం�క���  యం�న� �,  �న��  �పపంచ�  నంద�  అ��         
�ప�శ�  లం��,  �లభ��  ల�ం�న��  ప�త�,  �ష� �,  ఫల�,  జల�         
వం����  అ�� ం�న�  భగ���  ���  తప� క  అం�క�ం��.  ఇం��  చ��త         
యం�  ఉ�హరణ�  ఎ��   గల�.  ��కృష�భగ���  �దపద� �ల�       
అ�� ంపబ�న  �ల�ప�త�ల�  ఆ�� �ం�ట  �� �  సన�� ���  వం�       
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�ప� ఋ��  మ�భ����.  క�క�  భ� ��క �  ��  ��న�  ��� �  సరళ�న�.         
���  ఎవ�న�  అత� ంత  ఆనంద��  �ర� �ంప  వ�� �.  తన�  ��మ�         
సమ�� ం����   ��త�   భగ���   �� క�ం��.  

 
భ� ��క ��వ  �త� మ��  ఇక� డ  �ప� బ�న�.  అ�  ఎన� ��  ���ద        

తత�� �త��  ��� న���  ��.  ��  ��� ���  భ� ��క �  ��  ��న��         
అవలం�ం�న�  ���  �� �  �ం�వర�  �న��ం�  మ��,  �� ��  �ం�న         
�మ� ట  ��  భగ����  ఇక� మ��మ��  ��ం��.  ��  అ��        
��� �క�న  భ� ��క �  �వ  �ద�భ� ��క �  �వ�  అం�క�ంపబడ�.  �జ�న        
భ� ��క �  �వ  �� ��ం�న  �మ� ట�  �న����  �ం��.  భగవ��మ��        
��న��  భ���  ������  �వయం�  �ల��  �ం��.  అం���ండ,        
అత�   పరమ�����   ఇక� మ�ట�   ఎన� ��   య�� ంప�.  

 
భగవ��త  (18.54)  నం�  �ప� బ�న��,  �� �  �దప�  �రంతర  భ� ��క �  �వ          

ఆరంభమ��.  �న��  �� ��  �ం�  ‘�బహ� �త’  ���  యం�  �ల��న�� �         
�స�వ�న  భ� ��క �  �వ  ఆరంభమ��న� �.(సమ:  స�� �  ���  మద� � �ం  లభ�         
ప��).  కర� �గ�,  ��న�గ�,  అ��ంగ�గ�  ��  మ�  ఇతర  �గ�ల         
�� ��  ��కృష�భగ���  ప��ర���  అవ�హన  ����ట  ఎవ� ���  �ధ� �        
��ల�.  ఈ  �గపద��ల  �� �  భ� ��గ  ��న�  �న��  �ంత  �పగ�  ��ంప           
వ�� ��  ��  భ� ��క �  ������  ��ండ  ఎవ� ��  ������  య�ర���         
అవగత�  ���న�ల�.  క�క�  �న��  భ� ��క �  ��  ��న��  �ర� ���          
(�ఖ� ��  మ��� ల  �� �  ��మ�� గవత��  ��  భగవ��త�  �శవణ�        
��ట  �� �)  ప����న�� �  ��కృ�� �  ��� న  ��న��  అవ�హన        
���నగలడ�  ��మ�� గవత�(1.2.20)  నం�  ��� �ంపబ�న�  :  “ఏవం       
�పసన� మన�  భగవద� � ��గత:”  అన�  హృదయ�  కల� ష�ల  �ం�  ���        
�ం�న�� �  ��త�  �న��  భగవత�త�� �  ��గగల�.  ఈ  �ధ��        
కృష��తన�   ��న�  �క  భ� ��క �  ����న�  �ద� ల����   మ��  రహస�          
��న�ల��ల�  ���  �న� �.  ధర� �  �క�   ప��త  �ప�న  ���  ఎ��          
కష��  ��ం�  ఆనంద��  �ర� �ంపవ�� �.  క�క�  �ప��క� �  ఈ        
భ� ��ర ���   తప� క   అవలం�ంపవల�   �న� �.    

 
 

9.3  
అ�శద���:   ���   ధర� �� స�    పరన�ప   I  

అ��ప�    �ం   �వర���   మృ�� సం�రవర�� �   II  
 

అ��ద�   
ఓ  శ��ంజ��!  ఈ  భ� ��క �  �వ  యం�  �శద�����  న��   �ంద�ల�.          
అం��   ��   ఈ   ��క   జగ��   నంద�   జననమరణ   �ర��న�   ���వ���.  

 
�ష� �  

�శద�����  భ� ��క �  ����న��  �ర� �ంప  �రన� �  ఈ  ��క�        
��ంశ�.  భ��ల  �ంగత� �న  �శద�య�న�  ఏర� ��.  �రదృష�వం��       
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మ��� ల  �� �  �ద�జ� య�న  �ప� బ�న  �దర� న�ల�  �శవణ�  ��న        
�మ� ట  �డ  భగ���  యం�  �శద��  కనపరచ�.  సంశ���   �నం�న  ��          
భగ���  భ� ��క ��వ  యం�  ��ర��  �ండ�ల�.  క�క�  ఈ  �ధ��         
కృష��తన� �  నం�  ��గ��  ��� స�  ��  �శద�  య�న�  ��� �  �ప�న          
అంశ��  ��� నబ�న�.  ������న  ��కృ�� �  ��ం�ట  �త�  �న��        
ప��ర�త� ��  ��ంప  గలడ��  సం�ర�  ��� స�  �శద�య�  ‘��  �తన�          
చ��మృత�’(మధ� �ల  22.62)  నం�  ��పబ�న�.  అ��  �జ�న  �శద�.        
��మ�� గవత�   (4.31.14)   నం�   ఇ��   ��పబ�న�   :  

 
య����� ల��చ�న   తృప�� ��   తత� � న���ప��:   I  

���ప��చ�    య������ం   త�వ   స�� ర �ణమ�� ���    II   
 

“వృ��ల�న�   ����ట   �� �   ��   �మ� ల�,   �మ� ల�,   ప�త�ల�  
సంతృ��   పరచవ�� �.   అ��   ఉదర�న�   ఆ�ర��   అం�ం�ట   �� �  

�హమంద�   ఇం��య�ల   న�� ం��   తృ��పర�న��,   ��కృష�భగ���   �వ� �వ  
యం�   �ల���ం�ట   �� �   �న��   సమస�   �వతల�   మ��   ఇతర  
సమస���ల�   అ�పయత� �గ�   సంతృ��   పర�న�డ��.”   క�క   �ప��క� �  
సర� �ధ��న   ఇతర   కర� ల�,   ధర� �ల�   ���   ��కృష�భగ���   భ� ��క �  
�వ�   అవలం�ంపవ��.   భగవ��త�   ప�ం�న   �మ� ట   �న��   �ంట�   ఈ  
భగవ��త   ��ంశ�న�   అ��ంచవ��.   ఇ��   ��త   తత�� �   పట�   ��� స��  

క���ం�ట�   �శద�   యనబ��.  
 

అ��  �శద��  �ం�ం�ం�  ��ట�  కృష��తన�   ��న�.  కృష��తన� �        
క��న  �న��  ��  తరగ���  �ం��.  �శద�����  �డవ  తరగ��         
�ం�న��.  ��  ��  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న�  పర�న� త  ����          
��త�  �ంద�ల�.  బ�శ:  �ంత�ల�  �దప  ��  పతన�  �ందవ�� �.         
��  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న�  సం�ర��న  �శద�  ��� స�  �నం�న          
కృష��తన� �న  �న��ట  ���  అత� ంత  కష��.  �  �ప��ద� మ  �ర� �కమ�ల         
�షయ�న  ��  �పత� ��భవ�  కల�.  �  �ప��ద� మ�న  �ంద�వ� ���        
���   �ప��న  ఉ��శ� �ల�  కృష�  �తన� ��  �� క�ం���  మ��        
ఆ� �క��  �ంత  ���  ��ంచగ�  ���  ���  తమ  �ర� �  �ర��ల�          
అ�స�ం��.  �వల�  �శద�  �� �  ��త�  �న��  కృష��తన� �న  ��గ�         
��ంపగల�.  �శద�  �క�   అ�వృ���  సంబం�ం�నంత  వర�  భ� ��క �  �వ�         
సంబం�ం�న  ��స��లం�  �����,  సం�ర�  �శద��  క��న  �న��        
కృష��తన� �న  �ద�  తరగ��  �ం�న  భ��డ�  �ప� వ�� �.  �ండవ  తరగ��         
�ం�న  భ���  ఆ�� �� క  �గంధ�ల�  ����  అవ�హన�  ���న�క��న�,        
కృష�భ� ��  �క  కృష��వ�  ఉత�మ  ��నమ�  దృఢ��  �శ� �ం�  అ�క�న         
�శద��  ��న�స�ం��.  ఈ  �ధ��  ఇ����  �డవ  తరగ�  భ���  కం�          
ఉన� ��.  కృష��తన� �న  �డవ  తరగ�  భ���  సం�ర�  ��స��� న��,        
దృఢ�న  ��� స��  �క  కృష��తన� �  నంద�  అ��  �డవ  తరగ��  �ం�న          
భ���  పతన�  �ం�  అవ�శ�  గల�.  ��  �ండవ  తరగ��  �ం�న  భ���           
పతన�  �ంద�.  ఇక  కృష��తన� �  నంద�  �ద�  తరగ��  �ం�న  భ���          
�షయ�న  పతన�  �ం�  అవ�శ�  ��.  ఈ  �ద�  తరగ��  �ం�న  భ���           
తన  �ధన�  తప� క  ��గ�ం�  అంత� �న  ఫల��  �ం��.  కృష��తన� �         
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నంద�  �డవ  తరగ��  �ం�న  భ���  ��కృ�� �  భ� ��క �  �వ  ఉత�మమ��          
��� స��  క��  �న� �,  భగవ��త  మ��  ��మ�� గవత�ల  �� �        
��కృ�� �  ��� న  త�నంత  ��న��  �ం��ంద�  �రణ��  ��        
కర� �గ�,  ��న�గ�ల  పట�  �ంత  అ����  క���ం�ట�  ��� ���        
కలత  �ం��ం��.  ��  కర� �గ�  ��  ��న�గమ��  కల� ష�ల        
�ప�వ�  �ం�  బయటప�నంత�  ��  కృష��తన� �  నంద�  �ండవ  తరగ�         
భ���గ�  �క  ఉత�మ  తరగ�  భ���గ�  �పగ��  ��ంపగల�.  ��కృష�భగ���         
యంద�  �శద�  �డ  ��దశ��  �భ�ంపబ�  ��మ�� గవత�  నం�        
�వ�ంపబ�న�.  ��కృ�� ��  గల  ఉత�మ�న  ఆస� �  (�ద�  తరగ�),  మధ� మ�న         
ఆస� �  (�ండవ  తరగ�),  క�ష�  ఆస� �  (�డవ  తరగ�)  అ�  ��దశ�  కలవ�           
��మ�� గవత�  నంద�  ఏ�దశ  స� ంధ�న  ��పబ�న�.  ��కృ�� �  ��� �        
మ��  భ� ��క �  �వ  మహత�� ��  ��� �  �శవణ�  ��న  �మ� ట�  అ�          
�వల�  �పశంస  ��త�  య�  ��ం�  ��  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న��           
కనబ�న�  ఆ  �ర��  నం�  �న�గ��.  అ�����  ప��ర�త� ��  ��ం�         
అవ�శ��  అ�  స� ల� ��.  క�క  భ� ��క �  ��  �ర� హణ�న  �శద�  య�న�          
అత� ంత   �ఖ� �న�.   

 
 

9.4  
మ�   తత�దం   సర� ం   జగదవ� క �����   I  
మ�.�� �   సర� ���   న   �హం   �ష� వ��త:   II  

 
 

అ��ద�  

అవ� క �  �ప��  ��న  ��  ఈ  సమస�  జగ��  �� ప��  �న� �.          
��ల�� �   �   యం�   కల�.   ��   ��   ��   యం�   ��.  

 
�ష� �   

������న  ��కృ���  జడ�న  ఇం��య�ల�  �చ�ంప�.      
‘పద� ��ణ�’   నం�   ఇ��   ��పబ�న�   :  

 
అత:   ��కృష����   న   �����హ� �����:   I  
���� �   �   ��� �   స� య�వ   �� రత� ద:   II  

(భ� �ర�మృత   �ం��   1.2.234)   
 

��కృష�భగ���  �మ,  �భవ,  ����  ��క  ఇం��య�ల�  �గ�ంప        
బడ�.  స��న  �ర�దర� కత� �న  �ద�భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న  �న���         
అత�  స� య��  వ� క �మ��.  క�క�  “���ంజన�� �తభ� �  ��చ�న  సంత:        
స�వ  హృద��  ��కయ��”  అ�  ‘�బహ�   సం�త’(5.38)  యం�  ��పబ�న�.         
అన�  ������న  ��ం��  పట�  �వ� �న  ��మ�  �ం�ం�ం�  ��న��         
భగ���  �రంతర�  తన  ��పల�,  �పల�  �డగల�.  ఈ  �ధ��         
��న�   జ�ల�  అత�  దర� ���  ��.  భగ���  సర� �� ��  సర� ��         
����న� �  ��క  ఇం��య�ల�  �చ�ంపడ�  ఇక� డ  �ప� బ�న�.  ఇ�        
�షయ�  ‘అవ� క �����’  అ�  శబ��  �� �  ఇక� డ  ��ంపబ�న�.        
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�స�వ�న�  మన�  అత��  �డ�క��న�  సమస��  అత�  �న�        
ఆ�రప��న� �.  సప���� య�న  ఇ�వర�  చ�� ంపబ�న��,  వ� క ��న  ఈ       
��క  జగత�ంత�  అత�  ఉత�మ�న  ఆ�� �� క  శ� �,  �� న�న  ��క  స�� ళన�          
�త�  ఏర� �న�.  �ర� �ం�  �శ� మంతట�  �� �ం�  �ం�న��,  భగ���  శ� �         
�డ  సృ��  అంతట�  �� �ం��న� �.  సర� ��  ఆ  శ� �  �న�  ఆ�రప�          
�న� �.  

 
భగ���  సర� ��  �� �ం�  �ం�ట�  అత�  తన  వ� � �గత  �ప��         

��� �న�  ఎవ� ��  ��ంప��.  అ��  �దన�  ఖం�ం�ట�  భగ���  :         
“��  సర� ��  గల�,  సర� ��  �యం�  గల�.  అ�న�  ��  సర� �న�          
అ��డ�”  అ�  ��� ��� �.  ఉ�హరణ�  ఒక  ��  తన  శ� ��  వ� క ��ప�న          
�ప�త� �న�  అ����న�  �ప�త� �  నంద�  ��ధ  ప��లన  �ఖ�  ��         
�క�   శ���  ��  అన� ��  ��.  �ప�  �ఖ�  ����  శ� ��న�          
ఆ�రప��న� �.  ��  ��  స� య��  �ప�  �ఖయం��  �పత� ��        
�ండవ�న�  మన�  అన��.  ఇ�  ��క�న  ఉ�హరణ�.  అ��  ఈ  ��క          
జగ��  నం��  ఆ�� �� క  �పపంచ�  నం��  మన�  ��నదంత�        
������న  ��కృ�� �  శ� ��న�  ఆ�రప�  �న� �.  భగ���  ��ధ  శ��ల         
��� ర�  �త�  సృ��  జ���న� �.  “�ష��� హ�దం  కృత� � �”  అ�  భగవ��త         
(10.42)  నం�  �ప� బ�న��,  తన  ��ధ  శ��ల  �� ���ప�న  ����ధ� ��         
��కృష�భగ���   సర� ��   �పత� ���   ����ం��.  

 
 

9.5  
న   చ   మ�� � �   ���   పశ�    �   �గ�శ� ర�   I  
�తభృన�    చ   �త��    మ���    �త�వన:II  

 
 

అ��ద�  

అ�న�  సృ��ంచబ�న  సమస��  �  యం�  ����  క���ండ�.        
అ�ంత� �న  �  ��శ� ర��  �ం��!  ��  సర� ��ల�  ��ం�        
�డ�న�,  సర� �� ప�డ�న�  ఈ  వ� క �  జగ��నంద�  �గ��  ��.  ��         
��   ఈ   సర� సృ���   �ల�ర�డ�.  

 
�ష� �  

సర� �  తన�  ఆ�రప�  �న� ద�  భగ���క� డ  ��� ��� �       
(మ�� � �  సర� ���).  ఈ  �షయ��  మ��ధ��  త�� �  అర ��        
���న�డ�.  �స�వ�న�  �శ� �  �క�   భరణ�షణల�  �పత� ���       
భగ��న�  ఎ��  సంబంధ�  ��.  ��� ���  ���   �పపంచ  ��త�ల�         
��ళ�  నంత��  ‘అ�� �’  తన  �జ�ల�  ���న� ���  మన�        
���ం��.  అ��  �ర� ��  అత�  ��� �  అల�న���  ఆ  ��త�న         
క��ం��.  ఇ�  �వన�  ��కృష�భగ���  సమస�  �శ� ��  భ�ం�        
��� డ��  �షయ�న  మన�  ఊ�ంప��.  ఎం�కన�,  సర� �  తన�న�        
ఆ�రప��న� �  ��  ��త�  ���  �ర��  �న� ��  భగ���క� డ        
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��� ��� �.  �గహమండల�  ల�� �  అంత���న  ���న� �.  ఈ       
అంత���  ������  శ� ��న�,  అత�  అంత���  కం��  ��� �.  అత�         
���  �న� �న�.  క�క�  “��లంద��  అ�ంత� �న  �  శ� �  �న�  ఆ�రప�          
�న� �,  �����డ�న  ��  ���  �ర�గ�  ��� �”  అ�  భగ���         
��� ��� �.   ఇ��   ��కృ�� �   అ�ంత� �న   �గ�భవ�.  

 
��క  �ఘం�వ�  ‘��� �’యం�  ఇ��  ��పబ�న�  :  “�జ� �  �న         

�ర���  ��� �”-  “భగ���  తన  శ� ��  �పద�� ం��  ఊ��త��,        
అ�� త���న  �లల�  ����� �.”  భగ���  ��ధ  �వ� శ��ల�       
క����� �.  అత�  సంకల� �  పరమసత� �.  ఈ  �ధ��  ������        
స� �ప��  అవ�హన�  ���నవ��.  మన�  ఏ�న  �ర� ��  �యవ�న�        
తల�న�� �  ���  ఎ��   అవ�ధ��  ఏర� డవ�� �.  ��� ���  మన�        
ఆ�ం�న���  ��ట�  �ధ� �  ��.  ��  ��కృష�భగ���  ఏ��  ఒక         
�ర� ��  �య��న�� �,  అత�  సంకల�   ��త�న�  సర� ��  సం�ర���        
�ర� �ంపబ�  �ం�ట�,  మన�  అ�  ఎ��  �యబ��న� �  ఊ�ంప�ల�.        
భగ���  ఈ  �షయ��  �వ�ం�  ��� �.  అత�  ఈ  ��క�న  సమస�          
సృ���  ��ం�  ��ం��ం�  ��న�  �స�వ�న�  ���  స� ృ�ంప�న        
స� ృ�ంప�.  �వల�  అత�  �వ� సంకల� �  �త�  సర� �  సృ��ంపబ�,        
��ంపబ�,  ��ంపబ�  �వ��  లయ�  �యబ��న� �.  ��  పరతత�� మ�ట�        
అత���  మ��  అత�  మన�� న�  న�మ  ఎ��  �ద��  ��.  మన��  మన           
��క  మన�� న��  �ద�ం��.  ఏక�ల�న  భగ���  సర� �  నం�        
వ�ం��న� �,  అత�  అ��  స� య��  ఎ��  �పస���  �ం��        
��న�   �న��  �గ�ంప�ల�.  అత�  ఈ  ��క  సృ���  �న� ��  �న� �          
సర� �  అత�  �న�  ఆ�రప��న� �.  ఇ�  ఇక� డ  ‘�గ�శ� ర�’  అ�         
������   �గశ� ��   �వ�ంపబ�న�.   

 
 

9.6  
య��శ���   �త� ం   ��:   సర� �త�   మ��   I  
త�   స�� �   ���   మ�� � ��� ప�రయ   II  

 
 

అ��ద�   
సర� ��  ��న��  �పచండ���  సర� �  ఆ�శ�  నం�  ����  క��         
�ం�న��,  సృ�ంపబ�న  సమస�  ���  �  యం�  ����  క��  �న� వ�          
�గ�ం��.  

�ష� �  
��న�   �న���  �బ�� ండ�న  ఈ  ��క  సృ��  భగ����  ఎ��         

ఆ�రప��న� �  ఊ�ం�ట  కష��.  ��  మన  అవ�హన�  �డ� �  ఒక         
ఉ�హరణ�  భగ���  అం�ం��� �.  మన�  ఊ�ంచ  గ��న  ���        
ఆ�శ�  ��� �  ��స�ృత�న�.  అ��  ఆ�శ�న  ���  ��� �  �ప� �న  సృ��.          
���  �ప�  ��  చలన��  �ప��త�  ���.  ఆ  �ధ��  ���  ��� �           
��స�ృత�న�  అ�  ఆ�శప���  �ట�ండ  ఆ�శ�  నం�  ����  క���ం��.         
అ��  అ�� త�న  అ��   అంత��  సృ���  �డ  ��కృష�భగ���  �వ� సంకల� �         
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�త�  ����  క���ం�  అత�  సంకల� �న�  �బ�  వ� �ం��.  ��రణ��         
�ప� బ�న��,  ������  సంకల� �  ���  గ���చ�న�  కదల�.  ఈ        
�ధ��  సర� ��  భగ���  సంకల� �  న�స�ం��  వ� �ం��న� �.  అత�        
సంకల� �  �త�  సర� �  సృ��ంపబ�,  ��ంపబ�,  �వ��  లయ�  �ం��.         
���  �క�   �ర� క�ప�ల�  ఆ�శ�  అ�త��  �ం�న��,  భగ���        
సమస��న�   అ�త��   ��� �.  

 
‘�����ప�ష��’  (2.8.1)  నం�  :  “య�� �  �� �  �త:  పవ�”  –  “�����           

భయ�  �త�  ���  ���న� �”  అ�  �ప� బ�న�.  అ��        
‘బృహ�రణ� �ప�ష��’  (3.8.9)  నం�  :  “ఏతస�   �  అ�రస�   �ప�స�  �� �          
��� చం�దమ�  ����  �ష�త  ఏతస�   �  అ�రస�   �ప�స�  �� �  �� �పృ���           
����  �ష�త:”  –  ������  పర� ��న�న  అత�  �వ�   �సన�  �త�  ���,           
చం���,  ఇతర��న  �ద�  �గహ��  ����  క�� ల�  సంచ�ం�  �న� వ�         
�ప� బ�న�.”   ‘�బహ�    సం�త’   (5.52)   నం�   �డ   ఇ��   �ప� బ�న�   :   

 
యచ� ��ష   స��   సకల�గ���   
��   సమస��ర���ర�ష��:   I  

య�� జ��   �భమ�   సంభృత�లచ��   
��ంద����షం   తమహం   భ��   II  

 
ఇ�  ��� �  చలన  వర �న�.  ��� �  పరమ����  ఒక  ��త��         

ప�గ�ంప  బ�న��  మ��  అత�  ��  ����ల�  �� �ంప  ��         
�బ�� ండ�న  శ� ��  క��  ��� డ��  �ప� బ�న�.  అ�న�  అత�  ఆ         
��ం��  �సన�న�,  �వ� సంకల� �న�  �బ�  తన�  �� ��ంప  బ�న        
క�� నం�  ప��భ�ం��.  క�క  మన�  ��క  సృ��  అ�� త�గ�  మ��         
��స�ృత�గ�  క��ం�న�,  అ�  ������  సం�ర�  ఆ�న�  నం�  ���         
�ం�న�  �ద�జ� య�న  మన�  �దర� న�  క��ం�  �న� �.  ఈ        
అ�� య�   నంద�   ���   ��క�ల�   ఈ   �షయ�   మ�ంత�   �వ�ంపబ�న�.   

 
 

9.7  
సర� ���   ���య   �పకృ�ం   ���   ����   I  
కల� ��   �న�� �   క�� �   �సృ�మ� హ�   II  

 
 

అ��ద�   
ఓ  �ం��!  క�� ంత�న  సకల  �వ���  �  �పకృ�  యం�         
�ప��ం��.  మ��క  క�� రంభ�న  ��  �  శ� ��  ���  ���         
సృ�ం��.  

 
�ష� �  

ఈ  ��కసృ��  �క�   సృ��,  ���,  లయ��  సం�ర���  ������         
�వ� సంకల� �  �న�  ����  ఆ�రప�  �ం��.  ఇక� డ  ‘కల� �య�’  నం�         
అన�  �బహ� ���  మర�ం�న  �దప  య�  అర ��.  �బహ� ���  ��         
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సంవత� ర��  ��ం��.  �బహ� ���  ఒక  పగ�  మన  4,300,000,000  ��క         
సంవత� ర�ల�  స�నమ�  ప�గ�ంప  బ�న�.  అత�  ���  సమయ�  ��         
అం�  �లప��ణ�  గల�.  అత�  �స�న  అ��  �ప� �  పగ�� �,  �����          
ఉండ�,  అత�  సంవత� ర  �ల��  ప�� ం�  అ��  �స�  �ం��.  అ�వం�          
వంద  సంవత� ర��  గడ�న  �మ� ట  �బహ� ���  �హ��  త� �ం�న�� �        
�పళయ�  సంభ�ం��.  అన�  మరల  ఈ  �శ� సృ��  �యవల�న        
అవసర�న�� �  భగ���  సంకల� ��  అ�  ���  �పక�తమ��.  క�క�        
“బ�  �� ం”  –  “��క� డ�  అ�న�  బ��ప��  �ం���”  అ�         
��పబ�న�  (�ం��� ప�ష��  6.2.3).  అత�  ఈ  ��కశ� �  యం�        
�� �ం�న�� �   సమస�   �శ� �   ���   �పక�తమ��.   

 
 

9.8  
�పకృ�ం   �� మవష�భ�    �సృ��   �న:   �న:   I  
�త��మ�మం   కృత� � మవశం   �పకృ�ర� ��   II  

 
అ��ద�   

ఈ  సమస�  �శ� �  �  అ�న�న  కల�.  అ�  �  సంకల� �  �త�           
అ�పయత� ��  మరల  మరల  సృ��ంపబ��,  �  సంకల� �  �త�        
అంత� �న   లయ�   �ం��ం��.  

�ష� �  
��క  జగ��  ������  �� నశ� �  �క�   వ� � �కరణ�.  ఇ�వర�  ఇ�         

ఎ�� ���  �వ�ంపబ�న�.  సృ��  సమయ�న  ��కశ� �  ‘మ�త�త�� �’�       
��ం��.  భగ���  తన  �ద�  ���వ�ర�న  మ���� ��  ��యం�        
�ప��ం��.  అత�  �రణ  స��ద�న  శయ�ం�  తన  �� స  �� �         
అసం�� క��న  �శ� �ల�  సృ��ం��.  ������  ��  యం�  �� �య        
���వ�ర�న  గ�� దక��  ��� ��  �ప��ం��.  �ప�  �శ� �  �డ  ఈ         
�ధ���  సృ�ంపబ�న�.  �మ� ట  భగ���  ��దక��  ��� ��  ఆ  �శ� �ల         
యంద�  �న�   కణ�ల�  స�  సర� �  నం��  �ప��ం��.  ఈ  �ధ��          
భగ���   అ�� ం�   యం��   �ప��ం�న��   సత� �   ఇక� డ   �వ�ంపబ�న�.  

ఇక  ��ల�  సంబం�ం�నంత  వర�  �రంద��  ��క  �పకృ�  గర� �         
నం�ంచబడ�,  ��  ����  �ర� కర� ఫల�ల  న�స�ం�  ��ధ  ���ల�        
�ం���.  అ��  ��కజగ��  �క�   �ర� క�ప��  ��రంభమ��.  సృ��        
ఆరంభ�న  �ణ�  �ం��  ��ధ  ��ల  �ర� క�ప��  �డ  ఆరంభమ��.         
అన�  ఇ�  ప��మ  �ప��య  న�స�ం�  జ��ట  ��.  జగ��  సృ�����  ��ధ           
�వ���  �డ  సృ��ంప  బ�న�.  అన�  �న��,  జం���,  మృగ��,         
ప��  �న� �న�  ఏక�ల�న  సృ��ంపబ�న�.  ఎం�కన�  గ��న  �పళయ        
సమయ�న  (క�� ంత�న)  ���  ఏ  ��కల�  క���ం��  ��        
న�స�ం��  ��  ���  సృ��ంపబ���.  ఈ  ��న�న  ���  �యవల�న         
����  �ద�  ‘అవశ�’  అ�  పద�  �� �  స� ష���  ��ంపబ�న�.  అన�          
గ��న  కల� �  నంద�  గ��న  జన�   స� �వ�  న�స�ం�  ���  ���          
సృ��ంపబ��.  ఇ�యంత�  భగవత� ంకల� �  న�స�ం��     
జ���ం��.  ఇ��  ������  �వ� �న  అ�ంత� శ� �.  ఈ  �ధ��  ��ధ         
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�వ��ల�  సృ��ం�న  �దప  ���  అత�  ఎ��  సంబంధ��  క���ండ�.         
��ధ  ��ల  ��కల�  �ర��� ట  �ర�  జగ��  సృ��ంపబ��న� ం�న  భగ���         
���   ఎ��   సంబంధ��   ����న�.  

 
9.9  

న   చ   �ం   ��   క�� �   �బధ� ��   ధనంజయ   I  
ఉ��నవ��నమసక �ం   ��   కర� �   II  

 
 

అ��ద�   
ఓ  ధనంజ�!  ఈ  కర� యంత�  న��   బం�ంప�.  ��  తట���  వ�  �ం�           
ఈ   ��క   కర� ల�� ం�   �డ   స�   ఆస� �   �న���డ�   �ం��.  

 
�ష� �  

ఈ  �షయ�న  �������  ఎ��  కర� �  �ద�  మన�  ��ంప  �డ�.          
ఆ�� �� క  జగ���  అత�  స�  �వ� కర� ల  యం�  �మ�� �  �ం��.  ‘�బహ�           
సం�త’(5.6)  నం�  :  “ఆ�� �మస�   త�� ��  �పకృ��   న  స�గమ”  –  “అత�           
స�� �నంద  �ర���న  �వ� �లల  యం�  స�  �మ�� �  �ం��.  ఈ  ��క          
కర� ల�  అత����  సంబంధ�  ��”  అ�  �ప� బ�న�.  ��క  కర� ల�� ��         
��ధ��న  అత�  శ��ల�  �ర� �ంప  బ��.  సృ��ంపబ�న  జగ��  �క�          
��కకర� ల  �డ  అత�  సర� �  తట����  �ం��.  ఆ  తటస�త� �  ఇక� డ          
‘ఉ��న��’  య�  పద��  ��� నబ�న�.  ��క  కర� ల  యంద�  �ప�         
��� �షయ��  �యం��ం�  �న� ప� ���  అత�  తట���  వ�       
వ� �ం��ం��.  ఉన� త  �� య�� న�న  ��� ం�న��  �� �����  ఇక� డ       
ఉ�హరణ�  �ప� వ�� �.  అత�  ఆజ�  న�స�ం�  �ంద��  మరణ��  మ��ంద��         
���ర�స�,  మ��ంద��  �ప�   సంపద  �స�ట  వం�  అ�క  �షయ��         
జ���న� �  అత�  ��త�  అక� డ  జ��  �భనష��ల�  సంబంధ�  �క         
తట���  �ం��.  అ��  జగ��  �క�   �ప�  �ర� మం��  తన  �ప�య�          
ఉన� ప� ���  భగ���  స�  తట���  �ం��.  క�క�  ‘��ంత        
��త�’(2.1.34)  నం�  “�షమ� �ర �ృ��   న”-  ఈ  ��క  జగ��  ద� ంద� �ల�         
అత����  సంబంధ�  �ద�  �ప� బ�న�.  క�క�  అత�  ఈ  ద� ంద� �ల�         
అ���.  అ��  ��క  జగ��  �క�   సృ��  నం�  ��  లయ�  నం�  ��  అత�             
ఆస� ��  క���ండ�.  ���  తమ  �ర� కర� ల  న�స�ం�   ప�  �ధ��న         
జన� ల�  �ం��ం��.  భగ���  ��  �షయ��  ఎ��  �క� ��        
���న�.   
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9.10  

మ�ధ� �ణ   �పకృ�:   �య�   సచ�చర�   I  
����న   ���య   జగ�� ప�వర��   II  

 
 

అ��ద�   
ఓ  �ం��!  �  శ��ల�  ఒక�న  ఈ  ��క  �పకృ�  �  అధ� �తన  వ��ం��            
�� వర  జంగమ�ల�  సృ��ం��న� �.  ��  �యమ�  న�స�ం��  ఈ        
జగ��   మరల   మరల   సృ��ంచబ��   లయ�   �ం��న� �.  

�ష� �  
������  ��క  జగ��  �ర� క�ప�ల�  అ�త��  �న� ప� ���       

��  సర� �న�  పర�ధ� �డన�  ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.  ������        
ఈ  సృ���  �రణ�న  �వ� సంకల� �  మ��  �ర� రంగ�.  ��  అత�         
�ర� హణ�  ��త�  ��క�పకృ��  �న��ంప  బ��ం��.  ��కృ���       
భగవ��త(14.4)  నం�  ��ధ  �ప�ల�,  ��ల�  గల  ��ల�� ం���  ��         
తం��న�  ��� ��� �.సం�న�  �ర�  తం��  త��  గర� �  నం�        
�జ�ప�న�  ��న��,  ������  �వల�  తన  ��న��  ��లంద��        
��క  �పకృ�  గర� �న  �జ�ప�  నం�ంచ�,  ��  తమ  �ర� �  ��క�,  కర� ల           
న�స�ం�  ��ధ  �ప�ల�  మ��  ��ల�  జ�� ం��.  ఈ  ��లంద��         
భగ���  ��ణ�  �త�  జ�� ం�న�,  తమ  క�� ��ర�  మ��  ��కల         
న�స�ం�  ��ధ  �హ�ల�  �ందవల�వ�� �.  క�క  భగ����  ఈ  ��క         
సృ���  ఎ��  సంబంధ�  ��.  �వల�  భగ���  అ��  ��ణ�  �త�  ��క           
�పకృ�  ����లమ�ట�  �ంట�  సర� �  సృ��ంపబ�ట�  సంభ�ం��.  ఈ        
�ధ��  భగ���  ��క  �పకృ��  దృ��  ��ం�  �న� ం�న  సృ��         
�షయ�న  అత�  కర� �న�ం�  ��� డ�  �షయ�  సం�హర�త�న�       
��క  జగ��  వ� � �కరణ�  నం�  అత��  ఎ��  �పత� �  సంబంధ�  ��.  ఈ           
�షయ�న  స� ృ�  (��� ��ణ�  1.2.30)  ఒక  చక� �  ఉప�న��  ఒస��న� �.         
��సన  క��న  �ష� �  �న��  �ం�న� �� �  ��  �గంధ�  అత�         
��ణశ� ��  స� ృ�ంపబ��.  అ�న�  �న��  ��ణశ� �  మ��  �ష� ��        
ఒక��  �ం�  మ�క�  �న� ���  �ం��.  ��క  జగ��న�  మ��         
��������  న�మ  ఇ��  సంబంధ�  గల�.  �స�వ�న�  ��కజగ���  ఎ��         
సంబంధ�  ��న� �  అత�  తన  ��ణ�  �� ��  ���  సృ��ం�         
�య�ం��.  ��ంశ�మన�,  ������  అధ� �త  ��ండ  ��క  �పకృ�        
ఏ���  �య�ల�.  అ�న�  ������  సర� �ధ��న  ��క  కర� లపట�        
అ�స���   �ం��.   
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9.11  

అవ�న��   �ం   ��   ���ం   త����త�   I  
పరం   �వమ�న��    మమ   �తమ�శ� ర�   II  

 
 

అ��ద�   
సర� �న�  పరమ�ప���న  �  �వ� త� ��  ���గక  ��  �నవ        
�ప�న   అవత�ం�న��   ���   న��    అప�స� �   ����.   

�ష� �  
ఈ  అ�� య�  నంద�  ఇతర  ��క�ల  �వరణల  న�స�ం�  �నవ         

�ప�న  అవత�ం�నప� ���  ������  ��న�   �న��  �డ�       
స� ష�మ��న� �.  �స�వ�న�  సమస�  �శ� �  సృ�����  లయ�ల�  ��ం�        
��కృష�భగ���  ��రణ  �న��  ��ల�.  అ�న�  ��కృ���  �వల�        
శ� �వం��న  �న����  అంత��ం�  ఏ���  �డ�  ��ం�  ����        
కల�.  ��  �స�వ�న�  ‘����   సం�త’  యం�  ��� �ంపబ�న��  ��కృ�� �         
ఆ����   మ��   ������   (ఈశ� ర:   పరమ:   కృష�:).  

 
�స�వ�న�  �యం��ం��  ఈశ� ��  అ���  గల�.  ���       

ఒక�కం��  ఒక�  అ����  �న� ��  క��ం��.  ��క  జగ��  నంద�  ��న�           
��క  �ర� �లం�  ��  మన�  ఒక  అ����,  అత�  ��  ఒక  �ర� ద�� �,  అత�            
��  ఒక  అధ� ��  ���ం��.  �రంద��  తమ  ప���  �యంత�న�         
మ�క�  �త  �యం��ంపబ���.  ��  ‘�బహ�   సం�త’  యం�  ��కృష�భగ���         
పరమ  �యంత�న  పర�శ� �డ�  �ప� బ�న�.  ��క  మ��  ఆ�� �� క        
జగ��ల�  �శ� య��  అ�కమం�  అ����  కల�.  ��  ��కృ���  ��త�         
పర�శ� ��  (ఈశ� ర:  పరమ:  కృష�:)  మ��  అత�  �హ�        
స�� �నందమయ�న�.   అన�   అ��క�.  

 
గత  ��క�ల�  వ� �ంపబ�న  అ�� త  �ర� �ల�  ��క  �హ���        

ఎన� ��  �య�ల�.  ��కృష�భగ���  �హ�  స�� �నందమయ�న�.      
��కృ���  ��న�   �న��  �క��న�,  ���  అత��  అప�స� �        
���  ��న�   �న����  ��ం��.  అత�  �హ�  ఇక� డ  ‘���ం’  అ�          
�ప� బ�న�.  ఎం�కన�  అత�  అ�����  ����గ�,  ����త  సం��మ��        
సంబంధ�  గల  �జ�య�త�గ�,  ��న�   �న��గ�  వ� వహ�ం�  ��� �.        
ఈ  �ర� ��  ��ండ  అ�క  ఇతర  �షయ�  లం��  అత�  ��న�   �న��           
వ��  వ� �ం�న�  �స�వ�న�  అత�  �హ�  స�� �నంద  మయ�న���.        
��క�ష  యం��  ఈ  �షయ�  ఇ��  ���క�ంపబ�న�.  “స�� �నంద��య        
కృ��య”  -  “��� నందమయ  ��న��డ�  ��కృష�భగ��న�  �  �ప�మ�ల        
న�� ం��.”  (��ల�ప�� ప�ష��,  1.1)  ఈ  ఉప�ష��  నం�  ఇం��        
సంబం�ం�న  వర �న�  అ�క�  గల�,  “త�కం  ��ంద�  స�� �నంద��గహ�”  -         
“��  ��ల��  మ��  ఇం��య�ల��  ఆనంద��  క��ం�  ��ం�డ�.        
�   �ప�   స�� �నంద   మయ�న�.”   (��ల�ప�� ప�ష��,   1.35)  

 
ఈ  �ధ��  ��కృష�భగ���  �హ�  �వ� �ణభ�త�  మ��       

���నంద�ర��న�,  ప���  �మ��త  ��� ం��  మ��  ���ష� ���       
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��కృ�� ��  ��న�   �న�డ�  ప���  అప�స� �  ����.  �న��  తన         
�ర� �ణ� ఫ�త�ల  �రణ��  �ప�   పం����  జ�� ం�  �ండవ�� �.  ��        
��కృ�� �  ��� న  ఇ��  �వన�  అల� �� న�  �రణ�.  క�క�  అత�  �����          
��� నబ��.  ఎం�కన�,  ‘���’  ��త�  ������న  ��కృ�� �  ��న�         
�న��  ��ం��.  ��  ��కృష�భగ���  �హ� �న  �లల�  ��� �  అత�         
��ధ  శ��ల�  ��� �  ఎ�గక  ��ట�  ��  అ��  �వన�  �రణ�.          
��కృష�భగ���  �హ�  సం�ర�  ���నంద�ల�  �హ� మ��,  అత�       
సమస��న�  అ���య��,  ఎవ��న�  అత�  �� ��  �ప��ంప  గలడ��        
���గ  �ల�.  ������న  ��కృ���  అ�క  �వ� �ణ�ల�  క���న� ద�        
ఎ�గనం�న   ��   అత��   అప�స� �   ����.  

 
అం���ండ  ��కజగ��న  ������  అవ�ర�  అత�  అంతరంగ  శ� �        

�క�   వ� � �కరణమ�  ���రగ�.  అత�  ��కశ� ��  �ప��.  ఇ�వర�  ప��ట�         
�వ�ంపబ�న��,  “మమ  ��  �రత� �”-  ��కశ� �  అత� ంత  శ� �మంత�న�        
తన  ఆ�న�నం�  ఉం�న��  మ��  తన�  శర�  �ం�న��  ఈ  ��కశ� �          
ఆ�న�  �ం�  �లభ��  �����  �గలడ��  ��కృష�భగ���       
��� ��� �.  ఈ  �ధ��  ��కృ�� న�  శర�  �ం�న  ���  ��కశ� �  �ప�వ�          
�ం�  �����  �గ��న�,  సమస�  �శ� �  �క�   సృ��,  ���,  లయ�ల�          
��ం�  �����న�  మన  �హ�ల  వం�  ��క  �హ�  ���ం��?  క�క          
��కృ�� �  ��� న  ఇ��  �వన�  �శ� య��  �ర�త� �.  ��న�   �న��  వ�          
క��ం�  ������న  ��కృష�భగ���  అ��  �ద��  సమస�  �శ� ��        
�యం��ం�  �డ�  ఆ  ����రగ�.  �స�వ�న�  అత� ంత  ��� ��        
మ��  అత� ంత  ఘన�న  �షయ��  ��  �వన�  అ�త��.  క�క         
�నవ�ప�  వం�  �ప�  నం�న� ��  ఏక�ల�న  అనంత��  మ��        
��� ���� ��  ఏ  �ధ��  �యం��ంపగల�  ��  ఊ�ంప  �ల�.        
�స�వ�న�  భగ���  ��� ���� ��  మ��  అనంత��      
�య��ం��న� �  ఈ  ��కసృ���  అ���  �ం��.  ఊ��త�న��       
భగ���  �వ�   అ�ంత� శ� ��  ���   ���న��(�గ�శ� ర�)  అన�  అత�        
��� ���� ��  మ��  ఘన�ల��ల�  ఘన��  ఒ�  �ల�న  �యం��ప        
గలడ��,  అ��  �యం��ం�  �న� �  ���  అ�త��  �ండగలడ��        
స� ష���  �ప� బ�న�.  ��న�   �న��  వ�  అవత�ం�  ��కృ���  ఎ��         
అనంత��  మ��  ��� �  ��� �న  ���  �యం��ంపగల�  ����        
ఊ�ంప  ��న� �,  �ద�భ���  ��త�  అత�  ������  ఎ���న� ం�న        
అ��  �షయ��  అం�క�ం��.  క�క  ��  అత��  సం�ర�  శర�గ��         
కృష��తన� �   నం�   భగ���   భ� ��క �   �వ   యం�   �ల���ం��.  

 
భగ���  �నవ�ప�న  అవత�ం�ట�  ���   ��ర  మ��       

���ర��ల  న�మ  అ�క  ��ద��  గల�.  ��  కృష����న��        
అవ�హన�  ����ట  యం�  ����క  ��స��గంథ��న  భగవ��త,       
��మ�� గవత�ల�  ప���ం�న�  ��కృ���  �����డ�  �లభ��      
మన�  అవ�హన  ���నవ�� �.  అత�  ���  ��న�   �న���        
అవత�ం�న�  �స�వ�న�  అత�  ��న�   �న��  ��.       
��మ�� గవత�(1.1.20)  నం�  �న��  మహ���  ��కృ�� �  �లల�  ���         
�ప�� ం�న��   ఇ��   �ప� బ�న�   :  
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  కృత��   �ల   క�� �   సహ   ��ణ   �శవ:   I  
అ�మ�� � �   భగ��   �ఢ:   కపట��ష:   II  

 
“������న  ��కృష�భగ���  బల���  ��  ��న� �న��  వ�       

���ం��,  ఆ  కపట  �ప�న  అ�క  �న��తకర� ల  �న�ం��.”  భగ���         
��న�   �న���  అవత�ం�ట  య�న�  ���ల�  ��ం��  �����.        
��కృ���  ���  �న� �� �  ��న  అ�� త  �ర� �ల�  ఏ  �న���         
�య�ల�.  ��కృ���  ��త  తన  త��దం���న  �వ�  వ���ల�  చ��� జ         
�ప�న  దర� న��� ,  �దప  త��దం��ల  ��ర �న�  ��రణ  ����        
��� �ం��.  ��మ�� గవత�(10.3.46)  నం�  ఈ  �ధ��  ��పబ��.       
“బ�వ  ��కృత:  ��:”  అన�  అత�  త��దం��ల  ��ర �న�  ��న� �నవ  ����          
��� �ం��.  ఇక� డ  భగ�����  �నవ  �ప�న  అవత�ం�ట  య�న�        
అత�  �వ� �హ�  �క�   ల�ణ�లంద�  ఒక  ల�ణమ�  ��పబ�న�.  �త         
�క�   ఏ�ద��� య�న  ��కృ�� �  చ��� జ  �ప��  అ����       
ద�� ంప��న��  ��పబ�న�  (��వ  ��ణ  చ��� �న).  ఆ  �ప��        
ద�� ం�న  �మ� ట  అ����  ���  ��� �ం�న��  ��కృ���  తన  సహజ         
�నవ�ప��  ధ�ం��.  (��షం  �ప�).  ������  ఈ  ��ధ  ల�ణ��         
�శ� య��   ��రణ   �న���   గల   ��న�    ల�ణ��   ��.  

 
���ద  తత�� ��  �ప����  ��కృ�� �  ప�హ�ం�  �ంద�  ఆ        

������న  ��కృ�� �  ��న� �న���  ���ం�ట  �ర�  ��మ�� గవత�       
(3.29.21)  నం�  :  “అహం  స�� �  ���  ���� వ��త:  స�”  అ�  ��క��           
ఉదహ�ం�  �ం��.  “��  �ప���  యం��  �పత� ��  �ం��”  అ�  ��          
అర ��.  ��  ఈ  �ప�� క  ��క�షయ�న  ��కృ�� �  అవ��ం�  తత�� �  క��న          
అ������న  వ� ��ల  �� �� న�ల  న�స�ం�ట  కం��  �ష����� �న       
��ల  �వ��� �  మ��  ��ల  �శ� �థ  చ�కవ��ల  ��  �� �� న�ల         
న�స�ం�ట  ఉత�మ�.  ��ల  �వ��� �  ఆ  ��క�న�  �� �� న��  ర��� ,         
��కృ���  తన  �� ంశ  �ప�న  పర�త� �  సమస�  �� వర  జంగమ  వ���ల  యం�           
���  �ం�న�  ����.  క�క  క�ష������న  భ���  ��లయ�  లం�         
గల  భగ���  �ప�న  అ�� ����  ��త�  ���న� ���   ఇతర  ��ల�         
�ర�ంప��,  ��లయ�  నంద�  భగ���  �ప��  ��ం�ట       
��ప��మ��.  భగవద� ���  ��రక���  �ం��.  ���      
క������(��రం�కభ���)  �డవ  రక�న�  �ం�న��.  అ��  క�ష�  భ���        
ఇతరభ��ల  కం��  ��లయ�  నంద�  అ�� ����  అ�క  ���న�         
��� �ం��.  క�క  ��ల  �శ� �థ  చ�కవ� �  ���  ఈ  �ధ�న  మనస�త� �          
తప� క  స��ద�బడవ�న�  �చ� �ం�  �ం��.  ��కృ���  ��లంద�       
హృదయ�  లం�  పర�త� �  �ల���ం�ట  �త  భ���  �ప�  �హ��         
భగవన� ం�ర  �న���  ద�� ంపవ��.  భగ���  మం�ర��  �ర�ం�న��       
పర�త�   �ల��న��  �ప��హ�న�  �డ  �న��  త�న  �రవ�వ�   వ��.         
అన�   �ప��క� ��   �ర�ంపవ��   ��   ఎవ� ��   �ంచపరచ��.  

 
��లయ  �జ�  �రస� �ం�  ���ర���  �డ  �ంద�  గల�.        

భగ���  సర� �త  �ం��ండ�  ఎవ�న�  ఒక� ��లయ  �జ�  ఎం��        
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ప����  �వ�న�  ��  �ప�� ం��.  ��  �జ��  భగ���  సర�          
�� ��న�  ��లయ�  నం�  ��  అం��  అ�� ���  యం�  ��         
��ం��  య�న�  ���  �యవల�న  ��  �పశ� .  ఈ  �ధ��  ��ర���          
మ��  ���ర���  �రంతర�  ఒక���క�  ���  �న� �       
కృష��తన� వం��న  భ���  ��త�  ‘�బహ�   సం�త’  (5.37)  నం�        
��� �ంపబ�న��,  ��కృ���  ������,  సర� �� ప�డ�  ఎ���.  భగ���       
స�  తన  �మ�న  ��క  వృం�వన�న  �వ�ం�  �న� �  తన  ��ధ  శ���           
మ��  �ప�న  ��� ర�ల  �� �  అత�  ��క  మ��  ఆ�� �� క  జగ��ల�          
సర� ��   ����ం��.   

 
 

9.12  
���   �ఘక�� �   �ఘ���   ��తస:   I  
������ం   �వ   �పకృ�ం   ���ం   ���:   II  

 
 

అ��ద�  

ఆ  �ధ��  ����న��  �నవ  మ��  ���క  �వ�ల�        
ఆక���ల���.  అ��  ��ంత  ����  ��  ����  సంబం�ం�న  ఆశ�,         
�మ� కర� �,   �� న   స��ర�న   ల�� ��   వ� ర ��ల��.  

�ష� �  
తమ���  కృష��తన� �న  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న���       

��ం���  ఆంతరంగ�న  ��త�  ������న  ��కృ�� �  పరతత�� ��       
అం�క�ంప�  భ���ంద�  కల�.  భగవ��మ��  ���  ��ట  అ�  భ� ��క �  ��          
ఫల��  ��న� ��  ఆ�� �ంప�ల�.  అ��ధ��,  �శద��  ��న       
�మ� కర� లం�  మ��  �ణ� కర� లం�  �ల��న���,  ��క  బంధ�ల       
�ం�  ��� ��  �ం�ం����  ������న  ��కృ�� �  �ర�ం���  క�క        
�జయ��  �ంద�ల�.  మ��ట�,  ��కృ�� �  పట�  అప�స�   �వ��        
వ� �ం���  అ�ర  స� �వ��  ��  ���క  స� �వ��  క��న����.        
భగవ��త  యంద�  సప���� య�  నం�  �వ�ంపబ�న��,  అ��  అ�ర  �పవృ��         
గల��  ఎన� ��  ��కృ�� �  శర��ంద�.  క�క  పరతత�� ��  అవ�హన        
����ట�  య�� ం���  ��  �న�క  కల� న�  ��రణ  ���  మ��         
��కృ����  ఏక�,  స�న�న�  అ���య�న�  ���  ��� �.  అ��        
��� �వన�  �న��  �ప��త  �హ�  ��క  �పకృ��  కప� బ�  �న� ద��,         
అత�  ఈ  ��క  �హ�  �ం�  �����నంత�  అత��  మ��  భగ����          
న�మ  �ద�  ఉండద��  ��  ��ం��.  ��  ��కృ�� ��  ఏక�  �వ�న��          
��  యత� ��  ��ం�  �రణ��  వ� ర ��ల��.  అ��  అ�ర  మ��  ���క          
�పవృ���  ���న�   ��నసం�దన�  ఎల��� �  వ� ర �మ�  ఈ  ��క�న        
��ంపబ�న�.  అ��  అ�ర  �పవృ��  గల  వ� ��ల�  ‘��ంత  ��త�’�,         
ఉప�ష��ల  వం�  �ద�ఙ� య�  నంద�  ��నస��ర�న�  ��ప�గ�       
�గల�.  

 



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
క�క�  ������న  ��కృ�� �  ��న�   �న���  ��ం�ట       

మ�ప�ధ�.  అ��  ��ం����  ��కృ�� �  �శ� త  స� �ప��  అవ�హన        
���న�ల�.  క�క  తప� క  ��ం��  ��య���.  ‘బృహ�� ��   స� ృ�’        
స� ష���   ఇ��   ��� �న� �   :  

 
�   ���   ��కం   �హం   కృష�స�    పర�త� న:  
స   స�� �� ద� ��� ర� :   ��త�� ర ���నత:  
�ఖం   త�� వ��� �   స�లం   �� న�చ��   

 
“��కృ�� �  �హ��  ��కమ�  ��ం�  ���  శృ�  మ��  స� ృ�ల  కర�           

క�ప�  ల�� ం�  �ం�  బ�ష� �ంపవ��.  ఎవ�న�  అత�  �ఖ��        
�ర��న  ��న�,  అ��  అం��� �  �ం�  ��వ�ట�  �ంట�  గంగ�         
�� న�  �యవ��.”  ��కృ�� �  ����వత� �  పట�  అ�య  క��న  �ర�ట�         
�ంద�  ఆ  �ధ��  అత��  అవ��ం��.  �శ� య��  ��  మరల  మరల          
���క,  ��స  �వ��ల�  జన�   త�� త  జన�   �ం�ట�  ��  గ�.  త�� రణ��           
��  �జ�న  ��న�  �శ� త��  ��ం����  �ం�  �కమ��  ��         
సృ��యంద�   అంధ�ర   బం�ర�న   �క�   లం�   ప�����.  

 
 

9.13  
మ��� న��   �ం   �ర�   ��ం   �పకృ�����:   I  
భజన�� నన� మన�   �� ��    ���మవ� య�   II  

 
 

అ��ద�   
ఓ  ��� !  ��ంత����  �న�వం�  మ��� �  ��త�  ���పకృ��        
ఆ�శ�ం�  �ం��.  ��  న��   ఆ���,  అవ� ���  అ�        
�������  ����ం�ట�  �  భ� ��క �  �వ�  సం�ర���       
�మ�� �   �ం��.  

�ష� �  
ఈ  ��క�న  మ��� �న  ��  వర �న�  స� ష���  ఒసగబ�న�.  అంత�         

�ర� �  ���పకృ��  ����  �ం�  �ం�ట�  మ��� ల  �పథమ  ల�ణ�.         
అత�న� ��  ��క  �పకృ��  అ���  �ండ�.  అ�  ఎ��  �ధ� మ��         
�షయ�  సప���� య�  నం�(భ.�.7.14)  ఇ�వర�  ఇ��  �వ�ంపబ�న�.       
������న  ��కృ�� �  శర�  �ం�న��  ��ఘ�  ��క  �పకృ�  �క�   ఆ�న�          
�ం�  ����డ��.  అ��  మ��� �  �జ�న  �గ� త.  క�క  �న��  తన          
ఆత� �  �������  అ�� ం�నంత�  ��క  �పకృ�  �యం�తణ  �ం�        
����డ�న�న�  ��థ�క  ��త�.  తటస�  శ� ��న  ���  ��కశ� �  �యం�తణ         
�ం�  ��వ�నంత�  ఆ�� �� క  �పకృ�  పర� ��ణ�  నం�ంచబ��.  అ��        
ఆ�� �� క  �పకృ�  పర� ��ణ�  ‘���పకృ�’  �క  �వ� �పకృ�  య�        
��వబ��న� �.  అన�  ��కృష�భగ����  శర�  �ం�  ఆ  �ధ��  ��గ�         
�ం�న��   �న��   ‘మ��� �’   అ��   ����   �ందగల�.  

 



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
��కృ�� �  ఆ�����  మ��  సర� �రణ�ల�  �రణమ��  ఎ��       

సం�హ�  ��ండ  సం�ర���  ఎ���ం�ట  �త  మ��� �న��  తన        
మన�� �  ��కృ�� ��  �ం�  ఇతర�  ��న�  మర�ంప�.  మ��� �న        
�ద�భ��ల  �ంగత� �  వలన�  అ��  మ��� �  ��ందగల�.  �ద�భ���న  ��         
చ��� జ�ల�  ��న  మ���� �  వం�  ��కృ�� �  ఇతర  �ప�  పట�         
ఆక� ���  ��ండ  �వల�  అత�  �� �జ  �ప�  �త�  ఆక� �ంప  బ���.          
��న� ��  ��కృ�� �  ఇతర  �ప�ల  పట�  ��,  ఇతర  �వతల  పట�  ��,  �న�ల            
పట�  ��  ఆక� ���  ��.  సం�ర�  కృష��తన� ��  ��కృ�� ��  ��త�  �� �ం��.          
కృష��తన� �న   ��   �శ� ల�న   భగవ�� వ   యం�   స�   �ల��   �ం��.   

 
 
 

9.14  
సతతం   �ర�య��    �ం   యతన�శ�    దృఢ�వ�:   I  
సమస� న�శ�    �ం   భ�� �    �త� ���    ఉ�స�   II  

 
 

అ��ద�  

ఈ  మ��� �  స�  �  మ�మల�  ���ం��,  దృఢ�శ� య��        
య�� ం��,  �  �ం�  నమస� �ం��,  న��   �త� �  భ� ��        
��ం��.  

�ష� �  
��న�   �న���  అ���క��  ��ద��  మ��� ��  �య�ల�.       

మ��� �  ల�ణ��  ఇక� డ  వ� �ంపబ�న�.  మ��� �న��  స�       
������న  ��కృష�భగ���  మ�మల�  �� �ం�ట  యం�  లగ� �  �ం��.        
అత��  మ�  ఇతర  �ర� ��ండ�.  భ���  స�  భగ���  మ�మల�  �� �ం�ట          
యం�  �ల���ం��.  అన�  అత�  ���ర��  ��.  భగ���  మ�మల�         
�� �ం�  �షయ�  చర� �  వ�� న�� �  �న��  ������  ప��త�మ�,        
�త� �ప�,  �వ� �ణ��,  �వ� �ల�,  �భవ��  వం�  ల�ణ�ల�       
�పశం�ం��  పరమ����  �� �ంపవ��.  క�క  మ��� �  ������న       
��కృ�� �   పట�   ఆస���   �ం��.  

 
��కృష�భగ���  ���ర  ల�ణ�న  ‘�బహ� �� �’  పట�  ఆస���  �ం��        

��  భగవ��త  యం�  మ��� ��  వ� �ంపబడ��.  అ����  త�ప�  ��క�న         
ఇం��  �న� ��  వ� �ంపబ��.  ��మ�� గవత�న  ��ప  బ�న��,  �వత�        
���   ��,  �న��  ���   ��  ��ండ  ��� �  �క�   �శవణ,  �ర �న�ల�           
మ��� �  భ� ��క �  �వయం�  �రంతర�  �ల��  �ం��.  అ��  భ� �  –          
“�శవణం  �ర �నం  ��� :  స� రణం”  అన�  ��� ��  ���   ��ట,  �� �ం�ట,  స� �ం�ట.           
అ��  మ��� �  �వ� �న  భ� �  �క�   పంచ  రస�ల�  ఏ��  ఒక  భ� �రస�  �� �            
అంత� �న  ������  �ంగత� ��  �ందవ�న�  దృఢ�శ� య��      
క���ం��.  ��యం�  �జయ��  ��ం�ట�  అత�  తన  మ���� య        
కర� ల�� ం��  ఆ  ������న  ��కృ�� �  �వయం�  ����ం��.  అ��        
సం�ర�   కృష��తన� �.  

 



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
భ� ��క �  �వ  యం�  ‘�వత��’  అ�  ��వబ�  ���   �ర� ��  గల�.          

ఏ�ద�ల  ��న  మ��  ��కృ��ష��  ��న  ఉపవ�ం�ట  య�న�  అ��         
దృఢ�వత�ల�  ��� .  �వ� �మ�న  �������  �ంగత� ��  �ం�ం�       
��  �ర�  అ��  �యమ  �బంధనల��   మహ���న  ఆ��� ల�  ఏ�� �         
�యబ�న�.  మ��� �  అ��  �యమ  �బంధన  ల�� ం��  �శద��  ��ం��.         
��న   తప� క   ��న   ఫల��   �ందగల�.   

 
ఈ  అ�� య�  �ండవ  ��క�న  వ� �ంపబ�న��  భ� ��క �  �వ  �లభ�         

��ండ,  ఆనంద��  �డ  ఆచ�ంప  �ధ� �న���.  క�క  �న��  క�న�న         
త��ష�ల�  అవలం�ంప  నవసర�  ��.  క�క  �న��  ��  �బహ� చర� ,         
గృహస�,  �న�పస�  స�� � ��శమ�ల�  ��  యం�న� �,  ఏ  ���  యం�న� �,         
�పపంచ�న  ఎక� డ  �వ�ం�  �న� �  �వల�  అ�భవ���న       
ఆ�� �� ���� �  పర� ��న�న  �����న�  భ� ��క �  �వ  �న�� �  భ� ��        
��న  ��త��  గడపవ�� �.  ఆ  �ధ��  అత�  �జ�న  మ��� �         
�వ�� �.  

 
 

9.15  
�� నయ��న   �ప� ��    యజ��    ���స�   I  
ఏక�� న   పృథ� �� న   బ��   �శ� ��ఖ�   II  

 
 

అ��ద�  

�� నస��ర�న  యజ��నం�  �ల��న  ఇత��  �����డ�న  న��        
ఏకత�   �వ���,  �ంద�  ��ధ  ���గ�,  మ��ంద�  �శ� ���గ�        
��ం��.  

�ష� �  
�ర� �  ��క�ల  ��ంశ�  ఈ  ��క�.  సం�ర�  కృష��తన� �  నం�ం�         

��కృ�� �  తప�   అన� ��  ఎ�గ���  మ��� ��  ��వబ��ర��       
భగ���  అ���న�  ��� ��� �.  అ��  మ�త� ����  �ంద�న� �  ��కృ�� �        
అ�కర���  ��ం���  �ంద�  గల�.  ���  �ంద�  ఆ���,  �����,         
అ�����,  ����గ�  ఇ�వర�  వ� �ంపబ�  ��� �.  ��కం��  త�� వ  ����         
గల  ఇత��  ���  ��  రక���  �భ�ంపబ��  :  �ద�రక�  ��  తమ           
ఆత� �  భగ����  ��ం�  తమ���  ��ం��ం��.  �ండవరక�  ��        
భగ����  ఏ�ఒక  ��న  �ప��  ఆ��ం�  ���  ��ం��.  ఇక         
�డవరక�  ��  భగ���  ‘�శ� �ప�’�  అం�క�ం�  ���  ��ం��.  ఈ         
��  రక�ల�  తమ�  ఏకత� ����  ��ం��,  తమ���  భగ����        
��ం��  తమ�  ��ం���  అధ��  �డ  అ�క��  �ం��.  అ��         
�న��  ��  భగ����  ��ం��  అ��  �న�క  �పవృ���  తమ���         
��ం��ం��.  ఇ�  �డ  ఒక  �ధ�న  �వ�జ�.  ఎం�కన�,  అ������         
��  ��క  శ�ర���  �మ��,  �వల�  ఆ�� �� క  ఆత� స� ��ల  �న��         
����  ఎ���ం��.  క�స�  ��  యం�  అ��  �వన�  �పబల���న         
ఉం��.  ��రణ��,  ���ర  ���  ������  ఈ  �ధ���  ��ం��.         



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
ఏ  �ప�న�  భగ���  �ప�న��  �వన�  ఇతర  �వ�ర� న�  ����         
�ండవ  తరగ��  �ం�న��.  ఇక  �డవ  తరగ��  �ం�న��  ఈ  �శ� �న�          
అ�త�న  ���  ఊ�ంప�క  �శ� ��  �వ� వ� వస��  �క  �వ� ����  ��ం�         
���   ��ం��.   అ��   �శ� �   ��   భగ���   �ప�   అ��న� �.   

 
 
 

9.16  
అహం   �క�రహం   యజ�:   స� �హమహ�షధ�   I  
మ���    హమహ��జ�    మహమ�� రహం   �త�   II  

 
 

అ��ద�  

��  ��  �క���,  ��  యజ���,  ��� ల  �సగబ�  ఆ���,         
ఔషధ��,  �వ� మం�త  జప��  అ���� �.  ఆజ� ��,  అ�� �,       
�త��   ��   ��.  

�ష� �  
‘�� ���మ�’  అ�  ��క  యజ��  �డ  ��కృ�� �.  అ��  స� ృ�ల  యం�          

��పబ�న  ‘మ�యజ��’  ��  అత�.  �తృ�క�న�  అ�� ంపబ�       
�మ�దవ� �  �క  �తృ�క  ��త� ర ��  �యబ�  యజ��  ��  ��కృ�� �.  అ��          
ఆ�త�  ��� ��న  గల  ఔషధ��  ప�గ�ంపబ��.  ఈ  సందర� �న        
జ�ంపబ�  మం�త��  �డ  ��కృ�� �.  యజ��లం�  ఆ��  ��ట�        
�ల�  �యబ�న��  ఇతర  ప�ర ��  ల�� ��  ��కృ�� �.  పంచ�త�ల�        
అ��   �డ  ఒక��నం�న  అ�  �డ  ��కృ�� �.  క�క�  అ�  ��కృ�� �  �ప�� కశ� ��           
��ంపబ��.  మ��ట�,  �ద�లం�  ��పబ�న  ‘కర� �ండ’  ��గ�ల�       
�� ��ంపబ�న  ��క  యజ��  ల�� �  �స�వ�న�  ��కృ�� �.  అన�        
��కృష�భగ���  భ� ��క �  �వయం�  �ల��న��  �ద�లం�  ��పబ�న       
సమస�   యజ��ల�   �ర� �ం�న��   ��గ�   ��ంపవ��.  

 
 
 

9.17  
��హమస�    జగ�   ��   ��   ��మహ:   I  
�ద� ం   ప��తం   ఓం�ర   ఋ�� మ   య��వ   చ   II  

 
 

అ��ద�  

��  ఈ  జగ��న�  తం���,  త���,  �ష�డ�,  ��మ�డ�  అ�         
��� �.  �� నల�� ��,  ప��త�  ���డ�,  ఓం�ర��  ��.       
ఋ�� ద�,�మ�ద�,   య��� ద��   ��   ��.  

�ష� �  
�త��తన  సృ�� ల�� �  ��కృ�� �  శ� �  �క�   ��ధ  �లల  వ� � �కరణ�         

�న� �.  �ప��త  ��క  ����  మన�  ��కృ�� �  తటస�  శ����న  ��ధ  ��ల�           



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
��ధ  సంబంధ��  క�� ం��ం��.  �పకృ�  �రణ��  అ����ల�  �ంద�        
మన�  తం��గ�,  త��గ�,  �తగ�,  సృ��కర �గ�  క��ం��.  ��  �స�వ�న�         
అ��  �చ�ం�  �రంద��  ��కృ�� �  యంద�  అంశ�.  క�క�  త��  తం��  వం�           
��ధ  �ప�ల�  క��ం�న��  ��లంద��  ��కృ�� �  ��  మ�క� �  ��.  ఈ          
��క�  నంద�  ‘��’  య�  పద�న�  ‘సృ��కర �’య�  అర ��.  మన  త��దం���          
��త�  ��ండ  సృ��కర �,  ��మ�.  ��మ��  వం���  �డ  ��కృ�� �         
అంశ�!  �స�వ�న�  ��కృ�� �  అంశ�  �న� ం�న  ��లంద��  ��కృ�� �.        
క�క  �ద�ల�� �  ��కృ�� �  ఉ���ం��న� �.  క�క�  మన�  �ద�ల        
�ం�  ఎ��ట�  య�� ం�న�  అ�  ��కృ�� �  ��� న  ��న��  �ం�ట��         
��గ��  య��.  మన  సహజ����  ప���క�ం�  ��ట�  �డ� �  ��న�  �డ          
��కృ�� �.  అ��  ��స���� ంత�ల�  అవ�హన  ����ట  యం�  �����న        
���  �డ  ��కృ�� �  అంశ��ద�ట�  అత��  ��కృ�� �.  �దమం�త�        
లం�  ‘�పణవ�’  అ�  ��వబ�  ‘ఓం�ర’  �వ� ధ� �  కంపన�  �డ  ��కృ�� �.          
�మ,  య��� ద,  ఋ�� ద�  మ��  అథర� ణ  �ద�లంద�  మం�త�        
ల�� ం�యం�  ‘�పణవ�’  �క  ‘ఓం�ర�’  ��� �  �ప�నమ�ట�  ���  �డ         
��కృ�� �న�   అవ�హన�   ���నవ��.  

 
 

9.18  
గ�ర� ��    �ప�:   ��   ��స:   శరణం   �హృ�   I  
�పభవ:   �పలయ:   �� నం   ��నం   �జమవ� య�   II  

 
 

అ��ద�  

గమ� ��,  �ష�డ�,  �ప���,  ���,  ��స��,  ఆ�శయ��,       
��� �  స�� �త  �����  ��.  ��  సృ���,  �పళయ��,        
స�� �ర��,   ��న��,   �త�    �జ��   అ���� �.  

�ష� �  
‘గ�:’  యన�  మన�  �ర��  గమ� �� నమ�  �వ�.  జ��  ��య         

�న� �  �స�వ�న�  �రంద��  చరమగమ� �  ��కృ�� �.  ��కృ�� �  ఎ�గ���        
�డ��  ప��న��  య��.  అం���ండ  అ����  �మ��త  ��గ�  యంత�         
��క�  ��  ��ం���త�  �గల�.  ��ధ  �వతల�  తమ  గమ� �� న���         
��ం���  ప����� �.  ��  ఆ  �  �� న�ల�  తద��ణ��న        
�యమ�ల�  �శద��  అవలం�ం�ట�  చం�ద�క�,  �ర� �క�,      
ఇం�ద�క�,  మహ��క�  అ�  ��ధ  �క�ల�  �ం���.  ��కృ�� �  సృ���         
అ�నం�న  ఆ  �క�  ల�� �  ఏక�ల�న  ��కృ�� ��  స�న�  ల�ట�         
మ��  �క��ట�  సంభ�ం��.  అ���క��  కృష�శ� �  �క�   వ� � �కరణ�        
ల�ట�  ��కృ�� ��  స�న�న�  �స�వ�న�  అ�  ��కృ�� �  సం�ర�  ��న��         
�ం�ట�  ఒక  �ం�  అ���  ��త�  ఉప�గప��.  అన�  ��కృ�� �  ��ధ          
శ��ల�  శ��ం�ట  ��  ���  గమ� ��  ��ం�ట  య�న�  ��కృ�� �         
ప����  స��ం�ట�.  ��  ఎవ� �న�  �ల�  మ��  శ� �  య�న�  వ� ర ��          
��డద�  ��ం�న�  �పత� ���  ��కృ�� �  స��ంపవ��.  ఉ�హరణ�       
అ�క  అంత���  క��న  భవం�  �క�   �వ�  అంత���  ��ట�  యం�త          



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
స�య�న  ��� ట�  అవ�శ�న� �  ���  ���  ��� న  ఎ�� ట  ఎం��?         
సర� �  ��కృ�� �  శ� ��న�  ఆ�రప�  �న� ం�న  ��కృ�� �  ఆ�శమ�  ��ండ         
ఏ���  ����  క���ండ��.  సర� �  ��కృ�� ��  �ం�  �ం�ట  �త�,         
సర� ��  అత�  శ� ��న�  ఆ�రప�  �ం�ట  �త�,  �స�వ�న�        
సర� �న�  ఆ  ��కృ�� �  పరమ  ��మ��.  అత�  అంద�  హృదయ�  లం�          
పర�త� �  �ల��  �ం�ట�  అత�  �వ� ��.  మన  ��స��,  �శ��  �క          
�క�ల�� �  ��కృ�� �!  ��కృ�� �  చర��శయ  �నం�న  ర�ణ�  �ర�  ��         
��  �ఃఖ��రణ�  �ర�  ��  మన�  అత��  ఆ�శ�ంపవ��.  మన�  ఏ��          
ర�ణ�  అవసర�న�� �  ���  సమ��� న�  ఒక  స�వశ� ��  �ండవ�న�        
మన�  �� �ంపవ��.  ��కృ�� �  పరమ����.  అత�  మన  ���ట�  �డ         
�ర��నం�న  ��  �వ� జన�డ�ట�  అత�కం�  �ప�   ����  ��,  �ప�          
������  ��  మన�  మ�క�ండ�ల�.  సమస�  సృ���  ��కృ�� �  ఆ��ర��         
మ��  �పళ�నంతర�  సర� �న�  చరమ  ��న��  ��� �.  క�క�        
��కృ�� �   సర� �రణ�ల�   �ల�రణ�.   

 
 

9.19  
త�మ� హమహం   వర�ం   �గృ���� త� ృ��   చ   I  
అమృతం   �వ   మృ�� శ�    సదస�� హమ��న   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  అ���!  ���స����  ��.  వర���  ���ం��డ�  మ��        
���ం��డ�  ��.  అమృతత� ��  మ��  మృ�� ��  ��.  స�,        
అస���   �ం��   �   యం�   కల�.  

�ష� �  
��కృష�భగ���  తన  ��ధ  శ��ల�  ��� ���,  ��� ల  �� �  ���,         

�����  �� �ంప��  �ం��.  �స��ల�న  ఆ�శ�  �ం�  వర ��        
��య�ండ  ���ం����,  వ���ల�న  ��� �మ��  �ండ�త  వర ���       
���ం����  ��కృ�� �.  మన  ��త�ల��  ���ం��  మనల�  ��ం�        
��ణశ� �  �డ  ��కృ�� �.  అంత� �న  ��కృ�� �  మృ�� ��  మనల�        
దర� న��� �.  ��కృ�� �  ��ధ  శ��ల�  �� ��ం�  ��న�,  ��కృ�� న�        
��క�  మ��  ఆ�� �� క�ల  న�మ  ఎ��  �ద�  �ద�  మన�         
�ర ��ం��వ�� �.  అన�  ��క�(అస�),  ఆ�� �� క�(స�)  �ం��  అత�.       
క�క�  కృష��తన� �న  ��గ�ం�న  ���యం�  �న��  అ��  స��,  అస��ల         
న�మ   �ద��   �ంచ�.   అత�   అ�� ం�యం�   ��కృ�� ��   ద�� ం��.  

 
ఆ�� �� క�  (స��)  మ��  ��క�(అస��)  �ం��  ��కృ���       

అ�నం�న  సర�   ��క  వ� � �కరణ�ల�  ��న  �బ�� ండ�న  �శ� �ప�  �డ         
��కృ�� �.  అం���ండ  �� �జ��  గల  �� మ�ంద���  ��  �ద��        
��  వృం�వన  మంద�  అత�  �వ� �లల�� �  ఆ  �������        
సంబం�ం�న�.   

 



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
 

9.20  
�����    �ం   �మ�:   �త��   య�ౖ���� �    స� ర ��ం   ��ర�య��   I  
�   �ణ� ��ద�    ���న��కమశ� ��   ��� ���   �వ���   II  

 
 

అ��ద�  

స� ర ��క�ల�  �ం���   ��ధ� యన�  ����  మ��      
�మరస��  �న�  ����  ప����  న��   ��ం��.  �ప        
ఫల�ల  �ం�  ప����  అ����  �ణ� �క�న  ఇం�ద�క��  �ం�        
�వ�గ�ల   న�భ�ం��.  

�ష� �  
ఈ  ��క�  నంద�  ‘����� :’  అ�  పద�  �మ�ద�,  య��� ద�,         

ఋ�� ద�ల�  ��ం��న� �.  ఇ��  ���ద�ల�  అధ� యన�  ��న       
��హ� ��  ‘����’  అం��.  ఈ  �ద�లం�  ��ప  బ�న  ��న�  �డ          
ఆకర �ణ�  క���ం���  స�జ�న  తప� క  �ర�ంపబ���.  ��       
�రదృష�వ���  ��ధ� యన�  వలన  క��  పరమ  �ప�జన��  ��య�        
�ప�   �దపం���  అ�క��  ��� �.  క�క�  ��కృ�� �చ� ట  ‘����ల�’  ��         
అం�మ  ల�� మ�  �పక�ం�  ��� �.  �జ�న  ‘�����’  ��కృష�భగ���        
�దపద� �ల  ��శ�ం�  అత�  ��త� ర ��  �ద�భ� �  �క ��వ  యం�        
�ల���ం��.  అ��  భ� ��క �  �వ  ‘హ�  కృష�’  మ�మం�త��  జ�ం�ట��         
మ��  అ�సమయ�న  ��కృ�� �  ���   య�ర���  ఎ��ట�ర��  ��        
�పయత� ���  ఆరంభమ��.  ��  �రదృష�వ���  �శద��  ��ధ� యన�       
����  ��రణ��  ఇం���,  చం���  వం�  �వతల  �ర�  యజ���         
��ట  యం�  అ��స� ��  ����.  అ��  �పయత� �ల�  ��ధ  �వ�ర� ��         
�పకృ�  �క�   ర�త�  �ణ��ష� �ల  �ం�  తప� క  ����ం�  మహ��క�,         
జన�క�,   త��క�   వం�   ఊర�� �క�ల�(స� ర ��క�ల�)   ����.  

 
ఒక��  అ��  ఉన� త  �క�ల�  �ం�న  �మ� ట  �న��  ఈ  ��క�          

కం��  అ�క  వందల,  �ల  ���  అ�క��  తన  ఇం��య�ల�  �ఖ�          
క��ం�   �నవ�� �.  

 
 

9.21  
�తం   ��� �    స� ర ��కం   ��లం   ��   ���    మర�� �కం   �శ��   I  
ఏవం   �త�ధర� మ��పప��    గ�గతం   �మ��   లభ��   II  

 
 

అ��ద�  

ఈ  �ధ��  �స�ృత�న  స� ర ��క  �గ�ల  న�భ�ం�  తమ  �ణ�          
�ర� �ల  ఫల�  ��ం�నంత�  ��  ��క�న�  ���  వ���.  ఈ         
�ధ��  ���ద�ల  ��� ంత�ల  న�స�ం�ట  �� �  ఇం��య       



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�గ�ల�  �ం�ం���  �వల�  జననమరణ�ల�  మరల  మరల       
�ం���.  

�ష� �   
ఊర�� �క�ల�  ఉద��ంపబ�న��  ������  మ��  ఇం��య      

���భవ�న�  అ�క�న  వస�ల�  �ందగ��న�  ఆతడచ� ట  �శ� త��       
�ం�ట�  అ�మ�ంపబడ�.  అత�  ��న  �ణ� కర� ల  ఫల��       
��ం�నంత�  అత�  ���  ఈ  ����  పంపబ��.  ‘��ంత  ��త�’  లం�          
�ప� బ�న��  (జ�� ద� స�   యత:)  సం�ర�  ��న��  �ంద  న����,  అన�         
సర� �రణ�ర��న  ��కృ�� �  అవగత�  ����ట�  �ఫ��న��,  ��త�       
పరమల�� ��  �ంద�లక  ����ం���  ����ం�  చ�క�  (రం�ల�ట� �)       
�  ��� న� ��వ�  ��� ���  ఊర��   �క�న�  ఉద��ంపబ��,       
మ���� ���  ���  ��ంద�  ���ం��.  ��ంశ�మన�,  �న��  ���        
��ం��  ���  వ��   అవ�శ�  �న�వం�  ఆ�� �� క  �క�న�  ఉద��ంపబ�ట�         
బ��  అత�  �వల�  ఊర�� ,  అ��క�ల  న�మ  జననమరణ  చ�క�  నం�          
�����ం��.  క�క  �న��  ���నంద��త�న  �శ� త��త��      
అ�భ�ం�ట�  ఆ�� �� క  �క��  �ం�,  ���  ఈ  �ఃఖ��త�న  ��క         
��త�న�   ���   ��ం�ట�   య�� ం�ట   మం��.  

 
 

9.22  
అన�� �� న�య��    �ం   �   జ�:   ప�� �స�   I  

��ం   ��� �����ం   �గ�మం   వ�మ� హ�   II  
 
 

అ��ద�  

��  �  �వ� �ప��  �� �ం��  అనన�   భ� ��  న��   స�  అ�� ం�  ��           
�గ�మ�ల�  ��  వ�ం��(���  �����  సమ��� ��,      
���న�    ���   ర�ం��).  

�ష� �  
కృష��తన� �  ��ండ  �ణ�ల��  ��ంప����  �శవణ�,  �ర �న�,       

స� రణ�,  వందన�,  అర� న�,  �దపద� �ల  �వ  ఇతర  �వల�  ��ట,         
సఖ� �,  ఆత� ��దన�ల  �� �  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��  �ం�         
�న���  ఇ�వ�  ���  గంట�  ��కృ�� �  స� �ం�ట  కం�  అన� ��         
��ంప�.  అ��  �ర� �ల�� �  భ���  ఆ�� ���  యం�  ప�����        
��ంపగల�.  క�క�  అ�  సర�   మంగళకర��  మ��  ఆ�� �� క  శ� �వంత��         
�ం��.  క�క  ������  �ంగత� ��  �ం�ట�  అత�  ఏ�క  �ంఛ         
�గల�.  అ��  భ���  �స� ం�హ��  ఎ��  అవ�ధ��  ��ం�  భగ���         
�రగల�.  ఇ��  ‘�గ’  మనబ��.  భగ���  కృప�  అ��  భ���  ఎన� ��  ఈ           
��క  �వన  ����  �����.  ‘�మ�’  అ�  పద�  భగ���  దయ�  ��న           
ర�ణ��  ��ం��న� �.  భగ���  ‘�గ’  �� �  కృష��తన� �  �ం�ట�        
భ��న�  �డ� ��.  అత�  సం�ర�  కృష��తన� వం��న  �మ� ట       
�ఃఖ��త�న  బద���త�న�  ���  పతన�  �ంద�ండ  భగ���       
ర�ం��.    



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
9.23  

�   ప� న� �వ�భ��    యజ��   �శద���� �:   I  
�   �   ��వ   ���య   యజన�� ���ర� క�   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  �ం��!  అన� �వతల�  భ���  ���  �శద��  ��ం���        
�స�వ�న�   అ���ర� క��   న��    ��ం���� �.  

 
�ష� �  

�వతల�  ��ం�ట  యం�  �ల��న��  ���  అ��  �జ  ప����         
తన�  అ�� ంపబ�న�  ��  �జ�న�  ���మం��  �ర�  ��కృష�భగ���        
��� ��� �.  ఉ�హరణ�,  ఒక�  �మ� ల�న�,  ఆ�ల�న�  �����       
��ళ� �  ��  అం�ంచ��  త�న  ��న�  �����  �క  �యమ�లన�         
�����  ప�గ�ంపబ��.  అ��,  ఉదర�న�  ఆ�ర��  అం�ం�  ��న�        
శ�ర�  �క�   ��ధ  అవయవ�ల�  ����  క��ం�ట  ��  ��ం�ట  �గల�.          
�స�వ�న�  �వత�  ������  �ప�త� �  నంద�  ��ధ  అ����  మ��         
�� �శ�ల  వం���.  �న��  అ���ల  �త�  �� �శ�ల  �త�  ��ండ         
�ప�త� ��  �యబ�న  �సన�ల  న�స�ంపవ��.  అ��  �ప�వ� � ��       
������  ��ంపవ��.  త�� �  భగ���  �ప�త� �  నంద�  ��ధ        
అ����  మ��  �� �శ�  లంద��  సహజ�గ�  తృ���ం�ద�.  అ����        
మ��  �� �శ��  �ప�త�   �ప�����  తమ  �ర� �లం�  �ల��        
�న� ం�న  ���  లంచ�వ� ��ట  �స�వ�న�  చట���ద�మ��.  ఈ       
�షయ�  ఇక� డ  ‘అ���ర� క�’  అ�  �ప� బ�న�.  అన�  ��కృష�భగ���        
అనవసర�న   అన�    �వ�ర� న��   ఇక� డ   ఆ��ం�ట   ��.  

 
 
 

9.24  
అహం   �   సర� య���ం   ���    చ   �ప��వ   చ   I  
న   �   �మ��న��   త��� �తశ� � వ��   �   II  

 
అ��ద�  

��  సర� యజ��ల�  �క ��  మ��  �ప���  అ���� �.  అం��        
�   �స�వ�న   �వ� స� �వ��   ���ంప����   పతన�   �ం���.  

 
�ష� �   

��క  �గంథ�  లం�  ప��ధ��న  య�� చరణ��  �� ��ంపబ�       
�న� �,  �స�వ�న�  అ�య�� ��  ������న  ��కృ�� �  సంతృ��       
పర�ట  �ర�  �� ��ంప  బ�నవ�  ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.  ‘యజ�’మన�         
��� �.  భగవ��త(3.9)  య���  ��  ��� ��  సంతృ��పర�ట  �ర�  �ప��క� �         
కర� �న�ంపవ�న�  స� ష���  ��పబ�న�.  �నవ  �గ�కత�      
ప�పక� �ప�న  వ�� �శమ  ధర� �  �ప�� �ం�  ��� ��  సంతృ��  పర�ట  �ర�         
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ఉ���ంపబ�న�.  క�క�  ��కృష�భగ���  ఈ  ��క�న  :  “��  పరమ  �ప���          
��న  సర� యజ��ల�  ��  �క ��”  అ�  ప��  ��� �.  ��  మంద����  ఈ           
సత� �  ��గక  ��� �క  �భ�ల  �ర�  �వతల�  ��ం��.  క�క  ��          
��క�వన����  పతన�  �ం�  ఎన� ��  �నవజన�   �క�   �ం�త  ల�� ��         
�ంద�ల�.  అ�న�  ఎవ�న�  ��క�ంఛ�  �ర�రవ�న�  �ం�ం�న�,       
అ�  �ద�భ� �  ��న� �  ��  ���ర�  భగ���  ��� �ం�ట�  ఉత�మ�.         
త�� �   ��   �ం�త   ఫల�ల�   �ం���.   

  
 
 

9.25  
���   �వ�వ�    ���� తౄ�� ��   �తృ�వ�:   I  

���   ���   ����    ���   మ�� ��   �   ��   II  
 
 

అ��ద�  

�వతల�  ��ం���  �వతల�  జ�� ం��.  �తృ�వతల�  ��ం�       
��  �తృ�క�న�  ����.  �త��త�ల�  ��ం���  ��       
యం�   జ�� ం��.   ��   న��    ��ం���   ���   �వ�ం��.  

 
�ష� �  

చం�ద�క��  ��,  �ర� �క��  ��  ��  మ��  ఇతర  �క��  ��          
�న��  �ర��న�  ఆ  �ప�జన�న�  �ప�� క��  �ద�లం�  �� ��ంపబ�న        
�ం��క��న  ‘దర� �ర ���’  వం�  �యమ�ల  న�స�ం�ట  �� �       
�ం�త�న  గమ� ��  ��ంపగల�.  ఇ�  �ద�ల  యంద�  ‘కర� �ండ’        
�గ�లం�  �శద��  వ� �ంపబ�న  ఈ  పద���  ��ధ  ఉన� త  �క�లంద�         
�వతల  �ర�  ‘�ప�� క’  �జల�  �� ��ం��న� �.  అ��  �ప�� క  యజ��ల  �� �          
�న��  �తృ�క�ల�  �రవ�� �.  ��  ���   �త��త�క�ల�  ��        
య���  ��,  �����  ��  �క  ��చ��  ��  �రవ�� �.  ��చ�జ�          
�స�వ�న�  ‘��ద�వ�  �జ’  అం��.  అ��  ��ద�వ�  �జ�  అభ� �ం�         
��ంద�  గల�.  ��  ���  ఆ�� �� కమ�  ��ం�న�  అ��  కర� ల��   ����          
��క��న�.  అ��  ������  అ�� ం�  �ద�భ���  ��ంఠ  �క�ల�  ��,         
కృష��క��  ��  తప� క  �ం��.  �వతల�  ��ం�ట  �� �  �వ�         
�క�ల�,  �తృ�వతల�  ��ం�ట  �� �  �తృ�క�ల�,  ��ద�వతల�       
��ం�ట  �� �  ��చ�క�ల�  �న��  �ం�  �ండ�,  �ద�భ���        
ఎం��  ��ంఠ  �క�ల�  ��  కృష��క��  �ంద�ం�న�  �ఖ� �న        
�షయ��  ఈ  ��క�  �� �  �లభ��  �గ�ంపవ�� �.  �రదృష�వ���,        
��కృ���  మ��  ��� �  వ�ం�  ఈ  �వ�   �క�ల�  ��� న  స��ర�          
��మం��  ��య�.  అ�  ��యనం��  ��  ప��ల���.       
���ర���  �డ  ‘�బహ� �� �’  �ం�  ప��ల���.  క�క�  �వల�  ‘హ�         
కృష�’  మ�మం�త��  జ�ం�ట  �� �  �న��  ఈ  ��త�న        
ప��ర�త� ��  ��ం�  ���  భగవ��మ��  �రగలడ��  మహత�ర�న       
సం�శ��   కృష��త�� ద� మ�   �నవ   స�జమంత���   అం�ం��న� �.  
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9.26  

ప�తం   �ష� ం   ఫలం   �యం   �   �   భ�� �    �పయచ� �   I  
తదహం   భ�� � పహృతమ�� �   �పయ�త� న:   II  

 
 

అ��ద�  

ఎవ�న�  ��  ��మ�డ�,  భ� ��డ�  ప�త��  ��,  �ష� ��  ��,         
ఫల��   ��   ��   జల��   ��   అ�� ం�న�   ���   �నం�క�ం��.  

 
�ష� �  

��� నంద�  �ర�  �శ� త��  మ��  ఆనంద  ��న��  అ�        
భగవ��మ��  �ం�ట�  ��కవం��న��  కృష��తన� వం��     
��కృష�భగ���  �వ� �న  ��మ�క �  �వయం�  �ల�నవ��.  అ��  అ�� త        
ఫల��  క�గ��  పద��  �స�వ�న�  అత� ంత  �లభ�.  ఎ��  �గ� త  ��          
పరమ  ద�����  �డ  అ�  ఆచరణ  �ధ� మ��.  �వల�  ��కృష�భగ����         
�ద�భ���  �ం�ట�  ఈ  �షయ�న  �ంఛ�యమ�  ఏ�క  �గ� త.  �న��         
�శ�ల  ప����ల�  �����  సంబంధ��  ��.  ఈ  ��న�  ��� �         
�లభ�న�.  �న��  భ� ���  ��మ��  �������  ప�త��  ��,        
జల��  ��,  ఫల��  ��  అ�� ంప  వ�� �.  భగ���  ���  సం�ష��          
అం�క�ం��.  క�క  కృష��తన�   ��న�  అత� ంత  �లభ�  మ��  �శ� జ�న         
�నం�న  ��యం�  ఎవ� ���  ��ధ�  ��.  అ���డ  ఈ  �లభ�న  �ర��          
�� �  కృష��తన� ��  �ం�  అ�� న� త�న  ��� నంద  ��నమయ�న  ప��ర�        
��త��  �ం�ంప�  అ���  ఎవ�ం��?  ��కృ���  ��మ�ర� క  �వ�        
�ం�ం��  ��  అన� ��  ��.  తన  �ద�భ���  సమ�� ం�  �న�   �ష� �          
�న�  ��కృ���  అం�క�ం��.  అభ��ల  �ం�  అత�  ఎ��  ��క�  �ర�.          
ఆ�� ��  �నం�న  అత�  ఇత�ల  �ం�  ��న����  ��.  అ�న�         
అత�  �����గ  �వ��  తన  భ���  సమ�� ం�  ���  ����         
�� క�ం��.  అ��  కృష��తన� ��  వృ��  పర���ట�  ��త�  నంద�        
అ�� న� త  ప��ర�త�   ���.  ‘భ� �’  �క  భ� ��క �  �వ�  ��కృ�� �  �ం�ట�  ఏ�క           
�ర�మ�  ఖ�� త��  ��� ��� ట�  ఈ  ��క�న  ‘భ� �’  అ�  పద�  �ం����          
�డబ�న�.  ��హ� �డ�ట,  పం��డ�ట,  ధనవం�డ�ట  ��  �ప�        
తత�� �త�య�ట  వం�  ఇతర  ఏ  ��న�  �త�  �న��  ��  సమ�� ం�          
���  ��కృ���  అం�క�ం�న���  �య�ల�.  �ల��� ంత�న  భ� ���ండ       
ఎవ� ��  ���  భగ����  అం�క�ంప�ల�.  క�క�  ‘భ� �’�  ఎన� ��        
��క�న  �రణ����  ��.  ఈ  ��న�  �శ� త�న�.  అ��        
పరతత�� �న�   �యబ�   �పత� �   ���ర� �ప�.  
 

��కృ���  ��  �క �న��,  �����డన��,  సమస�  యజ��ల�  పరమ        
ల�� మ��  ��� �ం�న  �మ� ట  తన���  యజ�ఫల�ల�  సమ�� ంప  వ��        
�పక�ం�  ��� �.  భగ���  �వ� �న  భ� ��క �  �వ�  �ం�ట�        
�ప��క� �  ��తల�� �.  ���  ఎవ� �న�  భగవ�� వ  యం�  �ల��  ప����         
���న�,  అత�  �ం��  భగ���  తన  �ం�  ఏ�  ఆ�ం��  ఎ��ట          
అత� ంత  �ప�న�.  ��కృ�� �  ���ం���,  ��కృ���  ��న  ��న�� ం��        
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సమ�� ��   అత�  �ం�ంచన��  ఎ��  ��క�  అత��  సమ�� ంప  �ం��.  క�క          
�ంస�,  మత� � ��,  ����  ��కృ�� న�  సమ�� ంప��.  అత�  అ�వం�        
���  �ం�ం�న�  ���  తన�  అ�� ం�మ�  ���   �ం����.  అ��         
�ప� �ండ  తన�  ప�త�,  �ష� �,  ఫల�,  జల��  సమ�� ంప  వ�న�  అత�          
స� ష���  ప��,  “ఇ��  ��కల�  ��  అం�క�ం��”  అ�  ��� ��� �.  క�క          
అత�  �ంస��,  �పల�,  ��డ��  �� క�ంపడ�  మన�  అవగత�        
���నవ��.  �య�ర�,  �న� �,  ఫల��,  ��,  జల�  వం�        
ప�ర ���  �న���  త�న  ఆ�ర���  ��కృష�భగ���  �� ��ం�  ��� �,        
���  అన� �న  ���  అ�� ం�న�  అత�  అం�క�ంప�.  క�క  ���  అత��          
సమ�� ంప��.  ఒక�ళ  మన�  అ��  ఇతర  ప�ర ��ల�  సమ�� ంప        
య�� ం�న�,   ��మ�   ��న   ���   యం�   భ� ��న�ం�న�ర�   ��ల�.  

 
��కృష�భగ���  తృ���� య�  నంద�  పద�డవ  ��క�న,      

“యజ��ష  ప�ర ���  పరమ  ప��త�  �నవ��,  ��తమం�  ��గ��  మ��         
��కబంధ�ల  �ం�  �� ��  �ం�ం����  అ��  ��ం�ట�       
�గ� మ��”  �వ�ం��.  ఆ  ��క�  నం�  తన�  ��దన  �య�ండ         
ఆ�ర��  ��ం���  �ప��  ������ ర�  ��కృ���  ������ �.       
అ����  ��ం�  �ప��ద�  ��క  � �శ�ల�  మ�ంత  వృ�����ం��.  ��         
��భ���  ��రన��న  �య�రల�  ��న  ���� ��ర��  �ద����,       
��కృష�భగ���  ��తపట�న�  ��  అత�  ��గహ�న�  ��  ���ం�,  అత�         
�ం�  �న�మ��  నమస� �ం��,  ��  అ�� ం�న  ���  �� క�ంపవ�న�        
��� �ం�న�,  అ��  ��త  ��న�  నం�  �న��  �కమ��  ��గ�         
��ంపగల�.  �హ�  ప��త�  ���  �క�త�న�� �  స� ష��న  అవ�హన        
య�న�  వృ��య��.  అ�� ం��  �ం�  ఆ  ��దన�  ��మ�వ���        
అ�� ంపవ��.  ఏలయన  సర� �  ��కృ�� ��  �ం�  �ం�ట�  అత��  ఎ��         
ఆ�ర�  అవసర�  ��.  తన�  ఆ  �ధ��  తృ��పర�ట�  య�� ం�  భ���          
��త��  అత�  ���  �� క�ం��.  క�క  ఆ�ర��  �ద��  ��ట,         
��ం�ట,  ���ం�ట  య��  �ర� �లం�  ��కృ�� �  పట�  ��మ�వ��        
వ� �ం�ట   అత� ంత   ��� ంశ�.  

 
పరతత�� �,  ఇం��యర�తమ�  ��ం�  ���ర  తత�� �త��  భగవ��త       

యంద�  ఈ  ��క��  ఏ��త�  అవ�హన  ���న��.  ���  ఇ�  ఉప�న�          
��,  భగవ��త�  ��ం�  ��కృ�� �  ��క  �పవృ���  �దర� న�  ��  ��          
��ం��.  �స�వ�న�  ������న  ��కృష�భగ����  ఇం��య��  గల�.       
అత�  ఇం��య�ల��   ఇతర  ఏ  ఇం��య�ల  �ర� ��న�  �యగల        
�మర�� ��  క���ం��.  ��కృష�భగ���  సర� శ� �మం�డ�  ��      
�వ���.  ఇం��య��  ���  అత��  సర� శ� �మం�డ�  ప�గ�ం�ట�       
����.  సప���� య�  నం�  ��  ��ల�  �పకృ�  గర� �న        
సృ�ం���� డ�  ��కృ���  �వ�ం��.  �వల�  అత�  ��క  �పకృ��        
��ం�నంత  ��త�న�  అ�  జ���.  అ��  ఈ  సందర� �న        
ఆ�రప�ర��ల�  అ�� ం��  భ���  ప��  ��మ�ర� క�న  ప��ల�       
��కృ���  ఆల�ం�ట�  ఆర�ం�ట��,  ఆ�� �ం�ట��  అ�� �ధ�ల      
స�నమ��.  అత�  సం�ర�త� �  �రణ�న  అత�  �శవణ�  ఆర�ం�ట        
మ��  ఆ�� �ం�ట  అ�  �ర� ��  సర�   స�న�నద�  ఈ  �షయ��  ���           
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�ప� వల��న� �.  ��కృ���  తన�  ���   ��  వ� �ం�న  �ధ�గ�,  ఎ�వం�         
స� కల� న�,  �� �� న��  ��ండగ�  ఆ  ������  అం�క�ం�  భ���        
పరతత�� �  ��దన  ఆ�ర��  ఆర�ం�  ఆ�� �ంచగలద�  అవ�హన       
���నగల�.  

 
 
 

9.27  
యత� ��   యద�� �   య����   ద��   య�   I  
యత�పస� �   ���య   త�� �ష�    మదర� ణ�   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  �ం��!  ��  ���  ����,  ���  ��ం��,  ���  �మ�          
����,  ���  �న�  ����,  ��  ఏ  తప��   �చ�ం���  ��          
న�� ం��   ��   అర� ణ��   ���.   

�ష� �   
ఎ��  ప����  యం�న�  ��  ఈ  �ధ��  ��కృ�� �  �స� �ంప  �ం�న���          

తన  ��త��  మల���ట  �ప��క� �  కర �వ� �.  �ప�వ� � ��  తన  �హ�షణ         
�ర�  కర� �యవల�  వ�� �.  క�క  ��కృ���  ఇక� డ  తన�ర�  కర�   �యమ�          
ఆ������ �.  �ప��క� �  ��  ��ం�ట�  ఆ�ర��  ��ం�ట       
అవసర�నం�న  ��కృ�� న�  అ�� ంపబ�న  ఆ�ర��  �ప�ద�ప�న      
�గ�ంపవ��.  అ��  �గ���న  �న��  ���   ��� క  �ర� �ల�        
���ండవ��.  క�క  ��కృ���  ���,  “�  �ర�  ���”  అ�         
ఆ������ �.  ���  ‘ఆర� న’  అ�  ��.  �ప��క� �  ఏ��  ఒక���  �న�          
��  స� �వ��  క���ం��.  క�క  ��కృ���  ���  “�  �సం��”  అ�          
��� ��� �.  సం��ంచబ�న  అదన�  ధన��  �న��  కృష��త�� ద� మ�       
�ప�ర�  �ర�  ����ంప  వ�న�  అర ��.  �� న��న�  ఈ  �గ�న�         
ఆచరణ�గ� �  ���న�,  �ప��త  �లమం�  జ��  ��యం�  అ��స� ��        
కనప����� �.  ��  ఎవ� �న�  ‘హ�కృష�’  మ�మం�త��  జప�ల�       
జ�ం��,  �న�న�  ఇ�వ����  గంట�  ��కృ�� �  �� �ంప  గ��న�        
భగవ��త  (6.47)  నం�  �వ�ంపబ�న��,  అత�  �ప�   �� నతత� ��  మ��         
�ప� ��   య�   �ప� బ��.  
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9.28  

���భఫ��వం   ���   కర� బన��:   I  
స�� � స�గ�����    ����    ���ష� �   II  

 
 

అ��ద�  

ఈ  �ధ��  ��  కర� బంధ�ల  �ం��  ��  ���భఫల�ల  �ం��         
����డ�  �గల�.  ఇ��  స�� � స  �గ��� ంత��  �  యం�        
మన�� �   ��రపర�ట   �� �   ��   ����డ�   న��    �ం���.  

 
�ష� �  

ఉత�మ�న  �ర�దర� కత� �  న�స�ం�  కృష��తన� �న  వ� �ం�  ��       
���డ�  ��వబ��.  ���  ‘�క ���గ� �’  అ�న�  ����క  పద�.  ��ల         
�ప   ��� �   ఈ   �షయ��   ���    ఇంక�   ఇ��   �వ�ం��   :  

 
అ�సక �స�    �ష��   య�ర��ప�ంజత:   I  
�ర� ంధ:   కృష�సంబం�   �క �ం   ��గ� �చ� �   II   

(భ� �ర�మృత   �ం��   1.2.255)  
 

మన�  ��క  జగ��  నం�న� ంత  �ల�  కర�   �యవల��  �ం��.         
కర� �  �ర�ం�ట  �ధ� �  ��.  క�క�  కర� ల  ఒన�ం�  ఆ  ఫల�ల�          
��కృ�� న�  సమ�� ం�న�  అ�  ‘�క ���గ� �’  అనబ��.  ��గ� �  నం�        
�స�వ��  �ల��న��  అ��  కర� �  మ�దర� ణ��  ప���భ�  �యగల�.        
ఇక  కర �  �కమ��  ఆ�� �� ����  నం�  �కమ��గ�  ��ం�న  �ల�  అత�          
�������  సం�ర�  శర�గ��  �వ��  ����డ��.  అత�  �ం�  ఈ  �� �          
�ప�� క��  �వ�ంపబ�న�.  ఈ  �� �  �� �  అత�  ‘�బహ� �� �’  నం�  ఐక� �          
��ండ  తప� క  భగవ��మ�న  �ప��ం�న�  ‘���ష� �’  (న�� �ం��)  అ�        
పద�  �� �  స� ష���  �ప� బ�న�.  �స�వ�న�  ఐ�  రక��న  ��ధ         
�� �దశ�  కల�.  ఇ�వర�  �ప� బ�న��,  ��తమంత�  ������  ఆ�శ�ల        
న�స�ం�  భ� ��గ�  �న��ం�న��  భ���  ఆ�� �� క��  అ�� న� త�న       
����  �ం�,  �హ�� �నంతర�  ఆ  భగవ��మ��  ��  ������  �పత� �         
�ంగత� �న   �వ   �యగ���.  

 
తన  ��త��  భగ���  �వ�  అ�� ం�ట  తప�   ఇత�స� �  ����         

�జ�న  ‘స�� �’.  అ����  తన�  �త� �వ����  భగ���  �వ�   సంకల� ��         
ఆ�రప�న��  ��గ�  ��ం��.  క�క  అత�  ఏ�  ��న�  భగ���         
�ప�జన�  �ర�  ���.  అత�  ఏ  �ర� ��  ��న�  భగవ�� వ  �ప��          
���.  �ద�లం�  ��� నబ�న  కర� �ండ  పట�  ��  ��  ��� క �  ధర� �ల          
పట���  అత�  ఆస� ��  �పద�� ంప�.  �ద�  లం�  ��� నబ�న  �� �ష�         
ధర� �ల�  ��ట  ��న�   �న���  కర �వ�   �న�  భ��ల�  ��.  క�క          
భగ���  �వయం�  ����  �మగ� �న��  �ద�భ���  ��� ���  ��కకర� ల�        
��ద���   కనపడవ�� �   ��   �స�వ�న�   అ�   సత� �   ��.   
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క�క�  �ప�   ���మం��  �డ  �ద�భ���  ప��ల�,  �ర� క�ప�ల�        

�గ�ంప�లడ�  �ష����� �  ��� ��� �.  “��న  �క�   ���  ���  ���హ  �          
���”  (��  �తన�   చ��మృత�,  మధ� �ల  23.39).  భగ���  �వ�  ఆ          
�ధ��  సర� �  �ల��  �ం����,  భగ���  ఎ��  ��ంపవ�న�        
�ం�ం����,  అం��ర�  �ప��కల�  ��ం�ం��  ���  వర ��న       
�ల�న  ����  ����న���  ప�గ�ంపబ��.  భ�ష� ��  నం�  అత�  తప� క         
���  భగవ��మ��  �రగల�.  ��క  �మర� ల�  ��కృ���  అ���        
�ం�న��గ�  అ��  �ద�భ���  �డ  సర� �ధ��న  ��క�మర� ల�  అ���        
�ం��.  

 
 

9.29  
స�   హం   సర� ���   న   �   �� ��    ��   న   ��య:   I  
�   భజ��   �   �ం   భ�� �    మ�   �   ��   �ప� హ�   II  

 
 

అ��ద�  

��వ��  �� �ంప�,  ఎవ�  �డ�  ప��త��  క���ండ�,  �నంద�        
�డ�  స��డ�.  ��  భ� ��  �వ  ����  ��  ����  �          
యం�ం��   మ��   ���   అత��   ���డ�   �ం��.   

  
�ష� �  

��కృ���  స�� ల  పట�  సమ�వ�  గల��న�  మ��  అత��  ఎవ� ��         
�ప�� క  ����  ���  తన  �వ� �వయం�  స�  �ల��  �ం��  భ��ల  �డ           
అత�ం��  �ప�� క�శద�  వ�ం�న�  ఎవ�న�  �ప�� ంప  వ�� �.  ��        
�స�వ�న�  ఇ�  సహజ�  ��  �ద�వ�  ��.  ఉ�హరణ�,  ఈ  ��క          
జగ��నం�  ఎవ�న�  �ప� �త  య�  ��  �ం�నప� ���  ��  తమ  సం�న�          
�డ  �ప�� క  �శద��  క���ం��.  అ��ధ��,  ��ధ  �ప�ల�  �న�          
సర� ��ల�  సం�న��  ��ం�  ��  ���వసర�ల�  �వల�న       
��న�� ం��  భగ���  ఉ�ర��  సమ��� �.  ��య�  ��,  �ండయ�        
��,  జల�  య�  ��  ఎ��  �ద�వ�  ��ం�  వ� �ం�  �ఘ�  వం���           
������.  అ�న�  తన  భ��ల  పట�  అత�  �ప�� క  �శద��  క���ం��.          
అ��భ���  ఈ  ��క�  నం�  ��� నబ��.  ��ల��� ��  కృష��తన� �  నం�         
�ల��  �ం�ట�  అ��  భ���  స�  ��కృ�� �  యం�  ����  క���ం��.          
క�క�  ‘కృష��తన� �’  అ�  పద�  అ��  �తన� �  నం�న�   మ��� �         
��కృ�� �  యం�  ����న� ��  �ర�  ��ం��న� �.  �గ���క� డ  ‘మ�        
�  ‘(��  �  యం��� �)  అ�  స� ష���  ��� ��� �.  సహజ��  భగ���          
�డ  ��  యం�ం��.  ఇ��  పరస� ��భవ�  ఈ  “�  య�  �ం  �పపద� ��           
�ంస��వ  ��మ� హ�”  (4.11)  అ�  భగ���  �క� �ల�  �డ  �వ�ం��  :          
“న��   ఎవ�  ఏ  �ధ��  శర��ం���� �,  తద��ణ��  ��  ��పట�  �శద�          
వ�ం��”  అ�  ��  �వ�.  భగ���  మ��  భ���  ఇ����         
�తన� వం�  �నం�న  ��  న�మ  ఇ��  �వ�   పరస� ����,  ఆ�శయత� �         
సమంజస�.  ఉ�హరణ�  ఒక  వ�జ�  బం�ర�  ఉంగర��  �దగబ�న�� �        
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అ�  ��� �  ఆకర ��య��  క��ం��.  బం�ర�  ���ంపబ�ట�  ��ండ        
అ�  సమయ�న  వ�జ�  �డ  ���ంపబ��.  �స�వ�న�  భగ���  మ��         
���  ఇ����  సర� �  �ప�శ���  �ం��.  ���  ������        
��ం�ట�  ఆస���న�  బం�ర�వ�  ��ం��.  భగ���  వ�జ�       
వం���.  క�క�  ఈ  కల�క  ��� �  �ందర��  �ం��.  �ద����  యం�          
�ల��న��  ���  భ��లనబ���.  ������  తన  భ��ల�  ��  స� య��         
భ��డ��.  భ���  మ��  భగ���  న�మ  ఇ��  పరస� ర  ��మయ  సంబంధ�          
���  ��రతత�� �  �డ  �న��.  ���రతత�� �న  భగ����  మ��  భ����         
న�మ��   అ��   �వ� పరస� ర   సంబంధ�   అ�న�   ��రతత�� �   నం�ం��.  

 
భగ���  కల� వృ��  వం��డ�  ఉ�హరణ  త���  ఇవ� బ�       

�ం��.  ఈ  కల� వృ��  �ం�  ఎవ�  ఏ�  ��న�  భగ���  ���          
సమ��� �ం��.  ఇక� డ  అ��  అ���య�న�  సం�ర�  �వరణ  ల�ం�        
�న� �.  ��కృష�భగ���  ఇక� డ  భక �ప����  ��� నబ���.  భ��ల  పట�        
భగ����  గల  �ప�� క  కృప�  ఇ��  �దర� న�.  భ��ల  పట�  భగ���  ���           
ఆ  �వ�(��మ  ��మయ�)  కర� ��� ంత�ల�  �బ�  �ం�న��       
ఎన� ��  ప�గ�ంప��.  అ�  భగ���  మ��  భ���  ���  �ం��         
�వ� ����  సంబం�ం�న�.  క�క�  భగ���  భ� ��క �  �వ  ఈ  ��క  జగ��న�          
సంబం�ం�న  �ర� క�ప�  ��.  అ�  స�� �నంద��త�  �ం�న��       
ఆ�� �� క   జగ��   నంద�   �గ�.   

 
 
 

9.30  
ఆ�   ��� ����   భజ�   �మనన� ��   I  
���వ   స   మస�వ� :   సమ� �   వ� వ��   �   స:   II  

 
అ��ద�  

��� �  �య�న  �ర� �  �న�ం�నప� ���  �న��  భ� ��క ��వ       
యం�  �����  �న� �,  అత�  తన  సంకల� �న  ��ర�శ� ��        
�న� ం�న   అత��   ���గ�   ప�గ�ంపవ��.  

�ష� �  
ఈ  ��క�నం�  �డబ�న  ‘�-���ర:’  అ�  పద�  ��� �        

అర �వంత�న�.  మన�  ���  స��  అర ��  ���నవ��.  ���  ఈ  జగ��          
నం�  �ం�ర�ల  కర� ల�  ���ం��.  ఒక�  బద�కర� �,  �ండవ�        
�జస� �ప  ����  అ��ణ�న  కర� �.  �హర�ణ�  �ర�  ��  స�జ�         
మ��  �హ�న�  సంబం�ం�న  �యమ  �బంధనల  న�స�ం�ట  �ర�        
బద��వన  ���యం�  �శ� య�గ  ��ధ  కర� �  గల�.  అ��  బద��వన         
కర� లనబ��.  ఇ���ండ  తన  ఆ�� �� క  స� �వ��  సం�ర���  ఎ��        
కృష��తన� �  నం�  �క  భగ���  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న��  ��న�  గల          
�ర� క�ప��  ఆ�� �� క�  లనబ��.  అ��  కర� �  అత�  �జ���  యం�         
�యబ��.  ��న  అ�  �ం��క��  భ� ��క �  �వలనబ��.  క�క  బద����         
యం�న� �� �  భ� ��క �  �వ  మ��  �హ�న�  సంబం�ం�న  బద�కర� �        
�ం��  స�ంతర���  �న��  �ం��.  అ�న�  ��� ���  అ��  ఈ         
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�ర� ��  పరస� ర  ��ద��ల�  �ం��.  ఈ  �షయ�న  భ���  �ధ� �నంత         
వర�  తన  భ� ��  మ��  సహజ����  ఆటంక�  క��ం�  ���  �య�ండ          
అత� ంత  �గ���  �ం��.  కృష��తన�   అ�భవ�  ��గ��న�  తన  కర� ల         
ప��ర�త� �  ఆ�రప�  �ం�న�  అత����.  అ�న�  ��� ���  అ��వ� � �        
సంఘ�  ��  చట����   ��� �  �య��  క��ం�  ఏ�న  �ర� ��         
��న���  క��ంచవ�� �.  ��  అ��  ��� �క  పతన�  అత��  ఏ  �ధ�గ�          
అన���  �య�ల�.  ఒకవ� � �  ప���న�  అత� ంత  �శద��  భ� ��క �  �వ  యం�          
�ల��న�,  భగ���  హృదయ�  నం�  పర�త� �  �ల��  అత��  ప����         
��,  ఆ  �ప�ర� ��  ��ం�న�  ��మ�� గవత�  ��ప�న� �.  ��క        
��ష� �  ��� �  బల�నడ�ట�  భగవ�� వ  యం�  సం�ర���  �ల��న��        
��  �డ  ��� ���  �య�  ��య�  �ం��.  ��  కృష��తన� �  ��� �          
శ� �మంత�నడ�ట�  భ���  అ��  ��� �క  పతన��  �ంట�  స��ద�గల�.        
క�క�  భ� ��క �  ��  ��న�  స�  �జయ��  క��ం��.  అ��  ధర� �ర ��          
�ం�  �దృ�� క��  పతన�  �ం�న  భ����  ఎన� ��  �ం�ంప��.        
ఎం�కన�  ���  ��క�న  �వ�ంపబ�న��,  భ���  కృష��తన� �  నం�  ����         
�ల��   నంత�   �ల�కమ�న   అ��   �దృ�� క   పతన��   ����యబ��.  

 
క�క  కృష��తన� �న  �ల��న��  వ� � �  �శద��  “హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�కృష�         

హ�హ�  /  హ��మ  హ��మ  �మ�మ  హ�హ�”  అ�  మ�మం�త��  జ�ం��,          
�ర��న  ��  ��  �దృ�� క��  ��  ప���న��  క��ం�న�  అత�  తన          
ఆ�� �� క  ���నం�  ���  �న� ���  ప�గ�ంపవ��.  క�క�  ‘���వ’        
(���గ�)  య�  ���   �ప� బ�న�.  �దృ�� క��  పతన�  �ం�న  భ���         
�ం�ంప��  క�క  ఈ  పద�  అభ���న���  �చ� �క  వం��.  అన�  భ���          
�దృ�� క��  పతన�  �ం�న�  ���గ�  ప�గ�ంపబడవ��.  ‘మన�వ� :’       
అ�  పద�  ఈ  �షయ�న  మ�ంత  శ� �మంత�న�.  ఎవ�న�  ఈ  ఆ�శ��          
అ�స�ంపక  �దృ�� క  పతన�న�  భ���  �ం�ం�న�  ��  ������        
ఆజ��  ఉల�ం�ం�న  �ర���.  క�క�  దృఢ�శ� య��  అనన� ��       
భ� ��క ��వ   యం�   �ల��   �ం�ట�   భ���   ఏ�క   �గ� త   �వ��.  
‘నృ�ంహ��ణ�’   నం�   ఈ   ��ం�   ��క�   కల�   :  

 
భగవ�   చ   హ�వనన�    ��   భృశమ��   �   ��జ�   మ�ష� :   I  
న   �   శశక�షచ� �:   క���   ��రప�భవ����   చ�న�:   II  

 
“సం�ర���   భగ���   భ� ��క ��వ   యం�   �ల��న��   ��� ���   �య  
�ర� �ల�   ��న��   �చ�ం�న�,   ఆ   �ర� �ల�   �ం�����   వ�   క��ం�  
చం���   యంద�   మచ� ��   ��త�   ప�గ�ంపవ��.   ఆ   మచ� �   ��� ల�  
�పస�ం�ట�   ఎ��   అవ�ధ��   ��ల�.   అ��   భ���   తన   ��వర�న�   �ం�  

�దృ�� క   పతన�   �ం�ట   అత��   ���   �య�ల�.”  
 

���బ��  �వ� �న  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న��  భ���  ఎ��  �య         
�ర� ��న�  �యవ�� న�  ఎవ� ��  త�� �  అర ��  ���న��.  ��క        
కల� ష�ల  బలవత�ర�న  శ� ��రణ��  క��  �దృ�� క  పతన��  ��త�        
ఈ  ��క�  ��ం��న� �.  �స�వ�న�  భ� ��క �  �వ  య�న�  ���         
�య�  �ద���  �పక�ం�ట�  అ��.  �న��  ��శ� ��  �ద��        



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�యగ��నంత  శ� �మం��  �నంతవర�  �ప�దవ���  భ���  పతన�ల�       
���వల�  వ�� �.  ��  అత�  శ� �మం��న�  �ర� �  ���న���  అ��         
పతన�న�  ఎన� ��  ����.  క�క  ఈ  ��క��  ఆ�ర�  ����  �ప�          
ప�ల�  ����  తన�  ��  భ����  ��ం�ట  ఎవ� ���  తగ�.  అత�          
భ� ��క �  �వ  �� �  తన  స� �వ��  మ��  �ల��  వృ��పర��న��         
అత�   ఉత�మ   భ���   ��లడ�   అవ�హన   ���నవ��.   

 
 
 

9.31  
��పం   భవ�   ధ�� ��    శశ� �� ��ం   �గ�� �   I  
���య   �ప����   న   �   భక �:   �పణశ� �   II  

 
 

అ��ద�  

అత�  ��ఘ�  ధ�� �� �  �శ� త�న  �ం��  �ం��.  ఓ  �ం��!  �          
భ���న� ��   న�ంపడ�   �ర� ��   �పక�ం��.  

�ష� �   
ఈ  ��క��  త�� �  అర ��  ���న��.  �����న��  భగవద� ���        

��లడ�  సప���� య�న  �ప� బ�న�.  అ��  భగవద� ���  ��  ���  ఎ��         
స��ణ��  ఉండ�.  అ�� �  �దృ�� క��  �క  �పయత� �ర� క��       
�ప��  ����  ఎ��  �ద�భ��డ��?  ఇ��  �పశ�   ఇక� డ  ఉద�ం�ట         
సహజ�.  �తయంద�  సప���� య�న  �ప� బ�న��,  ఎన� ��  భగ����       
భ� ��క �  �వ�  �య�  ����ల�  ��మ�� గవత�  (5.18.12)  నం�        
�ప� బ�న��  ఎ��  స��ణ��  ఉండ�ల�.  ��  భ���న��  అ���క  నవ�ధ         
భ� ��ర ��ల  యం�  �ల��,  హృదయ�  నంద�  ��క  ��ష� �  ల�� ం��         
�ప��ం���  ��న�  నం�  ఆస���  �ం��.  క�క  అత�  �ప�ల�� �         
సహజ�గ�  న�ం����.  భ���  స�  తన  హృదయ�  నం�  ������         
��ర��  ����ం�ట�,  అత�  �ప�  ల�� ��  సహజ�గ�  న�ం�        
���.  ������  ��� న  �రంతర  స� రణ  అత��  సహజ�గ�  పరమ         
ప�����  ���.  ఉన� త  ���  �ం�  పతన�  �ం�న  ��వ�న�  ���          
ప���ల�ట�  ���   కర� ��న�ల�,  ���   ‘��య�� త�’  కర� ల�  ఆచ�ంప        
వ�న�  �ద�ల  న�స�ం�  ���   �యమ��  కల�.  �రంతర�  హృదయ�         
నం�  ������  స� �ం�  �ం�ట  �త  ప���కరణ  ��న�  ఇ�వర�  భ���          
హృదయ�న  �ల��  �న� ం�న  అ�  భ� ��గ�న�  అన� �ంప�.  క�క�        
“హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�కృష�  హ�హ�  /  హ��మ  హ��మ  �మ�మ  హ�హ�”  అ�           
మ�మం�త  జప�ర �నల�  �రంతర�  �న��ంపవ��.  ఇ�  �దృ�� క       
పతన�ల  �ం�  భ���  ర�ం��.  ఆ  �ధ��  అత�  సమస�  ��క  ��ష� �ల           
�ం�   స�   �����   �ండగల�.   

 
 
 
 
 



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
9.32  

�ం   �   �ర�   వ� ���త�    �   �   �� :   �ప�నయ:   I  
����   �శ� స��   �����   �   ���   ప�ం   గ��   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  ��� !  న��   శర���� ��  అధమజ�� �న  ����,  ��� �,  ����         
అ�నప� ���   పరమగ��   �ందగల�.  

�ష� �  
భ� ��క ��వ  యం�  ఉత�మ,  అధమ  తరగ�ల�  �ం�న  జ�ల  న�మ         

�ద�  �ద�  ������  ఇక� డ  స� ష���  �పక�ం���� �.  ��క  ��త         
�వన�  నం�న� �� �  అ��  �ద��  ఉండవ�� �.  ��  భగ���  �వ� �న         
భ� ��క �  �వయం�  �ల��న���  అ��  �ద�  �ండ�.  �ప��క� �        
పరమగ��  �ం�ట�  అ���  ��� �.  ��మ�� గవత�(2.4.18)  నం�       
చం��డ�  (�నక�ంస�  ��ం�  ��)  ��వబ�  అత� ంత  �చ���        
�ం�న��  �డ  �ద�భ���  �ంగత� �న  ప����  �గలర�  �ప� బ�న�.  క�క         
భ� ��క �  �వ  మ��  �ద�భ��ల  �ర�దర� న�  అ�న�  ��� �  శ� �మంత�         
ల�ట�  ఉత�మ,  అధమ  తరగ�  జ�ల  న�మ  ఎ��  �ద�ండ�.  ఎవ� �న�  అ��           
భ� ��  �గ�ంపవ�� �.  అ�  ���� �  �డ  �ద�భ���  శర�  �ం�న�  చక� �          
�ర�దర� న��  ప����  �గల�.  �స�వ�న�  ��ధ  �పకృ�  �ణ�ల        
న�స�ం�  �న��  సత�� �ణ  �ప���  (��హ� ��),  ర��ణ  �ప���        
(�����  �క  ప��ల��),  రజస���ణ  �����(��� �  �క  వర ���)        
త��ణ  �ప���  (����  �క  ��� ��)  అ�  ���  తరగ���         
�భ�ంపబ��.  ఈ  ���  తరగ�ల  కం��  త�� �న��  ‘చం���’        
�ప��ంబ�న  జ�� ం��.  ��రణ��  అ��  �పజన� ల  �ంగత� ��       
ఉన� త  తరగ��  �ం�న��  అం�క�ంప�.  ��  భ� ��క �  ����న�  ��� �         
శ� �మంత  �నద�ట�  �ద�భ���  సమస�  �చజ�  లంద��  �డ  అ�� న� త  �వన          
ప��ర�త� ��  �ం�న���  �యగ���.  �న��  ��కృష�భగ���      
ఆ�శ�ం�న�� �  అ�  �ధ� మ��.  ‘వ� ���త� ’  అ�  పద��  ��ంపబ�న��        
�న��  ��కృ�� �  ����  శర�  �ంద  వ��.  అ�� �  అత�  �ప� ���ల          
కం��,   ��ల   కం��   �డ   �ప� ��   �గల�.   

 
 

9.33  
�ం   �న��� హ� �:   ���    భ��    �జర�యస��   I  
అ�త� మ�ఖం   �క�మం   ��ప�    భజస� ��   II  

 
 

అ��ద�  

ఇక  ధ�� �� �న  ��హ� �ల  ��� �,  భ��ల  ��� �,  �జ��ల        
��� �  ���  �ప� వ��!  అం��  అ�త� �,  �ఃఖ��త��  అ�        
ఈ   �క�న�   వ��    �న� ం�న   �   ��మ�క �   �వ�   ����డవ��.  

 



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�ష� �  

ఈ  ��క  జగ��న  జ�ల�  ��ధ  వర ���  గల�.  �స�వ�న�  ఈ  జగ��           
ఎవ� ���  �ఖకర�న  �ప�శ�  ��.  క�క�  ‘అ�త� మ�ఖం  �క�’  అ�         
స� ష���  ��పబ�న�.  ఈ  �పపంచ�  అ�శ� త��,  �ఃఖ��త��,       
సజ���  �వ�ం�ట�  �గ� �  �ద�  ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.        
������  ఈ  జగ���  అ�శ� త�న�గ�,  �ఃఖ��త  �న�గ�  �పక�ం��.        
�ంద�  తత�� �త��,  �ఖ� ��  �����  ఈ  �పపంచ��  �థ�   అ�         
��� ��.  ��  భగవ��త  న�స�ం�  ఈ  జగ��  అ�శ� త�  ��  �థ� ��.          
�థ� త� �న�  మ��  అ�త� త� �న�  న�మ  �ప�   �ద�  గల�.  ఈ  ��క          
జగ��  అ�శ� త�న�.  ��  ���  అ�త��  �త� �న  జగ��  మ�క�  కల�.  ఈ           
జగ��  �ఃఖ��త�న�.  ��  ���  అ�త�న  మ�కజగ��  �త� �న�  మ��         
ఆనంద��   ���న� ���.  

 
అ����  �జ��ల  వంశ��  జ�� ం��.  ��కృ���  అత��  �డ  :  “�          

భ� ��క �  �వ�  �ప��  ��ఘ�  ���  �  �మ��  ���”  అ�  ��� ��� �.           
�ఃఖ��త�  మ��  అ�శ� త�న  ఈ  �క�  నం�  ఎవ� ��  ������.         
�ప�వ� � ��  ������  ఆ�శ�ం�  �శ� త  ఆనంద��  �ందవ��.       
������  భ� ��క �  �వ�  అ��   తరగ�ల  జ�ల  సమస� �        
ప�ష� �ంపబ�ట�  గల  ఏ�క  ��న�.  క�క  �ప�వ� � �  కృష��తన� ��        
అలవర���   తమ   ��త��   ప��ర��   ���నవ��.  

 
 

9.34  
మన� �   భవ   మద� ��    మ�� �   �ం   నమ�� �   I  
���ష� �   ��ౖ�� వ��� నం   మత� �యణ:   II  

 
 

అ��ద�  

�  మన�� �  స�  �  �ంతన  యం�  �మగ� �  ���.  �  భ��డ�           
క�� .  ��  నమస� �ం��.  న��   ��ం��.  ఈ  �ధ��  �  యం�          
సం�ర� మ�� డ�   ��   న��    తప� క   ����.  

�ష� �  
క��త�న  ఈ  ��కజగ��  బంధ�ల  �ం�  ��� ��  �ం�ట�        

కృష��తన� �  ఏ�క  �ర�మ�  ఈ  ��క�నం�  స� ష���  �ప� బ�న�.  భ� ��క �         
�వ�  ������న  ��కృష�భగ��న�  అ�� ంపవ�న�  స� ష���  ఇక� డ       
��పబ�న  �షయ�న�  ��� ���  అ������న  ��  �� �� త�       
అర ���  ��� ��� ��.  �రదృష�వ���  అ��  �� �� త�  అసంభవ��న       
�షయ�ల  ��న�  �ఠ��  మన�� �  మర�ం��.  ��కృ�� ��  మ��  అత�         
మన�� న�  �ద�  �ద�  అ��  �� �� తల�  ��య�.  ��కృ���  పరతత�� �         
��  ��న�   �న��  ��.  ��కృ�� న�  అత�  �హ�న��,  అత�  మన�� న�          
మధ�   ఎ��  �ద��ండ�.  అ�య�� ��  అ�ద��  మ��       
సం�ర���న���.  ��ల  భ� ���� ంత  సరస� �  ��� �  ��  ‘��  �తన�          
చ��మృత�’  (ఆ��ల  5.41)  నంద�  ��క�న�  ��  ర�ం�న  ‘అ��ష� �’         



నవ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
అ�  �� �� న�న  :  “�హ��  ���  యం  �శ� �  �ద� �  క� ��”  అ�           
‘�ర� ��ణ�’  నంద�  ��క��  ఉదహ�ం��.  ������న  ��కృ�� ���,       
అత�  �హ�న��,  ఎ��  �ద��  �ద�  ��  అర ��.  ��  కృష�సంబంధ�న          
���న��  ఎ�గనం�న  అ��  �� �� త�  ��కృ�� �  ����వత� ��       
���పర�,  ������  అత�  �హ�  ��  మన��   కం�  �న� మ�  వ�క��          
�� �� �ం��.  ఇ�  ����  కృష�తత�� �న�  సంబం�ం�న  అ��న�న�,       
అ����   ���� ల�   �స���    �భ��   గ�ం��ం��.  

 
�ంద�  అ�ర  �పవృ��  గల��  �డ  ��కృ�� �  �� �ం��.  ��  ��కృ�� �          

�న�మ�న  కం��  వ�  �� ష��  ��కృ�� �  ���   �రంతర�  స� �ం�         
�ం��.  కం��  �రంతర�  ��కృ�� �  తన  శ����  స� �ం��.  ��కృ���         
ఎ�� �  వ��   తన�  సంహ�ం��న�  భయ��  అత�ల��� ��       
క���ం��.  �స�వ�న�  ఆ  �ధ�న  స� రణ�  మన�  ఏ  రక�గ�         
�డ� డ�ల�.  ��కృ�� �  �ప��క� �  భ� ��  ��న  ��మ�  స� �ంపవ��.        
అ��  �జ�న  భ� �.  �న��  కృష�సంబంధ  ���న��  �రంతర�        
అభ� �ంపవ��.  ��  అ��ల�న  అ�� సమన���?  ������న  ���       
�ం�  �గ�ం�న�  అ��  అ��ల�న  అ�� స�  �గల�.  ��కృ���        
�����ద��,  అత�  �హ�  ��క�  �ద��,  స�� �నందమయ       
�న��డ��  ఎ�� ���  �వ�ం�  �ం��.  ��కృ�� �  ��� న  ఇ��  �వరణ�         
�న��  భ��డ�ట�  �డ� ��.  అ�����ల  వలన  ��కృ�� �  మ�క  �ధ��         
అవ�హన   ����ట   ��ప�గ�   �గల�.   

 
క�క  �న��  �శ� త�,  ఆద� �  అ�న  ��కృ�� �  �ప�  నం�  తన          

మన�� �  �ం��క�ంపవ��.  ��కృ�� �  �����డ�  హృదయ  �ర� క��       
�శ� �ం�  అత��  ఆ��ంపవ��.  �రత�శ�న  ��కృ�� �  ఆ��ం�ట  �ర�        
అ�క  �ల  మం�ర��  కల�.  అక� డ  భ� ��క �  �వ  �రంతర�         
అభ� �ంపబ��.  ఇ��  అభ� �ం�న�� �  �ప��క� �  ��కృ�� న�      
�ప�మ�ల  న�� ంపవ��.  ����గహ�  ఎ�ట  �ర��   వం�  తమ  మ���� య         
కర� లన�� ం��  భ� �యం�  �మగ� �  ��ంపవ��.  త�� � �  అన� �ంత  ��ండ        
�న��  కృష��తన� �  నం�  ప��ర���  �ల�న  గల�.  ఇ�  అత�         
కృష��క��  �ం�ట�  �డ� ��.  క�క  ఎవ��  కప��,  అ������న        
�� �� తల  రచనల  వలన  �జ�న  �ర��  �ం�  ��లగ��.  అత�  ��కృ�� �          
��� న  �శవణ�ర �నల�  ఆరంభమ�  నవ�ధభ� ��క �  �వ  ��న�నం�       
�ల�నవ��.  అ��  �ద�భ� ��క �  �వ�  �నవ  స�జ�న�  ల�ం�న        
అ�� త�మ   వర�ప�ద�.   

 
భగవ��త  యంద�  సప�మ,  అష���� య�  లం�  ఊ�క�� త  ��న�న�,        

�గ�న�,  �మ� కర� �ల��  అ�త�న  �ద�భ� ��క �  �వ  స� ష���       
�వ�ంపబ�న�.  ����  ప����  ����  భగ���  ఇతర  తత�� ��న  ���ర         
�బహ� �� �  మ��  పర�త�   ��న�  ఆక� ���న�,  �ద�భ���  ��త�        
������   �పత� �   �వ�   �� క�ం��.  

 
ఇతర  �వతల�  ��ం�ట�  �ల��న��  �ప�   మందమ�  య��,        

అత�  ��కృష�భగ���  ��� ��గహ��  ఎన� ���  �ంద  �లడ��       
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స� ష���  ���  ��కృ�� �  ��� న  పద� �క�  కల�.  ఆరంభ�న  ��� ���         
భ���  ఉత�మ���  �ం�  పతన�  �ందవ�� �.  అ�న�  ఇతర  తత�� �త�ల         
కం��,  ��లకం��  అత�  అ���గ�  ��ంపవ��.  కృష��తన� �  నం�        
�రంతర�  �ల��  �ం����  ప�����న  ������.  �దృ�� క��       
జ��  అత�  పతన��  �కమ��  న�ం�,  �స� ం�హ��  అత�  ప��ర����         
యం�  ��ఘ�  �ల�నగల�.  ������  స� య��  తన  �ద�భ��ల        
సంర���ర��  �ం����  �� క�ం��.  క�క  అ����  పతన�       
�ం�ట�  అవ�శ�  ��.  క�క  ���మం��  �పత� ���  కృష��తన�         
��న��  అవలం�ం�  ఈ  ��క  జగ��  నం�  �ఖ��  ��ంచవ��.  అ��          
భ���   అంత� �న   ��కృష�భగ���   పర���గహ��   �ం��.  

 
��మద� గవ��త  యంద�  ‘పరమ�హ�   �� న�’  అ�      

నవ��� య�న�   భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.   
-----  
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దశ��� య�  

భగవ�� ��  
 
 

10.1  
 

��భగ���చ   
�య   ఏవ   మ���   ���   �   పరమం   వచ:   I  

య��   హం   ��య��య   వ�� �   �త�మ� �   II  
 

అ��ద�   
��కృష�భగ���  ప���  :  మ�����  గల  ఓ  అ���!  మరల         
ఆల�ం��.  ��  ��  ��య���డవ�ట�  ఇంతవర�  �వ�ం�న       
��కం��   ఉత�మ   �� న��   �   �త�   �ర�   ��   �����.  

 
�ష� �   

బల�,  �� �,  ఐశ� ర� �,  ��న�,  �ందర� �,  ��గ� �  అ��  ఆ�         
���ల�  సం�ర���  క���ం����  భగ���  �క  ������  అ�        
ప�శర��  ‘భగ���’  అ�  పద��  ���   �వ�ం�  �ం��.  ��కృ���         
���  అవత�ం�న��  ఈ  ఆ�  ���ల�  �పద�� ం�  �న� ం�న        
ప�శ��  వం�  �ప� ���  ��కృ�� �  �������  అం�క�ం��.  ఇ�� �        
��కృ�� �  స� య��  తన  ���ల�  మ��  కర� ల�  ��� న  ��� �         
రహస� �న  ��న��  అ���న�  ��ం�  ��� �.  సప���� య�  ఆరంభ�        
�ం�  భగ���  తన  ��ధ  శ��ల�  ��� �  మ��  అ�  వ� �ం�  ��న��           
��� �  ఇ�వర�  �వ�ం�  �ం��.  ఇ�� �  అత�  ఈ  అ�� య�న  తన          
�ప�� క  ���ల�  ���   అ���న�  �వ�ం�  ��� �.  దృఢ�శ� య��        
��న  భ� ��  �� �ం�ట  �ర�  అత�  తన  ��ధశ��ల�  స� ష���  గడ�న          
అ�� య�నం�  �వ�ం�  �ం��.  ��కృష�భగ���  ���  ఈ  అ�� య�న        
తన   ��ధ   ���   �భవ�ల�   ���    అ���న�   ��య����� �.  

 
������  ���   ఎంత  అ�క��  �శవణ�  ��న�  అంత  అ�క��         

�న��  భ� ��క �  �వయం�  ��రత� ��  �ం��.  �ప��క� �  ������        
���   భ��ల  �ంగత� �న  �శవణ�  �యవ��.  అ�  ��  భ� ��క �  �వ�          
వృ�����.  కృష��తన� �  నం�  �జ�న  ���స�  క���న� ��  భ��ల        
స�జ�న  ��త�  భగ���  ��� న  �పసంగ��  జ���ం��.  ఇత��        
అ��  �పసంగ�ల�  ���న�ల�.  అ����  తన�  ��� �  ���డ�ట�  అత�         
�త�  �ర�  అ��  �పసంగ��  �యబ��న� వ�  భగ���క� డ  స� ష���        
��� ��� �.  
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10.2  

న   �   ��:   �రగ�ః   �పభవం   న   మహర�య:   I  
అహ����   ���ం   మహ���ం   చ   సర� శ:   II  

 
 

అ��ద�   
�వ�స�హ��  ��,  మహ���  ��  �  ఉత� ���  ��  ���ల�         
ఎ�గ�ల�.  ఏలయన�  సర� �ధ�ల  ఆ  �వతల��,  మహ��ల��  ��        
�ల�.  

�ష� �  
‘�బహ�   సం�త’  (5.1)  యం�  �ప� బ�న��,  ��కృష�భగ���       

పరమ����.  అత�కం�  �ప� ��  మ�క� �  ��.  అత�  సర�   �రణ�ల�         
�ల�ర��.  సర� �వతల�,  మహ��ల�  ��  �రణమ�  భగ���క� డ       
స� య��  ��� ��� �.  �వత�  ��  మహ���  ��  ��కృ�� �  అవ�హన         
���న�ల�.  ��  అత�  �మ��  ��,  స� �ప��  ��  ఎ�గ�ల�న� �,         
అల� �న  ఈ  �క�న�  �ం�న  �మ��త  పం��ల  ప�����  ���   ఏ�          
�ప� గల�?  ������  ��న� �న���  ఈ  ���  అవత�ం�,       
అ�� త�ల�,  అ��రణ�న  �లల�  ఎం��  ���  ఎవ� ��       
ఎ�గ�ల�.  క�క  ��కృ�� �  అవ�హన  ����ట�  �ం�త� �క� �  అర �త�ద�        
మన�  �గ�ంపవ��.  �వత�  మ��  మహ���  �డ  తమ  �న�క  కల� నల�          
��కృ�� �  అవ�హన  ����ట�  �పయ�� ం�న�  �ఫ���.  క�క�  �ప� �ప�         
�వత�  �డ  ��కృష�భగ���  అవ�హన  ���న�లర�  ��మ�� గవత�  నం�        
స� ష���  �ప� బ�న�.  తమ  ప���  ఇం��య�ల  న�స�ం�  �న�క        
కల� న�  ��ట�  య�� ం�న�  ���ణ�ల�  వ� క ��  �న��  �జతత�� �న�        
��ద��వ�న  ���రతత�� ��  ��  �రగల�.  ��  �న�క  కల� నల�        
��న�   అ��   ����న�న   కల� నల�   ��కృ�� �   అవ�హన   ����ట   అ�ధ� �.  

 
పరతత�� ��  ����నదల�న  ���ర�  ��కృష�భగ���  ఇక� డ      

ప����  ��  �����డన��,  పరమ���డన��  ��� ��� �.  ఈ       
�షయ��  �ప��క� �  గమ�ంపవ��.  స� య��  �పత� ��  �న� ��       
అ�ం�� �న  భగ���  ఎ��ట  ఎవ� ���  �ధ� �  ��న� �  అత�  ��త�         
సర� ��  ����  �ం��.  అ��  స�� �నంద  స� ���న  ��కృష�భగ���        
మన�  భగవ��త  మ��  ��మ�� గవత�  నంద�  అత�  ఉప�శ�ల�        
అధ� యన�  ��ట  �� �  య�ర���  అవ�హన  ���నగల�.  భగ���  ఒక         
�య�ం�  శ� ��,  ���ర  �బహ� ��  ��ం�ట  అత�  �� నశ� �  యం�న�   ���          
�యబ��ం��.  ��  ఎవ�న�  ���త����  �ంద��  ������       
�వ� ����   అవగత�   ���న�ల�.  

 
జ�ల�  అ�క�త�  ��కృ�� �  �జ����  అవ�హన  ���న�ల�.  క�క        

అ��  కల� �ప�ల�  అ��గ�ం�ట�  భగ���  తన  అ�� జకృప�  ���        
అవత�ం��.  ఆ  �ధ��  పరమ����  అ��రణ  �లల�  �పద�� ం�        
�న� �  ఈ  కల� �ప��  ��క  ��ష� �  వలన  ���ర�బహ� �        
పర�త� ృష�మ�  ��ం��ం��.  �������  ����  శర��ం�న  భ���       
��త�  ������  కృప�  అత�  ��కృ�� డ�  ఎ�గ  గ����.  క�క  భగ���          
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���ర  �బహ� తత�� ��  ���   భ���వ� ��  ఆస� ��  కనపరచ�.  క�క  ��         
భ� ��శద��  �ంట�  ���  ������  శర�  �ం�న���  ���.  ��కృ�� �         
అ�� జకృప  �రణ�న�  ��  అత��  ఎ�గ  గ����.  ఇత��వ� ��  అత��         
ఎ�గ�ల�.  క�క  ఆత�   యన��?  పర�బహ� యన��?  అ�  �����  ఆ         
�������   మన�   ఆ��ంపవ�న�   మహ���   �త�   అం�క�ం��.  

 
 

10.3  
�   �మజమ��ం   చ   ���   �కమ�శ� ర�   I  
అస�ఢ:   స   మ��� �   సర� ��:   �ప�చ� �   II  

 
 

అ��ద�  
న��   ���క����గ�,  అ��గ�,  సర� �క�ల�  �వ� �ప��గ�      
ఎ��న��  ��త�  �న�లంద���  ��ం�ర���,  సర�   �ప�ల       
�ం�   ���� డ��.  

�ష� �  
సప���� య�  �డవ  ��క�  నం�  �ప� బ�న��,  “మ��� �ం       

సహ���  క�� ద� త�  �ద��”  –  అ�� �� ����  ����  తమ�        
ఉద��ం���ట�  య�� ం���  ��న�   �న��  ��ల�.      
ఆ�� �� �����  సంబం�ం�న  ��న�  ఏ  ��త�  ��  ��� �  �న�ల         
కం��  ��  �శ� య��  ఉత���.  ��  ఆ  �ధ��  తమ  ఆ�� �� క  ����           
అవ�హన  ����ట�  య�� ం����  ��కృ�� �  ������గ�,  సర� �న�       
�ప��గ�,  ���క  ����గ�  అవ�హన�  వ�� న��  ఆ�� ���  �����        
సఫల�న����.  ��కృ�� ��వ� ����  సం�ర���  అవ�హన  ���నగ��న      
���యం�   �న��   అ�� �ధ��న   �పఫల�ల   �ం�   ����   ����డ��.  

ఇక� డ  భగ���  ‘అజ:’  –  ���క�����  వ� �ంపబ��.  ��        
�� ���� య�  ఇరవయ� వ  ��క�న  ����డ  ‘అజ:’  అ�  ��పబ�న�        
భగ���  ���  �న� �న��.  ��క  బంధ�ల  �రణ��  జనన  మరణ�ల�         
�ం��ం�  ��ల�  భగ���  ��� �.  బద����  తమ  �హ�ల�        
��� �ం��.  ��  భగ���  �హ�  ��� న�  ����.  అత�  ఈ  ��క          
�పపంచ�న�  అ��ం�న�� �  ‘అ��’గ�  అ��ం��.  క�క      
చ����� య�  నంద�  ఆరవ��క�న  భగ���  తన  ‘ఆత� �య’  శ� ��        
�� న��,  ��క��న  శ� ��  అ���  �డ��,  సర� �  స� �ప  శ� �యం�         
����   �ం�న��   �ప� బ�న�.  

ఈ  ��క�నంద�  ‘���  �కమ�శ� ర�’  అ�  పద�ల  న�స�ం�,        
��కృష�భగ���  �శ� �నంద�  సమస�  �క�  ల�� ం���  �వ� �ప�వ��       
�షయ��  �న��  ఎ�గవ�న�  ��ం��న� �.  అత�  సృ���  �ర� �        
�డ  ����  క���ం��.  అ��ధ��,  అత�  తన  సృ���  అ����         
అ���� �.  �వతలంద��  ఈ  ��క  జగ��న  సృ��ంపబ��.  ��  ��కృ�� ��         
సంబం�ం�నంత  వర�  అత�  సృ��ంపబడ�ద�  �ప� బ�న�.  క�క�  �వతల        
యం�  �����న  �బహ� ����ల  కం��  �డ  ��కృ���  ��� �.  అత�         
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�బహ� �,  ���  మ��  ఇతర  �వతల�  సృ��ం�  �న� ం�న  సర� �క         
మ�శ� ��   ��� �.  

క�క�  సమస�  సృ���  ��కృ���  ��� �.  అ��  ������  య�తథ��         
ఎ��న��  �ంట�  సర� �పఫల�ల  �ం�  ����డ��  �స�వ�న�       
పరమ����  ��న�నం�  �ల��  �ం�ట�  �న��  సర� �పకర� ల       
�ం�  �����  �వ��.  క�క�  భగవ��త(18.55)  యం�  ��పబ�న��        
భ� ��క �  �వ  �� ��  ��కృష�భగ���  అవగతమ��  ��  ఇతర  ��న�ల�         
��.   

��కృ�� �  ��రణ  �న���  అవ�హన  ����ట�  ఎవ� ��       
య�� ంప��.  �ర� �  �ప� బ�న��,  ����  ��త�  అత��  ��న�         
�న���  ��ం��.  ఆ  �షయ�  ఇక� డ  మ�క  �ప�న  వ� క ��  �యబ�న�.          
�ర�త� �  ��ం�  ఆ  ������  �వ� ����  అవ�హన�  ���నగ��నంత�        
���   క��న��   సర� �పఫల�ల   �ం�   �����   �గల�.  

��కృ���  �వ�����  ��యబ��న� �  అత�  ఎ��  అ��  (���క        
����)  �గలడ�  �పశ�   ఉద�ం��.  ఈ  �షయ�  �డ  ��మ�� గవత�         
నం�  �వ�ంపబ�న�.  ��కృ���  �వ�వ���ల  ఎ�ట  �పత� ��న�� �       
��న�   ����  జ�� ంప��.  ��త  అత�  తన  �ల  �ప��  దర� న���           
�దప   ��రణ   ����   ���.  

��కృ�� �  �� �శ�  న�స�ం�  �యబ�న  దంత�  ఆ�� �� కమ��.  అ�        
�భ�న�,  అ�భ�న�  ��క  కర� ఫల�ల�  క��త�  ��ల�.       
�స�వ�న�  ��క  �పపంచ�న  �భ�న���  �నం�న  �పపంచ�  నంద�        
�భ��,  అ�భ��  అ�  �వన  ���  �న�క  కల� న�.  ��క  �పకృ��          
అ�భ�నం�న  అం���  సర� �  అ�భ�న�న�  మన�  ���  �భ�నద�        
��ం��.  �స�వ�న�  కృష��తన� ��  �యబ�  భ� ��క �  �వలయం�       
�జ�న  �భ�  ఆ�రప�  �ం��.క�క�  మన  �ర� ��  �భకర��        
�వ�న�  �ం�ం�న�,  మన�  ఖ�� త��  ������  �� �శ�ల  న�స�ం�        
కర� �యవల�  వ�� �.  అ��  �� �శ��  భగవ��త  మ��  ��మ�� గవత��        
వం�  ����క  ధర� �గంధ�ల  �ం�  ��,  ����క  ఆ�� �� ���� �  �ం�         
��  ఎ�గ  వ�� �.  భగ���  �ప���య�ట�త  ఆ�� �� ���� �  �� �శ�        
భగ���  �పత� �  �� �శ�  �గల�.  ���,  ���,  ��స��  �క�   �� �శ��          
ఎల��� ��  ఒ��ధ��  �ం��.  ఇ��  ��  �ల�ల  �� �శ�  లం�  ఎ��          
��ద��   �ండ�.  అ��  �� �శ�ల  న�స�ం�  �యబ�న  కర� �  ఈ  ��క          
జగ��న�  సంబం�ం�న  �ప�ణ� కర� ల  ఫల�ల�  అ�త��  �ం��.       
కర� ల  �చ�ం�ట  యం�  భ��ల  ����త  �పవృ��  అ��  ��గ� ���         
���ం��.  అ��  స�� � సమ�  ��వబ��.  భగవ��త  యంద�       
ష���� య�  నంద�  �ద�  ��క�న  �ప� బ�న��,  �వల�  �������        
ఆ��ంపబ�  �న� ం�న  తన  ధర� మ�  ��ం�  కర� ల  �చ�ం����,        
మ��  తన  కర� ల�  ఫల�ల�  ఆ�ంప����  ��త�  (అ���త:  కర� ఫల�)         
�జ�న  స�� �.  క�క�  ��కృష�భగ���  �� �శ�ల  న�స�ం�  వ� �ం���        
�జ�న  స�� �  మ��  ��  �గల�.  అం����  �వల�  స�� � స         
�ష�రణ�   ��ం�న��   ��   �టక�   ��   స�� � �   ��ల�.  
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10.4   -   5  
����   �� నమస�� హ:   ��   సత� ం   దమ:   శమ:   I  

�ఖం   �ఃఖం   భ�   ��   భయం   �భయ�వ   చ   II  
 

అ�ం�   సమ�   ���స��   �నం   య�   యశ:   I  
భవ��   ��   ���ం   మత�   ఏవ   పృథ�� �:   II  

 
 

అ��ద�   
���,  �� న�,  సంశయ�  మ��  ��ం���త� �,  ���ణ�,  సత� �,        
ఇం��య��గహ�,  మ���గహ�,  �ఖ�ఃఖ��,  జనన  మరణ��,      
భయ�,  భయ��త� �,  అ�ంస,  సమత� �,  తృ��,  తప�� ,  �న�,  ���,         
అప���   �న� �   ��ల   ��ధ   �ణ�ల�� �   �   �త�   సృ�ంపబ�న�.  

 
�ష� �  

��ల  ��ధ  �ణ��  మం��న�,  ���న�  అ�య�� ��  ��కృ�� �        
�త�   సృ��ంపబ�న�.   అ��   ఇక� డ   వ� �ంపబ�న�.  

 
�షయ�ల�  స��న  దృక� థ��  �� ��ం�  శ� ��  సంబం�ం�న�  ‘���’        

యనబ��.  ఏ�  ��క�,  ఏ�  ఆ�� �� కమ��  అవ�హన�  ��న�.        
�శ� ��� లయ�  �ద� �  �ందబ�  ��న� ��న�  ��క  �షయ�న�  ��త�        
సంబం�ం�న  ��నమ�ట�  అ�  ఇక� డ  �స�వ  ��న��  అం�క�ంపబ�ట��.        
�స�వ��న�  అన�  ఆ�� �� క�  మ��  ��క�ల  న�మ  గల  �ద��         
�� �ంపగ��ట�.  ��  ��  ఆ��క  ��� ��న�న  ఆ�� �� కత� �న�       
సంబం�ం�న  ఎ��  ���న�  ��.  �వల�  జ��  ��క  �లక��  మ��          
��వసర�ల�  ���   ��త�  �శద�వ�ం�  �న� ం�న  �శ� ��� లయ�       
��న�   సం�ర��   ��ల�.  

 
‘అస�� హ:’  –  సంశయ�  మ��  ��ం�  �ం�  ��� �.  �న��         

సం�హ�ల�  ���  ఆ�� �� కతత�� ��  అవ�హన  ����న�� �  అ��  ����        
��ంపవ�� �.  అ����  ఆలస� ���న�  �స� ం�హ��  ��ం�  �ం�       
����డ��.  క�క  ���  ��  �����  అం�క�ంప  ��.  అ��   �షయ�ల�          
�శద�  మ��  �గ�కత�  అం�క�ంపవల�  �న� �.  ‘�మ’-  సహన��,        
���ణ�ల�  అభ� �ంపవ��.  అన�  �న��  సహన���  ఇత�ల       
స� ల� �ష�ల�  మ�� ంపవ��.  ‘సత� �’-  సత� మన�  ఇత�ల  �భ�  �ర�        
�స�వ  �షయ�ల�  య�తథ��  ��య�యవ��.  సత� �ల�  ఎ�� �       
త�� �  �పద�� ంప��.  ఇత�ల�  ��య�న��  సత� ��  ప��ట  �ం�క        
మ�� ద�న�,  �స�వ�న�  అ�  సత� �  ��.  ��న  ఇత�లంద�  సత� ��         
అవ�హన  ����న��  ఖ�� త��  ప�కవ��.  �ంగ�  �ంగయ�  ప��        
జ�ల�  �చ� �ం�న�  అ�  సత� �  �గల�.  ��� ���  సత� �        
అ��య�న�  ఎవ��  ���  ప��ట  �న��.  ఇత�ల  �భ��ర�        
�స�వ�ల�  య�తథ��  �పద�� ంప  వ�న�  సత� సంధత  ���.  అ�        
సత� �న�   గల   �ర� చన�.  
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‘దమ:’  అన�  ఇం��య�ల�  అనవసరమ�  ఇం��య  ���  భవ�        
లం�  ����ంప�ం�ట.  �స�వ�న�  ఇం���వసర�ల�  ��� ��      
�షయ�నం�  ఎ��  ��ధ�  ��.  ��  అనవసర�న  ఇం��య  ���భవ�         
ఆ�� �� ��వృ���  ఆటంక��  క��ం��.  క�క  అనవసర  ���గ�  �ం�        
ఇం��య�ల�  ���ంపవ�న�  ఇక� డ  ��పబ�న�.  అ��  �న��       
అనవసర��న  ఆ�చనల  �ం�  మన�� �  ���ంపవ��.  అ�  ‘శమ:’        
అనబ��.  ధ�ర�న��  ��� న  ఆ�చనల  యం�  �న��  �ల��        
గ�ప��.  అ�  ఆ�చ�శ� ��  ��� ��గ  పర�ట�  �గల�.  అ��        
ఆ�చ�శ� ��  �నవజన�   �ఖ� ల�� ��  �����ట�  మ��  ���       
����క��  �ప�ర�  ��ట�  ����ంపవ��.  ��స��  లం�       
�����,  ����,  ఆ�� �� ���� �  మ��  ఆ�చ�శ� �  యం�  ప���        
�ం�న��  �ంగత� ��  అ��  ఆ�చ�శ� ��  �న��  �ం�ం�ం��వ��.       
కృష��తన�   ��న�న�  సంబం�ం�న  ���న��  అలవర���ట�      
అ��ల�న  ��యం�  �జ�న  �ఖ�  �క  ఆనంద�  కల�.  అ��         
కృష��తన� ��  అలవర�  ��ట�  �ప��ల�న��  ��కర�  �క       
�ఃఖకర�  �న� �.  క�క  కృష��తన� �  �క�   అ�వృ���  అ��ల�న  ���         
అం�క�ం�,   �ప��ల�న   ���   వ� �ంపవ��.  

 
‘భవ  :’  (జన� �)  య�న�  �హ�న�  సంబం�ం�నద�  అవగత�        

���నవ��.  ఆత� �  సంబం�ం�నంత  వర�  అ��  జనన�  ��,  మరణ�  ��          
�వ�  భగవ��త  ఆరంభ�  నం�  చ�� ం���� �.  అ��  జనన  మరణ��         
��క  �పపంచ�  నం�  �హ�రణ�  సంబం�ం�న�.  భ�ష� ���  ��� న        
�ంత�  ‘భయ�’న�  �రణ�.  కృష��తన� వం��  ��  ��  కర� ల�        
�శ� య��  ఆ�� �� ��శ�  నం�  గల  భగవ��మ��  ���  ���  క�క         
అత��  భయ�ండ�.  క�క  అత�  భ�ష� ��  స�  ఉజ�� ల�  �ం��.  ��          
ఇత��  ��  భ�ష� ���  ���   ��  భ�ష� ��  జన� �  ��� ��  ��యనం�న          
ఎల��� �  �ంత�  ��  �ం��.  క�క  మన�  అ��  �ంతల�  �ర�          
�వ�న�  �ం�ం�న�  ��కృ�� �  అవ�హన  ����,  ఎల��� �  కృష��తన� �        
నం�  �ల��  �ం�ట�  ఉత�మ  �ర��.  త�� �  మన�  సమస�  భయ�ల          
�ం�  ����ల  మ���.  ��మ�� గవత�(11.2.37)  నం�  :  “భయం        
�� �����శత:  �� �”  –  “��క  శ� �  యం�  �మ�� ల�  �ం�ట  �త�          
భయ�  క���”  అ�  �ప� బ�న�.  ��  ��శ� �  �ం�  �����న  ��  ��           
��క  శ��ల�  �మ�,  ��కృష�భగ���  అంశలమ�  దృఢ��� స�       
క��న���,  ������  �వ� �న  భ� ��క �  �వయం�  �ల��న�����  ఎ��        
భయ��  క��  �ండనవసర�  ��.  ��  భ�ష� ��  ��� �  ఉజ�� ల�         
�ం��.  అన�  ఈ  భయమ�న�  కృష��తన� వం��  ��  వ� ��ల�  క���.         
‘అభయ�’(�ర� యత� �)  య��  �ణ�  కృష��తన� �  నం�ం�  ���       
��త�   �ధ� ప��.  

 
‘అ�ంస’  అన�  ఇత�ల�  కలత�  ��  �ఃఖ��  క�గ��  �ర� ��         

�య�ం�ట.  �జ�య�త��,  ���క  ��స��త��,  ��ప���  వం�  ���        
���న�  �యబ�  ��క  �ర� ��  ఆ�� �� క  దృ����ం�  నం�న  ���         
సత� �త�ల�య�.  �న��  తమ�  ఏ�  �ప�జనకర�  ���గక  ��ట�        
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అం��  �రణ�.  �నవజన�   �క�   ప��ర�  �ప�జన�  ���ం�  ��న�         
నం�  �పజలంద���  ��ణ  �స�ట�  ‘అ�ంస’  అ�  పద�న�  అర ��.         
�నవ�హ�  ఆ�� ���  �ర�  ఉ���ంపబ�న�.  క�క  అ��  �ప�జన��        
��ంప��  ఉద� మ�  ��  �ప��క  ఏ�న�  �నవ  �హ�  పట�  �యబ�          
�ంస�  �గల�.  జ�ల�  ��  ఆ�� �� �నంద��  క�గ��  �ర� �        
అ�ంస�   ��వబ��.  

 
‘సమత’  అన�  ఆస� �  �ం��,  �� ష�ల  �ం��  ��� ��  ��ం��.         

అ��స� ��  క���ం�ట  ��  అ�క�న  అ�స� ��  క��  �ం�ట  �క ��         
��.  క�క  ఈ  ��క  జగ���  �గ�� ష  ర�త��  అం�క�ంపవ��.         
కృష��తన� ��  �న��ం�ట�  అ��ల�న  ���  అం�క�ం�  �ప��ల�న       
���  ��క�ంపవ��.  అ��  ‘సమత’  యనబ��.  కృష��తన�   �ర� హణ        
యంద�  �ప�జన�  న�స�ం�  ��ండ  మ��  �ధ�గ�       
కృష��తన� వం��  అం�క�ంపవల�న�  ��  ��  ��క�ంపవల�న�  ��       
ఉండ�.  

 
‘���:’  అన�  సంతృ��.  �న��  అనవసర  �ర� �ల�  ��క  వ���ల�         

అ���క��  �క�ం�ట�  ఆ�టపడ��.  భగ���  కృప�  ల�ం�న  ����        
�ప��క� �  సంతృ��  �ందవ��.  అ��  సంతృ��  �ం�ట�  ‘���:’        
యనబ��.  ‘తప�� ’  అన�  �ష��  ��నద�  �వ�.  ��త:�ల�న�        
��ద��ట,  �� న�చ�ం�ట  వం�  �ద�లం�  �ప� బ�న  �యమ       
�బంధన���   ఇక� డ  అన� �ం��.  ��� ���  ��త:�ల�న�  ��ద��ట       
అత� ంత  కష��న�  �న��  ���  స� చ� ంద��  �� క�ం�ట�  తప��         
యనబ��.  అ��  �సమంద�  ��� ��ల�  ఉప�స��  �యవ�న�       
�బంధన�  గల�.  అ��  ఉప�స�ల�  ��ట  �న�ల�  ఇష��        
�క�వ�� �.  ��  �న��  కృష��తన�   ��న�నం�  ��గ�  �ందవ�న��        
తన  ��ర�శ� య�  �రణ��  అ��  �హకష��ల�  అత�  అ�భ�ంపవ��.        
అ�న�  అ��  �ద�యమ�ల�  ��ద���  ��,  అనవసర��  ��  ఉప�స�         
�య��.  �జ�య  �ప�జన�ల  �ర�  ఎన� ��  ఉప�స�  �య�డ�.        
అ�  త��ణ��  �యబ�  ఉప�స��  భగవ��త(17.5,6)యం�      
వ� �ంపబ�న�.  రజస���ణ�ల�  �యబ�  ఎ��  �ర� ��  ఆ�� �� క  ��గ��        
�డ� డ�.  ���� క��  ఏ�  ��న�  అ�  �న���  ��గ��  క��ం��.  ��క          
�యమ�ల  న�స�ం�  �యబ�  ఉప�స�  �న��  ఆ�� �� క  ��న��        
ఖ�� త��   వృ�����.  

 
ఇక  ‘�న�’న�  సంబం�ం�నంత  వర�  �న��  ��  సం��ం�న        

���  సగ�గ��  స�త� �జన�ల�  �న�  �యవ��.  స�త� �జన��       
అన����?  కృష��తన� �  �ర�  �యబ�  �ర� �  స�త� �జన�.  అ�        
�వల�  స�త� �జన�  ��ండ  స�� త�మ  �ప�జన�  �న� �.       
��కృష�భగ���  మంగళక�డ�ట�  అత�  �ప�జన�న�  �యబ�      
కర� ��న�  మంగళకర�  మ��  �ప�జనకర�న���  �గల�.  క�క�       
కృష��తన� �నం�  �ల��న  వ� � ��  �న�యవ��.  ��స��గంథ�ల      
న�స�ం�  ��హ� �ల�  �న�  �యవ�న�  �ప� బ�న�.  ����  ��స�  �ప�ర�         
��న� �  ఇ��  ఆ�ర�  ఇప� ��  ��ంపబ��న� �.  ��  ��హ� �ల�        
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�న��  ఎం��  ఇవ� వ��?  ��  ఆ�� �� క  ��న  స��ర�న�  నం�         
�ల��  �ం�ట�  ���  �రణ�.  ��హ� ��  �బహ� తత�� ��  అవ�హన�        
����ట�  తన  ��త�ల�  నంత��  ����ంప  వ�న�  �ప� బ�న�.        
“�బహ� ����  ��హ� ణ:”-  �బహ� ��  ఎ��న��  ��హ� �డ�  ��వబ��.       
అ��  ��హ� ��  సర� �  ఉన� త�న  ఆ�� �� క  �వయం�  �ల��  �వ����         
సం��ం�  ��ట�  త�న  సమయ�  ��ం�ట  �త  ��హ� �ల�  �న�         
�యవ�న�  ��పబ�న�.  �న�  స�� � ��శమ�  నం�న� ���  �డ       
�యవ�న�  ��స���  ����న� �.  స�� � ��న  ��  ధన�  �ర�  ��ండ,         
ధర� �ప�ర�  �ర�  ఇం�ం��  ����  ���� ,  గృహ��ల�  అ��నమ�        
��ద�ం�  ��� �� �ం��.  గృహ���  సం�ర  �షయ�లం�  ���       
��త�  �స�వ  �ప�జన��  �స� �ం���.  క�క  ��  యంద�        
కృష��తన� ��  �గృత�  ��ట  �ర�  స�� � ��  �చ���  ��వద��        
���   కృష��తన� �  నం�  ���  ఆస� �  ఏర� �న���  ����.  ‘క�ప�ష��’         
(1.3.14)  నం�  �ప� బ�న��,  �న��  �గ���  �నవ  ��త  ల�� ��         
��ంచవల�  �న� ం�న  అ��  ��న�  మ��  ��న�  స�� � �ల�        
�ప�ర�  �యబ��న� �.  క�క  ఏ�  వ� ర ��ప�జన�  �ర�  ��ండ        
స�� � �ల��,  ��హ� �ల��  ఇతర  స�త� �జన�ల  �ర�  �న�       
�యవల�   �న� �.  

 
‘యశ�� ’  అన�  �� �.  ఎవ�న�  �ప�   భ��డ�  ��యబ�న�� �  �జ��         

య�వం�డ�న�  ��  �తన�   మ��ప��  ��� �ం��.  అ��  �జ�న        
యశ�� .  ఎవ�న  �న��  కృష��తన� �న  �ప� �డ�  ��య  బ�న�  అత�         
�జ��   య�వం�డ��.   అ��   యశ�   ����   య�ర���.  

 
ఈ  �ణ�ల�� �  �శ� మంద�  �నవ  స�జ�  నం��  మ��        

�వతలం��  �చ�ం��.  �జ�న�  ఇతర  �గహ�లం�  �డ  ఎ�� ���        
గల�.  ��  �డ  ఈ  �ణ�ల�  క���ం��.  కృష��తన� �న        
��గ�ం���  �ర�  ��కృ���  ఈ  �ణ�ల�  సృ�ం�  ��� �.  ఆ  �ధ��          
య�� ం�  కృష��తన� వం��  తనయం�  ఈ  �ణ�ల�  వృ�������.       
అన�  ������  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న��  ������  �� �శ�ల        
న�స�ం�   ఈ   స��ణ�ల   న�� ం��   తన   యం�   వృ�������.  

 
మన�  ��  ���భ�ల��  �ం�ం���  �ల�  ��కృ�� �.       

��కృ�� ��  �����  ఈ  ��క  జగ��  నం�  తనంతట���  �పకట�         
��ల�.  అన�  �షయ��  �న� ��  �చ�ం�న�  సమస��  ��కృ�� �        
�ం��   క���న� వ�   �గ�ం�ట�   �జ�న   ��న�.  
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10.6  

మహర�య:   సప�   ���    చ�� �   మనవస��   I  
మ�� �   �న�   ��   ��ం   �క   ఇ�:   �ప�:   II  

 
 

అ��ద�  

సప�మహ����,  ���  �ర� �  సనక  సనం���న  న���  మహ����        
మ��  మ����  (�నవ���  ���ం�న��)  �  �నస�  �ం��        
ఉద� �ం��.   ��ధ   �క�   లంద�   సర� ���   ��   �ం�   జ�� ం��.  

 
�ష� �   

భగ���  �శ� �  నంద�  జనస��య�  �క�   వంశ�క��గత       
��ంశ��  ఇక� డ  ���ం���� �.  ��త  ఆ����న  �బహ� ���       
�రణ� గ�� ద�  ��యబ�  ������  శ� �  �ం�  ఉద� �ం��.  త�ప�  �బహ� �ం�         
సన��,  సనం��,  స�త��,  సన�� ��డ�  న���  మహ����,  చ�ర�శ        
మ����  అవత�ం��.  ఆ  త��త  సప�  ఋ���  ఉద� �ం��.  ఈ  ఇ�వ�  ఐ���           
మ�����  �శ� �  నంద�  ��లంద��  �ప�ప���  �ప����ం��.       
అసం�� క���  �న� ��  �శ� �ల�  అసం�� క  �క��  కల�.  �ప�  �క��  ��ధ          
జ�ల�  �ం��న� �.  �రంద��  ఆ  ఇ�వ�  ����  �ప�ప�ల  �ం��         
జ�� ం��.  ��కృ�� �  కృప�  �శ� ��  సృ��ం�  ��న��  �ం�ట�  �ర� �         
�బహ� ���  ��  �వ�  సంవత� ర��  తప�చ�ం��.  త�ప�  �బహ�   �ం�  సనక,          
సనందన,  సన�� ����,  ఆ  త�� త  �����  �మ� ట  సప�ఋ���  ఉద�ం��.         
ఈ  �ధ��  ��హ� ��  మ��  �����  �ద�న  �రంద�  భగ���  శ� �  �ం�           
ఉద� �ం�న����.  క�క�  �బహ� ���  ��మ��గ�(�తయ�)  మ��  ��కృ���       
�త�  తం���న  �ప��మ��గ�  ��యబ��.  ఈ  �షయ�  భగవ��త  (11.39)  నం�          
�ప� బ�న�.  
 
 

10.7  
ఏ�ం   ���ం   �గం   చ   మమ   �   ���   తత�� త:   I  

�   �క�� న   ��న   �జ� �   ��త   సంశయ:   II  
 
 

అ��ద�  

�  ఈ  �వ� ����,  �గశ� ��  య�ర���  ���న��  �  ��ద�  భ� ��క �          
�వ�   ���� �   �గల�.   ఈ   �షయ�న   ఎ��   సం�హ�   ��.  

 
�ష� �   

�������  సంబం�ం�న  ��న�  ఆ�� �� క  ప��ర�త� �  �క�        
అ�� న� త  దశ.  ������  ��ధ  �వ� ���ల  యం�  దృఢ  �శ� య�         
క�గ��  ఎవ� ��  ����  భ� ��క �  �వయం�  �ల�న�ల�.  ��రణ��        
జ��  భగ���  �ప� �డ�  ����ం��.  ��  అత���  �ప� �డ��        
�షయ��  �వర��  ���గ�.  ఆ  �వర��  ఇక� డ  సమ�గ��        
��పబ��న� �.  �న��  భగ�����  �ప� ��  �స�వ��  ఎ��న�� �       
సహజ���  అత�  శర�గ��  భగ���  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల���.         



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
అత�  భగ���  �వ� ���ల�  య�ర���  ఎ��న�� �  అత��       
శర�గ�ద�ట  కం��  మ�క  �ర��  ��.  ఈ  య�ర��న  ��న��  భగవ��త,          
��మ�� గవత�  మ��  అ��  ఇతర  �గంథ�ల�  గల  వర �నల�  బ��         
����నవ�� �.  

 
ఈ  �శ� �లన  �ర�  �శ� మందంతట�  �య�ంపబ�న  అ�క  �వత�        

కల�.  ���  �బహ� ,  ���,  సనకసనంద��  ����,  ఇతర  �ప�ప��         
�ఖ� �న��.  �శ� జ�ల�  గల  ప���  �తృ�వత�  ������న  ��కృ�� �        
�ం��  జ�� ం��.  ������న  ��కృ�� �  ఈ  �తృ�వతల�  పరమ�త�        
��� �.  

 
�స�వ�న�  ఇ�య�� ��  ��కృష�భగ���  ���   ����  ��త�.       

ఈ  ���ల  యం�  దృఢ�న  ��� స�  క��న  �న��  అ�క�న  �శద��          
సం�హర�త�గ  ��కృ�� �  అం�క�ం�  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల�నగల�.        
��కృష�భగ���  ��మ�క �  �వ  �డ  ఆస� ��  మ��  �శద��  �ం�ం�ం�         
��ట�  ఈ  �ప�� క�న  ��న�  ఎంత��  అవసర�.  ��కృష�భగ���        
�వ� త� ��  ఎ��ట  యం�  ఎవ� ��  �ర ��� ��  వ�ంప��.  ��కృ�� �        
�వ� త� �  ���ట�  �న��  హృదయ  �ర� క��  భ� ��క �  �వయం�        
�ప����డ��.  

 
 

10.8   
అహం   సర� స�    �పభ�   మత�:   సర� ం   �పవర��   I  

ఇ�   మ��    భజ��   �ం   ��   �వసమ�� �:   II  
 
 

అ��ద�   
సర� ��న  ఆ�� �� క  మ��  ��క  జగ��ల�  ��  �రణ��డ�.        
సర� �  �  �ం��  ఉద� �ం��న� �.  ఈ  �షయ��  సం�ర���        
���న  �ధజ��  �  భ� ��క �  �వయం�  �ల��  న��   హృదయ         
�ర� క��   భ�ం��.  

�ష� �   
�ద�ల�  సం�ర���  అధ� యన�  ��న���,  ��  �తన�        

మ��ప��  వం�  �������� ల  �ం�  ��న��  సం��ం�న���,  ఆ        
�ధనల�  ఏ  �ధ��  ఆచరణ�  �ట�వ��  ఎ��న���  అ�  పం���         
��కృ�� �  ��క,  ఆ�� �� క  జగ��ల  �ం�ం�  యంద�  సర� �న�  ���రమ�         
ఎ��  ������  భ� ��� �  �వ  యం�  ����డ��.  అర �ర�త  �� �� న�ల�         
��,  ���ల�  ��  �ప����  ��ండ,  తన  భ� ��ర ��  �ం�  ��లగ�ం��.          
��క  �గంథ�ల�� �  ��కృ�� �  �బహ� ��,  �����,  ఇతర  �వతల��        
�రణ��డ�  �షయ��  అం�క�ం�  �న� �.  అథర� ణ  �ద�నంద�       
‘��ల�ప�� ప�ష��’  (1.22)  నం�  :  “�  �బ�� ణం  �ద��  �ర� ం  �  �           
��ంశ�   ��య�  స�   కృష�:”-  “�బహ� ��న�  ఆ��  �ద���న��        
��ం�న���  మ��  �ర� �  �ద���న��  �స��ంప  ��న���       
��కృ�� �”  అ�  �ప� బ�న�.  అ��ధ��  ‘��య�ప�ష��’(1)  నం�  �డ  :         
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“అథ  ���  హ  �  ��య�  �మయత  �ప�:  సృ���”-  “అ�� �  ������న           
��య��  ��ల�  సృ�ంపదల��”  అ�  ��పబ�న�.  అ�  ఉప�ష��        
ఇంక�  ఇ��  �న��ం��  :  “��య��  �బహ�   �య�,  ��య��  �ప�ప�:          
�ప�య�,  ��య��  ఇం��  �య�,  ��య�ద��   వస�  �య��,        
��య��  ఏ�దశ  ���  �య��,  ��య��  �� ద�  ��� :”  అన�         
“��య��  �ం��  �బహ� ���  మ��  �ప�ప��  ఉద� �ం��.       
��య��  �ం��  ఇం���  జ�� ం��.  ��య��  �ం��  అష�వ���        
జ�� ం��,  ��య��  �ం��  ఏ�దశ  ����  ఉద� �ం��  మ��        
��య��  �ం��  �� ద���� ��  జ�� ం��.”  అ��  ��య��       
��కృష�భగ���   స� ��ంశ�.  

  
‘��య�ప�ష��’(4)  నం�  :  “�బహ� ��   �వ����:”  –  “�వ�  ����న         

��కృ�� �  �����డ�  �ప� బ�న�.”  ‘మ�ప�ష��’(1)  నం�  ���  :  “ఏ�  �          
��యణ  ఆ�న�   �బహ�   న  ఈ��  ��  ���   స�  ��  �� �పృ��  న  న����             
న  �ర� :”  –  “సృ���  ఆరంభ�న  ������న  ��య��క� �  �ం��.         
�బహ� ���  ��,  ���  ��,  జల�  ��,  అ�� ��,  చం���  ��,  ఆ�శ�న           
న��త��  ��,  ��� �  ��  ��ం��”  అ�  ���  �ప� బ��న� �.         
అ��ధ��  ‘మ�ప�ష��’(1)  నం�  ��  ���  ������  �ల�గ�        
(���)  �ం�  ఉద� �ం�న�  ��ప  బ�న�.  క�క�  �ద��        
�బహ� ����ల�   సృ��ం�న   ������   �జ��డ�   ����న� �.  

 
‘��ధర� �’   నం�   ��కృ���   ఇ��   ��� ��� �   :  

 
�ప�ప�ం   చ   ��దం   �ప� హ�వ   సృ��   �   I  
�   �   �ం   న   ����   మమ   ������   II   

 
“�ప�ప���,   ���   మ��   ఇత���   �   ��శ� ��   ��ం�ల�ట�   ��  
��   సృ�ంపబ�న��   ఎ�గ�న� �   �స�వ��   �   �త�   సృ��ంప   బ��.”  

‘వ�హ��ణ�’   నం�   �డ   ఇ��   �ప� బ�న�   :  
 

��యణ:   ప�   �వస��� �� తశ� ��� ఖ:   I  
త�� �   ���   భవ��వ:   స   చ   సర� జ��ం   గత:   II  

 
“��య��   ������.   అత�   �ం��   �బహ�    జ�� ం��.   అత�   �ం�  

����   ఉద� �ం��.”  
 

��కృష�భగ���  సమస�  సృ���  �����.  క�క  అత�  సర� �న�        
�ల�ర�డ�  �ప� బ���� �.  క�క�  ��త�����  భగ���  :       
“సర� ��  �  �ం��  ఉద� �ం�ట  �త  సర� �న�  ��  �ల�ర�డ�.         
సర� ��  �  ఆ�న�  నం�  కల�.  �కం��  అ��  �వ� ��  ��”  అ�           
అత�  ������ �.  ��కృ�� �  కం�  అన� �న  �వ� ��మ��  మ��క�        
��.  ������న  ఆ�� �� ���� �  �ం�  ��క  �గంథ�ల  ఆ�ర��        
��కృ�� �  ���   ఈ  �ధ��  అవ�హన  ����న��,  తన  శ� �నంత��         
కృష��తన� ��  �మగ� �  ��  �జ�న  పం��డ��.  అ�����  ���         
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��న�  ��కృ�� �  ���   య�ర���  ఎ�గన��  ఇత�లంద��  ����.        
�వల�  ����  ��త�  ��కృ�� �  ��రణ  �న���  ��ం��.  క�క         
కృష��తన� వం��  అ��  ���ల  ��� ల�  ఎన� ��  ��ం�  �ంద��.  అత�         
భగవ��త�  గల  అ����క  �� �� న�ల�  మ��  �వరణ�ల�  �రస� �ం�        
కృష��తన� �న   దృఢ�శ� య�   మ��   ��రత� ��   �న�గవ��.  

  
 

10.9   
మ�� ��    మద�త���   �ధయన�:   పరస� ర�   I  
కథయన�శ�    �ం   �త� ం   �ష� ��   చ   రమ��   చ   II  

 
 

అ��ద�  

�  �ద�భ�� ల  ఆ�చనల�� �  �  యం�  �మగ� �,  ��  ��త��         
సం�ర���  �  �వ  �ర�  అర� ణ�  �ం��.  �  ���   ఒక��క�          
��ం�  ���  మ��  చ�� ం�  ���  �రంతర�  ��  �ప�          
సంతృ���   మ��   ఆ�� �� �నంద�   న�భ�ం��.  

 
�ష� �  

�ద�భ���  ��  ల�ణ��  ఇక� డ  ��� నబ�న�.  ��  భగ���        
�వ� �న  ��మ�క ��వ  యం�  సం�ర���  �ల���ం��.  ��       
మన�� �  ��కృ�� �  �దపద� �ల  �ం�  మరల� బడ�ల�.  ��  చర�         
��� ��  ఆ�� �� క  �షయ�ల�  సంబం�ం�న���  �ం��.  క�క�  ఈ        
��క�లం�  �ద�భ��ల  ల�ణ��  �ప�� క�గ  వ� �ంపబ�న�.  అ��  �ద�భ���        
�ప��న�  ఇ�వ�  ���గంట�  ఆ  ������  �ణ�ల�  మ��  �లల�         
�� �ం�ట  యం�  �మ�� �  �ం��.  ��  హృదయ��  మ��  ఆత� ��         
స�  ��కృ�� �  యం�  లగ� �  �ం��.  ఇతర  భ��ల�  ������  ���           
చ�� ం�ట   యం�   ��   ఆనంద�   న�భ�ం��.  

 
భ� ��క ��వ  �క�   ��థ�క  దశ  యం�  �వ  �� �  భ���         

ఆ�� �� �నంద�  న�భ�ం��.  ప�పక� ����  ��  భగవ��� మ  యం�       
�స�వ��  ���ల���.  అ��  ఆ�� �� క  ���  యం�  �ల��న  �మ� ట         
భగ����  తన  �వ� �మ�  నం�  �పద�� ంపబ�  �త� �లల�  ��        
అ�భ�ంపగల�.  భ� ��క �  �వ�  ��  �క�   హృదయ�నం�  �జ��        
��ట�  ��  �తన�   మ��ప��  ��� �ం��.  �శ� �నంద�  ��ధ  �క�         
లం�  �రంతర��  ప��భ�ం�  ���  అసం�� ���  �ం��.  �ద�భ���        
�ంగత� ��  �ం�  భ� ��క �  �వ�  అవ�హన�  ����  అవ�శ��        
అనంత��  �వ��ల�  �గ� వం��న  ���మం�  ��త�  �ం���.  ఈ        
భ� ��క �  �వ  య�న�  �జ�  వం��.  అ��  భ� ��జ�  ��  హృదయ�నం�          
�టబ�న  �మ� ట  అత�,  “హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�కృష�  హ�హ�  /  హ��మ          
హ��మ  �మ�మ  హ�హ�”  అ�  మ�మం�త��  �� �ం�ట�,  �శవణ�        
��ట�  �రంతర�  �న��ం�న�,  �త� �  జల�  నం�ం�ట  �త        
వృ��జ�  �ల���న���,  ఆ  భ� �  �జ�  �ల�త�గల�.  �మ� ట  ఆ�� �� క  �వ          
అ��  భ� �లత,  �కమ��  వృ���ం�  ��కజగ��  �క�   ఆ�� దన�(�శ�)�        



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
��ం���  ఆ�� �� ��శ�  నంద�  ‘�బహ� �� �’�  ���.  ఆ�� �� క       
జగ��నం�  ఆ  లత  ��కృ�� �  �వ�   �కమ�  ��క  వృం�వన��  ��వబ�          
అ�� న� త  �క��  ��నంత  వర�  ���  ���  �వ�క�  ��కృ�� �         
�దపద� �ల  ఆ�శయ��  �ం�  అక� డ  ��శ�ం��.  ఒక  �క�   �కమ��         
���  ఫల�ష� �ల�  అం�ం�న���,  భ� �లత  �డ  అ��  ఫల�ష� �ల�        
అం�ం��.  అ��  సమయ�న  ��  భ� �లత�  �శవణ  �ర �నల  �ప�న  జల�వ          
�ప��య  �న����  �ం��.  ఇ��  భ� �లత  ‘��  �తన�   చ��మృత�’         
(మధ� �ల  19వ,  అ�� య�)  నం�  స� ష���  �వ�ంప  బ�న�.  ప�పక� �న         
భ� �లత  ��కృష�భగ���  �దపద� �ల  ఆ�శయ��  �ం�న  �మ� ట,  భ���        
భగవ��� మ  యం�  ����  �నమ�న�  అం��  �వ�ంపబ�న�.  అ�� �,  ��         
��ండ  �ప  ��ంప�న���,  భ���  ������  సంబంధ�  ��ం�        
�ణ�ల�న�  ��ంప�ల�.  అ��  ����  ������  సంబంధ�  వలన  భ���         
ఆ�� �� క   ల�ణ�ల�   �స�వ��   �ం��.  

 
��������  మ��  అత�  భ��ల��  న�మ  గల  సంబంధ��  ���          

���   వర �నల��  ��మ�� గవత�  ����  �ం��న� �.  క�క�  �గవత�        
(12.13.18)నం�  �ప� బ�న��  :  “భ��ల�  ��మ�� గవత�  అత� ంత  ��య�        
�ం��”-“��మ�� గవత౦  ��ణమమలం  య�� ష���ం  ��య�.”  ఈ      
వర �నల�  ��క�న  ధర� �,  అర ��,  �మ�,  ���ల�  ��� న  చర�   ��.          
������  మ��  అత�  భ��ల  �వ�   స� �వ�ల�  ���   సం�ర���         
�వ�ం�న��  ఏ�క  �గంథ�  ��మ�� గవత�.  �వ�  �వ��  ఒక��క�        
�హచర� �  ఆనంద��  �ం�న���  కృష��తన� �  నం�  ప��ర�త  �ం�న        
మ��� �  అ��  �వ� ��స��ల�  �శవణ�  ��ట  యం�  �రంతర�        
ఆనంద��   �ం��ం��.  

 
 

10.10  
��ం   సతత����ం   భజ�ం   ����ర� క�   I  
ద��   ����గం   తం   �న   ��ప���   �   II  

 
 

అ��ద�  

��మ�  �  �వయం�  �రంత�స�� �  �ం����  న��   �రగల        
����గ��   ��స���.  

 
�ష� �  

ఈ  ��క�నం�  ‘����గ�’  అ�  పద�  ఎం�  �ప�న�న�.        
�� ���� య�న  ��కృష�భగ���  అ���న�  ఉప��ం��  ��  అ�క       
�షయ�ల�  ���   చ�� ం��న��  మ��  ఇక�  ‘����గ’  ��న�        
�� �  �డ  ��ం��న� ��  ప���న�   �షయ��  మన�  ఇక� డ  ���         
���నవ�� �  (2.39).  ఇ�� �  అ��  ����గ�  ఇక� డ  �వ�ంపబ�  �న� �.         
‘����గ’�  అన�  కృష��తన� ��  కర� ��ట.  అ��  అ�� త�మ  ���        
మ��  ��నమనబ��.  ‘���’  అన�  ��క�.  ‘�గ’  అన�  �గ��య�.         
�న��  భగవ��మ��  �����ట�  �పయ�� �� ,  కృష��తన� ��      



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
భ� ��క ��వ  యం�  ����  �ల��న�  అత�  కర� �  ����గ  మనబ��.         
మ��ట�  �ప� వ�న�న,  ��క  జగ��  బంధ�ల  �ం�  �లభ��  ��వ�         
��న�  ����గ�.  ��గ��  పరమల�� �  ��కృ���.  ��  �పజ�  ఈ         
�షయ��  ఎ�గ�.  క�క  ఆ�� �� ���� �  మ��  భ��ల  �ంగత� �        
అత� ంత  �ప�నమ�  �ప��క� �  ఎ�గవ��.  ఆ  �ధ��  ల�� �        
�ర ��ంపబ�న�� �  �న��  ఆ  �ర��న  �కమ��  �ం��       
�ప��ం�న�   పరమల�� �   ����ంపగల�.  

 
�న��  ��తల�� ��  ఎ��న�  తన  కర� ఫల�ల  పట�  ఆస� ��        

క���న� �  అత�  కర� �గ��  అవలం�ం�  �డ��.  అ��,  అత�        
��కృ�� �  గమ� మ�  ఎ��న�,  �న�క  కల� నల�  ��కృ�� �  అవ�హన  ���న         
య�� ం���  ��న�గ��  అవలం�ం�  �డ��.  అత�  తన  గమ� ��        
����  ���,  కృష��తన� �  నం�  భ� ��క �  �వ  �� �  ��కృ�� �  �ంద��న��,          
అత�  సం�ర��  మ��  సమ�గ�న  భ� ��గ��  ��  ����గ��        
అవలం�ం�న   �డ��.   ఇ��   �నవ   ��త�   �క�    అ�� న� త   ప��ర�   ���.  

 
�న��  ఆ�� �� ���� �  �ం�న�  మ��  ఏ��  ఒక  ఆ�� �� క        

సంస��  సంబంధ��  క���న� �,  అత�  అ�� �� క��  ���వృ���       
��ంప  �క��న�,  ఎ��కష��  ��ం�  అత�  �వ��  తన�  ��న���         
��కృ�� �  అత��  అంతరంగ�  �ం�  ఆ�శ�ల  ��� �ం��.  ఒకవ� � �        
కృష��తన� �న  స�  �ల��  ��మ  మ��  భ� �ల�  ��  ��ధ  �వల�          
అం�ం�ట�  అం��  �వల�న  �గ� త.  అత�  ��కృ�� �  �ర�  ఏ��  ఒక          
�ర� ��  ��మ�  ���ండవ��.  ఆ�� ���  �ర��  నం�  ��గ��        
��ం�ట�  �వల�న  ����  భ���  క����న� �,  భ� ��క �  ���ర� �లం�        
�శద��  �ల��న�,  భగ���  అత��  ��గ�  ��ం�ట�  మ��  అంత� �న         
తన�   ��ట�   అవ�శ��� �.  

 
 

10.11  
�����క�� ర�మహమ�� నజం   తమ:   I  

�శ��� త� �వ��    �� న��న   �స� �   II  
 
 

అ��ద�  

��  ��  �డ  �ప�� ���గహ��  ��ట  �ర�  ��  హృదయ�  లం�          
వ�ం��,  ��మయ�న  �� న�ప��  అ�� న�  వలన  ���న  తమ�� �        
న�ంప����.  

�ష� �  
��  �తన�   మ��ప��  “హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�కృష�  హ�హ�  /  హ��మ          

హ��మ  �మ�మ  హ�హ�”  అ�  మ�మం�త  సం�ర �న��  �ర��        
పట�నమం�  �ప�ర�  ���న� �� �  �ల�ల�  �పజ�  అత��       
అ�స�ంచ���.  ఆ  �ల�న  �ర���  �ప�   ప��బ�  క��న  పం���         
�ప�శనంద  సరస� �  ��  �తన�   మ��ప��  ���శప��  నం��  �ళన���.         



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
భ���న��  అ���ంధ�ర��  �ం�,  తత�� ���   ���శప��  �ం�ర�       
��� ���  �ంద�  ����  తత�� �త��  ��ం�ట�  అం��  �రణ�.  ��         
�స�వ�న�  అ�  సత� �  ��.  �ప�   �ప�   ��� ం��ంద�  భ� �తత�� ��  ���           
సమ�గ��  �శదప���.  ��  భ���  ��  �గంథ�ల  �ం�  ��,         
ఆ�� �� ���� �  ఆ�శ�ల  �ం�  ��  �భ�  �ంద��న� �,  అత�  �శద��         
భ� ��క �  �వయం�  ����న�  ��కృ���  స� య��  అత�  హృదయ�        
�ం��  అత��  �డ� డగల�.  క�క  �శద��  కృష��తన� �  నం�  �ల��న         
భ���  ఎన� ��  ��న����  �ండ�ల�.  సం�ర�  కృష��తన� �న  భ� ��క �        
�వయం�   �ల��ట�   అత��   �వ��న��   �గ� త.  

 
����క �  �చ�ణ  ��ం�  ఎవ� ��  �ద��� న��  �ంద�లర�       

ఆ��క  తత�� �త��  ��ం��.  అ�����  ������  ఈ  ��క�నం�  త�         
స��న��� �.  �ద�  భ� ��క �  �వయం�  �ల��న����  త�నంత       
�ద� ��న� �,  ��క  ��� ంత�ల�  ��� న  త�నంత  ��న�  ��న� �  ఈ         
��క��   ��పబ�న��   ������   స�య��   తప� క   �ం���.  

 
పరతత�� �న  తన�  �వల�  �న�క  కల� నల  �� �  అవ�హన  ����ట         

�ధ� పడద�  ��కృష�భగ���  అ���న�  ��ం��.  పరతత�� �న  భగ���       
మ�త��ద�ట�  �న�క  కల� నల  �� �  అత��  అవ�హన�  ����ట  ��         
�ందగ��ట  అ�ధ� �.  �న��  భ� �  ��ండ  మ��  పరతత�� �  నం�         
అ��గ�  ��ండ  ��� �  సంవత� ర��  �న�క  కల� నల�  �న��ం�న�        
పరతత�� ��(��కృ�� �)  ఎ�గ�ల�.  �వల�  భ� ��క �  �వ  �� ��       
పరతత�� �న  ��కృ���  సంతృ��  �ం�  ఊ��త�న  తన  అంతరంగ  శ� �  �� �          
�ద�భ���  హృదయ�న  తన���  వ� క ��  ���నగల�.  �ద�భ���       
హృదయ�  నం�  ఎల��� ��  ��కృ���ం��.  �ర� స��న  ��కృ�� �  అ��        
ఉ���  భ���  హృదయ�  నంద�  అ���ంధ�ర�  �ంట�  ప�పంచ����.        
ఇ��   ��కృ���   తన   �ద�భ��ల   పట�   ��   �ప�� క   కృప�   �న� �.  

 
����ట�  జన� ల  యంద�  ��క  సంపర�   ��న� ��  �న��        

హృదయ�  ఎల����  ��కత� మ��  ���  కప� బ�  �ం��.  ��  అత�         
భ� ��క �  �వయం�  �ల��  �రంతర�  ‘హ�కృష�’  మ�మం�త��  జ�ం�న�        
�ంట�  హృదయ��న� �  �ల�  అత�  �ద��� న����  ఉద��ంప  బడ  గ���.         
పరమల�� �న  ��� �  �వల�  హ��మ  సం�ర �న�  �త  మ��  భ� ��క �         
�వ�త  ��త�  ల�ం��.  అం���  �న�కకల� న�  ��  ���ద��        
��.  �ద�భ���  ఏ���  ��క  ���వసర�ల�  ��� న  �ంత  మ��         
ఆం�ళనల�  క��  �ండనవసర�  ��.  ఎం�కన�,  భ���  తన  హృదయ�         
�ం�  అ���ంధ�ర��  �ల�ం�  ��నంత�,  ��మ�  ��న  భ� ��క �  �వ         
యం�  సంతృ���న  ������  అత��  సహజ�గ�  సర� ��  సమ��� �.        
ఇ��  భగవ��త  ఉప�శ�ల  ��ంశ�.  క�క  భగవ��త  అధ� యన�  �� �         
�న��  �����న�  సం�ర�  ఆత� సమర� ణ�  అత�  �ద�భ� ��క �  �వయం�        
�ల�నగల�.  భగ���  అత�  సంర�ణ�ర��  �� క�ం�న��      
సర� �ధ��న   ��క   �పయత� �ల   �ం�   అత�   సం�ర���   ����డ��.  
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10.   12   -   13  

అ��న   ఉ�చ   
పరం   �బహ�    పరం   �మ   ప��తం   పరమం   భ��   I  
��షం   �శ� తం    �వ� ���వమజం   ���   II  

 
ఆ��� � మృషయ:   స��    �వ���� రధస��   I  
అ��   �వ�   �� స:   స� యం   �వ   �బ��   �   II  

 
 

అ��ద�   
అ����  ప���  :  ��  �����డ�,  పరం��డ�,  పరమప���డ�,        
పరతత�� ��,  �శ� �డ�,  �వ� డ�,  ఆ����డ�,  అ�డ�,  ��డ�.       
�ర��,  అ���,  �వ��,  �� ��  వం�  మహ��  లంద��  ���          
��� న  ఈ  సత� ��  ��వపర���� �.  ఇ�� �  స� య��  ��  �డ         
అ�   �షయ��   ��   ��య����� �.  

�ష� �  
ఈ  �ం�  ��క�  లం��  పరమ����  ఆ��క  తత�� �త�ల�  ఒక  అవ�శ          

�స���� �.  భగ���  ��త� �  ��� డ�  ఇక� డ  స� ష���       
��యబ�ట�  అం��  �రణ�.  ఈ  అ�� య�  నంద�  అ�  �ఖ� �న         
���  ��క�ల�(8-11)  ��న  �దప  అ����  సర� సం�హ�ల  �ం�  �����         
��కృ�� �  �������  అం�క�ం��.  క�క�  అత�  “��  పర�బహ� �,        
�����డ�”  అ�  �ర� ��  �పక�ం��.  సమస��  తన  �ం��        
ఉద� �ం�నద��  మ��  �వమ��� �  ��లంద��  తన  �న�       
ఆ�రప���� ర�  ��కృ���  �ర� �  ����ం��.  ��  అ��న��       
�న��  �న��  మ��  �వత�  ��  పరతత�� మ�  ����   ��         
�������  ఆ��ల�  �మ�  ��ం��.  ��  అ��  అ��న�  భ� ��క �  �వ          
�� ��  ����  ���న�  ��కృష�భగ����  గ��న  ��క�నం�  ఇ�వర�        
�వ�ంపబ�న�.  ఇ�� �  భగ���  కృప�  అ����  �ద�� �శ�ల  న�స�ం�,        
అత��  పరతత�� ��  అం�క�ం�  ��� �.  ��కృ���  తన�  ఆప�  ���డ�ట�         
అత��  ��  పరతత�� మ��,  �����డవ��  అ����  �ఖ���       
��ట��.  అత�  ����ర�  అ��  �� �ం��.  ఈ  �ం�  ��క�  లం��          
అ����  ��� నదంత�  �ద�ల�  ��� �ంపబ��న� �.  ������      
భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న��  ��కృ�� �  అవగత�  ���న  గలడ��,        
ఇత��  అ��  అర ��  ����ట�  సమ���  �ర��  �ద�క� ��        
��� ��� �న� �.  ఈ  ��క�న  అ����  ప��న  �ప�పద�  �ద�� �శ��        
��� �ంపబ��న� �.  

 
‘��ప�ష��’  నం�  పర�బహ� �  సర� �న�  ఆ�శయ�� నమ�      

�ప� బ�న�.  సర� �  తన�న�  ఆ�రప��న� ద�  �ర� �  ��కృ���  ప��        
��� �.  సర� �న�  ఆ�ర���న  ������  ���   �రంతర�       
స� �ం����  ��త�  అత�  అ���డ�న�  ‘�ండ�ప�ష��’  ��వపర�       
�న� �.  అ��  ��కృ�� �  ���   స�  స� �ం�ట  య�న�  నవ�ధ  భ� ��క �          
����న�ల�  ఒక�న  ‘స� రణ�’.  ��కృష�భగ���  భ� ��క �  �వ�� ��       
�న��   తన   సహజ����   ఎ��   ��క�హ�   �ం�   ��వడగల�.  



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
 

�ద�ల�  పరమ����  ప���ల�  పరమ  ప�����  అం�క�ంప       
బ���.  ��కృ���  ప���ల�  పరమ  ప���డ�  అవ�హన  ����న��  సర�          
�ప�ర� �ల  �ం�  ప����  �గల�.  �������  శర�  �ంద��  ఎవ� ��         
�పకర� ల  �ం�  ��వడ��.  ��కృ�� �  పరమ  ప���డ�  అ����        
అం�క�ం�ట  �ద�� �శ�ల�  చక� �  సమన� �ం�  �న� �.  ఈ  �షయ�        
�ర��   మహ��ల�   �డ   ��వపరచబ�న�.   

 
��కృ���  ������.  �న��  �రంతర�  అత��  �� �ం��       

అత��  ఆ�� �� క  సంబంధ�  న�భ�ంపవ��.  అత�  పర�బహ� �;       
భగ���  జననమరణ�ల��  శ��వసర�ల��  అ���.  ఈ  �షయ��       
అ����  ��ండ  అ��   ��క  �గంథ��,  ��ణ��,  చ��త�  �డ         
���క�ం��న� �.  సమస�  ��క  �గంథ�  లం��  ��కృ���  ఈ  �ధ�గ�         
వ� �ంపబ���� �.  భగ���  �డ  స� య��  చ����� య�  నం�  :        
“��  ���క��  �డ�నప� ���  ధర� సం�� ప�ర ��  ఈ  ���  అవత�ం�        
�ం��”  అ�  ����.  అత�  ఆ����.  సర�   �రణ�ల�  �ర�డ�ట  �త          
అత��  ఏ  �రణ�  ��.  సర� �  అత�  �ం��  ఉద� �ం��.  ఇ��  �వ� �� న�           
������   కృప�త�   ����ం��.  

 
ఇక� డ  అ����  ��కృ�� �  కృప�త�  తన  �వ�ల�  వ� క �పరచగ���.        

భగవ��త�  మన�  అవ�హన  ���నదల�న�  ఈ  �ం�  ��క�  లం�         
�ప� బ�న  �షయ�ల�  య�తథ��  అం�క�ం�  �రవ��.  ���  పరంప�        
��న�  అన�  ���ష�   పరంపర�  అం�క�ం�ట  అం��.  ఈ  పరంపర�         
అం�క�ంచ��  ఎవ��  భగవ��త�  అవ�హన  ���న  �ల�.  ఇ�  ��రణ         
��క�ద� �  �ధ� �  ��.  �రదృష�వ���,  ��క  ��� సంపద�  గ�� ��న��        
�ంద�  ��క  �గంథ�లం�  �ప�   �దర� న��  ల�ం��న� �  ��కృ���        
��రణ   �న��న�   తమ   ��� స��   �ర�త� ��   ఎన� ��   �డ�ం��.  

 
 
 

10.14  
సర� �తదృతం   మ��    య�� ం   వద�   �శవ   I  
న   �   �   భగవ�   వ� � �ం   �����   న   �న�:   II  

 
 

అ��ద�   
ఓ  కృ�� !  ��  ��  ���నదంత�  సత� మ�  సం�ర���  ��         
అం�క�ం���� �.  ఓ  �����!  �వత�  ��,  �న��  ��  �         
స� �ప��   ఎ�గ�ల�.  

 
�ష� �  

�శద�����,  �నవ�పవృ��  గల��  ��కృష�భగ���  అర ��      
���న�లర�  అ����  ఇక� డ  ��� ��� �.  �వత�  అత��  ����న        
�లర�న�,  ఈ  ఆ��క  జగ��న�  �ం�న  పం��ల�  ��వబ����  ���          



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
�ప�� �ం�  ��పనవసర�  ��.  ��  ������  కృప�  ��కృ�� �  పరతత�� �,         
ప��ర��గ�  అ����  �గ�ంపగ���.  భగవ��త�  ������న  అ��       
అ����  �ర���  �ప��క� �  అ�స�ంపవ��.  చ����� య�న      
వ� �ంపబ�న��,  భగవ��త�  అర ��  ����ట�  �వల�న  ���ష�   పరంప�        
��న�  నష��న�.  క�క  ��కృ���  ���  ఆ  పరంపర�  అ�����         
�న:�� �ం��(4.2,3).  ఎం�కన�  భగ���  అ����  ఆప�����గ�  మ��       
భ���గ�  ��ం��.  క�క�  �  ఈ  ‘��ప�ష��  �క�   ఉ��� త�’  నం�          
�ప� బ�న��  ���ష�   పరంప�  ��న���  భగవ��త�  అవగత�       
���నవ��.  అ��  పరంప�  ��న�  న�ం�  �ం�ట  �త�  ���         
�న�ద��ం�ట�  అ����  ఎ�� �బ��.  ��కృ���  ప��న  ��నంత��       
అ����  అం�క�ం�  న��గ�  మన��  అ��  తప� క  అం�క�ం�        
అ�స�ంపవ��.  అ�� �  మన�  భగవ��త  �ర�  అవగత�  �గల�.  �మ� ట         
��కృ�� �  �����డ�  �షయ��  మన�  సం�ర���  అవ�హన       
���నగ����.  

 
 

10.15  
స� య��త� ��� నం   �త�   త� ం   ���త�మ   I  

�త�వన   ��శ   �వ�వ   జగత� �   II  
 

అ��ద�   
ఓ  ���త��!  సర� �ర��!  స�� శ� �!  �వ��!  జగత� �!  ��క� డ�  �         
అంతరంగ   శ� �   �� �   �జ��   ��� ����.  

�ష� �  
అ����  మ��  అత�  �ర���  అ�స�ం�  ��  వ�  భ� ��క �  �వ          

�� �  �������  సంబంధ��  క���న� ��  ఆ  ������న  ��కృ�� �        
ఎ�గగ����.  �నవ,  ���క  �పవృ��  గల  వ� ���  ��కృ�� �  ఎన� ��         
ఎ�గ�ల�.  ������  �జతత�� �  �ం�  �ర��  ����  �న�కకల� న�        
�స�వ�న�  �ప�   �ప��.  ఆ  �ధ��  ��కృ�� �  ఎ�గ�ల���  భగవ��త�         
�� �� న�  ��ట�  య�� ంప��.  భగవ��త  ��కృ���  ��న  ఉప�శ�.  అ�         
కృష�సంబంధ  ���నమ�ట�  ��కృ�� �  �ం�  అ����  అవగత�       
����న����  మన�  అవగత�  ���నవ��.  �����న  వ� ��ల  �ం�        
���   �గ�ంప��.  

 
��మ�� గవత�   నం�   ఇ��   ��పబ�న�   (1.2.11)   :  

 
వద��   త�   తత�� �దస�త�� �   య�   ��నమద� య�   I   

�బ�� �   పర��� �   భగ���   శబ�� �   II  
 

పరతత�� మ�న�  ���ర�బహ� �,  స�� ంత�� ��న  పర�త� ,     
అంత� �న  �������  ��దశల�  అ����  వ�� �.  పరతత�� ��       
అవ�హన  ����  �న��  అంత� �న  ������  అ����  ���.        
������  స� �ప��  ��న�   �న��  ��,  �బ�� ���  ��        
పర�త� ���  �ం�న  �క �����  ��  అవ�హన  ���న�ల�.  క�క�        



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
అ����  ������న  ��కృ�� ��  స� య��  ఉప��ంపబ�న  భగవ��త       
��క�ల  �� �  భగ���  �జతత�� ��  ఎ��ట�  య�� ంపవ�� �.       
��� ���  ���ర���  ��కృ�� �  భగ��డ�  ��  ��  అత�        
����కత� ��  ��  అం�క�ం��.  అ�న�  �క ����ల�  ప���       
��కృ�� �  ���త����  ఎ�గ�ల�.  క�క�  అ����క� డ  ��కృ�� �       
‘���త���’  అ�  సం��ం���� �.  ��కృ�� �  సర� ��ల�  పరమ�త  అ�        
జ��  ఎ�గక  �వ�� న�  అ����  అత��  ‘�త�వన’  అ��  సం��ం�         
��� �.  జ��  ��కృ���  సర� ��ల�  తం��య�  ఎ��న�  అత�        
పర�శ� �డ�  ��యక�వ�� �.  క�క�  అత��  అ����  ‘��శ’  అన�        
పర�శ� �డ�  సం��ం��.  ఎవ�న�  అత��  సర� ��ల�  �యం��ం�       
పర�శ� �డ�  ఎ��న�  �వతలంద���  అత�  ����ద�  ఎ�గక       
�వ�� �.  క�క  అ����క� డ  ��కృ���  �వతల�  �డ  �జ���న        
‘�వ���’  అ�  �� �ం��.  ఎవ�న�  అత�  �వతల�  �జ���న        
�����డ�  ఎ��న�,  అత�  సమస�జగ��న�  అ�ప�య�  ఎ�గక  �వ�� �.        
క�క  అత�  ‘జగత� �’  య�  ���  సం��ంపబ���.  ఈ  �ధ��  ఈ  ��క�           
నం�  అ����  అ�భవ��  ��కృ�� ��  సంబం�ం�న  �జతత�� �  ��� �త        
�నం�న  ��కృ�� �  అవ�హన  ����ట  �ర�  మన�  అ����  అ���డల         
న�స�ంపవ��.  

 
 

10.16  
వ�� మర�స� ��ణ   ���    �� త� ��తయ:   I  

���� ��������ంస�� ం   �� ప�    �ష��   II  
 
 

అ��ద�  

��  ఏ  �వ� ���ల  �� �  ఈ  �క�ల�� ం�  యం��  �� �ం�         
�ం��   �ట�� ం��   దయ�   ��   �వర��   ��య���.  

�ష� �  
������న  ��కృష�భగ���  ��� న  తన  అవ�హన��  అ����       

అప� ��  సంతృ��  �ం��న� ���  ఈ  ��క�న  క��ం��న� �.  ��కృ�� �        
కృప�  అ����  ఆ�� ����,  ���,  ��న�  మ��  ���� �  ����నద�న         
సమస�  �షయ�ల�  ఎ�గగ��  ��కృ�� �  �������  అవ�హన  �����.        
అత��  �జ��  ఎ��  సం�హ�  ��న� �  ఇక� డ  అ����  ��కృ�� �  సర� �� పక          
ల�ణ��  �వ�ం�మ�  అ����� �.ఎం�కన�,  ��న� జ��     
�ఖ� ��  ���ర���  ������  ఈ  సర� �� పక  ల�ణ�న�  అ�క        
���న� ��� �ం��.  క�క�  తన  ��ధ  శ��ల  �� �  ��కృ���  ఏ  �ధ��          
సర� �� ��  �ం��  అ����  ఇక� డ  �ప�� ం���� �.  అ����       
��న� జ�ల   ప��న   ఈ   �పశ� �   అ��న���   �ప��క� ��   �� �ంపవ��.  

 
 
 
 



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
10.17  

కథం   ��� మహం   ��ం�� � ం   స�   ప��న�య�   I  
��   ��   చ   ���   ��� �    �   భగవన� �   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  కృ�� !  ఓ  ��శ� �!  ���   సర� �  ����  �ం�ంచగల�  మ��          
��� ��  ఎ�గగల�?  ఓ  �����!  ఏ  �  �ప�లం�  ���          
స� �ంపవ��?  

�ష� �   
గడ�న  అ�� య�లం�  �ప� బ�న��  ������  తన  ‘�గ�య’       

శ� ��  కప� బ���� �.  �వల�  శర�గ��న  మ��� �  మ��  భ���        
��త�  అత��  ద�� ంపగల�.  ఇ�� �  అ����  తన  ����న  ��కృ���         
�����డ�  �శ� �ం�న�  ��న�   �న��  �డ  ఏ  ��న��  భగ���         
సర� �� పక  స� �వ�  ��గగల�,  అ��  సర� ��రణ  పద���  అత�        
��య����� �.  ��కృ���  ‘�గ�య’  శ� ��  కప� బ�  �ం�ట�  ��న�         
�న��  ��ండ  �న��,  �����  వం���  �డ  అత��  ఎ�గ�ల�.         
ఉత�మ  భ���  ����ట�  ��ండ  �న�  లంద��  భగ���  ఎ�గవ�న�         
�ం�ం��.  క�క�  భ����  మ��  �ప� �ష���న  అ����  క������        
తన  �పశ� �  భగ���  సర� �� పకత� ��  ���� �  �డ  ఎ��న��        
అవ�శ��  క�� ���� �.  ��కృ�� �  �ప�� క��  ‘���’  అ�       
సం��ం���� �.  ఎం�కన�,  ��కృ���  ‘�గ��’  శ� ��  �ప��.  అ��        
�గ�య  �రణ�న�  భగ���  ���� న�  �చ�ం�ట  �క       
�చ�ంప�ం�ట  జ���ం��.  ��కృ�� �  పట�  ��మ��  ��న� �న��       
�రంతర�  అత��  ���   స� �ంప  �ల�.  క�క  అత�  ��క  �వన�          
స� �ంపవల�  వ�� �.  అ����  ఈ  జగ��న�  సంబం�ం�న  ��క  �పవృ��         
క��న  వ� ��ల  ఆ�చ�  ��న��  ప�గణన�  ������� �.  ఇక� డ  ‘��         
��  చ  ���’  అ�  పద��  ��క  �పకృ��  సంబం�ం�నవ�  (‘�వ�’  అన�           
��క  �షయ��)  ��ం��.  ��క���  ��కృ�� �  ఆ�� �� క��       
ఎ�గ�ల�.  క�క  ��  ��క  వ���ల�  మన�� �  �ం��క�ం�,  ��క         
�ప�ల  �� �  ఏ  �ధ��  ��కృ���  వ� క �మ���� �  ��ట�        
య�� ంపవ�న�   ఆ��ంపబ�న�.  

 
 

10.18  
�స���త� �   �గం   ���ం   చ   జ�ర�న   I  

�య:   కథయ   తృ��� �   శృణ� �   ����   మృత�   II  
 
 

అ��ద�  

ఓ  జ�ర��!  �  �గ  ����  దయ�  ���  సమ�గ��  �వ�ం��.  ఎంత           
అ�క��  �శవణ�  ��న�  అంత  అ�క��  �  వచ�మృత��        



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
ఆ�� �ంప  ��నం�న  ���   ���   ఎంత  �శవణ�  ��న�  తృ��క��ట         
��.   

�ష� �  
���రణ� �న  �నక  �ప���న  ఋ��  �డ  �త  ��� ��  ఈ         

�ధ�గ�   ప���ం��   :  
 

వయం   �   న   �తృ�� మ   ఉత�మ��క��క�   I  
యచ� ృణ� �ం   రస���ం   �� �   �� �   ప�   ప�   II  

 
“ఉత�మ  ����న  ��కృ�� �  �వ� �లల�  ��� �మ��  ఎంత�  �శవణ�        

��న�  ఎవ� ��  తృ���ంద��.  ��కృ�� ��  �వ� సంబంధ�  క��న  వ� ���        
అత�  ��వర ��ల�  ప�  ప�  ఆ�� �ంప  ���ం��.”  (��మ�� గవత�        
1.1.19)  ఈ  �ధ��  అ����  ��కృ�� �  ��� �,  �క� ��  అత�  ఎ��          
సర� �� ��  ��� డ�  �షయ��  ��� �  ఎ��ట�  ఆస� �       
����� �.  

 
��కృ�� న�  సంబం�ం�న  ఏ  వర �న�న�  ��  �షయ�న�  �స�వ�న�        

‘అమృత�’�  స�న�.  అ��  అమృత��  ఎవ� �న�  అ�భవ�ర� క��       
ఆ�� �ంపవ�� �.  ఆ��క  కథ�,  నవల�,  చ��తల  వం�  ��మ� కథ�  ��కృ�� �         
�వ� �లల�  �న� ��న�.  ఎం�కన�  ��క�న  కథల�  ��న��       
ఎవ��న�  �ంత�ల�న�  ���  �ట�  వ�� �.  ��  ��కృ�� �  ���   ��న��          
అ��  ���  ఎన� ���  �ట��.  క�క�  �శ� చ��త  యంత�  ������         
���వ�ర  �లల�  �ం�  �న� �.  భగ���  అ��  ��ధ  అవ�ర�ల  యంద�          
�లల�  వ� �ం�  చ��త�  ��ణ��.  క�క�  ���  ఎ�� ���  ప�ం�న�         
��యంద�   �షయ��   �త� �తన���   �ం��.  

 
 
 

10.19  
��భగ���చ   

హన�   �   కథ��� �   ���    �� త� ��తయ:   I  
���న� త:   ����ష�   �స�� ��    �స�రస�    �   II  

 
 

అ��ద�  

��కృష�భగ�����  ప���  :  స��!  �  �భ��త�న  సృ��  ��� ర�ల�         
���   ��  ��య��ద�.  ��  ఓ  అ���!  �  ���  అనంత�నం�న          
�వల�   ���   �ప�న�న   ���   ��త�   ��   �����.  

 
�ష� �   

��కృ�� �  మహత�� ��  మ��  అత�  ���ల  మహత�� ��       
సం�ర���  �గ�ం�ట  �ధ� �  ��.  ���  ఇం��య��  ప��త�        
ల�ట�  అ�  ��కృ�� �  �లల�  ���   సం�ర���  ఎ��ట�  అత��         
అ�మ�ంప�.  అ�న�  భ���న��  ��కృ�� �  అవ�హన  ����ట�  స�        



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
య�� ం��ం��.  అం���  ఏ��  ఒక  �ప�� క  సమయ�న  ��  �ప�� క         
�వన����  అత��  ����  అవగత�  �����  ���మ��  �వన�  ��.         
��  ��కృ�� ��  సంబం�ం�న  �షయ��  అత� ంత  మ�ర��  భ��ల�        
అమృత��య���  ���.  క�క�  ��  కృష�కథల  యం�  ��� నంద�        
న�భ�ం��.  �ద�భ���  ��కృ�� �  �వ� ���ల�,  అత�  ��ధశ��ల�       
చ�� ం�ట  యం�  ��� నంద�  న�భ�ం��.  క�క�  ��  అత��  ���          
�శవణ��  చర� �  �య���ం��.  తన  ���ల  �క�   �స�ృ��  ���         
�గ�ంప�లర�  ఎ���న� ం�న  ��కృ���  తన  �న� శ��ల��  �ప�న       
వ� � �కరణ�ల�  ��త�  ���ట�  అం�క�ం��.  ఇక� డ  ‘���న� త:’  అ�        
పద�  ఎం�  �ఖ� �న�.  ఎం�కన�  ������  ����       
అప��త�ల�ట�  ���  �ప�న��న  �వర�ల�  ��� ం��  ��త�       
మనమర��  ���న  గ����.  ��న�� ం��  అవగత�  ���నగ��ట       
�ధ� �  ��.  ఈ  ��క�నం�  �దబ�న  ‘���’  అ�  పద�  ఈ  సమస�  సృ��            
నంత��  �యం��ం�  అత�  ���ల�  ��ం��.  ‘అమర�శ�’  అ�        
�ఘం��  నం�  ‘���:’  అ�  పద�  అ��రణ�న  �భవ��  ��ం�న�         
��పబ�న�.  

 
���ర���  �క  సర� �  �బహ� మయమ�  ��ం���  ��కృష�భగ���       

అ��రణ  ���ల�,  అత�  �వ� శ��ల�  అవ�హన  ���న�ల�.  ��క�        
మ��  ఆ�� �� క  జగ��  లందంతట�  అత�  �వ� శ���  సర� �ప�ల�        
�స��ం��న� �.  ��  ఇ�� �  ��న�   �న��  �పత� ���  ద�� ంపగల  ���         
��త�  ��కృ���  ఇక� డ  వ� �ం�  ��� �.  ఈ  �ధ��  ��ధ� ��  ��న          
అత�   శ� ��   �ంత�గ�   ��త�   ఇక� డ   వ� �ంపబ�న�.  

 
 

10.20  
అహ���    ���శ   సర� ��శయ��త:   I  

అహ��శ�    మధ� ం   చ   ���మన�   ఏవ   చ   II  
 
 

అ��ద�  

ఓ  అ���!  ��  సర� �వ  హృదయ�లం�  �ల��  �న� ��  పర�త� �,         
సర� ��ల�   ఆ��,   మధ� ��,   అంత��   ��   అ���� �.  

 
�ష� �  

ఈ  ��క�న  అ����  ‘�����’�  సం��ంపబ��.  అన�  ��ద  య��         
అంధ�ర��  జ�ం�న�డ�  అర ��.  అ���ంధ�ర�న  ���ం����      
������  ఎ��  ��క,  ఆ�� �� క  జగ��లం�  ��ధ  ర���  �పక�తమ��         
అవగత�  ����ట  �ధ� �  ��.  క�క�  ��కృ���  అ����  ఇ��         
సం��ం�ట  ���న� త�  సంత�ం��న� �.  అ����  అ��  అంధ�ర�న�       
అ��డ�ట�  ������  అత��  ��ధ��న  తన  ���ల�  �వ�ం�ట�        
అం�క�ం��.  

 



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
��  తన  స� ��ంశ  ��� ర�  �� �  సమస�  �శ� �న�  ఆత� �         

��� న�  ��కృ���  ��త  అ���న�  ����.  ��కసృ���  �ర� �        
��కృష�భగ���  తన  స� ��ంశ��  ��  ���వ�ర�ల�  ��� �.       
అత�  �ం��  సమస��  ఆరంభమ��.  క�క�  అత�  (�శ� �  �ల  తత�� �న          
‘మహత�త�� �’న�  ఆత� )  య���� �.  అన�  ��కశ� �  అంత��  సృ���        
�రణ�  ��.  �స�వ�న�  మ���� �  ‘మహత�త�� ’  మ��  సం�ర�  ��కశ� �         
యం�  �ప��ం��.  అత�  ‘ఆత� ’.  మ���� �  సృ��ంపబ�న  �శ� �  నం�         
�ప��ం�,  స� య��  పర�త� �  �ప���  యం��  �పకటమ��.  ఆత�   ఉ��         
�రణ��  �హ�  ����ం�న��,  ఆత�   ఉ��  ���  �హ�        
వృ���ందద��  మన�  అ�భవ�ర� క��  ఎ����� �.  అ��      
పర��� �,  ��కృ���  �ప��ంచ��  ��కసృ��  �డ  వృ���ంద�.       
‘�బ�ప�ష��’  నం�  �ప� బ�న��  :  “�పకృ�� �సర�   ��ంత�� �  సర� ��  చ         
��యణ:”-  “సమస�  �శ� �  నం��  ������  స�� ంత�� ��       
�ల����� �.”  

 
��మ�� గవత�  నం�  ��  ���వ�ర��  వ� �ంపబ�న�.  ‘�త� త       

తం�త�’  నం�  �డ  :  “�����  ���  ���  ����� న� �  ��:”  అన�           
��కృ���  ఈ  ��క  సృ��యం�  �ర�దక��  ��� �,  గ�� దక��  ��� �         
మ��  ��దక��  ��� �  అ�  ��  �ప�  లం�  వ� క �మ�న�         
వ� �ంపబ�న�.  �ర�దక��  ��� �  �క  మ���� �  ‘�బహ�   సం�త’  (5.47)నం�  :          
“య:  �ర�ర�వజ�  భవ�  స�   �గ����”-  “������,  సర� �రణ�ర��న        
��కృ���  �ర�దక  జల�లం�  మ���� �  �ప�న  శయ�ం�  �ం�న�        
వ� �ంపబ�న�.”  క�క�  ������  �శ� �న�  ఆ���,  సృ�� ల�� ం��       
�ష���,   సర� శ� ��   అంత��   అ���� �.  

 
 

10.21  
ఆ��� �మహం   ��� ��� ��ం   ర�రం���   I  

మ��ర� ��మ��    న����మహం   శ�   II  
 
 

అ��ద�  

ఆ��� ల�  ��  ��� ��,  �జ�� ల�  �ప�శ�న�న  ��� డ�,       
మ���ల�   మ���,   న��త�ల�   చం��డ�   అ���� �.  

 
�ష� �  

ఆ��� �  ప�� ం���  కల�.  ���  ��కృ���  �ప���.  ఆ�శ�న        
�ప��ం�  �జ�� ల�  ��� �  ��� �.  ‘�బహ�   సం�త’  (5.52)  యం�         
��� �  ������  స�జ�� ల  ��త��  అం�క�ంపబ��.  ఆ�శ�న       
��ర�ల  ����  ���ం��.  ���  అ���న  �వత�న  మ��  ��కృ�� �         
�ప���.  

 
���  సమయ�న  �ప��ం�  న��త�  లం�  చం���  ��� �  �ప���.         

ఈ  �ధ��  అత�  ��కృ�� ��  �ప���  య��.  ఈ  ��క�  న�స�ం�  చం���           



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
�డ  ఒక  న��తమ�  ����న� �.  క�క  ఆ�శ�  నం�  �ప��ం��న�          
న��త��  ��  �ర� �ం��  �ప��ం�ం��.  �శ� �  నం�  అ�క  ��� �         
గలర��  ��� ంత��  �ద�జ� య�  అం�క�ం�ట��.  ��� �క� �      
��� �  �ం�  �ప��ం�ం�ట  �� �  చం����,  న��త���       
�ప��ం��న� �.  చం���  ఒక  న��తమ�  భగవ��త  ఇక� డ  ��� �ం�ట�        
ఆ�శ�న  త��త��మ�  ���  న��త��  చం���  ��న�  ��        
��� �   ��ల�.  

 
 

10.22  
���ం   �మ��   ��    ���మ��    �సవ:   I  

ఇ�����ం   మన�� ��    ���మ��    �త�   II  
 
 

అ��ద�  

�ద�ల�  ��  �మ�ద��,  �వతల�  స� �� �ప��న  ఇం��డ�,       
ఇం��య�ల�   మన�� �,   ��ల   యంద�   �తన��   అ���� �.  

�ష� �  
��క  ప�ర ��న�  మ��  ��త� ��  న�మ  �ధ�మన�  ��క        

ప�ర ��  ���  వ�  �తన� ��  క���ండ�.  క�క  ఈ  �తన� �  �వ� ��          
�త� ��  అ��న� �.  అ��  �తన� �న� ��  ��కప�ర �  స�� �శణ��       
ఉ�� �ంపబడ�.  

 
 

10.23  
����ం   శంకర�� ��    ����   య�ర���   I  

వ��ం   �వక�� ��    ��:   �ఖ��మహ�   II  
 
 

అ��ద�  

���లంద��  ��  ��డ�,  య����ల�  ధ��ప��న  ���డ�,       
వ��ల�   అ�� �,   పర� త�ల�   ����   అ���� �.  

 
�ష� �  

����  ప��కం���  కల�.  ���  ���(శంక��)  �ఖ� �న��.       
అత�  ఈ  �శ� �నం�  త��ణ�న�  అ��ర�  వ�ం�  ������        
అవ�ర�.  య����ల  �య��  మ��  �వతల  ������న  ����        
�������  �ప����.  సమృ���న  �పకృ�  వన�ల�  ��� �  �ప�ద��న�        
��పర� త�.  

 
 
 
 



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
10.24  

��ధ�ం   చ   �ఖ� ం   �ం   ���   �ర�   బృహస� ��   I  
����మహం   స� న�:   సర�మ��    �గర:   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  అ���!  ����ల�  ��� �న  బృహస� ��  న�� ���.  ��        
�య�ల�   �����డ�,   జల��ల�   ��   స���డ�   ��� �.  

 
�ష� �   

స� ర ��క  �వతల�  ఇం���  �ఖ� �వత.  అత�  స� ���ప�య�       
��యబ��.  అత�  ప���ం�  �క�న�  ఇం�ద�క�  అ�  ��.  బృహస� �         
ఇం����  �����.  ఇం���  ��లంద��  ��� డ�ట�  బృహస� �       
����  లంద��  ��� డ�� �.  ��లంద��  ఇం���  ��� �న���       
�వ�ర� �ల  ����న  స� ం��(�� ����)  ���య�  లంద���      
��� �.  అ��ధ��  జల��ల�  స��ద�  ��� �  �ప� �న�.  ఈ        
����ధ� �  ల�� ��  ��కృ�� �  మహత�� ��  ��ం�  �చనల�  ��త�        
ఒస��న� �.  

 
 

10.25  
మహ���ం   బృ�రహం   ��మ   �� � కమ�ర�   I  

య�� �ం   జపయ��    ��    �� వ��ం   ��లయ:   II  
 
 

అ��ద�  

మహ��ల�  ��  భృ���,  ధ� �  �పకంపనల�  �వ� �న  ఓం�ర��,        
యజ��ల�  ప��త�మ  జపయజ���,  �� వర�ల�  ��లయ��      
అ���� �.  

�ష� �  
�శ� �నంద�  �పథమ  ���న  �బహ� ���  ��ధ  �వ��ల  సృ���        

ప���  ���ల�  సృ�ం��.  అ��  ���ల�  భృ�మహ��  ��� �  శ� �మం��న         
ఋ�.  అ��   �వ� ధ� �  �పకంపన�ల�  ‘ఓం�ర�’  ��కృ�� ��  ����ధ� �        
వ�ం��.  యజ��  ల�� ం��  “హ�  కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ�              
�మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  అ�  �మ  జప  (సం�ర �న)  యజ��  ��కృ�� ��              
��ద��న  ����ధ� �  వ�ం��.  ��� ���  జం�బ��  ��న  యజ���        
ఆ��ంపబ�న�,  ఈ  హ��మ  సం�ర �న  యజ��  నం�  అ��  �ంస�  ��  ��.           
క�క�  ఇ�  ��� �  సరళ�  మ��  ��ద���న� �.  సృ��యం�  ఉ�త��న         
దంత�  ��కృ�� ��  ����ధ� �  వ�ం��.  క�క  �పపంచ�  నంద�        
అ�� న� త  పర� త��న  ��లయ��  �డ  ��కృ�� ��  ����ధ� �       
వ�ం��.  గ��న  ��క�నం�  ��పర� త��  ���   �ప� బ�న�  ��        
��లయ�ల  వ�  �� వర��  �క  ��� ���  చలన�ల�  �ం��.  ఈ         
�ధ��   ��లయ��   ���కం�   �ప� �.  



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
10.26  

అశ� త�:   సర� వృ��ం   �వ���ం   చ   �రద:   I  
గంధ�� �ం   ��తరథ:   ��� �ం   క��   ��:   II  

 
 

అ��ద�  

వృ��ల�  ��  ��వృ���,  �వ��ల�  �ర�డ�,  గంధ�� ల�       
��తర�డ�,   ���ల�   క��డ�   అ���� �.  

 
�ష� �  

అశ� త�వృ��  (�����)  అత� ంత  ఉన� త��  మ��  �ందర��       
అ�  వృ��ల�  ఒక�.  �రత�శ�  జ��  తమ  �త�   ��త:�ల  కర� ల�  ఒక��           
���  ��ం��.  అ��,  �శ� �లంద�  �వతల�  అ�� న� త�న  భ����        
ప�గ�ంపబ��  �వతల�  �త�  �జలం����.  ఈ  �ధ��  భ����  అత�         
��కృ�� ��  ����ధ� �  వ�ం��.  గంధర� �క�  ��వ� ��  �న�  ��        
��ల�  �ం��ం��.  �రంద��  ఉత�మ  �య��  ��తర��.  �ద�        
���ల�  �వ��  ����న  క���  ��కృ�� న�  �ప���.  అత�  ��కృ�� �         
అవ�ర��  ��ంపబ���� �.  అత�  ���న  తత�� �  ��మ�� గవత�న       
��� నబ�న�.  త���  �ల�న  మ�క  క���  �ప���డ�� �.  ��  అత�         
��� ంత�  ���క�న���.  క�క�  �����  న�మ  అ�ర�న  అంతర�        
కల�.  

 
 

10.27  
ఉ�� :�శవసమ�� �ం   ���   �మమృ�ద� వ�   I  
ఐ�వతం   గ���� �ం   న��ం   చ   న��ప�   II  

 
 

అ��ద�  

అశ� �ల�  అమృత�  �ర�  �గర  మంథన�  ��ం�న  సమయ�న        
ఉద� �ం�న  ఉ�� �శవ��  న�� ���.  గజ��ల�  ��  ఐ�వత��       
మ��   న�ల�   ���   అ���� �.  

�ష� �  
భ��ల�  �వత�  మ��  �����  ఒక��  స��ద  మంథన�  నం�         

�����.  ఆ  మంథన�  వలన  అమృత�  మ��  �ష�  �ం��  ఉద� �ం�న�.          
అ��  ఉద� �ం�న  �ష��  పరమ���  ����.  అమృత�  �ం�  ఉద� �ం�న         
అ�క�న���  ‘ఉ�� �శవ’  �మ�  గల  అశ� �క�.  అమృత�  �ం�        
ఉద� �ం�న  మ�క  జం��  ‘ఐ�వత�’  అ�  ��  గల  గజ�.  ఈ  �ం�           
జం��ల�  అమృత�  �ం�  ఉద� �ం�  నం�న  అ�  �ప�� క  ���ఖ� ��         
సంత�ం��న� �.   అ�   ��కృ�� న�   ����ధ� �   �ం��న� �.  

 
న�ల�  ��  ��కృ�� న�  �ప���.  ఎం�కన�  ��కృ���  �శ� �ష��.        

���(�వ�ణ�ల�  క���న� ం�న  ����  �య�ంపబ��)  తమ      



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
�జ� �ల�  ప���ం���  ��� �.  ��ష�ర  మ���,  ప��న� ���,       
���మచం�ద  �ప��  వం�  ధ�� �� �న  ���  ఎల��� �  తమ  �పజల         
సం�మ��  ��� �  ��ం��.  ��క  �గంథ�  లం�  ��  భగ���         
�ప����  ప�గ�ంపబ��.  ��  ��  �గ�న  ధర� ��� ంత�ల�  క��న        
నష��  �రణ��  �జవంశ��  ��ం�  �కమ��  ర��  �యబ�న�.  అ�న�         
�ర� �ల�న  ధ�� �� �న  ��ల  సంర�ణ�  జ��  �ఖ��  ��ం�ర�        
మన�   అవ�హన   ���నవ��.  

 
 

10.28  
ఆ���మహం   వ�జం   ���మ��    �మ��   I  

�పజన�� ��    కన�ర� :   స�� �మ��    ���:   II  
 
 

అ��ద�  

ఆ�ధ�ల�  ��  వ���ధ��,  ��ల�  �ర�య�  �మ����,       
�ప�త� ��  �ర�ల�  �����వత�న  మన� �డ�.  సర� �ల�      
����   అ���� �.  

�ష� �  
మహత�ర  ఆ�ధ�న  వ���ధ�  ��కృ�� �  శ� ��  ����ధ� �       

వ�ం��.  ఆ�� �� క  జగ��నంద�  కృష��క�నం�  ఎ�� �న�,  ఎంత       
అ�న�  �ర�  �సగగల  ���  అసం�� క���  గల�.  అ��  ���  ఈ  ��క           
జగ��  నం�ండ�.  అ�  కృష��క�న  ��త�  ఉన� ���  ��� న  బ�న�.  ‘�ర�’          
అ�  �మ�  గల  ���   ��ల�  భగ���  ��ం��  ���  ��టయం�          
�మ�� �  �ం�న�  �ప� బ�న�.  సత� ం�న�న�  జన� ��� ట�  �వల�న       
�మ�ంఛ�  కంద�� �.  క�క  అత�  ��కృ�� ��  �ప���.  ��� ���        
సం�గ��య  �వల�  ఇం��యతృ��  �ర�  �యబ�  �ం��.  అ��న� ��        
��కృ�� ��  ����ధ� �  వ�ంప�.  �వల�  సత� ం�న  �����  �వల�న        
�మ�ంఛ   కంద�� ��   ��వబ�   ��కృ�� ��   ����ధ� �   వ�ం��.  

 
 

10.29   
అనన��� ��    ���ం   వ��   �ద�మహ�   I  

�తౄ�మర� �   ���    యమ:   సంయమ�మహ�   II  
 

అ��ద�  

���   పడగ�  గల  �గ�ల�  ��  అనం�డ�,  జల��ల�        
వ�ణ��డ�,  �తృ�వతల�  అర� �డ�,  ధర� ��� హ�ల�     
మృ�� �వత�న   య�డ�   అ���� �.  

 
�ష� �  

జల��ల��ల�  వ�ణ���  ���� �న���  ���   పడగ�  గల  ��ల�        
అనం��  ���� �న����.  ������  ��కృ�� ��  �ప����.  ఆర� ��       



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
అ�ప��  గల  �తృ�క�క�  గల�.  అత�  ��కృ�� ��  ����ధ� �  వ�ం��.         
�ష� ృ��న  ���  దం�ం�ట�  గల  ���   మం��  యమధర� ��  ��� �.         
అత�  �క�  ��క�న�  స�ప�న  అన�  ��ంద  గల�.  అత�  ఆ          
�క�నం�  వ�ం��.  మర�నంతర�  ���� �  అక� డ�      
����బ���.   య��   ���   ��ధ   రక��న   ��ల�   ��ం��ం��.  

 
 

10.30   
�ప��ద�� ��    ��� �ం   �ల:   కలయ�మహ�   I  

మృ��ం   చ   మృ����    హం   �న�యశ�    ప��ం   II  
 
 

అ��ద�  

��  ��� ల�  భ�� డ�న  �ప�����,  అణ����  �ల��,       
మృగ�ల�   �ంహ��.   ప�ల�   గ�త� ం�డ�   అ���� �.  

�ష� �  
��  మ��  అ��  అ�� ���ం��.  అ��  ����  ఆ��� ల��  ��         

����  ��� ల��  ��వబ��.  ఆ���   లంద��  భగవద� ���.       
��� లంద��  �����.  �ప����  అ��  �త�   ��ంబ�న  జ�� ం�నప� ���        
అత�  �ల� �  �ం�  మ�భ���.  భ� ��క �  �వ  �త�,  ��స� �వ�  �త�          
అత�   ��కృ�� �   �ప����   ప�గ�ంప   బ���� �.   

 
దమనశ� �  �క  అణచగల  శ� �తత�� ��  అ�క��న� �.  అ�న�  �ల�        

��త�  ��క  �శ� �  నంద�  సమస���  అణ���న�  �న� �.  క�క  అ�          
��కృ�� న�  ����ధ� �  వ�ం��.  అ��   మృగ�ల  ��  �ంహ�  ��� �         
భయంకర�  మ��  శ� �మంత�న�.  అ��  ల���  ప���ల�  ��� �న�        
�హన�న   గ���   ��� �   �ప� ��.  

 
 

10.31  
పవన:   పవ�మ��    �మ:   శ�స�భృ�మహ�   I  

ఝ��ం   మకర�� ��    ��త�మ��    �హ� �   II  
 

అ��ద�  

ప��త  �న�� ���  ��  ����.  శ�స���ల�  ����డ�.       
జలచర�ల�  మకర��.  �పవ�ం�  న�ల�  గం�న��      
అ���� �.  

�ష� �  
మకర�  జల�నం�  వ�ం�  జం��  ల�� ం���  అ�  �ద��.  అ�         

�క� ��  �న�న�  �ప�దకర�న���.  అ��  మకర�  ��కృ�� న�  ����ధ� �        
వ�ం��.  

 
 



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
10.32  

స�� ���రన�శ�    మధ� ం   ��హమ��న   I  
అ�� త� ���    ��� �ం   �ద:   �పవద�మహ�   II   

 
 

అ��ద�  

ఓ  అ���!  సమస�  సృ���  ఆ�,  అంత�,  మధ� మ�  ��  ��.          
అ��ధ��  ��  ��స��ల�  ఆత� �  సంబం�ం�న  ఆ�� �� క  ��� న        
��స���.   తర� �ల�   ��   తత�� �ర �య��   అ���� �.  

 
�ష� �  

��క  తత�� �ల  సృ��  య�న�  సమస�  సృ�� ల�  ఆ��న�.  ఇ�వర�         
�వ�ంపబ�న��,  జగత�ంత�  ��� �  �త�,  ��దక��  ��� �  �త�        
సృ��ంపబ�,  ��ంపబ�,  �దప  ����  లయ  �ం�ంపబ��.  �బహ� ���        
�స�వ�న�  పరతం���న  సృ��కర �.  �శ� �  ఈ  సృ��,  ���,  లయ  �ర�లంద��          
������  ��క  ��వ�ర��.  క�క�  సృ��కంత���  భగ���  ఆ���,        
�ధ� ��,   అంత� ��   అ���� �.  

 
ఉన� త  ���న�  �ర�  ���  �ద��,  షడంగ��,  ‘��ంత        

��త�’�,  �� య��స���,  ధర� ��స���,  ��ణ��  వం�  అ�క       
�గంథ��  గల�.  �త��  �ద  ఉన� త  ���న�  �ర�  �గంథ�ల�         
ప����  ��గ��  కల�.  ���  ఆ�� �� క  �ద� �  అం�ం�న��  �గంథ�         
�ఖ� ��   ‘��ంత   ��త�’   ��కృ�� ��   ����ధ� �   వ�ం��.  

 
��� �ల  న�మ  ప�  రక��న  �ద��  జ���ం��.  తన        

ప���  �దర� న��  సమ��ం�ట�  ��ండ,  �ప���  ప���  తర� ��        
ఒ�ంప  య�� ం�ట  (సమ��ంచక��ట)  జల� �ద  మనబ��.  �ప�ప���       
ఓ�ం�త�  �ప�న��  ��ం�  ��న�  �తండ�దమ�  ��వబ��.  ��        
�స�వతత��   �ర �య��  �ప���ం�న�  �జ�న  �ద�.  అ��  పర�ర���        
అన�   సత� ��   �పద�� ం�   ఈ   �ద�   ��కృ�� ��   ����ధ� �   వ�ం��.  

 
 

10.33  
అ���మ��   ��    ద� న�� :   ���కస�    చ   I  

అహ���య:   ��   ��   హం   �శ� ��ఖ:   II  
 
 

అ��ద�  

అ�ర�ల�  ��  ‘అ’�ర��.  స�స�ల�  ద� ంద�   స�స��.  ��        
అ�ర�న   �ల��,   సృ��కర �ల�   �బహ� �   అ���� �.  

 
 
 



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
�ష� �  

సంస� ృత  అ�ర�ల�  ��  అ�ర�న  ‘అ’�ర�  �ద  �జ� య�న�        
ఆరంభ�.  ‘అ’�ర�  ��ండ  ఏ���  ధ� �ంప  ��ట�  ���నం�న  అ�         
ధ� ��  ఆరంభ�.  సంస� ృత�న  స�న  పద��  అ�క�  గల�.  అం��         
‘�మకృ���’  అ�న�  ద� ంద� స�స�.  ఈ  స�స�న  ���  మ��        
కృ���  అ�  పద��  �ం��  స�న  �ప��  (���న� �)  క���ం��.         
క�క�   ���   ద� ంద�    స�సమ�   ��.  

 
అ��   �ధ��న  సం�ర�ల�  �ల�  చరమ�న�.  ఎం�కన�  అ�        

అ�� ం��  సంహ�ం��.  �ల�కమ�న  సృ�� � ంత�న  �ప�   అ��   ���,        
సర� ��   �శన�   ��నం�న   �ల�   ��కృ�� ��   ����ధ� �   వ�ం��.  

 
సృ��కర ��న  ��ల�  చ��� ��న  �బహ� ���  ��� �.  క�క  అత�        

������న   ��కృ�� ��   ����ధ� �   వ�ం��.  
 
 

10.34  
మృ�� :   సర� హర�� హ�ద� వశ�    భ�ష� ��   I  
���:   ���� క�    ���ం   స� ృ��� �   దృ�:   ��   II  

 
 

అ��ద�  

సర� ��  ��ం�  ��న�వం�  మృ�� ��  మ��  సృ��ంపబద�న�        
సర� ��ల�  ఉద� వ��  ��  అ���� �.  ���ల  యంద�  యశ�� ,        
�భవ�,   మ�హరమ�   ��� ,   �� పకశ� �,   ���,   సహన��   ��.  

 
�ష� �  

�న��  జనన���  �ప��ణ�  మర�ం�ట  ఆరం�ం��.  ఈ       
�ధ��  మృ�� �  ���  �ప��ణ�  కబ�ం��న� �.  ��  ��  �ట��వ�         
అ�త�  మృ�� ��  ��వబ��.  ఆ  మృ�� �  ��కృ���.  భ�ష� ��  ��గ��         
సంబం�ం�  నంతవర�  ���  ���ట,  ���ట,  �ంత�ల�  ����        
క���ం�ట,  ఇతర�ల�  సృ��ం�ట,  �� �ం�ట,  �వ��  న�ం�ట  య��        
ఆ��ధ��న  ��� ల�  �ప�న��  �ం�  �ం��.  ఇ��  ��� ల�� ం��        
�ద��న  గర� �  �ం�  జనన�  అ��  ��కృ�� �.  ఆ  జన� �  భ�ష� ��          
కర� ల�� ం���   ఆరంభ�.  

 
�� �,  ��:,  ��� ,  స� ృ�,  ���,  ధృ�,  సహన�  అ�  ��� నబ�న  ఏ�           

����  ����ంగ���  ��ంపబ��.  ��న�� ం��  ��  �క  ��� ం��  ��         
క���న� �  �న��  �� �మం�డ��.  ఎవ�న�  ఒక�  ధ�� �� ��  �ప���        
�ం�న�  అత��  �� �మం��,  �భ����  �గల�.  ఉ�హరణ�       
సంస� ృత�  ప��ర��న  �ష�నం�న  అ�  �పశం�ంపబ�న�.  ఏ��       
�షయ��  అధ� యన�  ��న  �మ� ట  �న��  ���  �� �ం��న  గ��న�         
���  ‘స� ృ�’  ���ద�  ��� ��.  ప�  �షయ�ల�  ���   �గంథ�ల�         
ప�ం�ట�  ��ండ,  ���  అవ�హన  ����  అవసర  �న�� �  ఉప��ం�ట         
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‘�ధ’  యనబ��.  అ�  మ��క  ���.  చంచలత� ��  జ�ం�  శ� ��         
‘ధృ�:’  యనబ��.  ప��ర�  �గ� తల�  క���ం�  �న��  న�మత�,        
మృ�  స� �వ��  క��  �ఖ�ఃఖ�  లం�  సమత� ��  �పగల  శ� ��         
క���న� �   అత�   ఆ   ల�ణ�(����)   ‘��’   అనబ��.  

 
 

10.35  
బృహ�� మ   త�   ��� ం   �య��   ఛన��మహం   I  

���ం   �ర����   హమృ��ం   ���కర:   II  
 
 

అ��ద�  

�మ�ద  మం�త�ల�  ��  బృహ�� మ��,  క��  ఛంద�� ల�       
�య���,  �స�ల�  �ర��ర���,  ఋ��ల�  వసంత  ఋ���       
అ���� �.  

�ష� �  
�ద�ల�  ��  �మ�ద�న�  భగ���  ఇ�వర�  �వ�ం�  ��� �.        

��ధ  �వతల�  �న�  �యబ�న  అంద�న  �త�ల�  �మ�ద�        
�ం��ం��.  అ��  �త�ల�  ‘బృహ�� మ�’  అ�న�  ఒక�.  ఇ�        
అ��రణ�న  ��ర� ��  క���ం��.  ���  అర ����  సమయ�  నం�        
�న�   ����.  

 
సంస� ృత�న  క�త� �న�  ��� త��న  �యమ��  అ�క�  కల�.       

ఆ��క  క�త� ��  జ��న��  ��యం�  ��స  మ��  ఛంద��        
��న���  ర�ంపబడ�.  అ��  �యమబద���  ర�ంపబ�న  క�త� �ల�       
�య��  మం�త�  �ప�ద��న�.  ��� �న  ��హ� �ల�  జ�ంపబ�  ఈ  �య��         
మం�త�  ��� �  �ప�న�న�.  ఈ  మం�త�  ��మ�� గవత�  నం�        
��� నబ�న�.  ఈ  �య��  మం�త�  �ప�� క��  భగవద���  �ర�        
ఉ���ంపబ�  �న� ం�న  అ�  ������న  ��కృ�� ��  ����ధ� �       
వ�ం��.  ఆ�� �� క��  ��గ�  �ం�న  ���ర�  ఈ  మం�త�        
ఉ���ంపబ�న�.  ���  జ�ం�ట�  ఆ�� �� క  �ఫల� ��  �ం���       
భగ����  ��క� ��  �ం��.  ��  ఈ  మం�త��  జ�ం�ట�  �దట         
ప��ర�త� �  �ం�న  �న��  ల�ణ�ల�,  ��క  �పకృ�  �యమ�ల        
న�స�ం�  సత�� �ణ�ల�  అలవర��నవ��.  ��క  �వన  ��నమం�       
�య��  మం�త�  ��� �  �ప�న�న�.  అ�  పర�బహ� �  ధ� �  అవ�ర��         
ప�గ�ంప  బ��న� �.  ���  ఆరం�ం�న�  �బహ� ���,  మ��  అ�  అత�         
�ం��   ���ష�    పరంపర   �� �   త�� �   తర�ల   ���   అం�ంపబ�న�.  

 
�రత�శ�న  �ర��ర ��స�(నవంబ�-��ంబ�)  అ��   �స�ల��     

ఉత�మ�న��  ప�గ�ంపబ��.  ఎం�కన�  ఆ  �స�న  జ��  �ల�ల        
�ం�  �న� ��  �క�ం�  ఆనంద��  �ం��.  అ��ధ��,  ఋ��ల        
యం�  వసంత  ఋ��  �పపంచమంత���  అత� ంత  ��య�న�.  అ�� �        
��వరణ�  అ�  ��గ  ��,  అ�  �తల�గ  ��  ��ండ  వృ��  ల�� ��           



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
��స�  �ం�  �ష� �ల��  మ��  ఫల�ల��  �ం��ం��.  ��కృ�� �        
�లల�  స� �ంప��  అ�క  ఉత� వ�ల�  �డ  ఈ  వసంతఋ��  నం�         
జ�పబ��ం��.  క�క�  ఋ��  ల�� ం���  వసంతఋ��  అత� ంత       
ఆనంద�యక�న��   ప�గ�ంపబ��.   అ�   ������న   ��కృ�� ��   �ప���.  

 
 

10.36  
�� తం   ఛలయ�మ��    �జ��జ�� �మహ�   I  

జ�   ��    వ� వ��   ��    సత�� ం   సత�� వ�మహ�   II  
 
 

అ��ద�  

�స�ల�  ��  �ద��.  �జ��   గల���  �జ�� �.  అ��న�        
జయ��,   �హస��,   బలవం�ల�   బల��   ��.  

 
�ష� �  

�శ� మందంతట�  అ�కర�ల  �స���  కల�.  �స�  ల�� ం���       
�ద�  అ�గగణ� �  �న� �.  క�క�  అ�  ��కృ�� ��  ����ధ� �  వ�ం��.         
�������  ��కృ���  ��న� �న��  కం��  �ప� �  వం�ంపగల�.  ఒక�ళ        
��కృ�� �  ఎవ� ��న�  వం�ంప  దల�న�,  ఆ  వంచన�  ఎవ� ��  అత��         
అ�గ�ంప�ల�.  అత�  మహత�� �  �వల�  ఒక  రంగమం��  ��ండ  అ��          
రంగ�లం�   �ప� �   �ం��.  

 
�జయవం�ల�  అత�  �జయ�.  �జ�� ల�  అత�  �జ�� .       

యత� ��ర�  �ప�   యత� ���,  �హసవం�ల�  అత�  ��� �       
�హసవం��.  బలవం�ల�  ��� �  బల��.  ��కృ���  ఈ  ���  అవత�ం�         
న�� �  ఎవ� ��  అత��  బల��  అ�గ�ంప�క���.  అత�  �ల� �        
నం�  �వర �న  పర� త�  ����.  అ��  ��కృ�� �  �స�  నం�  ��,  �జ��   నం�            
��,  �జయ�  నం�  ��,  �హస�  నం�  ��  మ��  బల�  నం�  ��            
ఎవ� ��   అ�గ�ంప��.  

 
 

10.37   
వృ���ం   ����   ��    �ణ���ం   ధనంజయ:   I  

���మప� హం   �� స:   క���శ�   క�:   II  
 
 

అ��ద�  

వృ��వంశ��ల�  ��  ����డ�,  �ండ�ల�  అ���డ�,  ��ల�       
�� �డ�.   ఆ�చ�ప��న   �ప�    క�ల�   ఉశ�డ�   య��� .  
 

�ష� �  



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
��కృ���  ఆ�� �న  ������.  బల���  ��కృ�� �  �పథమ  స� ��ంశ        

�స�రణ�.  ��కృ���  మ��  బల���  �డ  వ����  �����        
అవత�ం��.  క�క  ������  �డ  ����ల�  ��వవ�� �.  మ�కదృ���        
��న�,  ��కృ���  ఎన� ��  వృం�వన��  �డ�.  క�క  వృం�వన�న        
��ండ  ఇతర  �ప�శ�లం�  క��ం�  ��కృ�� �  �ప�ల�� �  అత�        
స� ��ంశ��.  అన�  ��కృ�� �  స� ��ంశ�న  �����  ��కృ�� ��       
��� �  ��.  భగవ��త  యంద�  ఈ  ��క�  నం�  ��ంపబ�న  ���వ  పద�           
బల���  �క  బల����  ��ం�  �న� ద�  ����వ��.  ఎం�కన�        
బల���  స�� వ�ర�ల�  ���ర�.  క�క  అత�  ������  �డ        
���ర�  ��� �.  ��కృష�భగ���  అవ� వ�త  స� ��ంశ  ��� ర       
�ప��  ‘�� ంశ�’��  ��వబ��.  ఇ���క  ‘���� ంశ��’  అ�       
��వబ�   ఇతర   �స�ృత�ప��   (���)   �డ   కల�.  

 
�ం���  ���ల�  ధనంజ���  ���ం�న  అ����  న�ల�       

���� �నం�న  ��కృ�� ��  ����ధ� �  వ�ం��.  ���  �క  �ద���న        
�రంగ��న  �న�ల�  �� ��  �����.  ఎం�కన�,  అత�  ఈ  క��గ�         
నంద�  ��రణ  �న�ల�  అవగతమ�న��  అ�క  �ధ���  �ద���న��        
�శ�క�ం��.  అం���ండ,  �� ��  �డ  ��కృ�� �  అవ�ర��       
�ప���డ��త  అత�  �డ  ��కృ�� �  �ప����.  క�లన�  ఎ��  �షయ��         
��� �న�  సమ�గ��  ఆ��ంప  సమ���.  అ��  క�ల�  �న�ల�  ���న         
ఉశ��  (������ �)  అ��రణ  ��సంప�� �  మ��  �రదృ��  క��న        
�జ�య�త�.   క�క   ������ �   ��కృ�� �   ����   మ�క   �ప����   ��� �.  

 
 
 

10.38  
ద��    దమయ�మ��    ��ర��    ��ష��   I  

�నం   ����    ��� �ం   �� నం   �� నవ�మహ�   II  
 
 

అ��ద�  

చట���ద�త�  అ��  �ధన�ల�  ��  ���,  జయ�  ��  ���  ��          
���,  రహస�   �షయ�ల�  ��  �న��,  �� నవం�ల�  ��        
�� న��   అ���� �.  

�ష� �  
దండన  �ధన��  అ�క��  కల�.  ���  �ష� ృ�ల�  ��ం�న�        

��� �  �ప�న�న�.  అ��  �ష� ృ��  ��ంపబ�న�� �,  ఆ  ���        
అమ�పర���  ��కృ�� ��  ����ధ� �  వ�ం��.  ఏ  �ర� రంగ�  నం�న�        
�జయ�  ��ంప  య�� ం�  ���  ��� �  �జయవంత�న  అంశ�  ��.         
�శవణ�,  �ంతన�,  �� న�  అ�  రహస� �న  �ర� �  లం�  �న�         
�ఖ� �న�.  ఎం�కన�  �న�  �� �  �న��  �గ��  ��గ��        
��ంపగల�.  ��నవం��  ��క  మ��  ఆ�� �� క  ప�ర ��ల  న�మ  గల         
�ద��,  భగ���  ఉన� త�� న  �పకృ�ల�  గల  �ద��  �� ��ంచ        
గ���ం��.   అ��   ��న�   స� య��   ��కృ�� �.  



దశ��� య�        భగవ��త   య�తథ�  

 
10.39  

య�� �   సర� ���ం   �జం   తదహమ��న   I  
న   తద��   ��   య�� � న� �   �తం   చ�చర�   II  

 
 

అ��ద�  

ఇంక�,  ఓ  అ���!  సర� ��ల�  జన� �రక�న  �జ��  ��.  �� వర         
జంగ��న   వ���ల�   ��   ��ండ   ఏ���   ����   క���ండ��.  

 
�ష� �  

�ప�����  ఒక  �రణ�ం��.  ఆ  �రణ�  ��  �జ�  ��కృ�� �.         
��కృ�� �  శ� ���ం�  ఏ���  ����  క���ండ�ల�.  క�క�  అత�        
సర� శ� �మం�డ�  �ప� బ���� �.  అత�  శ� ���ండ  �� వర��  ��,       
జంగమ��  ��  ఎ��  మ�గడ�  క���ండ��.  క�క�  ��కృ�� �  శ� ��         
ఆ�రపడ���   �చ�ం�న�   ‘�య’   (�న�వం��)�   ��వబ��.  

 
 

10.40  
���    ��   మమ   ��� �ం   ����ం   పరన�ప   I  
ఏష   ���శత:   ����    ����� స��   మ�   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  శ��ంజ��!  �  �వ�   ���ల�  అంతమ�న�  ��.  ��  ��          
���నదంత�   �   అనంత   ���ల   �క�    �చన   ��త�.  

 
�ష� �  

��క  �గంథ�లం�  ��పబ�న��  ������  ����  మ��       
శ���  ��ధ  ��ల  అవగత�  ���నబ�న�,  అ��  ���ల�  ప���         
య�న�  ��.  క�క�  సమస�  ����  మ��  శ���న� ��  సం�ర���         
�వ�ంపబడ�ల�.  అ����  ���స�  సంతృ��పర�ట  �ర�  ���   ఉ�హరణ�        
��త�   వ� �ంపబ�న�.  

 
 

10.41  
యద� �� ��మ�   సత�� ం   ��మ���త�వ   �   I  
తత���వగచ�    త� ం   మమ   ��  ◌ ంశసంభవ�   II  

 
 

అ��ద�  

సంపన� ���,  �ందర���,  �భ��త���  అ�  సమస�  సృ��       
��� ర��   �   ��ంశ�   �ం��   ఉద� �ం�న��   ������ .  
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�ష� �   

��క  మ��  ఆ�� �� క  జగ��ల  యంద�  ఎ��  �భ��త�  ��  �ందర          
సృ���న�  ��కృ�� �  ���  �క�   అంశ��త  వ� � �కరణ�య�  ఎ�గవ��.        
క�క  ��ష  �భవ�ల�  ��న��న�  ��కృ�� �  ����  ����ధ� ��        
��ంపవ��.  

 
 

10.42  
అథ�   బ���న   �ం   �� �న   త���న   I  

�ష��� హ�దం   కృత� � ��ం�న   ���   జగ�   II  
 
 

అ��ద�  

��  ఓ  అ���!  ఈ  స�స�ర�న  �� న�న�  అవసర��న� �?  �వల�  �          
ఒక  అంశ  ��త�  �త�  ��  ఈ  సమస�  �శ� ��  �� �ం�          
��ం��ం��.  

�ష� �  
పరమ����,  సమస�  �శ� �  నం��  అ��   వ���ల  యం��        

పర�త� �  �ప��ం�  �న� ���  �ప���ంపబ�న�.  సమస�  �షయ��  ఏ        
�ధ��  ���  సంపన� ��  మ��  �భ��త���  �ం��       
�����ట  వలన  �భ�  �ద�  ��కృ���  ఇక� డ  అ���న�  ��� ��� �.         
��కృ���  పర�త� �  �ప��ం�ట  �త�  �ప���  ����  క���న� ద�        
అత��గవ��.  మహత�ర  ���న  �బహ� ���  �ద��  అ�  ��� �న  �మ         
వర��  గల  సమస�  ��ల  యం��  భగ���  పర�త� �  ��యం�  �ప��ం�          
���   ��ం�ట   �త�   అ�   ����   క���న� �.  

 
�న��  ఏ  �వత�  ��ం�న�  �వర�  ������  �ంత�  �క         

పరమగమ� �న�  ఆ  �జ  ��� న�  ��� ంత��  �ప�ర�  ��  సంఘ�         
ఒక�  కల�.  �బహ� �����  వం�  �ప� �వత�  �డ  ������  ���         
అంశ��త�న�  ����ధ� �  వ�ం�  �న� ం�న  అ��  �వతల  �జ  �డ         
ఇక� డ  ����  �ర�ంపబ��న� �.  జ�� ం�న  �రందర��  అత�  �ల�.        
అత�  కం��  �ప�   ��వ��  ��.  అత�  ‘అస�ర�� ’  యనబ��.  అన�          
అత�కం�  అ����,  అత��  స���  ��  ��లర�  అర ��.        
‘పద� ��ణ�’  నం�  �వత�  (�బహ� �����న�  స��)  ��కృష�భగ����       
స�నమ�  ��ం���  త�ణ�  ����డ�న�  (�షం�డ�న�)  �ప� బ�న�.       
��కృ�� �  �వ�   ���ల�,  శ��ల  ��� ర��  ����  అధ� యన�  ��న         
�న��  �స� ం�హ��  ������  �వ� ����  ఎ��  అత�  ఆ�ధన�  నం�         
ఏ��గత�  మన�� �  లగ� �  �యగల�.  అ��  ��కృష�భగ���  తన        
స� ��ంశ�న  పర�త� �  సమస��  నం�  సర� �� ప�డ�  ��� �.  క�క�        
�ద�భ���  సం�ర�  కృష��తన� ��  భ� ��క �  �వ  యం�  తమ  మన�� �         
�ం��క�ం�  �ం��.  క�క�  ��ల��� ��  ఆ�� �� క  ���  యం�        
�ల���ం��.  ��కృష�భగ���  �క�   భ� ��గ�  మ��  అర� న�       
అ�న�  ఎ���  �ం�  ప��కండవ  ��క�  వర�  ఈ  అ�� య�  నం�          
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స� ష���  ��ంపబ�న�.  �స�వ�న�  అ��  �ద��న  భ� ��క �  ���ర��.        
�న��  భగ���  �హచర� �న  అ�� న� త  ప��ర�త� ��  ఎ�       
��ంపగల�  ఈ  అ�� య�  నం�  స�వర��  ��పబ�న�.  ��కృ�� �  �ం�         
వ�� �న�   ���ష�   పరంపర  యంద�  ��ల  బల�వ  ��� �ష��  ఈ         
అ�� య��   తన   �� �� న��   ��ం��   ఈ   ��ం�   �ధ��   ����ం��   :  

 
యచ� � ����   ��� ��    భవంత� �� �గ�జస:   I  
యదం�న   ధృతం   �శ� ం   స   కృ��    దశ�   ర� � �   II  

 
“��కృష�భగ���   ఉత� ృష��న   శ� ��శ�   �ం��   శ� �మం��న   ��� �   �డ  
�జ��   �ం���� �.   ��కృ�� �   స� ��ంశ   �త�   �పపంచమంత�  

��ంపబ��న� �.   క�క�   ��కృష�భగ���   �జ���.”  
 

��మద� గవ��త   యంద�   ‘భగవ�� ��’   అ�   ద���� య�న�  
భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  

-----  
  



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
 
 

ఎ�ద��� య�  

�శ� �ప�   
 
 

11.1  
అ��న   ఉ�చ   

మద��గ�య   పరమం   �హ� మ�� త� సం��త�   I  
యత�� �క �ం   వచ��న   ��   యం   �గ�   మమ   II  

 
 

అ��ద�   

అ����  ప���  :  ఈ  పరమ  రహస� ��న  ఆ�� �� క  �షయ�ల�  ���           
��  దయ�  ��  ��న  ఉప�శ�ల  �శవణ�  �� �  ఇ�� �  �  �హ�           
�ల���న�.  

�ష� �  

ఈ  అ�� య�  ��కృ���  స�� �రణ�ల�  �ర�డ�  �పక�ం�  �న� �.        
ఎవ�  �ం�  ��క  �శ� ��  ఉద� �ం��  అ��  మ���� �న�  �డ  అత�          
�రణ�.  ��కృ���  అవ�ర�  ��.  అత�  స�� వ�ర�ల�       
�రణ���(అవ��).  ఆ  �షయ�  గడ�న  అ�� య�నం�  �శద��       
�వ�ంపబ�న�.   

 
ఇ�� �  అ����  తన  �హ�  �ల�నద�  ��� ��� �.  అన�        

అ����  ��కృ�� �  ��న� �న���  �క  తన  �����  ��ంపక,  సర� �న�         
������  ��ం���� �.  అ����  పరమ  ఉ�����  ��కృ�� �  వం�        
�ప� ����  తన�  ల�ం�నం��  ఆనంద  భ��డ���� �.  ��  ఇ�� �        
��  ��కృ�� �  సర� �రణ�ర���  అం�క�ం�న�,  ఇత��  ఆ  �ధ��        
అం�క�ంప��న�  అత�  ��ం���� �.  క�క�  ��కృ�� �  �వ� త� ��       
స�� ల�  �శదపర�ట�  ఈ  అ�� య�న  �శ� �ప��  ��మ�  ��కృ�� �        
��� �ం���� �.  �స�వ�న�  ఎవ�న�  ��కృ�� �  �శ� �ప��  ��న��       
అ����  వ��  భయ��ం�ల���.  ��  ��కృ���  పరమ  ద���నం�న        
�శ� �ప��  ��న  �మ� ట  తన  �ల�ప��  ���  �ం��ం��.  “�         
�త�  �ర�  ���  ఉప��ం�  ��� �”  అ�  ప����  ��కృ���  ��� న          
�షయ��  అ����  ����  అం�క�ం�  ��� �.  క�క�  అ����        
ఇ�యంత�  ��కృ�� �  కృప�త�  జ���న� ద�  కృతజ���ర� క��  ఇక� డ       
ప����� �.  ��కృ�� �  సర� �రణ�ల�  �ర�డ��,  పర�త� �  స�� ల       
హృదయ�  లం�  �ల����� డ��,  అ������ �  ���  �శ� య�న�       
వ�� �.  

 
 
 

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
11.2  

భ�ప� �   �   ���ం   ���   �స�ర�   మ�   I  
తత�� :   కమలప���   ��త� � మ�   �వ� య�   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  కమలప���!  సర� ��ల  జననమరణ�ల�  ���   �వర��  �  �ం�         
��  �శవణ�  ����  మ��  అ�ర��న  �  మ�త� � �ల�  �డ         
���ం���.  

�ష� �  
అ����  ఆనందపరవ��,  ��కృ�� �  ‘కమలప���’  (��కృ�� �  ��త��       

కమలప�త�ల  వ�  క��ం��)  అ�  సం��ం���� �.  ఎం�కన�,       
��కృ���  అత��  :  “అహం  కృత� � స�   జగత:  �పభవ:  �పళయస��”-  “ఈ  సమస�  ��క            
జగ��  �క�   సృ���శ�ల��  ��  �ల�ర�డ�”  అ�  �శ� య��        
ప���(భ  �.  7.6).  అ����  ఈ  �షయ��  ���   భగ���  �ం�  స�వర��           
���ం��.  భగ���  సమస�  సృ��  లయ�ల�  �రణ���న�  ���        
అ���  �ం�న��  అ����  ఎ���.  భగ���  భగవ��త(9.5)  నం�        
స� య��  ���న��  ��  సర� �� ��న�  సర� ��  వ� � �గత��       
����ండ�.  ��కృ�� �  ఈ  అ�ంత� �న  ఆ  �వ� ����  ��  ����         
అవ�హన   ����న��   అ����   అం�క�ం���� �.  

 
 

11.3  
ఎవ�తద� �త�   త� ��� నం   పర�శ� ర   I  
�ద�� ��� �   �   �ప�శ� రం   ���త�మ   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  ���త��!  ఓ  పర�శ� �!  ��  వ��ం�న���  �  య�ర�  �ప��  ��           
�  ��ట  �డగ��న�,  ��  ఏ�ధ��  ఈ  �శ� �  నం�  �ప��ం���          
��  �ంచ����� �.  �  �క�   ఆ  �బ�� ండ�న  �ప��  ��         
ద�� ంచ����.  

�ష� �  
��క  �శ� �  నం�  ��  తన  స� ��ంశ��  �ప��ం�  �న� ం�న         

అ�  సృ���ం�,  �న���న� ద�  ��కృష�భగ���  (భ.గ.10.42)  నం�  ����.        
తన�  సంబం�ం�  నంతవర�  అ����  ��కృ�� �  �ధనల�  ����డ�� �.        
��  ��కృ���  ��న�   �న��న�  ��ం�  భ�ష� ��  జ�ల�  ��� స�         
క��ం�ట  �ర�,  అ����  ఆ  ������  �శ� �ప��  �డ���.  త�� � �         
భగ���  �శ� �న�  అ����న� �  ఏ  �ధ��  �శ� �ర� �  �న�ం��        
అత�  ����దల��.  అ����  ��కృ�� �  ‘���త�మ’  అ�  సం��ం�ట        
యం��  ���న� త  కల�.  భగ���  అంత�� �  �నం�న  అ����        
ఆంతరమం��  ������ �.  క�క  అ����  అంతర�  నంద�  ��క�  �డ         

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
అత����.  స� యం�ప�  నం�  ద�� ం�ట�  సం�ర���  తృ���ం�       
�న� ం�న  తన�  �శ� �ప�  నం�  �డవ�న�  �ప�� క  �ంఛ  అ���న�         
ఎ���  �ద��,  �వల�  ఇత�ల�  ��� స��  క��ం�ట  �ర�  అత�         
�శ� �ప��  �డ��  ��� డ�  ��కృ�� ����.  భ�ష� ��  �ల�న       
భగ���  అవ�ర���  న�ం�  కప��  అ�కమం�  �ండవ�� �.  క�క        
ఆ  �షయ�న  ఒక  �ప�ణ��  ఏర� ��ట�  అ����  �శ� �ప��        
�ంచ��న�  ��కృ���  ఎ���.  క�క�  ��  అవ�ర�లమ�  �పక�ం�        
����  �షయ�న  జ��  అ�క  �గ���  �ండవ��.  ��  ��కృ�� డన�         
��� ����  �శ� �ప��  ��  ��  ��� న�  సత� మ�  జ�ల�        
���ం�ట�   సం����   �ండవ��.  

 
 

11.4  
మన� �   య�   తచ� క� ం   మ�   �ద�� ��   �ప�   I  
��శ� ర   త�   �   త� ం   దర� ��� నమవ� య�   II  

 
 

అ��ద�  

�  �ప�!  ��శ� �!  �  �శ� �ప��  �ం�ట�  ��  సమ��డన�  ��          
తల�న�   దయ�ం�   ఆ   అప��త�న   �శ� �ప��   ��   ���.  

�ష� �  
���ం��య�ల  �� �  ������న  ��కృ�� �  ద�� ంప  �ర��,       

�శవణ�  �య�ర��,  �గ�ంప�ర��  �ప� బ�న�.  ��  ఆరంభ�  �ం��        
�న��  ��మ�క �  �వ�  �ల��న�  ఆ  భగ���  వ� క ��ప��        
�వ� �� న��  �ంచగ���.  �ప����  �స�వ�న�  ఆ�� �� క  ��� �ంగ�       
��త�.  క�క�  ��న�  ������  ద�� ం�ట  ��,  అవ�హన  ����ట  ��          
�ధ� పడ�.  క�క�  భ���న  అ����  తన  ఊ�శ� �  ��  కల� �శ� ��  ఆ�రపడక,          
��న� ���  తన  ప����  అం�క�ం�,  ��కృష�భగ���  అప��య�న  ����        
�� �ం���� �.  ప����న  ����  అప��త�  మ��  అనంత��న       
భగ���  స� �ప��  ���   ఎ��ట  �ధ� పడద�  అ����  అవ�హన        
���న  గ���.  అప����న��  తన���  వ� క �పర�  ��న��  అత�        
కృప�త�  అత�  అప��త  స� �వ��  ఎ��ట  �ధ� పడగల�.       
��కృష�భగ���  అ�ంత� శ� �  సంప�� �  క�క�  ‘��శ� ర’  అ�  పద�  �డ         
��� �  ���న� త�  సంత�ం��న� �.  అన�  అత�  అప����న�  ��  తన         
ఇ�� ��ర�  కృప�  తనంతట��  వ� క ��  �గల�.  క�క�,  అ����క� డ        
��కృ�� �  ఆ�� �ంచక  అత�  అ�� జ�న,  అ�ంత� �న  కృప�ర�  ��� �ం�        
��� �.  �న��  కృష��తన� �  నం�  తన�  ����  శర�గ��  భ� ��క �  �వ          
యం�  �ల�న��  ఎవ� ���  తన�  వ� క �పర��వల�న  అవసర�  ��కృ�� న�        
��.  క�క  తమ  �న�క  కల� �శ� ��  ఆ�రప�  �న�ల�  ��కృష�భగ���         
ద�� ం�ట   అ�ధ� �.  
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11.5  
��భగ���చ  

పశ�    �   �ర�   ���   శత�   థ   సహ�సశ:   I  
�����   ��� �   ��వ�� కృ��   చ   II  

 
 

అ��ద�   

������న  ��కృష�భగ���  ప���  :  ��య�న  ఓ  అ���!        
పృ����!  వందల�ల�,  �ల�ల��  గల  ���ధ���,      
�వ� ���,  ప�  వర����  అ�  �ప���  (�  ���ల�)        
ఇ�� �   �ం��.  

�ష� �  
అ����  ��కృ�� �  అత�  �శ� �ప�  నం�  �ంచ���.  అ�  �వ� �ప�         

అ�నప� ���  �శ� సృ���ర�  వ� క ��నం�న  ��క  �పకృ�  �క�   ��� �క        
�ల�న�  �ప��త�  �ం��.  ��క  �పకృ�  వ� క �మ�ట  మ��        
అవ� క �మ�ట  జ��న��,  ��కృ�� �  �శ� �ప�  �డ  వ� క ��  మ��        
అవ� క �మ��ం��.  ��కృ�� �  ఇతర  �ప�ల  వ�  ఆ�� �� క  ఆ�శ�న        
�శ� �ప�  �శ� త��  �ల���ండ�.  �స�వ�న�  భ���న����      
ఎన� ��  అ��  �శ� �ప��  ��ట�  ఆ�టపడ�.  ��  అ����  ��కృ�� �         
ఆ  �ధ��  �డ��నం�న  ఆ  ������  ���  ����� �.  ��న�          
�న�ల  �వ� ���  అ��  �శ� �ప��  ద�� ం�ట  �ధ� �  ��.  �న�న�         
�శ� �ప��   ద�� ం�   �ధ��   త�న   శ� ��   �ప��ంపవ��.  

 
 

11.6  
ప�� ��� న� ��   ���న�� �   మ�తస��   I  
బ�న� దృష���� �   ప�� శ� �� �   �రత   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  భరతవంశ  ���� �!  ఇచ� ట  ఆ��� ల�,  వ��ల�,  ���ల�,  అశ� �         
���ల�,  మ���ల�,  సమస�  ఇతర  �వతల�  �ం��.  ఆ��న�        
ఇ�వర�న� ��  ఎవ� ��  �డన���,  �నన���  ప�  అ�� త       
�షయ�ల�   �ం��.  

�ష� �  
అ����  ��కృ�� �  ఆప�����న�,  ���ల�  అ�గగ�� �న�,  ��కృ�� �       

���   సర� �  ���ట  అత��  ఇంక�  �ధ� �  ���.  ఆ  వ� క ��ప�ల�,          
వ� � �కరణ�ల�  �న��  క�,  ��  �ండ�ద�  ఇచ� ట  ��పబ�న�.  ఈ         
అ�� త   �ప�ల�   ��కృష�భగ���   ఇ�� �   �పక�ం�    ��� �.  
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11.7  

ఇ�కస�ం   జగత� ృత� � ం   ప�� ద�    సచ�చర�   I  
మమ   ��   ���శ   య�� న� �ద��� �చ� �   II  

 
 

అ��ద�   

����!  ��  �డ��  సమస���  �  �హ�న  ఇ�� �  ఒక� ���         
�ం��.  ��  �ప��త�  ఏ�  �డ��న�  ��  భ�ష� ��న  ఏ�         
�డదల�న�  ఈ  �శ� �ప�  ��  �పగల�.  �� వర  జంగ��ల�� �        
ఒ�   �� న�న   ��యం�   సం�ర���   కల�.  

�ష� �  
ఒక� �ట�  ��� ం�  ఎవ� ��  సమస�  �శ� ��  �ంచ��.  ఎంత�  �ప�          

��స����న�  �శ� �నంద�  ఇతర  �గ�లం�  ఏ�  జ��  �న� �  �డ��.         
��  అ����  వం�  భ���  ��త�  �శ� ��  గల  ఏ  �గ�  నం�న�  జ��            
సర� ��  �ంచగ���.  ��కృష�భగ���  �తభ�ష� �  వర ��న�లం�      
���న�  ��ట�  �వల�న  శ� ��  �ప��ం�  ��� �.  ఈ  �ధ��  ��కృ�� �          
కృప�త�   అ����   సర� ��   ��ంప   సమ��డ�� �.  

 
 

11.8  
న   �   �ం   శక� �   �ద�� మ��వ   స� చ��   I  
�వ� ం   ద��   �   చ�:   పశ�    �   �గ�శ� ర�   II   

 
 

అ��ద�  

��  �ప��త  చర� చ��ల�  న��   ద�� ంప��.  అం��  ��  ��  �వ�           
చ��ల�   ఒస���� �.   �   �గ   �భవ��   ���.  

�ష� �  
�ద�భ���  ��కృ�� �  అత�  �� �జ�ప�  కం��  అన� �న  ఏ  �ప�         

నం�న  �డ�ర�.  అత�  భగ���  �శ� �ప��  మన�� �  ��ండ,        
�వ� చ��ల�  అత�  కృప�� �  �ంచవ��.  క�క�  ��కృ�� �  �శ� �ప��        
ద�� ం�ట�  మన�� �  ��ండ  దృ���  ��� �నవ�న�  అ����       
ఉప��ంపబ��.  ��కృ�� �  �శ� �ప�  అంత  ��ధన� �న�  ��.  ���        
��క�లం�  ఈ  �షయ�  స� ష�మ��.  అ�న�  అ����  ���  �డ��         
�న� ం�న  ఆ  �శ� �ప��  ద�� ం�ట�  �వల�న  �ప�� క  దృ���  భగ���         
అత��   �ప��ం��.  

 
��కృ�� ��  �వ� �న  ��మ�ర� క  సంబంధ�  నం�(రస)  చక� �  �ల��న        

భ���  అత�  ���  �పదర� న��  ��ండ  అత�  ��మల�ణ�ల�        
ఆక� �ంపబ���.  ��కృ�� ��  ���ం����,  అత�  �����,  అత�       
త��దం���  అత�  ���ల�  ��మ�  ఎన� ��  �ర��.  �ద���మ�        
��ంత�  ���  �ం�రన�  ��కృ�� �  �����డ�  �డ  ���గ�ం��.  తమ         
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��మ  ��మయ�  లం�  ��  ��కృ���  �����డ��  �షయ��  �డ         
�ష� �ం��.  ��కృ�� ��  ���ం�న  ��రంద��  �ప�   ��� �� ల��       
మ��  అ�కజన� ల  �దప�  ��  అ��  ��కృ�� ��  ���ంప  గ��ర��         
��మ�� గవత�న  �ప� బ�న�.  ఆ  ���  ��కృ�� �  �����డ�  �డ        
ఎ�గ�ం��.  ��  �వల�  అత��  ఆప�������  ��ం��.  క�క�  ��         
�క�వ��� �   ఈ   ��ం�   ��క�   నం�   ఇ��   ��� ��� �   :  

 
ఇత�ం   స�ం   �బహ� ������    �స� ం   గ��ం   పర�వ�న   I  
������ం   నర�ర�ణ   �కం   �జ��:   కృత�ణ� పం�:   II  

 
“మహ��ల�   ���ర   �బహ� ���,   భ��ల�   ��������,   ��న�   
�న�ల�   ��న�    �����   ��ంపబ�   పరమ����   ఈత�.   తమ  
�ర� జన� �   లం�   ���    �ణ� �ర� �ల   �న�ం�న   ఈ   ���   ఇ�� �   ఆ  

�������   ���ం���� �.”(��మ�� గవత�   10.12.11)  
 

సత� �మన�,  భ���  భగ���  ‘�శ� �ప�’�  ��ట  యం�  ఆస� ��        
క���ండ�.  ��  ��కృ���  ప��న  �క� ల�  ��వపర�ట  �ర�  అ����  ఆ          
�శ� �ప��  �డ���.  ఎం�కన�,  ��కృ���  ��� ంత  �ర� క��  ��        
తత�� �ర� క��  ��త�  ��ండ,  �స�వ�గ�  తన���  �������       
అ���న�  ఎ��  ���ం����  ��ష� �� ల�న  జ��  అవగత�       
���నగల�.  అ����  ���ష�   పరంప�  ��న�న�  ఆ�� �నం�న  ���        
సమ��ం�ట  ��� �  అవసర�.  ������న  ��కృ�� �  అవగత�  ����ట        
యం�  �జ�న  ఆస� ��  క��న��  మ��  అ����  అ���డల        
న�స�ం���  ��కృ���  ��� ంత�ర� క���  ��ండ  �స�వ���      
తన���   �������   వ� క �పర���న�   అవగత�   ���నవ��.  

 
��  ఇ�వర�  �వ�ం��న� ��,  అ����  �శ� �ప��  �ప�� క��       

�డ��  �ండ�ద�  ��కృ���  ఎ���.  క�క  అత�  అ���న�        
�శ� �ప��   ��ట�   అవసర�న   శ� ��   �ప��ం��.  

 
 

11.9   
సంజయ   ఉ�చ   

ఏవ��� �    త�   �జన� ���శ� �   హ�:   I  
దర� ��స   ���య   పరమం   �ప�శ� ర�   II  

 
 

అ��ద�  

సంజ��  ప���  :  ఓ  ��!  మ�  ��శ� ���  �����డ�న         
��కృష�భగ���  ఆ  �ధ��  ప��  అ���న�  తన  �శ� �ప��        
���.  
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11.10   -   11  

అ�కవ�క �నయనమ���� తదర� న�   I  
అ�క��� భరణం   ��� ��ద� ��ధ�   II  

 
�వ� ��� మ� రధరం   �వ� గం���పన�   I  
స�� శ� ర� మయం   �వమనన�ం   �శ� ��ఖ�   II  

 
 

అ��ద�   

అ����  ఆ  �శ� �ప�న  అ�క  �ఖ�ల�,  ��త�ల�,       
అ�� తదృశ� �ల�  �ం��.  ఆ  �ప�  ప�  ��� భరణ�ల�       
అలంక�ంపబ�,  ఎత�బ�న  ���   ��� �ధ�ల�  ధ�ం��ం��.      
అత�  �వ�   ��లల�  మ��  వ�స��ల�  ధ�ం��ం��.  ప�  �వ�          
�గంధ��  అత�  �హ�న�  �యబ��ం��.  అంత�      
ఆశ� ర� మయ�గ�,  �ప�శ�న�గ�,  అనంత�గ�,  సర�      
�� పక�గ�   ఉం��.  

�ష� �  
అ����  ��ం��న�   హస��ల��,  �ఖ�ల��,  �ద�ల��,      

ఇతర  వ� క ��ప�ల  సంఖ� ��  ప���  �ద�  �షయ��  ఈ  ��క�లం�         
�డబ�న  ‘అ�క’  అ�  పద�  ��ం��న� �.  ఈ  వ� క �  �ప�  ల�� �          
�శ� �  నందంతట�  �� �ం��న� �.  అ�న�  భగ���  కృప�  అ����        
ఒక� �ట�  ���  ��న�� ��  ద�� ంపగ���.  ��కృష�భగ���  అ�ంత� శ� ��       
���   �రణ�.  

 
 

11.12  
��   �ర� సహ�సస�    భ��� గప����   I  

య�   �:   సదృ�   �   �� �� సస�స�    మ�త� న:   II  
 
 

అ��ద�   

వందల�ల�  �ల�ల�  ��� ����  ఆ�శ�న  ఉద�ం�న�  ��       
�ం�,   �శ� �ప�   నంద�   పరమ����   �జ�� �   �ల� గల�.  

�ష� �  
అ����  ��ం�న  దృశ� �  వర ���త�.  అ�న�  సంజ��  ఆ        

అ�� త�ం�  �క�   మ���త��  ధృత���� న�  �వ�ంప  య�� ం�       
��� �.  సంజ��  ��  ధృత�����  ��  �ద�రంగ�న  ��న� �  �� ��         
కృప�  సంజ��  అక� డ  జ��నదంత�  య�తథ��  �ంచ  గ���.  క�క�         
అత�  అక� �  ప�����  �ధ� �నంత  వర�  అవగతమ�న��  ������ �        
ఉద�ం�ట   వం�   ఊ�త� క   �వ�ల�   ��� ��� �.  
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11.13  

త��కస�ం   జగ�   కృత� � ం   �ప�భక �మ�క�   I  
అపశ� ��వ�వస�    శ��   �ండవస��   II  

 
 

అ��ద�   

ఆ  సమయ�న  అ����  ��� �ల  సంఖ� ��  �భ�ంపబ��న� �       
ఒ��ట  ����న�   �శ� �  �క�   అనంత  �ప�ల�  ��కృష�భగ���        
�శ� �ప�న   �ం��.  

�ష� �  
ఈ  ��క�నంద�  ‘త�త’(అచట)  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.        

అ����  �శ� �ప��  ��న��  ��కృ�����  �����  రథ��న�       
��� ం�ర��  ఆ  పద�  ��ం��న� �.  ��కృష�భగ���  �వ� దృ���       
అ���న�  ��త�  �ప��ం�ట�  �ద�రంగ�  నం�  అత�  తప�         
ఇత��వ� ��  ఆ  �ప��  ద�� ంప�క���.  ��కృ�� �  �హ�నం�       
అ����  అ�క  ����క�ల�  �డగ���.  అ�క  �క��  మ��  ���         
�శ� ��  గలవ�  ��క  �గంథ�ల  �ం�  మన�  ����న� �.  ���  ���           
మ���,  ���   బం�ర��,  ���   రత� �ల�  �యబ�నవ��,  ���  ���         
���   అ�  �ద�వ��,  మ����   అ�  �న� వ��  మన�  ���  �న� �.          
�వల�  తన  రథ��  ��� ం�  ��న�� ం��  అ����  ద�� ంప  గ���.  ��          
��కృ�����ల   న�మ   ఏ�   జ���న� �   ఇత��వ� ��   ఎ�గ�ల�ం��.  

 
 

11.14  
తత:   స   �స� ����    హృష���   ధనంజయ:   I  
�పణమ�    �ర�   �వం   కృ�ంజ�ర�షత   II  

 
 

అ��ద�  

అంతట  సం�భమ�న�  ���న���,  ఆశ� ర� చ��  �న���,      
��ం���న  ���  అ�  అ����  �ర�  వం�  నమస� �ం��        
���త   హస��ల�   ������   ����ంప�డ��.  

�ష� �  
�వ� దర� న  �నంతట�,  ��కృ�����ల  న�మ  గల  సంబంధ�  �ంట�        

�����.  �ర� �  ��  సంబంధ�  �� హ�  (సఖ� రస)�  ఆ�రప�న�.  ��         
�శ� �ప  సందర� న�నంత�  అ����  అత� ంత  �రవ��  �ప�మ�ల       
న�� �� ,  ���త  హస��ల�  ��కృ�� �  ��� �ం���� �.  అత�       
�శ� �ప��  �పశం�ం�  ��� �.  ఈ  �ధ��  ఇ�� �  అ����  సంబంధ�         
సఖ� రస�  ��ండ  అ�� తరస��  ��� �ం��.  �ద�భ���  ��కృ�� �  సమస�        
సంబంధ�ల�(రస�ల�)  ��న��  ద�� ం���.  ��స��లం�     
��� నబ�న  పం��ం�  రస��  ��కృ�� �  యం�  గల�.  ఇ���  ��ల         
న�మ�,  �వతల  న�మ�  ��  ��������  మ��  భ��ల  న�మ         
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పరస� ర�  ��మయ�  జ��  సర�   రససంబంధ�ల  క�� ం���  అత�  ��         
వం��డ�   �ప� బ�న�.  

 
ఇక� డ  అ����  అ�� తరస  సంబంధ��  ఉ����డ�� �.  అత�       

సహజ���  సమ�����,  �ం���  అ�నప� ���  అ�� తరస  �వ��       
�రవశ� �న�  �న�� �.  �మ��  �క� ���  �న�,  ���త  హస��ల�        
అత�  పరమ�����  �ప�మ�ల�  అ�� ంప  ���.  అత�  ������        
అ�� త�ల�  �ప���డ�� �  ��  భయ�న�  �����.అత��      
అ�� తరస�  అ�  �వన  �ంట�  వ� క �మ�� �.  సహజ  ��మ�క ��న  అత�         
సఖ� సంబంధ�   అ�� తరస��   �ప��తమవ� �   అత�   ఆ   �ధ��   వ� �ం��.  

 
 

11.15  
అ��న   ఉ�చ  

ప�� �   ��ంస�వ   �వ   ��   స�� ంస��   �త��షస���   I  
�బ�� ణ�శం   కమ�సనస�మృ�ంశ�    స�� �ర�ంశ�    ��� �   II  

 
 

అ��ద�   

అ����  ప���  :  ��య�న  కృ�� !  సమస�  �వత�,  ఇతర  సమస�  ���  �            
�హ�నం�  స���� �  �ం�ట�  ��  �ం���� �.  ప�� స��న       
�బహ� �,  ���,  మహ��  లంద��,  �వ�  సర� �ల�  �డ  �యం�  ��          
ద�� ం���� �.  

�ష� �  
అ����  �శ� �నంద�  సర� ��  �శ� �ప�న  ద�� ం�  ��� �.       

అన�,  �శ� �  నంద�  �పథమ  ���న  �బహ� �,  �శ� �  అ�  ��ంత�లం�          
గ�� దక��  ��� �  శయ�ం�  �న� ��  �వ�  సర� ��  అత�        
ద�� ం���� �.  ���  అ�  ��వబ�  సర� ��  ఇంక�  ���   గల�.  ఇక� డ          
అ����  గ�� దక��  ��� �  �ద��  �శ� �  నంద�  �పథమ  ���న         
�బహ� ���  వ�ం�  పద� �క�  �క�   అత� ంత  ఉన� త  �గ�  వర��         
అ����  �డగ���.  అన�  �వల�  రథ��  ఒ��ట  ��� ం�న  అ����         
ఆ��ం�  అంతర�  వర��  సర� ��  ద�� ంపగ���.  ������న       
��కృ�� �   కృప�త�   ఇ�   �ధ� మ�� �.  

 
 

11.16  
అ�క��దరవ�క ���తం   ప�� �   �� ం   సర� �   నన��ప�   I  
�న�ం   న   మధ� ం   న   �నస���ం   ప�� �   ��� శ� ర   �శ� �ప   II  

 
అ��ద�  

�  �శ�   �ప�!  �  �శ� ��!  �  �హ�నం�  అప��త��  సర� �త          
�� �ం��న�   అ�క  ���ల�,  ఉదర�ల�,  �ఖ�ల�,      
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��త�ల�  ��  �ం���� �.  �  యం�  ఆ�  మ�� ంతర�ల�  ��         
�ంచ���� �.  

�ష� �  
��కృ���  ������న  భగ���  మ��  అప����.  క�క  అత�        

�� �   సమస���   �ంచవ�� �.  
 
 

11.17  
���నం   గ�నం   చ��ణం   చ   ����ం   సర� �   ���మన��   I  

ప�� �   �� ం   ��� ��� ం   సమ�� ���� న�ర� �� �మ�ప�య�   II  
 
 

అ��ద�   

జ� �ం�  అ��   �క  అ�రమ�న  ��� �  �జ�� వ�  సర� ��� ల�        
�� �ం��న�   ��మయ�న  �ం�  వలన  �  �ప��  �ం�ట        
కష�మ��న� �.  అ�న�  ���   ��ట�ల  �త�,  గదల�త�,  చ�క�ల        
�త�   అలంక�ంపబ�న   �   ఉజ�� ల   �ప��   సర� �త   ��   �ం���� �.  

 
 

11.18  
త� మ�రం   పరమం   ��తవ� ం   త� మస�    �శ� స�    పరం   ��న�   I  
త� మవ� య:   �శ� తధర� ���    స�తనస�� ం   ���   మ�   �   II  

 
 

అ��ద�  

�వ� �న  ఆ��� య�  ��.  �శ� మంత���  పర��ర�  ��.       
అవ� �డ�  మ��  స�త�డ�  ��.  �శ� త  ధర� ర��డ�,       
�����డ�   ��.   ఇ��   �   అ���య�.   

 
 

11.19  
అ��మ�� న�మనన��ర� మనన���ం   శ��ర� ��త�   I  

ప�� �   �� ం   �����శవ�క �ం   స� �జ�   �శ� �దం   తపన��   II  
 
 

అ��ద�   

ఆ�మ�� ంతర���గ�,  అప��త  �భవ�  గల���గ�,  అ�క      
����  గల���గ�,  �ర� చం���  ��త���  గల���గ�,      
�పజ� �ం��న�   అ��   ��వ��న�   �ఖ�  కల���గ�,      
సర� �జ��  ఈ  సమస�  �శ� ��  త�ంప���న�   ���గ�  ���         
�ం���� �.  
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�ష� �  

������  ష���శ� ర� ��  అనంత��.  ఈ  సందర� �న  మ��       
అ�క  ఇతర�ట�  �న�� �  క��ం��.  ��  ��స��ల  న�స�ం�  ��కృ�� �         
�భవ�ల  �న�� �  అ�న�  �రస� త  �ప�  ��.  సం�భమ�  ��  ఆశ� ర� �          
��  �రవశ� �  ��  క��న��  �టల�  �న�� �  క���ం�న��        
��� ��.   అ�   �ష���   �ద��   ��పబ�న�.  

 
 

11.20   
�� �పృ��� �దమన�రం   �   �� ప�ం   త� ��న   �శశ�    స�� :   I  

దృ�� � �� తం   �ప��గం   త�దం   �క�తయం   �పవ� �తం   మ�త� �   II  
 
 

అ��ద�   

��  ఒక� డ��న�  సమస�  ఆ�శ��,  సర� �క�ల�  మ��  ��        
న�మగల  �ప�శ�  నంత��  �� �ం���� �.  ఓ  మ����!       
అ�� త��,  భయంకర��  అ�  ఈ  �ప��  �ం�  �క�  ల�� ��         
కలత   �ం��న� �.  

�ష� �  
‘�� �పృ��� :’(స� ర ��న��,  ����  న�మ  గల  �ప�శ�)  మ��       

‘�క�తయ�’(���క��)  అ�  పద��  ఈ  ��క�న  �ప�న� ��       
క���న� �.  ఎం�కన�  భగ���  ఈ  �శ� �ప��  అ����క� �  ��ండ        
ఇతర  �క�లంద�  ��  ��  ద�� ం�న��  క��ం��.  అ����  ఈ         
�శ� �ప��  ద�� ం�ట  స� ప� �  ��.  భగ����  �వ� దృ��  ఒసగబ�న        
�రంద��   రణరంగ�న   �శ� �ప��   ద�� ం��.  

 
 

11.21  
అ�   �   �� ం   �రస��    �శ��   ���� �:   ��ంజల�   గృణ��   I  
స� ���� �� �    మహ���ద�స�� :   �వ��   �� ం   ����:   �ష� ��:   II  

 
  

అ��ద�   

�వ�  స�హ�ల�� ��  ���   శర���  �  యం�  �ప��ం�        
�న� �.  ���  �ంద�  భయప�న��  ���త  హస��ల�  ����ం�        
��� �.  మహ���,  �ద�స�హ��  ���� ,  “�ం�!  �ం�!”  అ��        
��క   మం�త�ల�   ���    ���ం���� �.  

�ష� �  
సర� �క�ల  యంద�  �వత�  అ�� త�న  �శ� �ప�  భయంక�కృ��       

మ��  ��  ��ప� �న  �జ��  ��  భయ��ం�  తమ  ర�ణ  �ర�          
��� �ం��.  

 

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
11.22  

������    వస�   �   చ   ���    ���    �� �   మ�త�� ష� �శ�    I  
గన�ర� య��ర��� స��    ����   �� ం   ��� ��� వ   స��    II  

 
 

అ��ద�  

పరమ���  ప��ప���,  ఆ��� ��,  వ����,  ��� ��,      
�శ� �వత��,  అ�� �  �����,  మ�����,  �తృ�వత��,      
గంధ�� ��,  య���,  అ����,  �����  ���   ఆశ� ర� చ���       
�ం���� �.  

 
11.23  

�పం   మహ��   బ�వ�క ���తం   మ���   బ�����ద�   I  
బ�దరం   బ�దం��� క�లం   దృ�� �    ��:   �పవ� ��స��హ�   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  మ���!  ���   �ఖ�ల�డ�,  ��త�ల�డ�,  ���ల�డ�,       
ఊ��ల  �డ�,  �ద�ల  �డ�,  ఉదర�ల  �డ�,  భయంకర��న        
దంత�ల�డ�  ��న  �  మ��ప��  �ం�  �వతల�  ��న        
�క�ల�� �  వ� థ  �ం��న� �.  ��వ��  ���  కలత       
�ం���� �.  

 
11.24  

నభ:స� ృశం   �ప�మ�కవర�ం   �� �� ననం   �ప���ల��త�   I  
దృ�� �    �   �� ం   �పవ� ��న����    ధృ�ం   న   ��� �   శమం   చ   ���    II  

 
 

అ��ద�  

సర� �� ప�డ�న  ఓ  ��� !  ఆ�శ��  ��  ��� �ప�శ�న  వర��ల�        
��న  ��� �,  �రవబ�న  �  �ఖ�ల�,  ��వంత��న  �  ��ల         
��త�ల�  �ం�  �  మన��   ���  కలత�ం�న�.  మ���రత� ��        
��,   సమత� ��   ��   ��   ఏ   ��త�   ����న���� �.  

 
 
 
 
 
 
 

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
11.25  

దం��� క���   చ   �   ���   దృ�ౖ�� వ   ��నలస�� ��   I  
��   న   ��   న   ల�   చ   శర�    �ప�ద   ��శ   జగ�� �స   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  �����!  �పపంచశర�� !  మం��న�   �పళ��� �  ��న  �        
�ఖ�ల�,  భయంకర��న  దంత�ల�  �ం�  సమత� ��      
����న�క  సర� ��� ల�  �స� �ం���.  సర� �ధ�ల  ��      
��ం�డ���,   దయ�   �   పట�   �పస�� డ�   క�� .  

 
 

11.26-   27  
అ�   చ   �� ం   దృత��ష�స�    ���:   స��    స��వ��లస�ౖ�:   I  
���    ��ణ:   �త��తస���   స�స� ��ర�   �ధ��� :   II  

 
వ����   �   త� ర��   �శ��   దం��� క���   భ�న��   I  
���� ల��    దశ�న���   సందృశ� ��   �����త���ౖ�:   II   

 
 

అ��ద�   

��� �,  ����,  క���  �న� ���  �డ�,  �ప�ప��  ��ల  �డ�,         
ధృత���� �  ���లంద��,  �  ప��  నంద�  ���గగ�� ��,  �        
భయంకర��న  �ళ�యం�  �గ��  �ప��ం���� �.  �  దంత�ల       
న�మ  �ర��  �యబ�న  తలల�  త��� �న  �ంద��  ��  �ం�         
��� �.  

�ష� �   
అ����  �డ��  �షయ�ల�  ��  ��దన�  �ర� �  ��క�న        

��కృష�భగ���  ���న�  ����� �.  ఇ��  అ����  తన  �ప�ప��        
నంద�  ��  �య�లంద��(��� �,  ����,  క���,  దృత���� �       
���లంద��)  ��  �న�  మ��  తన  స� ంత  �న�  న�ం�  �ం�ట�          
����� �.  అన�  ����త  రణరంగ�  నం�  స��శ�న  ���        
ఎం�మం�  ���  మర�ం�న  �మ� ట�  అ����  �జయవం��       
�గలడ�ట�  ఇ�  మ��క  �చన�  �న� �.  అ��డ�  ��ంపబ�        
��� �  �డ  న�ం�న�  ఇక� డ  ��� నబ�న�.  అ��  క����  మర�ంపగల�.         
�ప�ప��  నంద�  ��� �  వం�  మ����  �క  అ����  ప��  నంద�          
మ����   �డ   �ంద�   న�ం�ర�   ��పబ�న�.  

 
 
 
 
 

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
11.28  

య�   న��ం   బహ�   �� ��:   స��ద�����   �దవ��   I  
త�   త��   నర�క��   �శ��   వ���ణ� ��జ� ల��   II  

 
 

అ��ద�   

న�  �ప�హ��  స��ద�  నం�  �పవ�ం�న���,  ఈ  మ�        
��లంద��   �   �ళ� యం�   �ప��ం�   మం������ �.  

 
 

11.29  
య�   �ప�ప�ం   జ� లనం   పత��    �శ��   ��య   సమృద���:   I  
త�వ   ��య   �శ��   ��స���   వ����   సమృద���:   II  

 
 

అ��ద�   

అత� ంత  �గ��  ��త�  తమ  ��శ�  �ర�  జ� �ం��న�   అ��          
యం�  �ప��ం�న��,  జ�లంద��  �  �ళ�   యం�  �ప��ం�ట�  ��         
�ం���� �.  

 
11.30  

��హ� �   �గస�న:   సమ�� �� ��   సమ���   వద�ర�� ల�� :   I  
�����ర�    జగత� మ�గం   �సస����:   �పతప��   ���    II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  ��� !  ��  సమస�  జ�ల�  �  మం��న�   �ళ�   �� �  అ��   ��ల            
�ం��  ��ం����న� ��  ��  �ం���� �.  �శ� మంత��  �       
�జ�� �  ఆవ�ం�,  భయంకర�ల�,  త�ంప��న���  అ�      
�రణ�ల�   ��   వ� క �మ���� �.  

 
 

11.31  
ఆ�� �   �   �   భగ���గ��   న�   ��   �   �వవర   �ప�ద   I  

��� ���� �   భవన��ద� ం   న   �   �ప���   తవ   �పవృ���   II  
 
 

అ��ద�   

ఓ  �వ��!  ఇంత�  భయంకర  �ప���న�   ��వర�  ��  దయ�         
��య���.  ��  ��  �ప�మ�ల  న�� ం�ద�.  న��        

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
అ��గ�ం��.  ��  ఆ����డ�.  �  �ర� ����  ఎ�గ  ��న� ం�న,        
���    ���    ��   ����న����� �.  

 
 

11.32  
��భగ���చ   

��   ��    �క�యకృ�   �పవృ��    ��న� �హ���హ   �పవృత�:   I  
ఋ�   �   �� ం   న   భ�ష� ��   స��    �   వ���:   �పత� ���   ��:   II  

 
 

అ��ద�   

������న  ��కృష�భగ���  ప���  :  ��  �క�ల  న�� ం��        
�శన�  ��  �ల��.  జ�లంద��  న�ంప��ట�  ��చట�       
అ��ం���.  ��(�ండ��)  తప�   ఇచ� ట�న�   ఇ�ప��  లంద�       
��లంద��   చంపబ���.  

�ష� �   
��కృ���  �����డ��,  తన�  ���డ�  ���న�  అత�  ��ధ  �ప         

�పదర� న�  అ����  ���ం�డ�� �.  క�క�,  అత�  సర�   ��శకరశ� �  �క�          
�స�వ  �ప�జన��  ���   మరల  అ���.  పరమసత� �  సమస���(�వ��        
��హ� �ల�  ��)  న�ంప  ��న�  ��క  �గంథ�లం�  ��పబ�న�.        
‘క�ప�ష��’(1.2.25)   నం�   ఈ   ��ం�   �ధ��   ��పబ�న�   :  

 
యస�    �బహ�    చ   ��తం   చ   ఉ�   భవత   ఓదన:   I  
మృ�� ర� �� ప�చనం   క   ఇ��    �ద   య�త   స:   II  

 
“అంత� �న  ��హ� ���,  ������,  ఇత�  లంద��      

�������  ఆ�ర�  వ�  ��ం��యబ���.”  ������  ఈ  �ప��త        
�ప�  సర� ��  హ�ం�న�వం��.  ఈ  �ధ��  ��కృ���  తన�  సర�          
��శకర�న  �ల�ప��  �పద�� ం�  ��� �.  �ంద�  �ండ��  తప�         
�ద�రంగ�   నం�న�    �రంద��   అత��   ��ం��య   బ���.  

 
అ����  �ద��  పట�  ��ఖ��  ��ం��.  �ద��       

�య�ం�ట�  ఉత�మమ��  అత�  ��ం��.  అ�� �  ఎ��  ��శ��        
��  ��శ�  సంభ�ంపద��  అత�  ��ం��.  భగ���  ��  సంక�� ం�         
�ం�ట�,  అత�  �ద��  �య�న� �,  అక� �  �రంద��  న�ం�        
���ర��  ���  స��న��  ��� ��� �.  అ����  ఒక�ళ  �ద���        
��న�  ��  మ��ధ��  మర�ం��.  అ����  �ద��  �య�న� �  ��         
మరణ�  ఏ  �ధ�గ�  ���ం�ట�  ����.  �స�వ�న�  ��  ఇ�వర�         
మర�ం�  ��� �.  �ల�  ��శ�ప�.  ������  సంకల� �  న�స�ం�        
వ� క ��ప�ల�� �   న�ంపవ��.   అ��   �పకృ�   �యమ�.  

 
 
 

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
11.33   

త�� త�� ���ష�య�   లభస�    ���    శ���   �ం��    �జ� ం   సమృద��   I  
మ���   �హ�:   �ర� �వ   ��త���తం   భవ   సవ� ���   II  

 
 

అ��ద�  

అం��  ��� .  �ద�సన� ��డ�  ����ం��.  శ���ల�  జ�ం�  సర�         
సమృద��న  �జ� �  న�భ�ం��.  ఓ  సవ� ��!  �  �ర� �  ఏ�� ��         
�రంద��  ఇ�వర�  మర�ం�  �న� ం�న  ఈ  �ద��న  ��  �వల�         
��త����డ�   క�� .  

�ష� �   
‘సవ� ���’  య�  పద�  �ద�రంగ�న  అత� ంత  ��ణ�       

�ణ�ప�గ�  �యగల���  ��ం��.  ఈ  �ధ��  అ����  శ��        
సం�ర�  �ర�  �ణ�ప�గ��  �యగల  సమ���న  ��డ�       
సం��ంపబ��.  ఈ  ��క�న  ‘��త���త�’(�వల�  ��త����డ�  క�� )       
అ�  పద�  �డ  ��� �  �ప�న�న�.  ������  సంకల� �  న�స�ం�  ఈ          
సమస�  జగ��  న���న� �.  త�నంత  ��న���  ���  �పకృ�  ఎ��  �ప��క          
�క�  న���న� ద��  మ��  సృ�� ల�� ��  �దృ�� క��      
సంభ�ం�నవ��  ��ం��.  సృ��  ��రంభ�న,  “బ�శ:  అ�  అ��ం��        
���”,  “ఇ�  ఇ��ం��  ���”  ��  “అ��ం�న  ఉండవ�� �”  అ�  ��ం�          
�మ��త�  ��స��త��  �ందరం��.  ��  ఈ  �షయ�న  “బ�శ:”  �క  “ఉం�న          
ఉండవ�� �”  అ�  �వ�ల�  ����.  ఈ  ��క  జగ��న  �ప�� క�గ         
�ర� �ంపబ�  �ప��క  ఒక�  కల�.  ఈ  �ప�����?  ఈ  ��క  సృ��య�న�          
బద����  భగవ��మ��  ���  ��ట�  ఒక  అవ�శ�  �న� �.  ��క  �పకృ�          
�  అ��ర��  ���ం�  �న�క  స� �వ��  క��  �ం�నంత  �ల�         
���  బ���  �ం��.  ��  ఎవ�న�  ��కృష�భగ���  సంకల� �  ���         
కృష��తన� ��  అలవర���న�  ��� �  �����  య��.  �శ� �  �క�         
సృ��లయ��  భగ���  �వ� �� �శ�  న�స�ం�  జ���ం��.  ����త       
సం��మ�  ��  భగ���  సంకల� �  న�స�ం��  ఏ�� �  �యబ�న�.        
క�క�  అ����  �ద��  ��ట�  ��క�ం�  �ండ�,  ������  ��క         
న�స�ం�  �ద��  �యమ�  ��ంపబ��.  అ�� �  అ����  సంతృ��        
�ందగల�.  ఎవ�న�  కృష��తన� �  నం�  సం�ర���  �ల��  ��త��        
భగ���   �వ� �వ�ర�   అం�త�   ��న�   ��   ప����ల���.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
11.34  

��ణం   చ   �ష� ం   చ   జయ�దథం   చ   కర�ం   త��� న�   �ధ���   I  
మ�   హ�ంస�� ం   జ�   �   వ� ���    �ధ� స�    ���   ర�   సప�� �   II  

 
 

అ��ద�   

����,  ��� �,  జయ�ద��,  క���,  ఇతర  మ���లంద��  ��        
ఇ�వర�  సంహ�ంపబ��.  అం��  ��  ���  సంహ�ం��.  ఏ  ��త�         
వ� థ�ందక  �వల�  �ద��  �న�ం��.  ��  తప� క  �  శ���ల�         
�ద��న   జ�ంపగల�.  

�ష� �   
�ప�  �ప��క�  ������  �త�  ఏ�� �  �యబ��ం��.  ��        

భ��ల  పట�  పరమద���న  అత�  తన  సంకల� �  న�స�ం�,  తన         
పథక�ల�  అమ�పర�  భ��ల�  �ంత  �ప�ష��  ��ర� దల��.  క�క�        
�న��  ఆ�� �� ���� �  �� �శ�  న�స�ం�  కృష��తన� �న  వ� �ం��,       
������  అవ�హన  ����న���  �ప��క� �  తమ  ��త�ల�       
మల��నవ��.  ��కృష�భగ���  సంకల� �  అత�  కృప�త�  ��యబ��.       
అత�  భ��ల  సంకల� ��  �డ  ఆ  ������  సంకల� ��  వ��  �భకర��          
�ం��.  క�క  �న��  అ��  సంకల� �  న�స�ం�  ��త  సమర�న         
�జయ��   ��ంపవ��.  

 
 

11.35  
సంజయ   ఉ�చ   

ఎత��� ��    వచనం   �శవస�    కృ�ంజ��� ప�న:   ���   I  
నమస� ృ��    �య   ఏ�హ   కృష�ం   సగద�దం   �త�త:   �పణమ�    II  

 
 

అ��ద�   

సంజ��  ధృత���� ��  ఇ��  ప���  :  ఓ  ��!  ������  ఈ          
ప��ల�  ��న  �మ� ట  కం�ం��న�   అ����  ���త  హ���,        
మరల  మరల  అత��  �ప�మ�ల  న�� ం��.  ���  ��న��  అత�         
గద�ద   స� ర��   ��కృ�� ��   ఇ��   ప���.  

 
�ష� �   

ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న��,  ������  �శ� �ప��  సృ��ంప  బ�న       
సంఘటనల  �రణ��  అ����  ఆశ� ర� ��  ���ం��  ��కృ�� న�       
�రవ�ర� క  �ప�మ�ల�  ���  ���  అ�ంప���.  అత�  ����  వ�         
��ండ,   ఆశ� ర� చ���న   భ����   గద�ద   స� ర��   ఇ��   ��� �ంప���.  
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11.36  

అ��న   ఉ�చ   
�� �   హృ��శ   తవ   �ప��� �    జగ�త� హృష� త� �రజ� �   చ   I  
ర�ం�   ���   ��   �దవ��   స��    సమస� ��   చ   �ద�స�� :   II  

 
 

అ��ద�  

అ����  ప���  :  ఓ  హృ���!  �  �మ��  ��నంత�  �కమంత�          
సం��ం��న� �.  ఈ  �ధ��  �ప��క� �  �  �డ  ఆస��ల���� �.        
�ద�స�హ��  ��  స�రవ��  �పణ������ �.  ����      
భయకం���  ప���� ల  ప�యనమ���� �.  ఇ�యంత�     
�క��గ�   జ���న� �.  

�ష� �   
����త  సం��మ  ఫ�త��  ��కృ�� �  �� �  ��నంత�  అ����        

��న��స�  �ం��.  క�క�  పరమభ����  మ��  �����  అత�        
��కృ�� ��  సర� ��  �క ��గ�  �యబ�నద�  ప���.  ��కృ�� �  భ��ల�        
�ష��  మ��  పర��ధ�డ��,  అత�  ��� ల�  న�ంప  ���డ��        
అ����  స� ష���  ��� �ం���� �.  భగ���  �ర� ��  స�� ల�  స�న        
�త��  క��ం��.  ����త  సం��మ  సమయ�న  ��కృ���  అక� డ        
����ం�ట�  ఊర�� �క�  లంద�  �వత�,  ����,  స� ర ��క�  లంద�        
����,  ���  ��ం�  �ం�ర��  అ����  ఎ�గగ���.  అ����        
భగ���  �శ� �ప��  ద�� ం�న��  �వత�  సం��ం��.  ��  ����        
మ��  �����న  ఇత��  భగ���  మ�మల�  ��  స�ంప�క���.        
������  ��శకర  �ప�  పట�  క��న  సహజ  భయ��  ��  అక� �  �ం�           
�����.  ��కృ���  తన  భ��ల  పట��  మ��  ����ల  పట��  వ� వహ�ం�          
��న�  అ�����  �పశం�ంప  బ�న�.  ��కృ�� ��  ��న�  అ�  స�� ల�         
�త��   ���� న�   ఎ��ట�   భ���   అ�� �ళ�   భగ���   �� �ం��.  

 
 

11.37  
క�� చ�    �   న   న�రన� �త� �   గ�య�   ��హ� �   �� �క���   I  
అనన�   ��శ   జగ�� �స   త� మ�రం   సదసత�త� రం   య�   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  మ��� !  �బహ� ���  కం��  �ప� ��!  ��  ఆ�  సృ��కర ��.  అ��  ��           
��ం�ల�  స�రవ��  �పణ�ల��?  ఓ  అనం�!  �����!  జగ�� ��!        
��  అ��డ�న  ఆ�ర��డ�.  సర� �రణ�ర�డ�,  ఈ  ��క  సృ���        
అ��డ�.  
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�ష� �  
��కృ���  స�� ల�  ఆ�ధ��డ�  ఇ��  �ప�మ�ల�  అ�� ం�ట       

�� �  అ����  ��ం�  ��� �.  అత�  సర� �� �  మ��  �పత� �త� ల�         
పర�త� �  ��� �.  అ����  ��కృ�� �  ‘మ��� ’అ�  సం��ం�ట  �త        
భగ���  మ�����,  అ�ప��డ�  ����న� �.  ‘అనన�’  అ�  పద�        
������  శ� �  మ��  �ప�వ�ల�  ఆవ�ంపబ�న�  ఏ���  జగ��నం�        
�ద��  ��ం��న� �.  ‘��శ’  అ�  పద�  �వతల  నంద��        
�యం��ం��  ఆత�  ��కం�  అ���  ��� డ�  ��ం��న� �.  అత�        
సమస�  �శ� �న�  ���ర�.  అత�  కం��  అ���వ� ��  �నం�న        
��� త� �  మ��  శ� �మం��న  �వతలంద�  స�రవ��  ��కృష�భగ����       
�ప�మ�ల  న�� ం�ట  �క ��న�  అ����  ��ం��.  ��కృ���  �బహ� ���        
సృ��ం�  �న� ం�న,  అత�  �బహ� ���  కం��  అ��డ�  �ప�� క��        
��� ���.  ��కృ�� �  స� ��ంశ�న  గ�� దక��  ��� �  �క�   ��కమల        
�ళ�  �ం�  �బహ�   జ�ం��.  క�క  �బహ� ,  �బహ�   �ం�  ఉద� �ం�న  ���           
మ��  ఇతర  సమస�  �వతలంద��  ��కృష�భగ��న�  �రవ�ర� క��       
�ప�మ�ల�  అ�� ంపవ��.  �బహ� �����,  ఇతర  �వత�  �������       
�ప�మ�ల�  అ�� ం�ర�  ��మ�� గవత�న  ��పబ�న�.  ‘అ�ర�’  అ�       
పద�  ��� �  ���న� త�  సంత�ం��న� �.  ఎం�కన�,  ఈ  ��క  సృ��         
నశ� ర�న�  భగ���  ���  అ���,  సర� �రణ�ర��.  క�క,  ఆత�  ��క         
�పకృ�  యంద�  బద���లంద�  కం��  మ��  స� య��  ��క  సృ��         
కంత���  అత� ంత  ఉన� ��  ��� �.  క�క�  ��కృష�భగ���       
పరమ����.  

 
 

11.38  
త� ���వ:   ��ష:   ��ణస�� మస�    �శ� స�    పరం   ��న�   I  
��� �   �ద� ం   చ   పరం   చ   �మ   త� �   తతం   �శ� మనన��ప   II  

 
 

అ��ద�  

��  ఆ���డ�,  స�తన  ���డ�,  ��క  జగ��న�  పర�త� ృష��న        
ఆ�శయ��.  ��  సర� ��  ఎ��న�డ�.  ��యద�న  సర� �  ��.        
�పకృ�  �ణ�ల�  అ��డ�న  �వ�   శర�� డ�  ��.  ఓ  అనంత��!  ఈ          
సమస�   �శ� �   ��   �� �ంప   బ��న� �.  

�ష� �   

సమస��  �������  ఆ�రప��న� �.  క�క,  అత�  ‘పరం  ��న�’.        
‘��న�’  అన�  సర� ��  �బహ� �జ��   �డ  ������న  ��కృ�� �  �న�         
ఆ�రప�  �న� ద�  అర ��.  ఈ  జగ��నం�  జ���న�   ��నంత��  అత�         
సం�ర���  ఎ���.  ఇక  ��న�న�  అవ�  య�న�  ఉన� �  ఆత�  సమస�          
��న�న�  పర�వ�.  క�క�  ���న���,  ��యద�న  ���  అత�.        
సర� �� ప�డ�ట�  ��న�� య�  �డ  అత�.  ఆ�� �� క  జగ��న�  �డ  అత�         

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�ల�రణ�.  క�క  అత�  �����.  అ��  ఆ�� �� క  జగ��నంద�        
పరమ����   �డ   అత�.  

 
11.39  

��ర� �   �� ర� �ణ:   శ�ఙ� :   �ప�ప�స�� ం   �ప��మహశ�    I  
న�   నమ��   ��   సహ�సకృత� :   �నశ�    ��   �   న�   నమ��   II  

 
 

అ��ద�   

���  మ��  పరమ  ��మ�డ�  ��!  అ�� ,  జల�,  చం��డ�  ��!          
ఆ����న  �బహ� �  మ��  �ప��మ�డ�  �డ  ��!  క�క�  ��         
�����   ���   ���   �రవ�ర� క   �ప�మ�ల   న�� ం���� �.  

 
�ష� �   

���  సర� �� ప��,  �వతలందర��  �ఖ�   �ప���  య�ట�       
భగ���క� డ  ����  సం��ంపబ��.  �శ� �  నంద�  �పథమ  ���న        
�బహ� �  �డ  అత�  తం��  య�ట�  సకల  ���ల�  ��కృ���  �ప��మ�డ�          
అ����   సం��ం���� �.  

 
 

11.40  
నమ:   �ర�� దథ   పృష�త��   న�   ��   �   సర� త   ఏవ   సర�    I  

అనన���� �త��కమస�� ం   సర� ం   స��� �   త�   �   సర� :   II  
 
 

అ��ద�   

��  �ం�  �ం�,  ��క  �ం�,  స�� ��� ల  �ం�  నమ�� ర�ల         
న�� ం���� �.  ఓ  అనంత��� !  ��  అ�త  ��కమ  సంప�� డ�        
మ��   సర� �� ప�డ�.   క�క�   సర� ��   ��   అ���� �.  

�ష� �  
����న  ��కృ�� �  పట�  తన�  క��న  ��మ�రవశ� ��  అ����  అత��         

అ�� ��ల  �ం�  నమ�� ర�ల�  అ�� ం���� �.  ��కృ���      
సర� శ��ల��,  ప��కమ�ల��  �ప�వ��,  �ద�రంగ�  నం�      
���న�   మ���లంద�  కం��  అత� ంత  �ప� �డ��  అ����       
అం�క�ం���� �.   ‘��� ��ణ�’(1.9.69)   నం�   ఇ��   �ప� బ�న�   :  

 
�   యం   త�గ�   �వ   స�పం   �వ�గణ:   I  
స   త� �వ   జగ�త� ��    యత:   సర� గ�   భ��   II  

 
“ఓ  �����!  ���   స��ం�  ��వ� �న�  (�వత�న�)  �  �త  సృ��ంప          
బ�న��”.  
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11.41   -   42  

స��   మ��    �పసభం   య�క �ం   �   కృష�   �   �దవ   �   స��   I  
అ�న�   మ��నం   త�దం   మ�   �ప���   �పణ�న   ��   II  

 
య�� ప��ర�మసత� ృ�   �   ��రశ�� సన�జ��   I  

ఏ�   థ   �ప� �� త   తత� మ�ం   త�   �మ�   �� మహమ�ప�య�   II  
 
 

అ��ద�   

�  మ�మల�  ��యక  ���   �����  ��ం�,  “ఓ  కృ�� !”,  “ఓ  �ద�!”,           
“ఓ  ��త�!”  అ�  సం��ం�  �ం��.  ��మ�  ��  ��  �ర�త� ��          
��  ��న�ం�న  ��నంత��  దయ�  ��ం��.  మన�  ���ం�        
���న�� �,  ఒ�  శయ� �  శయ�ం�న�� �,  ��� ం�న��,  క��       
��ం�న��  ఒంట��  ��� ���  మ��  ప����ల  సమ��న       
మ���� ���  ���   ��  ���ళ��  అ�రవపర�  �ం��.  ఓ        
అ�� �!   ఆ   అప�ధ�   ల�� ం���   న��    ��ం��.  

�ష� �   
��కృ���  �శ� �ప��  తన  ��ట  వ� క ��నప� ���,  అ����  తన�        

��కృ�� ��  గల  సఖ� సంబంధ��  స� �ం�  �� హ�  వలన  ఉత� న� �న��  ప�         
��న�   వ� వ�ర�ల�  తన�  మ�� ం�మ�  ��కృ�� �  అ� �ం�  ��� �.        
ఆప������  ��ం�  ��కృ���  తనకంత�  �వ�ం�న�,  ��కృ���  అ��        
�శ� �ప��  ధ�ంపగలడ�  అంత�  �ర� �  తన�  ��యన���  అ����        
అం�క�ం���� �.  భగ���  ���ల�  �� �ంపక,  అత��  “ఓ  ��త�!”,  “ఓ         
కృ�� !”,  “ఓ  �ద�!”  వం�  సం�ధన�ల�  ���� ���  భగ���  అ�రపర��         
అ����  ఎ�గ�.  ��  పరమ  కృ���న  ��కృ���  అ��  �వ� ���         
సంప�� �న�  అ�����  ����  �ప�న  వ� వహ�ం��.  భగ�����       
మ��  భ�����  న�మగల  �వ� ��మ�క �  ��సంబంధ�  అ��  �ం��.        
��కృ�� ��  మ��  �����  న�మగల  సంబంధ�  �త� �నద��  మ��        
మర�  ���ద��  అ����  స� �వ�  �ం�  మన�  �గ�ంపవ�� �.        
అ����  �శ� �ప  �భవ��  ��నప� ���,  ��కృ�� ��  తన�  గల  స�� �త         
�� హసంబంధ��   మరవ�ల�.  

 
 

11.43  
���   �కస�    చ�చరస�    త� మస�    �జ� శ�    ��ర����   I  
న   త� త� �   స�� భ� �క:   ��   ��    �క�త�   ప� �ప�మ�ప�వ   II  

 
 

అ��ద�   

�� వర,  జంగమ�ల�  ��న  ఈ  సమస�  సృ���  ��  తం���.  ���  �ఖ�            
�జ��డ�  పర���� డ�  ��.  ��  స���వ� ��  ��.  ��        
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ఏక�న��  ��  మ�క�ండ�ల�.  అప��త  శ� �  సంప�� డ�న  ఓ  �ప�!         
అ���డ   ��� క�ల�   �   కం��   అ��   �వ�ం��?  

�ష� �   
���న�  తం��  �జ���న��  ������న  ��కృ���  అంద���       

�జ���  ��� �.  అత�  ఆ�  యం�  �బహ� �  �ద�ల�  ఉప��ం�ట         
�త�,  ఇ�� �  అ���న�  భగవ��త�  ��ం�ట  �త�,  అత�  పర���� �.         
క�క�  అత�  ఆ�����  ��యబ��.  ������న  ఆ�� �� ���� ��       
��యబ�  ��వ� �న�  ��కృ�� �  �ం�  వ�� �న� ��  ���ష� పరంపర  �ం�        
వ�� న��  �ండవ��.  అ��  ��కృ�� ��  ����ధ� �  వ�ంప���  ఆ�� �� క        
�షయ�ల�   �ధ��   ��   ఆ�� �� ���� �   ��ల�.  

 
ఇక� డ  ��కృష�భగ��న�  �ప�మ��  అ��   �ధ���  �యబ�       

�న� �.  అత�  మ�త�� �  అ�ప�య�న�.  ��క,  ఆ�� �� క  జగ��లం�        
అత��  స���  ��,  అత�  కం�  అ���  ��  మ�క�  �నం�న          
������న  ��కృ�� �  కం��  �ప� ��  మ�క�ండ�ల�.  స�� �  అత�        
కం��  త�� వ��.  ఎవ� ��  అత��  అ�గ�ంప�ల�.  ‘�� �శ� త�ప�ష��’       
(6.8)   నం�   ఇ��   ��పబ�న�   :  

 
న   తస�    �ర� ం   కరణం   చ   �ద� �   I  
న   తత� ��� భ� �కశ�    దృశ� �   II   

 
��న�   �న��  వ��  ������న  ��కృ���  �డ  �హ��,        

ఇం��య���  క���ం��.  అత���  అమ��  అత�  ఇం��య��       
�హ�,  మన�� న��  న�మ  ఎ��  �ద�ండ�.  ��  అత��  ���   ����          
ఎ�గ�  ����  అత�  ఆత� ,  మన�� ,  హృద��  ల�� ��  అత�  కం��          
�న� మ�  ��� ��.  ��  �స�వ�న�  ��కృ���  పరతత�� �.  క�క�  అత�         
కర� �,  శ���  �వ� ��  �ం��.  అత��  మన�న� ��  వం�  ఇం��య��         
��న� �,  ఇం��య  �ర� �  ల�� ం��  అత�  �ర� �ంపగ��ట  �త�  అత�         
ఇం��య��  అసం�ర���  �క  ప��త��  �వ�  ��పబ�న�.  అత�        
కం��  అ���వ� ��  ��.  అ��,  అత��  స��  �వ� ��  ��.         
�ప��క� �   అత�   కం��   త�� �న��.  

 
������  ��న�,  శ� �,  కర� �  అ�� �  �వ� ��న���.  భగవ��త  (4.9)         

నం�   �ప� బ�న��   :  
 

జన�    కర�    చ   �   �వ� �వం   �   ���   తత�� త:   I  
త� �� �    �హం   �నర �న�    ��   ���   �   ��న   II  

 
“  ��కృ�� �  �వ� �న  జన� �,  కర� ల�  సం�ర���  ���న��  �హ��         

���న  �మ� ట  అత��  ��  ఈ  �ఃఖ��త�న  జగ��న�  �����.”  క�క          
��కృ�� �  కర� �  ఇత�ల  కర� ల  కం��  �న� �ల�  మనమందర�  ఎ�గవ��.         
అం�ల�  ��కృ���  ���న  �యమ�ల�  ��ం�ట�  అ�� త�మ  ��న�.        
అ�  �న��  ప�����  �యగల�.  భగ��న�  ఎవ� ��  యజ���  �ర�,         

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�ప��క� ��  అత��  �వ��న�  �డ  �ప� బ�న�.  ‘��  �తన�         
చ��మృత�’(ఆ��ల  5.142)  నం�  “ఏక�  ఈశ� ర  కృష�,  ఆర  సబ  భృత� ”  –           
“��కృ�� �క� �  ������.  ఇత�లంద��  అత��  �వ��”  అ�  ఈ        
�షయ��  సమ��ం��న� �.  అన�  �ప��క� �  అత�  ఆజ��       
��ంపవ��.  ఎవ� ��  అత�  ఆజ��  ��క�ంప�ల�.  �ప��క� �  అత�        
పర� ��ణ�న  అత�  �� �శ�  న�స�ం��  వ� �ం�  ��� �.  ‘�బహ�   సం�త’         
నం�   �ప� బ�న��   ������   సర�    �రణ�ల�   �ర��.  

 
 

11.44  
త�� �   �పణమ�    �ప��య   �యం   �ప�ద�   �� మహ�శ�డ� �   I  
��వ   ��తస�    స�వ   స�� :   ��య:   ����ర��   �వ   ���   II  

 
 

అ��ద�  

�ప�!  ��  �ప�����  �జ��డ�న  �����డ�.  క�క�  ��  �         
��ట  ��� ంగప�  �రవ�ర� క��  �పణ����  �  దయ  �ర�        
అ��ం���� �.  తం��  ����  అ��యత�,  ����  ����       
అమ�� ద�,  ����  �����  ���ళ��  స�ం�న��  ���న       
త�� ల�   ��న�   దయ�   న��    స�ం��.  

�ష� �  
కృష�భ���  ��కృ�� ��  ��ధర�ల  సంబంధ�ల�  క��  �ం��.  ఒక�        

��కృ�� �  ����గ�,  మ�క�  భర �గ�,  ����గ�  ��  �ప��గ�        
��ంపవ�� �.  ��కృ�� ��  అ�����  మధ� గల  సంబంధ�  సఖ� ��       
��న���.  తం��,  భర �,  యజ���  స�ం�న���  ��కృ���  �డ        
స�ం��ం��.  

 
 

11.45  
అదృష��ర� ం   హృ��   ��    దృ�� �    భ�న   చ   �పవ� �తం   మ�   �   I  

త�వ   �   దర� య   �వ   �పం   �ప�ద   ��శ   జగ�� �స   II  
 
 

అ��ద�  

���వర�న� ��  �డన�వం�  ఈ  �శ� �ప��  �ం�న  �మ� ట  ��        
��ల  సం�ష�  క��న�.  ��  అ�  సమయ�న  మన��   భయ��  కలత          
�ం�న�.  క�క  ఓ  �����!  జగ�� ��!  నన� ��గ�ం�  �  ������         
�ప��   ���   ��   ���.  

�ష� �   
��కృ�� న�  ఆప�  ����నం�న  అ����  అత�  �డ  ఎల��� ��        

సం�ర�  ��� స��  క���ం��.  ��య����  తన  ����  �భవ��        
��  సంత�ం�న���  అ�����  తన  ����న  ��కృ���  �����డ��        

 



ఎ�ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
మ��  అ�� త�న  అ��  �శ� �ప��  �పగ��న��  ఎ��  ��� �        
సంత�ం��.  ��  అ�  సమయ�న  (ఆ  �శ� �ప��  ��న  �మ� ట)  తన          
�ర� ల�న  �� హ�వ��  ��  ������  పట�  అ�క  అప�ధ�ల�        
���న�  �డ  భయ��  �ం��.  ఆ  �ధ��  భయ�  �ందనవసర�         
��న� �  అత�  మన��   భయ��  కలత  �ం��.  ��కృ���  ఏ  �ప��న�          
ద�ంచగ���.  క�క�  ��కృ�� �  తన  ��యణ  �ప��  ��మ�  అ����         
అ� �ం���� �.  ��కజగ��  ��� �క�న��  �ప��త  ఈ  �శ� �ప�  �డ        
��క�,  ��� �క�న�.  ��  ��ంఠ  �క�  లం�  ��త�  అత�  �వ� మ�          
చ��� జ  ��యణ  �ప��  క���ం��.  ఆ�� �� క  జగ��నంద�       
అసం�� క��న  �క�ల�  ��కృ���  తన  స� ��ంశ�ల�  �ప��క�       
నం��  ��ధ  �మ�ల�  �పత� ��  �ం��.  క�క  ��ంఠ  �క�లం�         
వ� క �మ�  అత�  ��ధ  �ప�ల��  ఒక  �ప��  అ����  �డ���.  �ప�          
��ంఠ�క�  నం��  ��యణ  �ప�  చ��� జ�ల�  క���ం��.       
అ��  చ��� జ�  లం�  శంఖ�,  చ�క�,  గద,  పద� �  వం����  ధ�ం�          
�ం��.  చ��� జ�ల  యంద�  శంఖ,  చ�క,  గద,  పద� �ల�  ధ�ం�  ��ధ          
హస��ల�  బ��  ��యణ  �ప�ల�  ��ధ  �మ��  క���.  ఈ  ��యణ          
�ప�ల�� �  ��కృ�� ��  �న� ��  ��.  క�క  అ����  అత�  చ��� జ         
�ప��   �డ����� �.  

 
 
 

11.46  
���నం   గ�నం   చ�కహస���� �   �� ం   �ద�� మహం   త�వ   I  
��వ   ��ణ   చ��� �న   సహ�స��   భవ   �శ� ���   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  �శ� ��!  సహ�స��!  తల�  ��ట��,  హస��ల�  శంఖ��,        
చ�క��,  గద�,  పద� �ల�  క���ం��  �  చ��� జ  �ప��        
�ంచ����.   ఆ   �ప�   నం�   ���    ద�� ంప   �ం�ం���� �.  

�ష� �   
‘�బహ�   సం�త’  (5.39)  నం�  :  “�������  క��య�న  �ష��”         

భగ���  �త� �  వందల�ల�,  �ల�ల�  �ప�ల�  ��  �ం��.        
���,  నృ�ం��,  ��య��  అ�న�  ���  �ఖ�   �ప�ల�        
�ప� బ�న�.  అ��  �ప��  అసం�� క���  కల�.  ��  ��కృ���        
��� �క�న  �శ� �ప��  ధ�ం�న  ఆ���డ��  అ�������.  ఇ�� �       
అత�  �వ� �ప�న  ��యణ  �ప��  ��మ�  ��� �ం���� �.  ఈ        
��క�న  ��కృ���  స� యం  భగ��డ��,  మ��  అత�  �ం��  ఇతర         
�ప��  ఉద� �ం�న��  ���న  ��మ�� గవత�(1.3.28)  నంద�      
�షయ��  �స� ం�హ��  ��� �ం�  �న� �.  తన  �ప�న  స� ��ంశ��న        
��ధ�ప��  అత��  అ�న� ��.  అ��  అసం�� క  �ప�  ల�� ం�        
యం��,  ��యం�న�  అత�  భగ���.  ఈ  �ప�  ల�� ం�  యం��         
అత�  నవ����  వ�  �ప��ం�ట  య�న�  ������  �శ� త  �ఖ� ల�ణ�.         
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������న  ��కృ�� �  ���   ఎ��న��  ��క  జగ��  �క�   సమస�  కల� ష�ల          
�ం�   ��ఘ�   ����   �గల�.  

 
 

11.47  
��భగ���చ   

మ�   �పస�� న   త����దం   �పం   పరం   ద�� త�త� ���   I  
��మయం   �శ� మనన��ద� ం   య��    త� ద�� న   న   దృష��ర� �   II  

 
 

అ��ద�   

��కృష�భగ���  ప���  :  ఓ  ��య�న  అ���!  �పస�� డ�న  ��  �          
అంతరంగ  శ� ��  ��క  జగ��  నంద�  ఈ  �వ� మ�  �శ� �ప��  ��          
���ం��.  ��మయ��,  అనంత��,  ఆద� ��  అ�  ఈ       
�ప��   ��   �ం�వ� ��   �ం��ండ��.  

�ష� �  
అ����  ��కృ�� �  �శ� �ప��  �డ���.  క�క  తన  భ���న        

అ����  పట�  గల  దయ�  భగ���  సర� ��  ��మయ��,  �భవ�ల�         
��న  తన  �శ� �ప��  అత��  ���.  ఈ  �ప�  ��� �  వ�          
�ప��ం��ం��.  ��  ���   �ఖ��  �గ��  ���   �ం��ం��.        
����న  అ����  ��క�  ��� ట�ర�  ��కృ���  ఈ  �ప��  ���ం��.         
తన  ‘�గ��  శ� �’  �� �  ��కృ���  �పద�� ం�న  ఆ  �శ� �ప�  �నవ  ఊహ�           
అ�త�న�.  అ�����  �ర� �వ� ��  భగ���  ఈ  �శ� �ప��  ద�� ం�        
�ండ��.  ��  భ���న  అ���న�  ఈ  �ప�  ��కృ�� ��  �పబ�నం�న         
స� ర ��క�  లం��  మ��  ఊర�� �క�(ఆ�� �� క�క�)  లం��  గల  ఇతర        
భ��లంద��  ���  ద�� ంపగ���.  ��  ���  అంత�  �ర� �న� ��  ��         
�ండ��.  ��  అ����  �రణ�న  ��  �డ  ఇ�� �  ���  ద�� ంపగ���.          
���ష�   పరంప��గ��న  భ��లంద��  ��కృ�� �  కృప�  అ�����       
�పబ�న  ఆ  �శ� �ప��  ���  ద�� ంపగ���.  ��కృ���  సం�        
�య�ర�న�  ��� న��  ��� ధ�న�  �డ  ఆ  �శ� �ప��       
���ం�న�  �ంద�  �� �� �ం�  �ం��.  �రదృష�వ���,  ��� ధ��  ఆ        
సం�  �య�ర��  అం�క�ంచ��.  ఆ  సమయ�న  ��కృ���  తన        
�శ� �ప�  లంద�  ���   �ప�ల�  �పద�� ం�  �ం��.  ��  ఆ  �ప��          
అ�����  �పబ�న  ఈ  �ప�  కం��  �న� �న�.  క�క�,  ఈ  �ప��          
�ర� �వ� ��   ద�� ం�   �ండ�ద�   స� ష���   �ప� బ�న�.  
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11.48  

న   �దయ�� ధ� య�ర�    ��ర�    చ   ����ర�    త�����:   I  
ఏవం�ప:   శక�    అహం   నృ��   �ద�� ం   త� ద�� న   ���ప�ర   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  ���ప��!  ఈ  �  �శ� �ప��  ��  �ర� �  ఎవ� ��  �ం�          
�ండ��.  ఏలయన,  ��ధ� యన��  ��,  య�� చరణ��  ��,       
�న�ల�   ��,   �ణ� కర� ల�   ��,   ��వ��న   తప�� ల�   �వ� దృ��   

�ష� �   
ఈ  సందర� �న  �వ� దృ��  యన��  స� ష���  అవగత�  ���నవ��.        

�వ� దృ���  ఎవ�  �ందగల�?  �వ� మన�  �వతల�  సంబం�ం�న�.  �న��        
�వతల  వ�  �వ� త� ��  ��ంప��  ఎవ� ��  �వ� దృ���  �ంద�ల�.        
�వతలన�  ఎవ�?  ‘పద� ��ణ�’  నం�  ��� భ���  �వతల�       
�ప� బ�న�(��� భక �:  స� ృ�  �వ).  ��� �  నం�  ��� స�  ��  �����  ��,          
��కృ�� �  ���ర  �ప��  �����డ�  ��ం���  ��  �వ� దృ���        
�ంద��.  ఒకవంక  ��కృ�� �  �ర�ం���,  మ�కవంక  �వ� దృ���  �ం�ట        
ఎవ� ���  �ధ� �  ��.  �వ����  ��ండ  ఎవ� ��  �వ� దృ���        
�ంద�ల�.   అన�   గల��   అ����   వ�   �శ� �ప��   �ంచగ����.   

 
భగవ��త  �శ� �ప  వర �న�  వ� �ం��న� �.  అ���న�  �ర� �  ఎవ� ���        

ఈ  వర �న�  ���   ��య�న� �,  ఈ  సంఘటన  �దప,  ఎవ��న�  �శ� �ప�          
అన����  �ంత  అ���య�  ఏర� డగల�.  �స�వ��  �వత� ��       
క��న��  భగ���  అ��  �శ� �ప��  ద�� ంప  గ����.  ��కృ�� ��        
�ద�భ���  ���  ఎవ� ��  అ��  �వస� �వ��  �ంద�ల�.  �స�వ�న�        
�వస� �వ�  గల��  మ��  �వ� దృ��  గల  భ���  భగ���  �శ� �ప��         
ద�� ం�ట  యం�  ఆస� ��  కనపరచ�.  గత��క�  నం�  వ� �ంపబ�న��,        
అ����  ��కృష�భగ���  చ��� జ  ��యణ  �ప��  ద�� ంప���.  అత�        
�శ� �ప��   �జ��   భయ�న�   �ర�� �.  

ఈ  ��క�న  ‘�దయ�� ధ� య�:’  వం�  ���   �ఖ� �న  పద��  గల�.  అ�          
��ధ� యన��,  యజ��ర� హణ  �షయ�ల�  ��ం��.  ‘�ద’  అ�  పద�        
���  �ద��  అన�  ఋ�,  య��,  �మ,  అథర� ��.  అ��దశ��ణ��,         
ఉప�ష���,  మ��  ��ంత  ��త��  వం�  ��ధ  ��క  �గంథ�ల�         
��ం��.  ���  గృహ�  నం�  ��  ఇతర  �ప�శ�  లం�  ��  �న��           
అధ� యన�  �యవ�� �.  అ��,  య�� చరణ  ��న��  అధ� యన�       
��ట�ర�  కల� ��త��  మ��  ��ంస  ��త��  వం�  ��త��        
గల�.  ‘��:’  అ�  పద�  భగ���  �వ� �న  ��మ�క �  �వయం�  �ల��న��          
��హ� �ల��  మ��  �ష��ల��  ��  �న��  ��ం��.  అ��        
‘����:’  (�ణ� �ర� ��)  అ�  పద�,  అ�� ��తకర� ల�  మ��  ��ధ        
వర ��ల  ���  �� ��ంపబ�న  ధర� �ల�  ��ం��.  స� చ� ంద��  ��క        
�ధల�  అం�క�ం�ట  ‘తప�� ’  యనబ��.  �న��  ఇ��  తప�� ,        
�న�ల�  ��న�,  ��ధ� యన�  వం����  �ర� �ం�న�  అ����  వ�        
భ���  ���  �శ� �ప��  ద�� ంప��.  ���ర���  ��  ��  భగ���         
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�శ� �ప��  ద�� ం��న� ���  ఊ�ం���  �ం��.  ��  ���ర���       
భ���  �ర�  భగవ��త  �� �  మన�  ����న� �.  క�క�  ��  భగ���          
�శ� �ప��   ద�� ంప��.  

 
��రణ  �న��  ��  అవ�రమ��  సత� ��ద���  �ప�ర�       

���  అవ�ర�ల�  సృ��ం�  వ� ���  అ���  కల�.  ��,  �స�వ�న�         
ఇదంత�  �ర�త� �.  క�క�  భగవ���  ��� ంత�ల�  మన�  తప� క        
అ�స�ంచవ��.  అ��  �య��,  సం�ర��న  ఆ�� �� క  ��న��  �ం�ట        
�ధ� �  ��.  భగవ�� �� న  అధ� యన�  నం�  భగవ��త  ��థ�క  �గంథ��         
ప�గ�ంపబ�న�,  అ�  సం�ర�మ�ట�  ఈ  ��స��  ఏ�  ఎ���  �చ�ణ         
�యగ��న  ��న��  �న�న�  క��ంపగల�.  ��� వ�ర�ల      
న�స�ం���  �డ  ��  భగ���  ��� వ�ర��న  �శ� �ప��       
ద�� ం��మ�  ��� న�  అ�  ఎన� ���  ఆ�ద�గ� �  ��.  ఎం�కన�,        
��కృష�భగ����  భ���  ���  ఎవ� ��  ������  ఆ  �శ� �ప��        
ద�� ంప�లర�  ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.  క�క�  �న��  �ట��దట        
��కృ�� ��  �ద�భ���  �వ��.  అ�� �  ��  ��  ద�� ం�న  అ��  �శ� �ప��          
�పగ���న�  �పక�ంపవ�� �.  కృష�భ���  ఎన� ��  అస�� వ�ర�ల�      
��,   అస�� వ�ర�ల   న�స�ం�   అ�చ�ల�   ��   అం�క�ంప�ల�.  

 
 

11.49  
�   �   వ� �   �   చ   ��ఢ��   దృ�� �    �పం   �ర�దృఙ� �ద�   I  
వ� �త�:   ��తమ�:   �నస�� ం   త�వ   �   �ప�దం   �పపశ�    II  

 
 

అ��ద�   

�  ఈ  భయంకర�న  �ప��  ��  ��  ��ం�డ��,  కలత         
�ం�న�డ�  అ���.  అ�యంత�  ఇ��  అంత�ం��  �క!  ఓ  భ�� !         
అ��   కలతల  �ం��  ����డ�  క�� .  ��  ��న  �ప��  �ప�ంత          
మన�� �   ఇ�� �   �ం��.  

�ష� �  

భగవ��త(1.33)  ఆరంభ�  నం�  ��� �  ��మ��న  ��� �  మ��        
���న  ����  వ�ం�ట  పట�  అ����  కలత  �ం��.  ��  ��మ��          
వ�ం�ట  యం�  భయ�  �ందనవసర�  �ద�  ��కృ���  అత��  ����.         
ధృత���� �  ����  �రవసభ�  ��ప��  �వ�స��  ��ట�       
�పయ�� ం�న��  �ష� ����  �న�  వ�ం��.  ధర� �ర� హణ  యం�  అ��        
�ర ��� �న�  �రణ��  అ�����  వ�ం�  �రవ��.  ��  అధర� ��త�న        
చర� ల  వలన  ���వర�  సంహ�ంపబ�ర�  ��య��ట�  ��కృ���  అ���న�        
�శ� �ప��  ���.  ��రణ��  భ����� ��  �ం�ల�ట�  అ��       
భయంకర  �ర� �ల�  �య�ల�.  క�క  అ���న�  �శ� �ప�  �పబ�న�.        
�శ� �ప  �పదర� న  �ప�జన�  ���ం�  �న� ం�న  అ����  చ��� జ        
�ప��  �ంచ�ర�,  ��కృ���  ఆ  �ప��  అత��  ���.  ��మ�వ�ల         
పరస� ర  ��మయ�న�  అవ�శ�  �నం�న  భగ���  �శ� �ప�  పట�        
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భ���  ఎ��  అ��స� ��  క���ండ�.  అత�  �వల�  ������  చ��� జ         
�ప�న�  భ� ��ర� క�న  నమ�� ల�  అ�� ంపవ�న�  ��  �క  �� �జ        
కృష��ప��  �ంచవ�న�  ��  ����.  త�� �  అత�  �������        
��మ�క �   �వయం�   �వ��మయ�   ��ంపగల�.  

 
 

11.50  
సంజయ   ఉ�చ  

ఇత� ���ం   ���వస���� �    స� కం   �పం   దర� ��స   �య:   I  
ఆ�� స��స   చ   �త�నం   ���    �న:   �మ� వ�ర� ���    II  

 
 

అ��ద�  

సంజ��  ధృత���� ��  ఇ��  ప���  :  ������న  ��కృ�� �  ఆ         
�ధ��  అ�����  ప��  తన  చ��� జ  �ప��  ���  �పద�� ం��.         
�వ��  ���న  అ���న�  ఆ  �ధ��  ఓ��� �  అంత� �న  తన         
�పసన�    �� �జ   �ప��   ���.  

�ష� �   
��కృ���  �వ�వ���ల�  �����  అవత�ం�న�� �  ��త      

చ��� జ  ��యణ  �ప�న  దర� న��� �.  ��  త��దం���  ��� �ంపగ�        
ఆత�  ���  ��న� ����  ��� �ం��.  అ��ధ��  అ����  తన        
చ��� జ  �ప��  ��ట  యం�  అ��స� ��  క���ండడ�       
��కృ�� ����.  ��  అ����  ���  �డ��ట�  ��కృ���  ��త  తన         
చ��� జ  �ప��  ��  �దప  తన  సహజ  �� �జ  �ప��  �పద�� ం��.  ఈ           
��క�న  ‘�మ� వ�:’  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  ‘�మ� వ�:’  అన�  ��� �          
�ందర�న  �ప�  గల�డ�  అర ��.  ��కృ���  ధ����  �పత� ��న��,        
�ప��క� �  అత�  �ందర  �ప��  ఆక� �ంపబ��.  ��కృ���       
�శ� �� �శ�డ�ట�  తన  భ���న  అ����  భయ��  �ల�ం�,  అత��  ���  తన          
�ందర  �పసన�   �ప��  ���.  ‘�బహ�   సం�త’(5.38)  యం�  :         
“���ంజన�� �తభ� ���చ�న”-“��మ  అ�  అంజ��(��క�)  క�ల�     
����న��  ��కృష�భగ���  �వ� �ందర  �ప��  �డగల�”  అ�       
�ప� బ�న�.  

 
11.51  

ఆ��న   ఉ�చ   
దృ��� దం   ��షం   �పం   తవ   �మ� ం   జ�ర�న   I  
ఇ��మ��    సంవృత�:   స��:   �పకృ�ం   గత:   II  

 
అ��ద�  

ఆ  �ధ��  అ����  ��కృ�� �  ఆద� �ప��  �ం�నంత�  ఇ��  ప���         
:  ఓ  జ�ర��!  అత� ంత  �ందర�న  ఈ  �  �నవ�ప��  �ం�          
�ంత���డ�   �   సహజ   స� �వ��   �ం���.  
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�ష� �  
ఇక� డ  ‘��షం  �పం’  అ�  పద��  ������న  ��కృ���        

సహజ��  �� ��డ�  �షయ��  స� ష���  ��ం��న� �.  ��కృ���       
��న�   �న��న�  �వన�  ఆ  ������  అప�స� �  ����  అత�         
�వ� స� �వ��  ఎ�గర�  ఇక� డ  ���ంపబ�న�.  ��కృ���  ��న�        
�న��న�  ��త  �శ� �ప��  ��ట  ��,  ఆ  �దప  చ��� జ  ��యణ          
�ప��  ��ట�  ��  అత����  �ధ� ప��?  క�క,  ��కృ���  ��న�          
�న��న�  ��ం��,  ���ర�బహ� �  ��కృ�� �  �ప�  �ం�       
ప���న� ద�  �� �� �ం��  �ఠ��  త�� ��వ  ప��ం���  �స�వ��       
జ�ల�  �ప�   అ�� య�  ��న�ర���.  ఈ  �షయ�  భగవ��త  యం�         
ఇక� డ  స� ష���  ��పబ�న�.  ��కృ���  �స�వ��  తన  �శ� �ప��        
మ��  చ��� జ  ��యణ  �ప��  �డ  �పద�� ం��.  క�క  అత���         
��న�   �న��  �గల�?  సత� ద��   �నం�న  �ద�భ���  భగవ��త�  గల  అ��          
త�� �  �� �� న�ల�  కలత  �ంద�.  భగవ��త  యంద�  �ల��క��        
��� �  వ�  �స� ష����  �న� �.  ���  అర ��  ����ట�  �ర��         
�� �� తల   ఎ��   �ప�   �ం��   ���   అవసర�   ��.  

 
 

11.52  
��భగ���చ   

��ద�ర� �దం   �పం   దృష��న�   యన� మ   I  
��   అప� స�    �పస�    �త� ం   దర� న   �ం�ణ:   II  

 
 

అ��ద�  

��కృష�భగ���  ప���  :  ��య�న  ఓ  అ���!  �  ���  ద�� ం��న�           
�  ఈ  �ప�  �ం�ట�  ��� �  �ర�భ�న�.  ��� �  ��య�న  ఈ          
�ప��   ద�� ం�   నవ�శ�న�   �వత�   �డ   �త� �   ���ం��.  

�ష� �  
ఈ  అ�� య�  నంద�  న�బ�  ఎ��దవ  ��క�న  ��కృష�భగ���  తన         

�శ� �ప  �పదర� న��  ��ం�,  అ��  తన  �శ� �ప�  అ�క�న        
�ణ� �ర� ��,  య���ల�  �డ  ద�� ంప  �ధ� �  ��ద�  అ���న�        
����.  ఇక� డ  ‘��ర�ర� �’  అ�  పద�  ��కృ�� �  �� �జ  �ప�  మ�ంత          
రహస� �నద�  ��ం��న� �.  తప�� ,  ��ధ� యన�,  ���� క  �ంతన�       
��  కల� న�ల��  ��ధ  �ర� �ల�  స� ల� ��  భ� ��క �  �వ�  �డ         
��త�  ��ట  �� �  ఎవ� �న�  ��కృ�� �  �శ� �ప��  ద�� ంప        
గ����.  ��  ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న��,  భ� ���ం�  ��త�  అ�  �ధ� �         
��.  అ��  �శ� �ప  సందర� న�న�  అ�త�న  ��కృ�� �  �� �జ  �ప��         
ద�� ం�ట  �బహ� ,  ���  వం�  �వతల�  �డ  ��� �  �ర�భ�.  స�  ��           
అత��  ద�� ంప  ���ర�ట�  ��మ�� గవత�  నం�  మన�  ఆ�ర��        
ల�ం��.  ��కృ���,  తన  త���న  �వ�  గర� �  నం�న� �� �,  స� ర ��  �ం�          
�వతలంద��,  ఆ  అ�� త��  �డవ�� ,  భగ���  దృ���  �చ�ంప�న� �,        
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అత��  అ�క  �ధ��న  ��ర �నల�  అ�� ం�,  అత��  ద�� ం�ట�        
���ం��.  ��  అ���  ��కృ���  ��రణ  �న��న�  ��ం�,  అత��         
�ర�ం��,  �������  ��ండ  అంతర  �ం�న�   ఏ��  ���ర        
తత�� ��  �ర�ంప  దల��.  ��  ఇ�య�� ��  �ర�త� �  ల�ణ��.        
��కృ�� �  �� �జ�ప��  �ం�ట�  �బహ� ,  ���  వం�  �వత�  �డ         
�త� �ం��   �ం��.  

 
భగవ��త(9.11)  నం�  ఇ��  ��� �ంపబ�న�  :  “అవ�న��  �ం  ��:         

���ం  త����త�”  –  తన�  అప�స� �  ��  ���ల�  ��కృ���         
దర� ���  ��.  ‘�బహ�   సం�త’  యం�  ��� �ంపబ�న��  మ��  భగవ��త         
యం�  ��కృ�� ��  స� య��  ��పబ�న��,  ��కృ�� �  �హ�  ����  �వ� �         
మ��  స�� �నందమయ�న���.  అత�  �హ�  ఎన� ��  ��క  �హ�        
వం��  ��.  ��  ��క  దృ���  భగవ��త�  �క  అ��  ఇతర  ��క  �గంథ�ల�            
ప�ం��  ��కృ�� �  ���   అధ� యన�  �య��  �ంద��  అత�  ఎల��� ��         
అర ��  ��  సమస� ��  ����.  ఈ  �ధ�న  ��క  ��న��  అవలం�ం�          
���  ��కృ���  �ప�   ����క  ����,  �ప�   తత�� �త�  ��త�.  ��కృ���          
అత� ంత  శ� �మం��న�  ��న�   �న��న��,  అత�  ��క  �హ��        
�గ�ంపవల�  వ�� న��  ��  ��ం��.  �వ��  ��  �వన�  పరతత�� �         
అన�  ���ర�.  ఆ  ���రతత�� �  �ం��  అత�  ��క  �పకృ��         
సంబం�ం�న  ��ర�ప��  ��� న�  ��  ��ం��.  ������  ���         
�����  ��  ��క  ప�గణన�  ఇ��క�.  అత��  సంబం�ం�న�        
����� షణ��  �పయ�� ం�  ��  �డ  ��కృ�� �  ���   ��� క  కల� నల�         
���,  ������  �శ� �ప�  కం��  త�� వ  ���న� �  గల�డ�        
��ం��.  క�క�  అ���న�  �పబ�న  �శ� �ప�  అత�  స� యం�ప�        
కం��  మ�ంత  �ప�న�నద�  �ంద�  ��ం��.  ��  ఉ��శ� �  న�స�ం�         
పరమ����  �నవ  �ప�  �వల�  ఊ�త� క�న���.  �వ��  ��        
పరతత�� �  ���రమ��  �శ� �ం��.  ��  �������� ల  �ం�  ��కృ�� �        
���   �శవణ�  ��  ఆ�� �� క  ��న�  భగవ��త(4.34)  యం�  �వ�ంపబ�న�.         
అ��  �జ�న  ��క  ��న�.  �జ��  అ��  ��క  �ర��  నం�న�   ��           
��������ల  �ం��  ��కృ�� �  ���   �శవణ�  ����.  ��కృ�� �  ���          
మరల  మరల  �శవణ�  ��ట  �� �  ���  ��కృ���  ��యమ��.  మన�          
ప����  ఇ�వర�  చ�� ం�న���,  ��కృ���  తన  ‘�గ��’  శ� ��  కప� బ�         
�న� ం�న  స�� ల�  దర� ���  ��,  ����  ��  ��ల�.  ఎవ���         
అత�  తన�  �పక�ంప  దల����  ��  అత��  �ంచగ����.        
�ద�జ� య�  నం�  ఈ  �షయ�  ��� �ంపబ�న�.  శర�గ�  ����న���        
పరతత�� �  �స�వ��  అవగతమ��.  కృష��తన� వం��న  �ద�భ���  స�       
��కృష�భగ����  భ� ��క �  �వ��ట  �త�,  �వ� దృ���  �ం�,  ��కృ�� �        
స� య��  వ� క �మ�ట  �త�,  అత��  �ంచగల�.  అ���  �వతల�  �డ         
�ధ� �  ��.  క�క  ���  �డ  ��కృ�� �  అర ��  ����ట  �ర�భ�.  క�క�           
ఉత���న  �వత�  �త� �  ��కృ�� �  �� �జ  �ప��  ద�� ం�ట�        
�ం�ం��.  ��ంశ�మన�,  ��కృ�� �  �శ� �ప��  ద�� ం�ట  ��� �       
�ర�భ�  మ��  ఎవ���  �ధ� �  ���న�,  అత�  స� యం  స� �ప�న         
�� మ�ందర   �ప��   అవ�హన   ����ట   అంతకం��   �ర�భ�.  
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11.53  

�హం   ��ర�    తప�   న   ��న   న   �జ� �   I  
శక�    ఏవం��   �ద�� ం   దృష��న�   �ం   య�   II  

 
 

అ��ద�   

�వ�   చ��ల�  ��  �ం��న�   ఈ  �ప�  �వల�  ��ధ� యన��         
��,  ��వ  తపశ� ర� ల�  ��,  �న��  ��,  �జల�  ��  అవగత�  ��.           
�న��  న��   య�ర���  �ం�ట�  ఇ�య�� ��  �ధన��       
��ల�.  

�ష� �   
��కృ���  తన  త��దం���న  �వ�వ���ల�  ��త  చ��� ���       

దర� న���   �దప  �� �జ  �ప�న�  ��� �ం��.  �����న  ���  ��         
భ� ��క �  �వ�  అం�క�ంప�  ���  ఈ  రహస� ��  అవ�హన  ����ట  ��          
కష��.  �ద�జ� య�  �వల�  �� కరణ  ��న�ప�న  ��  ��� �గ� తల        
�ప�న  అధ� యన�  ��  పం��ల�  ��కృ�� �  అవగత�  ����ట        
�ధ� పడ�.  అ��,  �హ� ��  �జ�  ��ట�  మం�ర�ల�  ��� ���  �డ         
అత��  అవ�హన  ����ట  కష��.  ��  మం�ర�ల�  ద�� ం���న�        
య�ర�  �ప�న  ��కృ�� �  ఎ�గ�ల�.  ���  ��క�న  ��కృ�� ��  స� య��         
�వ�ంప  బ�న��,  భ� ��క �  �వ  �ర��  �త�  ��కృ���  య�ర���  అవగత�          
�గల�.  

 
 

11.54  
భ�� �    త� నన� �   శక�    అహ�వం��   ��న   I  
�� �ం   �ద�� ం   చ   త��� న   �ప��� ం   చ   పరన�ప   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  ��య�న  అ���!  �వల�  అనన� �న  భ� ��క �  �వ�త�  ��         
య�ర���  �  ఎ�ట  ���న��  ��యబడగల�  మ��  �పత� ���        
ద�� ంపన���.  ఈ  �ధ��  ��త�  ��  �  రహస� �ల�  అవ�హన         
���నగ����.  

�ష� �  
అనన� �న  భ� ��క �  ��  ��న�  �త�  ��కృష�భగ���  అవగత�  �గల�.         
�న�కకల� �  పద��ల  �� �  భగవ��త�  అవ�హన  ����ట�  య�� ం�        
అ�ప��క  �� �� త�  ��  �వల�  �ల��  వృ�పర�  ��� మ�        
అవగత�  ����న���  ఈ  �షయ��  ��కృష�భగ���  ఈ  ��క�న        
స� ష���  �వ�ం���� �.  ��కృ�� �  ��  ��కృ���  ఏ  �ధ��  చ��� జ         
�ప��  త��దం��ల  ఎ�ట  �పత� ��  �దప  �� �జ  �ప�న�  ��న�         
�షయ��  ఎవ� ��  ఎ�గ�ల�.  ఈ  �షయ��  ��ధ� యన��  ��,        
తత�� ��ర�ల�  ��  అవ�హన  ����ట  �ర�భ�.  క�క�  ఎవ� ��  అత��         
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�డ�ర��  ��  ఈ  �షయ�ల�  అవ�హన  ���న�లర��  ఇక� డ        
స� ష���  �ప� బ�న�.  అ�న�  ��క  �గంథ�లం�  ��� �  అ�భవ�        
గల��  ��త�  అ���గంథ�ల  �� �  అత��  ���   అ�క  �ధ���  ఎ�గ          
గ����.  భ� ��క �  �వ  �న�� ట�  ����క  ��స��లం�  �యమ        
�బంధన�  అ�క�  గల�.  ఎవ�న�  ��కృష�భగ���  అవగత�  ���న        
��న�,  �న��  ����క  �గంథ�  లం�  వ� �ంపబ�న  �యమ  �బంధనల�         
తప� క  అ�స�ంపవ��.  అ��  �యమ�ల  న�స�ం�  ��  తప��         
�యవ�� �.  ఉ�హరణ�,  ��వ�న  తప�� �  ఆచ�ం�ట�  అత�  కృ��ష��        
��న  మ��  �సమంద�  �క �ప�,  కృష�ప�  ఏ�ద�  �ణ� �న�లం�        
ఉప�స�  �యవ��.  అ��  కృష�తత�� ��  ��  కృష��తన� ��  ��        
�పపంచమంతట�  �ప�ర�  ��ట�  ��కృ�� �  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న         
కృష�భ��ల�  �న�  �యవ��.  కృష�భ� ��  సర� ��  �ప�ర�  ���న�         
కృష��తన�   సంఘ�  �న���  ఒక  అ�� �య  వర�ప�ద�.  అ��  అత� ంత         
�ర�భ�న  కృష���మ�  ��  �తన�   మ��ప��  ఉ�ర��  స�� ల�        
పం����నం�న�,  అత��  మ�వ��� య  అవ�రమ�  ��ల  �ప��� �       
�పశం�ం�  �ం��.  క�క  ఎవ�న�  కృష��తన� ��  �ప�ర�  ��ట        
యం�  �ల���న�   భ��ల�  �న��� న�  అ��  �న�  �పపంచ�  నంద�         
అ�� త�మ�న  �న�  �గల�.  ఒక�ళ  ఎవ�న�  �� ����ర�  మం�ర�        
నం�(��� �  ��  ��కృ�� �  అ�� ��గహ��  క��న  మం�ర��  ఎ�� గల�)        
అర� న  �జల�  ��ం�ట  �� �,  �������  ��  �వ  మ��  �ప�మ�ల          
న�� ం�ట  �� �  ��గ��  ��ం�ట�  ఒక  అవ�శ�ర� ��.  భ� ��గ  యం�         
ఆరంభదశ�  �న� ���  మం�ర���  అర� ��జ�  ఎం�  అవసర�.  ఈ        
�షయ�  ��క  �గంథ�న  ‘�� �శ� త�ప�ష��’  (6.23)  నం�  ఇ��        
��� �ంపబ�న�   :  

 
యస�    ��   ప�   భ� �ర� �   ��   త�   ��   I  
త�� �   క��   హ� �� :   �ప�శ��   మ�త� న:II  

 
“������  యం�  అచంచల�న  భ� ��  క��,  తన�  �� ��ం�  ���         

నం�  అచంచల�న  �శద��  క��న��,  ఆత� �� న��  ������       
ద�� ంపగల�.”  అం���,  ఎవ� ��  �న�క  కల� నల�  ��కృష�భగ���       
ఎ�గ�ల�.  ������న  ఆ�� �� ���� �  ఆధ� ర� �న  �పత� �  ��ణ�       
�ం�న���  ��కృ�� �  అవ�హన  ����ట  �ధ� ప��.  ��కృ�� �  అవ�హన�        
ఆరం�ం�ట�  అత��  �ధ� ప��.  ��కృ�� �  అవ�హన  ����ట�  మ�  �         
ఇతర  �ర��ల�  అవలం�ంప  �ద��,  ��ంప  �ద��  ��        
�జయవంత�  ��లవ��  ��ం�ట�  ‘�’  అ�  పద�  ఇక� డ  �ప�� క��         
�డబ�న�.  

 
��కృ�� �  స� యం  �ప��న  �� �జ,  చ��� జ  �ప��  ‘��ర�ర� �’        

(��ట�  కష�తర�న�)  �  వ� �ంపబ��.  అ�  అ���న�  ��న  ��� �క         
�శ� �ప�న�  ����  �న� �న�.  �శ� �ప��  చ��� జ  ��య��       
�ప�,  ��కృ�� �  �� �జ  �ప��  �శ� త��  మ��  �వ� �  �న���.         
అ���న�  �పబ�న  �శ� �ప�  ��� �క�న���.  ‘త� ద�� న  న  దృష�        
�ర� �’  (��క�  47)  అ�  పద�,  ఆ  మ�వ��  ద�� ంచ  �ద��          
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��ం��న� �.  భ��ల�  ���  �పనవసర�  �ద��  అ�  ����న� �.        
��  అ����  అభ� ర �న�  ��కృ���  ఆ  �ప��  ���.  త�� � �  భ�ష� ��          
నం�  ఎవ�న�  ఎ�� �న�  ��  భగ���  అవ�రమ�  �పక�ం�న�  జ��         
అత��   �శ� �ప��   ��మ�   �ప�� ం�ట�   అవ�శ�   ల�ం�న�.  

 
గత��క�  నం�  మరల  మరల  �డబ�న  ‘న’  అ�  పద�  సం�ప�య          

�ద���  ��క  �ద� �  అభ� �ం�ట  �� �  క��న  �గ� తల�  ఎవ� ��         
గ�� ంప�ద�  ��ం��న� �.  �ప��క� �  ��కృ�� �  భ� ��క �  �వ�       
అవలం�ంపవ��.  అ��మ� ట�  ��  భగవ��త�  �� �� న�ల�  ర�ం�ట�       
య�� ంపవ��.  

 
��కృ���  �శ� �ప�  �ం�  చ��� జ  ��య��  �ప�న��,  �దప        

తన  సహజ  �� �జ�ప�న�  ��� �ం��.  ���  బ��  ��క  �గంథ�లం�         
��� నబ�న  చ��� జ  �ప���  మ��  ఇతర  �ప�  ల�� ��        
�ల�న  �� �జ  ��కృ�� �  �ప�  �ం��  �పభ�ం�నవ�  స� ష�మ��న� �.        
ఈ  �ప�ల  క�� ం���  అత�  �ల�.  ��కృ���  ఈ  �ప�  ల�� ం��          
�లమ�న�  ���ర  �వ��  ���   ���  �ప� నవసర  ��న� �.        
చ��� జ  �ప�ల��  మ���� �  �ప�  �డ  (మ���� ��  ��యబ�        
అత�  �రణస��ద�  నం�  శయ�ం�  �ండ�,  �� స  �ం�  అసం�� క         
�శ� ��  బయట�  �ల� ��  ���  ���  �ప��ం�  �ం��)  ఆ  ������న          
��కృ�� �  �� ంశ�న�  స� ష���  �ప� బ�న�.  ‘�బహ�   సం�త’(5.48)  నం�  ఇ��         
��పబ�న�   :  

 
య�� క�:శ� �త   �లమ�వలంబ�    
�వ��   �మ�ల�   జగదండ��:   I  
��� ర� ��   స   ఇహ   యస�    క����  
��ంద����షం   తమహం   భ��   II   

 
“�వల�  ఉ�� � స��� స�ల  �త�,  ఎవ� �  యం�  అసం�� క��న       

�శ� ��  �ప��ం�,  ���  అత�  �ం��  బయ�� డ�  �న� �,  అ��         
మ���� �  ��కృ�� �  స� ��ంశ�.  క�క�  సర� �రణ  �ర��న  ఆ        
��ం��(��కృ�� �)  ��  భ�ం��.”  క�క�  �ప��క� �  ��కృ�� �  �త�         
���నంద����న  ఆ�����  అ�� ంపవ��.  భగవ��త  యం�  ��� �ంప       
బ�న��,  ��కృష�భగ���  సమస�  ����ప�ల��,  స�� వ�ర�ల��      
���ర�.   అత�   ఆ�� �న   ఆ����.  

��క  �గంథ�  ‘��ల�ప�� ప�ష��’(1.1)  నం�  ఈ  �ధ��       
�చ�ం��న� �   :  

 
  స�� �నంద��య   కృ���� �ష����   I  
న�   ��న���� య   �ర�   ������   II  

 
“స�� �నంద���న  ��కృ�� ��  ��  �ప�మ�ల  న�� ం��.  అత��       

అవ�హన  ����ట  యన�  �ద�ల�  అవ�హన  ����ట�న�  �వ�.        
క�క  అత�  ఆ�  ��వ�ట  �త�,  ��  ఆ  �����న�  �ప�మ�ల          
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న�� ం��.”  త��త  :  “కృ��   �  పరమం  �వత�”-  “��కృ�� �  ������.”          
(��ల�ప�� ప�ష��  1.3)  ఇంక�  ఆ  ఉప�ష��  నం�  :  “ఏ�  వ�  సర� గ:  కృష�            
ఈఢ� :”-“��కృ�� �క� �  ������  మ��  అత�  �జ���.”  “ఏ�  �  స�         
బ��  �  వ��”-“��కృ�� �క� �న�  అసం�� క  �ప�ల��,      
�స�ృ�వ�ర�ల��  వ� క �మ�  ��� డ��    
��పబ�న�.”(��ల�ప�� ప�ష��  1.21)  ‘�బహ�   సం�త’  (5.1)  ఇ��  ���         
�న� �   :  

  ఈశ� ర:   పరమ:   కృష�:   స�� �నంద��గహ:   I  
అ�������ంద:   సర� �రణ�రణ�   II  

“������   స�� �నంద   ��గ��న   ��కృ���.   అత�   సర� �న�  
ఆ�� ద�ట�   ఆ�ర���,   సర� �రణ�ర��.”  

 
‘��� ��ణ�’  (4.11.2)  నం�  ఇ��  �ప� బ�న�  :  “య��వ�ర �ం  కృ��ఖ� ం         

పరం  �బహ�   న�కృ�”-“పర�బహ� �  �పస�త�.  ఆ  పర�బహ�   తత�� �  ��కృ���.         
అత�  ��� ���  ���  అవత�ం�  �ం��.”  అ��  ��మ�� గవత�  యం�         
������  ప�  అవ�ర��  వర �న�  గల�.  ఈ  అవ�ర  ప��క  నం�  ��కృ�� �           
�మ�  �డ  క��ం��.  ��  ��కృ���  అవ�ర�  �ద��,  ఆ�� �న         
�����ద��  ��యం�  �దప  ��� నబ�న�  :  “ఏ�  �ంశక�:  �ంస:         
కృష���   భగ��   స� య�.”   (�గ.1.3.28)  

 
అ��  భగవ��త(7,7)  నం�  ��కృష�భగ���  :  “మత�:  పరతరం        

�న� �”-“������న  ��కృష�భగ����  �  �ప�  కం��  పర�న  ���        
��”  అ�  ��� ��� �.  భగవ��త(10.2)  నం�  :  “అహ����  ����”  –“��          
సర� �వతల�  �ల��”  అ�  ��� ��� �.  ��కృ�� �  �ం�  భగవ��త�        
అవ�హన  ����న  �మ� ట  అ����  �డ  ఈ  �షయ��  �త  (10.12)  యం�  :            
“పరం  �బహ�   పరం  �మ  ప��తం  పరమం  భ��”  –  “��  �����ద��,           
పరతత�� మ��,  సర� �న�  ఆ��దవ��  ����  ����  అవ�హన       
���నగ����”  అ�  ��� �ం��.  క�క�,  ��కృ���,  అ���న�  ��న        
�శ� �ప�  ������  �ల�ప�  ��.  కృష��ప�  �ల�న�.  భగ���        
పట�  ��మ  మ��  భ� ������  �శద��  క��ం�ట�  �ల�ల�  �ర�� ల��,         
హస��ల��   ��న   �శ� �ప�   �పక�ంపబ�న�.  

 
��ధ  �వ� సంబంధ�ల  (రస�)  �� �  భగ���  పట�  ��మ  �వ��         

క���న�   �ద�భ��ల�  �శ� �ప�న� ��  ఆకర ��య�  ��.  ������,       
�ల�ప�న  ��కృష��ప�ల  యం�  �వ� ��మ  ��మయ�  ��ం��.  క�క        
సఖ� రస�న  ��కృ�� ��  స�� �త  సంబంధ��  క���న�   అ���న�  ఆ        
�శ� �ప  �పదర� న�  ఏ��త�  ����  క��ంప�ం��.  ��  అ�        
భయంకర��  �డ  �ం��.  ��కృ�� �  �త�   స�� �త  సహచ��న  అ����         
�వ� చ��ల�  క��  �న� ం�న  అత�  ��న�   �న��  ��.  క�క�         
అత�  �శ� �ప��  ఆక� �ంప  బడ��.  �మ� కర� ల�  తమ���  ఉద��ం�        
�నదల�  ���  ఆ  �ప�  అ�� త��  �చవ�� ��  ��,  భ� ��క �  �వ          
యం�   �ల��న   భ��ల�   ��కృ�� �   �� �జ�ప�   ��� �   ��య�న�.  
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11.55  

మత� ర� కృన� త� ర�   మద� క �:   సఙ�వ��త:   I  
��� ర:   సర� ���   య:   స   ���   �ణ�వ   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  ��య�న  అ���!  �  �ద�భ� ��క ��వ  యం�  �ల��  యం�  ���,          
�మ� కర� �,  మ�కల� నల��  కల� ష�ల  �ం�  �����న  ���,       
న��   తన  ��త  పరమల�� ��  ��ం�  �  �ర�  కర�   �న�ం����,          
సర� ��ల  �డ  ��తత� ��  క���ం����  అ�  �న��  న��         
తప� క   ���.  

�ష� �   
ఆ�� �� ��శ�  నంద�  కృష��క�న  ������న  ��కృ�� �  ��,       

అత��  స�� �త  సంబంధ��  �ందవ�న�  �ం�ం���  ఆ  ������        
స� య��  ���న�వం�  ఈ  ��త��  తప� క  అ�స�ంపవ��.  క�క�  ఈ         
��క�,  భగవ��త  �ర��  ప�గ�ంప  బ��న� �.  ��క  జగ��  నం�  �మ�� �          
��క  �పకృ��  ఆ�పత� ��  వ�ంపవ�న�  �����,  �జ�న  ఆ�� �� క        
��త��  ���   ఎ�గ����  అ�  బద���ల  �ర�  �� ��ంపబ�న  �గంథ�         
భగవ��త.  �న��  తన  స� �ప����,  భగ����  తన�  గల  �త�          
సంబంధ��  ఎ��  ����నవ��  ��,  ఏ  �ధ��  అత�  ���         
భగవ��మ��  �రగల�  ��ం�ట  �ర�  భగవ��త  ఉ���ంపబ�న�.  ఈ  ��క�         
నం�  �న��  తన  ఆ�� �� క  �ర� �న  భ� ��క ��వ  యం�  �జయ�  ��ం�          
��న�   స� ష���   �వ�ంపబ��న� �.  

 
కర� �  సంబం�ం�నంత  వర�  �న��  తన  శ� �నంత��       

కృష��తన� �న�  సంబం�ం�న  �ర� �ల  ��న�  మరల� వ��.  ‘భ� �ర�మృత       
�ం��’   (1.2.255)   నం�   ఇ��   �ప� బ�న�   :  

 
అ�సక �స�    �ష��   య�ర��ప�ంజత:   I  
�ర� న�:   కృష�సమ� ��   �క �ం   ��గ� �చ� �   II  

 
��కృ�� ��  సంబంధ�  గల  ఏ  కర� �న�  �న��  �యవ��.  అ��         

‘కృష�కర� ’  అ�  ��వబ��.  �న��  ప�కర� ల�  ����న�  తమ  కర�          
ఫల�ల  యం�  ఆస���  ��ండ,  ��ఫల��  ��కృ�� న�  అ�� ంపవ��.        
ఉ�హరణ�  ఎవ� �న�  �� పర��  ���న� �  ���  కృష��తన�   కర� �        
��� ం��  ���  ��కృ�� �  �ర�  �యవ��.  ��కృ�� �  ఆ  �� �ర�న�         
యజ���న�  ��వలన  వ��   �భ��  ��కృ�� �  అ�భ�ంపవ��.  ఆ        
�� �ర���  ��� ���యల  ధన����ం�  ��నంత��  ��కృ�� న�      
అ�� ంపదల�న�  అ��  �యవ�� �.  అ�  ��కృ�� �  �ర�  ��  కర� �         
య��.  తమ  ఇం��యతృ��  �ర�  �ద�  భవం��  ��� ం���ట�  బ���         
అత�  ��కృ�� �  �ర�  అంద�న  మం�ర��  ��� ంప��  అం��  ��కృ�� �         
����గహ��  �ప���ం�,  ����క  భ� �  ��స��  లం�  �ప� బ�న��,  ������         
�వ�ర�  అ��   ఏ�� ట��  �యవ�� �.  ఇ�యంత�  ‘కృష�కర� ’�.  ఎవ� ��        
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��  ��  కర�   ఫల�ల  యం�  ఆస���  �ండ��.  ఆ  ఫల�  ల�� ం��           
��కృ�� న�  అ�� ంపవ��.  ��కృ�� ��  అ�� ం�న  ప�ర ��ల�  �ప�ద��       
�గ�ంప  వ��.  ఎవ� �న�  ��కృ�� �  �ర�  ఒక�ద�  భవం��  ��� ం�,  ��యం�          
��కృ�� �  ��గహ��  �ప���ం�న�  �రక� డ  �వ�ం�ట�  ఎ��  ��ధ��        
��.  ��  ��  ఆ  భవం�  యజ���  ��కృ�� �న�  �గ�ంపవ��.  అ��  �వన�           
కృష��తన�   మనబ��.  ఒక�ళ  ఎవ��న�  ��కృ�� �  �ర�  మం�ర��        
��� ంచగల  �మర�� �  ���,  క�స�  కృష�మం�ర��  ��భపర�ట       
యం�న�  �ల�నవ�� �.  అ�  �డ  ‘కృష�కర� ’�.  అ��  ��  �ప�శ��         
క���న�   ��వ� �న�  (�రత�శ�న  అ�  �ద��న�  ఎం��ంత  స�ల��        
క���ం��)  అం��  ��కృ�� �  �వ�ర�  �ల�క� ల�  �టవ�� �.       
��యం�  �ల�వన��  �ం�  �ల�  దళ�ల�  ��కృ�� న�       
అ�� ంపవ�� �.  �ల�దళ��  ��� �  �ప�న�  ల�ట  �త�,  ��కృ���        
��  ఉప�గ�ల�  భగవ��త(9.26)  నం�  ఉప��ం�  �ం�ట  �త�,        
ఎవ�న�  �ల�  �క� ల�  �టవ�� �.  ‘ప�తం  �ష� ం  ఫలం  �య�’  –          
ఎవ�న�  తన�  ప�త��  ��,  �ష� ��  ��,  ఫల��  ��  ��  జల��           
��  అ�� ంపవ�న�  ��కృ���  �����.  అ��  సమర� ణ��  అత�        
సంతృ��డ��.  ఈ  ప�త�  �ప�� క��  �ల�  దళ�ల�  ��ం��.  క�క         
ఎవ� �న�  �ల�  �క� �  ��  ���  ���యవ�� �.  ఈ  �ధ��  ���ద          
�డ  ��కృ�� �  �వ  యం�  �ల�నవ�� �.  �న��  ��కృ�� ��  సంబం�ంచన         
�ర� �   లం�   �ల��ట   ఎ��    ��య��ట�   ఇ�   ���    ఉ�హరణ�.  

 
‘మత� రమ:’  అ�  పద�  ��కృ�� �  �ంగత� �న  అత�  �వ� �మ�  నం�         

�వ�ం�ట�  ��త�  �క�   అ�� న� త  ప��ర�త� మ�  ��ం�  ���        
��ం��న� �.  అ��  భ���  చం�ద�క��  ��,  �ర� �క��  ��  ��         
స� ర ��క��  ��,  ఈ  �శ� �  నం�  గల  అత� ంత  ఉన� త  �క�న          
�బహ� �క��  ��  �రవ�న�  �ం�ంప�.  అత�  ��పట�  ఎ��  ఆకర �ణ�         
క���ండ�.  �వల�  ఆ�� �� క  �క��  ��టయం�  అత�  ఆస���        
�ం��.  అత�  అ�� న� త  ఆ�� �� క  �క�న  ��క  వృం�వన��        
(కృష��క��)  �ర��నం�న,  ఆ�� �� క  జగ��  నం�  �ప�శవంత�న  అ��        
�క��  ���   ���  ��న��  క��  �న� ం�న  ఆ  భ���  ఏ  ఇతర  �క�            
లం��  ఆస� ��  క���ండ�.  ‘మద� క �:’  అ�  పద��  ��ంపబ�న��,        
అత�  �ఖ� ��  �శవణ�,  �ర �న�,  స� రణ�,  �ద�వన�,  అర� న�,        
వందన�,  �స� �  (భగవ�జ�ల�  �ర� �ం�ట),  సఖ� �,  ఆత� ��దన�ల�       
నవ�ధ  భ� ��ర ��ల  �� �  భ� ��క �  �వ  యం�  ����  �ల���ం��.         
�న��  ఈ  నవ�ధ  భ� ��ర ��  ల�� ం��  ��,  ఎ���ం��  ��,  ఏ�ం��          
��  ��  క�స�  ఒక� ���  ��  �ల��న�  అత�  తప� క  ప��ర�త� ��          
��ంపగ���.  

ఈ  ��క�న  ‘సఙ�వ� �త:’  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  ��కృ�� ��         
వ� ����న  ���  భ���  �ర��  �ండవ��.  �����న  ��  ��ండ,         
�మ� కర� ల  యం��,  �న�క  కల� నల  యం��  ఆస���  �ం���  �డ         
��కృ�� ��  వ� ����.  క�క�  భ� ��క �  �వ�క�   ��ద�  �ప�  ‘భ� �ర�మృత         
�ం��’   (1.1.11)   నం�   ఇ��   వ� �ంపబ�న�   :  

అ�� �����న� ం   ��నక�� ద� �వృత�   I  
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ఆ���� న   కృ����లనం   భ� ��త��    II  

 
ఎవ�న�  �ద�మ�  భ� ��క �  �వ�  అవలం�ంప  దల�న�,  అత�  తప� క         

అ��   రక��న  ��క  ��ష� �ల  �ం�  �����  �వ�న�  ఈ  ��క�  నం�           
��ల  �ప  ��� �  స� ష���  ��� ��� �.  అ����  �మ� కర� ర��,  �న�క         
కల� �ప�ల  �ంగత� �న�  �ర��  �ండవ��.  అ��  అ�ంఛ�య��న       
�ంగత� �  �ం��  మ��  ��క�ం�  ��ష� �ల  �ం��       
�����న�� �  ఎవ�న�  ��కృ�� ��  సంబం�ం�న  ��న��  అ��ల��       
అలవర����.  అ��  �ద�భ� ��క �  �వ  యనబ��.  ��ల  స�తన  ��� �         
��  ర�ం�న  ‘హ�భ� ���స�’  (11.676)  నం�  ‘�ష�వ  తం�త�’  �ం�  ఈ          
�ధ��  �ప���ం��  :  “ఆ��ల� స�   సంకల� :  ����ల� స�   వర �న�”  –  “భ���          
��కృ�� �  ��� �  �ం�ం��,  అత��  �ప��ల��  ��ండ  అ��ల���        
వ� �ంప  వ��.”  కం��  ��కృ�� ��  ���.  ��కృ���  అవత�ం�నప� �  �ం��         
అత�  ��కృ�� �  చంపవ�న�  ఎ�� �ధ�ల  య�� ం��.  అ�న�  అత�        
అం��  ఎన� ���  �జయ�  ��ంప  �క��ట�  ఎల��� ��  ��కృ�� �        
��� �  స� �ం�  �ం��.  అ��  అత�  ప����న� �,  ��ం�  �న� �,         
���ం�  �న� �  అ�� �ధ�ల  కృష��తన� ��  క���ం��.  ��  ఈ        
కృష��తన� �  అత��  అ��ల�న�  ��.  క�క�  అత�  అ��  ఇ�వ�         
���గంట�  ��కృ�� �  ���   �ం�ం�న�  �న����  ప�గ�ంపబ��.       
�వ��  ��కృ���  అత��  వ�ం�ట  �డ  సంభ�ం��.  ��కృ�� ��  వ�ంపబ�         
��వ�న�  �ంట�  ����  �ం��ర�న�  �స�వ�న�  అ��న� ��       
�ద�భ��ల  ల�� �  ��.  �ద�భ���  �� ��  �డ  �ం�ంప�.  పర�న� త         
�క�న  ��క  వృం�వన��  �రవ�న�  �డ  అత�  �ం�ంప�.        
��క� �న� �   ��కృ�� �   ��ం�ట�   అత�   ఏ�క   ల�� �.  

 
కృష�భ���  స�� ల�  ����.  క�క�  అత�  ‘��� ర:’  అ�  ఇక� డ         

�ప� బ�న�.  ��  అ�  ఎ��  �ధ� �?  కృష��తన� వం��న  భ���,  ��కృ�� �  పట�          
భ� ��క �  �వ�  అ��   ��త  సమస� ల  �ం�  �న���  ��� ��  క��ం�న�          
ఎ���.  ఈ  �షయ�  నం�  అత��  �� �భవ�  కల�.  క�క�  అత�  ఈ           
కృష��తన�   ��న��  �నవ  స�జ�న  �ప�శ  �ట����.  భగవద� ���        
భగవ�  �తన� ��  �ప�ర�  ��ట�  తమ  ��త�ల�  �డ  పణ��         
���న  ఉదంత��  చ��త�  అ�క�  గల�.  ���  ��� �  �ప��త�న         
ఉ�హరణ�  ఏ�����.  భ���  ����  అత��  ��వ�  ��� ం�  చం��.  ��          
అత�  భగవ�  �తన� ��  �స��ంప��ట  �ర�  తన  ��త��  �� గ�         
���.  �� లదృ���  ��త�  అత�  చంపబ�న��  కనబ��.  అ��  �రత�శ�         
నం�  �డ  �ప����,  హ��స  ���ల  వం���  ఉ�హరణ���   గల�.         
కృష��తన� ��  �ప�ర�  ��ట�ర�  ��  అంత�  కష���  ����� ���.        
అ�  ��� �  క�న�నద�  ���ట�  ���  స��న�.  ఎవ�న�  �ఃఖ��         
�ధ  ప��న� �  ���  ��కృ�� ��  తన�  గల  �త�   సంబంధ��         
�స� �ం�ట�  �రణమ�  కృష��తన�   వం�����.  క�క�  ఎవ� �న�  �నవ        
స�జ�న�  �యగల  అ�� న� త  ప�ప�ర  ��టన�,  ���  ���  ��క         
సమస� ల�� ం�  �ం�  ���ట�.  ఆ  �ధ��  �ద�భ���  ��కృష�భగ���        
భ� ��క �  �వ  యం�  �ల���ం��.  ఇ��  తన�ర�  సర� ��  ��� �         
తన  �వయం�  �ల��  �ం�  ��  పట�  ��కృ�� �ంత�  దయ�  క���ం��          
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�లభ��  మన�  ఊ�ంపవ�� �.  క�క�  అ��  వ� ���  �హ��  ���న         
�మ� ట   �వ� �క��   తప� క   ����.  

 
��ంశ�మన�,  ��� �క  �పదర� న�న  ��కృ�� �  �శ� �ప�,      

సర� ��  కబ�ం�  �ల�ప�,  చ��� జ  ����ప�  �డ  ��కృ�� �  �త�         
�పద�� ంపబ��.  ఈ  �ధ��  ఈ  �పదర� నల  క�� ం���  �ల�  ��కృ�� �.         
అం���  ఆ��న  �శ� �ప�  ��  ��� �  �ం�  ��కృ���  �పకట�  ���.          
��కృ�� �  సమస�  �ప�ల�  �����.  క�క�  ��� తత�� ��,       
వందల�ల�  �ల�ల�  కల�.  ��  భ��న�  స� యం�ప�న  �� �జ  �� మ�ందర         
�ప�  తప�   అత�  మ�  �  ఇతర  �ప�  �స�వ�న�  �ప�న�న�  ��.           
��కృ�� �  �� మ�ందర  �ప�న�  భ� �  మ��  ��మల�  ఆక� ���న��        
అత��  ఎల��� �  హృదయ�  నం�  �డగలర��,  అన� ��  �డ�ర�        
‘�బహ�   సం�త’  యం�  �ప� బ�న�.  క�క�  ��కృ�� �  స� యం�ప�        
�ప�న�న�  మ��  పరమ  ��ష��నద�  ఈ  ఏ�దశ  అ�� య�  ��ంశ��         
�ప��క� �   అవ�హన   ���నవల��న� �.  

 
��మద� గవ��త   యంద�   ‘�శ� �ప�’   అ�   ఎ�ద��� య�న�  

భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  
------  
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�� ద��� య�  

భ� ��గ�  
 
 
 

12.1  
అ��న   ఉ�చ  

ఏవం   సతత���    �   భ���� � ం   ప�� �స�   I  
�   �ప� �రమవ� క �ం   ��ం   �   �గ�త��:   II  

 
 

అ��ద�   

అ����  �ప�� ం��  :  �  భ� ��క �  �వ�  స�  త�న��  �����న  ��           
మ��  అవ� క ��,  ���ర  �బహ� ��  ఉ��ం���  అ�  ఇ����        
ఎవ�   �ప�    �గప����ల�   ��ంపబ���?  

�ష� �   
��కృష�భగ���  ��ర,  ���ర,  �శ� �ప�ల  ��� �  ప�  రక��న        

భ���  మ��  ��ల�  ��� �  ఇంతవర�  �వ�ం��.  ��రణ��        
ఆ�� �� �ల�  ��ర���  మ��  ���ర���  అ�  �ం�  తరగ���        
�భ�ంపవ�� �.  ��ర���న  భ���  తన  సం�ర�శ� ��  ����ం�       
పరమ����  భ� ��క �  �వ  �ల��  �ం��.  ���ర��  �పత� ���        
��కృ�� �  �వయం�  �ల�న�ండ,  అవ� క ���  ���ర��న  �బహ� ��       
ఉ��ం�ట   యం�   �ల��   �ం��.   

 
ఈ  అ�� య�న  పరత�� � ����  గల  అ�క  పద��ల�  భ� ��క �  �వ         

అన�  భ� ��గ�  అ�న�  అ�� త�మ�నద�  మన�  ����న� �.  ఎవ�న�        
������  స�� �త  �ంగత� ��  �ం�ం�న�  ��  భ� ��క �  �వ�  తప� క         
�� క�ంపవ��.  

 
భ� ��క �  �వ  �� �  ������  �పత� ���  ఆ��ం���       

��ర��ల�  ��వబ���.  ���ర  �బహ� ��  ఉ��ం�ట�  �మ�� �న       
��  ���ర��  లనబ���.  ������  ఏ  పద��  ఉత�మ  �నద�         
అ����క� డ  �ప�� ం���� �.  పరత�� � ����  ��ధ  �ర���  కల�.  ��        
��కృ���  ఈ  అ�� య�న  తన�  �యబ�  భ� ��క �  �వ�  అన�  భ� ��గ�          
అ�� త�మ  �నద�  ��ం���� �.  ������  �ంగత� ��  �ం�ట�       
భ� ��గ�.  ఇ�  ��� �  �పత� ��ర��  ��ండ  ��� �  �లభతర�న  �ధన         
��న�   �న� �.  

 
భగవ��త  �క�   �� ���� య�నం�  ��  ఆ�� �� క  ��� �ంగ       

మ��  ��క  �హ�  �ద��  మ��  పరతత�� �  �వ� �న        
సం�ర�తత�� మ��  ������  �వ�ం���� �.  సప���� య�న  అ��      
���  సం�ర�తత�� �  అంశ�న  �రణ��  తన  �శద�నంత��  సం�ర�  తత�� �         
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��న�  మర�ంపవ�న�  భగ���  ఆ��ం���� �.  ���      
అష���� య�న  శ�ర��  త� �ం�న��  సమయ�న  ��కృష�భగ���      
స� �ం�  �న��  �ంట�  ఆ�� �� క  జగ����  కృష��క�న�  �ర� బ�న�        
�ప� బ�న�.  ��కృ�� �  ��� �  స�  అంతరంగ�న  స� �ం��  వ� � �        
��లంద���  పరమ���� డ�  ష���� య�  �వరన  ��కృ���  స� ష���       
������ �.  ఈ  �ధ��  �న��  ��కృ�� �  స� �ప�  నం�  ఆస� ��         
క���ండ  వ�న�ట  అ��   అ�� య�ల  �ర�.  అ��  అ�� న� త        
ఆ�� �� ����.  

 
అ�న�  ��కృ�� �  స� �ప�  నం�  ఆస� ��  క���ండ�  ��        

�ంద�ం��.  అ��  అత�  �ప�  నం�  ��వ  అ�స���న  ��  తమ          
���ష� �లం�  జ�ల�  ��కృ�� �  �ం�  మర�ం�,  ��  సమస�  భ� ��  ��కర          
�బహ� �� �  ��న�  మర�న���  �య����.  పరతత�� �  �క�   అవ� క ���        
మ��  ఇం����త�న  (అ�ర�)  ���ర�బహ� �  �ప��  ఉ��ం�ట�       
��   ���న� ����.  

 
అ�� �� �ల�  �ం�తరగ�ల  ��  కల�.  �స�వ�న�  ఏ  ��న�        

�లభతర�  మ��  ఏ  తరగ�  ��  ��� �  ప����ల��  �పశ� �         
ప�ష� �ం�ట�  అ����  య�� ం���� �.  అన�  ��  ��కృ�� �       
స� �ప�  నం�  ఆస���  �న� ం�న  తన  ప�����  ��య����� �.        
అత�  ���ర�బహ� �  పట�  ఆస���  ���.  క�క  అత�  తన  ���          
�ర�త�న�  ��  ����నదల��.  �స�వ�న�,  ఈ  ��కజగ��  నం�  ��         
������  ఆ�� �� క  జగ��  నం�  ��  ���ర  అంశ��  �� �ంప  గ��ట          
��� �  కష��.  ఎం�కన�  పరతత�� �  ���ర  అంశ��  సం�ర���  అ���         
�ం�ట  ఎవ���  �ధ� �  ��.  క�క  “అ��  �ల��  వృ���ట  వలన          
�భ���?”  అ�  అ����  ��ప��  ��� �.  ఇతర  �ప�ల  న�� ం��         
అవగత�  ���నగ��ట�  ��ండ  తన  కృష���మ  యం�  కలత�        
సంభ�ంపనం�న  ��కృ�� �  స� �ప�  నం�  ఆస��డ�ట  పర�త�మమ�       
అ����  ఏ�ద��� య�న  అ�భవ�ర� క��  �గ�ంచగ���.  అ����      
��కృ�� �  �ప�� ం�న��  ఈ  �ఖ� �న  �పశ�   పరతత�� �  ��ర  మ��  ���ర          
�వ�ల�   గల   �ద��   �శ�క�ంపగల�.  

 
 

12.2  
��భగ���చ   

మ�� �శ�    మ�   �   �ం   �త� ���    ఉ�స�   I  
�శద��   పర�   ����   �   �క�త�   మ�:   II  

 
 

అ��ద�   

��కృష�భగ���  ప���  :  �  స� �ప�  నం�  మన�� �  ��ర��  ���          
అ��క��,  అ�క��న  �శద��  స�  న��   ఉ��ం�ట  యం�        
�����న��   అత� ంత   ప����ల�   ��   ��ం��.  
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�ష� �   
అ����  �పశ� �  స��న��  ��కృష�భగ���  తన  స� �ప��       

మన�� �  �ం��క�ం�  �శ�� భ��ల�  తన�  ఆ��ం���  �గ�  నం�        
ప����డ�  స� ష���  ��� ��� �.  సర� �  ��కృ�� �  �ర�       
�యబ��ం�ట  �త  అ��  కృష��తన� �న  �ల��న���  ఎ��  ��క        
కర� �ండ�.  అ��  కృష��తన� �న  నం�  �ద�భ��   �ల��� �  �ల��  �ం��.         
��� ���  అత�  జ�ం��ం��.  ��� ���  ��కృ�� �  ���   �శవణ�        
���ం��  ��  పఠన�  ���ం��.  మ���� ���  ��కృ�� �  �ర�        
�ప�ద��  �ద��  ���ం��.  �క  ��కృ�� �  �ర�  అవసర�న���        
ఖ��  ��ట�  అంగ��  ���ం��.  ��� ���  అత�  మం�ర��  ��         
భగ���  �జన��తల�  ��  ��భపర�ట  వం�  �ర� �లం�       
�ల���ం��.  ఈ  �ధ��  అత�  ఏ�  ��న�  తన  �ర� �ల�         
కృష�సంబంధ���  �య�ండ  �న�న�  గడప�.  అ��  కర�   సం�ర���        
స������   �ం��.  

 
 

12.3   -   4   
�   త� �రమ���శ� మవ� క �ం   ప�� �స�   I  

స�� �త�మ�న�� ం   చ   �టస�మచలం   ��వ�   II  
 

స�� య�� ���య��మం   సర� �త   సమ�ద�య:   I  
�   ���� వ��   ��వ   సర� �త��   ర�:   II  

 
 

అ��ద�   

��  స�� ం��య  ��గహ�  మ��  స�� ల  �డ  సమ�వ�  క��         
ఇం����త��,  సర� �� పక��,  అ�ంత� ��,  ��� ����,     
�శ� ల��,  ��ర��,  అవ� క �తత�� �న  పరతత�� �  ���ర  �వన�       
ప��ర���  ఉ��ం�  సర� �త���న  ��  �డ  అంత� �న  న��         
�ం��.  

�ష� �   
������న  ��కృ�� �  �పత� ���  ఆ��ంపక,  ప��  ��న�న  అ�        

గమ� ��  ��ంప  య�� ం���  �డ  �వ��  ఆ  పరమ  గమ� �న  ��కృ�� ��          
����.  “���   జన� ల  �దప  ����న��  �����  సర� స� మ�  ఎ��  న��           
శర��ం��.”  (భ,�.7.19)  అ�క  జన� ల  �దప  �న��  సం�ర�  ��న��         
�ం�నంత�  ��కృష�భగ���  శర��ం��.  ఈ  ��క�  నం�  �ప� బ�న        
��న�  న�స�ం�,  ఎవ�న�  ������  �రదల�న�,  ఇం��య�ల�       
�యం��ం�,  స�� ల�  �వ  ���,  సర� ��ల  సం�మ  �ర� �  లం�         
�ల�నవల�  �ం��.  అన�  �ప��క� �  ��కృష�భగ���  �రవల�న�       
����న� �.  అ��  �య��  సం������  క�గ�ల�.  అ��  ��కృ�� �        
సం�ర���  శర�  �ం�ట�  �ర� �  �న��  ��వతప��   �న�ంపవల�        
�ం��.  



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
 

��త�   యం�  పర�త� �  ��ట�  �న��  దర� న,  �శవణ,  ఆ�� దన,         
కర�   వం�  ఇం��య  �ర� �ల�  అ�కట�వ��.  అ�� �  అత�  పర�త� �         
సర� గ�డ�  ఎ�గగ���.  ఈ  సత� దర� న�  �మ� ట  అత�  ఏ  ���  �� �ంప�.          
అ��  �వన�  అత�  ��� �� దన��  ��ండ,  ఆత� �  ద�� ం�  �ం�ట�         
�న����,  జం��న��  న�మ  �ధ��  �డ�.  ��  ఇ��  ���ర         
�బ�� ���   ��న�   ��రణ   �న���   అత� ంత   క�న�న�.  

 
 
 

12.5  
� ��   �కతర���మవ� ��సక ��త��   I  

అవ� ��    �   గ���:ఖం   �హవ�� ర�ప� �   II  
 
 

అ��ద�   

పరమ����  అవ� క �  ���ర  తత�� �  నం�  ఆసక ��న  �త��  గల���         
��గ�  య�న�  ��ల  � �శకర�.  ఆ  ��న�న  �పగ�  ��ం�ట         
�హ��ల�   ఎల��� ��   కష�తర�.  

�ష� �   
పరమ����  అవ� క ��,  అ�ంత� �న  ���ర  తత�� �ర ��  న�స�ం�       

ఆ�� �� క��ల  స�హ�  ��న��ల��,  సం�ర�  కృష��తన� ��      
������  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న  ఆ�� �� ��  భ� ���ల�       
�ప� బ���.  ఇ�� �  ఇక� డ  ఈ  ��న�గ�న��,  భ� ��గ�న�  న�మ        
గల  �ద�  స� ష���  �శ�క�ంపబ�న�.  �వ��  �న��  భ� ��గ�  వలన         
�ం�  గమ� �న�  ��న�గ  ��న�  ��� నప� ���  అ�  ��� �  � �ష��న�.  ��          
భ� ��గ�  ������  �పత� ���  �ర��నం�న  అ�  అత� ంత  �లభ�న�        
��ండ  ��త� �  సహజ  ధర� �  �న� �.  ��త� �  అ���ల��  బ���         
��� �.  ���  ��  �హ��  �ద�  ��� ంత�ర� క��  అవ�హన  ����ట         
�ప�   కష��,  క�క  భ� ���  ��కృ�� �  ����గహ��  ఆ�ధ�య�న��        
అం�క�ం��.  ఎం�కన�  మన�� �  �����  �హ�వన  ��ర�  �ం�ట�,        
���  ఆ  �ధ��  అత�  అర� న�  ����ం��.  అ�న�  మం�ర��         
అ�� ��గహ  �ప��  గల  ������  ఆ�ధన�  ��క  �ప�మ�  �యబ�         
�జ  ��ల�.  ఆ�ధన  స�ణ��  (�ణస�త�)  మ��  ���ణ��        
(�ణర�త�)  అ�  �ం�  �ధ���  �ం�న�  �ద�జ� య�  �ం�        
�దర� న�  ల�ం��న� �.  భగ���  �ప�  ��క  �ణ�ల�       
��ం�ంపబ�ట�  మం�ర�  నంద�  ��గహ��  ఆ��ం�ట      
స���ధన�  అ�  ��యబ��.  ��  భగ���  �ప�  ఆ  �ధ��         
��క��న  �ల,  ���,  ��  �లవర �  పట�ల�  ��ంప  బ�న�  అ�న� ��          
�స�వ�న�   ��క�   ��ల�.   అ��   ������   �వ� స� �ప�   �న� �.  

 
ఒక  ��రణ  ఉ�హరణ�  ఇక� డ  �ప� వ�� �.  మన�  మన  �ర�         

మధ� �న  ���   త�����ల�  ���ం��.  మన�  ఆ  ����        
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ఉత�ర�ల�  ��న�  అ�  ఎ�వం�  ఆటంక�  ��ం�  గమ� �� న��  ���.         
��  ఏ��  �త���  �క  త��  ��� లయ�  ���  �ప��క�ంప  బడన��          
అ�కరణ�ర� క�న  న��  ���  అ��  �ర� ��  �య�ల�.  అ��        
‘అ�� ��గహ�’  అ�  ��వబ�  ‘����గహ’�ప��  భగ���  ����కృత�న       
����ధ� ��  క����� �.  �స�వ�న�  ఈ  ‘అ�� ��గహ�’  ఆ  ������        
అవ�ర�.  భగ���  ఆ  �ప�  �� �  �వల�  �గ�ం��.  ������         
సర� శ� �మం��,  సర�   సమ��డ�ట�  భ���  �వ�  అ�� ��గహ  అవ�ర�        
�� �  �� క�ం��.  బద���త�  నం�  గల  వ� � ��  �కర� �  క��ం�ట�         
అతడ��   ‘అ�� ��గహ’   అవ�ర�   �� �   భ���   �వల�   �గ�ం��.  

 
క�క�  ������  ��ఘ�గ�  మ��  �పత� ��గ�  ��ట�  భ��న�        

ఎ��  కష���  ��.  ��  ఆ�� �� ����  �ర�  ���ర  �ర���  అ�స�ం�          
�రల�  �ర��  కష�తరమ��.  ��  ఉప�ష��ల  వం�  ��క  �గంథ�ల  �� �          
������  అవ� క ��ప��  అవగత�  ����,  �ష�  అభ� �ం�,  ��యంద�        
అ�చర  �వ�ల�  అవ�హన  ���నవల�  �ం��.  ఈ  ��న�ల  న�� ం��         
��  అ���  �ందవల�  �ం��.  ��న� �న�ల�  ఇ�  అంత        
�లభ�న�  ��.  ��  కృష��తన� �న  భ� ��క �  �వయం�  �ల��న��        
�వల�  ������న  ఆ�� �� ���� �  �ర��� �శ�  నం�  వ� �ం��,       
����గహ�ల�  �కమపద���  �పణ����,  ��కృ�� �  మ�మల�  �శవణ�       
���,  భగ����  అ�� ంపబ�న  ఆ�ర��  �ప�ద��  ��ం��       
������  అ�  �లభ��  అ���  �ందగ����.  �ట��వ��       
పరత�� � ���  క�గక  ��టమ�  �ప�ద��  ��న  అ�కష��న  �ర���        
���ర���  అనవసర��  ఎ�� ��ర�ట�  ఎ��  సం�హ�  ��.  ��        
��ర��  ఎ��  �ధ,  �ప�ద�,  కష��  ��  ��ం�  ������  �పత� ���          
�ందగ���.  ఇం��  సంబం�ం�న  �షయ�  ��మ�� గవత�  (4.22.40)       
నం�  �డ  గల�  :  �న��  �వర�  ఏ  �ధ���న�  �������  శర�           
�ందవల�  �న� �� �  (ఈ  శర�గ��  భ� �  అ�  ��)  అ��  ��ట�  బ���           
�బహ� మన��,  �బహ� �  ����  �����ట�  �శమప��,  తమ  ��త�        
నంత��  ఆ  �ధ��  గ��న�  ఫ�త�  � �ష�తర�  �గల�.  క�క  �వ�  ఫ�త�           
అ�శ� త�  �న� ం�న  ఈ  � �ష�తర�న  ఆ�� ���  �ర���  ఎవ� ��        
అ�స�ంప�ద�   ఇక� డ   ఆ��ంపబ��న� �.  

 
���  �శ� త�న  �పత� �త� .  అ��  ��� �న  ���  ���ర  �బహ� �న         

�న�  ���న�  తన  �జస� �ప�న�  సంబం�ం�న  ‘స�’,  ‘��’,  (�త� �న,         
��నమయ�న)  అంశ�ల  అ����  �ందగల�.  ��  అత��  ‘ఆనంద�’  అ�         
అంశ�  ��త�  అ����  ��.  ��న�గ  ��న�న  అత� ంత  �����న��         
ఆ�� �� క��  ఎవ�న�  భ���  కృప�  భ� ��గ�  �క  భ� ��క �  �వ�  �వ�� �.          
అ��  భ� ��గ�  వ�� న�  ఆ  ���ర  �వ��  అత�  ��వ�ల�.  క�క  అ�           
��కర�  �వ�� �.  క�క  అత�  ఆ  అవ� క �  తత�� ��  ఆ��ం�  బద���,          
అ�� స�లమం��  మ��  అ�భవ�లమం��  �డ  ఎల��� ��  కష��ల�       
��య�  �ం��.  �స�వ�న�  �ప���త� �  ��క��  స� తం�త�న�.  ఈ        
అవ� �����  తన  ఆనందమయ  తత�� �న�  ����  వ� ��క�నద�  అత�        
తప� క  �గ�ంపవ��.  క�క�  ఈ  ��న��  ఎవ� ��  అవలం�ంప  ��.         
�ప�����  భ� ��క ��వ  యం�  సం�ర�  �� పక��  క��ం�  కృష��తన�         
�ర��  అ�� త�మ�న�.  అ��  ఈ  భ� ��క �  �వ�  �స� �ం�న�  �న��         
����డ�  �ప�ద�  కల�.  ఈ  ��క�న  �ప� బ�న��,  ఇం����త��,        
అవ� క ���  అ�న  అ�ంత�   తత�� ��  �� న��  ఏ��గ�  ��  ��న��         



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
ఎన� ��  �ఖ� ��  ఈ  �గ�న  ��త� �ంప�డ�.  అ�  ��కృష�భగ����        
ఆ��ంపబడ��.  

 
12.6   -   7  

�   �   స�� �   క�� �   మ�   సన� � స�    మత� �:   I  
అన�� �వ   ��న   �ం   �� యన�ఉ�స�   II  

 
��మహం   స�ద���    మృ�� సం�ర�గ��   I  
భ��   న   ���� ర �   మ�� ��త�త��   II  

 
 

అ��ద�   

��  ఓ  ��� !  సర� కర� ల�  ��  అ�� ం�  అన� �ంత  �క  ��  భ���,           
మన�� �  �  యం�  లగ� �  ��  స�  న��   �� �ం��,  �  భ� ��క �           
�వ�  న��   ఉ��ం��  ���  ��ఘ�  జననమరణ  �ప  సం�ర  �గర�          
�ం�   ఉద��ం��.  

�ష� �   
��క  ��త�  �ం�  భ���  �ంట�  భగ����  ఉద��ంప  బ���.         

క�క  భ���  �ప�   అదృష�వం�ల�  ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.  �ద�భ� ��క �         
�వ  యం�  �ల��న  �న��,  భగ���  మహత��డ��  మ��  ��త�          
అత��  �వ�డ��  అ�భవ�ర� క��  �గ�ం��.  భగ���  ��ం�ట�       
���   �జధర� �.   అత���   �య��   ‘�య’�   ��ంపవల�వ�� �.   

 
�ర� �  ��పబ�న��,  భ� ��క �  �వ�త�  భగ���  మహత�� �       

�� �ంపబ��.  క�క  �ప��క� �  ప��ర�భ���  �వ��.  ��కృ�� �  �ం�ట�        
��  తమ  మన�� ల�  ��కృ�� �  �న�  సం�ర���  లగ� �  �యవ��.  ��          
��కృ�� �  �ర�  కర� �న�ంపవ��.  ��  ఏ  రక�న  కర�   యం�  �ల��న�  ���           
�వల�  ��కృ�� �  �ర�  �యవ��.  అ�  భ� ��క �  �వ�  �ప�ణ�.  భ���          
������  సంతృ��  పర�ట  కం��  అన� �న  ఇతర  ఏ  ����  �ర�.  ��కృ�� �           
సంతృ��  పర�ట�  భ���  ��త  ల�� �.  అ����  ����త  సం��మ�  నం�          
��న��,  భ���  �డ  ��కృ�� �  సంతృ���  సర� ��  �� గ�  �యగల�.  అ��          
��న�  ��  �లభ�న�.  �న��  తన  ��� క �  ధర� �ల�  �ర� � ��� �,         
“హ�  కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ�  �మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”                  
అ�  మ�మం�త��  స� �ంపవ��.  అ��  �వ� స� రణ  అత��  ������న        
��కృ�� �   ��న�   ఆక� ���   ���.  

 
ఆ  �ధ��  తన�వ  యం�  �ల��న��  �ద�భ���  సం�ర  �గర�  �ం�          

�ంట�  ఉద��ం�న�  ������  ఇక� డ  ���న�  ����� �.       
�గ�ధన�  నం�  ��గ�  ��ం�న��  �గ��న�  �� �  తమ        
ఇ�� ��ర�  ఆత� �  ��  ��న  �క�న�  బ��  �యగ����.  అ��,         
ఇత��  అ�క  �ధ�ల  ఈ  అవ�శ�ల�  ఉప��ం�  �ం��.  ��  భ����          
సంబం�ం�నంత  వర�  భగ���  స� య��  ���  తన  �ంట��  ��న�         



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.  భ���  ఆ�� �� క  జగ���  ��ట�  �ప�          
అ�భవ���    �నవసర�   ��.   

 
ఈ   �షయ�న   ‘వ�హ��ణ�’   నం�   ఈ   ��క�   గల�   :  

 
న��   పరమం   �� నమ�� ��గ�ం   ��   I  
గ�డస� ంధ��ప�    య�చ� మ�   ��త:   II  

 
ఈ  ��క�  ��ంశ�మన�  భ���  తన  ఆత� �  ఆ�� �� క  �క�ల�         

బ����ట�  అ��ంగ�గ  పద���  అభ� �ంపనవసర�  ��.  ఎం�కన�,       
������  స� య��  ఈ  �ధ� త�  వ�ం��.  ��  స� య��        
త�ంప����� న�  ������న  ��కృష�భగ���  ఇక� డ  స� ష���      
��� ��� �.  ���  త��దం���  ర�ణ  �షయ�న  సం�ర�  �శద�వ�ం�        
�ం�ట�  అత�  ���  ��� �  �ర�తమ��.  అ��  భ���  ���� స��         
ఇతర  �క�ల�  �ర  య�� ంప  నవసర�  ��.  ������  అ�ర�న  కృప�          
�ంట�  తన  గ�డ  �హన��  అ��ం�  భ���  సం�ర  �గర�  �ం�          
ఉద��ం��.  స��ద��  ప�న��  ఈత�  ఎంత�  �ప�   �ర� ��న�        
ర�ంపబ�ట�  ��వ��  ఎంత  య�� ం�న�  తన���  ర�ం��న��.  ��        
ఎవ�న�  ��త  నం�ం�  ���ం�  అత��  ��  ��న�  అత�  �లభ��          
ర�ంపబ��.  అ��  భగ���  �డ  భ���  సం�ర�గర�  �ం�  ఉద��ం��.         
అం�ల�  భ���  �లభ�న  కృష��తన�   ��న��  అభ� �ం��  ����        
భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��  �ం�ట�  �యవల��.  క�క�        
���మం��  ఇతర  �ర��  ల�� ం�  కం��  భ� ��గ,  భ� ��క �  �వ�  ఎల���          
���న� �వ� వ��.   ‘��య�య�’   నం�   ఇ��   సమ��ంపబ�న�   :  

 
�   �   �ధనసంప��:   ���ర�చ�ష��   I  
త�   ��   త��� �   న�   ��య��శయ:   II  

 
�న��  �మ� కర� �  ��  �న�క  కల� ���న��  ��నస��ర�న       

వం�  ��ధ  ��న�లం�  �ల�న�ద��  ఈ  ��క�  ��ంశ�.  ������         
�డ  భ� �  క��న��  ఇతర  �గ��న�ల  �� �  �న�క  కల� న�,         
క�� చరణ�,  యజ��,  �న�  వం���  �� �  క��  �ప�జన�  ల�� ం��         
�ందగల�.   భ� ��క �   �వ   �క�    �ప�� క   వర�న���.  

  
�వల�  “హ�  కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ�  �మ  హ�  �మ  �మ                

�మ  హ�  హ�”  అ�  �మసం�ర �న�  ��ట  �� �  భ���  పరమల�� ��          
�లభ�గ�  మ��  �ఖకర�గ�  �ందగల�.  అ��  ల�� ��  �ం�ట  మ�         
�   ఇతర   ధర� ��న�   �త�   �ధ� పడ�.  

 
భగవ��త   ��ంశ�(18.66)   నం�   ఇ��   �ప� బ�న�   :  

 
సర� ధ�� �   ప�త� జ�    ��కం   శరణం   �వజ   I  

అహం   �� ం   సర� ����    ����� �   �   �చ:   II  
 



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
ఆ�� ����  సంబం�ం�న  ఇతర  ��న�  ల�� ం��  త� �ం�       

�న��  కృష��తన� ��  భ� ��క �  �వ�  ��త�  ఒన�ంచవ��.  అ�        
�న��  ��త  సం����  �ం�న���  �యగల�.  ������  అత�  సం�ర�         
�ధ� త�  వ�ం��  క�క  అత�  �ర� జన� ���  �ప�ర� �ల�  ప�గ�ంచ        
నవసర�  ��.  ��న  �న��  ఆ�� �� ����  �షయ�  నం�  తన�  ��          
స� య��  ఉద��ం���ట�  వ� ర ���  ఇతర  �పయత� ���  �యనవసర�       
��.  �ప��క� �  సర� శ� �మం���,  ������న  ��కృ�� �      
శర��ం���   �క!   అ�   ��త�   అ�� న� త   ప��ర�త� �.  

 
 
 

12.8   
మ�� వ   మన   ఆధత� �    మ�   ���ం   ��శయ   I  
�వ�ష� �   మ�� వ   అత   ఊర�� ం   న   సంశయ:   II  

 
 

అ��ద�   

�����డ�న  �యం�  �  మన�� �  ��ర��  ����.  �        
���నంత�  �  యం�  ��క ��  ���.  ఈ  �ధ��  స�  �  యం�           
��   �స� ంశయ��   �వ�ం��.  

�ష� �   
��కృష�భగ���  భ� ��క �  �వయం�  �ల��న��  ఆ  �������       

�పత� �  సంబంధ��  క��  ��ం��.  క�క  ఆరంభ�  �ం��  అత�  ���          
ఆ�� �� కమ�  ���ట�  ఎ��  సం�హ�  ��.  �స�వ�న�  భ���న� ��        
��క���  నం�  ��ండ  ��కృ�� �  యం�  స�  ����ం��.  ��కృ�� ��         
మ��  అత�  �మ�న�  �ధ�  ��;  క�క  భ���  ‘హ�కృష�’         
మ�మం�త��  ఉచ� �ం�నంత�  ��కృ���  మ��  అత�  అంతరంగశ� �  భ���        
�హ� �  �ట� ���.  భ���  ��ధ  ప�ర ��ల�  ��కృ�� న�  సమ�� ం�న��        
��కృ���  �పత� ���  ఆ  ఆ�రప�ర��ల�  �గ�ం��.  �మ� ట  అ��        
�ప�ద��  �� క�ం�న  భ���  కృష�మ�డ��.  ఈ  ��న�  భగవ��త        
యం��,  ఇతర  �ద�జ� య�  నం��  ఉప��ంపబ�న�,  అ��  భ� ��క �        
�వయం�  �ల��న��  అ�  ఎ��  �ధ� మ��  �షయ��  అవ�హన        
���న�ల�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
12.9  

అథ   �త�ం   స���ం   న   శ�� �   మ�   ��ర�   I  
అ�� స��న   త�   ���� �� ం   ధనంజయ   II  

 
 

అ��ద�  

��య�న  ఓ  అ���!  ధనంజ�!  ��ర��  �  యం�  మన�� �  లగ� �          
�య  ��  సమ��డ�  ���,  భ� ��గ�  నంద�  ����న�ల�        
అ�స�ం��.   ఈ   �ధ��   న��    �ం�   ��క�   వృ��   ����� .  

�ష� �   
ఈ  ��క�న  భ� ��గ�న�  సంబం�ం�న  �ం�  ��న��       

��ంపబ�న�.  అం��  �ద��  �వ� ��మ  �� �  ������న  ��కృ�� �  పట�         
ఆస� ��  �స�వ��  వృ������న  ���  అన� �ంపబ��.  �ండవ�,  �వ� ��మ        
�� �  ������  యం�  ఇంక�  ఆస� ��  �ం�ం�ం��న�  ���        
అన� �ంపబ��.  ఈ  �ండవ  తరగ�  ���  ��ధ  రక��న  ��  ��న��          
�� ��ంపబ��న� �.  అంత� �న  ��కృ�� �  పట�  ఆస� �  క��న  ����        
�న��(కృ����గ���)   ఉద��ంపబ�ట�   ���   అ�స�ంపవ�� �.  

 
భ� ��గమన�  ఇం��య�ల  ప���కరణమ�  �వ�.  �ప��త�  ��క       

����  ఇం��య��  ఇం��యతృ��  యం�  �ల��  �న� ం�న  స�        
అప��త��  �ం��.  ��  భ� �  ���� స��  ఈ  ఇం��య��        
ప��త�ల��.  ప��త����  అ�  �������  �పత� �  సంబంధ��       
�ం��.  ఈ  ��క  జగ��  నం�  ��క  యజ��న�  �వ���  �ల��          
�ండవ�� �,  అ�న�  అత��  �జ�న  ��మ�  ��ంప�,  �వల�  �ంత         
ధన�  �ర�  అత��  ��ం��.  అ��ధ��,  యజ���  �డ  ��మ�         
క���ండ�.  �  �ం�  �వ�  �గ�ం�,  ��  �ంత  ధన����   �ం��.          
క�క  ఇక� డ  ��మ  య��  �పశ� �  ఉద�ంప�.  ��  �న��  ఆ�� �� క          
��త�  నం�  �ద���మ  ����  ఉద��ంప  బడవల�న�.  �ప��త  ఇం��య�ల�         
�ర� �ంపబ��   భ� ��క �   ���� స�   �త�   అ��   ��మ���   ����ంపగల�.  

 
�ప��త�  ఈ  భగవ��� మ  �ప��క� �  హృదయ�  లం��  ���ణ�        

�న� �.  అ�  హృదయమం�  అ�క  �ధ���  వ� క ��  �యబ�  �న� �         
��క  సంపర� ��  క��త�  �ం��.  క�క�  హృదయ��  �దట  ��క         
సంపర� �  �ం�  �����ంపవ��.  త�� �  ���ణ�  �న� ��  సహజ�న        
కృష���మ  �ంట�  �గృత�  �గల�.  ���  అ�స�ంప  వల�న  ��నమంత�         
ఇ��.  

 
భ� ��గ�  నంద�  �ధనభ� ��  అభ� �ం�ట  �ర�  �న��  �����న        

ఆ�� �� ���� �  �� �శ�  న�స�ం�  ���   �యమ�ల  న�స�ంపవ��.       
భ���  ��త:�ల�న�  ��ద��  �� న�చ�ం�ట,  మం�ర�న�  ���        
��ర �నల�  అ�� ం�ట,  హ�కృష�  మ�  మం�త��  జ�ం�ట,  ����గహ�ల  �ర�         
�ల�  �క�ం�ట,  ����గహ�ల  �ర�  �గ�ప�ద��  �ద��  ��ట  త�ప�         
�ప�ద��  �గ�ం�ట  వం�  �ర� �ల�  �యవల��.  ఇ��  అత�        



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
అ�స�ంపవల�న  �యమ  �బంధనల�క�  గల�.  అత�  భగవ��త  మ��        
��మ�� గవత��  �ద�భ��ల  �ం�  �త� �  �శవణ�  �యవ��.  ఈ  �ధ�న         
అ�� స�  ఎవ� ��న�  భగవ��� మ  ����  ఉద��ంపగల�.  అ�� డత�       
�శ� య��  భగవ��మ��  �రగల�.  ఆ�� �� ���� �  �� �శ�  న�స�ం�       
�యమ  �బంధనల�  ఆచ�ం�  భ� ����� స�  ఎవ� ��న�  �శ� య��       
భగవ��� మ   ����   ���గల�.  

 
 

12.10  
అ�� �   ప� సమ��   �   మత� ర� పర�   భవ   I  
మదర�మ�   క�� �   �ర� �   ���మ�ప� � �   II  

 
 

అ��ద�   

భ� ��గ  �యమ�ల�  �డ  ��  అభ� �ంప�ల��  �  �ర�  కర�          
�న�ం�ట�  య�� ం��.  ఏలయన  �  �ర�  కర� ��ట  �� �  ��         
ప��ర�   ����   �ందగల�.  

�ష� �   
ఆ�� �� ���� �  �� �శ�  న�స�ం�  భ� ��గ�  నంద�      

���యమ�ల�  �డ  అభ� �ంప  ����  ������  �ర�  కర� ��ట        
�� �  ఈ  ప��ర�����  �ందగ���.  ఆ  కర� �  ఏ  �ధ��  �ర� �ంప  వ��           
అ��  �షయ�  ఏ�ద��� య�  ఏబ��దవ  ��క�న  ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న�.        
�న��  కృష��తన�   �ప��ద� మ�న�  అ��ల��  �ండవ��.  అ��       
కృష��తన�   �ప��ద� మ�న  �ల��న��  ఎం�మం�  భ��ల�  స�య��       
అం�ంపవ�� �.  క�క  ఎవ� �న�  భ� ��గ�  సంబం�ం�న  �యమ       
�బంధనల�  �పత� ���  అభ� �ంప  �క��న�,  �ర��  �ప�ర       
�ర� �కమ�ల�  �డ� డవ�� �.  �పపంచ���  �ప�  �ర� �  �ర�  �ంత  స�ల�,         
���బ�,  వ� వస�,  ప��శమ  ల�న�  అవసర��.  ఏ��  �� �ర�న�  స�ల�,         
���బ�,  ప��శమ  మ��  ���  న��ట�  వ� వస�  అవసర�న��,  ��కృ�� �         
�వ�ర�  ��  ఇ�య�� �  అవసర�ల��.  ��  ఆ  �ం�  కర� ల�         
���మన�,  ��క���  యం�  �న��  ఇం��యతృ��  �ర�  కర� ���.        
�ండవ  ����  కర� �  ��కృ�� �  సంతృ���ర�  ���.  అ�� డ�  ఆ�� �� క         
కర� య��.  ఎవ�న�  త�నంత  ధన��  అ�క��  క���న� �,  ��        
కృష��తన�   �ప�ర  �ర� �కమ�ల  �ర�  ��� లయ  భవన��  ��  మం�ర��         
��  ��� ంపవ�� �.  �క  కృష�సంబంధ  ���న��  ���ం�ట�       
�డ� డవ�� �.  ఇంక�  ��ధ��న  కృష�పరకర� ల�క�  గల�.  �న��       
అ��కర� ల  యం�  ఆస���  �ండవ��.  ఎవ�న�  తమ  కర� ల  ఫ�త��         
సం�ర���  �� గ�  �య�న� �  ��యం�  ���  �త�న�  కృష��తన�         
�ప�ర�  �ర�  �� గ�  �యవ�� �.  ఈ  �ధ��  కృష��త�� ద� మ        
�ప�ర�న�  ��  స� చ� ంద  �వ  �న��  �కమ��  అ�� న� త�న        
భగవ��� మ   ����   ఉద��ం��.   క�క   అత�   ప����డ��.  

 
 



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
12.11  

అ�తదప� శ��    �   క��ం   మ�� గ���త:   I  
సర� కర� ఫల�� గం   తత:   ��   య�త� ��   II  

 
 

అ��ద�   

అ�న�  ఒక�ళ  ��  �  �వన�  క��  కర� �  ��ట  యం��          
అసమ��డ�న�  సర� కర� ఫల�ల�  ���  ఆత� ���డవ�ట�     
య�� ం��.  

�ష� �   

�ం�క,  ��ంబ,  మతసంబంధ  ప����ల�  ��  ��  ఇతర  ఆటంక�ల�         
��  �న��  కృష��తన�   �ప��ద� మ  �ర� �కమ�ల�  �డ� డ�కవ�� �.  అ��        
�ర� �ల�  �పత� ���  ����న�  ��ంబస�� ల  �ం�  ఆటంక��  ��        
�క  ���   ఇతర  కష���  ��  క�గవ�� �.  అ��  సమస�   క��న��  తమ           
సం�త  కర� ఫల�ల  �� �  ల�ం�న  ధన��  ఏ��  ఒక  స�� ర� �న�  �� గ�          
�యవ�� న�  ఉప��ంపబ�న�.  అ��  ��న��  �ద�గంథ�లం�      
�వ�ంపబ�న�.  ��ధ��న  యజ���  మ��  �ప�� క  �ణ� �ర� �ల       
�క� (�ర� కర� ల  ఫలమంత�  ����ం�ట�  ��న  �ప�� క  �ర� ��)       
వర �న�  అ�క�  గల�.  ���  ��ట�  �న��  �కమ��  ��న����         
ఉద��ంపబడవ�� �.  కృష��తన�   �ర� �లం�  ఆస� �����  �డ  ��� ���       
ఏ�ఒక  ��� లయ�న�  ��  ఇతర  �ం�క  సంస��  ��  ��  కష�ప�  ఆ� �ం�న           
���  �న�  ���ం��.  ఇ��  �న�  �డ  ఇక� డ  సమ��ంపబ�న�.         
ఎం�కన�,  ఎవ�న�  తమ  కర� ఫల�ల�  �� గ�  ��ట�  అభ� �ం�ట        
�� �  �న��  �కమ��  తమ  మన�� �  �శ� య��  ���  ���న  గల�.  అ��           
�ద�����  అత�  కృష��తన� �  అన����  అవ�హన  �����.       
�స�వ�న�  కృష��తన� �  స� య��  మన�� �  ���  �యగల  �మర�� ��        
క���న� ం�న  అ�  మ�  �  ఇతర  అ�భవ�  �న�  ఆ�రపడ�.  ��          
కృష��తన� ��  �పత� ���  అం�క�ం�ట�  ఆటంక��  క��న�,      
�న�డ��  తన  కర� ఫల�ల�  �� గ�  �యవ�� �.  క�క  ఆ  �ధ��         
సంఘ�వ,  స�జ�వ,  ���వ,  �శ�  �ర�  �� గ�  వం����        
అం�క�ంపవ�� �.  ఎం�కన�  �న��  ��వలన  ఎ�� �  ఒక�� �       
������  �ద���మ�క �  ������  �వ�� �.  క�క�  భగవ��త  (18.46)  నం�  :          
“యత:  �పవృ���� ��ం”  ��కృ�� �  �వ� �రణమ�  ��య�న� �,  �వ� �రణ�       
�ర�  ఎవ�న�  �� గ�  �య  �శ� �ం�న�  అ��  �� గ��న�  �త  అత�          
��కృ�� �   �వ� �రణమ��   అవ�హన�   �కమ��   అ��ంచగల�.  

 
 
 
 
 
 
 



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
12.12  

���   �   �� నమ�� ��   ����� � నం   ��ష� �   I  
�� �త� ర� ఫల�� గ�� � ��� ��రనన�ర�   II  

 
 

అ��ద�   

ఈ  అ�� స��  ��  �య�క��న�  �� నస��ర�న�  నం�       
����డవ��.  అ�నప� ���  �� న�  కం��  �� న�,  �� న�       
కం��  సర� కర� ఫల  �� గ��  ��న���.  ఏలయన  అ��  సర� కర� ఫల        
�� గ�   వలన   �న��   మన�� ం��   �ందగ���.  

�ష� �   
గడ�న  ��క�లం�  �ప� బ�న��,  భ� ��క �  �వ  �ం�  రక��.  భ� ��గ         

�క�   ���యమ�ల  న�స�ం�  ��  �ర��  ఒక�  ��,  ������         
యం�  ���  ఆస� ��  క���ం�  �ర��  మ�క�.  కృష��తన�   �యమ�ల�         
�స�వ��  ��ంప��  ��  ��నస��ర�న  ��ట  ఉత�మ�.  ఎం�కన�,  అ��         
��నస��ర�న�  �న��  తన  �జ����  అవ�హన  ���నగల�.  అ���� న�        
�కమ��  �� న����  �ం�ంద  గల�.  �� న�  వలన  �కమ��  �న��         
������  అవ�హన  ���నగల�.  ఆత� �  �బహ� �  అ�  ��య��ట�        
���   ��న��  గల�.  భ� ��క �  �వయం�  �ల��ట�  ఆస���  ���  ��          
అ��  �� న��  అవలం�ంపవ�� �.  అత�  అ��  �� న�  �య���  ��క         
�గంథ�  లం�  ��హ� ��,  �����,  ��� �,  ���ల�  ��ంపబ�న  ��� క �         
ధర� �ల�  ��ంపవ�� �.  ���  మన�  భగవ��త  యంద�  �వ�  అ�� య�         
�ం�  ����గ����.  ��  అ��   �ర��  లం��  �న��  తన         
కర� �క�   ఫల��  �� గ�  �యవల��  �న� �.  అన�  కర� ఫల�ల�  ఏ�         
స�� ర� �   �ర�   ����ంప   వల�   �ం��.  

 
��ంశ�మన�,  అ�� న� త  గమ� �న  ������  ��ట�  �ం�       

��న��  గల�.  ఒక  ��న�  �క��గ�  వృ��  �� �  ��,  �ండవ�  �పత� �           
��న�.  కృష��తన� �న  భ� ��క �  �వ  �న�� ట  �పత� �  ��న�.  ఇతర         
��న�  నం�  �న��  కర� ఫల�� గ�  �యవల�  �ం��.  అ�� �        
�న��  ఆత� �� న  �����,  త��త  �� న�����,  ఆ  త��త  పర��� వ�హన         
�����  అనంతర�  ������న  ��కృ�� �  అవ�హన�  �రగల�.  �న��  ఈ         
�కమ��న��  ��  �పత� �  ��న��  ��  ఎ�� �వ�� �.  �పత� �  ��న�         
అంద��  �ధ� �  ��.  క�క  ప��  ��న�  �డ  మం��.  ��  అ�����  ప��            
��న�  ఉప��ంప  బడ�ద�  మన�  �గ�ంపవ��.  ఎం�కన�,  అత�        
ఇ�వర�  ��మ�  ������న  ��కృష�భగ���  భ� ��క �  �����  యం�        
�ల���ం��.  అ�����  యం�  �ల��న��  �ర�  ఆ  ప��  ��న�         
�� ��ంపబ�న�.  ��  �� గ�,  ఆత� �� న�,  �� న�,  �బ�� ���,       
పర��� ����  �కమ��  వృ���ం�  ��న��  తప� క  ��ంపవ��.  ��        
భగవ��త  యం�  �పత� �  ��న�  ���   �ప� బ�న�.  క�క  �ప��క� �  �పత� �          
��న��  �� క�ం�  ������న  ��కృష�భగ����  శర�  �ందవ�న�       
ఆ��ంపబ��.  

 



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
12.13   -   14  

అ��� ��    సర� ���ం   ��త:   క�ణ   ఏవ   చ   I  
�ర� �   �రహం�ర:   సమ�ఃఖ�ఖ:   ��   II  

 
సం�ష�:   సతతం   ��   య�త�    దృఢ�శ� య:   I  
మయ� �� తమ������    మద� క �:   స   �   ��య:   II  

 
 

అ��ద�   

�� ష�  �����,  ��లంద���  దయ�  ��న  �����,       
యజ��త�   �వ�  �����,  అహం�రర����,  �ఖ�ఃఖ��      
�ం�ం�  యం��  సమ�వ�  కల���,  సహన����,  స�       
సంతృ�� ��,  ఆత� ��గహ�  గల���,  తన  మ����ల�  �  యం�        
లగ� ���  దృఢ�శ� య��  �  భ� ��క �  �వ  యం�  �మ�� �న��        
���   అ�   �   భ���   ��   ��� �   ����.  

�ష� �   
��ద��న  భ� ��క �  ��  �షయ�న�  ���  వ�� �  భగ���  ఈ  �ం�          

��క�లం��  �ద�భ� ��  �వ� �ణ  ల�ణ�ల�  వ� �ం�  ��� �.  �ద�భ���        
ఎ��  ప����  యం��  కలత�ంద�.  అత�  ఎవ� ��  �� �ంప�.  అ��ధ��,         
అత�  తన  శ���ల�  �డ  శ�����.  ��  అత�  :  “�  �ర� �పకర� ల           
�రణ��  ఇత�  �  శ����  వ� �ం�  ��� �.  క�క  ఎ��ం�ట  కం�          
కష���  స�ం�ట�  ��”  అ�  ��ం��.  ��మ�� గవత�(10.14.8)  ఇ��        
����న� �  :  “త��  �కం�ం  �స����  �ం�న  ఏ�త� కృతం  ��క�”         
అన�  భ���  కలత�  ���న�� �  ��  కష��  ����ం�న�� �  ���         
భగ���  తన  �  ��  కృప�  ��ం��.  “�  �ర� జన�   �ప�ల  వలన           
ఇ�� �  అ�భ�ం��న�   కష��  కం��  అత� ంత  �ర� ర�న  కష���  ��         
అ�భ�ంపవల�  �న� �.  ��  ������  కృప  వలన�  ��  �ందవల�         
�న� �వం�  ��నంత��  �ం�ట  ��.  ఆ  ���  స� ల� �గ��  ��త�         
�ం���� �”  అ�  భ���  ��ం��.  క�క�  అత�  �ఃఖ��త�  �న��         
ప�������   ఎ��న�  ��ల��� ��  �ం���,  కలత  �ంద�  ���,        
ఓ�� �  ��న���  అ��ం��.  భ���  తన  శ����  స�  �ప��క� �         
పట��  దయ�  క���ం��.  ‘�ర� మ:’  అన�  భ���  ��  ��క  శ�ర�          
�ద��  �షయ��  ����  ఎ��ట�  అత�  �హ�న�  సంబం�ం�న        
�ధల��,  కష��ల��  అ�క  ���న�   �వ� డ�  అర ��.  ��త� ���  �నం�న         
అత�  అహం�ర�  �ం�  �����  �ఖ�ఃఖ�లం�  స�  సమ�వ��        
క���ం��.  అత�  ���ణ��  క��,  భగ���  కృప�  ల�ం�న  ���డ�         
సంతృ��డ��.  కష��ధ� �న  ����  �ం�ట�  అత�  అ��  �పయ�� ంపక        
ఎల��� �  సంతృ���  �ం��.  ఆ�� �� ���� �  ��న  �ధనలం�  �ల��        
�ం�ట�  అత�  ప��ర�  ��  యనబ��.  ఇం��య�  ల�� �        
�యం��ంపబ�  �న� ం�న  అత�  ����  మ��  ��ర�శ� ��       
�ం��.  ఎవ� ��  ��ర�శ� య��  ��న  భ� ��క �  �వ  �ం�  అత��         
మరల� �నం�న,  ఆ  భ���  ��� �ద�ల�  ఎన� ��  �ప����  ��ల�.        
��కృ���  ��� �న  భగ��డ��  సం�ర�  ��న��  క���ం�ట�  అత��        



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
ఎవ� ��  కలత  పరచ��.  ఈ  �భల�ణ�  ల�� ��  అత�  తన         
మ����ల�  ����  ������  యం�  ���క�ం�ట�  సమ���  �యగల�.        
�స�వ�న�  అ��  ����క�న��  భ� ��క �  �వ  �స� ం�హ��  అ���        
క�� ం��.  ��  భ���  భ� ��క �  �వ  ���యమ�ల�  �శద��  అ�స�ం�ట         
�� �  అ��  �వ� ���యం�  �ల�నగల�.  సం�ర�  కృష��తన� ��  �యబ�        
అత�  కర� ల�  భగ���  స�  సంతృ��  �ం��ం�ట�  అ��  భ���  తన�          
��� �   ���డ�న�   భగ���   ��� ��� �.  

 
 

12.15  
య�� �� �� జ�   ��   ���� �� జ�   చ   య:   I  
హ��మర�భ��� ��� ��    య:   స   చ   �   ��య:   II  

 
 

అ��ద�   

ఎవ� ���  కష���  క��ంచ����,  ఎవ��త�  కలత�  ����  ���,        
�ఖ�ఃఖ�  లం��  మ��  భ��� గ�లం��  సమ����      
�ం�న��   �న��   ��   ��� �   ����.  

�ష� �   
భ���  ల�ణ��  ఇంక�  ���   ఇక� డ  వ� �ంపబ��న� �.  అ��  భ����         

ఎవ� ���  కష����,  �దన��,  భయ�  ��,  అసంతృ����  క�గ�.  భ���         
అంద�  పట�  దయ�  క���ం�ట�  ఇత�ల�  �దన  క��ం�న��  ఎన� ��         
వ� �ంప�.  అ��  ఇత��  తన�  �దన  క��ంప  య�� ం�న�  అత�  కలత          
�ంద�.  భగ���  కృప�  అత�  ఎ��  �హ� �భ�ల�  కలత  �ంద�ం�న���         
అ�� స�  ��ం��ం��.  �స�వ�న�  భ���  ఎల��� �  ����       
కృష��తన� �  నం��  భ� ��క �  �వయం��  �ల��  �ం�ట�,  అ��  ��క         
ప�����  అత��  ఎ��  కలత�  క��ంప�ల�.  ��రణ��  ��క�వన  క��న         
�న��  తన  ఇం��య  తృ���  ఏ��  ల�ం�న�  అ��నంద��  �ం��.         
ఇత��  ఇం��య  తృ���  ���న�  �ం�  ��  ���  �ందన�� ��  అత�          
అ�య�  ��ం��.  శ���  �ం�  ��  సంభ�ం�ట�  అవ�శ�న� �  అత�         
భయ�గ��డ��.  ఏ��  ఒక  �ర� ��  �జయవంత��  �ర� �ంప  �క��న�        
��ద�న�  ��య��.  ఇ��  కలత  ల�� ం���  అ���న  భ���  ��కృ�� ��         
పరమ��యమ��.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
12.16  

అన��:   ��ర��   ఉ���   గతవ� థ:   I  
స�� రమ� ప��� �   �   మద� క �:   స   �   ��య:   II  

 
 

అ��ద�   

��రణ  కర� ��న�ల  ��శ�ంప����,  ప�����,  సమ����,      
ఉ�����,  సమస�  �ధల  �ం�  �����న���,  ఏ��  ఫల�  �ర�         
��వకృ�   �య����   అ�   �   భ���   ��   ��� �   ����.  

�ష� �   
ఎవ� �న�  భ��న�  ధన��  అ�� ంపవ�� �.  ��  భ���  ��త�        

���  సం��ం�ట�  ఆ�టపడ��.  భగ���  కృప  �రణ��       
అ�పయత� ��  ధన�  ల�ం�న�  అత�  �ం���.  సహజ��  భ���        
�న�న�  క�స�  �ం����  �� న�  ���  భ� ��� �  �వ  �ర�  �ల���          
��న�  ��ద���.  ఈ  �ధ��  అత�  అంతర�  నం��  �హ� �         
నం��  �డ  సహజ�గ�  ���  క���ం��.  ��త�  సమస�  కర� ల         
�రమంత��  ����  ఎ���ం�ట  �త�,  ����క  ��స�ల  యం�        
��� స�  గల�డ�ట  �త�,  భ���ల��� ��  సర�   సమ���  �ం��.        
భ����� ��  ఒక  �ప�� క  ప��న  �రనం�న  �ం�ర���  �ం��.  అత�         
స�� ��ల  �ం�  �����  �ం�ట  �త  ఎన� ��  �ధపడ�.  అత�  తన          
�హ�  ఒక  ఉ��  అ�  ���  �న� ం�న  ఏ��  �హ�ధ�  క��న�  అత�           
���ం�  అ���  �ం��.  అ��ధ��  భ� ��గ  �యమ�ల�  ��ద�        
వల��న�వం�  ���ర��  అత�  య�� ంప�.  ఉ�హరణ�,  ఒక�ద�       
భవం��  ��� ం�ట�  �ప�   శ� ��మర �� �ల  అవసర�ం��.  అ��       
�ర� �కమ��  తన  భ� ��  �ం�ం�ం�  ��ట�  �భకర��  ���        
భ���న��  అ��  �ర� �ల�  అం�క�ంప�.  ��  భగ����  మం�ర��        
��� ం�ట�  అత�  �ద�ప��.  ���ర�  అత�  అ�� రక��న  ఇబ� ం�ల�        
స�ం��   ��   తన   బం��ల   �ర�   భవన��   ��� ం�ట�   య�� ంప�.  

 
 
 

12.17  
�   న   హృష� �   న   �� ��   న   �చ�   న   �ం��   I  
���భప��� �   భ� ���   య:   స   �   ��య:   II  

 
 

అ��ద�  

ఉ�� ం�ట  ��  �ః�ం�ట  ��  ��య���,  ��ం�ట  ��  �ం�ం�ట         
��  ఎ�గ���,  ���భ��  �ం�ం��  ���న  ���  అ�  భ���         
��   ��� �   ����.  

 
 



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�ష� �   

��క��న  �భనష���  సంభ�ం�న�� �  �ద�భ���  హర���  ��       
�క��  ��  �ంద�.  ����  ��,  ��� �  ��  �ంద  వ�న��  ఆ�ట��           
క���ండ�.  అ��,  ���  �ందనం��  కలత�  ����.  తన�  ��� �         
��య�న  ���  ��� �న��  అత�  ��ంప�.  అ��,  ��  ��న�         
ల�ంపన��  అత�  కలత  �ంద�.  అ��  భ���  సర� �భ�ల�,  అ�భ�ల�         
మ��  �ప�ర� �ల�  ఎ��� �  న��  అత�  ��క�� ం���  అ���        
�ం��.  ������  సంతృ���  అత�  అ�� రక�ల  కష��ల�       
అం�క�ం��.  భ� ��క �  ��  �ర� హణ�  అత�����  ఆటంక�  ��ల�.        
అ��   భ���   ��కృ�� ��   ��� �   ����.  

 
 

12.18   -   19  
సమ:   శ��   చ   ���   చ   త�   ��ప�న�:   I  
��ష��ఖ�ః��    సమ:   సఙ��వ��త:   II  

 
�ల� ��� ����� �   స����    �న   �న��   I  
అ��త:   ��రమ�ర� � ����    ���   నర:   II  

 
 

అ��ద�   

శ�����ల  �డ  సమ�వ�  క��న���;  ��వ�న�  లం��,       
��ష��లం��,  �ఖ�ఃఖ�లం��,  �ం����లం��  సమ���     
గల���,  �ష��ంగత� �  �ం�  స�  ��వ�  �ం����,  స�        
�న�  వ�ం����,  ���త�న�  సం���  �ం����,      
��స��న�  �క� �య����,  �� న�నం�  ����న���,  �      
భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న�����  అ�  �న��  ��  ��� �         
����.  

�ష� �  
భ���  ఎల��� ��  ��  �ంగత� �న�  �ర��  �ం��.  ��� ���        

�పశం�ంపబ�ట  మ�క�� �  �ం�ంపబ�ట  య�న�  �నవ  స�జ�       
స� �వ�.  ��  భ���  అ��  కృ��మ��న  �� �  అప���ల��,        
�ఖ�ఃఖ�ల��  స�  అ���  సహన��  క���ం��.  ��కృ�� ��       
సంబం�ం�న  �షయ�ల�  తప�   అత�  మ����  ��� �  చ�� ంపనం�న        
అత�  ‘��’  యనబ��.  ��  అన�  అస�  ��� డ�ండ  �ం�ట  అ�  అర ��           
��.  అసంబద���న  �షయ�ల�  చ�� ంప�డద�  అర ��.  �స�వ�న�       
�ప��క� �  అవసర��న  �షయ�ల�  చ�� ంపవ��.  ������  ��� న       
చర� �  భ����  అవసర�న�.  అత�  అ��   సందర� �  లం��  ఆనంద��         
�ం��.  ��� ���  ��ం�ట�  ��గల  ప�ర ��ల�  �ం�న�,       
మ���� ���  �ందక��న�  అత�  స�  సంతృ���  �ం��.  అత�  వస�         
�కర� �  ఎ���న�  �క� �య�.  ��� ���  అత�  �����ంద  వ�ంపవ�� �,        
మ���� ���  ��సవంతమ�  భవన�  నం�  �వ�ంపవ�� �.  ఈ  �ం�ం��        
అత�  ఆక� �ంపబడ�.  అత�  తన  ��� ����య�  నం��  మ��  ��న�         



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
నం��  ����  �ం��.  క�క  అత�  ���డ��  �ప� బ��.  భ���  ఈ          
�ణల�ణ�ల  వర �నల�  ���   �న����  కనపడవ�� �.  భ���  ఈ        
�ణల�ణ�  ల�� ం��  సం��ంపవ�న�  ��� ��� ట�  అ��  �యబ�న�.       
�భల�ణ��  ���  ఎవ� ��  �ద�భ���  ��ల�.  “హ�వభక �స�   ��        
మహ���:”  (�.గ.5.18.12)  అన�  భ���  �����  �భల�ణ��  ఉండ�ల�.        
క�క  భ����  �� �ంపబ�  ����  ఈ  �భల�ణ�ల�  �ం�ం�ం��వ��.        
��  ఈ  �ణ�ల�  ��ం�ట�  భ���  �ప�� క��  �పయ�� ంప  నవసర�  ��.          
కృష��తన� �  నం�,  భ� ��క �  �వ  యం�  �మగ� త  అ�న�  అ��         
�ణల�ణ�ల�   �ం�ం�ం�   ��ట�   సహజ���   అత��   �డ� ��.  

 
 

12.20  
�   �   ధ�� మృత�దం   య�క �ం   ప�� �స�   I  
�శద���   మత� ర�   భ����   �వ   �   ���:   

 
 

అ��ద�   

న��   పరమగమ� ��  ����,  అమృతపథ�న  ఈ  భ� ��క �  ��  �ర��         
న�స�ం��,  �శద��  ��యం�  సం�ర���  �����న  ��  ��        
అత� ంత   ����.  

�ష� �   
ఈ  అ�� య�  �ండవ  ��క�  “మ�� �శ�   మ�  �  ��”  (�  యం�  మన�� �            
సంలగ� �  ��)  �ం�  �వ�  ఈ  ��క�న  “�  �  ధ�� మృత�ద�”  (  ఈ  �త� ��             
ధర� �)  వర�  ��కృష�భగ���  తన�  ��ట�  గల  �వ� ��  ��న�ల�         
�వ�ం��.  ఈ  భ� ��క �  ��  �ర� ��  ��కృ�� న�  ��� �  ��య��.  మ��          
��యం�  �ల��న  ���  అత�  ��మ�  అ��గ�ం��.  ���ర        
�బ�� �సన  �ర��  నం�  �ల��న  ��  �����  �క  ������  �పత� �          
�వయం�  �ల��న  �����  అ�  అ����  �ప�� ం��.  ������  భ� ��క �         
�వయం�  �ల��  �ం�ట�  ఆ�� �� ����  పద��ల�  అత� ంత       
��ష�మ�ట�  ఎ��  సం�హ�  �ద�  ��కృ���  స� ష���  స��న�        
��� ��� �.  మ��  ��� లం�,  �న��  స�� ంగత� ��  �ద���మ  �క �        
�వయం�  ఆస� ��  �ం�ం�ం�  ��న��  �మ� ట  ������న       
ఆ�� �� ���� �  అం�క�ం�  అత�  �ం�  �శవణ�ర �నల�  ��ట�  ఆరం�ం�        
�శద�,  ఆస� �,  భ� ��వ�ల�  భ� ��క �  �వ�  సంబం�ం�న  �యమ  �బంధనల�         
��ం��  ��కృష�భగ���  �వ� �వయం�  �ల��న��  ఈ  అ�� య�న       
�ర ��ంపబ�న�.  క�క  ఆ�� ����  (��కృష�భగ���  �ం�ట�)  భ� ��క �       
�వ�  పర�త�మ  �ర�మ�ట�  ఎ��  సం�హ�  ��.  ఈ  అ�� య�న         
��పబ�న��  పరతత�� �  ���రతత�� �వన  మ�న�  �న��      
ఆ�� �� ����  �ర�  శర��ం�ట  వర�  ��త�  ఉ�త�న�.  అన�        
�ద�భ��ల�  �ంగత� ��  �ం�ట�  అవ�శ�  క�గనంత  వర�  ���ర        
తత�� �వన  �భకర��  �ం��.  పరతత�� �  ���ర�వన�  �న��       
ఆ�� �త� �చ�ణ  �ర�  ��� మ��  కర� ���,  �� �ం��,      
��నస��ర�న�  ���.  �ద�భ���  �ంగత� �  �ందనంత  వర�  �న���        



�� ద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
ఇ�  అవసర�.  ��  అదృష�వ���  ఎవ� �న�  కృష��తన� ��  భ� ��క �        
�వయం�  �పత� ���  �ల�నవ�న�  ��క�  వృ������న�,  ఆ�� ���       
నం�  �కమ��  ఒక  ���  �ం�  మ�క  ����  ��గ�ంచ  నవసర�          
��ం��.  భగవ��త  యంద�  ఈ  న�మ  గల  ఆ�  అ�� య�  లం�          
వ� �ంపబ�న��  భ� ��క �  �వ  ��� �  అ��ల�న�.  భగ���  కృప�  సర� �         
అ�పయత� �గ�  �ర� �ంపబ��.  క�క  అ��  భ� ��క ��వ  యం�       
�ల��న��   �హ�షణల   �ర�   �ం�ంప   నవసర�   ��.  
 

��మద� గవ��త   యంద�   ‘భ� ��గ�’   అ�   �� ద��� య�న�  
భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  

------  
  



�త�ద��� య�               భగవ��త   య�తథ�  

 
�త�ద��� య�  

�పకృ�,   ����,   �తన� �  
 

 
13.1   -   2  

అ��న   ఉ�చ   
�పకృ�ం   ��షం   �వ   ��తం   ��తజ��వ   చ   I  
ఏత�   ������ �   �� నం   ��యం   చ   �శవ   II  

 
��భగ���చ   

ఇదం   శ�రం   ���య   ��త�త� ��య�   I  
ఏత��    ���   త౦   ���:   ��తజ�   ఇ�   త�� ద:   II  

 
 

అ��ద�   

అ������  ప���  :  ��య�న  కృ�� !  �పకృ��  ��� �  ����         
(�క �)��� �,  ��త��  ��� �,  ��త�  ��ం�న���  ��� �,       
�� న��   మ��   �� నల�� ��   ��� �   ��   ��య����� �.  

��కృష�భగ���  ప���  :  ఓ  �ం��!  ఈ  �హ�  ��తమ��  మ��  ఈ           
�హ�   ���న��   ��త��డ��   ��వబ��.  

�ష� �  
‘�పకృ�’,  ‘����’(�క �),  ‘��త�’(�హ�),  ‘��త���’(��త�     

���న��),  ��న�,  ��నల�� �ల�  ���   ఎ�గవ�న�  అ����  ఉ�� హ        
ప��ం��.  అ����  ఈ  �షయ�ల�  ���   ��రణ  ��న�� �  ఈ  �హ�          
��తమనబ�న��,  �హ�  ���న��  ��త����  ��వబ�న��      
��కృష�భగ���  ����.  ఈ  �హ�  బద����  కర� ��త�.  బద���  ��క         
��త�న  ��� ��  �పకృ��  ఆ�పత� �  వ�ంపవ�న�  య�� ం��.  ఆ        
�ధ��  ��క  �పకృ��  ఆ�పత� �  వ�ం�  తన  �మర�� �  న�స�ం�  అత�          
కర� ��త��  �ం��.  �హ�  ఆ  కర� ��త�.  ఆ  �హ�  ఎ���?  ఆ  �హ�           
ఇం��య�ల�  ��న���.  బద���  ఇం��య  �ఖ�ల  న�భ�ంప���.  ఆ        
ఇం��య  �ఖ��  అ�భ�ం�ట�  గల  �మర�� �  న�స�ం�  అత��  ఒక         
�హ�(కర� ��త�)అం�ంపబ��.  క�క  �హ�  బద����  ��తమ�  �క       
కర� ��తమ�  �ప� బ�న�.  ��త� ���  ��ం�  అ��  �హ�  ���న��        
��త��డనబ��.  ��త�న�  మ��  ��త��న�  అన�  �హ�న�  మ��        
�హ�  ��ం�న  ���  న�మ  గల  �ద��  ఎ��ట  కష���  ��.  ఉ�హరణ�           
�ల� �  �ం�  వృ�� ప� �  వర��  �హ�నం�  అ�క  ��� �        
జ���న� �  �హ��  ��త�  ఏ  ���   �ంద�ం��.  ఈ  �ధ��         
��త�న�  మ��  ��త����  న�మ  �ద�  గల�.  ఇ��  బద����  ��          
�హ�  కం�  ��� డన�  అవ�హన  ���నగల�.  ���  �హ�  నం�  ����          
క��  �ం�న��,  ఆ  �హ�  �శవ�  �ం�  �ల� �న�,  �ల� �  �ం�          
�వన�న��,  �వన�  �ం�  వృ�� ప� �న�  ���   �ం��న� ద��       
మ��  �హ�  గల��  (�హయజ��)  తన  �హ�  అ��  ���          



�త�ద��� య�               భగవ��త   య�తథ�  

 
�ం��న� ��  ఎ�గన���  ‘���  �� �’  అ�  ��క�  �� �        
వ� �ంపబ�న�(2.13).  �హయజ���  ‘��త���’  అ�ట  స� ష��.  ���  “��        
�ఖ��  ��� �”,  “��  ���డ�”,  “��  ����”,  “��  �నక��”,  “��          
���ల��”  అ�  ��ం��ం��.  ఇ�  ��త���  ఉ���  ��త�.  ��         
��త���  �హ�  కం��  ��� �.  వ�స��ల  వం�  అ�క  వ���ల�  మన�          
����ం��న� �,  ��కం�  మన�  ��� లమ�  ఎ����.  అ��  ����        
ఆ��ం�న�  మన�  �హ�  కం�  ��� లమ�  స� ష���  ఎ�గగ����.        
��  ��  ��  ��  �హ�  గల  ��వ�న�  ��త��డ��  అన�  కర� ��త��           
ఎ��న  �రమ��  �ప� బ���.  �హ�  ��త�  �క  కర� ��తమ�        
��వబ��.  

 
భగవ��త  యంద�  �ద�  ఆ�  అ�� య�  లం�  �హ�  ���న  ���          

(���)  ��� �  మ��  ఎ������  అత�  ������  ఎ�గ  గలడ��         
�షయ��  ��� �  �వర��  వ� �ంపబ�న�.  భగవ��త  న�మ  గల  ఆ�         
అ�� య�లం�  ������  ��� �  భ� ��క �  ��  �షయ�న  ��త�         
మ��  పర�త� ��  న�మ  గల  సంబంధ��  ��� �  వ� �ంపబ�న�.  ఈ         
అ�� య�  నం�  ������  �వ� ����  మ��  ��త�   �క�   పరతం�త         
����  స� ష���  ��పబ�న�.  ���  అ��   ప����ల  యం��        
పరతం���న�,  మ��  �రణ��  ��  �ఃఖ�ల  �ల���� �.  ��        
�ణ� కర� ల�  ��నవం��న�  ఆ� �,  ����,  అ�� � �,  ���  అ�  ��ధ  �ప�ల�          
పరమ����  ���ర�  �డ  వ� �ంపబ�న�.  ఇ�� �  ఈ  �త�ద��� య�        
ఆరంభ�  �ం�  ���  ��క  �పకృ��  ఎ��  సంపర� �న�  వ�� �  మ��  ఏ           
�ధ��  అత�  �పకృ�  బంధ�ల  �ం�  ��కృష�భగ���  కృప�  �మ� కర� �,         
��నస��ర�న�,  భ� ��క �  �వ  య��  ��ధ  ��న�ల  �� �  ����డ��         
�వ�ంపబ�న�.  ���  ��క  �హ�  కం��  ����  ��� �నప� ���        
ఏ��ధ��  అత�  ���  సంబంధ�  గల�డ��.  ఆ  �షయ�  �డ         
�వ�ంపబ�న�.  

 
 

13.3  
��తజ�ం   ��   �ం   ���   సర� ����   �రత   I  

��త��తజ���   �� నం   యత��   �� నం   మతం   మమ   II  
 
 

అ��ద�   

ఓ  భరతవం���!  సర�   �హ�లం��  ��  ��  ��త��డన�  ��         
ఎ���.  �హ��  మ��  �హ�  ���న  ���  �����ట�        
�� నమనబ��.   అ��   �   అ���య�.  

�ష� �  
�హ�  మ��  �హ�  ���న��  ��� �,  ఆత�   మ��  పర��� �         

��� �  చ�� ం�న��  భగ���,  ���,  ��క  ప�ర ��  అ�  ��         
���� ంశ��  మన�  �చ�ం��.  కర� ��త�న  �ప�  �హ�  నం�  ��త� ,         
పర�త�   అ�  �ం�  ఆత� �  గల�.  అ��  పర�త�   ������న  ��కృ�� �          
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స� ��ంశమ�ట�  ��కృష�భగ���,  “��  ��  ��త��డ�.  ��  ��  �హ�         
నంద�  ��త�   యనబ�  ��త��డ�  ��.  ��  పరమ��త��డ�.  ��         
పర�త� �   �ప��హ�   నం��   �ల��   ��� �”   అ�   ��� ��� �.  

 
భగవ��త  న�స�ం�  ఈ  కర� ��త��  ��� �,  కర� ��త�  ���న        

��త���  ��� �,  ��� ���� ��  ప�����   అధ� యన�  ����  ఆ        
సం�ర�   ��న��   �ందగ���.  

 
“��ల  �హ�  ల�� ం�  యం��  ��  ��త��డ�  �ం��”  అ�         

భగ���  ��� ��� �.  ���  తన  �హ��  ���   ��త�  ఎ��         
�ండవ�� �.  ��  అత��  ఇతర  �హ�ల  ��� న  ��న�ండ�.  పర�త� �         
సర�   �హ�లం�  �ల��న��  ������  ��త�  సమస�  �హ�ల�  ��� న         
సర�   �షయ�ల  ����.  అత�  ��ధ  �వ��ల  ��ధ  �హ�ల�         
సం�ర���  ఎ���ం��.  �శ���  తన�న�   �����  ��గ��  ���         
ఎ�గవ�� �.  ��  �శ����  ��  తన  �జ���ద��  ��� �  ��ండ         
��లంద��  వ� � �గత��  క��  �న� ��  ఆ��ల�� ం��  ��� �       
ఎ���ం��.  అ��ధ��,  ���  వ� � �గత��  తన  �హ�న�  యజ��        
�వ�� �.  ��  పరమ����  సర� �హ�ల��  యజ���  �ం��.       
�జ� �  ���  ��  �జ� �న�  �ప�న  యజ���.  ���  అ�ప�న         
యజ���.   అ��   పరమ����   �హ�   ల�� ం���   స�� ���.  

 
�హ�  ఇం��య�ల�  ��యం��.  పరమ����  ‘హృ����’      

అన�  ఇం��య�ల�  �యం��ం���  అ�  అర ��.  �జ� ���  సమస�        
�ర� �ల��  ��  �ప�న  ��� హ��న��,  ������  స�� ం��య�ల�       
ఆ�  ��మ��.  “��  ��  ��త��డ�”  అ�  భగ���  ��� ��� �.  అన�          
అత�  పరమ  ��త��డ��,  ��త�   తన  �ప�� క  �హ��  ��త�         
ఎ��న��  �వ�.  క�క�  �ద�జ� య�న  మ��రత�(12.339.6)  నం�       
ఇ��   �ప� బ�న�   :  

 
����   �   శ���   �జం   ��   ����   I  
��   ���   న   ��త�    తత:   ��తజ�   ఉచ� �   II  

 
“ఈ  �హ�  ��తమనబ��.  ��యం�  ��త���  (�హ�  �క�   యజ��)         

మ��  ��త��త��ల�  ���   ���న  పరమ����  �వ�ం��.  క�క        
భగ���  సర� ��త��డ�  �ప� బ���.”  కర� ��త�న  �హ�న��,      
కర� ��న��,  పరమ  కర� ��న��  న�మ  గల  �ద�  ఈ  �ధ��         
�వ�ంపబ�న�.  �హ�,  ఆత� ,  పర�త� ల  �స�వ����  ���   ����  ఎ��ట�         
��క  �గంథ�లం�  ��న��  �ప� బ��న� �.  అ��  ��కృ�� �  అ���య�.        
ఆత�   మ��  పర�త� �  ఒక��న�  అ�సమయ�న  ��  మధ�   �ద�         
గలద�  అవ�హన�  ��న�.  కర� ��త�న  �హ��  మ��  �హ�  ���న         
��త���  ఎ�గ����  సం�ర�  ��నవం��  ��ల�.  ఏ��  ఒక  ��త��         
����  ��త���  ��� �,  ��త��  ��� ,  ��తఫలక��  ���   ఎ��         
�భమ�  ���న���  �న��  �పకృ�  �క� �,  ����  �క� �  (�పకృ�         
�క�   �క �),  ఈశ� ��  �క� �  (�పకృ��  ��త� �  �య�ం�  ��త���)         
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����  సం�ర���  అవ�హన�  ���నవ��.  ఈ  ��ం��  సంబం�ం�న        
��ధ  ���ల�  సంబం�ం�న  �షయ�న  ఎవ��  ఎ��  �భమ�  �����.         
కర� ��త�న  ఈ  ��క  జగ���  �పకృ�.  అ��  �పకృ��  అ�భ�ం���  ���.          
ఈ  �ం�ం��  �యం��ం���  పర�శ� ��న  ��కృష�భగ���.  ఈ       
�షయ�న   ‘�� �శ� త�ప�ష��’   (1.12)   నం�   ఇ��   �ప� బ�న�   :  
 

���    �గ� ం   ����రం   చ   మ��    I  
సర� ం   ��క �ం   ���ధం   �బహ� �త�   II  

 
“�బహ� �వ��  ��  �ధ���  గల�.  �పకృ��  కర� ��త  �ప�న        

�బహ� �,  ���  ��  �బహ� �.  అత�  ��క  �పకృ��  �యం��ం�ట�         
య�� ం�  �ం��.  �పకృ�  మ��  ���  ������  �యం��ం�  ��         
��   �బహ� �.   ��   అత�   �జ�న   ��మ��.”  

 
ఈ  అ�� య�న  ��త�  ���న  ఈ  ఇ���  ��త��ల�  ఒక�  �� �డ��,          

మ�క�  అ�� �డ��  �డ  �వ�ంపబ�న�.  ఒక�  ��� �,  మ�క�        
పరతం���.  ఈ  ఇ���  ��త���  ఒక� �న�  ��ం���,  “��  ��         
��త��డ�”  అ�  స� ష���  ��� �న� ��  ������  ��� ల�  ��క�ం�న        
��క�ం�న  �ర���.  ����  ��  �మ�  �భ�ం���  ��నవం��  ��.         
�స�వ�న�  అ�క  రక��న  �హ��  మ��  అ�క  రక��న        
�హయజ���  �డ  గల�.  �ప���త� �  ��క  �పకృ��  అ��ర�        
���ం�ట�  త�న  వ� � �గత  �మర�� ��  క���ం�ట�  ఈ  ��ధ  �హ�         
�ర� ��న� �.  ��  �ట�� ం�  యం��  ������  �వ�   ��మ���        
������ �.  క�క�  ఇక� డ  ‘చ’  అ�  పద�  మహత�� �ర ��న�.  ఎం�కన�,         
అ�  �హ�ల�� ం�  సంఖ� �  ��ం��న� �.  (��తస�చ� య).  ��ల  బల�వ        
��� �ష�ల  అ���య�  �డ  ఇ��.  ��త� �  �న� ��  �ప�  �హ�         
నం�  ��కృ���  అంత�� �  �ప�న  �ల��  ��� �.  ��త�న�  మ��         
��  �క ��  పర��� �  ��మ�డ�  �����ట�  �జ�న  ��నమ�        
��కృ���   ఇక� డ   స� ష���   ��� ��� �.  

 
 

13.4  
త�   ��తం   యచ�    �దృక�    య�� ��   యతశ�    య�   I  
స   చ   �   య�త� �వశ�    తత� ��న   �   శృ�   II  

 
 

అ��ద�   

ఇ�� �  ఈ  ��త��,  అ�  ��� ంపబ�న  ��న��,  ��యంద�        
��� ల�,  ���ం�  అ�  ఉద� �ం�నద��  �షయ��,  ��త���వ�       
మ��   అత�   �ప�వ�ల�   ��� న   �   సం�ప�   వర�న�   ఆల�ం��.  

�ష� �   
భగ���  కర� ��త��,  కర� ��త�  �� త�న  ��త���  ��  సహజ        

���ల�  ���   ఇక� డ  వ� �ం���� �.  ఈ  �హ�  ఎ��  ��� ంప  బ��న� �,  ఏ           
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�లక�ల�  ఇ�  ఏర� ��న� �.  ఎవ�  అ�న�న  ఈ  �హ�        
ప����న� �,  ��యం�  ��� �  ఎ��  క���న� �,  ఈ  ��� �  ఎక� డ         
�ం�  క��  �న� �,  అ��  ��� ల�  �రన���?  ��త� �  చరమగమ� ��?         
ఆత�   �క�   �జ�న  �ప��?  అ�  �షయ�ల�  �ప��క� �        
ఎ�గవల��న� �.  అ��,  ��త� ��  పర�త� ��  న�మ  గల  �ద��,  ��         
��ధ��న  �ప�వ��,  శ���  వం�  ���  �డ  �న��  ఎ�గవల�         
�న� �.  ఎవ�న�,  ������  స� యం�  ఉప��ం�న  వర �న�ల  �ం�  ఈ         
భగవ��త�  అవ�హన  ����న�  సర� �  స� ష��  �గల�.  ��  �హ�         
ల�� ం�  యం�న�   ������  ��త� �  స��డ�  ఎవ� ��  ��ంప��.        
అ���వన  �ంతవర�  శ� �మం��న���  శ� �����  స�న�  ��ట�       
�గల�.  

 
 

13.5  
ఋ��ర� ��   �తం   ఛ�� ��� ��:   పృథ�   I  
�బహ� ��తప��� వ   ��మ�� �� ��� �:   II  

 
 

అ��ద�   

��త�  మ��  ��త��ల�  ��� న  ఆ  �� న�  ప���  ఋ�ల�  ��ధ          
�ద�గంథ�  లం�  వ��ంపబ�న�.  అ��  �� న�  ��ష��  ‘��ంత        
��త�’   లం�   �ర� �రణ�ల�   ��బద���   �పక�ంపబ�న�.  

�ష� �   
�స�వ�న�  ఈ  ��త��తజ�  ��న��  �శ�క�ం�ట�  ������న       

��కృ�� �  అ�� న� త  ��������.  అ�న�  ��� ం��  మ��       
��������ల  �ర� �  ����క  �గంథ�ల  �ం�  ఎల��� ��       
�దర� న�ల�  ���ం��.  ����క  �గంథ���  అం�క�ంపబ�న      
‘��ంత  ��త�’ల�  �దర� న���  ���  ఇక� డ  ��కృ���       
ఆత� పర�త� ల  �క�   �� ��� త�ల�  సంబం�ం�న  ��� �  ���స� ద�న       
�షయ��  �వ�ం���� �.  క�క�  ��త  అత�  “ఇ�  ప���  ఋ�ల         
అ���య�ల  న�స�ం�  �న� �”  అ�  ��� ��� �.  అ��  ఋ�ల�        
‘��ంత  ��త’  కర ��న  �� స���  ఒక  �ప� ఋ�.  ‘��ంత  ��త�’లం�         
�� తత� �  ����  వ� క ��  �యబ�న�.  �� స���  తం���న  ప�శర��  �డ         
�ప� ఋ��.  అత�  తన  ‘��� ��ణ�’  (2.13.69-71)  నం�  :  “అహం  త� ం  చ           
త��� ...”  అ�  ర�ం��ం��.  అన�  “���,  ���  ప����  ఇతర         
��లంద��  ��క  �హ�ల  యం�న� �  �స�వ�న�  మనమందర�       
ఆ�� �� క  �పకృ��  �ం�న�ర�.  ��  ఇ�� �  �న� �న  మన  ��ధ  కర� ల          
న�స�ం�  ��క  �పకృ��  సంబం�ం�న  ��ధ  �ణ�ల�  బం��ల���.        
క�క  �ంద�  ఉత�మ  �ణ���  యం�ండ�,  మ��ంద�  అధమ  ���  యం��� �.          
��  ఈ  ఉత�మ,  అధమ  స� �వ�  ల�న�  అ��న�  వలన  క���          
అసం�� ��న  ����  �పకటమ��ం��.  ��  పతన�  �న�వం�       
పర��� �  ��త�  �పకృ��  సంబం�ం�న  ���ణ�ల�  క����  ��ండ        
��� �  ��� �.”  అ��  �ల  �ద�గంథ�  లం�  ��త� ��,  పర�త� ��,         
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�హ�న��  న�మ  గల  �ద�  �వర��  �ప� బ�న�.  ���  �వ�ం�న         
ప���  మహ��ల�  ప�శర��  �ప����  ప�గ�ంపబ���� �.  ఈ       
�షయ�   �ఖ� ��   ‘క�ప�ష��’(2.2.13)   నం�   �డ   �ప� బ�న�.   

 
ఈ  ��క�  నంద�  ‘చం��:’  అ�  పద�  ��ధ  ��క  �గంథ�ల�          

��ం��.  ఉ�హరణ�  య��� ద  �ఖ�న  ‘�����ప�ష��’-  �పకృ��,       
���,   ������   ���    వ� �ం��న� �.  

 
ఇ�వర�  �ప� బ�న��,  �హ�  కర� ��త�.  ���  ఆత�   మ��  పర�త�          

అ�  ఇ���  ��త���  గల�.  ఈ  అంశ�  ‘�����ప�ష��’  (2.5.1)  నం�          
“�బహ� �చ� ం  �ప��� ”  య�  �ప� బ�న�.  ‘అన� మయ’  (�వన�  �ర�  ఆ�ర��         
ఆ�రప�ట)  –  అనబ�  ������  శ� �  �క�   వ� � �కరణ  �క�  కల�.          
�స�వ�న�  ఇ�  ������  ��� న  ������.  ‘��ణమయ’  మం�        
పరతత�� ��  ఆ�ర�  నం�  అ��త  �న�� ��న  �మ� ట,  �న��  ���         
�వల�ణ�ల�  �క  �వ�ప�ల�  అ���  �ందవ�� �.  ‘��నమయ’       
మం�  పరతత�� �  అ���  య�న�  �వల�ణ�ల�  ��  ఆ�చన,        
అ���,  ��క  అ���  వర��  �� �ం��.  త��త  ‘���నమయ’  అనబ�         
�బ�� ���  ఉం��.  ఇం��  ���  �జతత�� �  అత�  మన��   మ��  �వ          
ల�ణ�ల�  �న� ��  �ం��.  ఆ  త��త�  ��� నంద  స� �వ�        
అ����న  ‘ఆనందమయ’  అ�  అ�� న� త  ���.  ఈ  �ధ��  �బ�� ����         
ఐ�  దశ�  గల�.  ��న�� ం��  క��  ‘�బహ� �చ� �’  అనబ��.  ఈ  ఐ�ం���          
అన� మయ,  ��ణమయ,  ��నమయ�ల�  �ద�  ������  ��ల       
కర� ��త�ల�  ���న� �.  ఈ  ��ల  కర� ��త�  ల�� ం��  అ�త��        
‘ఆనందమ��’  అ�  ��వబ�  పరమ  ����ం��.  ‘��ంత  ��త�’        
(1.1.12)  ��  పరమ����  వ� �ం��,  “ఆనందమ�  �� ��”  అన�        
������  స� �వ��  ఆనందమ��  �ం�న�  వ� �ం��.  ��� నంద�       
న�భ�ం�ట�  అత�  ‘���నమయ’,  ‘��ణమయ’,  ‘��నమయ’  మ��       
‘అన� మయ’  �శ�ల  ���  �స��ం��.  కర� ��త��  ��  �క ��        
ప�గ�ంపబ��.  ‘ఆనందమ��’  అ�న  భగ���  అత��  ��� �.  అన�        
���  ఒంట��  ��ండ  ఆనందమ��న  భగ����  క��  �క �య�ట�        
�శ� �ం�  ��న�  అ��  ప����డ��.  పరమ��త����  భగ���  తత�� �,        
పరతం�త  ��త����  ���  తత�� �,  కర� ��త�  స� �వ�ల  య�ర�  �త���         
ఇ��.  ఈ  సత� �న�  �న��  ‘�బహ�   ��త�’లం�  (��ంత  ��త��)         
అ�� �ంపవ��.  

 
‘�బహ�   ��త�’  లంద�  ధర� ��  �ర� �రణ�ల  న�స�ం�  చక� �        

ఏర� �పబ�నవ�  ఈ  ��క�న  �ప� బ��న� �.  “న  �యద���:”  (2.3.1),  “���          
���:”(2.3.16),  “ప���  త��� �:”  (2.3.39)  అ�న�  ‘�బహ�   ��త�’��  ���          
��త��.  ���  �ద���త�  కర�   ��త��,  �ండవ  ��త�  ���,         
�డవ��త�   ��ధ   �వ��ల��   పర�ర��న   పరమ����   ��ం��.  
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13.6   -   7  

మ���న� హం��   ���రవ� క ��వ   చ   I  
ఇ�����   ద�కం   చ   పంచ   ����య�చ�:   II  

 
ఇ��    �� ష:   �ఖం   �ఃఖం   స�� త�� త�   దృ�:   I  
ఏత�   ��తం   స��న   స��ర��హృత�   II  

 
 

అ��ద�  

పంచమ��త��,  అహం�ర�,  ���,  అవ� క ��,  ద�ం��య��,      
మన�� ,  పం�ం��య  �షయ��,  ఇచ� ,  �� ష�,  �ఖ�,  �ఃఖ�,        
స��య�,  �తన� �,  ��� స�  అ�న�  సం�గహ��  కర�        
��త�గ�,   ��   అంత:�ప��య�గ�   ��ంపబ��న� �.  

�ష� �   
మహ��ల  ����క  వచన��,  �దమం�త�ల  న�స�ం�  మ��       

‘��ంత  ��త�’ల  న�స�ం��  ఇ�వ�  ���  �పపంచ  ��� ణ        
�లక�ల�  ఈ  ��ం�  �ధ��  అవ�హన�  ���నవ�� �.  ���        
�ద��  ��,  జల�,  అ�� ,  ���,  ఆ�శ�  –  అ�  పంచ  ‘మ��త��’.           
త��త  అహం�ర�,  ���,  �పకృ�  �క�   ���ణ�ల  ‘అవ� క �’  ����,  ఆ          
త��త  ��క,  ��త��,  ���,  �హ� ,  స� ర�   అ��  పంచ  �� �ం��య��,          
ఆ  �దప  ��� ,  �ద��,  హస���,  �ద�,  జన�ం��య�ల��  పంచ         
క�� ం��య��.  అనంతర�  ఆ  ఇం��య�ల  �న  మన��   గల�.  ఈ  మన��           
అంతర�  నం�ం�ట�  ���  అంత�ం��యమ�  �ప� వ�� �.  క�క  ఈ        
మన�� �  క��  �త��  ప��కం�  ఇం��య��  గల�.  త��త  శబ�,  స� ర� ,          
�ప,  రస,  గంధ�  ల��  అ��  ఇం���ర���  గల�.  ఈ  ఇ�వ�  ���           
అంశ�ల  స��య�  కర� ��త��  ��వబ��న� �.  ఎవ�న�  ఈ       
ఇ�వ����  అంశ�ల�  �� �ష�త� క��  అధ� యన�  ��న�      
కర� ��త�  అత��  ����  ��యగల�.  ఇక  అంత:�ప��య�న  ��క,  �� ష�,         
�ఖ�,  �ఃఖ�  ల�న�  �హ�న  పంచ�త�ల  ����ధ� ��.       
అ��ధ��,  �తన� �  �త�,  ��� స�(దృ�:)  �త�  ��ంపబ�       
�వల�న��  మన�� ,  ���,  అహం�ర�  అ�న�  ��� శ�ర�  వ� క ��ప��.        
ఈ   ��� ంశ��   కర� ��త�   నం�   �ర� బ�న�.  

 
పంచ  మ��త��  ���   అహం�ర�  �క�   �� ల  ����ధ� ��        

��  ��� హం�ర�  తన  �ల����న  ‘�మస���’�  ����ధ� �  వ�ం��.        
ఇ��  ��క  �వన  �క  �మస���  ��క  �పకృ�  �ణ�ల  అవ� క �����          
��ం��.  అ��  ��క�పకృ�  ���ణ�ల  అవ� క �����  ‘�ప�న�’�       
��వబ��.  

 
ఈ  ఇ�వ����  తత�� �ల�  ��  అంత:�ప��యల�  స�  స�వర��        

����న����  తత�� ��స���  మ�ంత  �వర��  అధ� యన�      
�యవల��.   భగవ��త   యం�   ��ంశ�   ��త�   అం�ంపబ�న�.  
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ఈ  ఇ�వ����  అంశ�ల  ����ధ� �  �హ�.  అ��  �హ�        

జ�� ం�ట,  ���ట,  ����  క���ం�ట,  ఇతర  �హ�ల�  సృ�ం�ట,        
��ం�ట,  �వ��  న�ం�ట  అ�  ఆ�  �ధ��న  ��� ల�  �న��.  క�క�          
కర� ��త�  అ�శ� త�న  ��క  ప�ర ��.  అ�న�  ��త�  ���న��  ���         
మ��   ���   యజ���న   ��త����   ��త�   ���   ��� �   �ం��.  

 
 

13.8   -   12  
అ��త� మద�� త� మ�ం�   ����ర�వ�   I  
ఆ��� �సనం   �చం   �ౖ�ర� �త� ���గహ:   II  

 
ఇ�������   ��గ� మనహం�ర   ఏవ   చ   I  

జన� మృ�� జ��� ��ఃఖ���దర� న�   II  
 

అస� �రన�ష� ఙ�:   ��త�ర�����   I  
�త� ం   చ   సమ�త�త� ������పప���   II  

 
మ�   �నన� ��న   భ� �రవ� ����   I  
��క ��శ��త� మర�ర�నసంస�   II  

 
అ�� త� �� న�త� త� ం   తత�� �� �ర�దర� న�   I  
ఎత�   �� న��   ��క �మ�� నం   యద�   న� �   II  

 
అ��ద�   

�న�మత,  గర� ��త� �,  అ�ంస,  సహన�,  సరళత� �,  ������న       
అ�� �� ���� �  ఆ�శ�ం�  ��ం�ట,  �చ�,  ��రత� �,      
ఆత� ��గహ�,  ఇం���ర��ల  ప��� గ�,  అహం�ర  ��త� �,      
జన� మృ�� జ�  �� �ల  �ష��  ���ం�ట,  అ�స� �,  �డ��,  �ర� ,        
గృహ�  –  �న� �  బంధ�ల  �ం�  ��� �  �ఖ�ఃఖ  సమయ�లం�         
స�నత� �,  �  యం�  �త� మ�  అనన� �న  భ� �,  �ర�న  �ప�శ�న         
�వ�ంపవ�న�  ��క,  ��న�   జనస�హ�  నం�  అ�స� �,       
ఆ�� ���  ���ఖ� ��  అం�క�ం�ట,  పరతత�� �  �క�       
���� ��� షణ�  అ�నవ�� ��  �� నమ�  ��  �పక�ం���� �.      
���   అన� �న�   ఏ�న�   అ�� న�.  

�ష� �   
ఈ  ఇ�వ�  అంశ��  గల  ��న��న�  ��� ���  కర� ��త�        

అంత:�ప��యయ�  మంద����  త�� �  ��ం���.  ��  �స�వ��న       
��న���.  ఇ��  ��న��  అం�క�ం�న�  పరతత�� ��  ��ట�       
అవ�శ�  క���.  ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న��,  ఈ  ��న�  కర� ��త�  నంద�         
ఇ�వ����  అంశ�ల  �క�   అంత:�ప��య  �క  ఆ  అంశ�ల  �క�          
బంధ�ల  �ం�  ��� ��ం�ట�  గల  �జ�న  �ర����.  బద���  ఇ�వ�         
���  తత�� �ల�  త���యబ�న  ఆ�� దనమ�  �హ��  బం�ంపబ�       
��� �.  ఇక� డ  వ� �ంపబ�న  ��న��న  మ�న�  అత�  ���ం�        
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బయటప�ట�  గల  �ర��  �న� �.  ఈ  ��న��న  వర �న�  ల�� ం���         
అత� ంత  �ఖ� �న  �షయ�  ప��కండవ  ��కమంద�  �ద�  �ద�  నం�         
�ప� బ�న�.  “మ�  �నన� ��న  భ� �రవ� ����”-  ��న��న�  భగ���       
�ద�భ� ��క �  �వ  యం�  ప�స���  �ం��.  క�క  ఎవ� �న�  భగ���  పట�          
అనన� �న  భ� ��క �  �వ�  �� క�ంపక  ��న�  ���న  పం��� �        
��న�ప��య�  ��వ  ర�త��  �గల�.  ��  ��  సం�ర��న  కృష��తన� ��         
��కృ�� �  భ� ��క �  �వ�  �� క�ం�న�,  �న��  యం�  ���న  ఆ  పం��� �          
అంశ��  అ�పయత� �గ�  వృ���ందగల�.  ��మ�� గవత�  (5.8.12)  నం�       
“య�� ��  భ� �ర� గవత�   �ంచ�  స�� ���స��త  స�స�  ��:”-“భ� ��క �  ������        
�ం�న�వం�  �న��  యం�  ��న�న�  సంబం�ం�న  సమస�       
స��ణ���  వృ��  �ందగల�”  అ�  �ప� బ�న�.  అ��ధ��,  ���దవ        
��క�న  ��పబ�న��  ఆ�� �� ���� �  అం�క�ంప  వ�న��  �యమ�       
��� �  �ప�న�న�.  �స�వ�న  ఆ�� �� క  ��త�  ఆ�� �� ���� �       
అం�క�ం�న�� �  ఆరంభమ�ట  �త  భ� ��క �  �వ�  అవలం�ం�  ���  ��         
����  అం�క�ం�ట  అత� ంత  �ఖ� �న�.  ఈ  ��న��న�  �స�వ�న        
�ర�మ�  ������న  ��కృష�భగ���  ఇక� డ  స� ష���  ��� ��� �.  ���        
అన� ��   ఊ�ంపబ�న   దంత�   అర �ర�త�.  

 
ఇక� డ  ��ంపబ�న  ��న�న�  సంబం�ం�న  అంశ�ల�  ఈ  �ధ��        

�వ�ంపవ�� �.  �ద��  ‘అ��త� �’  (�న�మత)  అన�  ఇత�ల�  �ర�ంప        
బడవ�న�  ఆ�టపడ�ం�ట.  ��త�  ��క  �వ�,  మనల�  ఇత�ల  �ం�         
�రవ�  �ం�ట�  ఆ�టప�న���  ���.  ��  ��  �హ�  �ద��         
సం�ర�  ��న�  గల  �న��  దృ���  ఈ  �హ�న�  సంబం�ంచన  �రవ,          
అ�రవ��  �ం��  వ� ర ���.  క�క  �న��  ఇ��  ��ం��  ��న��  ��క          
�రవ�  �ర�  ఆ�టపడ��.  ‘అదం�త� �’  అన�  �ంద�  తమ  మత         
�షయ�లం�  �ప���ల�ట�  ఎ�� వ�  ఆ�టప��ం��.  తత� �త��      
��  ��� ���  ధర�   �యమ�  లన����  ఎ�గ�ండగ�,  ���  స��         
అ�స�ంప  న�వం�  ఏ�ఒక  సంఘ��  ��,  తమ�  ��  ధ�� ప�శ���         
�ప�ర�  ����  �ం�ట�  క��ం��ం��.  ��  �స�వ�న  ఆ�� �� క        
��న��గ��  సంబం�ం�నంత  వర�  ��  ఎం�కంత  �పగ�  ��ం�  ��� �         
���  ��ట  �ర�  చక� �  ప��  అవసర�.  ��న�నంద�  ఈ  ���ంశ�ల          
�� �   అత�   స�� సత� �ల�   �ర ��ం��గల�.  

 
‘అ�ం�’  అన�  �హ��  చంప�ం�ట  �క  �హ��  �శన�        

�య�ం�ట  అ�  ��రణ��  అర ��  ��� �ం��.  ��  �స�వ�న�        
అ�ంస  అన�  ఇత�ల�  కష��ట��ం�ట  అ�  అర ��.  ��రన��  జ��         
��త�  ��క  �వన�  అ��న��  బం���,  �రంతర�  ��ధ��న  ��క         
� �శ�ల�  ��ంపబ��ం��.  క�క  జ�ల�  ఆ�� �� క  ��న����       
ఉద��ంపక��న�,  ఎవ�న�  ��పట�  �ంస  �చ�ం�న��  య��.  జ��        
ఆత� ��స�  �ం�  ��క  బంధ�ల�  ���న���  �జ�న  ��న��        
శ��� ��ర�   ���   తప� క   ఉప��ంపవ��.   అ��   �స�వ�న   అ�ంస.  

 
‘�ం�:’-  సహన�  అన�  ఇత�ల  �ం�  క��  �రవ�ల�,        

అ�రవ�ల�  స�ం�ట�  అభ� �ం�ట.  ��రణ��  ఎవ�న�  ఆ�� �� క       
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��గ��  య�� ం�న�� �  ఇత�ల  �ం�  ఎ��   అవ�న��  మ��        
అ�రవ�ల�  ఎ��� నవల�  వ�� �ం��.  �పకృ�  స� �వ�  అ��       
��� ంపబ�ట  �త�  ఇ��  జ��ట  సర� ��రణమ�  ��ంపవ��.  ఉ�హరణ�        
ఇ�ండ�  వయ�� గల  �ప����  ఆ�� �� క  ��నస��ర�న  అ�� స�  నం�        
�ల���ం�ట�,  అత�  భ� ��  వ� ����న  తం��  అత��  ఎ��   కష��ల�         
�����.  తం��  అ�క  �ధ��గ  అత��  చంప  య�� ం��.  అ�న�         
�ప����  ��నంత��  స�ం��.  ఆ�� �� క  ��నస��ర�న  యం�  ప�ర�ల        
అవ�ధ��  క�గవ�� �.  క�క  మన�  ��న�� ం��  స�ం�       
దృఢ�శ� య��   ��గ��   ��ంపవ��.   

 
‘ఆర �వ�’  అన�  ఎ��  తం�త�  (�ప�క�)  ��ం�,  శ����  �డ  సత� ��          

��పగ��నంత�  ఋ�త� ��  క���ం�ట.  ‘ఆ��� �సన�’-     
ఆ�� �� ���� �  ��ం�ట�  సంబం�ం�నంత  వర�,  అ��  ������న       
ఆ��� �  ఉప�శ�  ��ండ  ఎవ� ��  ఆ�� �� క  ��న�న  ��గ��        
��ంప�ల�.  క�క  ఆ�� �� ���� �  అం�క�ం�ట  ఎం�  అవసర�.       
�న��  ఆ�� �� ���� �  �నయ��  స��ం�,  ��� �న  తన  పట�  సంతృ���         
ఆ�ర� �ం�న���  ���న�  అ�� ర�ల  �వల�  �యవ��.  ������న       
ఆ�� �� ���� �  ��కృ�� ��  �ప���  �నం�న  అత�  ��� �       
ఆ�ర� �ం�న�,  ��� �  ���యమ�ల�  ��ంచక��న�,  అత�      
ఆ��� ద�  �ంట�  ��� ��  ఆ�� �� క  ��గ�  క��న��  �యగల�.  ఎ��         
సం�హ��  ��ండ  ఆ�� �� ���� �  ��ం����  అ��  �యమ��       
�లభతర�ల��.  

 
‘�చ�’  అ�న�  ఆ�� �� క  �వ�నం�  అ�వృ���  ��ం�ట�       

ఎంత��  అవసర�.  అ��  ��త� �  అంతర�  మ��  �హ� �  అ�         
�ం�రక��.  �హ�   ��త� మన�  �� న�  ��ట,  ��  అంతర  ��త� �         
�ర�  �న��  ��కృ�� �  స�  స� �ం��,  “హ�  కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�             
హ�  /  హ�  �మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  అ�  మ�మం�త��             
జ�ంపవ��.  ఇ��  అంతర��త�   ��న�  ���  ప�న  సం�త  కర�          
��నంత��   మన��    �ం�   �ల�ం�   �యగల�.  

 
‘�ౖ�ర� �’  అన�  ఆ�� �� క  ��త�  నం�  ��గ��  ��ంప  వ�న�         

ధృఢ�శ� య��  క���ం�ట.  అ��  ధృఢ�శ� య�  ��ండ  ఎవ��       
�స�వ�న  �పగ��  ��ంప�ల�.  ఇక  ‘ఆత� ��గహ�’  అన�  ఆ�� �� క  ��గ��         
��కర�న  ���  �డ  అం�క�ంప�ం�ట.  �న��  అ��  అ�� స��        
అలవర���  ఆ�� �� క  ��గ�  �ర��న�  �ప��ల�న  సర� ��       
త� �ంపవ��.  అ��  �జ�న  ‘��గ� �’.  ఇం��య��  బలవంత�  ల�ట�        
స�  తృ���ం�ట�  ఆ�టప��ం��.  ��  ఎవ��  అవసర��న  ఇం��య        
�ంఛల�  ��� ��ట�  య�� ంప��.  ఆ�� �� క  �వన  ��గ��  భ� ��క �  �వ         
యం�  �ల��ట  �ర�  �హ��  త�న���  �����ట�  ��త�        
ఇం��య�ల�  తృ��పరచవ��.  ఇం��య�ల�  అత� ంత  �ఖ� �న�      
మ��  �య��ంపబడ��  ��క.  ఎవ�న�  ��క�  �యం��ంప  గ��న�        
ఇతర  ఇం��య�  ల�� ��  �యం��ంప  బడగల�.  ప��ట  మ��        
����ట  య�న�  అ��  ��క  �క�   �ర� ��.  క�క  ఒక  �కమ�ప�ర��          
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అ��  ��క�  ��కృ�� న�  అ�� ంప  బ�న  ఆ�ర��  �ప�ద��  ����ట         
యం��,  ‘హ�కృష�’  మ�  మం�త��  �రంతర�  జ�ం�ట  యం��        
�ల�ల� వ��.  ��త�ల�  సంబం�ం�నంత  వర�  ���  ��కృ�� �  �ందర        
�ప��  తప�   మ����  ద�� ం�ట  యం�  ��ప��.  ఆ  �ధ��         
��త��  �యం��ంప  బడగల�.  అ��,  ��కృ�� �  ���   �శవణ�  ��ట  యం�          
కర ��ల�  మ��  ��కృ�� న�  అ�� ంపబ�న  �ష� �ల�  �సన  ��ట        
యం�  ��క�  �ల�ల� వ��.  ఇ��  భ� ��క �  ��  ��న�.  ఇక� డ  భ� ��క �          
��  ���న��  ��త�  భగవ��త  �ప���ం�  �న� ��  ��యవ�� �.        
�స�వ�న�  భ� ��క �  �వ�  �ఖ� �న  ఏ�క  �ప�జన�.  అల� ���న  �ంద�         
���� �� త�  �ఠ�ల  మన�� �  ఇతర  �షయ�ల  ��న�  మర�� ట  �ర�         
య�� ం��.  ��  భగవ��త  యం�  భ� ��గ  (భ� ��క ��వ)  తప�   మ�  ఇతర          
�షయ�   ��.  

 
‘అహం�ర�’  అన�  �హ�  �న�  �భ�ం�ట.  ఎవ�న�  ��  �హ��         

�న�,  ఆత� న�  అవ�హన  క��న��  �స�వ  అహం�ర�న�  వ�� �.  �స�వ         
అహం�ర�(స� త� �)సత� �న�.  �రహం�ర�  �ర�ంప  బ��న� �  ��      
�స�వ  అహం�ర�  ��.  ‘బృహ�రణ� �ప�ష��’  (1.4.10)  నం�  :  ‘అహం  �బహ� �� ’-          
‘��  �బహ� ��,  ��  ��త� �’  అ�  �ప� బ�న�.  ‘��’  అ�  ఈ  �వ�           
ఆ�� ���  ����  �ం�న  �క ����  యం�  ����ం��.  ఇ��  ‘��’  అ�  ఈ           
�వన�  �హ�న�  అన� �ం�న�  అ��  �వ�  అహం�రమ��.  ‘��’  అ�         
�వ��  ఆత� �  అన� �ం�న�� �  అ�  �జ�న  అహం�రమ��.       
అహం�ర��  ��వవ�న�  �ంద�  తత�� �త��  ���న�,  అ��  అహం�ర�        
ఆత�   �క�   �హ� �  �న� ం�న  ���  త� �ం�ట  అ�ధ� �.  ��  ఆత� �          
�హ��   �� �ం�ట   య�   ��త� ����   ��త�   మన�   తప� క   త� �ంపవ��.  

 
జననమరణ�� �  వృ�� ప� �  వలన  క��  �ఃఖ��  మన�       

అవ�హన�  ����ట�  య�� ంపవ��.  ��ధ  ��క  �గంథ�ల�       
జనన��  ��� న  అ�క  వర �న�  గల�.  �ఖ� ��  ��మ�� గవత�  తృ�య         
స� ంధ���  తృ�య  అ�� య�న  జనన�న�  �ర� ���,  త��  గర� �న        
���  �క�   ఉ��,  గర� �  నంద�  �దన  వం��  �శద��  వ� �ంపబ�న�.          
జనన�  అ�న�  �శ� య��  �ఃఖకరమ�  అవ�హన  ���నవ��.  ��        
త��గర� �  నం�  మన�ంత�  �దన  న�భ�ం���  �స� �ం�ట  �త  మన�         
ఈ  �రంతర  జననమరణ  చ�క�న�  ప��� ర��  ��ట�  య�� ం��.        
అ��ధ��  మరణ  సమయ�న  ��ధర�ల  �ఃఖ�  �ం��.  అ��డ        
����క  �ద�గంథ�  లం�  వ� �ంపబ�న�.  అ��  �షయ�ల�  ���   తప� క         
చ�� ంపవ��.  ఇక  వృ�� ప� �  మ��  �� �ల  �షయ�ల�  �పత� ��భవ�        
మన�ం��.  �� ��గ���  �వ�న�  ��  వృ�� ప� �  �వ�న�  ఎవ��        
���న�.  ��  ���  ప�హ�ంచ��.  క�క  ఈ  జన� �,  మృ�� �,  వృ�� ప� �          
మ��  �� �ల�  ��న  ��త��  ���   ��శ�  ��న  ��గ� దృ���  క��          
�ండ��   మన�   ఆ�� �� క   ��త�   నం�   ��గ��   ���� హ�   ల�ంప�.  

 
గృహ�  �ర� ,  ���లం�  అ�స� ��  క���ం�ట  అన�  ��పట�        

�����గ�ల�  క���ండ�ద�  అర ��  ��.  �స�వ�న�  అ�  ��మ�        
సహజ  �షయ��.  ��  ఆ�� �� క  ��గ��  అ��ల��  ���  ��         
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�షయ�న  ఎవ��  ఆస� ��  క���ండ��.  గృహ��  ఆనంద�లయ�       
����ట�  కృష��తన� �  అ�� త�మ  �ర��.  కృష��తన� �  య�న�  అత� ంత        
�లభ�నం�న  కృష��తన� వం��  తన  గృహ��  తప� క  ఆనంద�లయ�       
��ం����.  “హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ�  �మ  హ�  �మ  �మ              
�మ  హ�  హ�”  అ�  మ�మం�త��  జ�ం�ట,  ��కృ�� న�  అ�� ంపబ�న         
ఆ�ర��  �� క�ం�ట,  భగవ��త  మ��  ��మ�� గవత�  వం�  �గంథ�ల�        
���   �ంత  చ�� ం�ట,  ��  ��గహ�ల�  ఆ��ం�టమ�  ���  �షయ��         
��� నంద��  క��ం��.  క�క  గృహయజ��  ��ంబ  స�� లంద���  ఈ        
�ధ�న  ��ణ  �సగవ��.  అత�  క�ంబ  స�� లంద���  క��  ��త:�ల�         
మ��  �యం�ల�  లం�,  “హ�కృష�  హ�కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ�  �మ             
హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  అ�  మ�మం�త��  �� �ంపవ��.  ఈ  �ధ��            
�న  ��పబ�న  ���  ర�ల  భ� ��యమ�ల  న�స�ం��       
గృహస���త��  సం�ర���  కృష��తన�   �వన�  �ం�ం�ం����      
మల��నగ��న�,  గృహ���  గృహస�  ��త��  ���  స�� � స  ��త��        
�గ�ంపనవసర�  ��.  ��  గృహ��వరణ�  ఆ�� �� క  ��గ��  అ��ల��        
���  అ��  గృహస�  ��త��  త� �ంపవ��.  ��కృ�� �  అవగత�  ����ట�         
��  ��ం�ట�  �న��  తన  సర� స� ��  అ����  వ�  �� గ�  �యవల�          
�న� �.  అ����  �దట  తన  బం��ల�  సంహ�ం�ట�  ఇష�పడ��.        
అ�న�  ��  కృష��తన�   ��గ��  ఆటంక��  క��ం�ర�  �గ�ం�న��        
��కృ�� �  ఉప�శ�ల  న�స�ం�  ���  �ద���  సంహ�ం��.  అ��         
సందర� �  లం��  �న��  గృహస�  ��తమంద�  �ఖ�ఃఖ�ల�       
�ర��  �ండవ��.  ఎం�కన�  ఈ  జగ��నం�  ఎవ� ��  సం�ర�        
�ఖ� వం���   �క   సం�ర�   �ఃఖవం���   ��   �ండ��.  

 
�స�వ�న�  �ఖ�ఃఖ�  ల�న�  ��క  ��త��  అ�బంధ�  గల        

అంశ��.  క�క  భగవ��త  యం�  ఉప��ంపబ�న��  �న��  ���        
స�ం�ట�  అలవర��నవ��.  �ఖ�ఃఖ�ల  �క�కల�  ఎవ� ��      
���ంప�ల�  క�క  �న��  ��క  �వన  ��న�  నం�  ఆస� ��  ��వవ��.          
అ�� �  �ఖ�ఃఖ�  ల��  �ం�  ���ల  యం�  సమ�త��  సహజ���         
క�గగల�.  ��రణ��  మన�  ��న�  ల�ం�న�� �  సం��ం�,  �ర��        
ల�ం�న�� �  �ః�ం��.  ��  మన�  �జ��  ఆ�� �� క  ���  యం�         
�ల��న�  అ��  �షయ��  మన�  ఏ  �ధ���  కలత�  క��ంప�.  అ��          
����  ��ట�  మన�  అ��� న� �న  భ� ��క ��వ�  అభ� �ంపవ��.       
నవ��� య�  �వ�  ��క�న  వ� �ంప  బ�న��,  అ��  ��కృష�భగ���  �రంతర�         
అనన� భ� ��  ��ం�ట  అన�  �ర �న�,  �శవణ�,  అర� న�,  వందన�  వం�         
నవ�ధ  భ� ��క �  ��  ��న�  లం�  �ల��  �ం�ట�.  అ��  ��న��          
�న��   తప� క   అ�స�ంపవ��.  

 
సహజ��  �న��  ఆ�� �� క  ��త  ��న��  అలవర�  ��న�� �  ��         

��క  �వ��  గల���  క��ట�  �ం�ంప�.  అ�  అత�  తత�� �న�         
��ద���  �ం��.  అ�ంఛ�య  �ంగత� �  ��ండ  �ర �న  �ప�శ�  లం�         
�వ�ం�ట  తన�ంత  ఇష��  �న��  తన���  ప��ం�  �నవ�� �.        
సహజ��  భ���  అనవసర�  ��ద�,  చలన��త��,  �ం�క       
�ర� �కమ��  య�న�  �ల��  వృ�  పర�న�  వం�వ�  ����ం�ట�        
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��యం�  ���  క���ండ�.  �ం�క  ��త��  ��� ��  ��  అ�క  ఇతర          
�షయ�ల�  ��� ��  ప��ధన  జ��  ప��ధ��  మ��  తత�� �త�ల���        
గల�.  ��  భగవ��త  న�స�ం�  అ��  ప��ధన  �ర� ��  మ��  ���� క��న          
�వ�  కల� న�  య�న�  �ప�జన  �న� ��  మ��  అసందర� ��.        
భగవ��త  న�స�ం�,  �న��  అ��  ���� క  ��చన�  క��  �ం�  ఆత�           
స� �వ��  ���   ఎ��ట�  ��త�  ప��ధన�  �యవల�  �న� ద�        
ఇక� డ   ఆ��ంపబ��న� �.  

 
క�క  ఆ�� ����  సంబం�ం�నంత  వర�  �ప�� క��  భ� ��గ�       

ఆచరణ  �గ� �నద�  ఇక� డ  స� ష���  ��� నబ�న�.  అ��భ� ��  ఆత� ,        
పర�త� ల  న�మ  గల  సంబంధ��  �న��  తప� క  �� �ంపవ��.  క�స�         
భ� ��వన�  ��త�   మ��  పర�త�   ఎన� ��  ఒక� �  ��ల�.  ఇ�వర�         
స� ష���  �ప� బ�న��,  పర�త� �  ��త�   ��ం�ట  ‘�త� �’,  క�క  భ� �  �క          
భ� ��క �  �వ  �డ  �త� �.  అ��  ���� క  సంకల� �  నం�  �న��  �ల��           
�ండవ��.  

 
ఇ�  ��మ�� గవత�(1.2.11)  నం�  :  "వద��  తత�త�� �దస�త�� ం       

య�� �నమద� య�...”-“పరతత�� ��  �జ��  ���న��  ఆ  పరతత�� �      
�బహ� �,  పర�త� ,  భగ���  అ�  ��దశల�  అ����  వ�� న�        
ఎ���”  అ�  �వ�ంపబ�న�.  భగ���  అ�భవ�  అ�న�  పరతత�� �        
చర����.  క�క  �న��  ������  అవ�హన�  ����  ����  �ం�         
�గ���  భ� ��క �  �వయం�  �ల��  �ండవ��  అ��  ��న�  �క�          
ప��ర�త� �.  

 
‘�న�మత’  �ద���  ఈ  �వ�  పరత�� � ����  �ం�  ���  వర��  గల          

ఈ  ��న�  భవం�  �క�   ��ం�  అంత��  �ం�  అ�� న� త  అంత��  వర��           
��� న��  ��న  పరంపర  వం��.  ఈ  ��న  పరంపర  �� �  �పథమ,  �� �య,           
తృ���  ప�  అంత��ల�  ��న  �న��  అ�కమం�  కల�.  ��  ��కృ�� �          
అవ�హమ�  అ�� న� త�న  �వ�  అంత���  �రక��న�,  అత�  ��న�        
�మ� ���  యం�న� ��న�  �వ�.  ఎవ�న�  భగ����  �����,  ఆ        
సమయ�  నం�  ఆ�� �� క  ��న�  నం�  అ�� దయ��  �ంద����  తప� క         
��శ�  �ందవల��  వ�� �.  ఈ  ��క�న  స� ష���  ��పబ�న��,  �న�మత         
��ండ  అవ�హన�  అ�న�  �జ��  �ధ� పడద�  స� ష���  �ప� బ�న�.        
��  భగ��డన�  ��ం�ట  �రహం�ర�న�  �చన.  �న��  �పకృ�        
�యమ�ల�  ఎల��� �  ��ంపబ��న� ప� ���  అ��న��  ‘��      
భగ��డ�’  అ�  ��ం�  �ం��.  క�క�  ‘అ��త� �’  �క  న�మత  అ�న�          
��న�న�  �పథమ  ��న�.  �న��  �న���  ��  పరమ  �����         
�వ�డన�  ఎ�గవ��.  పరమ�����  ఎ��  ���  స� �వ��  �న��        
��క  �పకృ��  అ��డ��.  ��న  �ప��క� ��  ఈ  సత� �  ���  ��పట�          
��� స��   క���ండవ��.  
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13.13  

��యం   యత��త� వ�� �   య�   �� ��    మృతమ�� �   I  
అ��   మత� రం   �బహ�    న   సత��� స�చ� �   II  

 
 

అ��ద�   

���  �����ట  �� �  ��  అమృతత�� ��  అ�� �ంపగల�  అ��        
��యద�న  ���  ��  �వ�ం��.  ఆ�  ����,  ��  ఆ�న��  అ�          
�బహ� �(��త� )  ఈ  ��క  జగ��  నంద�  �ర� �రణ�ల�  అ�త�        
�ం��.  

�ష� �  
భగ���  ఇంతవర�  కర� ��త��  ���   మ��  కర� ��త�  ���న        

��త���  ���   �వ�ం�  ��� �.  అ��  ��త���  ఎ��  ��న��  ���   �డ           
అత�  �శ�క�ం�  ��� �.  ఇ�� �  ����నద�న  ���  ���   �వ�ంపదల�         
��త  ఆత� �  ��� �,  �దప  పర�త� �  ��� �  �వ�ంప        
�రం�ం���� �.  అ��  ��త���  ��� �  ఆత� పర�త� ల  �ం�ం�       
��� �  ��న�  గల��  ���మృత��  ఆ�� �ంపగల�.  ��త�   �త� మ�        
�� ���� య�న  ��పబ�న  �షయ�  ఇక� డ  �డ  ��� �ంప  బ�న�.        
�స�వ�న�  ���న� �  జ�� ం��  ���  �ప�� క�న  ��  ఏ���  ��.         
అ��  పరమ  ����  �ం�  ��త�   వ� క ��న��  చ��త�  �డ  ఎవ� ��          
��ప�ల�.  క�క�  అత�  ఆ�ర���.  ‘క�ప�ష��’  (1.2.18)  ఇ��        
��� �ం��న� �  :  “న  �య�  ��య�  �  �ప�� �”-  “�హ�  ���న  ��త���           
అ��,   అమ��,   ��నసం����.”  

 
��క  �గంథ�న  ’�� �శ� త�ప�ష��’  (6.16)  నం�  :  “�ప�న  ��త����         

మ��  ��క  �పకృ�  ���ణ�ల�  �ప��”�  ��� డ�  ��పబ�న�.  ���         
సర� �  అ��  ��కృష�భగ���  �వయం�  �ల��  �ం�ర�  ‘పద� ��ణ�’        
నం�  ��పబ�న�  (�స��  హ��వ  �న� �� వ  క�చన).  ��  �తన�          
మ��ప��  తన  �ధనల  యం�  �డ  ���  ��� �ం�  ��� �.  క�క  ఈ  ��క�            
నం�  ��పబ�న  �బహ� �  �క�   వర �న�  ��త� �  సంబం�ం�న�.  �బహ� �         
అ�  పద�  ����  అన� �ంప  బ�న��  ఆత�  ‘ఆనంద�బహ� �’  ��ండ         
‘���న�బహ� �’   అ�   �గ�ంపవ��.   పర�బహ� �న   ������   ‘ఆనంద�బహ� �’.  
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13.14  

సర� త:   ���దం   త�   సర� �   ����ఖ�   I  
సర� త:   ���మ�� �   సర� �వృత�    �ష��   II  

 
 

అ��ద�   

సర� �త  అత�  హస���,  �ద��,  నయన��,  �ర��,  �ఖ��,        
కర���  �� �ం�  �న� �.  ఈ  �ధ��  పర�త�   సర� ��  ఆవ�ం�         
�ం��.   

�ష� �   
��� �  అప��త��న  తన  �రణ�ల�  �పస�ం�  �న� ��,       

పర��� �  �క  ������  �డ  తన  శ� ��  సర� ��  �� �ంప  ��  �ం��.           
అత�  తన  సర� �� పక  �ప��  ����  క���ండ�,  �పథమ  ���  అ�న          
�బహ�   �ద��  అల� �న  �మ  వర�  గల  సర� ���  అత�  యం�  ����           
క���న� �.  అసం�� క���  గల  �ర��,  �ద��,  హస���,       
నయన��,  అసం�� క  ��ల�� ��  పర�త�   యం�  ����  క���న� �.        
అ��  ��లంద��  �డ  పర��� �  అంతరంగ�  మ��  �హ� �లం�        
����  �న� �.  క�క  పర�త�   సర� �� ప��.  పర�త�   వ��  ��  �డ          
సర� ��  �ద��  మ��  హస��ల�  క����� డ�  ���న� ��       
�ప� �ల�.  అ�  ఎన� ���  �ధ� పడ�.  �స�వ�న�  తన  హస���,  �ద��         
మ��  నయన��  సర� ��  �� �ం�  �న� �  అ��న��  ��  ���         
��య  ���� న��,  ��  త�న  ��న��  �ం�న  �మ� ట  �న������         
వ�� న��  ���  అ��న��  ��ం�న�  అ��  �వన  సత� ��ద��  �గల�.         
�పకృ��  బ���న  ���  ఎన� ��  పర�త� �  ��ల�.  పర��� �        
ఎల��� �  ��త�   కం��  ��� �.  ఉ�హరణ�  భగ���  ప���  అ�న�         
��ం�  తన  హస��ల�  �� �ంపగల�.  ��  ��త�   అ��  �య�ల�.  క�క          
ఎవ�న�  తన�  ప�త��  ��,  �ష� ��  ��,  ఫల��  ��  ��  జల��           
��  అ�� ం�న�  ��  �గ�ం�న�  ��కృష�భగ���  భగవ��త  (9.26)  నం�         
��� ��� �.  ��క�న�  అత� ంత  �ర��  గల  ఆ  భగ���  ఏ  �ధ��          
మన�  అ�� ం����  �గ�ంపగలడ�  �పశ� �  అత�  సర� శ� �మత� �       
స��న�.  అత�  ���  అత� ంత  �ర�న  గల  తన  స� �మ�  �ం��          
తన�  సమ�� ం�న  ��నంత��  �గ�ం�ట�  హస��ల�  �స��ంపగల�.       
అ��  ఆ  పరమ����  �వ� శ� �.  ‘�బహ�   సం�త’  (5.37)  నం�  :  “��క  ఏవ            
�వసత� ��త� �త:”  –  “అత�  తన  స� �మ�న  �వ� �లల  యం�  �మ�� �         
�న� ప� ���  సర� �� ప��  �ం��”  అ�  �ప� బ�న�.  భగ���  వ�        
���  సర� �� �న�  ���న� ��  �ప� �ల�.  క�క�  ఈ  ��క�        
పర�త� �(������)   వ� �ం��న� �.   ��   �పత� �త� �   ��.  
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స�� ���య���సం   స�� ం��య�వ��త�   I  
అసక �ం   సర� భృ�� వ   ���ణం   �ణ�క �ృ   చ   II  

 
 

అ��ద�  

పర��� �  స�� ం��య�ల�  �����న�  ఇం��యర���.     
అత�  సర� ��ల�  ��ం���న�  అ�స���.  అత�  �పకృ�       
�ణ�ల�   అ���.   మ��   ���   �ప���   అ���� �.   

�ష� �   
��లవ�  పరమ  ����  ��ల  స�� ం��య�ల�  �రణ���న�       

అ��  ���ం��య�ల�  క���ండ�.  �స�వ�న�  ��త� �  �డ       
ఆ�� �� క  ఇం��య�ల�  క���న� �,  బద����  యం�  అ�  ���ంశ�ల�        
ఆవ�ంపబ�  �ం�ట�  ��  �� �  ��క  కర� �  �పకటమ��ం��.        
పరమ����  ఇం��య��  అ��  ఆవ�ంపబ�  �ండ�.  అ�  �వ� �ల�ట�        
‘���ణ�’��  ��వబ��న� �.  �ణమన�  ��క  �పకృ�  ���ణ��.  అత�        
ఇం��య��  ��క  ఆ�� ద�  ర�త��.  అ�  మన  ఇం��య�ల  వం��         
�వ�  అవగత�  ���నవ��.  మన  ఇం��య  �ర� క�ప�  ల�� ం��  అత�         
�ల�ర��న�,  అత�  ��త�  �ణర�త�న  తన  ��� ం��య�ల�       
క���ం��.  ఈ  �షయ�  “అ��  ��  జవ�  �గ��”  అ�  ��క�  �� �           
‘�� �శ� త�ప�ష��’  (3.19)  నం�  చక� �  �వ�ంపబ�న�.  �����న�  ��క        
�ణ��ష� ��  ��న  హస���ండ�.  ��  అత�  �వ� హస��ల�       
క���ం�  తన�  సమ�� ంపబ�న  ��క�  ���న�  �గ�ంపగ���.  ఇ��        
బద���న�  మ��  పర�త� న�  న�మ  గల  �ద�.  అత��  ��క  ��త��          
�క��న�  అత�  �వ� ��త�ల�  క����� �.  ���  ఆత���       
�డగ���?  �స�వ�న�  అత�  �త,  భ�ష� ��,  వర ��న�ల  న�� ం��        
�డగల�.  ఆత�  ��ల  హృదయ�  లం�  �ల��న  పర��� �నం�న  మన         
�ర� కర� ల�,  �ప��త  కర� ల�,  ���  భ�ష� ���  �డ  ఎ�గగ���.        
భగ���  సర� ��  ఎ��  �న� �  అత��  ఎవ� ��  ఎ�గ�ర�  భగవ��త         
(7.26)  నం�  ��� �ంపబ�న�.  పరమ���న�  మన�న� �వం�  �ద��       
�వ�  �ప� బ�న�.  ��  అత�  �ద��  �వ� ��.  ���  అత�  సర� ��          
సంచ�ంచగల�.  మ��  �ప� వ�న�న,  భగ���  �����  ��.  అత�        
�ద��,  హస���,  ��త��  �న� �  ��న�� ం��  క����� �.       
మన�  ఆ  పరమ����  అంశలమ�ట�  మన�  �డ  ��న�� ం��        
క����� �.  ��  అత�  ఇం��య��  ��క  �పకృ�  �ణసంపర� ��        
క��త��   ��.  

 
��కృష�భగ���  తన  ‘�గ��  శ� �’�  య��ప�న  అవత�ం�న�       

భగవ��త(4.6)  నం�  �డ  ��� �ంపబ�న�.  అత�  అత�  ��క  �పకృ��         
�ప�వ�ట�  ��వలన  అత�న� ��  �ప����  ��.  ��క  �గంథ�  లం�         
అత�  �హస� �ప  మంత�  �వ� మ�  వ� �ం�ట�  మన�  �డవ�� �.        
అత�  ‘స�� �నంద  ��గహ�’  అ�  ��వబ�  �శ� త  స� �ప��        
క���ం��.  అత�  సకల  ���సంప�� �.  అత�  స�� శ� ర� �ల��,       
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సర� శ��ల��  యజ���.  ���మం�ల�  అత� ంత  �����,  ��నసం����       
అత�.  �స�వ�న�  ఇ�య�� ��  ������న  ��కృష�భగ���      
ల�ణ�ల�  ��� ��త�.  అత�  ��లంద��  �ష��  మ��  సర�         
�ర� క�ప�ల�  ���  �ం��.  పరమ����  సర� �  ��� డ�  మన�        
��క�గంథ�ల  �ం�  ఎ�గగ����.  మన�  అత�  �ర�� �,  �ఖ��,        
హస��ల�,  �ద�ల�  �డ��న� �  ��నత�  క���ం��.  మన�       
ఆ�� �� క����  ఉద��ంపబ�న��  భగ���  �వ�   �ప��  �డగ����.       
�ప��త  ప����ల  యం�  మన  ఇం��య��  ��క  ��ష� �ల�        
�ప��త��  �ం�ట  �త  మన�త�  �వ�   �ప��  �డ���� �.        
క�క�  ��కత� ��  మ�ంత  అ�క��  �ప����  క����  �ం��        
���ర���   పరమ����   అవ�హన   ���న�ల�.  

 
 

13.16  
బ�రన�శ�    ���మచరం   చర�వ   చ   I  

��� �� త�ద���యం   �రస�ం   ����   చ   త�   II  
 
 

అ��ద�   

పర��� �  �� వర  జంగమ��న  సర� ��ల  అంత�� హ� �ల�  ���       
�ం��.  ��� త� �రణ��  అత�  ���ం��య�ల  శ� ��  ��ట�       
��,  �����ట�  ��  అ���  అ���� �.  అత� ంత  �ర�        
నం�న� �   అత�   స�� ల�   స�ప�న�   ఉం��.  

�ష� �  
��క�గంథ�ల  న�స�ం�  పరమ����న  ��య��  �ప���  �క�        

అంతర�  మ��  �హ� �  నం�  ���  �ం�న�  మన�  ����నగల�.         
అత�  ��క,  ఆ�� �� క  జగ���  �ం�ం�  యం��  �పత� ��  �ం��.         
అత�  అత� ంత  �రమం�న� �  మన�  స�ప�  నం�  �ం��.        
ఇ�య�� ��  ��క  �గంథ�ల  వచన��.  ‘క�ప�ష��’  (1.2.21)  నం�  :         
“ఆ��  �రం  �వజ�  శ��  ��  సర� త:”  అ�  ��� �న� �.  ������          
ఎల��� ��  ��� నంద�న  �మ�� �  �ం�ట�,  అత�  ఎ��  తన  సం�ర�         
�భవ�ల�  అ�భ�ం�  ��� డ�  ���  మన�  ఈ  ��క  ఇం��య�ల�         
��ట  ��,  �����ట  ��  �య�ల�.  క�క�  అత��  అవ�హన         
����ట�  ��క��న  మన  మన�� ,  ఇం��య��  ప��య�లవ�  ��క        
�గంథ�లం�  �ప� బ�న�.  ��  భ� ��క ��వ  యం�  కృష��తన� ��       
అభ� �ం�ట�  ఇం��య�ల�,  మన�� �  ప���క�ం�  ��న��  అత��       
�త� �  ద�� ంపగల�.  ������న  ��కృష�భగ���  పట�  ��మ�       
�ం�ం�ం�  ��న  భ���,  అత��  �త� �  ద�� ంపగలడ�  ‘�బహ�   సం�త’  (5.38)          
నం�  ��� �ంపబ�న�.  భగవ��త  (11.54)  నం�  :  “భ�� �   త� నన� �  శక� :”-          
“భ� ��క �   �వ   �� ��   అత�   ద�� ంపబ�   అవగతమ��”   అ�   �ప� బ�న�.  
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13.17  

అ�భక �ం   చ   ���   �భక ��వ   చ   ��త�   I  
�తభర�ృ   చ   త�   ��యం   �గ���    �పభ���    చ    II  

 
 

అ��ద�   

పర��� �  సర� ��ల  యం�  �భ�ంపబ�న��  క��ం�న�      
అత�న� ��  �భ�ంపబడక  ఎ����  ����ం��.  అత�      
సర� ��ల�  ��ం���న�,  స�� ల�  కబ�ం�న�  మ��  వృ��       
�ం�ం�న�   అత�   య�   అవ�హన�   ���నవ��.  

�ష� �   
భగ���  �ప�వ� � �  హృదయ�  నం��  పర�త� �  �ల��  ��� �.        

���వ�  అత�  �భ�ంప  బ��డ��?  అ��న� ��  ���.  �స�వ�న�        
అత�  ఒక� �.  ఈ  �షయ�న  ��� �  ఉ�హరణ�  �ప� వ�� �.        
మ�� హ� �ల�న  ��� �  ��ండవల�న  �� న�న  ���  �ం��.       
ఎవ�న�  ఏ  ��� నం�న�  ఐ��ల  ���   �ప��ం�  ���   :         
“��� �క� ��� �?”  అ�  �ప�� ం�న�  ఎల���  స���   తమ  �ర�� �        
�ప��ం���� డ�  స��న�  ��� ��.  ��కృష�భగ���  అ�భ���న�      
�భ���న���  క�� ం�న�  ��� ట�  ��క  �గంథ�  లం�  ఈ  ఉ�హరణ         
�వ� బ�న�.  ��� �  ఒక� ��న�  ప�  �ప�శ�ల�  జ�ల�  ఏక  �ల�న         
కనబ�న���,  ��� �క� ��న�  తన  సర� శ� �మత� ��  సర� ��  �పత� ��       
�ం�న�  �డ  ��క  �గంథ�లం�  �ప� బ�న�.  పరమ  ����        
��లంద���  �ష��న�,  �పళయ�ల�న  సర� ��  కబ�ం��.      
����త�న  స��శ�న��  ��లంద��  కబ�ం�ట�  ��  వ�� న��       
భగ���  ఏ�ద��� య�  నం�  ��� న�� �  ఈ  �షయ�  ��� �ంచ  బ�న�.         
�లస� �ప�న  అత�  సర� ��  కబ�ం�న�  �డ  ఆ  అ�� య�  నం�         
��� ��ం��.  అత�  స�� ల�  న�ంప����.  సృ�� � రంభ�న      
��లంద��  ��  �ల���  �ం�  వృ����  �వర�  �పళయ�ల�న  �రంద��         
అత�  కబ�ం����.  అత�  సర� ��ల��  ����డ��  మ��       
పర��శ�డ��  �దమం�త��  ��� �ం��న� �.  సృ��  అనంతర�      
సర� ��,  సర� శ� �మం��న  అత�  శ� ��న�  ఆ�రప�  �పళ�నంతర�  ���        
అత��  ��  అత�  యం�  ��శ�ం��.  ���  ‘�����ప�ష��’  (3.1.1)  ఇ��          
��రపర��న� �:  “య�  �  ఇ��  ���  �య��  �న  ���  �వ��          
య�త� యన�� �సం�శ��   త�ద� హ�    త�� ���సస� .”  
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13.18  

�� ��మ�   త�� � �స�మస:   పర�చ� �   I  
�� నం   ��యం   �� నగమ� ం   హృ�   సర� స�    ���త�   II  

 
 

అ��ద�  

��వంత��న  సర�   వ���లం�  �ం�����  అత�.  ��కత� ��       
అంధ�ర�న�  అ���న  అత�  అవ� ���  �ం��.  �� న�  మ��        
�� న�షయ�,  �� నగమ� �  ��  అత�.  అత�  ఎల��  హృదయ�  లం�         
�ప�����   ��� �.  

�ష� �   

��� �,  చం���,  న��త�ల  వం�  �ం�వంత��న  ��  �ం��        
పర��� �,  ������న  ��కృ�� �  �రణ�.  ఆ�� �� క  జగ��  నం�        
������  �వ� �జ��   �స��ం�  �ం�ట�  అక� డ  ��� �  ��  చం���         
అవసర�  �ద�  ��క  �గంథ�లం�  ��పబ�న�.  ��  ��క  జగ��న         
భగ���  �జ�� �న  ‘�బహ� �� �’,  ��క  �ప�న  ‘మహత�త�� �’�       
(���ంశ��)  కప� బ�  �ం�ట�త  ఈ  ��క  జగ��  నం�  �ం��ర�         
��� �,  చం���,  ��� ��  వం���  స�య�  �వ��.  ��  ఆ�� �� క         
జగ��న  ఇ��  వ���ల�  ఏ  ��త�  అవసర�  ��.  భగ���  �ప�శ�న�న          
�ం�  �త�  సర� ��  �ప��ంప  �యబ��న� ద��  �ద�లం�  స� ష���        
��పబ�న�.  క�క�  అత�  ��క  జగ��నం�  ����  క���ండడ�        
స� ష�మ��న� �.  భగ���  అత� ంత  �ర��  గల  ఆ�� �� క  జగ��నండ�        
�వ� �మ�  నం�  �����ం��.  ఈ  �షయ��  �ద��  �డ        
సమ��ం��న� �  :  “ఆ�త� వర �ం  తమస:పర�� �”  –  “��� �  వ�        
�త� �ం�మం��న  భగ���  ఈ  జగ��  నంద�  అంధ�ర�న�  అ�త��        
�ం��.”   (�� �శ� త�ప�ష��   3.8)  

 
�������  సంబం�ం�న  ��న�  �వ� �న�.  �బహ� ��  ��� న       

�షయ�  ఆ�� �� క  ��న�రమ�  ��క  �గంథ��  ��� �ం��న� �.  ఆ�� �� క        
జగ���  �ర��  ���  అ��  ��న��  �ప��క� �  హృదయ�  లం�         
�ప�����న  పరమ����  స� య��  అం�ం���� �.  “తం  హ       
�వ�త� ����ప�శం  �����   శరణమహం  �పప�� ”  –  “ఎవ�న�  �� ��        
�ం�ం�న�  ������  తప� క  శర��డవ��”  అ�  ‘�� �శ� త�ప�ష��’       
(6.18)  ��� �న� �.  ఇక  చరమ  ��నగమ� �న�  సంబం�ం�నంత  వర�  :  “త�వ          
���� �  మృ�� ��”  –  “ఎవ�న�  అత��  ఎ��ట  �త�  జన� మృ�� �ల         
ప���   అ�గ�ంచ   గ����”   అ�   ‘�� �శ� త�ప�ష��’(3.8)   ���క�ం��.  

 
పర��� �  �ప��క� �  హృదయ�  లం��  పరమ  ��మ���       

�ల��  ��� �.  అత�  హస���  మ��  �ద��  సర� ��  �� �ం�         
�న� �.  ��  ఈ  �షయ��  ��త� �  వ� �ంప��ట  సమంజస�  ��.  క�క          
��త� ,  పర�త�   �����  ��త��ల�  మన�  అం�క�ంపక  తప� �.  ���         
హస���  మ��  �ద��  �� �క��  ఒ�  �ప�శ�న�  ప��త��        
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�ం��.  ��  ��కృష�భగ���  హస���  మ��  �ద��  సర� ��        
�� �ం��ం��.  ‘�� �శ� త�ప�ష��’  (3.17)  ఇ��  ��� �ం�న�  :  “సర� స�         
�ప���నం  సర� స�   శరణం  �హృ�”-“ఆ  ������  సమస�  ��ల�  �ప��.         
క�క�  సర� ��ల�  అత�  చర��శయ�  ��� �.”  క�క  పర�త� ,        
��త� �   ఎల��� ��   ��� �   య��   సత� ��   ��క�ం�ట�   ����.  

 
 

13.19  
ఇ�   ��తం   త�   �� నం   ��యం   �క �ం   స�సత:   I  
మద� క �   ఏత�� �� య   మ�� ��పపద� �   II  

 
 

అ��ద�   

ఈ  �ధ��  ��త�(�హ�),  �� న�,  ��య�ల�  ���   ��  ��         
సం�ప��  �ప� బ�న�.  �  భ���  ��త�  ���  ����  అవ�హన�         
����   �   �వ��   �ం���.  

�ష� �   
భగ���  ఇంతవర�  �హ��,  ��న��,  ��య�ల�  ���        

సం�ప��  �వ�ం��.  �స�వ�న�  ఈ  ��న�  –  �� త,  ��య�,  ��న          
��న�ల��  ��  అంశ�ల�  సంబం�ం�న�.  ఈ  ���       
కృష�క��న�� �  అ�  ‘���న�’  �క  ���న��స�  అ�  �ప� బ��.  అ��  సం�ర�          
��న��  �వల�  ��కృష�భగ���  �ద�భ���  �పత� ���  అవ�హన       
���నగ����.  ఇత�ల�  అ�  �ధ� �  ��.  �వ�దశ�  ఈ  ��         
అంశ��  ఏకమ�న�  అ�� ��  ��� ��.  ��  భ���  ఈ  �షయ��         
అం�క�ంప�.  ��న�  మ��  ����వృ��  అన�  కృష��తన� �న  తన�  ���          
��  అవ�హన�  ����టయ�  అర ��.  మన�  ��క  �తన� ��        
న�పబ��ం��.  ��  మన�  మన  �తన� �  నంత��  కృష�పర�న        
�ర� క�ప�ల  ��న�  మర�� న�,  ��కృ�� �  సర� స� మ�  �� �ం�  య�ర�        
��న��  �ం���.  మ��ట�,  ��న�  అన�  భ� ��క �  �వ�  సం�ర���         
అవ�హన�  ����ట  యంద�  ��థ�క  దశ  ��త�.  పంచద��� య�        
నం�   ఈ   �షయ�   స� ష���   �వ�ంపబ�న�.  

 
��ంశ�  �ప� వ�న�న,  ఆ�  మ��  ఎడవ  ��క�  లంద�  ‘మ����’         

�ద���  ‘�త�  దృ�:’  వర�గల  శబ���  ���ంశ��  మ��        
�వల�ణ��  ��� ం��  ���   �వ�ం�న�  అవ�హన  ���నవ�� �.  ��        
కల�క  �త�  �హ�  �క  కర� ��త�  త�ర�  �న� �.  ఎ���  �ం�          
ప�� ండవ  ��క�  వర�  గల  ��క��  ‘అ��త� �’  �ద���        
‘తత�� ���ర �దర� న�’  వర�  ��త�   మ��  పర�త�   అ�  ఇ���  ��త��ల�         
����నగ��  ��న��న��  వ� �ం��.  అ��ధ��  పద��  �ం�       
ప����దవ  ��క�  వర�  గల  ��క��  ‘అ��మత� ర�’  �ద���  ‘హృ�         
సర� స�   ���త�’  వర��  గల  ��క��  ��త�   మ��  పర�త� �  �క          
పరమ����   వ� �ం��.  
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ఈ  �ధ��  ఇంతవర�  కర� ��త�(�హ�),  ��న��న�,  ఆత�        

పర�త� ల�  ��  అంశ��  వ� �ంపబ�న�.  భగ���  �ద�భ���  ��త�        
ఈ  �డంశ�ల�  స� ష���  అవ�హన�  ���నగలర�  ఇక� డ  �ప�� క��        
�ప� బ�న�.  క�క�  భ��ల�  భగవ��త  ���  �ప�జనకర�న�.  �స�వ�న�        
��  పరమ����  పరమగమ� �న  ��కృ�� �  �ందగ����.  అన�  భ���        
��త�  భగవ��త�  అవ�హన  ����  �ంఛ�య  ఫ�త�ల�       
�ందగ����   ��   ఇత��   ��.  

 
 

13.20  
�పకృ�ం   ��షం   �వ    �ద�� ��   ఉ�వ�   I  
���ంశ�    ��ం�� వ   ���   �పకృ�సమ� ��   II  

 
 

అ��ద�   

��క  �పకృ�  మ��  ���  �ం��  అ��  య�  ����నవ��.  ��          
యంద�  సకల  ప�వర�న��  మ��  ��క  �ణ�  ల�న�  ��క  �పకృ�          
�ం�   ఉద� �ం�న�.  

�ష� �   
ఈ  అ�� య�  నం�  ��పబ�న  ��న�  �� �  ఎవ�న�        

కర� ��త�(�హ�)  మ��  �హ�  ���న  ��త��ల�  (��త� ,  పర�త� )        
���   ఎ�గవ�� �.  కర� ��త�న  �హ�  ��క  �పకృ�మయ�న���.       
��యం�  బ���  �హకర� ల  న�భ�ం�  ���� �  ����  �క  ���.         
అత�  �� త.  అత��  ��  గల  మ�క  �� త�  పర��� �.  ��  ఈ  ఆత� ,  పర�త�              
�ప��  ������న  ��కృ�� �  ��న�   వ� � �కరణ�  �న�  మన�        
అవ�హన�  ���నవ��.  ��త�   ఆ  భగ���  శ� ��  సంబం�ం�న�  ��,         
పర�త�    �ప�   అత�   స� ��ంశ   �స�రణ�   �న� �.  

 
��క  �పకృ�,  ��త�   �ం��  �త� ��న�.  అన�  సృ���  �ర� �  �డ          

అ�  ����  క���న� వ�  �వ�.  ��క  �పకృ�  పరమ����  శ� ��  �ం�          
ఉద� �ం�న�.  ���  �డ  పరమ����  శ� ��ం�  ఉద� �ం�న  ��న�        
ఉన� తశ� ��  సంబం�ం�న��  ��� �.  అ��  ���  మ��  ��క  �పకృ�  ఈ          
జగ��  �క�   సృ���  �ర� �  ����  క����� �.  ��క  �పకృ�,         
పరమ����న  ��మ���� �  నం�  �న�  అవసర�న�� �  ‘మహత�త�� �’       
అ�  �ధన�  �� �  వ� క �మ��.  అ��,  ���  �డ  భగ���  యం�          
అవ� క ���  ����ం��.  ��  ��  బ���,  పరమ  ����  �వపట�         
���ల�ట  �త  ఆ�� �� క  జగ��నం�  �ప��ం�ట�  అవ�శ��  ��� ��.        
��  ��క  �పకృ�  వ� � �కరణ  �� �  ���  ��క  జగ��  నం�  వ� �ం�ట�,  ���            
ఆ�� �� క  జగ��  నం�  �ప��ం�  అర �త�  ��ం�ట�  అవ�శ�వ� బ�        
��� �.  ��క  జగ��  �క�   సృ��  రహస� ���.  య�ర��న�  ���         
��కృష�భగ���  ఆ�� �� �ంశ�.  ��  ���  తన  �����  �ర�  వలన�         
��క  �పకృ��  బం�ంపబ�ట  సంభ�ం�న�.  ��కృష�భగ���  అంశ�న  ఈ        
���  ��క  �పకృ��  సంబంధ��  ఎ��  �ం�న�  �షయ�  య�ర��న�         



�త�ద��� య�               భగవ��త   య�తథ�  

 
అంత  �ఖ� �న�  ��.  ������  అ�  ఎ��  మ��  ఎం��  అ��  జ���           
ఎ���.  క�క�  ��క  �పకృ��  ఆక� ���న��  �వన�న�  ��వసంఘర �ణ        
����� ర�  భగ���  ధర� ��స��  లం�  ��� ��� �.  ��  మన�        
సంబం�ం�నంత  వర�  ఈ  ��క�లంద�  �షయ�ల  �� �,  ���ణ�ల�        
క��  ��క  �పకృ�  �ప�వ��  మ��  సర�   ప�వర �న�  ల�న�  ��క  �పకృ�           
�ం�  ఉద� �ం�న�న�  మన�  �శ� య��  ఎ�గవ��.  ��ల�       
సంబం�ం�న  సమస�  ప�వర �న�ల��  మ��  ��ధ� �ల��  �హ�       
�రణ�.   ఆత�    దృ�� �    ��లంద��   స���.  

 
 

13.21  
�ర� �రణకర�ృ���    ��:   �పకృ��చ� �   I  

��ష:   �ఖ�ః��ం   �క �ృ���    ���చ� �   II  
 
 

అ��ద�  

��క  �ర� �రణ�  ల�� ం���  �పకృ��  ��వ��,  జగ��  నంద�        
��ధ   �ఖ�ః��భవ�ల�   ���   �రణమ��   �ప� బ��న� �.  

�ష� �  
��ల  యంద�  ��ధ  ఇం��య�ల  వ� � �కరణ�  ��క  �పకృ��  �రణ�.         

ఎ�బ�  ���ల�ల  �వ��ల�� ��  ��క  �పకృ�  �ం��  ఉద� �ం�న�.        
ఇ�య�� ��  �స�వ�న�  �న�   �హ�లం�  ��ంప��  ���  �క�         
��ధ��న  ఇం��య�ంఛల  �త  క���న� �.  అత�  అ��  ��ధ        
�హ�లం�  �ప�శ�ట�బ�న�� �  ��ధ��న  �ఖ�ఃఖ�ల  న�భ�ం��.      
అత�  అ�భ�ం�  ఆ  ��క  �ఖ�ఃఖ�ల�  అత�  �హ�  �రణ�  ��          
స� య��  అత�  �రణ�  ��.  �జ����  ���  �స� ం�హ��  ఆనంద�         
న�భ�ం��.  క�క  అ��  ����  అత�  �స�వ  స� �ప  ���.  ��  �పకృ��           
అ��ర�  ���ంప��ట�  అత�  ఈ  ��క  జగ���  ��ట  సంభ�ం��.         
అ��  �వన�  ఆ�� �� క  జగ��  నం�ండ�.  అ�  స�  అ����  �ం�  �ద��           
�ం��.  ��క  జగ��  నం�  �ప��క� ��  ��ధ  �హ�ఖ�ల  �ర�         
��వ��  య�� ం�  �ం��.  స� ష���  ��పవ�న�న,  ఈ  �హమ�న�        
ఇం��య  �ర� �ల  ప��మమ�  ��పవల�వ�� �.  ఈ  ఇం��య��       
��కల�  ��ం�  ��ట�  గల  �ధన��  (�రణ��).  ��ంశ�మన�,  అ��         
�హ�  మ��  �ధన�ల  వం�  ఇం��య�  ల�� ��  �పకృ��        
�ప��ంపబ�  �న� �.  త���  ��క�న  స� ష���  �యబ�న��,  ���  తన         
గతజన�   కర� ల  మ��  �ంఛల�  సంబం�ం�న  ప����ల  న�స�ం�  ప���,         
ధ�� �  అ��ం��.  ���  కర� �  మ��  �ంఛల  న�స�ం�  ��క  �పకృ�          
అత��  ��ధ  �హ�ల  యం�ం��.  అ��  �హ�ల�  �ం�ట��  మ��         
���  అ��ణ��  �ఖ��  ��  �ఃఖ��  ��  అ�భ�ం�ట��  ���         
�రణ�.  �హ�  ��క  ప�ర �మ�ట�  �పకృ�  �యమ�ల  న�స�ం�        
వ� �ం��.  క�క�  ���  అ��  �హ��  �ం�నంత�  �పకృ�  అ�న�న�         
వ�� �.  ఆ  సమయ�న  �పకృ�  �యమ�ల�  ���   శ� �  ��న�  ��త��          
�ండ�.  ఉ�హరణ�  ���  ఒక  �నక  �హ�  నం�ంచ  బ�నంత�  అత�          



�త�ద��� య�               భగవ��త   య�తథ�  

 
�నక�  వ�  వ� �ంప  వల�వ�� �.  మ��ధ��  అత�  వ� �ంప��.  ఒక�ళ         
���  �కర  శ�ర��  �ం�న�  తప� క  మలభ�ణ�  ��ం��  �కర�         
వ�  వ� �ంపవల�  వ�� �.  అ��  ���  �వ�  శ�ర�  నం�ంచ  బ�న�,  అత�           
ఆ  శ����ణ��  వ� �ంపవ��.  అ��  �పకృ�  �యమ�.  ��  ���  �ం�          
అ��   ���లం��  పర�త�   ��త� �  ���ం��.  �ద�లంద�       
‘�ండ�ప�ష��’(3.1.1)  నం�  :  “��   �ప��   స��  స��”  అ�         
�వ�ంపబ�న�.  ���  పట�  �ప�   దయ  క��న  పరమ����  అత��  ఎల��� �          
అ�స�ం��  అ��   ప����ల  యం��  పర�త� �  అత�  �ంత�        
����ం��.  

 

13.22  
��ష:   �పకృ���    �   ����    �పకృ���   ���   I  
�రణం   �ణస��    స�    సదస�� �జన� �   II  

 
 

అ��ద�  

��క�పకృ�  యం�  ���ణ�ల  న�భ�ం��  ���  ఈ  �ధ��        
�వన�  ��ం��.  ��క  �పకృ��  అత��  గల  సంపర� �  ���  �రణ�.          
ఆ   �ధ��   అత�   ఉత�మ,   అధమ   జన� ల�   �ం��ం��.   

�ష� �  
���  ఒక  �హ�  �ం�  మ��క  �హ�న�  ఏ  �ధ��  ప��మ�          

�ం�న��  �షయ��  అవ�హన�  ����ట�  ఈ  ��క�  అత� ంత        
�ప�న�న�.  �న��  �ర ���న  వ�స��ల�  ��� న��,  ���       
జ�� ంతర�న  ఒక  �హ��  ���  మ�క  �హ�న�  ప��మ�  �ం�న�         
�� ���� య�  నం�  �ప� బ�న�.  ��క  ��త�  నంద�  ఆస� ��  ఇ��         
వ�స��ల  వం�  �హ�ల  ��� న�  �రణ�.  అ��  ���   �వన�  బం�ంపబ�          
�న� ంతవర�  అత�  ఒక  �హ�  �ం�  మ�క  �హ�న�  ���          
�ందవల��  �ం��.  ��క  �పకృ��  అ��ర�  ���ంపవ�న��  అత�        
��క�  అత��  అ��  అ�ం�త  ప����ల  యం�  �ల��� �ం��.  ��క         
�ంఛ  �ప�వ��  ���  ��� ���  �వతగ�,  మ���� ���  �న��గ�,        
��� ���  జం�  �హ��,  ��� ���  ప��హ��,  ��� ���  ���  �హ��,         
��� ���  జలచర  �హ��,  ��� ���  ��జన� �,  ��� ���  �టక  �హ��         
�ం��ం��.  ఇ�  ఇ��  అనంత��  �న����  �ం��.  ఈ  �ధ�న         
అ��   ���ల  యం��  ���  ��  తన  ప����ల�  �ప��న�         
��ం��ం��.  ��  �స�వ�న�  అత�  ��క  �పకృ�  �ప�వ�న�  అ���         
�ం��.  

 
���  అ��  ��ధ  �హ�లం�  ఎ��  ఉంచబ��  ఇక� డ  �వ�ంప  బ�న�.          

��ధ  �పకృ�  �ణ�ల��  అత��  గల  సంపర� �  అం��  �రణ�.  క�క,          
ఎవ�న�  ఈ  ���ణ�ల�  అ���  �జ���  యం�  �ల�నవల�  �న� �.  ఆ          
�ధ��  �జ���  యం�  �ల��ట�  కృష��తన� �.  అ��  �వ� �న  కృష��తన�          
���యం�  �ల�ననంత  వర�  ���  తన  ��క  �తన� �  �రణ��  ఒక          



�త�ద��� య�               భగవ��త   య�తథ�  

 
�హ�  �ం�  మ�క  �హ�న�  ప��మ�  �ందవల��  �ం��.  అత�         
అ���ల�  �ం�  ��క  �ంఛల�  క���ం�ట�  అం�ల�  �రణ�.        
���  అ��  ��క�వన�  ��� �వ��.  ��క  �వన  యం�  ��  �తన� �          
నం�  ���   య�న�  �����ల  �� �  �శవణ�  ��ట  �� ��  �ధ� �          
�గల�.  అ����,  ��కృ�� �  �ం�  భగవతత�� ��  ���   �శవణ�  ��ట         
య�న�  ఈ  �షయ�న  ఉత�మ�న  ఉ�హరణ�.  ���  అ��  �శవణ         
��న��  అ�స�ం�న�  ��క  �పకృ��  ఆ�పత� �  వ�ంప  వ�న��  అత�         
�ర�ల�ంఛ  �కమ��  న�ంపగల�.  అత�  అ��  తన  ఆ  ��క�ంఛ�  న�ంప          
����న  ప��మ�  న�స�ం�  అత��  ఆ�� �� �నంద�  ల�ంప  గల�.        
������  �ంగత� �న  ���  ��నవం��న  �ల�,  ఆ  ��న  ప��ణ�         
న�స�ం�  అత�  �శ� �నంద��  ��న  ��త��  ఆ�� �ం�న�       
�దమం�త�ల��   ‘����� ప�ష��’(2.1)   నం�   �ప� బ�న�.  

 
 
 

13.23  
ఉప�ద���మ��    చ   భ��    ���    మ�శ� ర:   I  
పర��� �   ��� ��    ��   �� �   ��ష:   పర:   II  

 
 

అ��ద�   

అ�న�  ఈ  �హ�  నం�  �వ�   �ప���,  �వ�   యజ����,         
పర� �����,  అ�మ�ం����,  పర�త� �  �ప���  �ం�న���      
అ�   �వ� �క �   మ��క�   కల�.   

�ష� �   
ఎల��� ��  ��త� �  ���ం�  పర�త� �  పరమ����      

�ప���య�  ఇక� డ  �ప� బ�న�.  అ��  పర�త�   ఎన� ��  ��న�   ���  ��.          
అ�� త  తత�� �త��  �హ�  ���న  ��త���  ఒక� �య�  ��ం�ట  వలన  ఆత�           
మ��  పర�త� ల  న�మ  �ద�  �ద�  ��ం��.  ���  స� ష�పర�ట�         
భగ���  ��  �ప�  �హ�నం��  పర�త� �  ����ధ� �  వ�ం�        
�ం�న�  ��� ��� �.  అత�  స�  ��త�   కం�  �న� �న��.  క�క�         
‘పర’(��� �)య�  �ప� బ��.  ��త�   ఒక  �ప�� క  ��త�  నంద�  కర� ల         
న�భ�ం��.  ��  పర��� �  ��త�  అల� �క ��  �క  �హకర� ల  యం�         
�������  ��ండ  ��గ�,  పర� ����గ�,  అ�మ�ం���గ�,      
�వ� �క �గ�  వ� �ం��.  క�క�  అత�  ఆత� �  ��ండ  పర�త� �  ��పబ��.         
అత�  స�  ��� �.  ఆత�   మ��  పర�త�   ��� ల�ట  ��� �  స� ష��.          
పర�త� �  సర� ��  ���ద�  �ం��.  ��  ��త� �  అ��  ఉండ�.         
�������  �ప����  పర�త�   హృదయ�  నం�  �ల��  ��త�         
�ం�ం�న��  ���భవ�న�  అ�మ�ం�  �ం��.  పర��� �  అ�మ�       
���  ��త�   ఏ���  �య�ల�.  క�క�,  ��త�   ‘�క ��’,        
అ�భ�ంపబ���  మ��  �క  ��ంపబ�న�.  పర�త�   ‘�క �’,       
అ�భ�ం���  �క  ��ం�  �డ��  ��యబ���� �.  అ��  పర�త�         
అసం�� క��న   ��లంద�   యం��   �����   ����ం��.  



�త�ద��� య�               భగవ��త   య�తథ�  

 
 

�స�వ�మన�,  �ప����  ��కృష�భగ���  ��� ంశ�  ��� �.      
������  స�  స�� �త�న  సఖ� సంబంధ��  క���ం��.  ��       
భగ���  ఆజ��  ��క�ం�,  �పకృ��  ఆ�పత� �  ���ం�ట�       
స� తం�త��  వ� �ం�  స� �వ�  ��న�  గల�.  అత�  ఈ  స� �వ��  క��          
�న� ం��  భగ���  తటస�శ� �య�  �ప� బ��.  అన�  ���  �ం�ం�న�        
��క  శ� �యం�  ��,  ఆ�� �� క  శ� �యం�  ��  ��వగ��న  �మర�� ��         
క���ం��.  ���  ��క  శ� ��  బ���  �న� ంత  �ల�  భగ���  అత��          
ఆ�� �� క  శ� �  ��న�  మర�� ట  �ర�  పర�త�   �ప�న  �����  అత�  �ంత           
����ం��.  భగ���  అత��  ఆ�� �� కశ� �  �ంత�  ����ట�  ఎల��� �        
ఆ�టప��ం��.  ��  తన�న�   స� ల� �న  �� తం�ర� �  �రణ��  ���        
ఆ  శ� �  �క�   �ంగత� ��  ఎల��� �  ��క�ం�  �ం��.  ���  అ��  తన           
�� తం�ర� ��  ��� ��గ  పర�ట�  అత�  బద���తమంద�  ��క       
సంఘర �ణ�  �రణ�  �న� �.  క�క  భగ���  స�  �పల�ం��  మ��         
బయ��ం��  ఎల��� �  ���ప�శ��  ���ం��.  భగవ��త  యం�       
�ప� బ�న���,  ������  బయ��ం�  �� ��ం��ం��.  ��క  ��త�       
నంద�  ���  కర� �  అత�  �శ� �నంద�న�  �డ� డవ�  ��న�  ఆంతర�         
�ం�  ��ం�ట�  య�� ం��.  క�క�,  “సర� ��  త� �ం�,  �  �శద��  �          
��న�  మర�ం��.  అ�� �  ��  �ఖ� వం�డవ���”  అ�  ��కృష�భగ���        
��� ��� �.  ఈ  �ధ��  పర�త�   యం�  �క  ������  యం�  �శద��          
క��న  ��నవం��  స�� �నంద  మయ�న  ��త�  ��న�  ��గ�ంప        
�రం�ం��.  

 
 

13.24  
య   ఏవం   ���   ��షం   �పకృ�ం   చ   ��:   సహ   I  
సర� �   వర���   �   న    స   ��   ��య�   II  

 
 

అ��ద�  

��క  �పకృ�,  ���,  ���ణ�ల  అంత:�ప��య�  సంబం�ం�న  ఈ        
తత�� ��  అవ�హన  ����న��  �శ� య��  ����  �ం��.  అత�        
వర��న   ���   ఎ��న� �   అత�   ���   జ�� ంప�.  

�ష� �  
��క  �పకృ�,  పర�త� ,  ��త� ,  ��  పరస� ర  సంబంధ�  �క�   స� ష��న          

అవ�హన  గల  �న��  �� ��  అ���  ���.  ఇ��  అవ�హన�  ��క  �పకృ��           
అత�  ���  ��ం�న���  అత�  దృ���  సం�ర���  ఆ�� �� క  ��వరణ�         
��న�  మర�ం��.  ఇ��  ��న�  �క�   ఫ�త�.  ���  �దృ�� క��         
��క  ����  ప��డ�� న�  స� ష���  అవ�హన  ����ట�       
��న�ప�జన�.  క�క  ���  ������న  ������  మ��       
ఆ�� �� ���� �  �ంగత� �న  తమ  �జ����  అవ�హన  ����ట�       
య�� ంపవ��.  �దప  �������  �వ�ంపబ�న��  భగవ��త�  అవ�హన       
����,  ఆ�� �� క  �తన� �న�  �క  కృష��తన� �న�  మరలవ��.  అ�� �        



�త�ద��� య�               భగవ��త   య�తథ�  

 
అత�  ఈ  ��క  జగ��న�  ���  �డ�ట  �శ� య�.  అత�  స�� �నందమయ          
�వన�   �ర�   ఆ�� �� క   జగ��న�   బ��   �యబ��.  

 
 

13.25  
�� ��త� �   పశ� ��   ����� న�త� �   I  
అ��    �ం�� న   ��న   కర� ��న   �ప�   II  

 
 

అ��ద�  

�ంద�  �� న�  �త�,  మ��ంద�  ����� స�  �త�,  ఇంక�  �ంద�         
��� మ   కర� �త�   పర�త� �   తమయం�   ద�� ం��.   

�ష� �  
�న��  ఆ�� ���  అ�� షణ�  సంబం�ం�న  �షయ�న  బద����       

�ం�  తరగ���  �భ�ంపబ�ర�  ��కృష�భగ���  అ���న�  ��� ��� �.       
������,  ��శ� ర����,  సంశ��� ��,  ఆ�� �� �వ�హన  �వన�      
���  �ం��.  అ�����  అన� ��  ఆ�� �� క  ��త�  నం�  �శద�         
క��న��  మ��ంద�ం��.  ��  �� న  ��ల��,  ���� �ల��,       
��� మ  క�� ల��  ��వబ���.  అ�� త  ��� ంత��  �� �ం�ట�       
ఎల��� �  య�� ం���  �డ  �����  మ��  ��శ� ర���గ�       
ప�గ�ంపబ���.  మ��ట�,  ������  భ���  ��త�  స��న  ఆ�� �� క        
అవ�హన�  నం�  ����  క���ం��.  ఈ  ఆ�� �� క  జగ��  ��క  �పకృ��          
అ�త�నద��,  అ��ధ�గ  పర�త� �  ఎల��యం�  �ల���ం�      
��కృష�భగ����  ��క  �పకృ��  అ�త�న�డ��  ������.      
పరతత�� ��  ����� స��  అవ�హన  ������  �ంద�ం��.  ��  ��        
�డ  �శద�  గల��గ�  ప�గ�ంపబ���.  �ంఖ� తత�� �త��  ఈ  ��క  జగ���         
ఇ�వ�  ���  తత�� ���  �� ��ం�,  ��త� �  ఇ�వ��దవ  అంశ��        
ప�గ�ం��.  అ��  ��త�   స� �వ�  ���ంశ�ల�  అ�త�నద�  ��        
అవ�హన  ���న  గ��న��  ��  ��త� ��న  ������  కలడ�  �డ         
�గ�ంప  గ����.  భగ���  ��వ��రవ  తత�� �  �గల�.  ఈ  �ధ��         
��  �డ  కృష��తన� �న  భ� ��క �  ���ప�ణ�న�  �కమ��       
�రగ����.  అ��ధ��  ఫ���  ��ండ  కర� ల  �న�ం���  �డ  ��         
�పవృ���  ప�����గ�  ��ంపబ���.  అ�����  కృష��తన� �న  భ� ��క �       
������  ��గ�ం�ట�  అవ�శ�వ� బ��.  ���క  �ద��తన� �  గల       
మ��ంద�  పర�త� �  �� న��  క���ట�  య�� ం��ర��  ఇక� డ       
��పబ�న�.  అ����  పర�త� �  తమయం�  ద�� ం�న��  ��  ఆ�� �� క        
���  యం�  �ప����ల��ర�  �డ  ఇక� డ  �ప� బ�న�.  అ��  ����� స�  �త          
పర�త� �  అవ�హన  ���న  య�� ం���  �ంద��,  హఠ�గ��       
అభ� �ం���  మ��ంద�  �ం��.  ‘హఠ�గ’�  �� �  ������       
సంతృ��  పర�ట�  య�� ం�  ��  ��� �త  కర� ల  �� �  అ��  ���  ��ంప           
య�� ం�   �ర���.  
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13.26  

అ��    �� వమ�నన�:   ���� �� భ�    ఉ�స�   I  
�   �   ��తర��� వ   మృ�� ం   ���ప�య�:   II  

 
 

అ��ద�   

మ��ంద�  ఆ�� �� క  �� న��  ప�చయ�  ��న� �  ఇత�ల  �ం�        
పరమ����  ���   �శవణ�  ��  అత��  ��ంప  �రం�ం��.        
����క  ���ల  �ం�  �శవణ�  ��  �పవృ��  గల�ర�ట�  ���         
జనన   మరణ   �ర���   అ�గ�ం��.  

�ష� �  
ఈ  ��క�  ఆ��క  స�జ�న�  �ప�� క��  వ� �ం��.  ఎం�కన�        

ఆ��క  స�జ�నం�  ఆ�� �� క  �షయ�ల�  ��� న  �ద�   య�న�  ఏ         
��త�  ��.  ఆ��క  స�జ�న  �ంద�  �����గ�,  ��శ� ర���గ�        
��  ���� ��గ�  క�� ంపవ�� �.  �స�వ�న�  స��న  తత�� �� న�       
ఎవ� ���  ��.  క�క  ��రణ  �న�న�  సంబం�ం�  నంత  వర�  అత�          
సజ���న�  �శవణ�  �� �  ��గ�  �ం�ట�  అవ�శ�  కల�.  అ��  �శవణ          
��న�  ఎం�  �ఖ� �న�.  ఆ��క  జగ��న  కృష��తన� ��  �ప�ర�  ��న         
��  �తన�   మ��ప��  ఈ  �శవణ  ��న�న�  �ప�   ���న� ��� �.  ఎం�కన�,          
��న�   �న��  �ఖ� ��  ����క  ఆ�ర�ల  �ం�  �శవణ�  ��ట         
�� ��  ���వృ���  ��ంపగలడ�  ��  �తన� మ��ప��  ����ం��.  అ��        
�శవణ�  నం�  అత� ంత  �ఖ� �న�,  “హ�  కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /              
హ�  �మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  అ�  మ�మం�త�  �వ� శబ�  �పకంపన�.             
క�క  �న�లంద�  ������న  ���ం�  �శవణ  �భ��  �ం�  �కమ��         
సర� ��  అవ�హన  ���నవ���.  తదనంతర�  పరమ����  ఆ�ధన       
�స� ం�హ��  ��రంభమ��.  ఈ  �గ�న  పరతత�� �  ���ట�  ఎవ� ��        
తమ  �ం�క  ����  ��� �నవసర�  �ద��,  క�� త���ద�  �� �        
అవ�హన  ����ట�  య�� ం�ట�  �డ�డవ�న��  ��  �తన�        
మ��ప��  ����ం��.  �న��  భగవత�త��   ���న�  క��న       
మ����న�  ���  �వల��న� �.  �ద�భ���  ఆ�శయ��  �ం�,  అత�        
�ం�  ఆ�� ����  ���   �శవణ�  ��,  అత�  అ���డల  న�స�ం�         
నంత�  అదృష�వం��న�  �న��  �ద�భ���  ����  �కమ��  ఉద��ంప        
బ��.  క�క�  �ప�� క��  ఈ  ��క�  నం�  �శవణ  ��న�  దృఢ��          
ఉప��ంపబ�న�.  �స�వ�న�  అ��  అత� ంత  సమంజస�.  ��న�        
�న��  �మ��త  ���� �లనబ�  ��యంత  సమ���  ��న� �,  ����క        
���ల  �� �  �యబ�  �శ����త�న  �శవణ�  అత��  ��క��త��        
అ�గ�ం�ట�   మ��   భగవ��మ��   ���   ��ట�   �డ� ��.  

 
 
 
 
 



�త�ద��� య�               భగవ��త   య�తథ�  

 
13.27  

�వత� ం�య�   �ం�త� త�� ం   �� వరజంగమ�   I  
��త��తజ�సం��త��� ��   భరతర�భ   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  భరతవంశ  ���� �!  ��  �ం�న��  �� వర  జంగమ  �ప��న�         
��త��త��ల   సం�గ�న�   ������.  

�ష� �   
��క  సృ���  �ర� �  ����  క���న� ��  ��క  �పకృ�  మ��  ��ల          

���   ఈ  ��క�న  �వ�ంపబ�న�.  సృ��ంపబ�న  �ప���  ���  మ��         
�పకృ�  క��క  �త�  ఏర� �న�.  ఈ  జగ��న  వృ���,  పర� త��,  �ండ�          
వం�  అ�క  �� వర�ప�ల�  జంగమ  �ప�ల�  ఈ  జగ��  నం�  కల�.          
అ�య�� �  ��క  �పకృ�  మ��  ఉన� త  �పకృ��న  ���  కల�క  �త�          
ఏర� �న�.  ఉత�మ  �పకృ��  సంబం�ం�న  ���  �క�   స� ర�   ���  ఏ���          
వృ���ంద�.  ఈ  �ధ��  ��క  �పకృ�  మ��  ��ల  న�మ  సంబంధ�          
అ���  �న���న� �.  ఈ  సం�గమ�న�  పరమ�����      
క�� ంపబ��న� �.  క�క  ప�  అప�  �పకృ��  �ం�ం��  భగ���        
�యం��ం���  ��� �.  ��క  �పకృ�  భగ����  సృ��ంపబ�న�.       
ప��పకృ��న  ���  ��క  �పకృ�  యం�  �ప�శ�ట�బడ�  సర� �ర� ��        
మ��   సర� సృ���   �న���న� �.  

 
 
 

13.28  
సమం   స�� �   ���   �ష�న�ం   పర�శ� ర�   I  
�నశ� త� � �నశ� న�ం   య:   పశ� �   స   పశ� �   II  

 
 

అ��ద�   

సర� �హ�లం�  ��త� �  అ�స�ం�  పర�త� �  �ం���      
మ��  నశ� ర�న  �హ�నంద�  ఆత� ,  పర�త�   �����  ఎన� ��        
న�ంప�   ���   ����నగ��న��   య�ర�దృ���   క��న��.  

�ష� �  
�హ�,  �హ�  �క�   యజ��  �క  ���,  ���  �క�   ����  –           

స�� ంగత� ��  ఈ  ��  క���ం�ట�  �డగ��న��  �జ�న       
��నవం��.  ఆ�� �� క  �షయ�ల�  య�ర���  ���న��  �ంగత� �       
��ం�  ఎవ� ��  ఆ  ��ం��  ద�� ంప�ల�.  అ��  �ంగత� ��        
�ంద����  అ����.  ��  �హ��  ��త�  �ం��  �హ�  న�ం�న         
�మ� ట  సర� �  ���న�  ��ం��.  ��  �స�వ�న�  అ��  �వన  స��న�          
��.  �హ�  న�ం�న  �దప�  ఆత� ,  పర�త�   �����  ���  �ం��.          
అం���క  ��  �శ� త��  ��ధ  �� వర  జంగమ  �ప�ల�  తమ  అ��త� ��          
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�న��ం��.  ��త�   �హ�న�  యజ��  �నం�న  ‘పర�శ� ర’  అ�        
సంస� ృత  పద�న�  ��� ���  ��త� �  ��  అర ��  �ప� బ��న� �.  అ��         
ఆత�   �హ�  న�ం�న  �మ� ట  మ�క  �హ��  �ం��ం��.  ఈ  �ధ��          
ఆత�   �హ�న�  యజ���  ��యబ�  �ం��.  ��  �ంద�  ‘పర�శ� ర’         
అ�  పద�న�  పర��� డ�  �వ�ం���.  ఈ  �ం�  �వ�వరణ�  లం��         
ఆత�   మ��  పర�త� �  �ం��  న�ంపక  �శ� త��  �న�����ం��.        
ఈ  �ధ��  ఆత�   పర�త� ల�  ద�� ం���  జ���న�   ���  య�ర���         
ద�� ం��డ��.  

 
 

13.29  
సమం   పశ� �   �   సర� �త   సమవ��త�శ� ర�   I  
న   �న�� � త� ��� నం   త�   ��   ప�ం   గ��   II  

 
 

అ��ద�   

సర� �త  �ప���  యం��  సమ��  �పత� ���ం�  పర�త� �       
ద�� ం���  తన  మన�� �  తన�  ��  �నపర��న�.  ఈ  �ధ��         
అత�   పరమగ��   �ందగల�.  

�ష� �   
���  తన  ��క  ����  అం�క�ం�ట�  తన  �స�వ  ఆ�� �� క  ���కం��          

�న� ��  ����ం��.  ��  ������న  ��కృ���  పర�త�   �ప�న        
సర� ��  ������ డ�  అత�  అవ�హన  ����న�,  అన�  అత�  �ప���         
యం��  ������  ద�� ంపగ��న�  తన  �ధ� ంసకర�న  మ��పవృ���       
����ండ,  �కమ��  ఆ�� �� క  జగ��  ��న�  ��గ�ం��.  ��రణ��        
మన��   ఇం��యతృ��  �ర� �ల�  అల��  ప��ం��.  ��  ���        
పర�త�   ��న�  మర�ం�న�  �న��  ఆ�� �� క  అవ�హన  యం�  ��గ��         
��ంపగల�.  

 
 

13.30  
�పకృ�� వ   చ   క�� �   ��య���   సర� శ:   I  
య:   పశ� �   త��� నమక�� రం   స   పశ� �   II  

 
 

అ��ద�   

��క  �పకృ��  సృ��ంపబ�న  �హ�  �త�  సర� కర� �  �యబ�        
�న� వ��  మ��  ��  అకర�న��  �ంచగ��న��  య�ర���       
ద�� ం��డ��.  

�ష� �   
ఈ  �హ�  పర��� �  �� �శ�  న�స�ం�  ��క  �పకృ��        

��� ంపబ�న�.  అ��  �హపరమ�  సమస�  �ర� �ల�  ఆత�   కర �  ��.  �ఖ�  �ర�           
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��  �ఃఖ�  �ర�  ��  ఎవ�  ఏ�  �యవల�  �న� �,  బలవంత��  �హ���           
న�స�ం�  అత�  అ��  �యవల�  వ�� �.  ��  �స�వ�న�  ఆత�   అ��  సమస�           
�హ�ర� �ల�  �ర��  �ం��.  �న��  �ర� జన�   �ంఛల  న�స�ం�        
అత��  ఈ  �హ�  అం�ంపబ��.  క�క�  ఆ  ��కల�  ��� ��ట�  అత�          
తద��ణ��  వ� �ం�  �ం��.  �స�వ�న�,  ���  తన  �ంఛల�        
ప��ర��  ����ట�  పరమ  �����  ��ం�ంపబ�న  యం�త�  వం��        
ఈ  �హ�.  అ��  �ంఛల  �త�  �న��  �ఖ�ఃఖ�ల  న�భ�ం�ట  �ర�          
��ధ  ప����ల  యం�ంచబ��.  ���  �క�   ఆ�� �� కదృ��  అ�వృ��        
�ం�నంతట�,  �న��  తన�  తన  ��క�ర� �ల  �ం�  అన� ��        
�� �ం��.   అ��   ఆ�� �� కదృ��   క��న��   య�ర���   ద�� ం�   �దష�య��.  

 
 

13.31  
య�   �తపృథ�� వ�కస�మ�పశ� �   I  
తత   ఏవ   చ   ��� రం   �బహ�    సంపద� �   త�   II  

 
 

అ��ద�  

���మం��న��  �న� �హ�ల  �రణ��  �న�   వ� � �త� �ల�      
ద�� ం�ట�  �ర�ం�,  ���  ఏ  �ధ��  సర� ��  �స��ం��        
�ం�న��   అత�   �బహ� �వ��   �ం��.  

�ష� �   
��త�   ��ధ��కల  న�స�ం��  ��  ��ధ  �హ��  సృ�ంపబ�        

�న� వ��,  �జ��  ఆ  �హ�ల��   ఆత� �  సంబం�ం�న�  �వ��        
ద�� ంచగ��న��,  �న��  య�ర�దృ��  క��న�డ��.  ��త�  �క�        
��క  �వన  దృ���  మన�  �ంద��  ���గ�,  �ంద��  �వత�గ�,  �ంద��          
�న��గ�,  ఇం�ంద��  �నక,  �����  �ప��గ�  ���ం��.  ఇ��        
దృ��  ��క�  ��  య�ర�దృ��  ��ల�.  ఈ  �ధ�వ�న�  ��త� ����         
�రణ�.  ��  �స�వ�న�  ��క  �హ�  న�ం�న  �మ� ట  ���న�  ఆత�           
ఒక� ��.  ��క  �పకృ�  సంపర� ��  అ��  ఆత�   ��ధ��న  �హ�ల�         
�ం��ం��.  �న��  ���  �గ�ం�న��  ఆ�� �� క  దృ���  �ం��.  ఈ         
�ధ��  �న��,  జం��,  అ���,  అ�� �  అ�  �ద�వ�ల  �ం�         
�����,  �తన� ��  �ద�పర���న��  తన  ఆ�� �� క  స� �ప�న       
కృష��తన� ��  �ం�ం�ం�  �నగ���.  అ��  భ���  ఏ  �ధ��  సర� ��         
ద�� ం��   త���   ��క�న   �వ�ంపబ�న�.  
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13.32  

అ���� �� ��ణ�� �   పర��� యమవ� య:   I  
శ�ర��    �   ���య   న   క��   న   �ప� �   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  �ం��!  ఆ�� �� కదృ���  క��న��  అవ� య�న  ఆత� �       
�వ� �న�గ�,  �త� �న�గ�,  �����త�న�గ�  ద�� ం��.  అ��      
ఆత� �హ��  సంపర� �  క���న� �  కర� �న�ంప�  మ��  బద��       
��.  

�ష� �   
��క  �హ�  జ�� ం��న� ం�న  ���  జ�� ం�న��  �చ�ం�       

�ం��.  ��  �స�వ�న�  ���  �శ� ��,  జన� �న�  వం���.  �హ�         
నం�న� �  అత�  ��� �  మ��  ��� �.  క�క  అత�  �శన�  �యబడ�.          
స� �వ���   అత�  ఆనంద����.  అత�  ఎ��  ��క  �ర� కర� ల  యం�         
�ల�న�.  క�క  ��క  �హ�  నం�న� �  అత�  ��కర� �  అత��         
బం�ంప�.  

 
 

13.33  
య�   సర� గతం   ��� � ��శం   �ప�ప� �   I  
సర� ��వ���   ��   త���    �ప�ప� �   II  

 
 

అ��ద�   

ఆ�శ�  సర� �� పక�న�  ��� త�   �రణ��  ����  క�య�.  అ��        
�బహ� �వ��  ��త�న  ఆత� �హ�  నందంతట  ����న� �      
�హ��   క�య�.  

�ష� �  
���  �క  ఆ�శ�  అ�న�  జల�,  �రద,  మల�  వం�  ��యం�          

�ప��ం�న�  ���డ�  క�య�.  అ��  ���  తన  ��� స� �వ��  ��ధ         
�హ�లం�  ���న�  ���  అ�త��  �ం��.  క�క�  ���  ఈ         
�హ��  ఎ��  ������ �  మ��  �హ�  న�ం�న  �మ� ట  ఎ��  �హ�          
�ం�  బయటప��,  ��క  దృ���  ద�� ం�ట  అ�ధ� �.  ��స����వ� ��        
�డ   ���   క��న�ల�   మ��   ��వపరచ��.  
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13.34  

య�   �ప�శయ�� క:   కృత� � ం   �క�మం   ర�:   I  
��తం   ���   త�   కృత� � ం   �ప�శయ�   �రత   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  భరతవం���!  ��� �క� ��న  ఈ  �శ� �  నంత��  �ప��ంప        
��న��,  �హ�నంద�  ��త�   సమస�  �హ��  �తన� ��       
�ప��ంప���.  

�ష� �   
�తన� �న�  సంబం�ం�న  ��� ంత�  ల�క�  గల�.  భగవ��త  యం�        

ఇక� డ  ��� �  మ��  �ర� �ం�  ఉ�హరణ�  ఇవ� బ�న�.  ��� �  ఒ�         
�ప�శ�న  ����ం�  �శ� �నంత��  �ప��ంప  ��  �న� ��,       
�హ�నంద�  హృదయ��  �ల���న� ��  అ�  ఆత�   �తన� ��       
�హ�నంత��  �ప��ంప  ���న� �.  ఈ  �ధ��  �ర� �ం�  ��� �  ఉ���         
�దర� న�న��,  �హ�నంద�  �తన� �  ఆత�   ఉ���  �దర� న�.  �హ�  నం�         
ఆత�   �ల��న�� �  �తన� �  �హమంతట�  �స��ం�  �ం��.  ��  �హ�         
�ం�  ఆత�   �డ�  ��నంత�  �తన� �  �డ  �డ����.  ఆత� ��  �హ�          
�తన�   ర�త  మ�న�  ��కవం�  �వ� �న�  ���  �లభ��  �గ�ం��.         
క�క�  �తన� �  ��క  వ���ల  స�� ళన��  ఏర� �న���  ��.  అ�  ��త�           
ల�ణమ�  ��యబ��న� �.  ���  ఈ  �తన� �  పరమ����  �వ�         
�తన� ��  ��క� ��  క���న� ప� ���  అ�  �వ� �న�  ��.  ఎం�కన�        
���  �తన� �  ఒక  �ప�� క  �హ�న�  ప��త�  �ం�,  ఇతర  �హ�ల�          
���   ��య�ం��.  ��  ��త� �  �����  సమస�  �హ�  లం�  గల          
పర�త�   సమస�  �హ�ల  ��న��  క���ం��.  పరమ����  �వ�         
�తన� �న��   �పత� �త�    �తన� �న��   న�మ   గల   �ద���.  

 
 

13.35  
��త��తజ���వమన�రం   �� నచ��   I  

�త�పకృ���ం   చ   �   ���� ��   �   పర�   II  
 
 

అ��ద�   

�హ�  మ��  �హ�  ���న  ��త��న�  న�మ  గల  �ద��         
�� నచ��ల�  ద�� ం�,  ��క  �పకృ�  బంధ�  �ం�  ���  �ం�         
��న�   ��గ   గ��న��   పరమగ��   �ందగల�.  

�ష� �   
�హ�,  �హ  యజ���న  ఆత� ,  పర��� �  అ��  ��  అంశ�ల  న�మ          
గల  �ద��  �న��  తప� క  ఎ�గ  వ�న�ట�  ఈ  �త�ద��� య�         
��ంశ�.  ఈ  అ�� య�  నం�  ఎ��దవ  ��క�  �ం�  ప�� ండవ  ��క�          



�త�ద��� య�               భగవ��త   య�తథ�  

 
వర�  వ� �ంపబ�న��,  �ప��క� �  �� ��ం�  ��న��  �� �ంపవ��.       
అ�� �   ��   పరమగ��   �ందగల�.  

 
�శ�� వం��న  �న��  �దట  స�� ంగత� ��  �ం�  ��కృష�భగ���       

���   �శవణ�  �యవ��.  ఆ  �ధ��  అత�  �కమ��  ఆత� ��స�         
�ందవ��.  అ��  �న��  ఆ�� �� ���� �  అం�క�ం�న�,  ��క  మ��        
ఆ�� �� క�ల  న�మ  గల  �ద��  ఎ�గగ���.  అ�� �  అ�  మ�ంత         
ఆ�� �� �����  ��న�  �గల�.  ఆ�� �� ���� �  ���ప�శ�ల  �� �       
��త�  �క�   ��క  �వనల  �ం�  ��� �  �ం�  �ర���  ��� ల�          
��ం��.  ఉ�హరణ�  ఇక� డ  భగవ��త  యం�  ��క��న  �వ�ల  �ం�         
��� �  క��ం�ట�  ��కృష�భగ���  అ�����  ఉప�శ�  ��ం��న� ���       
మన�   �ం���� �.  

 
ఈ  �హ�  ��క  ప�ర �మ��  మ��  ఇ�వ�  ���  అంశ�ల�         

���  �� ��ంపవ�� న�  ఎవ� �న�  �గ�ంపవ�� �.  ఈ  �హ�       
�� లవ� � �కరణ�.  మన��   మ��  ��  తత�� �న�  సంబం�ం�న  �ర� ��        
���   వ� � �కరణ��.  ఈ  �ం�ం���  న�మగల  అంత:�ప��య�       
�వల�ణ��.  ��  ��క�� ం���  �  �న� �  ఆత� .  ఈ  ఆత� �  ��  పర�త�            
�డ  కల�.  ఆత�   మ��  పర�త� �  �ం�  �న� ��  ��  ఏక��  ��.  ఆత�             
మ��  ఇ�వ����  ���ంశ�ల  సం�గ�  �త�  ఈ  ��క  జగ��         
వ� �ం��న� �.  సమస�  ��క  జగ���  ఈ  �ధ�న  ఆత�   మ��  ��కతత�� �ల          
కల�క�  �ం��  పర��� �  �జ����  ద�� ంపగ��న��  ఆ�� �� క  జగ���        
��ట�  అ��డ���� �.  ఈ  �షయ�  ల�� ��  �ంతన�  మ��        
ఆ�� ���  �ర�  ఉ���ంప  బ�  �న� �.  క�క  ఆ�� �� ���� �  స�య��         
ఈ  అ�� య�  నంద�  �షయ�ల�  �న��  సం�ర���  అవ�హన        
���నవ��.   

 
��మద� గవ��త   యంద�   ‘�పకృ�,   ����,   �తన� �’   అ�  

�త�ద��� య�న�   భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  
------   
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చ�ర���� య�  

�పకృ�   ���ణ��   
 
 
 

14.1  
��భగ���చ   

పరం   �య:   �పవ�� �   ����ం   �� న�త�మ�   I  
య�   �� ��    �నయ:   స��    ప�ం   �����   గ�:   II  

 
 

అ��ద�   

������న  ��కృష�భగ���  ప���  :  ���  �����  ��లంద��        
పరమ  సం����  �ం��  అ��  �� న�ల�  �ల�  ఉత�మ�న  ఈ  �వ�   �� న��           
���� �   ��   మరల   ��య����.   

�ష� �   
సప���� య�  �ం�  �� ద��� య�  �వ�  వర��  ��కృష�భగ���       

పరతత�� ��,  �������  అ�  తన�  ���   స� ష���  �వ�ం�  ��� �.         
ఇ�� �  భగ���  ���  అ���న�  మ�ంత  అ�క�న  ��న��స��        
క�� ం���� �.  ఎవ� �న�  ���� క�ంతన  ��న�  �� �  ఈ  అ�� య��        
అవ�హన  ����న�  ��  �ంట�  భ� ��గ  (భ� ��క �  �వ)�  �డ  అవ�హన          
���నగల�.  న�మత�  ��న��  �ం�ం�ం�  ��ట  �� �  ���        
��కబంధ�ల  �ం�  �����  �వ�� న�  గడ�న  �త�ద��� య�న       
స� ష���  �వ�ంపబ�న�.  అ��  �పకృ�  ���ణ�ల  సంపర� �  �త�  ���         
��క  జగ��న  బ��డ�న�  �డ  �వ�ంపబ�న�.  ఇ�� �  ఈ  అ�� య�  నం�          
ఆ  �పకృ�  ���ణ�����,  అ�  ఎ��  వ� �ం��,  అ�  ఎ��  బంధ���ల�          
క��ం��  ������న  ��కృ���  �వ�ం�  ��� �.  ఈ  అ�� య�  లం�         
��పబ�న  ��న�  �ర� �  అ�� య�లం�  �శ�క�ంపబ�న  ��న�  కం��        
ఉత�మమ�  ������  �పవ�ం�  ��� �.  అ��  ��న��  అవ�హన        
����ట  �� �  ప���  మహ���  పరమ  సం����  ��ం�  ఆ�� �� క         
జగ��న�  ���.  అ��  ��న��  భగ����� �  ��న  పద��న        
�వ�ం���� �.  ఈ  ��న�  ఇంతవర�  �వ�ంపబ�న  ఇతర  అ��         
��న��న�ల  కం��  ��� �  ఉత� ృష��న�.  ���  అవ�హన�  ����ట        
�� �  ప���  ���  సం����  �ం��.  క�క�  ఈ  చ������ య��         
అవ�హన   ����న��   ప��ర�త� ��   �ందగలర�   తప� క   ఆ�ంపవ�� �.  
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14.2  
ఇదం   �� న����త�    మమ   �ధర� � �గ�:   I  
స��   �   �ప�య��   �పల�   న   వ� థ��   చ   II  

 
 

అ��ద�   

ఈ  �� న�  నం�  ��రత� �  �ం�ట  �� �  ��  ��  స�న�న          
స� �వ��  �ందగల�.  అ��  �ప�����న  అత�  సృ��సమయ�న       
జ�� ంప�.   అ��   �పళయ   సమయ�న   వ� థ   �ంద�.  

�ష� �   
సం�ర�  ఆ�� �� క  ��న��  �ం�న  �మ� ట  �న��  జన� మృ��         

పరంపర  �ం�  �����  �������  ��క� ��  �ం��.  అ�న�,        
��త� �  అత�న� ��  తన  వ� � �త� ��  ��� వ�.  క�క�  ఆ�� �� క  జగ��         
నంద�  �వ� �క�ల�  ��న  ����� �  పరమ����  �వ� �న  ��మ�క �        
�వ  యం�  �ల��,  అత�  �దపద� �ల�  స�  ద�� ంప  ���ర�  ��క          
�గంథ�ల  �� �  ����న� �.  క�క�  �� �  �ం�న  �మ� ట  �డ  �ద�భ���          
తమ   వ� � �త� ��   ��� వ�.  

 
��రణ��,  ఈ  ��క  జగ��నం�  మన�  సం��ం�  ��నమంత�        

���ణ�ల�  క��త�  �ం��.  ��క  �పకృ��  సంబం�ం�న       
���ణ�ల�  క��త�  ��  ��న�  ఆ�� �� క  ��న�  అ�  ��వబ��.  అ��          
ఆ�� �� క  ��న�  నం�  �ల��న��  �������  స�న  ���  యం�         
����.  ఆ�� �� ��శ��  ��� న  ��న�  �న�వం�  ���ర���       
��క  �హ�ల�  సంబం�ం�న  ��క  కర� ల  �ం�  �� �  �ం�నంత�         
��ధ� మ�న�  ��ండ  ఈ  ఆ�� �� క  వ� � �త� �  �పర�త  మ�న�  ప����.         
�స�వ�న�  ఈ  ��క  జగ��నం�  ��క  ��ధ� �న� ��,  ఆ�� �� క  జగ��  నం�          
��  ��ధ� �ం��.  ఈ  �షయ��  ఎ�����  ఆ�� �� క  ���  ��ధ� �న�         
��ద�మ�  ��ం��.  ��  �స�వ�న�  �� �  �మ� ట  ఆ�� �� క  జగ��  నం�          
�న��  ఆ�� �� క  �ప��  �ం��.  అ��  ఆ�� �� క  జగ��  నం�  �డ  అ�క           
ఆ�� �� క  �ర� క�ప��  గల�.  అక� �  ఆ�� �� క  ����  భ� �మయ        
��తమనబ��.  అ��  ఆ�� �� క���  క��త�  �న��ద�  �ప� బ��.  అక� డ        
�న��  భగ����  ��క� ��  క���ం�న�  �ప� బ�న�.  అ��  ��న��        
�ం�ట�  �న��  ఆ�� �� క  �ణ�ల�  వృ��  ����న��  ��క  జగ��         
సృ���   ��   �పళయ��   ��   కలత   �ంద�.  
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14.3  

మమ   ��ర� హ�   �బహ�    త�� �   గర� ం   ద��� హ�   I  
సమ� వ:   సర� ���ం   త�   భవ�   �రత   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  భరతవంశ���!  �బహ� ��  ��వబ�  మహత�త�� �  సమస�  ���ల        
జనన�న�  ఆ�ర�  �న� �.  సర� ��ల  జన� �  సంభ�ంప���  ��        
ఆ   �బహ� �   నం�   �జ�ప�న�   ��ం���� �.  

�ష� �   
ఇ��  �శ� �  నం�  జ���న�   సమస��న�  �వరణ�  :  �శ� �         

నం�  జ��  ��కంత��  ��త�(�హ�)  మ��  ��త���(ఆత� )  సం�గ�        
�రణ�.  ఇ��  ��క  �పకృ�  మ��  ��ల  సం�గ�  ������  �త�          
�ధ� �  ��ంపబ��న� �.  �స�వ�న�  ‘మహత�త�� �’  సమస�  �శ� �న�       
�ల�రణ�.  �పకృ�  �క�   ��చ  �ణ�ల�  ��  �ం�  మహత�త�� �         
��� ���  �బహ� ��  ��వబ��.  ������  ��యం�  �జ�ప�న�       
�య�  అసం�� కమ�  �శ� ��  వ� క ��ల��.  ��కవ��  సర� స� �న  అ��        
మహత�త�� �  ‘�ండ�ప�ష��’  (1.1.9)  నం�  �బహ� ��  వ� �ంపబ�న�  :        
“త�� �త�  �బహ�   �మ�పమన� ం  �య�.”  అ��  �బహ� �  నం�  భగ���         
��ల�  �జ�ప�  నం�ం��.  ��,  జల�,  అ�� ,  ���  �ద��  గల          
ఇ�వ����  అంశ��  క��  ��కశ� ��  ప�గ�ంపబ��.  అ��       
‘మహ�ద� హ� �’  అనబ�  ��క  �పకృ��  ��� ం��.  సప���� య�  నం�        
వ� �ంపబ�న��  ���  అ�త�న  ఉన� త  �పకృ��  ‘���’.  ������        
సంకల� ��  ��క  �పకృ�  యం�  ఉన� త  �పకృ�  సం�గ�  ��ంపబ��.         
�దప   ఈ   ��క   �పకృ�   యం�   ��ల�� �   జ�� ం��.  

 
��  �య� ���ల�  ��������.  ���  ��  �య� �  �ం��        

జ�� ం�న�  ��� ���  �ప� బ��ం��.  ��  �స�వ�న�  ��  జన� �        
�య� �  �రణ�  ��.  �స�వ�న�  �య� ���ల�  త��  ���  ����  అక� డ          
�ట�బ�న�.  అ��  ��క  �పకృ�  ��ల  జన� �  �రణ�  ��.  ������  �త�           
�జ�న�  �జ�సగబ��న� �.  ��  ��  ��క  �పకృ�  �ం�        
ఉద� �ం�న���  కనబ���.  ఈ  �ధ��  తన  �ర� కర� ల  న�స�ం�  �ప�         
���  �పకృ��  సృ��ంపబ�న  ��ధ  �హ�ల�  �ం��.  త�� �  �ప����         
తన  �ర� కర� ల  న�స�ం�  ఆ  �హ�ల�  ��ం�ట�  ��  �ః�ం�ట�         
జ���ం��.  అన�  ఈ  ��క  జగ����  ��ల�� ం�  వ� � �కరణ�ల�        
భగ���   �రణ�.  

 
 
 
 
 
 
 
 



చ�ర���� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
14.4  

సర� ���   ���య   �ర�య:   సమ� వ��   �:   I  
��ం   �బహ�    మహ�� �రహం   �జ�పద:   ��   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  �ం��!  సమస�  �వ���  ��క  �పకృ�  యం�  జ�� ం�ట  �త�          
సృ��ంపబ�  �న� ద��  మ��  ��  �ట�� ం��  �జ�ప�త�న       
తం��న��   అవ�హన   ���నవ��.  

�ష� �   
������న  ��కృష�భగ���  ��ల�� ం���  ఆ�జన�డ�  ఈ  ��క�న       

స� ష���  �వ�ంపబ�న�.  ���  ��క  �పకృ�  మ��  ఆ�� �� క  �పకృ�  �క�           
సం�గ��  క��న���.  అ�����  ఈ  �క�  నం�  ��ండ  �ప��క�         
నం��  అన�  అత� ంత  ఉన� త  �క�న  �బహ� �క�  నం�  �డ         
�చ�ం���.  అ��  ���  ��  యం��,  జల�  నం��,  అ��   యం��          
అ�� �ట�  �ం��.  ఈ  �త  ఉద� వ�ల  క�� ం���  త���న  ��క  �పకృ�          
మ��  ��కృ�� �  �జ�ప�న��  �రణ��.  ��ంశ�మన�,  తమ  �ర� కర� ల        
న�స�ం�  సృ���ల�న  ��ధ  �ప�ల�  �ం�  ���  ��క  �పకృ�         
గర� �న   ఉంచబ���.  

 
 

14.5  
సత�� ం   రజస�మ   ఇ�   ��:   �పకృ�సమ� �:   I  
�బద� ��   మ���   ��   ��నమవ� య�   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  మ�  ��డ�న  అ���!  ��క�పకృ�  సత�� రజస���ణ�ల��       
�ణ�ల�  క���ం��.  ��� �న  ���  ��క  �పకృ��  (�హ��)        
సంపర� ��   �ం�న�� �   ఈ   �ణ�ల�   బ��డ��.  

�ష� �  
���  ఆ�� �� క  స� �వ��  క���ం�ట  �త  �స�వ�న�  అత��        

��క  �పకృ��  ఎ��  సంబంధ��  ��.  అ�న�,  అత�  ��క  జగ���          
బ��డ�ట  �త  ��క  �పకృ��  సంబం�ం�న  ���ణ�ల  �య  న�స�ం�         
వ� �ం��ం��.  ���  �పకృ�  �ణ�ల  న�స�ం�  ��ధ  �హ�ల�  క��         
�ం�ట�త  ఆ  �ణ�ల  న�స�ం��  ��  వ� �ంప  వల�  వ�� �.  ఇ��          
వర �న�   ��ధ��న   �ఖ�ఃఖ�ల�   �రణమ��న� �.  

 
 
 
 
 



చ�ర���� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
14.6  

త�త   సత�� ం   �ర� ల�� �   �ప��కమ�మయ�   I  
�ఖస��న   బ�� �   �� నస��న   �నఘ   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  �పర���!  సత�� �ణ�  ���న  �ం�  �ణ�ల  కం��  ప��త�న         
డ�ట�  �ప�శ�న�  �న��  సర� �పఫల�ల  �ం�  ��� ��  ���.        
ఆ   �ణ�   నం�న�    ��   �ఖ� �   �త�,   �� న�   �త�   బ��ల���.  

�ష� �  
��క  �పకృ��  బ���న  ���  అ�కరక���  �ం��.  ���  ఒక�         

�ఖ� వం��,  మ�క�  ��� �  ������,  మ�క�  �స� ����  �ం��.        
మన�� న�  సంబం�ం�న  ఇ��  �వ��  �పకృ�  యం�  ��ల  బద�����         
�రణ�ల�  �న� �.  ���  ఎ��  ��ధర���  బ���  �ం��  ఈ         
అ�� య�న  �వ�ంపబ�న�.  �దట  ఇక� డ  సత� �ణ�  ప���ంప       
బ��న� �.  సత�� �ణ��  అలవర���ట  �� �  �న��  బ���న  ఇతర        
�ణ�ల  ��  కం��  ��కవం�డ��.  ��క  జగ��  నంద�  సత�� ���వృ���         
ప�త���.  ఆ  �ధ��  సత�� �ణ��  వృ������న  �న��  ��క        
�ఃఖ�ల�  అంత�  ��ంపబడ�.  అం���ండ,  అ����  ��క  ��న��గ�        
�వన�  క���ం��.  అ��  సత�� �ణ�న�  �ప����  ��హ� ��.  క�క        
��హ� ��  సత�� �ణ�  నం�  ����  �ండవ��.  సత�� �ణ�  నంద�        
�ఖ�వన�  �న��  ��  ���  సర� �ప�ల  �ం�  ��� ��        
�ం���� న��  అవ�హన�  �రణ�.  ��  �స�వ�న�  ��క  �గంథ�ల        
న�స�ం�  సత�� �ణమన�  ఉన� త  ��న�  మ��  అ�క�న  �ఖ�వనమ�        
�వ�.  

 
���  సత�� �ణ�  నం�  ����నంత�  ��  ��న��  �పగ�        

�ం��న��  మ��  ఇత�లకం��  ��గ��  ��ం��  బ��డ��.       
అ��  ఇక� డ  వ�� న  సమస� .  ��స����  మ��  ���� ��  ���  ఉత�మ          
�దర� న��.  ������  తమ  ��న��  గర� �  గల��  తమ  ��త         
ప����ల�  ��రణ��  ���  పర���  �న� ం�న  ��క  �ఖ��        
అ�భ�ం�  �న� ���  ��ం��.  బద���త�  నం�  అ�క  �ఖ��        
�ం���� మ��  �వ�  ���  ��క  �పకృ�  సత�� �ణ��  బం�ం�        
�న� �.  సత�� �ణ�  నం�  వ� �ం�ట  యం�  ఆక� �ంప  బ�న��  ఆ  �ధ��  ఆ           
�ణ�న  వ� �ం�ట  యం�  ఆక� ���  �న� ంత  �ల�,  �పకృ�  యంద�         
���ణ�ల�  ఏ�ఒక  రక�న  �హ��  ��  ధ�ంప  వల�వ�� �.  ఈ  �ధ��          
�� ��  ��  �క  ఆ�� �� క  జగ���  ��  �ం�ట�  ���  ఎ��  అవ�శ��  ��.            
���  మరల  మరల  తత�� �త��,  ���న�త��,  ��  క��  య�ట�  అవ�శ��          
�ందవ�� �.  అ��  �రంతర�  ఒ�రక�న  జననమరణ�ల��  �ప��ల       
ప����ల  యం�  ��� �వల�  వ�� �.  ��  ��కశ� �  �క�   �య  �రణ��          
అత�   అ��   ��త�   �ఖకరమ��   ��ం��.  

 
 



చ�ర���� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
14.7  

ర�   ��త� కం   ���   తృ��స��స�ద� వ�   I  
  త�� బ�� �   ���య   కర� స��న   ��న�   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  �ం��!  ర��ణ�  అప��త��న  ��క�  మ��  ఆ�ం�ల  వలన         
ఉద� �ం��న� �.   ��   �రణ�న   ���   �మ� కర� ల�   బ��డ��.  

�ష� �  
������ల  న�మ  గల  ఆకర �ణ�  ర��ణల�ణ�.  ���  ����  పట�         

ఆకర �ణ��  క���ం�ట  మ��  ����  ���  పట�  ఆకర �ణ��        
క���ం�ట  ర��ణమనబ��.  ఇ��  ర��ణ�  అ�క  �న�� �  �న��        
��క  �ఖ�ల�  ������.  అత�  ఇం��య  తృ���  �ంద���.  అ��         
ఇం��య  తృ���ఖ�  �ర�  ర��ణ��  ��న  �న��  స�జ�  నం�         
��  �శ�నం�  ��  �రవ��  మ��  చక� �  గృహ�,  �ర� ,  సం�న��          
��న  �ఖసం�ర��  �ం�ం��.  ఇ�య�� ��  ర��ణ�  �ం�       
���న�వం��.  ఇ�����  �����నంత  �ల�  �న��  ఎంత��       
�శ�ంపవల�  వ�� �.  క�క  ర��ణ�  నం�న� ��  తన  కర� ఫల�ల  పట�         
సంపర� ��  క��  �ం�న��,  ఈ  �ధ��  ఆ  కర� ల�  బం�ంపబ�న��         
ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.  తన  �ర� �,  సం�న��,  స�జ��  సంతృ��         
పర�ట��  మ��  తన  �రవ��  �����ట��  �న��  స�        
కర� యం�  �మ�� �  �వల�  �ం��.  ���బ��  ��క  �పపంచ  మంత�         
ఇం��ం��  ర��ణ�  నం�  ����ం��.  ఆ��క  �గ�కత  ర��ణ�        
దృ�� �   �పగ�  �ం�న��  ప�గ�ంపబ��న� �.  �స�వ�న�  �ర� �       
సత�� ���వృ���  �పగ��  ప�గ�ంపబ���.  సత�� �ణ�  నం�  ����న  ���        
�� ��ద�న�   ర��ణ�న   బ���న   ���   ���    �ప�� క��   ��� ��న� �?  

 
 

14.8  
తమస�� �� నజం   ���   �హనం   సర� ����   I  
�ప��లస� ����స��� బ�� �   �రత   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  భరతవం���!  అ�� న�  వలన  ���న  త��ణ�  బద�  ��లంద���         
�హ�రణమ�  ��ం��.  బద����  బం�ం�  న�వం�  ����నత,       
�మ�తన�,   ��ద   య�న�   ఈ   త��ణ�   ఫల��   �న� �.  

�ష� �  
ఈ  ��క�  నంద�  ‘�’  అ�  పద�  �ప�� క  �ప�గ�  ��� �  �ప�న�న�.           

త��ణ�  బద���  �క�   ఒక  ���త  ల�ణమ�  ��  అర ��.  త��ణ�          
సత�� �ణ�న�  ����  ��ద��న�.  సత�� �ణ�  నం�  �న��  ����వృ���        
ఏ�  ఎ���  ఎ�గగ���.  ��  త��ణ�  ���  ����  వ� ��క�న�.  త��ణ          



చ�ర���� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�య�  గల  �ప��క� �  �����డ�ట�త  ఏ�  ఎ���  ఎ�గ�ం��.  ���         
�న��  �పగ�  �ం�ట�  బ���  పతన�  �ం��.  అ��  త��ణ         
�ర� చన�  ��క  �గంథ�  లం�  ఇ��  వ� �ంపబ�న�  :  “వ����త� �          
���వరకం  �పర� య  ��నజనకం  తమ:”  అన�  త��ణ  �య�  �న��  ���          
��  య�తథ��  అవ�హన  ���న�ల�.  ఉ�హరణ�  �ప�వ� � �  తన  �త         
మర�ం�న��,  ��  �డ  మర�ం�  న��,  �న��  మర�ం�  స� �వ�         
కల�డ��  ఎ���ం��.  అ��,  అత�  సం�న�  �డ  మర�ం��.  అన�         
మరణ�  అ��ర� �.  అ�న�  �త� �న  ఆత� �ర�  �శద�వ�ంపక  జ��        
��ంబవ��   �శమప��  ����  ధన��  �డ���  �ం��.  ఇ��        
����నత  (���).  ఇ��  ����నత  �రణ��  ��  ఆ�� �� క  �పగ�  పట�  ����           
�ం��.  అ����  ��� �  �మ��  �ం��.  ఆ�� �� �వ�హన  �ర�        
సత� ంగ�ల�  ఆ�� �ంప  బ�న�� �  ��  ఆస� ��  �ప�.  అ����  ర��ణ�         
�త  �యం��ంపబ�  ��  వ�  �������  �డ  �ండ�.  త��ణ�         
నం�న�   ��  మ��క  ల�ణ�మన�  అవసరమ�  ��కం��  అ�క��        
���ం�ట.  ��రణ��  �న�న�  ఆ�గంటల  ��ద  ���.  ��  త��ణ�         
నం�న�   ��  ���  క�స�  ప�  �క  ప�� ం�  గంట�  ���ం��.  అ����           
ఎల��� �  �ంతల�  �ం��ం�  మ��ప�ర ��ల��,  ��ద��  అల��       
ప��ం��.   త��ణ   బ���న   �న��   ల�ణ��   ఇ��.  

 
 

14.9  
సత�� ం   ��   సంజయ�   రజ:   కర� �   �రత   I  

�� న�వృత�    �   తమ:   �ప��   సంజయ�� త   II  
 
 

అ��ద�  

ఓ  భరతవంశ���!  సత�� �ణ�  �న��  �ఖ�  నం�  బం�ం��.        
ర��ణ�  అత��  �మ� కర� �నం�  బం�ం��.  త��ణ�  �� న�       
�వ�ం�   ����నత   యం�   అత��   బం�ం��.  

�ష� �   
తత�� ���  ��,  ���న��స����  ��,  ��� ���  ��  తన  �ప�� క         

��నరంగ�నం�  �ల��  ఆ  �ధ��  సంతృ���  �ం�న��,  సత�� �ణ�        
నం�న� ��  తన  కర� �  ��  ��నస��ర��  యత� ��  సంతృ���        
�ం��.  ర��ణ�  నం�న� ��  �మ� కర� ల  యం�  �ల��       
శ��� ��ర��  ధన��  సం��ం�  �డ����.  �దప  అ��  ధన��        
స�� ర� �ల�  ����ం��.  అత�  ��� ���  �ద� �లల�  ��� ం�ట,       
ధర� సంస�ల�  �న��� ట  వం�  కర� ల�  ���ం��.  ఇ�  ర��ణ�        
నం�న� ��  ల�ణ��.  త��ణల�ణ�  �న��  ��న��  క��   ���.        
ఇ��  త��ణ�  నం�న� ��  ��  �ర� �  అత��  ��,  ఇత��వ���  ��          
���   �య�ల�.  
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14.10  

రజస�మ�� ��య   సత�� ం   భవ�   �రత   I  
�జ:   సత�� ం   తమ�� వ   తమ:   సత� ం   రజస��   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  భరతవంశ���!  ��� ���  రజస���ణ�ల�  జ�ం�  సత�� �ణ�       
�పబలమ��ం��.  మ���� ���  ర��ణ�  సత�� త��ణ�ల�     
జ�ం��ం��.  మ���� ���  త��ణ�  సత�� ర��ణ�ల�     
జ�ం��ం��.  ఈ  �ధ��  �ణ�ల  న�మ  ఆ�పత� �  �ర�  స�         
��   జ���ం��.  

�ష� �   
ర��ణ�  �పబల�న�� �  సత�� �ణ�  మ��  త��ణ�      

వృ��జ�ంపబ��.  సత�� �ణ�  �పబల�న�� �  రజస���ణ��     
జ�ంపబ��.  త��ణ�  �పబల�న�� �  రజసత�� �ణ��     
జ�ంపబ��.  ���ణ�ల  న�మ  ఇ��  ��  ఎల��� �  �న����  �ం��.         
క�క�  �స�వ��  కృష��తన� �  నం�  ��గ��  ��ంపదల���  ఈ        
���ణ�ల�  అ�గ�ంపవ��.  �న��  యం�  �పబల�న��  ఏ�  ఒక  �ణ�         
అత�  వ� వ�ర��,  కర� �,  ఆ�ర�  వం�  సమస�  �ర� �ల  �� �         
వ� క �మ��ం��.  ఈ  �షయ�  ���  అ�� య�లం�  �వ�ంపబ��.  ��        
�న��  �ం�ం�న�  �ధన  �� �  సత�� �ణ��  వృ������       
రజస���ణ�ల�  జ�ంపవ�� �.  అ��  అత�  ర��ణ��  వృ������       
సత�� త��ణ�ల�  జ�ంపవ�� �.  ఈ  �ధ��  త��ణ��      
వృ������  అత�  సత�� ర��ణ�ల�  జ�ంపవ�� �.  ఈ  �ధ��  ఈ        
��  �పకృ�  �ణ��  ��  �ధ��న�  �న��  దృఢ�శ� య��        
క���న� �  సత�� �ణ�  నం�  ����  �వ�� �.  �దప  ఆ  సత�� �ణ��         
�డ  అత�  అ�గ�ం�  ‘వ��వ  ���’  య�  �ద�  సత�� �న�  �రగల�.  అ��           
���యం�  �న��  భగవ�� �� న��  అవ�హన  ���నగల�.  అన�  �న��        
కర� ల   న�స�ం�   అత�   ఎ��   �ణ�నం�   ����   ��� �   ఎ�గవ�� �.  

 
 

14.11  
సర� �� ��   ��   �� �   �ప�శ   ఉప�య�   I  

�� నం   య�   త�   ��� �� వృద�ం   సత�� ��� త   II  
 
 

అ��ద�  

�హ�  నంద�  �� ర�  ల�� ��  �� న��  �ప��ంప  �యబ�న�� �        
సత�� �ణ�   �క�    వృ��   అ�భవ�న�   వ�� �.  

�ష� �  
�హ�న�  �ం�  నయన��,  �ం�  కర ���,  �ం�  ���        

రం�ధ��,  ��,  జన�వయవ��,  పృష��  అ�  నవ�� ర��  గల�.  ఈ         
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నవ�� ర�ల�  �ప���  సత�� �ణ  ల�ణ�ల�  �ప��ంప�య  బ�న�� �       
�న��  సత�� �ణ��  వృ������న�  అవ�హన  ���న  వ��.       
సత�� �ణ�న  �న��  అ��   �షయ  వ���ల�  �స�వదృ���       
�డగ��ట�,  �స�వదృ���  �నగ��ట�,  �స�వదృ���  ����ట�      
�యగ���.  అ�� డత�  అంతర  �హ� �లం�  ���డ��.  నవ�� ర�       
లం��  ఆనంద�  మ��  �ఖ� ల�న�ల  వృ��  క��ం��.  అ��        
సత�� �ణ�   �స�వ���.  

 
 

14.12  
�భ:   �పవృ���రమ� :   కర� �మశమ:   స� ృ�   I  
రజ�� ��   �య��   �వృ��    భరతర�భ   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  భరతవంశ  ���� �!  ర��ణ�  వృ���ం�న�� �  �భ�,  �మ� కర�         
తత� రత,  �ర� �ంలం�  ��వయత� �,  అణచ  �ధ� �  ��  ��క,        
తపనయ�   ల�ణ��   వృ���ం��.   

�ష� �  
ర��ణ�  నం�న� ��  ���వర�  �ం��న�   ����  ఎన� ��       

సంతృ���  �ండ�.  తన  ����  వృ������ట�  ఆ�ం�ం�  �ం��.  అత�         
�వ�ం�ట�  గృహ��  ��� ంపదల�న�  ��  ఆ  గృహ�  నం�  �శ� త��         
�వ�ంప  ���న� ��  ఒక  �జ���ద�  వం�  �ప�   భవం��  ��� ం�ట�         
�యశ��ల  �� ం��.  అత�  ఇం��య  ���భవ��  అ�క��       
�ం�ం��.  ఇం��య  తృ���  అంతమ�న�  ఉండ�.  అత�  ఎల��� ��  తన         
��ంబ��  గృహ�నం�  ���  ఇం��య  ���భవ��      
�న��ంపదల��.  అ��  ��క�  ��మ�  అ�న�  ఉండ�.  ఈ  �హ� �         
ల�� ం��   ర��ణ   ల�ణ���   ఎ�గవ��.  

 
 

14.13  
అ�ప��   �పవృ��శ�    �ప��   �హ   ఏవ   చ   I  
తమ�� ��   �య��   �వృ��    ��నన�న   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  ��నంద�!  త��ణ�  వృ���ం�న�� �  అ���ంధ�ర�,      
�మ�తన�,   ����నత,   �హ�   య�న�   వ� క ��ల��.  

�ష� �  
ఆ�� �� క  �ప�శ�  �న�� �  ��న�  ��ం��.  త��ణ�       

నం�న� ��  �యమ�ల  న�స�ంప�ండ  తన�  ��న��  �ప�జన       
�న� ��  కర� �న�ం��.  ప���ట�  త�న  �మర�� ��  క��  �న� �        
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అత���  యత� �ల�  ��ంప�.  ఇ��  �హమనబ��.  �తన� ��       
క���న� ����  ���ర���  �ం��.  ఇ�య�� ��  త��ణ�      
నం�న� ���   ల�ణ��.  

 
 

14.14  
య�   స���    �పవృ��    �   �పలయం   ��   �హభృ�   I  
త�త�మ��ం   ��నమ��   �ప�పద� �   II  

 
 

అ��ద�   

సత� �ణ�  నం�ం�  మర�ం�న��  మహ��ల  �క�   ఉన� త  ప��త        
�క�ల�   �ం��.  

�ష� �   
సత�� �ణ�  నం�న� ��  �బహ� �క�  ��  జన�క�  వం�  ఉన� త        

�క�ల�  �ం�  స� ర ��ఖ�ల  న�భ�ం��.  ఈ  ��క�  నం�  ‘అమ��’         
అ�  పద�  �ప�న�న�.  ���  రజస���ణ�ల  �ం�  ��వ��న�         
�క�ల��  ��  �వ�.  క�షభ�త�న  ఈ  ��క  జగ��నం�        
సత�� �ణమ�న�  అత� ంత  ప��త�  �న� �.  ��ధ  ��ల  �ర�  ��ధ  �క��          
కల�.  సత�� �ణ�  నం�  మర�ం���  మహ���  మ��  మ�భ����        
�వ�ం�   �క�ల�   ఉద��ంపబ���.  

 
 

14.15  
రజ�   �పలయం   గ��    కర� స���   �య�   I  
త�   �ప�నస�మ�   �ఢ���   �య�   II  

 
 

అ��ద�   

ర��ణ�  నం�ం�  మర�ం���  �మ� కర� ర�ల  యం�  జ�� ం��.       
త��ణ�   నం�ం�   మర�ం���   జం�   �జ� �న   జ�� ం��.  

�ష� �   
���  �నవజన�   ����  �ం�న  �మ� ట  మరల  �చ����  పతన�         

�ందర�  �ంద�  అ���య  ప���.  ��  అ��  �వన  స��న�  ��.  ఈ  ��క�            
న�స�ం�  త��ణ��  వృ��పర���న  ��  మర�నంతర�      
జం��ప�న�  ప��ల���.  ���  ఆ  ���  �ం�  �నవజన� �  �ం�ట�         
��  ప��మ  ��� ంత�  �� �  తమ�  ��  ఉద��ం��వల�  �ం��.         
క�క�  �నవ  ��త�  �డ  �జ�న  �శద�  గల��  సత�� �ణ��  అవలం�ం�,          
స�� ంగత� �న  �ణ�ల�  అ�గ�ం�  కృష��తన� �  నం�  �ల�నవ��.       
�నవజన�   ఉ��శ���.  ���  �న��  ���  �నవజన� �  �ందవ�� న�        
��   ఏ��   ��.  
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14.16  

కర� ణ:   �కృత�� �:   ���� కం   �ర� లం   ఫల�   I  
రజస��   ఫలం   �ఃఖమ�� నం   తమస:   ఫల�   II  

 
 

అ��ద�  

�ణ� కర�   ఫ�త�న  �ర� లత� �  సత�� �ణ�ప�న�న��  �ప� బ��.      
��  ర��ణ�  నం�  ఆచ�ంపబ�న  కర� �  �ఃఖ�ల�  క��ం��.        
త��ణ�న   �యబ�న   కర� �   అ�� న��   క��ం��.  

�ష� �   
సత� �ణ�న  �యబ�  �ణ� కర� ల  ఫ�త�  �ర� ల�  �క  �ద��        

�ం��.  క�క  �హర���న  ఋ��  స�  ఆనందమయ  ���  నం�  �ల��          
�ం��.  ��  ర��ణ�నం�  �యబ�  �ర� ��  �వల�       
�ఃఖ��త��  �ం��.  ���నంద�  �ర�  �యబ�  ఎ��  కర� �న�        
అపజయ��  �ందక  తప� �.  ఉ�హరణ�  ఎవ�న�  ఆ�శ�నం�  ఎత��న        
భవం��  ��� ంపదల�న�  అ��  భవన  ��� ణ�న�  అత� ంత  అ�క�న  ��క         
�నవ  ప��శమ  అవసరమ��.  ���ర�  ధనవ� య�  ��  యజ���        
�వల�నంత  �ద�  �త���  సం��ం�  �నవ��.  అం���ండ  భవన        
��� ణ�న�  �న��  �శ�ం�  ప�  �యవల�  వ�� �.  ఈ  �ధ��  �ప�          
అ��న  అ��  �ర� �నం�  �ఃఖ��  అ�క��  �ం��.  క�క        
ర��ణ�ప�వ�  నం�  �బ�న  ఏ  �ర� మం�న�  తప� క  �ప�   �ఖ�ం�న�         
భగవ��త  ��� �న� �.  “��  ఈ  గృహ�  కల�,  ఇంత  ధన�  కల�”  అ�  ����            
�న�క   ఆనంద��   �ందవ�� �.   ��   అ�   �జ�న   �ఖ�   ��.  

 
త��ణ�న�  సంబం�ం�నంత  వర�  ఆ  �ణ�నం�  కర �  ��న���        

�ం�ట�  అత�  కర� ల�� ��  వర ��న�న  �ఃఖ��  క��ం�ట�       
��ండ  �దప  అత�  జం��ల�న  జ�� ం�న��  ���.  జం�        
��త��� ��  �ఃఖ��  �ం��ం��.  ��  ‘��’  శ� �  �ప�వ�        
నం�ం�ట�  ఆ  జం���  ఈ  �షయ�  ��గ�ల�.  అ��  అ�యక         
జం��ల�  వ�ం�ట�  �డ  త��ణ  �ప�వ�  �రణ�.  అ��న�  �త         
జం��ల�  వ�ం���  భ�ష� ���  ��  చం�  జం��  తమ�  చం�ట�         
త�న  �హ��  �ందగలద�  ఎ�గ�ల�.  ��  అ�  �పకృ�  �యమ�.  �నవ          
సంఘ�న  హంత��  ఉ���ట  �ప�త�   చట��.  అ��  �ప�త�   �శన�  వ��          
��కృష�భగ���  సం�ర�  చట��  ఒక�న� ద�  �న��  ఆ��నవశ�న       
�గ�ంప�ం��.  �ప����  ������  సం�న�  �నం�న  భగ���       
�న�   �మ�న�  చం�ట�  స�ంప�.  అ��  �ప��ర� �న�  �న��  ఫ�త�         
న�భ�ంపవల�  వ�� �.  �హ� ��  �ర�  జం��ల�  వ�ం�ట  �ప�         
అ��న��త�న�.  భగ���  ఎ��   మం�  వ���ల�  ఆ�ర  ��త��        
సమ���   �ం�ట�  జం��ల�  చంపనవసర�  �న�న�  ��.  ఎవ�న�        
ఏ  �ధ���న  �ంసభ�ణ�  �న��ం�న�  ��  అ��న��  వ� �ం�        
��� ర��  మ��  తమ  భ�ష� ���  అంధ�ర  బం�ర�  ��ం�        
����� ర�  ఎ�గవ��.  అ�� రక��న  జం�వధల�  �వధ  అత� ంత       
�ర�న�.  ఎం�కన�,  ���  మన�  �ర�  �స�  ఆనంద��  క��ం�         
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�న� �.  క�క  �వధ  ����చ�న  అధమ  అ��న��  ���న� ��  �ర� �.         
ఋ�� ద�(9.4.64)  :  ‘��:  ���తమత� ర�’  అ�  ����న� �  –  ��ర��         
సం�ర���  సంతృ���న  �మ� ట  ఆ  ���  వ�ంప����  అ���ంధ  �ర��         
�న� �డ�  అర ��.  ‘��� ��ణ�’(1.19.65)  నం�  ఈ  ��ం�  ��ర �న  ఇ��         
��పబ�న�   :  

 
న�   �బహ� ణ� ��య   ���హ� ణ��య   చ   I  
జగ���య   కృ��య   ����య   న�   నమ:   II  

 
“ఓ  �ప�!  ఓ  ��ం�!  ��  �ప�మ��!  ��  ��ల��,  ��హ� �ల��,          

సమస�  �న����,  �పపంచ�న��  �������.”  ��ంశ�మన�,  ఈ  ��క�        
నం�  ���హ� �ల  ర�ణ��  ���   �ప�� క��  ��� నబ�న�.  ��హ� ��        
ఆ�� �� క  �ద� �  మ��  ��ర��  అ�ల� �న  ఆ�ర�న�  �హ� ��.        
క�క  ఈ  ఇ���  ��ల�  అన�  ���హ� �ల�  తప� క  ర�ణ  క��ంపవ��.          
అ��  �గ�కత  �క�   �జ�న  ��గ��  �న� �.  ��  ��  వర ��న  �నవ           
స�జ�నం�  ఆ�� �� క  ��న�  �ర�ంప  బ��న� �.  �వధ  ��త� �ంప        
బ��న� �.  క�క�  �నవ  స�జ�  త�� �ర ��న  ��గ�ం��  తమ        
��శన�న�  �ర���  �గమ�  �����న� ద�  అవగత�      
���నవ��.  జ�ల�  తమ  త�ప�  జన� ల�  జం��ల�ట�  ��త� �ం�        
�గ�కత  ఎన� ��  �జ�న  �నవ  �గ�కత  ��ల�.  ��  �నవ  �గ�కత          
����  రజస��  �ణ�ల�  �డ��  �ట�బ��న� �.  ఇ�  ��� �  �ప�దకర         
�నం�న  �న���  ఈ  �ప�   �ప�ద�  �ం�  ర�ం�ట�  సమస��శ��         
కృష��తన� ��   �లభ   ��న��   ���   అం�ం�ట�   �శద�   వ�ంపవ��.  

 
 

14.17  
సత�� త� ం�య�   �� నం   రజ�   �భ   ఏవ   చ   I  
�ప�ద��   తమ�   భవ�   �� న�వ   చ   II   

 
 

అ��ద�   

సత�� �ణ�  �ం�  య�ర�  �� న�  వృ���ం��.  ర��ణ�  �ం�        
�భ�  వృ���ం��.  త��ణ�  �ం�  అ�� న�,  ����నత,  �హ�        
య�న�   వృ���ం��న� �.  

�ష� �   

��  ఆ��క  �గ�కత  ��ల  �జస� �వ�న�  అ��ల�  �నం�న        
కృష��తన� �  ఆ��ంపబ��న� �.  కృష��తన� �  �� �  స�జ�      
సత�� �ణ��  �ం�ం�ం����.  ఆ  �ధ��  సత�� �ణ�  అ�వృ��       
�ం�న��  �పజ�  �స�వదృ���  �ం�ం�ం���  �షయ�ల�      
య�తథ��  ఎ�గగ����.  త��ణ�  నం�  జ��  ప�����  ���        
��  స� ష���  అవ�హన  ���న�ల�.  ఉ�హరణ�  ఒక  జం���  వ�ం�ట         
�� �  త���  జన� �  ఆ  జం��  �త�  ��  వ�ంపబడవల�  వ�� న�          
త��ణ�  నం�  జ��  ఎ�గ�ల�.  �స�వ  ��న��  ��ం�  �ద� ��         



చ�ర���� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�రణ�న  �ర��  �ధ� �ర��ల�  ��� �.  ఈ  �ధ� ���త� ��       
���ం�ట�  ��న� జ�ల�  సత�� ���వృ��  �ర�  �ద�   తప� �సర��.       
సత�� �ణ�  నం�  �జ��  ��� వం�  �న�� �  ��  ��ర���  గల��         
య�ర���న��  సం��ంచ  గ����.  అ��  ��  �ం���గ� �ల�       
�ల�ల�గ����.  �పపంచ���  జ��  అ�క  �గ�  అ��       
�ం���గ� �ల�  �ంద��న� �,  జ�ల�  ���  �త�న�  కృష��తన� ��       
వృ������  సత�� �ణ�  నం�  ���న�  �పపంచ�  నందంతట�       
�ం���గ� �ల�  అవ�శ�ర� ��.  అ���క  �పపంచ�  రజస���ణ�ల�      
ఆ�శ�ం�న�  �ం���గ� �ల�  ఏ  ��త�  ఆ�� ర�ండ�.      
ర��ణ�నం�  జ��  ��ల���.  ��  ఇం��య  �గ�ంఛ�  ప���        
ఉండ�.  ఒక��  ఇం��య  తృ���  త�నంత  ధన�,  సమస�  సంపద�న� �  అత�          
�ఖ�ం�ల�  క���ం�న���  మన�  ���ం��.  అత�  ర��ణ�       
నం�  ����ం�ట  �త�  అ�  ఎన� ���  �ధ� �  ��.  ఎవ�న�         
ఆనంద��  �ం�ం�న�  ���  ధన�  ఏ  �ధ�గ�  �డ� డ�.  ఆనంద��         
�ం�ం�న�  అత�  కృష��తన� ��  అభ� ���   సత�� �ణ�న�      
ఉద��ం��నవ��.  ఒక�  ర��ణ�  నం�  ����న� �� �  అత�  �న�క        
అ�ం��  �ం�  �ం�ట�  ��ండ,  అత�  వృ���� �ర��  �డ  ��� �         
� �శకర���  �ం��.  తన  ����  ��  పరప��  �����ట�  అవసర�న         
ధన��  సం��ం�ట�  అత�  ఎ��   ఉ�య�ల�  పథక�ల�       
��ం�ంచ  వల�వ�� �.  �స�వ�న�  అవ�� ��  ��� �  �ఃఖకర��.       
త��ణ�న  �పజ�  �����ల���.  ప����ల  �ప�వ��  ��  ����        
మ��ప�ర ��ల�  అల��ప�  మ�ంత�  త��ణ�న  ���  ����.  ��        
భ�ష� ��   ��� �   అంధ�రమ��.  

 
 

14.18  
ఊర�� ం   గచ� ��   సత�� ��    మ��    �ష���   �జ�:   I  
జఘన� �ణవృ����    అ�   గచ� ��   �మ�:   II  

 
 

అ��ద�  

సత�� �ణ�  నం�న� ��  �కమ��  ఊర�� �క�ల�  ఉద��ంపబ���.      
ర��ణ�  నం�న� ��  ��క�నం�  �వ�ం��.  �య�న      
త��ణ�   నం�న� ��   నరక   �క�ల�   పతన�   �ం���.  

�ష� �   
���ణ�ల  యంద�  కర� ల  వలన  క���  ఫ�త��  ఈ  ��క�న  ��� �          

స� ష���  �వ�ంపబ�న�.  స� ర ��క�ల�  ��న  ఊర�� �గహమండల  �క�       
కల�.  ఆ  �క�లం�  �ప��క� �  ��� �  ఉ����  �ం��.  సత�� �ణ�         
నంద�  ��గ�  �ప�ణ�  న�స�ం�  ���  ఈ  �గహమండల  మంద�  ��ధ          
�క�ల�  ఉద��ంపబడవ�� �.  �శ� �  నంద�  �పథమ  ����న       
�బహ� ���  �వ�ం�  �బహ� �క�  (సత� �క�)  అ�� న� త�న���.      
�బహ� �క�  నంద�  అ�� త�న  �వన���  ప�గణ�  అ�కష��నద�  ఇ�వర�        



చ�ర���� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
మన�  ����ం��.  ��  అత� ంత  ఉన� త  ����న  సత�� �ణ�  �� �  అ��          
��తప����   ����ంపగల�.  

 
ర��ణ�  సత�� ,  త��ణ�ల  న�మ  �ం�ట�  ���త�న�.       

�న��  స�  ఒ��ణ�ప�వ�  నం�ండ�ల�.  ��  అత�  ర��ణ�        
నం�ం�  ��న�  అత�  ఈ  ��క�  నం�  ��గ�,  సంప�� �గ�  జన� �          
�ం��ం��.  ��  �స�వ�న�  ర��ణ�  నం��  అత�  సర� �        
��వ�నం�న  పతన�  �ం�ట�  సంభ�ం��.  రజస���ణ�  ల�       
��న  ఈ  ��క���  కృ��మ��  యం�త  స�య�న  ఊర��   �క�ల         
�న� ��  �ర�ల�.  అం���ండ,  ర��ణ�  నం�న� ��  త�ప�       
జన� �న   �����డ�ట��   అవ�శ�   కల�.  

అధమ  �ణ�న  త��ణ�  ఇక� డ  అత� ంత  �య�న��  వ� �ంప        
బ�న�.  అ��  త��ణ�న  ��న  కర� �  ఫ�త�  ��� �  �ప�దకర��         
�ం��.  క�క�  ��క  �పకృ�  యం�  అ�  ��� �  అధమ�న  �ణ�.          
�నవ��ల�  ��ం����  ప��,  మృగ��,  స�సృప��,  వృ���       
�న� �  ఎ�బ�ల�ల  �వ���న� �.  ���  త��ణ  ��బల� �  న�స�ం�        
ఈ  ��ధ  �య���ల  యం�  అత�  �ప�శ�ట�బ�  �ం��.  ఈ  ��క�  నం�           
‘�మ�:’  య�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  ఉన� త  �ణ�న�  వృ���ంద�ండ         
�రంతర�  త��ణ�  నం�  �న��  ���  ఆ  పద�  ��ం��.  ��          
భ�ష� ��   ��� �   అంధ�ర��   �ం��.  

 
రజస���ణ�  లం�న�   �న��  సత�� �ణ�న�  ఉద��ంప  బ�ట�       

ఒక  అవ�శ�  కల�.  అ��  కృష��తన� �.  ��  ఈ  అవ�శ��  ����ం�          
�న����   తప� క   అధమ   �ణ�లం�   �న����.  

 
  

14.19  
�న� ం   ��భ� :   క�� రం   య�   �ద���పశ� �   I  
��భ� శ�    పరం   ���   మ�� వం   �   �గచ� �   II  

 
 

అ��ద�  

సర� కర� ల  యం��  �పకృ�  ���ణ�ల  కం��  అ�� �న  కర�  మ�క� �         
�ద�  స��  �గ�ం�,  �����త�న  పరమ����  ఎ�గ  గ��న��        
�న��   �   �వ� �వ��   �ం��.   

�ష� �  
మ��� ల  �ం�  �పకృ�  ���ణ�ల�  సంబం�ం�న  కర� ల�  స��        

అవ�హన�  ����ట  �� �  �న��  ���  �లభ��  అ�గ�ంపగల�.        
��కృ�� �  �జ�న  అ�� �� ���� �.  అత�  ఈ  ఆ�� �� క  ��న��  అ�����         
��ం���� �.  అ��  ���గ  కృష��తన� �  నం�  �����న  ��  �ం��         
�పకృ�  �ణ�ల�  సంబం�ం�న  కర� ల  ��న��  �న��  ��� �వల�        
�న� �.  అ�����  అత�  ��త�  �డ��  ప���.  ������న        
ఆ�� �� ���� �  �ధన  �� �  ���  తన  ఆ�� �� క  ����,  ��క  �హ��,  తన           



చ�ర���� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
ఇం��య�ల�  ��� �,  ��  ఏ  �ధ��  బం�ంపబ�న  �ధ��  ��� �,         
��క  �పకృ�  ���ణ�ల  �య�  ��న�   �ధ��  ��� �  ఎ�గగ���.         
ఈ  �ణ�ల  వశ�  నం�న�� �  అత�  �స� ��డ��.  ��  అత�  తన          
�జ����  �గ�ంప  గ��న��  ఆ�� �� క  ����  అవ�శ��  క��ం�  ���త         
����  �రగల�.  �స�వ�న�  ���న� ��  ��ధ  కర� ల�  కర �  ��.  అత�          
��క  �పకృ��  �ం�న  ఒక  �ప�� క  �ణ��  న�పబ�  �ప�� క�న  �హ�          
నం�ం�ట�  బలవంత��  అ��  వ� �ంప��బ���� �.  �న��      
ఆ�� �� క  ��న�  నం�  �����న  మ��� �  స�య�  ���  ��  �స�వ��          
ఎ��  ���  యం��� �  ����న�ల�.  ������న  అ�� �� ���� �       
�ంగత� �న  అత�  తన  �జస� �ప��  �� �ం�,  అ��  అవ�హన  �� �  ����          
కృష��తన� �  నం�  �ల�నగల�.  కృష��తన� �న  �ల��న��  �పకృ�       
�ణ�ల�  �య��ంపబడ�.  ��కృ�� �  శర��ం�న��  ��క  �పకృ�  కర� ల        
�ం�  ����డ�న�  సప���� య�  ప���గవ  ��క�న  ఇ�వర�       
�ప� బ�న�.  అన�  య�ర�  దృ��  క��న���  ��క  �పకృ�  �ప�వ�  �కమ��          
��ం��.  

 

14.20  
����న�త�    ���   ��   �హస�ద� ��   I  
జన� మృ�� జ��:��� ���    మృతమ�� �   II  

 
 

అ��ద�   

�హ��య�  ���  ��క  �హ��  ���న�   ఈ  ���ణ�ల�        
అ�గ�ం�న�� �  జననమరణ�ర�క� �ల  �ం��  మ��  ��      
�ఃఖ�ల   �ం��   ��వ�   ఈ   జన� �   నం�   అమృతత� ��   �ం��.  

�ష� �   
�న��  ఈ  �ప��త  �హ�నం�  సం�ర�  కృష��తన� �న  ఎ��  ఆ�� �� క         

����  �ల�నగల�  ఈ  ��క�నం�  �వ�ంపబ�న�.  ‘��’  అ�  సంసృత         
పద�న�  �హ�  గల�డ�  అర ��.  ���  ��క  �హ���న�  ఆ�� �� క         
��న�పగ�  �� �  �పకృ�  ���ణ�ల  �ప�వ�  �ం�  అత�  �����         
�వ�� �.  ఈ  �హ��  ���న  �మ� ట  తప� క  ఆ�� �� క  జగ���         
�ర�న� ం�న  అత�  ఈ  �ప��త  �హ�  నం�  ఆ�� �� క  ���నంద��         
అ�భ�ంపగల�.  అన�  కృష��తన� ��  �యబ�  భ� ��క �  �వ  య�న�        
��క  బంధ  ��� ��  ఒక  ల�ణ�  �ం��.  ఈ  �షయ�  అ��ద��� య�న          
�వ�ంపబ��.  అన�  �న��  ��క  �పకృ�  ���ణ�ల  �ప�వ�  �ం�         
�����న�� �   భ� ��క �   �వ�   ఆరం�ం��(భ.�.18.54).  

 
 
 
 
 
 



చ�ర���� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
14.21  

అ��న   ఉ�చ   
����ౖ�����   ����న��   భవ�   �ప�   I  
���ర:   కథం   ��ం����   ��న�వ���   II  

 
 

అ��ద�   

అ����  �ప�� ం��  :  ��య�న  �  �ప�!  ఈ  ���ణ�ల�  అ���న          
��  ఏ  ల�ణ�ల  �� �  ��యబ��?  అత�  �పవర�న����?  �పకృ�         
���ణ�ల�   అత�   ఏ   �ధ��   అ�గ�ం��?  

�ష� �   
ఈ  ��క�  నంద�  అ����  �పశ� �  ��� �  సమంజస���  �న� �.         

��క  ���ణ�ల�  అ���న��  మ��� �  ల�ణ�ల�  అత�       
��య����� �.  �దట  అత�  �������న  మ��� �  ల�ణ�ల�       
���   ��రణ  ��ం���� �.  అ����  ��క  �పకృ�  ���ణ  �ప�వ��         
ఇ�వర�  అ�గ�ం�న��  �న��  ఎ��  ������?  ఇక  �ండవ  �పశ� �  అ��          
మ��� �  ఎ��  ��ం��?  అత�  కర� ����?  ఆ  కర� �  �యమబద���న�,         
��?  ఏ  �ధన�ల�  అ��  ఆ�� �� క  స� �వ��  �ందగల�  ���మ�         
అ����  �ప�� ం���� �.  ఈ  �షయ�  అత� ంత  �ఖ� �న�.  �రంతర�        
����త  ���యం�  �ల��ట�  త�న  �పత� �  �ధన�ల�  ఎ�గ��        
ఎవ� ��  అ��  ల�ణ�ల�  క���ం�  అవ�శ�  ��.  క�క�  అ����         
అ��న  ఈ  �పశ� ల�� ��  ��� �  �ప�న�న�.  ��కృష�భగ���  ఆ        
�పశ� ల�� ం���   స��న����� �.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



చ�ర���� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
14.22   -   25  

��భగ���చ   
�ప�శం   చ   �పవృ��ం   చ   �హ�వ   చ   �ణ�వ   I  
న   �� ��   సం�పవృ�� �   న   �వృ�� �   �ం��   II  

 
ఉ��నవ���   ����    న   ��ల� �   I  
��   వర�న�   ఇ�� వం   �   వ�ష��   �ఙ��   II  

 
సమ�ఃఖ�ఖ:   స� స�:   సమ��� శ� �ంచన:   I  
�ల� ������   �ర��ల� ��� త� సం���:   II  

 
��ప�న���ల� ����    ����ప��:   I  
స�� రమ� ప��� �   ���త:   స   ఉచ� �   II  

 
 

అ��ద�   

������న  ��కృష�భగ���  ప���  :  ఓ  �ం����!  �ప�శ�,  ఆస� �,         
�హ�  క��న�� �  ���  �� �ంప����  మ��  అ�  �న�� �        
���  ఆ��ంప����;  �పకృ�  �ణ��  ప����న� వ�  ���  ��        
�� �  క��  ఈ  �ప���ల  యం�  �శ� యత� ��  మ��  ��రత� ��         
క��  ఉ����,  ఆ�� �� క  ���  యం�  �ల��  �ం�  ���;  తన          
ఆత� యం�  �ప�����  �ఖ�ఃఖ�ల�  స�న��  ��ం��  ���;       
మ���ద�,  ��,  బం�ర�ల�  సమదృ���  ��ం�����;      
�����య�లం�  సమ��  వ��ం�����;  �ం����ల  యం�,      
��వ�న�ల  యం�  సమత� �న  ���  ����;  శ�����ల�       
సమ��  �����;  ��క  కర� ల  న�� ం��  ���న���  అ�        
�న��   �పకృ�   ���ణ�ల�   అ�గ�ం�న   ��గ   �ప� బ��.  

�ష� �   
అ����  ��  �పశ� ల�  �ం�ంచ�  ��కృష�భగ���  ఇక� డ  ���        

ఒక��  త��త  ఒక���  స��న��  ��� ��� �.  ���త���  యం�        
�ల��న  �న��  �� ష��  క��  �ండడ��  మ��  ���ర�        
����డడ��  ��త  ��కృ���  ఈ  ��క�  లం�  ��ం�  ��� �.  ���          
��క  �హ��  ���   ఈ  ��క  �పపంచ�  నం�  వ�ం�న��  �పకృ��          
సంబంధం�న  ���ణ�ల�  ఏ��  �క��  ఆ�న�  నం�న� ��       
����నవ��.  �హ�  �ం�  �����న�� �  అత�  ��క  �పకృ�  �ణ�ల         
బంధ�ల  �ం�  �డ  ����డ��.  ��  ��క�హ�  �ం�  బయటపడనంత         
వర�  అత�  ఉ����  వ� �ంప  వ��.  అ�పయత� �గ�  ��త� ����        
�స� �ం�న���  అత�  ��కృష�భగ���  భ� ��క ��వ  యం�  �ల�నవ��.       
��త� ���  �వన�  �న��  �వల�  ఇం��యతృ��  �ర�  వ� �ం��.  ��  ఆ          
�తన� �  ��కృ�� �  ��న�  మరల� బ�న�� �  ఇం��యతృ��  �ర� ��       
అ�పయత� �గ�  ������.  �స�వ�న�  ��న�  ఈ  ��క  శ��వసర�        
��  ��క  �హ�� �శ�ల�  అం�క�ంప  నవసర�  ��  ��.  �హ�  నంద�          
��క  �ణ��  వ� �ం���  ఉం��.  ��  ��త�   ఆ�� �� క  స� ����         
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అ��కర� ల�  అ����  �ం��.  ��  అత���  కర� ల�  అ����        
ఉండగల�?  �స�వ�న�  అత�  �హ�  న�భ�ంపవ�న�  ��క�  ��        
���ం�  బయటపడవ�న�  �ంఛ�  ��  క���ండ�.  ఆ  �ధ��  ఆ�� �� క         
���  యం�  ���ట  �� ��  భ���  సహజ�గ�  ����డ��.  ��క  �పకృ�          
���ణ��  �ప�వ�  �ం�  బయటప�ట�  అత�  �ప�� �ం�  �పయ�� ంప        
నవసర�   ��.  

 
అ��  �����త  ���యం�  �ల��న  ��  కర� ల�  సంబం�ం�న�        

త���  �పశ� .  ��క  �వన���  యం�న� ��  �హ�న�  ల�ం��        
�ర��ర�ల�  కలత�ం�న�  �����త���  యం�ం���  అ��  ���        
�రవ�ల�  కలత  �ంద�.  అత�  కృష��తన� �న  తన  ��� క �ధర� ��        
�ర� � �ం��,ఇత��  తన�  �ర�ం��  �క  అ�ర�ం��  అ�  �షయ��        
ప��ం��న�.  కృష��తన� �న  తన  ��� క �  ధర� �ర� హణ�  అ��ల�న  ���        
అత�  అం�క�ం��.  అ�����  ��  �క  బం�ర�  మ�  �  ఇతర  ��క           
వ���ల��  అత��  అవసర�  ��.  తన  కృష�భ� ��  �న��ం�ట�  �డ� �         
�ప�వ� � ��  అత�  ఆప������  ��ం��.  అ��ధ��  శ���లనబ�  ���        
�డ  �� �ంప�.  అత�  ��క  ��త��  తన���  సంబంధ�  �ద�         
సం�ర���  ఎ���ం�ట�  అత�  సమ���గల��,  సర� ��  స�న����       
�ం��.  ��� �క  సంచలన��  మ��  కలతల  ప�����  ఎ���ం�ట�        
అత�  �ం�క,  �జ�య  సంఘటనల�  �ప����  ��ల�.  తన  �ర�  అత���          
�పయత� �ల�  �య�.  ��  ��కృ�� �  �ర�  ���న�  ��ట�  య�� ం��.         
ఇ��   �పవర �న   �త�   అత�   �స�వ��   ���త���   యం�   �ప����డ��.  
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�ం   చ   �   వ� ���ణ   భ� ���న   �వ�   I  

స   ���   సమ��� ��   �బహ� ��య   కల� �   II  
 
 

అ��ద�   

అ��   ప����ల  యం��  �శ� ల��  �  సం�ర��న  భ� ��క �  �వ         
యం�  �మ�� �  �ం���  ��ఘ�  ��క  �పకృ�  ���ణ�ల�        
అ��క�ం�   �బహ� �వ   ����   �ం��.  

�ష� �   
���త  ����  �ం�ట�  �ధన���?  అ�  అ����  అ��న  తృ�య         

�పశ� �  ఈ  ��క�  స��న�.  ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న��,  ��క  జగ��  ��క          
�పకృ�  �ప�వ�న�  �బ�  వ� �ం��న� �.  క�క  �న��  �పకృ�  ���ణ�ల         
�ర� క�ప�ల�  కలత  �ంద��.  తన  �తన� ��  అ��  కర� ల�  �ల��� ట�         
బ��  ���  ��కృ�� ��  సంబం�ం�న  �ర� �ల  ��న�  మరల� వ��.        
��కృ�� ��  సంబం�ం�న  కర� �  భ� ��గ��  ��యబ��న� �.  అన�       
�రంతర�  ��కృ�� �  �ర�  కర� ��ట.  ఇ��  భ� ��గ�  నం�  ��కృ�� �  �వ          
��త�  ��ండ,  అత�  స� ��ంశ  �స�రణ��న��  �మ,  ��య��        
�ప�ల  �వ  �డ  ఇ���న� �.  ��కృ���  అసం�� క��న       
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�� ంశ�ప�ల�  క��  ��� �.  ��కృ�� ��  సంబం�ం�న  ఏ  �ప�ల�న�        
�క  అత�  స� ��ంశ  �స�రణల  �వయం�న�  �ల��న�  �న��        
���త���  యం�  ����న����  ప�గ�ంపబ��.  ��కృ�� �  సమస�       
�� ంశ�ప��  స�� �నందమయ�ల�  మనమందర�  �గ�ంపవ��.     
������  అ��  స�� �నందమయ  �ప�ల�� �  సర� శ� �మంత��,      
సర� �� న  స�త��  మ��  సకల  �వ� �ణ�ల�  ���ం��.  క�క        
�న��  ������న  ��కృ�� �  �వయం�  ��  ఆ  భగ���  స� ��ంశ         
�స�రణ  �ప�ల  �వయం�  అచంచల�న  ధృఢ�శ� య��  �ల��న�       
�టశక� �  ��  �పకృ�  ���ణ�ల�  �డ  అత�  �లభ��  �టగ���.  ఈ          
�షయ�  సప���� య�  ప���గవ  ��క�నం�  ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న�.       
��కృ�� న�  శర��ం�న��  ��ఘ�  ��క  �పకృ�  �ణ  �ప�వ�ల�        
అ�గ�ంపగల�.  కృష��తన� �న  ��  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��ట  యన�         
��కృ�� ��  ��క� ��  �ం�ట  య�  �వ�.  తన  స� �వ�        
స�� �నందమయమ�  ��కృ���  ��� ��� �.  బం��  కణ��  బం�ర�       
గ�  �గ�  �న��  ��లంద��  ������న  ��కృష�భగ���  అంశ�.  ఈ         
�ధ��  ���  తన  ఆ�� �� క  ����  ��కృ�� ��  ��క� ��  క����� �.         
��  �����  న�మ  వ� � �త�   �ద�  ��త�  �శ� త��  �న����         
�ం��.  ���  ��  న�మ  భ� ��గమ��  �పశ� �  ఉద�ంప�.  భ� ��గ�         
నం�  భగ��న�  మ��  భ��న�  న�మ  ��మ��మయ  �ర� �ల�న�        
�శ� త��  �న���ం��.  క�క�  భ� ��గమం�  భగ���  మ��       
భ��లయం�  ��  �న� వ� � �త� ��  �త� ��  �న���.  ���  భ� ��గమ�        
పద�న�  అర ��  ఉండ�.  భగ����  ��క� ��  �ంద��  �న��        
������  ��ంప�ల�.  ఎవ�న�  ��న�  అంతరం�క  �వ��       
�వ�న�న�  ���  త�న  �గ� త�  సం��ంప  వ�న�ట  ���న  �షయ�         
క�!  ఆ  �ధ��  �బహ� �వ  ����  �ం�ట�  �క  ��క  సంపర� �  �ం�           
��వ�ట�  ��కృష�భగ���  ��ం�ట�  �వల�న  �గ� త.  ఈ  �షయ�న  :         
“�బ�� వ  స�  �బ�� �� �”  అ�  ‘బృహ�రణ� �ప�ష��’  (4.4.6)  నం�        
�వ�ంపబ�న�.  �బహ� మ�ట  �త�  ఎవ� �న�  పర�బహ� ��      
�ందగ���ర�  ��  �వ�.  �ప��క� �  పర�బహ� ��  ��క� ��       
�ందవల�  �న� �.  అ��  పర�బహ�   �����  ఎవ� ��  వ� � �గత  ఆత� ��  తమ          
�శ� త   �వస� �ప��   ��� వ�.  

 
 

14.27  
��హ� �   �   �ప���    హమమృత�� వ� యస�    చ   I  
�శ� తస�    చ   ధర� స�    �ఖ�� ���కస�    చ   II  

 
 

అ��ద�   

అమర��,  అనశ� ర��,  �శ� త��,  పర�నంద�న�  సహజ      
�����   అ�   ���ర   �బహ� �న�   ��   ���ర��   ��� �.  
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�ష� �  

అమరత� �,  అనశ� రత� �,  �శ� తత� �,  పర�నంద�  అ����      
���ం�ట�  �బహ� �  �క�   సహజ���.  అ��  �బ�� ���  య�న�        
ఆ�� �� �����  ఆరంభ  దశ.  పర��� ���  య�న�  ఆ�� �� ����       
యంద�  మధ� మ  �క  �� �య  దశ�  ��యబ��న� �.  ఇక  ������న         
��కృ���  పరతత�� �  చర�����  ��� �.  క�క  పర�త�   మ��        
���ర�బహ� �  పరమ����  యం�  గల�.  ��క  �పకృ�  పరమ����        
�� నశ� �  వ� � �కరణమ�  సప���� య�న  �వ�ంప  బ�న�.  �� న�న  ��క        
�పకృ�  యం�  ఉన� త  �పకృ��  �ం�న  అంశ�న  ��ల�  భగ���         
�జ�ప�న  ఉం��.  అ��  ��క  �పకృ�  యం�  జ���  ఆ�� �� క  స� ర� .  ఈ           
��క  �పకృ��  బ���న  ���  ఆ�� �� క  ��న  స��ర�న��        
ఆరం�ం�న��  ��క  �వన���  �ం�  తన���  ఉద��ం���  �కమ��        
పరతత�� �  �బహ� �వన  ����  అ��ం��.  ��త�  నం�  ఇ��  �బ�� ����         
�ం�ట�  ఆ�� ���  ��దశ.  అ��  ����  �న��  ��క  ����  అ���          
�ం��  ��  �స�వ��  �బ�� ����  ప��ర�త� ��  �ంద�ల�.       
అత�  ����న�  �బ�� ���  నం�  �న���  �కమ��       
పర��� ����,  ఆ  �  ������  చర��  ���న  ��కృష�భగ���        
�ందవ�� �.  ���  ��క  �గంథ�లం�  అ�క  ఉ�హరణ�  గల�.        
సనకసనంద��  న���  ����  ��త  పరతత�� �  ���ర  �బహ� �వ�        
నం�  ����  క���ం�  �కమ��  భ� ��క �  ������  వృ���ం��.  ఆ  �ధ��          
���ర  �బహ� �వ�న�  అ�త��  తన���  ఉద��ం�  �న���  పతన�        
�ం�  అవ�శ�  కల�.  క�క�  ���ర  �బహ� ����  ��న�  �న��         
పరమ����  ���   ����న��  అత�  ��న�  ప��ర��  ��లద�        
��మ�� గవత�  (10.2.32)  నం�  �ప� బ�న�.  క�క�  �బహ� �వ�న�       
ఉద��ంపబ�న�  �న��  ��కృష�భగ���  భ� ��క ��వ  యం�  �మగ� �       
���  పతన�  �ం�ట�  అవ�శ�  కల�.  ఈ  �షయ�        
‘�����ప�ష��’(2.7.1)  నం�  “ర�  �  స:  రసం  �� �యం  ల�� � నం�  భవ�”  –           
“������,  ఆనంద  ��న��  అ�న��  ��కృ�� �  అవగత�  ����న�� �        
�న��  �స�వ��  ��� నంద��  �ం��”  అ�  �ప� బ�న�.       
������న  ��కృ���  ష���శ� ర�   సంప�� �.  భ���  అత��       
స��ం�న��  ఆ  ష���శ� ర� �ల  ��మయ�  జ�గగల�.  �జ�వ��       
���  ���  స�న�న  �గ�ల  న�భ�ం��.  అ��  �శ� త�,        
అనశ� ర��న  ఆనంద��,  �త� �న  ��త�  భ� ��క ��వ�  ���ం��.       
క�క�  �బ�� ���  �క  �శ� తత�� �  �క  అనశ� ర�న  ఆనంద�  భ� ��క �  �వ          
యం�  ఇ���న� �.  భ� ��క �  �వయం�  �ల��  �ం���  ���        
ఇ�వర�   �ం��ం��.  

 
���  స� �వ��  �బహ� ��న�  ��కజగ���  ఆ�పత� �      

వ�ంపవ�న�  ��క�  క���ం�ట  �త  ప�తడ��ం��.  తన  సహజ����        
���  ��క  �పకృ�  ���ణ�ల�  అ���  �ం��.  ��  ��క  �పకృ�          
సంపర� �  అత��  సత�� రజస��  �ణ�ల  యం�  బం�ం��.  ఈ  ���ణ�ల         
సంపర� �  �త�  అత��  ��క  జగ���  అ��ర�  వ�ంపవ�న��  ��క         
ఉద�ం��.  ��  సం�ర�  కృష��తన� �న  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��ట�        
అత�  �ంట�  ���త  ���  యం�  �ల�నగ���.  ఆ  �ధ��  ��క          
�పకృ��  ఆ�పత� �  వ�ంప  వ�న�  అత�  అధర� �న  ��క  �ల�ంపబ�ట         
సంభ�ం��.  క�క�  �శవణ�,  �ర �న�,  స� ర��  నవ�ధ  భ� �పద��ల�  ��న         
భ� ��క �  ��  ��న��  భ��ల  �ంగత� ��  అభ� �ంపవ��.  అ��        
�ంగత� �  వలన  మ��  ఆ�� �� ���� �  �ప�వ�  వలన  అ��ర�  వ�ంప         
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వలన��  �న��  ��క  �ంఛ  న�ం�  అత�  ��కృష�భగ���  �వ� మ�         
��మ�క �  �వయం�  �ప����డ��.  ఈ  ��న�  ఈ  అ�� య�  నంద�         
ఇ�వ�  �ండవ  ��క�  �ద���  ఈ  �వ�  ��క�  వర�  �వ�ంపబ�న�.          
�స�వ�న�  ��కృష�భగ����  ��  భ� ��క �  �వ  ��� �  �లభ�న�.  భ���         
భగవ�� వ  యం�  స�  �మ�� �  �ండవ��.  ��కృ�� న�  అ�� ం�న        
ఆ�రప�ర��ల�  �ప�ద�ప�న  �గ�ంపవ��.  భగ���  �దపద� �ల�      
సమ�� ంపబ�న  �ష� �ల  ��సన�  ఆ���ంపవ��.  భగ���  తన       
�వ� �లల  �న�ం�న  �ప�శ�ల�  ద�� ంపవ��.  భగ���  ��ధ  �లల�        
మ��  భ��ల�  అత�  ��మ  ��మయ  �షయ�ల�  ప�ంచవ��.  “హ�  కృష�          
హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ�  �మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  అ�                 
మ�మం�త��  �రంతర�  జ�ంపవ��.  భగ���  అవత�ం�న  ��న       
మ��  అత�  భ��ల  ఆ��� వ  ���వ  ��లయం�  ఉపవ�ం�ట  య�న��         
ఆ  భ� �యంద�  �ర� �కమ��.  అ��  ��న��  అ�స�ం�ట  �� �  �న��         
సర� �ధ��న  ��క  �మ� కర� ల  �ం�  ����  ����డ��.  ఆ  �ధ��         
‘�బహ� �� �’  యం�  ��  ��ధ  �బ�� ���  �వనల  యం�        
�ప�����న����   ������న   ��కృ�� ��   ��క� ��   �ందగల�.  

 
��మద� గవ��త   యంద�   ‘�పకృ�   ���ణ��’   అ�  

చ��� ��� య�న�   భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  
------  
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పంచద��� య�  

���త�మ   �గ�   
 
 
 

15.1  
��భగ���చ   

ఊర�� �లమధః�ఖమశ� త�ం   ���రవ� య�   I  
ఛ�� ం�   యస�    ప���   యస�ం   �ద   స   �ద��   II  

 
 

అ��ద�   

������న  ��కృష�భగ���  ప���  :  ����   ఊర�� �గ�,  �ఖ�        
��ం�గ�,  �దఋ�� �  ప�త��గ�  క��న  �శ� త�న      
అశ� త�వృ��క�  కలద�  �ప� బ�న�.  ఈ  వృ��  ���న��  �ద�ల        
���న�డ��.   

�ష� �   
భ� ��గ�  ���ఖ� ��  ���   చ�� ం�న  �మ� ట  “�ద�ల       

�ప�జన���?”  య�  ఎవ�న  �ప�� ంపవ�� �.  ��ధ� యన  �ప�జన�       
��కృ�� �  ఎ��ట�న�  ఈ  అ�� య�న  �వ�ంపబ�న�.  కృష��తన�   వం��        
భ� ��క �   �వయం�   �ల��న��   �ద�ల�   ఎ���   �ం��.  

 
��క  జగ��  బంధ�  ఇక� డ  అశ� త�వృ���  �ల� బ�న�.  �మ� కర� ల        

యం�  ఆస���న��  ఈ  అశ� త�వృ��  ���  ��యక  అత�  ఒక�మ�   �ం�          
మ�క  �మ� ��  అక� �  �ం�  మ�క  �మ� ��  స�  ���ం��.  ��క          
�పపంచ��  ఈ  అశ� త�  వృ��న�  అంతమ�న�  ��.  అ��  ఈ  వృ��నం�          
ఆస���న���  �� �  ల�ం�  అవ�శ�  ��.  �న��  ఉద��ం�ట�        
ఉ���ంపబ�న  �దమం�త��  ఈ  వృ��న�  ప�త��గ  ��� నబ�న�.       
������   �శ� �  నంద�  అ�� న� త  �క�న  �బహ� �క�  �ం�        
ఆరంభమ�ట�  అ�  �  �గ�న�  ����.  ఈ  అవ� య�న  ��వృ���         
అవగత�   ���నగ��న�   �న��   ���ం�   బయటపడగల�.  

 
��కజగ��  బంధ�ల  �ం�  ��� �  �ం�ట�  గల  ఈ  పద���         

సం�ర���  అవ�హన�  ���నవ��.  ��క  బంధ�ల  �ం�  ��� ��  అ�క         
��న��  గలవ�  గ��న  అ�� య�లం�  �వ�ంప  బ�న�.  ������        
భ� ��క �  �వ�  అం��  అ�� త�మ  పద��య�  �త�ద��� య�  వర��        
మన�  �ం���� �.  ఇ�� �  ��క  కర� ల  యం�  అ�స� �  మ��         
భగ���  భ� ��క �  �వ  యం�  ఆస� �  య�న�  భ� ��క �  �వ�  �ల          
��� ంత�ల�  ��యవ�� న�.  ఈ  అ�� య�  ఆరంభ�న  ��క  జగ��  పట�  గల          
ఆస� ��  ��ం���  ��న�  చ�� ంపబ�న�.  ఈ  ��క  �పపంచమ��  వృ��         



పంచద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
����   ఊర�� �గ�న�  ���న�  వ� �ంపబ�న�.  మ�తత�� �  �ం�  �శ� �        
నంద�  అ�� న� త  �క�  ��రంభమ�న�  �వ�.  అక� డ  �ం��  �శ� ��         
ఈ  సం�ర  వృ��  ��ధ��న  �గహమండల�  లం�  ��ధ  �ఖల�  �స��ం�          
�న� �.  ��ఫల��  ధర� �,  �మ�,  ���ల�  ��ల  కర�   ఫ�త�ల�         
��ం��.  

 
ఈ  జగ��  నం�  �మ� �  ��ం��గ�న�,  ����   ��గ�న�  గల         

వృ��  మన�క� డ�  �ప�� క�గ  క��ంచక  ��న�,  అ��  వృ���        
జ�శయ�ల  �పక� న  �డవ�� �.  ��ఒ��న  గల  వృ��ల  �ఖ�  ��ం�         
�గ�న�  ����   ��గ�న�  ఉన� ��గ�  జల�  నం�  �ప��ం�ం��.        
మ��ట�  �ప� వ�న�న,  ఈ  ��క  జగ��  అ��  అశ� త�వృ��  ఆ�� �� క  జగ��          
అ��  �జ�న  వృ��న�  �ప��ంబ�.  వృ��  �క�   �ప��ంబ�  జల�         
నం�  క��ం�న��,  ఆ�� �� క  జగ��న�  �ప��ంబ�న  ��క  జగ��  ��క         
యం�  ��త�  �ం��.  అన�  ��క�  ��క  �క��త�న�  �రణ�         
�న� �.  ఈ  ��క  ��త�  �ం�  ��� ��  �ం�ం���  ఈ  సం�ర          
వృ���  స�వర�న  అధ� యన��  సం�ర���  ఎ�గవ��.  అ�� �  అత�        
���   తన�   గల   సంబంధ��   ��ం��గల�.  

 
ఈ  సం�ర  వృ��  �జ�న  ఆ�� �� క  వృ��న�  �ప��ంబ  �నం�న         

���  �ప��ప�  �న� �.  �స�వ�న�  ఆ�� �� క  జగ��నం�  సర� �  కల�.         
���ర���  �బహ� �  ఈ  ��క  వృ��న�  �లమ�  ��ం��.        
�ంఖ� దర� న�  న�స�ం�  ఈ  �ల�  �ం�  �పకృ�,  ����,  �దప         
���ణ��,  �మ� ట  పంచ  మ��త��,  తదనంతర�  ద�ం��య��,       
మన��   �న� �న�  క���న� �.  ఈ  �ధ�గ  ��  సమస�  ��క  జగ���          
ఇ�వ����  తత�� ���  �భ�ం��.  �బహ� �  సర� సృ�� ల��      
���ర�న�  ఈ  ��క  జగ��  �బహ� మ�  �ం�ద�  �క�   180  ���ల          
��ంశ�  �గల�.  �దప  �ం�ద�  �క�   ���న  180  ���ల  ��ంశ�          
ఆ�� �� క  జగ���  ��ం��.  క�క  ��క  జగ��  ఆ�� �� క  జగ��న�  �కృత          
�ప��ంబ�  �న� �.  క�క�  ఆ�� �� క  జగ��  అ��  ��ధ� ��  తప� క  క��          
�ం�న��,  ��  అ�  య�ర��న  ��ధ� మ��  �గ�ంపవ��.  �పకృ�        
పరమ����  �హ� శ� �  య��,  ప���  స� య��  పరమ  ����న��        
భగవ��త  యం�  �వ�ంప  బ�న�.  ఈ  �శ� �పకటన�  ��కమ�ట�  ��� �క         
�న���.  ��� ���  క��ం�,  ��� ���  క��ంచన��  �ప��ంబ�       
��� �క�న���  క�!  ��  ఈ  �ప��ంబ�న�  �రణ�న  �ల�  ��త�         
�శ� త�న�.  క�క�  ఆ�� �� క  వృ��  ��క  �ప��ంబ��  ��ంపవ��.        
ఒకవ� � �  �ద�ల  ���న�డ�  ��పబ�న�� �  అత�  ఈ  ��క  జగ��  �డ          
ఆస� ��  ��ం���ట  ఎ��   �����న�  ��ంపవ��.  అత�  ఆ  ��న��         
ఎ�గ  గ��న�� �  �ద�ల�  �డ  �జ��  ఎ�గగ���.  �ద�ల  యంద�         
కర� �ండ�  సంబం�ం�న  �యమ�ల�  ఆక� ���న��  సం�రమ�  ఆ       
వృ��  �ందర�న  పచ� �  ఆ�ల�  ఆక� �ంపబ�న  �డ��.  క�క  అత�         
�ద�ల  �క�   య�ర�  �ప�జన��  ఎ�గ�ల�.  ������  స� య��        
���న��  �ప��ంబ�న  ఈ  సం�ర  వృ���  ��ం�,  ఆ�� �� క  జగ��  య��          
య�ర�   వృ���   �ం�ట�   �ద�ల   �ప�జన�.  
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15.2  

అధ�� ర �� ం   �పసృ�స�స�    ��   �ణ�పవృ��    �షయ�ప��:   I  
అధశ�    ��న� �సంత��   క�� �బ���   మ�ష� ��   II  

 
 

అ��ద�   

ఈ  వృ��ఖ�  ��క�పకృ�  ���ణ�ల�  ��ంపబ�  ఊర�� ,       
అ��ఖ���  �� �ం��న� �.  ��  �����  ఇం���ర���.      
అ��ఖ�గ�  ఉన�   వృ��  ����   �నవ�క�  �మ� కర� ల�       
సంబం�ం�న�   �న� �.  

�ష� �  
అశ� త�వృ�  వర �న�  ఇక� డ  మ�ంత�  �వ�ంపబ�న�.  అ��   ��ల��        

�� �ం��న� ��  ���ఖల  అ��గ�లం�  జం���,  �న��,      
అశ� ��,  ���,  �నక��,  ���ల��  వం�  ��ధ  ��ల        
�ప��ం��.  ��ల�� �  ఈ  �ధ��  �ఖల  ��ం�  �గ�న        
����ండ�,  వృ��  ఊర�� �గ�లం�  �వత�,  గంధ�� �  వం�  ఉన� త        
�వ��ల�  �ం�న  ఉన� త�ప�  �ం��.  వృ��  జల��  ��ంప        
బ�న��,  ఈ  సం�ర  వృ��  ��క  �పకృ��  సంబం�ం�న  ���ణ�ల�         
��ంపబ��.  ��� ���  త�నంత  ��  �నం�న  �ంత  ��గ�        
��ప�ట�,  మ���� ���  �ంత  ��గ�  పచ� �  �ప��ం�  �ం�ట�        
మన�  ���ం��.  అ��  �పకృ�  ���ణ�  లం�  ఏ  �ప�� క  �ణప��ణ�          
�ప�వ��  �ం��  ��  న�స�ం�  ��ధ  �వ���  �డ        
వ� క ��ల��ం��.  

 
సం�రవృ��  �����  ఇం���ర����  ప�గ�ంపబ�న�.  ��క      

�పకృ�  యంద�  ��ధ  �ణ�ల  అ�వృ��  వలన  మన�  ��ధ��న         
ఇం��య�ల�  �ం�ం�ం��ం��.  అ��  ఇం��య�ల  �� �  మన�       
��ధ��న  ఇం���ర��ల  న�భ�ం��.  ఈ  �ధ��  ��ధ��న       
ఇం���ర��  లం�  ఆస� �  క���ం��  కర ���,  ��క,  ��త��  వం�         
ఇం��య��  సం�ర  వృ����గ��.  శబ�,  �ప,  స� ర�   వం�  ఇం���ర���         
�����.  ��ధర�ల  �ఃఖ�ల  వలన�  ఇం��య  �గ�ల  ఫల��న  ఆస� �         
మ��  అ�స���  ఈ  వృ��  ఉప�ల��.  సర� ��� ల�  �� �ం��న� ��        
ఈ  ఉప�ల�ల  �ం��  �ప�ణ� �ల�  సంబం�ం�న  �పవృ���       
ఉద� �ం�న�  ��ంపబ��న� �.  ఈ  వృ��  య�ర��న  �ల�       
�బహ� �క�  నం�ం��.  ���న  ఉప�ల��  మర�� �క�  లం�ం��.       
ఊర�� �క�లం�  �ణ� కర� ల  ఫ�త�ల  న�భ�ం�న  �మ� ట  ���  ఈ        
మర�� �క�న�  ���వ�� ,  ���  ఊర�� �క�ల�  ఉద��ంపబ�ట�  తన       
�మ� కర� ల�  �న��ం��.  క�క�  �న��  �వ�ం�  ఈ  మర�� �క�        
కర� ��త��   ��ంపబ��న� �.  
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15.3   -   4   

న   �పమ�� హ   త�పలభ� �   ���    న   ��ర�    చ   సం�ప���    I  
అశ� త��నం   ���ఢ�లమసంగశ���ణ   దృ�న   ���    II  

 
తత:   పదం   తత� ����తవ� ం   య�� �   గ�   న   �వ����   �య:   I  
త�వ   �ద� ం   ��షం   �పప��    యత:   �పవృ��:   �పసృ�   ���   II  

 
 

అ��ద�   

ఈ  వృ��  య�ర�  �ప��  ఈ  జగ��  నం�  �డబడ�.  ��  ఆ����,           
అంత����  ��  �ల����  ఎవ� ��  అవగత�  ���న�ల�.       
��  �న��  ధృఢ�శ� య��  అ�స� �  అ�  ఆ�ధ��  దృఢ�న        
����   గల  ఈ  సం�ర  వృ���  ��ంపవ��.  ఆ  �దప  �న�వృ��          
ర�త�న  �వ� పద��  అ�� �ం�,  అ���ల�  �ం�  ఎవ�  వలన        
సర� �  ఆరంభమ�� �  మ��  ఎవ�  �ం�  సర� �  �� ���ం��  అ��         
������   అచ� ట   శర��ందవ��.  

�ష� �   
ఈ  అశ� త�వృ��  య�ర��ప�  ఈ  ��క  జగ��  నం�  ��యబడద�         

ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.  ����   ఊర�� ��  �ం�ట�  ఈ  �జ�న  వృ��          
�� ����ం��  �ం��.  అ��  వృ��  �క�   ��క  ��� ర�  నం�  బ���న��          
�న��  అ�  ఎంతవర�  �� �ం�  �న� ద��  �షయ��  ��  ��         
�ద��  ��  �ంచ��.  అ�నప� ���,  �న��  ఈ  వృ��రణ��        
క����  �రవ��.  “��  �  ఫ��  తం��  ���డ�.  �  తం��  ఫ��  ��            
����.  �తం��  �క�   తం��  ఫ��  ��  ����.”  ఈ  �ధ��  ప���ం��           
��న�  �వర�  అత�  గ�� దక��  ��� �  �ం�  ఆ�ర� �ం�న  �బహ� ���         
���.  �బహ� ���  స�� ల�  �లమ�  ����.  �వర�  �బహ� ����        
ఆ��న  ��కృ�� �  ��న  �మ� ట  ప��ధన  �ర� �  స�ప�మ��.  ������         
��� న  సం�ర�  ��న�  గల  వ� ��ల  �ంగత� �న  �ప��క� �  ������         
�ప�న  ఈ  సం�రవృ��  ���ర�ల�  అ�� �ంపవ��.  అ�� �  అ��        
అవ�హన�  �న��  �కమ��  య�ర�తత�� �  �ప�త  �ప��ంబ�  పట�        
అ�స���,   ��న��   బంధ��   ��ం�   య�ర�వృ��   నం�   �ప����డ��.   

 
ఈ  సందర� �న  ‘అసంగ’  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  ఎం�కన�,         

ఇం��య  �గ�లం�  ఆస� �  మ��  ��క  �పకృ��  అ��ర�  వ�ంపవ�న�         
�వన  ��� �  బల�న�.  క�క  ����క  �గంథ�ల  న�స�ం�  ఆ�� �� క         
��న��  ���   చ�� ం�ట  �� �  �న��  అ�స� ��  అభ� �ంపవ��.        
�స�వ��  ��నవం��న  వ� ��ల  �ం�  �శవణ�  �యవ��.  భ��ల        
�ంగత� �న  �యబ�  అ��  ఆ�� �� క  చర� ల�  ఫ�త�గ  అత�  ������న         
��కృ�� �  ���   ఎ�గగ���.  అ�� �  అత�  �పథమ  కర �వ� �  భగ���         
శర��ం�ట�.  ���  ��న  �మ� ట  �న��  ఈ  �ప�త  �ప��ంబ�న  సం�ర          
వృ��న�  �����  ఆ  �ప�శ�  �క�   వర �న  �డ  ఈ  ��క�నం�          
��పబ�న�.  ఎవ�  �ం�  సమస��  ఉద� �ం�న�  అ��  ఆ�  �ల�         
������న  ��కృష�భగ���.  అ��  భగ���  కృప�  �ం�ట�  శర�గ��        
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�ర��.  �శవణ  �� ���పద��ల�  �యబ�  భ� ��క �  �వ�  ఫ�త���.  ఈ         
��క  జగ��  �� ���  భగ���  �రణ�.  భగ���  స� య��  “అహం  సర� స�           
�పభవ:”  –  “��  సర� �న�  ���ర�”  అ�  ఇ�వర�  �వ�ం�  ��� �(భ.�.          
10.8).  క�క�  ��క  ��తమ��  అత� ంత  ధృఢ�న  ఈ  సం�ర  వృ��బంధ�          
�ం�  ��వ�ట�  �న��  ��కృష�భగ���  శర��ందవ��.  అ��  అత��        
శర�  �ం�నంత�  �న��  అ�పయత� �గ�  ఈ  ��క  ��త�  �ం�         
����డ��.  

 
 

15.5  
��� న��   �తసఙ���   అ�� త� ���    ��వృత���:   I  

ద� �ౖ��� ��� :   �ఖ�ఃఖసం�ౖ��   గచ� న�� ��:   పదమవ� యం   త�   II  
 
 

అ��ద�   

�ర��న�,  ��ం�,  ��� ంగత� �ల  �ం�  ��వ�న���,      
�శ� తత�� ��  అవగత�  ����న���,  �మవ�����,     
�ఖ�ఃఖ�ల��  ద� ంద� �ల  �ం�  �����న  ���,      
��ం�ర���  ఏ  �ధ��  ������  శర��డవ��  ఎ��న���       
అ�   �న��   అ��   �శ� త   �జ� ��   �ందగ����.  

�ష� �  
శర�గ�  ��న�  ఈ  ��క�నం�  చక� �  వ� �ంపబ�న�.  �న��        

గర� ��  ��ం�  �ంద�ం�ట�  ���  �వ��న  �ద�  �గ� త.  ��క         
�పకృ��  ��  �ప��న�  ��ం��  గ�� ం�ట  �త  బద���న�  ������         
శర��ం�ట  ��� �  కష��.  ��  �న��  య�ర�  ఆ�� �� క  ��నస��ర�న�         
�� �  ��  ��క  �పకృ��  �ప���  �న��,  ������  �ప�వ��         
ఎ�గవ��.  గర� ��  క��  ��ం�  �ం�  �����న��  అత�  శర�గ�         
��న��  ఆరం�ంపగల�.  ఈ  ��క  జగ��  నం�  ఎల��� �  ఏ�ఒక  �రవ��          
ఆ�ం����  ������  శర��ం�ట  �ధ� పడ�.  ��  ��  �హ��        
క��  గర� �  వలన  �న��  ఈ  �క�న  జ�� ం�  స� ల� �ల�  ��ం�,  �వ��           
మర�ం�  ��న�  ఈ  జగ��న�  ��  �ప��న��  �ర��వ��        
క���ం��.ఈ  జగ��న�  వ�� ,  �ంత�ల�  ���,  ���  �డ���  అత�         
అనవసర��  అ��  �వ��  �షయ�ల�  కష�తర�  ��ం���  ఎ�� ��        
కష�దశ��  ����ం��.  ఈ  జగ��  సర� �  ఈ  �వ���  �న���న� �.         
ఈ  �వ���  ��  �నవ  స�జ�న�  సంబం�ం�నద�  ��ం�  �పజ�         
��  �ప��లమ��  ��ం��  ���  అ�క  �గ���  �భ�ం��ం��.        
�న��  ఈ  జగ��న�  యజ��డ�  ��ం�  �ం�  �ప��క� �        
బయటపడవల�  �న� �.  అ��  అసత� �వ�  �ం�  �����న  �మ� ట        
�న��  ��ంబ,  �ం�క,  ��య  ఆస��ల�  క���  సమస�  కపట  �ంగత� �ల          
�ం�  ����ల���.  ఈ  �ష��త  �ంగత� ��  ���  ��క  జగ��నం�         
బం�ం��.  ఈ  ����  ��న  �న��  ఆ�� �� క  ��న��  �ం�ం�ం�         
�నవ��.  �స�వ��  తన�  �ం�న��,  తన�  �ంద���  ఎ��  ��న��         
అత�  సం��ంపవ��.  �షయ�ల�  య�తథ�గ  అవ�హన�      
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����న�� �  అత�  �ఖ�ఃఖ��,  ����ద��  వం�  ద� ంద� �ల       
�ం�  ����డ��.  అత�  ��న�  నం�  ప�����న�� �  ������న        
��కృష�భగ���   శర��ం�ట   �ధ� �   �గల�.  

 
 

15.6  
న   త�� సయ�   ���    న   శ���    న   �వక:   I  
యద���    న   �వర���   త�� మ   పరమం   మమ   II  

 
 

అ��ద�   

అ��  �  �వ� �మ�  ��� ��  ��,  చం����  ��,  అ�� �  ��,          
��� ��ల�  ��  �ప��ంప�యబడ�.  ���  ��న��  ���  ఈ  ��క         
జగ��న   ��� ��   �����.  

�ష� �   
కృష��క�,  ��క  వృం�వనమ�  �ప����ం�న  ������న  ��కృ�� �       

�వ� �మ�(ఆ�� �� క  జగ��)  ఇక� డ  వ� �ంపబ�న�.  ఆ�� �� క  �క�ల�� �       
స� యం  �ప�శ�న�  �నం�న  అక� డ  �ర� �ం��,  చం�ద�ం���,  అ�� ��,        
��� ��న�  ��  అవసర���.  ఈ  �శ� �న  ��� �క� �  స� యం  �ప�శక�న         
�గహ�.  ��  ఆ�� �� క  జగ��  నంద�  �గహ�  ల�� ��  స� యం         
�ప�శ�న��.  ��ంఠ  �క�లనబ�  ఈ  �క�ల  �ప�శ�న  �ం��        
‘�బహ� �� �’  యనబ�  ��మయ�న  ఆ�శ��  ��ం�ం��.  �స�వ�న�       
ఈ  �ం�  అంత�  కృష��క�న  ��క  వృం�వన�  �ం��  ��వ��న� �.         
ఆ  �ప��ం�  �ం�  �క�   అ����  �గ�  ‘మహత�త�� �’�  అన�  ��క  జగ���           
కప� బ�న�,  ���న  �గమంత�  ��ంఠ�  లనబ�  ఆ�� �� క  �క�ల�        
�ం�   �ం��.   ఆ   �క�   ల�� ం���   �ఖ� �న�   ��క   వృం�వన�.  

 
అంధ�ర  బం�ర�న  ఈ  ��క  జగ��  నం�న� ంత  �ల�  ���         

బద���త�  నం�ం��.  ��  అసత� �,  �ప�త��న  ఈ  ��క  సం�ర         
వృ���  ��ం�ట  �� �  ఆ�� �� ��శ��  ��నంత�  అత�       
����డ��.  అ�� �  అత�  ఈ  ��క  జగ��న�  ���వ��   అవ�శ�  ��.          
బద���త�న  ���  ��క  జగ��న�  ��  �ప��న�  ��ం��.  ��  �క ����          
యం�  అత�  ఆ�� �� క  జగ��నం�  �ప��ం�  పరమ  ���న�        
సహచ�డ��.   అక� డ   అత�   స�� �నంద�ల   న�భ�ం��.  

 
�స�వ�న�,  ఇ��  �వ� �షయ�ల  పట��  �న��  ఆక� �ంపబడవ��.       

అ��  �శ� త  జగ���  ��ట�  మ��  య�ర�  తత�� �  �క�   �ప��ంబ�న  ఈ           
జగ��  �ం�  ����డ�ట�  స�  �ం�ంపవ��.  ఈ  ��క  జగ��  నం�  అ�క           
ఆస� �  కల���  అ��  ఆస� ��  ఖం�ం�ట  అత� ంత  కష��న�  అత�  కృష��తన�           
వం��న�  �కమ��  ���ం�  అ�స��డ�ట�  అవ�శ�  కల�.  క�క,        
�న��  కృష��తన� �  నం�  �ల��న  భ��ల  �ంగత� ��  �ందవ��.        
అ��  కృష��తన� �న  �ల��న  ���ర�  అ�� �ం�  భ� ��క �  �వ  �న�ం�         
��న��  అభ� �ంపవ��.  ఈ  �ధ��  అత�  ��క  జగ��  పట�  గల  ఆస� ��           
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��ంపవ�� �.  �వల�  ��యవ�స��ల�  ధ�ం�ట  �� �  ఎవ� ��  ��క        
జగ��  ఆకర �ణల  �ం�  ��వడ�ల�.  ���ర�  ��  ��కృష�భగ���  భ� ��క �         
�వయం�  ఆస���  �వ��.  క�క�  �� ద��� య�న  �వ�ంపబ�న��,       
భ� ��క ���  �ర��  య�ర�వృ��  �క�   అ�శ� త�  మ��  �ప�త        
�ప��ంబ�న  ఈ  సం�ర  వృ��  �ం�  బయటప�ట�  ఏ�క  �ర�మ�         
�ప��క� �  ధృఢ��  �శ� �ంపవ��.  అ�� రక��న  ��న��  ��క       
�పకృ��  క��త��  �ం�న��,  భ� ��క �  �వ  ��త�  �ద���        
�వ� �నడ��   చ�ర���� య�న   �వ�ంపబ�న�.  

 
ఇక� డ  ‘పరమం  మమ’  అ�  పద��  ఎం�  �ప�న�న�.  �స�వ�న�         

�ప��  పరమ����  సంపద�.  అ�న�  ష���శ� ర� ��  క��న  ఆ�� �� క        
జగ���  ‘పరమ�’  అ�  ��పబ�న�.  ఆ�� �� క  జగ��న  �ర� �ం��  ��         
చం�ద�ం��  ��  న��త�ల�  ��  అవసర�  �ద�  (న  త�త  ���   ��  న            
చం�ద�రక�)  అ�  ‘క�ప�ష��’(2.2.15)  సమ��ం�  �న� �.  ఎం�కన�  ఆ�� �� క        
జగత�ంత�  పరమ����  ‘స� �ప’శ� ��  �ప��ంపబ�  �ం�ట  �త  అ��        
�వ� �మ�   �వల�   శర�గ�   �త�   తప�    ఇతర   �ధన�ల�   �ందబడ�.  

 
 

15.7  
మ��ం�   �వ��   �వ�త:   స�తన:   I  
మన:ష��������   �పకృ��� �   కర��   II  

 
 

అ��ద�   

ఈ  బద�జగ��  నంద�  ��లంద��  �  �శ� �ంశ��.  బద��వన�        
�రణ��  మన�� �  క��  ఆ�న  ఇం��య�ల  �క��ం�  ��        
��వసంఘర�ణ   ��ం���� �.  

�ష� �  
ఈ  ��క�నం�  ���  య�ర��న�  ఈ  ���  ������  �శ� �ంశ�.         

అన�  అత�  బద���త�  నం�  వ� � �త� ��  క��,  �క ����  యం�  ఆ          
�������  ఐక� మ�న�  అర ��  ��.  అత�  �శ� త��  ������  �ం�         
��వ��  �ం��.  ఈ  �షయ�  ‘స�తన:’  అ�  పద�  �� �         
స� ష�పరచబ�న�.  �ద�ల  న�స�ం�  ������  అసం�� క��న      
�ప���  �స��ం�  �ం��.  ���  స� ��ంశ  �స�రణ�  ���         
తత�� �ల��,  ��ల�� �  ���� ంశ�ల��  �ప� బ��.  అన�      
��� తత�� ��  �� ంశ  �స�రణ��  ��,  ���  �భక �(���� ంశ)  �స�రణ�        
మ��  �శ� త  �వ��.  ��కృష�భగ���  తన  స� ��ంశ  �స�రణ�ల�        
���,  నృ�ంహ  ���,  ������  ఇంక�  అ�క  ��ం��ప�ల�  ��ధ         
�ప�ల�  ��ంఠ  �క�  లం�  వ� క �మ��ం��.  ���� ంశ�  �న��        
���  �శ� త��  తమ  వ� � �త� �ల�  క���ం��.  ������  స� ��ంశ        
�స�రణ�  �త� ��  �ం�న��,  భగ���  ���� ంశ��న  ���  �డ  తమ         
వ� � �త� �ల�  క���ం��.  ������  ���� ంశ���  ���  భగ���       
�ణల�ణ�ల�  స� ల� ��త�న  క���ం��.  అ��  ల�న�ల�  �� తంత�        
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మ�న�  ఒక�.  అన�  �ప���  �డ  స� ంత  వ� � �త� �  మ��  స� ల� �న          
�� తం�ర� ��  క����� �.  అ��  స� ల�   �� తం�ర� ��      
��� ��గపర�ట  �త�  అత�  బ��డ��.  స�� ��గ  పర�ట�       
����డ��ం��.  ఈ  బంధ  �క ����ల��  �ం�ం�  యం��  ��త�         
�������  ��క� ��  �శ� త��  క���ం��.  �క ����  యం�  అత�        
ఈ  ��క  ���  �ం�  �����  ��కృష�భగ���  �వ� �వ  యం�         
�ల���ం��.  ��  బద����  యం�  ��క  �పకృ�  ���ణ�ల�  �ప����,         
భగ���  �వ� �న  ��మ�క �  �వ�  �స� �ం��.  ���  ఫ�త��,  అత�  ఈ          
��క   జగ��నం�   తన   ��త�న�   ��వ   సంఘర �ణ�   ��ంపవల�   వ�� �.  

 
�న��,  �నక��,  ���ల��,  జం��ల  వం�  ���  ��ండ,        

��కజగ���  ప���ం�  �బహ� ,  �వ,  ��� �  �డ  ��కృష�భగ���  అంశ�.         
భగ���  అంశలంద��  �శ� త  వ� � �కరణ�  ��  ��� �క  వ� క ��ప��  ��.         
ఇక� డ  ��వ��  సంఘర �ణ�  ���ం�న�  అర ��  క��న  ‘కర ��’  య�         
పద�  ��� �  �ప�న�న�.  బద����  ఇ�ప���ల�  బం�ంపబ�న���       
అత�  తన  అహం�ర��  బం�ంపబ�  ��� �.  ��క  ��త�  నం�         
అత��  న��ం�  �ఖ� �ధన�  మన�� ,  ఇం��య�ల�  �ఖ� �న  అ��        
మన��   సత�� �ణ�  నం�న� �� �  అత�  �ర� ��  �గ� �న��       
�ం��;  ర��ణ�  నం�న� �� �  అత�  �ర� ��  �ఃఖ��త��       
�ం��;  మన��   త��ణ�  నం�న� �� �  అత�  జం���లం�       
�ప��ం��.  ఈ  ��క�న  బద����  మన�� ,  ఇం��య�ల�  ��న  ��క         
�హ��  కప� బ�  �ం�ర��,  ����న�� �  అ��  ��క  ఆ�� దన�        
న�ం�  అత�  ఆ�� �� క  �హ�  వ� క �మ�న��  స� ష�మ��న� �.       
‘�ధ� ం��యన  ���’  నం�,  “స  �  ఏష  �బహ� �ష�  ఇదం  శ�రం  మర�� మ�సృజ�            
�బ�� �సంపద�   �బహ� �  పశ� �  �బహ� �  శృ��  �బహ� ��దం  సర� మ�భవ�”  –         
“���  ��క  �హ�� దన��  ���  ఆ�� �� క  జగ���  ��న��  తన         
ఆ�� �� క  �హ��  �న�ద��ం���,  అ��  ఆ�� �� క  �హ��  అత�        
������  �పత� ���  ద�� ంపగల�.  �������  ����      
సం��ంపగల�,  �నగల�  మ��  అత��  య�ర���  అవ�హన       
���నగల�”  అ�  ��పబ�న�.  “వసం�  య�త  ���:  స��   ��ంఠ�ర�య:”         
అ�  ��మ�� గవత�  (3.15.14)  నం�  ��పబ�న��,  భగవ��మ�న  �ప��క� �        
������  �హ�  వం�  ల�ణ��  గల  �హ�ల�  క���ం��.        
�హ��� ణ�న�  సంబం�ం�నంత  వర�  �క ���ల��  మ��      
������ల��  న�మ  ఎ��  �ద��  ��.  అన�  �� ��ం�న  �మ� ట  ���          
������   కృప�   ఆ�� �� క   �హ��   �ందగ���.  

 
ఈ  ��క�న  “మ��ంశ:”(������  ���� ంశ�)  అ�  పద�  �డ        

��� �  �ప�న�న�.  ఇక� డ  ������  అంశ  �గ�  అన�  �న� �న  ��క          
వ���  �క�   ���న  ఏ��గ�  వం��  ��.  ఆత� �  ��ంచ�మ�         
�� ���� య�  �ం�  మన�  ����ం��.  క�క  ఈ  అంశ  �గ��         
��క��  అవ�హన  ����ట  �ధ� �  ��.  ఆత�   �క� ��  �యబ�  ���          
అ��ట�  �ల�� �  ��క  ప�ర ��  ��.  ‘స�తన:’  అ��  సంస� ృత         
పద�ప�గ�  �డబ�ట�  ఆ  ��క  �వన�  ఇక� డ  స���.  అ�  �త� �న�.          
�� ���� య�  ఆరంభ�న  ‘���  �� �  య�  ��’  అ�  ��క�  �� �          



పంచద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�ప��హ�  నం��  ������  అంశ�న  ఆత�   ����ం�న�  �డ        
��పబ�న�.  అ��  అంశ�గ�  �హబంధ�  �ం�  ��� �  �ం�న�� �        
ఆ�� �� క  జగ��  నం�  ఏ��  ఒక  ఆ�� �� క  �క�న  తన  �ర� �  ఆ�� �� క           
�హ��  �న�ద��ం���  ������  �హచర� �  న�భ�ం��.  బం�ర�       
నంద�  �గ�  �డ  బం�ర�  అ�న��,  ������  అంశ�నం�న  ���         
అత��  ��క� ��  క��  �ం�న�  ఇక� డ  మన�  అవ�హన�        
���నవ��.  

 
 

15.8  
శ�రం   యద��� �   య�� �� ��� మ�శ� ర:   I  
గృ��� ��   సం��   ��ర��� ��శ��   II  

 
 

అ��ద�   

���  గంధ��  ������న��,  ���  ��క  జగ��న       
��న� ��న  తన  ��క  �వసం�� ర�ల�  ఒక  �హ�  �ం�  మ�క         
�హ�న�  �����ం��.  ఈ  �ధ��  అత�క  �హ��  �గ�ం�,        
���   మ��క   �హ��   �గ�ం�ట�   ���   ���   ���.  

�ష� �   
ఇక� డ  ���  ‘ఈశ� ��’  అన�  �హ�న�  ��మ���  వ� �ంపబ��.        

ఇష��న�  అత�  తన  ఉన� త  జన� �  సంబం�ం�న  �హ��  �ందవ�� �.         
��  �చ�హ�  లం�  �ప��ంపవ�� �.  ఈ  �షయ�న  అత��  స� ల� �న         
�� తం�ర� �  గల�.  �హమంద�  ��� ���న  అత�  �న�       
ఆ�రప��న� �.  అత�  ��ం�ం���న  �తన� �  మరణ  సమయ�న       
అత��  మ�క  �ధ�న  �హ�న�  �����.  అత�  �నక��,  ���ల��         
వం�  జం��ల  �తన� ��  �ం�ం�ం�  ��న�  అత�  తప� క  అ��         
�నక�ల,  ���ల�ల  �హ��  �ందవల�  వ�� �.  ���ణ�లం�  అత�        
�తన� �  లగ� �న�  మర�నంతర�  �వ�  శ�ర��  �ం��.  ఒక�ళ        
అత�  కృష��తన�   వం��న�  ఆ�� �� క  జగ��  నంద�  కృష��క�న�  ��         
��కృ�� �  �హచర� ��  �ం��.  క�క  �హ�  న�ం�న  �మ� ట  సర� �         
���న�ట  ��ం�.  ఒక  �హ�  �ం�  మ�క  �హ�న�  ��� �ం�  ���          
వర ��న  �హ�  మ��  ��యంద�  కర� �  భ�ష� ��  జన� �  �ం�  �గల�.          
�న��  తన  కర�   న�స�ం��  �న� �న  �హ�ల�  �ం�,  �ల�కమ�న  ఈ          
�హ��  ��వవల�  వ�� �.  �వ�వ�ల�  తన�  మ�క  �హ�న�        
����  ��� శ�ర�  త���  జన� ��  మ�క  �హ��  �ద�పర�  �న� ద�         
ఇక� డ  ��� నబ�న�.  ఒక  �హ�  �ం�  మ�క  �హ�న�  ���   �ం�ట          
మ��  �హ�  నం�న� �� �  ��ధ  సంఘర �ణల�  ��య�ట  య��  ఈ         
��న�   ‘కర ��’   �క   �వన   సంఘర �ణమ�   �ప� బ��.  
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15.9  

���తం   చ�:   స� ర� నం   చ   రసనం   ��ణ�వ   చ   I  
అ���య   మన�� యం   �ష��ప�వ�   II  

 
 

అ��ద�   

���  ఈ  �ధ��  మ�క  �� ల�హ��  �గ�ం�  మన�� �  ���న�          
ఒ��క  రక�న  కర��ల�,  నయన�ల�,  �హ� �,  ��క�,  స� ర� శ� ��        
�ం��.  అ��  అత�  �ప�� క  వర��న�  �ం�న  ఇం���ర��ల        
న�భ�ం��.  

�ష� �   
మ��ట�  �ప� వ�న�న,  ���  తన  �తన� ��  ���ల�ల,       

�నక�ల  �ణ�ల�  క��త�  ����న�  అత�  మ�స�  జన� �న  �నక         
�హ��  ��  ���ల  �హ��  ��  �ంద  వల�  వ�� �.  �స�వ�న�          
�తన� మ�న�  ��వ�  స� చ� �న�  మ��  ప��త�న�.  స� చ� �న  ��        
ఏ��  రం��  క��న�  అ�  ��� �ం��.  అ��,  ఆ�� �� క�న  ఆత�   �క�           
�ద��తన� �  ��క�ణ�ల  కల�క  న�స�ం�  తద��ణ��  �����.       
�స�వ�న�  కృష��తన� �  �ద��తన� �.  క�క�  కృష��తన� �  నం�       
�ల��న��  ప��త  �వ�డ��.  ��  అత�  తన  �తన� ��  ఏ��  ఒక          
�ధ�న  ��క  �వన�  క��త�  ��ం���న�  అత�  భ�ష� ��  జన� �న         
తద��ణ�న  �హ��  �ం��.  అత�  �నవ  �హ��  ���  �ం�న��         
�యమ  ����  ��.  ఎ�బ�  ���  ల�ల  �వ��ల�  అత�  �నక�ల,          
���ల�ల,  �కర�ల  వం�  జం�  �హ��  ��  �వ�  శ�ర��  ��  ��           
మ�క   ఇతర   �హ��   ��   �ందవ�� �.  

 
 

15.10  
ఉ��� మన�ం   ��తం   ��   �ం�నం   �   ���� త�   I  

���   ��పశ� ��   పశ� ��   �� నచ�ష:   II  
 
 

అ��ద�   

���  ఏ  �ధ��  తన  �హ��  ����,  �పకృ�  �ణ�ల  �ప�వ�న          
ఎ��  శ�ర�  నం�ం�  ���  అ�భ�ం��  ���  ఎ�గ�ల�.  ��         
�� నచ���   క��న��   ఈ   �షయ��   చక� �   �ంచగల�.  

�ష� �  
‘��నచ�ష:’  అ�  పద�  ఇక� డ  ��  �ప�న�న�.  ��న�  ��ం�         

ఎవ� ��  ���  ఏ  �ధ��  ఈ  �ప��త  �హ��  �����న�  ��,  త���           
జన� �న  అత�  ఎ��  �హ�ప��  �ం�న�  ��  ��  అత�ం��  ఒక  �ప�� క           
�హ�న  వ�ం���� డ�  ��  ఎ�గ�ల�.  ���  ����క  ఆ�� �� ���� �        
�ం�  ��  భగవ��త  �ం�  ��,  తత� ంబంధ�న  ఇతర  ��స��గంథ�ల  �ం�  ��           
�శవణ�  ���ం�న  ��ష��న  ��న�  అత� ంత  అవసర�.  ఈ  �షయ�ల         
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న�� ం��  అవ�హన  ����ట�  అభ� �ం�న��  �జ�న  అదృష�వం��.       
�ప����  ��ధ  ప����ల�  �హ��  ����ం��.  ��ధ  ప����ల�        
��ం�  �ం��.  అ��  �ణ�ప�వ�న  ���   ప����ల  యం�        
��ం��ం��.  అ��  ఇం��య  �గమ�  ��ం�  యం�  అత�  ప�  �ధ��న          
�ఖ�ఃఖ�ల�  అ�భ�ం�  �ం��.  �మ�  మ��  ��క�  �శ� త��        
అ����న��  తమ  �హ���   �షయ��  ��,  �ప��త  �హ�న  ఎం��         
వ�ం���� మ�  ��  అవ�హన  ���నగ��  శ� ��  ��� ���.  ��  ���         
అవ�హన  ���న�ల�.  ఆ�� �� క  ��న��  అలవర���న��  ��త�        
�హ�  కం��  �న� �నద��,  అ�  �హ�ల�  ��� ��  ��ధ  రక���         
��ం�  �న� ద��  ఎ�గ  గ����.  అ���� న�  గల��  బద����  ఎ��  ఈ          
��క  జగ��నం�  �ఃఖ�  న�భ�ం�  ��� �  అవ�హన  ���నగల�.        
క�క�  కృష��తన� �  నం�  �ప�   ��గ�  ��ం�న��  ��న�   జ�ల�  ఈ          
��న��  తమ  శ� ��ల�  అం�ం�ట�  య�� ం��.  ఎం�కన�,  బద���త�        
��� �  � �శకర�న�.  క�క  ��న� జ��  బద���త�  �ం�  బయటప�        
కృష��తన� వం��  ఆ�� �� క  �క�న�  బ��య�న���  తమ���      
����ల�   ��ం��నవ��.  

 
 

15.11  
యత��    ��న�� నం   పశ� �� � త� న� వ��త�   I  
యత��    ప� కృ��� �   �నం   పశ� న�� �తస:   II  

 
 

అ��ద�   

ఆ�� ���  నం�  �ప�����న��  యత� ���న  ���  ��నంత��       
స� ష���  �ంచగ����.  ��  అ�త��  మ��  ఆ�� ���  నం�        
����   �ంద���   �పయ�� ం�   నప� ���   ఏ�   జ���న� �   �ంచ��.  

�ష� �   
ఆ�� ���  �ర��  నం�  ప���  ���న� �  ఆ�� ����       

�ంద���  ��  �క�   �హ�నం�  ఎ��  ��� �  క���న� �  �డ��.         
క�క�  ఈ  సందర� �న  ‘��న:’  అ�  పద�  ఎం�  �ఖ� �న�.  వర ��న          
�లమం�  ఎంద�  �మ��త  ���  మ��  అ�క  �మ��త        
�గసంఘ��  గల�.  �స�వ�న�  �రంద��  ఆ�� ���  �షయ�న       
అం��.  ��  �వల�  ఏ�ఒక  �ధ�న  �హ�� �మ�న�  అల��ప�,        
�హ�  ధృఢ��  మ��  ఆ�గ� ��  �న� �  తృ��ప���.  ���  ఇతర         
��న���  �ండ�.  ��  ‘యత��   �� కృ�త� న:’  అనబ���.  ఏ�        
�గ��న�  అ�  ��వబ�  ���  అభ� �ం�న�  ఆ�� ����  ��        
�ం�న��  ��ల�.  ��న� ��  ఆత�   ప��మ  �ప��య�  అవగత�        
���న�ల�.  �స�వ��  �గ��న�  నం�ం�  ఆత� �,  జగ���,       
������  అ�  అంశ�ల�  అవ�హన  ����న��  ��త�  అన�        
కృష��తన� �  నం�  �ద��న  భ� ��క �  �వయం�  �ల��న  భ� ����        
��త�   ఏ�   ఎ��   జ���న� �   య�తథ��   అవ�హన   ���న   గ����.  

 



పంచద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
15.12  

య��త� గతం   ��   జగ�� సయ�   �ల�   I  
యచ� �న�మ�   య�� ��    త���   ���   �మక�   II  

 
 

అ��ద�  

సమస�  జగ��నంద�  అంధ�ర��  న�ంప��  ��� �  �జ��   �        
�ం��  ఉద� �ం��న� �.  అ��ధ��  చం���  �జ��   మ��       
అ�� �జ��    ��   �   �ం��   క���న� �.  

�ష� �  
మంద����  ఏ�  ఏ�ధ��  జ���న� �  అవ�హన  ���న  �ల�.  ��         

భగ���  ఇక� డ  �వ�ం�  �షయ��  అవ�హన  ����ట  �� �  ఎవ�న�         
�కమ��  ��న�నం�  ����  �గల�.  �ప��క� �  ��� �  ,  చం���,         
అ�� ,  ��� ��ల�  ���ం��.  అ��  ��� �,  చం���,  అ�� ,  ��� ��  �క�           
�ం�  ������  �ం��  క���న� ద�  ��  అవ�హన  ����ట�        
య�� ంపవ��.  కృష��తన� �న�  ఆరంభ�న�  వం�  అ��  �వన�  ఈ  ��క         
జగ��నం�  బద���న�  �ప�   ఆ�� �� క  ��గ��  క��ంపగల�.  ���        
�ఖ� ��  ������న  ��కృ�� �  ��� ంశ��.  ���  ఏ  �ధ��  ���         
భగవ��మ��  �రగ���ర��  �షయ�న  భగ���క� డ  ��� �చనల      
������ �.  

 
ఈ  ��క��  బ��  ��� �  �గహమండల  మంత��  �ప��ంప��        

��� డ�  మన�  అవ�హన  ���నవ�� �.  �స�వ�న�  �న�   �శ� ��        
మ��  �ర� మండల��  అ�క�  గల�.  అ��ధ��  ��� �,  చం���        
మ��  �గహ��  ��  గల�.  ��  �ప�  �శ� �  నం�  ఒక�   ��� �  ��త�            
ఉం��.  భగవ��త(10.21)  యం�  �ప� బ�న��,  చం���  న��త�ల�  ఒక�        
��� �.  ‘న����మహం  శ�’-  ఆ�� �� ��శ�  నంద�  ������       
�వ� �జ��   �ర� �ం��  �రణ�.  అ��  ��� �  ఉద�ంచగ�  ��ల  కర� �         
�డ  ఆరంభమ��.  ఆ�ర  ప�ర ��ల�  �ద��  ����ట��  ��        
క�� �ర��  వం����  న��ం�ట�  ��  ఇతర  అ�క  �ర� �ల�  అ�� �         
ఉప��ం��.  ఇ��  అ��   స�య��  అ�క  �ర� ��  జ��  �న� �.  క�క�          
��� దయ�,  అ�� ,  చం�ద�ం�  ల�న�  ��ల�  ��� �  ఆ��దకర��        
�ం��.  ఏ  ���  ఎ��  ��� �  ��ండ  మ�గడ�  �న��ంప��.  క�క          
ఎవ�న�  ��� �,  చం���,  అ��   �క�   ���భవ��  ������న        
��కృ�� �  �ం��  ఉద� �ం�  �న� వ�  �న��  ఎ�గగ��న�  ��యం�        
కృష��తన� �  ఆరంభమ��.  ఆ��దకర�న  ఔష�ల�� �  చం�ద�ం�  �త�       
��ంపబ��న� �.  ������న  ��కృ�� �  కృప�త�  ��  ��ం�       
��� మ��,  అ��  ఆ��దకర�న  చం�ద�ం��  అ�భ�ం�  �ప��క� ��       
�లభ��  అవ�హన  ���నగ����.  భగ���  కృప���  ��� �  ��,        
చం���  ��,  అ�� ��  ఉండ�ల�  మ��  ��  స�య�  ��ండ  ఎవ��          
��ంప�ల�.  బద����  యం�  కృష��తన� ��  ����ం�ట�  ఇ�  ���         
�చన�   �న� �.  

 



పంచద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
15.13  

���శ�    చ   ���   �ర�మ� హ�జ�   I  
����   �ష�:   స�� :   ��   ���    ర�త� క:   II  

 
 

అ��ద�   

��  �ప�  �గహ�నం��  �ప��ం��.  �  శ� �  �త�  అ�  తమ  క��   యం�            
����న� �.  ��  చం��డ�  సర�   ఔష�ల�  �వరస��       
సమ��� ��� �.  

�ష� �   
భగ���  శ� ��త�  �గహ�ల�� �  అంత���న  ���న� వ�  ఈ  ��క�        

�� �  ����న� �.  ‘�బహ�   సం�త’(5.35)  యం�  చ�� ంప  బ�న��,  అత�         
�ప�  అ��  నం��,  �ప�  �గహ�  నం��,  �ప����  యం��  �ప��ం��.          
������  సం��� ంశ�న  పర�త� �  �గహ�  లం��,  �శ� మం��,  ���        
యం��,  అ��  నం��  ��  �ప��ం�న�  �ప� బ�న�.  అత�  �ప�శ�         
వలన  సర� �  త�న��న  వ� క �మ�  �న� �.  ఆత�   �న� ంతవర�  �న��         
���  �లగల�.  ��  ఆత�   �హ��  ���నంతట�  మృ�� �  న�భ�ం�         
�హ�  ��యం�  ������.  శ�ర�  ��యం�  ����న�� �  అ�        
గ���చవ�  ���  ��న�ట  సత� ��న�,  మర�ం�న  �ంట�  అత�  �హ�         
���  ���  ���.  అ��  ఈ  �గహ�  ల�� ��  అంత���న  ��ట�          
������  �వ� శ� �  ��యం�  �ప��ం�  �ం�ట�  �రణ�.  ����        
యంద�  మ��  �����  భ�ంపబ�న��,  అత�  శ� �  �ప�  �గహ��         
భ�ం��న� �.  �����  ��ం�  ప����న�  ఆ  మ��  ��ందప���ట�        
అవ�శ�  ��.  ��  ���  ���  ���న�  అ�  ��ంద  ప����.  అ��           
అంత���న  ���న�   ఈ  �గహ�  ల�� ��  �స�వ�న�  పరమ����        
�శ� �ప�  నంద�  �����  భ�ంపబ��న� �.  అత�  బల�  మ��  అత�         
శ��ల  �త�  �� వర  జంగమ  వ���  ల�� ��  తమతమ  �� న�ల�         
����న� �.  ��క  �గంథ�  లం�  ������  �రణ�న  ��� �  �ప��ం�         
��� డ��,  �గహ��  ��ర��  తమ  క�� �  ప��భ�ం�  �న� వ��        
�ప� బ�న�.  ������  ���  �గహ�  ల�� �  ��� ���  ���        
��� వ�  న�ం��.  అ��  ������  కృప�త�  చం���  ఓష�ల  న�� ం��         
��ం���� �.  చం���  �ప�వ��  ఔష��  వృ��కర�ల��.      
చం�ద�ం�  ���  ఔష��,  సస� ��  వృ���ం�ట  ��,  ��కర�ల�ట  ��         
సంభ�ంప�.  పరమ����  సర� �  సమ��� �ం�ట  �త�  �న��       
ప���ట�,  �ఖ�గ  ��ం�ట�,  ఆ�ర��  ఆ�� �ం�ట�      
జ���న� �.  ���  �నవ��  ����ం���  ��.  ‘ర�త� క:’  అ�  పద�         
ఎం�  �ఖ� �న�.  పరమ�����  చం���  �ప�వ��  సస� �ల�� ��       
ఆ�� ద�య�   ల��న� �.  

 
 
 
 



పంచద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
15.14  

అహం   ��� న�   ���    ����ం   �హ���త:   I  
����నస��క�:   ప�మ� న� ం   చ��� ధ�   II  

 
 

అ��ద�   

���ల  �హ�లంద�  జఠ��� �  ��.  ����న  ���ల�  ��  ��         
���   �ధ��న   ఆ�ర   ప�ర��ల�   �ర��   ����� �.  

�ష� �   
ఆ��� ద  ��స��  న�స�ం�  ఉదర����  పంపబ�న  ఆ�ర�       

నంత��  �ర ��  ��ట�  ఉదరమం�  అ��   కలద�  మన�  ����న� �.         
అ��  అ��   త�న���  �పజ� �ంపక  ��న�  ఆక�  క�గ�.  అ�  స��న  ���           
�పజ� �ం�న�� �  ఆక�  క���.  ��� ���  ఆ  అ��   స��  �పజ� �ంపక         
��న�  �ద� �  అవసరమ��.  ఏ�న�,  ఈ  అ��   ������న  ��కృ�� ��         
����ధ� �  వ�ం��.  ������  అ�� �ప�  నం�ం�  అ�� రక��న       
ఆ�ర�ల�  �ర ��  ����� డ�  ‘బృహ�రణ�   �ప�ష��’  (5.9.1)       
��� �ం��న� �  :  “ఆయమ�� �� �� న�  �  యమంత:  ���  ��దమన� ం        
పచ� �.”  ఈ  �ధ��  అ�� రక�ల  ఆ�రప�ర��ల�  �ర ��  ��ట�  అత�         
�డ� ��న� ం�న  �జన  �షయ�న  ���  స� తం�����.  �ర ���య       
యం�  భగ���  �డ� డక��న�  ��న�  ఆ�ర��  ��ం�ట�       
అవ�శ�  క�గ�.  ఈ  �ధ��  భగ���  ఆ�ర�దవ� �ల�  ఉ�� �ం��        
మ��  ఉదర�న  �ర ��  ����� �.  క�క�  అత�  కృప�త�  మన�         
��త�  న�భ�ం���� �.  ‘��ంత  ��త�’  (1.2.27)  నం�  ��  ఈ         
�షయ�  ���క�ంపబ�న�  :  “శ�� ���   న�:  �ప����చ� ...”  అన�  భగ���         
శబ��  నం�,  �హ�  నం�,  ���  నం�  ��ండ  �ర �శ� �  �ప�న  �డ           
ఉదరమం�  �ప�����  ��� �.  ఆ�ర��  ���  రక��  :  ���          
భ�� ��  (���న�వం��),  �జ� ��  (నమలబ��),  �హ� ��  (��� �       
��న�).   �ట�� ం��   �ర ����   శ� �   భగ���.  

 
 

15.15  
సర� స�    �హం   హృ�   స�� ���    మత�:   స� ృ��   �� నమ�హనం   చ   I  
��శ�    స�� రహ�వ   ���    ��న�కృ�� ద��వ   �హ�   II  

 
 

అ��ద�   

��  స�� ల  హృదయ�  లం�  ������ �.  �  �ం��  స� ృ�,         
�� న�,  మ��  అ�న�  క���న� �.  ��  సమస�  �ద�ల  �� �         
��యద�న�డ�.  �స�వ�న�  ��ంతకర��,  �ద�ల  ���న�డ�      
��.  

 
 



పంచద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�ష� �  

������న  ��కృష�భగ���  పర�త�   �ప�న  �ప��క� �      
హృదయ�  నం��  ����ం��.  అ��  హృదయస�  పర�త�   �ం��  ���         
సర� కర� �  ఆరంభమ��న� �.  ���  తన  గతజన� �  సంబం�ం�న  �షయ�        
నంత��  �ష� �ం�న�  సమస�  కర� ల�  ���  పర�త�   �ప�న  �ం�         
భగ���  �� �శ�  న�స�ం��  వ� �ంపవల�  వ�� �.  క�క�  అత�  తన         
�ర� కర� �ల  న�స�ం��  తన  కర� ల�  ఆరం�ం��.  కర�   �న�ం�ట�        
�వల�న  ��న�,  స� ృ�  అత��  సమ�ర� బ��.  అం���ండ,  తన        
గతజన� ��  ��� న  మ��  �డ  అత��  క���న� �.  ఈ  �ధ��  భగ���          
సర� �� ప��  ��ండ  �ప�వ� � �  హృదయ�  నం�  అంత�� ��  �ం��.  క�క         
అత�  ��ధ  కర� ఫల�ల�  �ప��ం�  �ం��.  ��కృష�భగ���       
���ర�బహ� �  మ��  పర�త� �  ��త�  ��ండ  �ద�ల  అవ�ర�గ        
�డ  అత�  �జ���.  జ��  తమ  ��త��  ధర� బద���  మ��  భ� ��          
అ��ణ��  మల���  భగవ��మ��  ���  ���ధ��  �ద��  త�న        
�� �శ�ల  �స�  �న� �.  అ��  �ద��  ������న  ��కృ�� �  ��� �         
సం�ర��� న�  �స��.  �� స���  అవ�ర�న  ఆ  ������  ‘��ంత        
��త�’ల�   కర ��   ��� �.  

 
 

15.16  
�� ��   ���   ��   �ర�� �ర   ఏవ   చ   I  
�ర:   స�� �   ���   �ట��    �ర   ఉచ� �   II  

 
 

అ��ద�   

నశ� ��,  అనశ� �ల�  ���  �ం�  రక��.  ��క  జగ��  నంద�         
�ప����  నశ� ర�  ��,  ఆ�� �� క  జగ��  నం�  �ప����        
అనశ� రమ�   �ప� బ�న�.  

�ష� �  

ఇ�వర�  �వ�ంపబ�న��,  ������న  ��కృష�భగ���  �� స���      
అవ�ర�న  ‘��ంత  ��త�’ల�  ర�ం��.  ఇక� డ  భగ���  అ��  ‘��ంత         
��త�’  లంద�  అంశ�ల  ��ంశ��  అం�ం���� �.      
అసం�� క��న  ��ల�  నశ� ర��  (���)  మ��  అనశ� ర���       
(అ���)  �భ�ంపవ�� న�  అత�  ��� ��� �.  �స�వ�న�  ��త� �       
������  �శ� త  ���� ంశ��.  ��క  జగ���  సంపర� ��  �ం�న�� �        
అ�  ‘�వ���’  అ�  �ప� బ��న� �.  ఈ  ��క�  నం�  ��పబ�న  ‘�ర:          
స�� �  ���’  అ�  సంస� ృత  పద�ల�  నశ� ర�ల�  అర ��.  ��         
�������  ��క� �  (�టస�:)  క��న��  అనశ� ���  ��  అ����        
��వబ���.  ఇక� డ  ఐక� మన�  అ�ర���ల�  వ� � �త� �  ఉండద�  అర ��        
��.  భగ���  మ��  ఆ  అ�ర  ���ల�  న�మ  అ�క� త  �ద�  ��త�           
అ�  ��ం��.  అ���  సృ��  �ప�జన�న�  అ����  �ం��.        
�స�వ�న�  ఆ�� �� క  జగ��  నం�  సృ��  య��  �షయ�  ��న� �  ‘��ంత          



పంచద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
��త�’లం�  �ప� బ�న��,  ������న  ��కృ���  వ� క ���న      
�ట�� ం���   ���ర   �నం�న   అ�వం�   �వ�   ఇక� డ   �వ�ంపబ�న�.  

 
������న  ��కృష�భగ���  వచన�  న�స�ం�  ��త� �  �ం�       

తరగ���  ��� �.  �ద��  ���  �దర� న�  �స�  �న� ం�న  ఈ         
�షయ�న  ఎ��  సంశయ�న�  ��  ��.  ��క  జగ��  నం�  మన��   మ��           
పం�ం��య�ల�  ��  ఈ  �పపంచ�న  ��వసంఘర �ణ�  �న�� �  ���        
స�  ���   �ం�న�వం�  ��క  �హ�ల�  క��  ��� �.  ���  బ���          
�న� ంత�ల�  అత�  శ�ర�  ��క  ప�ర �  సంపర� ��  ���         
�ం��ం��.  ��క  ప�ర ��  ���   �ం��ం�ట  �త  ���  �డ  ���           
�ం��న� ���  �చ�ం��.  ��  ఆ�� �� క  జగ��  నం�  �హ�  ��క�         
�నం�న  అ�  ఎ��  ��� న�  ����.  ��క  జగ��న  ���  జ�� ం�ట,          
వృ���ం�ట,  �ంత�ల�  ��ం�ట,  ���  ఉ�� �ం�ట,  ��ం�ట,  న�ం�ట        
అ�  ఆ�  �ధ��న  ��� ల�  �ం��.  ఇ�  ��క  �హ�న�  సంబం�ం�న          
��� �.  ��  ఆ�� �� క  జగ��న  �హ�  ��� �ంద�.  అక� డ  వృ�� ప� �         
��,  జనన�  ��,  మరణ�  ��.  అక� డ  సర� �  �ణ�దృశ� ��         
క���ం��.  “�ర:  స�� �  ���”-  ��త  సృ��ంపబ�న  ���న  �బహ�          
�ద��  అ�  �న�   �మ  వర��  ��క  వ���ల�  సంపర� �  క��న          
�ప����  తన  �హ��  ��� �ం��.  క�క�  �రంద��  నశ� ��.        
ఆ�� �� క   జగ��నం�   ���   ��క� ��   క��   ఎల��� �   ����   �ం��.  

 
 

15.17  
ఉత�మ:   ��షస�� న� :   పర��� �� �హృత:   I  
�   �క�తయ��శ�    �భర�� వ� య   ఈశ� ర:   II  

 
 

అ��ద�   

ఈ  ఇ���  �క  ���క�  లం��  �ప��ం�  ���  ��ం�  ����          
అ����,   �ప���   పర��� ��   అ�   ఉత�మ   �����   కల�.  

�ష� �  

ఈ  ��క�నంద�  అ���య�  ‘క�ప�ష��’(2.2.13)  మ��      
‘�� �శ� త�ప�ష��’(6.13)  నం�  చక� �  �వ�ంపబ�న�.  బద�,  �క ����       
యం�న�   అసం�� క��న  ��లంద�  �న  పర�త� �  హృదయ�  నం�        
�ల��న  ������  కలడ�  అం��  స� ష���  �ప� బ�న�.  “���   ��� �ం         
�తన�� త���”  అ�న�  ఆ  ఉప�ష��  నంద�  �క� �.  బద�,  �క ����         
యం�న�   ��ల�� ం��,  ���  ��ం��  క�� ��ర��  ��       
���భవ�న�  అవ�శ�స�  �����డ�  ��ష�����  మ�క�  కలడ�       
����ంశ�.  ������న  ��కృ�� �  పర�త� �  �ప��క� �  హృదయ�       
నం��  �ల����� �.  ఆత��  ఎ�గగ��న  ���మం��,  సం�ర�  �ం��        
�ం�ట�   అ��డ��   అ�� �   ��.  

 



పంచద��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
15.18  

య�� �   �రమ��   హమ��ద�   �త�మ:   I  
అ�   ��    ��   ��   చ   �ప�త:   ���త�మ:   II  

 
 

అ��ద�   

�ర,  అ�ర  ���ల�  అ��డ�,  ఉత��త��డ�  అ�ట�  ��  జగ�         
నం��   మ��   �ద�లం��   ���త����   �ప���   �ం���.  

�ష� �  

బద����  ��  �క ����  ��  ఎవ� ��  ������న  ��కృ�� �        
అ�గ�ంప�ల�.  క�క�  ఆత�  ���త����  ��యబ���.  ���బ��       
����  మ��  �������  సర� �  �న�   వ� ���న�  ఇక� డ        
స� ష�మ��న� �.  �����  న�మ  �ద�మన�  ���  తమ  బద����  యం�         
��,  �క ����  యం�  ��  ప��ణ�న  ������  అ�ంత� �న  శ��ల�         
అ�గ�ంప�ల�.  ������  మ��  ���  ఒ�����  �ం�న  ��  ��         
సర� �ధ�ల  స��ల�  ��ం�ట  స��న�  ��.  �����  న�మ        
ఉన� త�  మ��  ��న� �  ల��  సమస�   ఎల��� ��  �న���ం��.        
క�క�  ‘ఉత�మ’  అ�  పద�  ఇక� డ  ���న� త�  సంత�ం��న� �.  ఎవ��         
������   అ�గ�ంప�ల�.  

ఇక� డ  ‘��’య�  పద�  ‘���గమమం�’(స� ృ�లయం�)  అ�      
��ం��న� �.  ‘�క� �  ����  �న’  అన�  �ద�ల  �ప�జన�  స� ృ�         
�గంథ�ల�   �వ�ంపబ�నద�   ‘��� �’   �ఘం��   సమ��ం��న� �.  

 
���త���  పర�త�   �ప�న  �ద�ల  యం�  వ� �ంపబ��.       

“ఏవ��ష  సం�ప��  �� చ� ���  స���య  పరం  �� ��పసంపద�   �� న        
�����స� ద� �  స  ఉత�మ:  ��ష:”  అ�  �క� �  ‘�ం��� ప�ష��’  (8.12.3)         
నం�  �చ�ం��  :  “�క ����  �హ�  �ం�  ��వ��  పర�త�   ���ర          
�బహ� �� ��  �ప��ం�  తన  �ప�న  తన�న  స� �ప  ���  యం�  ���          
�ం��.”  అత�  ���త��డ�  ��  అర ��.  ���బ��  ������        
పరం�� ��న  తన  ఆ�� �� క  �జ��  �పద�� ం��,  �� �ంప  ��  ��� డ�         
��  �వ�.  ��ల  హృదయ�న  �ల��న  పర�త�   అ��  అంశ��  �డ  ఆ           
���త���న  ��కృ���  క����� �.  అత�  సత� వ�,  ప�శ�ల�       
�����   అవత�ం�   �ద�� ���   �ద��న��   �వ�ం��.  
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15.19  

�   ��వమస�� �   ���   ���త�మ�   I  
స   సర� �ద� జ�   �ం   సర� ��న   �రత   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  �ర�!  సంశయర�త��  న��   ���త��డ�  ��యగ��న��       
సర� ���.  అం��  అత�  �  భ� ��క �  �వయం�  సం�ర���        
�మ�� డ��.  

�ష� �  

��ల  �క� �  పర�బహ� �  �క�   సహజ  ����  సంబం�ం�న  ���� క         
��ర��  ��  ఊ����  అ�క��  గల�.  ��  తన�  ���త����         
ఎ��న��  �స�వ�న�  సర� ��  ఎ��న�డ�  ��కృష�భగ���  స� ష���  ఈ        
��క�  నం�  �వ�ం�  ��� �.  అప�పక�   ��న�  గల��  పరతత�� ��         
���   ఊ�కల� నల  యం�  �ల��  గ���.  ��  ప��ర�  ��న�  గల��  తన           
�ల��  వృ��య�ండ  కృష��తన� �  నం�  �పత� ���  ��కృ�� �  భ� ��క �        
�వ  యం�  �ల���.  భగవ��త  యందంతట�  ఈ  భ� ��గ�  ��� �ప� బ�న�.         
అ�న�  పరతత�� �  మ��  ���  స�న�న�  ��ం��  �ర�  �� �� త         
�ంద�   కల�.  

 
�ద��న�  ‘శృ�’య�  ��వబ��.  అన�  అ�  �శవణ�  �� �        

అభ� �ంపబ�న�.  �స�వ�న�  ��కృష�భగ���  మ��  అత�  ����క       
�ప���ల  �ం��  �ద���న��  �గ�ంపవ��.  భగవ��త  యం�  ��కృ���        
�ప�  �షయ��  చక� �  �వ�ం�  �న� ం�న  �ప��క� �  ���ం��        
�శవణ��  �యవ��.  అం���  �వల�  �కర�ల  వం�  జం��ల  వ�         
��ట  ��త�  �ల�.  �షయ��  �����ల  �ం�  అవగత�  ����ట�         
య�� ంపవ��.  ��  �వల�  �ం�త� ��  ఊ���ల�  �య��.  అన�        
���  స�  ������న  ��కృ�� న�  అ���న�  ఎ�గవ��.  ������న        
��కృష�భగ���  �క� �  న�స�ం�  ���  అ��  అవ�హన  ����న��        
�ద�ల  �ప�జన��  ఎ��న  �డ��.  ఇత��వ� ��  �ద�ప�జన��       
ఎ�గ��.  

 
ఈ  ��క�  నంద�  ‘భజ�’  య�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  ��రణ��          

��కృష�భగ���  భ� ��క �  ��  సంబంధ�న  ‘భజ�’  య�  పద�  ���ట�         
�డబ�న�.  �న��  కృష��తన� �న  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న�  సమస�         
�ద��న�  ���న���  ��ంపబ��.  క�క�  ������న  ��కృ�� �       
భ� ��క �  �వయం�  �ల��న�  పరమ  సత� ��  అవ�హన  ����ట  �ర�         
మ�  �  ఇతర  ఆ�� �� క  ��న�  అవసర�  �ద�  �ష�వపరంపర  యం�          
�ప� బ��న� �.  భగ���  భ� ��క ��వ  యం�  �ల���ం�ట  �త  అత�        
ఇ�వర�  య�ర�����  ��న�డ��.  పరతత�� ��  ��� న  అవ�హన  �ర�        
�వల�న  ��థ�క  ��న�ల  న�� ం��  ��  ��ం�న  �ర���.  ��         
ఎవ�న�  ల���  జన� ల�  పరతత�� ��  ���   ఊ���ల�,  తత�� ��ర�        
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��ం�న  �మ� ట�  ��కృ�� �  �����డ��,  �ప��క� �  అత��  శర�        
�ందవ�న�  య�ర�  �షయ��  అవగత�  ���న��  అత�  ల���        
జన� �ల   ���� క   �ంతన   మంత�   వృ�   �లవ� య�   �గల�.  

 
 

15.20  
ఇ�   �హ� తమం   ��స��ద�క �ం   మ�నఘ   I  

ఏత�   ��� �    ������ � త� ృతకృత� శ�    �రత   II  
 
 

అ��ద�  

�పర��డ�న  ఓ  �రతవంశ���!  �ద�లంద�  అత� ంత  రహస� �న       
ఈ  �గ��  ���� �  ��  �ల��ం���.  ���  అవ�హన  ����న��         
���మం��  �గల�.  అత�  �పయత� ��  ప��ర�  �జయ��       
��ంపగల�.  

�ష� �  

భగ���క� డ  సమస�  �గంథ�ల  ��ంశ���న�  స� ష���      
��� ��� �.  �ప��క� �  �������  ��పబ�న  ఈ  �షయ�ల�       
య�తథ��  అం�క�ంపవ��.  ఈ  �ధ��  ఎవ� �న�  ���మం��,       
ఆ�� �� క�� న  ప����ల���.  అన�  ������  ఈ  తత�� ��  ఎ��ట        
�త�,  అత�  �వ� �వ  యం�  �ల��ట  �త�  �ప��క� �  ��క  �పకృ�          
���ణ�ల  ��ష� �ల  �ం�  ����   ల���.  �స�వ�న�  భ� ��క ��వ        
య�న�  ఆ�� �� క  అవ�హన�  నంద�  ఒక  ��న�.  భ� ��క ��వ  ఉన� �ట         
��క��ష� �  ��వ�ల�.  ఆ�� �� కత� ��  ���ం�ట  �త  భ� ��క �       
�వ  మ��  భగ��డ��  అంశ�ల  న�మ  �ద�ండ�.  �స�వ�న�  �ద�భ� �         
��కృష�భగ���  అంతరంగశ� �  ఆధ� ర� �న�  �న���.  భగ���  ��� �న�       
అ��న�  అంధ�ర�  వం��.  ��� �  ఉన� �ట  అంధ�రమ��  �పశ� �        
ఉద�ంచన��,  ������న  ఆ�� �� ���� �  �� �శ�  న�స�ం�  �యబ�       
భ� ��క �   �వ   �న� �ట   అ��న�న�   ��   ��.  

 
క�క�  �ప��క� �  ���మం��  మ��  ప���ల�ట�      

కృష��తన� ��  �� క�ం�  భ� ��క ��వ  యం�  �ల�నవల��న� �.      
��కృష�భగ���  అవ�హన  ����  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల�ననంత  వర�         
ఎవ� ��  సం�ర��� న�  కల��  ��ల�.  ��న�   �న��  దృ���  ��         
���మం��న�   �స�వ�న�   ���   ���మం��   ��ల�.   

 
అ�����  �డబ�న  ‘అన�’  అ�  పద�  ఇక� డ  ��� �  �ప�న�న�.         

‘�పర���’  అ�  ఆ  సం�ధన�  �వ�మన�,  సర� �ప�ల  �ం�  ��వడ��         
��కృ�� �  అవ�హన  ����ట  ఎవ��న�  అత� ంత  కష�మ�  �వ�.  అ��          
��ష� �ల  �ం�  సమస�  �పకల� ష�ల  �ం�  �����న��  �న��        
��కృ�� �  అవ�హన  ���నగ���.  ��  భ� ��క ��వ  ప��త�  మ��        
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శ� �వంతమ�ట�  ��యం�  �ల��న  ��వ� �న�  సహజ���      
�పర�త����   ఉద��ంపబ���.  

 
సం�ర�  కృష��తన� �  నంద�  �ద�భ��ల  �ంగత� �న  భ� ��క �  �వ        

�న�ం�న�� �  �న��  ��� ం��  స�ల��  న�ంప���నవ��.  అ��       
న�ంప  ���నవల�న  ���  అత� ంత  �ఖ� �న�  హృదయ  �ర� ల� �.  అత�         
���  అ�గ�ంపవ��.  ��క  �పకృ��  అ��ర�  ���ంప  వ�న�  ��క         
�త�  పతన�  ఆరంభమ��.  ఆ  �ధ��  �న��  పరమ����        
భ� ��క ��వ�  ����.  మ�క  హృదయ  �ర� ల� �మన�,  ��క  �పకృ��        
అ��ర�  వ�ంపవ�న�  �పవృ���  �ం�ం�ం���న  �ల�  ���  ��క        
వ���ల  యం��,  ��క  వ��  �� మ� �  నం��  ఆస��డ��.  ��క  ��త          
సమస� ల�  ఈ  హృదయ  �ర� ల� ��  �రణ�.  ���  ఈ  హృదయ  �ర� ల� �ల          
�ం�  బయటప�  ��న��  ఈ  అ�� య�  నంద�  �ద�  ఐ�  ��క��          
వ� �ం��.  ఆరవ  ��క�  �ం�  ����క�  వర��  గల  ���న  �గ�          
‘���త�మ   �గ�’�   ���    చ�� ం��.  

 
��మద� గవ��త   యంద�   ‘���త�మ   �గ�’   అ�  

పంచద��� య�న�   భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  

--------  
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�డ��� య�  

���ర   స� �వ��   
 
 
 

16.1   -   3   
��భగ���చ   

అభయం   సత�� సం����   �� న��వ� వ���:   I  
�నం   దమశ�    యజ�శ�    �� �� యస�ప   ఆర�వ�   II  

 
అ�ం�   సత� మ��ధ�� � గ:   ���ర��న�   I  

ద�   ��ష� ��ప�� ం   �ర�వం   ��ర�పల�   II  
 

�జ:   ��   ధృ�:   �చమ���   �����   I  
భవ��   సమ� దం   ��మ��తస�    �రత   II  

 
 

అ��ద�   

��కృష�భగ���  ప���  :  ఓ  భరతవం���!  భయ��త� �,  �వన���        
ప���కరణ�,  ఆ�� �� క�� న  స��ర�న�,  �న�ణ�,  ఆత� ��గహ�,      
య�� చరణ�,  ��ధ� యన�,  తప�� ,  సరళత� �,  అ�ంస,  సత� �,       
��ధ��త� �,  �� గ�,  �ం�,  ఇత�ల  �ష�ల  �న� �ం�ట,       
��లంద�  �డ  దయ,  �భ��త� �,  మృ�త� �,  ���,       
ధృఢ�శ� య�,  �జ�� ,  �మ,  �ర� �,  ��త� �,  అ����త� �,       
�రవ�ంఛ  ��ం�ట  అ�  ఈ  �వ�ణ��  ��స� �వ�  క��న        
���ల   యం�ం��.  

�ష� �  
పంచద��� య�  ఆరంభ�న  ఈ  ��కజగ��  �క�   అశ� త�వృ��       

�వ�ంపబ�న�.  ఆ  వృ��  �ం�  వ��   అదన�  ����   ���భ���         
��యబ�  ��ల  కర� ల�  �ల� బ�న�.  నవ��� య�న  �డ  ��స� �వ�        
క��న  �వతల  ��� �,  అ�ర  స� �వ�  క��న  అ��ల  ��� �         
వ� �ంపబ�న�.  ఇక  ఇ�� �  ��కకర� ల  న�స�ం�  ��� క  కర� �  �� �  పథ�న          
��గ�ం�ట�  �హద���  ప�గ�ంపబ��.  అ��  కర� �  ‘���పకృ�’  �క        
�వస� �వ��  క��నవ�  ��యబ��న� �.  ���పకృ�  యం�      
�ల��న��  �� ��ర ��న  �శ� య��  ��గ��  ��ంపగల�.  అ���క       
రజస���ణ�  లం�  వ� �ం�  ���  �� ��ం�  అవ�శ�  ల�ంప�.  ��  ఈ          
��క  �పపంచ�న  �న���  �క  జం���ల�  జ�� ం�ట�  �క  ఇంక�         
�చ�న  జన� ల�  పతనమ�ట�  జ���.  ఈ  �డ��� య�న  భగ���        
���పకృ��  మ��  ���  సంబం�ం�న  �ణ�ల�,  అ��  అ���పకృ��  ���         
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సంబం�ం�న  �ణ�ల�  వ� �ం���� �.  ఈ  ���ర  �ణ�ల       
�భనష��ల�   �డ   భగ���   �వ�ం���� �.  

 
���ణ�ల�  �క  ���పవృ��ల�  జ�� ం�న���  ��ం�      

‘అ��తస� ’  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  ��� క  ��వరణ�న  ����         
ఉ�� �ం�ట  ��క  ధర� �గంథ�ల�  గ�� �న  సం�� ర��  ��� నబ�న�.       
త��దం���  తమ�  ���ణ��  గల  ���  �వ�న�  �ం�ం�న�        
�నవసంఘ  �వన�న�  ఉ���ంపబ�న  ప�  సం�� ర�ల�  తప� క       
��ంపవ��.  సత� ం��ర��  �ర�  గల  �మ�  ��కృ�� ��  ����ధ� �        
వ�ం�న�  మన�  ఇ�వర�  భగవ��త  (7.11)  �ం�  ఎ��  �ం��.  అన�          
సం�గ�ప��య  కృష��తన� ��  ���న� �  అ�  త��   ��.  క�క        
కృష��తన� వం��న  భ���  జం���న  �నక��,  ���ల�ల  వ�       
సం�న��  �ందక,  సం�న�  జ�� ం�న  �దప  కృష��తన�   వం�ల�న���        
త���యవ��.  కృష��తన� �  నం�  �ల��న  త��దం��ల�  జ�� ం�       
సం�న�   �క�    అదృష����.  

 
సంఘ�  ���  వర ���,  ���  ఆ�శమ���  �భ�ం�  వ�� �శమ        

ధర� వ� వస�  �న�ల�  జన� �  బ��  �భ�ం�ట�  ఉ���ంపబడ��.  అ��        
వ�� �శమ  �భజన  ��న�న�  సంబం�ం�న�.  స�జ��  �ం���గ� �ల�       
�ల���న���  ��ట�  ��  �ప�జన�.  ఇక� డ  ��పబ�న       
�ణల�ణ��,  �న��  ఆ�� �� క  అవ�హన�  నం�  �పగ�  ��ం�ట��,        
��క  జగ���ం�  ��� �  �ం�ట��  ఉ���ంపబ�న  �వల�ణ���       
వ� �ంపబ�న�.  

 
వ�� �శమవ� వస�  యం�  స�� � ��శమ�  నం�న�   వ� � �  అ��        

వర ��ల��,  ఆ�శమ�ల��  అ�ప��  ��  ఆ�� �� ���� ��      
ప�గ�ంపబ��.  స�జ�  నంద�  ���  వర ��ల  ���  అన�  ���య,  �శ� ,          
���ల�  ��హ� ��  ����  ప�గ�ంపబ��.  వ�� �శమ  వ� వస�  యం�        
అ�� న� ��న  స�� � �  ��హ� ���  �డ  ఆ�� �� ���� ��      
ప�గ�ంపబ��.  అ��  స�� ��  ఉండవల�న  �ట��ద�  అర �త       
భయ��త� �(అభయ�).  స�� � ��  �న��  ఎ�వం�  స�య�  ��ండ       
��  స�య�  గలద��  ��  ��ండ  ఒంట��  ��ంచవల�  వ�� ట�         
అం��  �రణ�.  అత�  �వల�  ������  అ��గహ��  ఆ�రప�        
��ంపవ��.  ఎవ�న�  :  “బంధ�  ల�� ం��  ��ం���న�  న�� వ�        
ర�ం��?”  అ�  ��ం�న�,  అ��  ��  స�� � స  ��త��  �� క�ంప��.         
������న  ��కృ���  పర�త�   �ప�న  అంద�  హృదయ�  లం�  �ల��         
��� డ��,  సర� ��  అత�  ��ం�  ��� డ��,  ఎవ��  �యదల�        
��� �  సమస���  అత�  ఎ��న��  �ప��క� �  ఎ�గవ��.  ��కృ���        
పర�త�   �ప�న  తన�  శర��ం�న  ���  తప� క  ర�ం�న�  �ప��క� �         
దృఢ�న  ��� స��  క���ండవ��.  “���� ��  ఒంట��  �ండ�.       
��రణ� �న  ��  వ�ం�న�  ��కృ���  ��  ���ం�  న��   అ�� �ధ�ల         
ర�ం��”  అ�  �ప�  �క� �  ��ంపవ��.  అ��  ��� స�  ‘అభయ�’  �క          
భయ�  ��ం�ట  యనబ��.  అ��  భయ��త� మ�  �న�క���  య�న�        
స�� � ��శమ�   నం�న� ���   అత� ంత   అవసర�.  
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‘సత�� సం���:’  –  �మ� ట  స�� � �  తన  ��త��  ప��త�  ���న  వ��.          
స�� � ��శమ�  నం�  ��ంపవల�న  �యమ  �బంధన  ల�క�  గల�.        
స�� � ��  ���ల�  ఎ��  స�� �త  సంబంధ��  క��  �ండ�ద�  �యమ�         
అ�� ం���  ��� �  �ప�న�న�.  ఏ�ంత  �ప�శ�న  ����  సం��ం�ట  అత��         
���ంపబ�న�.  ��  �తన�   మ��ప��  ఆదర� వం��న  స�� � �.  అత�        
జగ�� థ  ��  ��త�నం�  �వ�ం��న� �� �  భ���న  ����  �ప�మ�        
ల�� ం�ట  �ర�  �డ  అత�  స�ప�న�న�  వ�� ���  ��.  �ర�         
�ం��  �ప�మ�  ల�� ంప  వ�న�  ��  ఆ��ంపబ����.  ఇ�  ������         
అత��  �� ష�  కలద�ట�  �హ� �  ��.  స�� � ��న  ��  ����  స�� �త          
సంబంధ��  క��  �ండ�డద��  �యమ��  ��ం�ట�  ��       
ఉ��శ� �.  �న��  తమ  ��త��  ప���క�ం�  ��ట�  వ�� �శమ  ధర� �ల         
న�స�ం�  �రవ��.  ���ల�  స�� �త  సంబంధ��  మ��  ఇం��యతృ��        
�ర�  ధన��  �డ���ట  వం��  స�� � ��  ��ధ��.  �న  ���న��,  ��          
�తన�   మ��ప��  ఆదర�   స�� � �  �నం�న  అత�  ���ల  �షయ�న  క�న          
�యమ�ల�  ��ం�న�  ��  ��త�  �ం�  మన�  ����న� �.        
మ��ప��  ప�త  ��లంద��  ఉద��ంప  గల  ������  పరమ  ఔ�ర�          
అవ�ర��  ప�గ�ంప  బ�న�  ��  స�� � ��శమ�న  ����ంగత� �న�       
సంబం�ం�న  �యమ  �బంధనల�  ఖ�� త��  ��ం��.  మ��ప��  �క�         
అంతరం�క  సహచ�ల�  ఒక�న  ��హ���  ఒక�� �  ఒక�వ�  వంక        
�హదృ���  ��ట�  ��  �ంట�  అత��  తన  అంతరం�క  సహచరబృంద�         
�ం�  బ�ష� �ం��.  “స�� � �  ��  ��క  �పకృ�  బంధ�ల  �ం�  ��� ��          
�ం�ం�  ���,  ఆ�� �� క  �పవృ���  తన�ద��ం���  భగవ��మ��  ��ట�        
య�� ం�  �న���  �ం�కనక�ల�  దృ��తగ�.  ���  అ�భ�ం�ట�       
��,  అ�వం�  దృ���డ  ���ంప  బ�న�.  అ��  �వన  క��న��         
ధర� ర�త�న��  ��కల�  బ�  అ�ట�  ���  ఆత� హత� �  ����ట  ��”         
అ�   ఆయన   ప���.   ఇ��   ��త��   ప���క�ం���   ��న��.  

 
ఇక  త�ప�  �షయ�  ‘��న�గవ� వ���:’  అన�  ఆ�� �� క  ��న        

స��ర�న�.  ఆ�� �� క  అ�� దయ�న�  సంబం�ం�న  తమ  �జ  ��త��        
�స� �ం�  �ం��  గృహ��ల�  మ��  ఇత�ల�  ��న��  పం�ట�ర�        
స�� � �  ��త�  ఉ���ంపబ�న�.  �స�వ�న�  స�� � �  తన  �వ��ర�        
�ర�  ఇం�ం��  ���   ��టన�  �యవ��.  ��  అర ��  అత�  ���డ�  ��.           
ఆ�� �� క  ���యం�  �ల��న  వ� � ��  �వల�న  ల�ణ�ల�  �న�మత  అ�న�         
�డ  ఒక�.  ���ప�న  గృహ��ల�  క��  ��యంద�  కృష��తన� ��        
�గృత�  ��ట�  ��  ఉ��శ� �  ��  ���  �� క�ం�ట  ��.  ఇ��          
స�� � �  ధర� �.  స�� � �  �జ��  ఆ�� �� క  ��గ��  ��ం�న�,        
ఆ�� �� ���� �  ఆజ��  �ం�  కృష��తన� ��  ���   స�� ల�  అవగత        
మ�న��  �ప�ర�  �యవ��.  ��  అత�  అ��  అంత�  ఆ�� �� క  ��గ��          
��ం�  �ండక  ��న�  స�� � ��శమ��  �� క�ంప��.  ఒక�ళ  త�నంత        
��న�  ��ండ  �న��  స�� � స  ��త��  అం�క�ం�న�,  ��నస��ర�న        
�ర�  అత�  ������న  ఆ�� �� ����  �ం�  �శవణ�  ��ట  యం�         

 



�డ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
����  �ల��  �ండవ��.  స�� � �  ��� ��  సత�� సం���  యం�        
(ప��తత�),   ��న�గ�   నం�   ����   �ండవ��.  

 
ఇక  త�ప�  అంశ�  ‘�న�’.  ఇ�  గృహ��ల  �ర�  ఉ���ంపబ�న�.         

గృహ���  ధర� �ర ��న  �వ��ర�  �ర�  ధన��  సం��ం��,  వ�� న        
�బ��  సగ�  కృష��తన� ��  �పపంచమంత�  �ప�ర�  ��ట�       
����ంపవ��.  ఈ  �ధ��  అ��  �ర� �లం�  �ల��న  సంఘ�ల�        
గృహ���  �న�  �యవ��.  �న��� ��  స��న  ���  అన�  �����         
�యవ��.  �తయం�  ��� ం�  �వ�ంపబడన���,  �న�  సత�� ర�త�       
�ణ�ల�  సంబం�ం�  ��  రక���  �ం��.  ���� క  �న�        
ధర� �గంథ�లం�  ఉప��ంపబ�న�.  ర��ణ  త��ణ  �న�ల�  అ�       
ఉప��ం�  �ండ��.  అ��  ��న  �న��  �వల�  ధనవ� యమ��.        
క�క�  కృష��తన� ��  �పపంచమంతట�  �ప�ర�  ��ట  �ర�  �న�        
�యబడవ��.   అ��   ���� క   �న�.  
 

ఇక  ‘దమ�’(ఆత� ��గహ�)న�  సంబం�ం�నంత  వర�  అ�  అ��        
ఆ�శమ�ల  ���  ఉ���ంపబ�న�  గృహ��ల  �ర�  �ప�� క��  ఉ���ంపబ�న�.        
�ర� �న� �  గృహ���  అనవసర�గ  సం�గ�  �ర�  ఇం��య�ల�       
����ంప��.  ���  �వల�  సం�న��  �ం�ట  �ర�  ����ంపవ��.        
ఈ  �షయ�న  గృహ��ల�  �యమ  �బంధన  ల�క�  గల�.  సం�న��         
�ం�ంప��  గృహ���  సం�గ  ��త��  త� �ంపవ��.  ��  ఆ��క        
స�జ�న  �న��  సం�న�  �ధ� త  �ం�  ��వ�ట�  గర� ��ధక        
��న�ల�  ��  అంతకం�  అసహ� కర�న  పద��ల  �� �  ��  సం�గ         
�ఖ��  అ�భ�ం���� �.  ఇ�  ఆ��  �పవృ���  సంబం�ం�న�  ��        
�వ�ణ�ల�  సంబం�ం�న�  ��.  గృహ���న  ��  ఆ�� �� క  ��త�న        
��గ�  ��ంప  దల�న�  సం�గ  ��త��  �యం��ంపవ��.  అత�        
కృష���  �ప�జ�ర��  ���  సం�న��  అత�  �ంద��.  కృష��తన� �        
గల  సం�న��  అత�  �ంద  సమ���న�  �న��  వందల�ల�        
సం�న��  ఉ�� �ంప  వ�� �.  ��  అ��  �మర�� �  ��ండ  అత�         
ఇం��యతృ��   �ర�   ��త�   �ంపత�    ��త��   అ�భ�ంచ��.  

 
గృహ���  ఆచ�ంపవల�న  మ�క�ర� �  ‘యజ��’.  య�� చరణ�ల  �ర�       

అ�క�న  ధన�  అవసరమ��.  �బహ� చర� �,  �న�పస��,  స�� � స�  వం�        
ఆ�శమ�ల  ��  వద�  ధన�ండ�.  ��  ��టన�  ��ం��.  క�క�         
గృహ��ల�  ��ధ��న  యజ���  �� ��ంపబ�న�.  ��క  �గంథ�  లం�        
�ప� బ�న��  ‘అ�� ����’  వం�  అ�క  యజ��ల�  ��  �ర� � �ంపవ��.  ��         
��  ఆ��క  �ల�న  అ��  యజ���  ��� �  వ� య��  ��నవ�ట�  ఏ          
గృహ��ల�న�  ���  �ర� �ం�ట  �ధ� �  ��.  క�క�  ఈ  �గ�న�         
�� ��ంపబ�న  ‘సం�ర �న  యజ��’  అ�� త�మ�న  యజ�మ�  ��పబ�న�.  “హ�        
కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /  హ�  �మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  అ�                  
�యబ�  కృష��మ  సం�ర �న  యజ�మ�న�  ధనవ� య�  ��  అ�� త�మ  యజ��.         
క�క�  �ప��క� �  �డ  ఈ  యజ���  అవలం�ం�  �భ��  �ందవ�� �.         

 



�డ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
క�క  �న�,  దమ�  (ఇం��య  ��గహ�),  య�� చరణ�  (సం�ర �న  యజ��)         
అ�   ఈ   ��   అంశ��   గృహ��ల�   ఉ���ంపబ�న�.  

 
‘�� �� య�’  �క  ��ధ� యన�  �బహ� చ�� �శమమ�న�  ఉ���ంప      

బ�న�.  �బహ� ���  ���ల�  ఎ��  సంపర� ��  క���ండ��.  ��        
�బహ� చర�   ��త��  ��ం��  ఆ�� �� క  ��నస��ర�న  �ర�  తమ        
మన�� �  ��ధ� యన�  నం�  �ల�ల� వ��.  అ��  ‘�� �� య:’       
అనబ��.  

 
‘తప�� ’  అ�న�  �ప�� క��  �న�ప�� �శమ�న�  ఉ���ంపబ�న�.      

ఎవ� ��  ���ంత�  గృహ����  ఉండ��.  ��  �బహ� చర� �,  గృహస��,        
�న�పస��,  స�� � స�  అ��  ���  ఆ�శమ��  కలవ�  ���ం��వ��.        
గృహ�� �శమ�  �మ� ట  �న�ప�� �శమ��  అత�  �� క�ంపవ��.  �న��       
వంద  సంవత� ర��  ��ం�న�  అం��  ఇ�వ���  సంవత� ర��       
�బహ� చర� �  నం��,  ఇ�వ���  సంవత� ర��  గృహస�  ��త�  నం��,        
ఇ�వ���  సంవత� ర��  �న�పస��  నం��,  ���న  ఇ�వ���       
సంవత� ర��  స�� � స  ��త�  నం��  గ�పవ��.  ఇ�  ��క        
సం�ప�య�న�  సంబం�ం�న  �యమ  �బంధన�.  క�క  గృహస���త��       
���  �న�పస���  �� క�ం���  �హ�,  మన�� ,  �హ� ల�  సంబం�ం�న        
�యమ  �బంధనల�  అభ� �ంపవ��.  అ�  ‘తపస� ’.  వ�� �శమ  ధర� �ల�  ��న         
�ం�క  వ� వస�యంత�  ‘తప�� ’  �ర�  ఉ���ంపబ�న�.  ఎం�కన�  ‘తప�� ’        
��ండ  �న��  �� ��  ��ంప�ల�.  ��త�  నం�  తప��   అవసర�         
�ద��,  �వల�  ఊ���ల��  ��త��  గ��న�,  అంత�  చక� �        
�న��న�  ����  ��� ంత�  ��క  �గంథ�లం�  ��,  �తయం�  ��         
ఉప��ంపబడ��.  అ��  ��� ంత��  �వల�  అ�క  సంఖ� �  అ�చ�ల�        
సం��ంప��  కపట  ఆ�� �� క��ల  �త�  క�� ంప  బ�న�.  �యమ  ��ధ�         
�ం�న�  జ��  ఆక� �ంపబడ�.  క�క�  �వల�  మత�  �ర  �పదర� నల�         
అ�క  సంఖ� �  అ�చ�ల�  ����,  ��� ల  ��త�ల�  ��,  తమ         
��త�ల�  ��  �యమ�ల�  �� ��ంప�.  ��  అ��  ��న�  �దసమ� త�         
��.   

 
��హ� ణ  ల�ణ�న  ‘ఆర �వ�’న�  సంబం�ం�నంత  వర�  ఏ�  ఒక        

ఆ�శమ�న�  �ం�న���  ��ండ  �బహ� చర� ,  గృహస�,  �న�పస�,       
స�� � ��శమ�ల�  �ం�న  �ప��క� �  ఈ  �యమ�ల�  అ�స�ంప       
వ��.   �ప��క� ��   సరళ��,   ఋ�   స� �వ��   క��   �ండవ��.  

 
‘అ�ంస’  అన�  ఏ  ���  అ�� దయ  ��త��  ఆటంకపరచ�ం�ట,        

�హ�  చంపబ�న�  ఆత�   న�ంపనం�న,  �హ� తృ��  �ర�  జం��ల�        
వ�ం�ట  యం�  ఎ��  ��  �ద�  ఎవ� ��  ��ంప��.  �న� ��,  ఫల��,          
��  సమృ���  ల�ం��న� �  �పజ��� �  �ంస  భ�ణ�న�  అల��        
ప���� �.  �స�వ�న�  జం��ల�  చంపనవసర�  ఏ��త�  ��.  ఇ�        
అంద��ర�  ��ంపబ�న  �యమ�.  మ�క  గత� ంతర�  �క  జం���        
చంపవల�  వ�� న�  ���  యజ��  నం�  అ�� ంపవ��.  ఏ�న�,  �న�ల�         
త�నంత  ఆ�ర�  ల�ం�  �న� �� �,  ఆ�� �� ����  �ర��  నం�        
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��గ�  ��ంప����  జం��ల  పట�  ఎ��  ���  తల�ట���.  �న         
��పబ�న��,  ��  ప��మ  అ�� దయ�న�  ఆటంక�  క��ంప  �డ�ట�        
‘అ�ంస’  �క�   �జ�న  అర ��.  ప��మ  ��� ంత�  న�స�ం�  జం���         
��  ఒక���  �ం�న  జం�  ��త�  �ం�  మ�క  ��త�న�  ��� �ం��          
�నవ  జన� �  �ం�ట�  అ�� దయ  పథ�న  �న���ం��.  ఒక�ళ  అ�         
చంపబ�న�  ��  అ�� దయ�న�  ఆటంక�  క���.  ���  జం�        
�హ��  �ర ��ంప  బ�నంత  �ల�  ��ంపక�  చంపబ�న�  ���  ఆ  �� �త          
సమయ��  �����ట�  అ�  జం�  జన� �న  �ప��ంప  వల�  వ�� �.         
అ��మ� ట�  ���  ఉన� త�న  మ�క  ���హ��  �ంద  గల�.  క�క�         
�న��  తమ  �హ� తృ��  �ర�  ��  అ�� దయ�న�  ఆటంక�  క��ంప��.         
ఇ��   ‘అ�ంస’   యనబ��.  

 
‘సత� ’మన�  స� �భ�  �ర�  ఎవ� ��  సత� ��  వ��ంప�ం�ట.  ��క        

�గంథ�  లం�  ���   క�న�న  �యమ��న� �  ��  అర ���,        
�ప�జన��  (�వ��)  ����క  ఆ�� �� ���� �  స�య��      
అభ� �ంపవ��.  అ��  �ద�ల  ��గవల�న  ��న�.  ‘శృ�’  యన�        
�������� ల  �ం�  �శవణ�  ��ట.  �ద�  లంద�  �షయ�న�        
ఎవ� ��  స� �భ�  �ర�  తమ  ఇ�� ��ర�  �వరణ�  క�� ంప��.  భగవ��త         
యంద�  �ల��క�ల�  �డ  ��ద�  అర ��  ���   �� �� న�  ల�క�  గల�.          
క�క  ఎవ�న�  పద�  �క�   య�ర�  �వ��  �పక�ంప  వ��.  అం���ండ          
అత�   ఆ   అర ���   ��   �������� �   �ం�   అభ� �ం�   �ండవ��.  

 
‘అ��ధ�’  అన�  ��ధ��  ��గ�ం�ట.  ��ధ�  క���       

����ంపబ�న�  �న��  సహన���  �ండవ��.  ఎం�కన�  ఒక��       
��ధ�న�  ���న�  �న��  �హమంత�  మ�నమ��.  �ప�  ర��ణ�        
మ��  �మ�ల  ఫ�త�నం�న,  ఆ�� �� క  ���  యం�  �ల��  �ం���         
��ధ�  �ం�  తన���  ��గ�ం��వ��.  ‘ఆ��న�’  అన�  �న��        
ఇత�ల  �ష�ల  �న� �ం�ట  �క  అనవసర��  ఇత�ల�  స����ట�        
�పయ�� ంప�ం�ట.  ఒక  �ంగ�  �ంగ  య�  ���ట  �ష�  ��� ట  ��.  ��           
సత� వం��  �ంగయ�  ���ట  ఆ�� �� క��  ��గ�ం����  అప�ధ�       
�గల�.  ‘��:’  అన�  �న��  �ప�   �న�మత�  క���ం�ట.  అం���ండ,         
అత�  �య�న  ఎ��  �ర� �ల�  �య�ద��  ��  �వ�.  ‘అ�పల�’         
(ధృఢ  �శ� య�)  అన�  �న��  ఏ  �పయత� మం�న�  కలత  �ంద�ం�ట  �క          
��శ  �ంద�ం�ట.  ఏ�న  �పయత� �  నం�  అపజయ�  క��న�  �న��         
���ర�  �ం�ంప��.  సహన�  మ��  ధృఢ�శ� య��  ��  అత�        
���వృ���   ��ంపవ��.  

 
ఇక� డ  �ప��ంపబ�న  ‘�జ�� ’  అ�  పద�  ����న�       

ఉ���ంపబ�న�.  ������� ��  బలవం��  బల��ల�  ర�ం�ట  �ర�       
సమ���  �ండవ��.  ��  తమ���  అ�ం�����  �పద�� ం�       
�న��.  �ంస  అవసర�న�� �  ��  ���  �పద�� ంపవ��.  ��  ��         
శ����  అణచగ��న�  ���   సమయ�లం�  ���ణ��  �డ  �పద�� ంప        
వ�� �.   శ���ల   స� ల� �ష�ల�   అత�   ��ంపవ��.  
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‘�చ�’  అన�  మన��   మ��  �హ�ల�  ��ండ  వ� వ�ర  �ర� క�ప�         

లం�  �డ  ��త� ��  క���ం�ట.  �ఖ� ��  ఇ�  ��� ల�        
సంబం�ం�న�.  ��  ఎన� ��  నల�బ���  �� �ర��  �య��.       
‘�����’  అన�  �రవ��  ఆ�ంప�ం�ట.  ఇ�  ���క  తరగ��  �ం�న         
���ల�  సంబం�ం�న�.  �ద�ల  న�స�ం�  ����  ���  వర ��ల�        
సంబం�ం�న  ���  �వ�  ��గ  ప�గ�ంప  బ���.  క�క  ��  అనవసర�న          
�రవ��  �ం�న�� �  గర� పడక  తమ  ���  యం�  ��ండవ��.        
సంఘవ� వస��  స�కమ��  �న��ం�ట�  ఉన� త  వర ��ల  ��  పట�        
�రవమ�� దల�   ��ట   ���ల   ధర� �.   

 
�న  ��� నబ�న  ఈ  ఇ�వ���  ల�ణ��  �వ�ణ  ల�ణ��.  ఇ�         

వ�� �శమ  ధర� �  నంద�  �న� ���ల  న�స�ం�  అభ� �ంపవ��.       
��ంశ�మన�,  ��క  ప�����  ��� ర��  �న� �,  అ��   వర ��ల�        
�ం�న  �న��  అ�� స�  �� �  ఈ  �ణ�ల�  �ం�ం�ం�  ��న�         
ఆత� ���� రమ��   అ�� న� త   ����   �కమ��   �రగ��ట   �ధ� ప��.  

 
 

16.4  
ద��    ద��    ��నశ�    ��ధ:   ��ష� �వ   చ   I  
అ�� నం   ���తస�    �ర�   సమ� ద����   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  ��� !  గర� �,  �గ�,  అహం�ర�,  �ప�,  ప�షత� �,  అ�� న�         
ల��   ల�ణ��   అ�ర   స� �వ�   క��న���   �ం�న�.   

�ష� �   
ఈ  ��క�న  నరక�న�  �చ�ట  �వ�ంపబ�న�.  అ�ర  స� �వ�        

గల��  ��  ���యమ�ల  న�స�ంపక  ��న�  ధ�� చరణ��,       
ఆ�� �� క  ��న���వృ���  క���న� ��  �పదర� న  ��న���వృ���      
క���న� ��  �పదర� న  ��ం��.  ��ల��� ��  ఏ��ఒక  ��  అ�క        
ధన��  క��  �న� ం�న  �గ��,  గర� ��  క���ం��.  �స�వ�న�        
��  ఇత�ల�  ��ంపబడవ�న��  ��ం��.  �ర�ంపబ�ట�  అ���       
��న� �  ఇత�ల�  �రవ�  �ంద����.  స� ల�   �షయ�ల�  �డ  ��         
��� �  ��ధ�న�  ��  �నయ��  ��ండ  క�న��  ������.ఏ�        
�యద�న�  ఏ�  �య���  ���గ�ల�.  �ప��ర� ��  తమ  ఇ�� ��ర�        
��ట�  తప�   ఎవ� �  ����కత� ��  �� క�ంప�.  ఈ  ఆ��  ల�ణ�ల�         
��  త��గర� �  నం�న� ��  సమయ�  �ం��  �గ�ం�,  ���న�ల�  ��  ఈ          
అ�భ�ణ�   ల�� ం��   �పద�� ంప   �రం�ం��.  
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16.5  

��   సమ� �� ��య   �బ�� ���   మ�   I  
�   �చ:   సమ� దం   ��మ���   �   �ణ�వ   II  

 
 

అ��ద�  

���ణ��  ���న�  అ��ల��.  అ�ర  �ణ��  బంధ�ల�       
క��ం��న� �.  ఓ  �ం����!  ��  ���ణ�ల�  జ�� ం�       
�న� ం�న   ��ంప��.  

�ష� �   
అ����  అ�ర�ణ�ల�  ��  జ�� ంప�ద�  ���  ��కృష�భగ���       

అత��  ��త� �ం��.  అ����  �ద��  వలన  క��  మం���ల�  ���          
ఆ��ం�  �ం�ట�  అత�  �ద��  నం�  ����ట  ఎన� ���  అ��         
స� �వ�  ���.  అత�  ��� �,  ����  వం�  �రవ���న  వ� ��ల�         
వ�ంపవ��  ��  అ�  ఆ��ం�ట�  బ��  అత�  ��ధ�,  అహం�ర�,         
క�నత� �ల  �ప�వ�న�  ����ద�  ����న� �.  క�క�  అ����       
అ��  �ణ�ల�  �ం�న  ��  ��.  �స�వ�న�  ���న  ����న�         
శ����  �ణ��  �స�ట  ���ణ�గ�  ప�గ�ంపబ��.  అ��  ధర� �        
�ం�  �ర�ం�ట�  అ�ర  స� �వ�  �గల�.  క�క�  అ����  ��క�న�         
ఎ��  �రణ�  ��.  ��త�  నంద�  ��ధ  వ�� �శమ  �యమ�ల�  య����          
��ం�   ��వ�న�   �����   యం�   �ప����డ��.  

 
 

16.6  
��    �తస��    ��   �� �   �వ   ఆ�ర   ఏవ   చ   I  
��   �స�రశ:   ��క �   ఆ�రం   �ర�   �   శృ�   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  పృ����!  ఈ  �క�నం�  ����ల��  �ం�రక�ల  ���        
కల�.  ���ణ�ల�  ఇ�వర�  ��  �వర��  ����ం��.  ఇక  అ�ర         
స� �వ�   గల��   �ణ�ల�   �   �ం�   ���.   

�ష� �   
�శ� య��  అ����  ���ణ�ల�  జ�� ం�  �ం�న�  అత��  ���        

��కృష�భగ���  ఇ�� �  అ�ర�ణ�ల�  �వ�ం�  ��� �.  ఈ  జగ��  నం�         
బద����  �ం�  �ధ���  �భ�ంపబ�  �ం��.  ���ణ�ల�       
జ�� ం�న��  �యమబద��న  ��త��  గ����.  ��  ��స���ల�       
మ��  ������న  ��  �త  �ప� బ�న  ఆ�శ�ల  న�స�ం��.  ఎవ�న�         
ఆ��� ల  �త  ఆ��ంపబ�న���  తమ  ధర� �ల�  �ర� �ంపవ��.  ఇ��        
స� �వ�  ��స� �వ  మనబ��.  ��స��యమ�ల�  ��ంపక  �వల�  తమ        
ఇ�� ��ర��  వ� �ం���  అ�ర  స� �వ�  గల�ర�  �ప� బ��.       
��స��లం�  �ప� బ�న  ����న�ల  న�స�ం�ట  తప�   ��సంపద�       
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మ��ప�ణ�  ��.  �వత�,  �న��  ఇ����  �ప�ప�  �ం��        
జ�� ం�ర�  ��క  �గంథ�  లం�  �ప� బ�న�.  ��  �����  న�మ         
�ద�మన�  ఒకరక�  ��  �ద��ల  న�స�ంచ�,  �ండవ  రక�  ��  ���          
అ�స�ంచ�.  

 
16.7   

�పవృ��ం   చ   �వృ��ం   చ   జ�   న   �����:   I  
న   �చం   ��   ���   న   సత� ం   ��   �ద� �   II  

 
 

అ��ద�   

అ��  �ణ��  గల��  �యవల�న���,  �య�����      
ఎ�గ�ం��.  ��త� �  ��,  స��ర�  ��,  సత� �  ��  ��  యం�          
�చ�ంప�.  

�ష� �   
�ప�  �గ�క  �నవస�జ�  నం�  ఆ�  �ం��  అ�స�ంచ  బ��  ���           

��స��యమ  �బంధన�  ఉం��.  ��� �  �గ��ల�  �ప���  �ం�న��  ఆ�� �         
��క  �గ�కత�  అ�స�ం��.  ��క  �గంథ�  లం�  �ప� బ�న  ��ల         
న�స�ంప���  అ�ర  స� ����  ప�గ�ంపబ���.  క�క�      
అ�రస� �వ�  గల��  ��స��యమ�ల  ���ట  ��,  ��  న�స�ంప        
వ�న�  ఉ��శ��  క���ం�ట  ��  జరగద�  ఇక� డ  �ప� బ�న�.  అ�����         
అ�క�త�  ఆ  �యమ�ల�  ఎ�గ�ం��.  �ంతమం�  ఆ  �యమ�ల        
���న�  ���  అ�స�ంప  వ�న�  ఉ��శ�  ���  ఉండ�.  ��క         
�� �శ�లం�  ��� స�  ��,  ��  న�స�ం�  �య���ర�       
వ� �ంపవ�న��  సంకల� �  ��  అ�ర  స� �వ�  గల  ���  ఉండ�.  ��          
అంతర� �  నం�  ��  �హ� �  నం�  ��  ���  క���ండ�.  �ప��క� �          
�� న�,  దంత�వన�,  �ర�,  ��భ�న  వ�స��ల�  ధ�ం�ట  వం�        
�ర� �ల  �� �  తమ  శ�ర��  ���  ఉం���ట  యం�  �శద�  వ�ంపవ��.          
అంతరం�క  ��త� �  �ర�  ఎవ�న�,  “హ�  కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�  హ�  హ�  /              
హ�  �మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  అ�  ఎల��� �  భగవ�� మ�ల�            
జ�ంపవ��.  ఆ��  స� ���  ఈ  �హ� �న��,  అంతర�న��  ��త� �న�        
సంబం�ం�న  �యమ�ల�  అం�క�ం�ట  ��  ���  అ�స�ం�ట  ��        
�య�.  

 
స��ర�న�  సంబం�ం�నంత  వర�  �నవ���  �ర�దర� క��న      

�యమ  �బంధన�  ��స��లం�  అ�క�  గల�.  �ఖ� ��  ‘మ�  సం�త’         
�న�ల�  �సన  �గంథ�  వం��.  ����  �ం���  ‘మ�  సం�త’  �          
అ�స�ం��.  �రసత� �  �యమ��  మ��  ఇతర  �� య��స��న�       
సంబం�ం�న  �షయ��  ఈ  �గంథ�  �ం��  �గ�ంపబ�న�.  ���ల�        
�� తం�ర� ��  ఇవ� �ద�  అ��  ‘మ�  సం�త’  యం�  స� ష���  �ప� బ�న�.         
అన�  ���  ��సల  వ�  ఉంచవ�న�  అర ��  ��.  ��  �ల�ల  వం���.  ���            
అత� ంత  ��గత��  ���  �వ�న�  అర ��.  ��రణ��  �ల�ల�  �� చ�          
ఇవ� బడ�.  అన�  ��  ��స��  ఉంచబ��ర�  అర ��  ��.  ��  ఇ�� �          
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అ���  అ��  �యమ�ల�  ������ ,  ���ల�  వ��  ���ల�  �డ         
త�నంత  �� తం�ర� ��  ఇవ� వ�న�  ��ం���� �.  అ�న�  అ��  �వన        
�పపంచ�  �ం�క  ����  ఏ  ��త�  ���  పరచ  ��న� �.  �స�వ�న�,  ����           
��త�  నంద�  �ప�దశ  యం��  ర�ణ  క�� ంపవ��.  �ల� �న  తం���,         
యవ� న�న  భర ��,  వృ�� ప� �న  ���ల�  ర�ణ  క�� ంపవ��.’మ�  సం�త’        
న�స�ం�  ఇ��  స��న  �ం�క  వర �న�.  ��  ఆ��క  ��� ��న�  ���          
��త�న  గర� ��  ��న  �వ��  కృ��మ��  క�� ం�న�.  క�క�        
�ప��త�ల�న  �నవ  స�జ�  నం�  ��హ�  �క  �ంపత� ��త  మ�న�         
�వల�  కల� న�  ��త�  ����న� �.  అం���ండ,  ���ల�న  ���ల        
��కవర �న�  ��  స��  ��.  క�క�  అ��  స� �వ�  గల��  సంఘ�న�          
����యకమ�  ఏ  ఉప�శ��  అం�క�ంప�.  మహ��ల  అ�భవ�ల�       
మ��  ���  ��ంపబ�న  �యమ  �బంధనల  న�స�ంపక  ��ట�త�        
అ�రస� �వ�   క��న   �పజల   �ం�క   ���   ��� �   �ఃఖ��త�   �న� �.  

 
 

16.8  
అసత� మ�ప�ష�ం   �   జగ��ర�శ� ర�   I  

అప�స� రస�� తం   �మన� �   �మ��క�   II  
 
 

అ��ద�   

ఈ  జగ��  అసత� మ��,  ఆ�ర�  ��ద��,  ��మ��వ� ��  ���        
�ద��  సంగ���ష  �త�  ఉ�� �త�నద�  ���  �మ�  తప�   మ�క         
�రణ�   �ద��   ��   ప����.  

�ష� �   
అ�రస� ���  ఈ  జగ��  �థ�   య�  �ర ��ం��.  ���  �ర� �రణ��         

��,  ��మ��  ��,  �ప�జన�  ��  �వ��  సర� �  �థ� య��  ��          
��ం��.  ఈ  జగ��  ��క  ����ప���యల�  �దృ�� క��  ఏర� �నద�        
��  ��� ��.  ఈ  జగ��  భగ����  ఒక  �ప�� క  �ప�జ�ర��         
సృ��ంపబ�నద�  ��  ��ంప�ల�.  ఈ  జగ��  �నంతట  అ�  వ�� నద��         
��  ��క  భగ���  గలడ�  �శ� �ంచ  నవసర�  �ద���  ��  �ంత          
��� ంత�.  ��  ఆ�� �� క  ప�ర ��న�  మ��  ��క  ప�ర ��న�  న�మగల         
�ద��  �� �ంప�ల�.  అ��,  ��  పర�త� �  �డ  అం�క�ంప�.  ��         
ఉ��శ� �న  సర� �  ��క�.  �పపంచమంత�  అ��న��త  �నద��,       
సర� �  �న� �న��  మ��  వ� క �మ�  ��కంత���  మన  అ��న�  దృ���         
�రణమ��  ��  ��ం��.  �స�వ�న�  అ��త� �  ����  ��� ం��        
మన�  స� ప� �  నం�  క�� ం���న���,  ��ధ�   వ� � �కరణ  మంత�  అ��న         
�పదర� న�న�  ��  �శ� య��  ప����.  ��  ��� �నంత�  అ�        
అంత�  స� ప� �న�  మన�  �� �ం��.  ��  �స�వ�న�  అ�ర  స� ���         
��త��  స� ప� మ�  ��ం�న�,  ఈ  స� ప� ��  అ�భ�ం�ట�       
అ��ప���  �ం��.  క�క  ��న��  సం��ం�ట�  బ��  ��  తమ         
స� ప�   �క�లం�  మ�ంత�  బం�ంప  బ��ం��.  ������ల       
సంగమ�న�  ఫ�త��  ���  జ�� ం�న��,  ఈ  జగ��  ��  ఎ��  ఆత�           
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��ండగ�  ఏర� ��న� ద�  ��  ��� ��.  ��క  ప�ర ��ల  కల�క  �త�         
���  సృ��ంపబ���� ర��  మ��  ఇక� డ  ఆత�   య��  �పశ� �        
ఉద�ంచద��  ��  ��ం��.  అ�క�న  ���  �� ద�  �ం�,        
మృతశ�ర�  �ం�  �రణ�  ��ండ  ���న��,  జగత�ంత�  ��క  �లక�ల         
కల�క�  ఏర� �నద��,  ��క  �పకృ��  సృ���  �రణమ��,  అంత��ం�        
మ�  ఇతర  �రణ���  �ద��  ��  ప����.  “మ�ధ� �ణ  �పకృ�:         
�య�  సచ��ర�”-“�  అధ� �త�  సమస�  జగ��  వ� �ం��న� �”  అ�        
భగవ��త  (9.10)  యంద�  ��కృష�భగ���  ప��ల�  ��  �శ� �ంప�.  ఈ  జగ��          
సృ���  సంబం�ం�న  ప��ర�  ��న�  అ��ల�  ఉండ�.  ���  �ప��క� �         
��  �షయ�న  ఏ�ఒక  �ప�� క  ��� ంత��  క���ం��.  ��        
��స��� �శ�ల�  య�ర��గ�  మ��  ����క�గ�  అవ�హన      
���నవ�న�  ��ంపనం�న,  ��స��ల  �క�   అ��   �� �� న��  �డ        
స�న�న�   మ��   స��న�న�   ��   ��ం��.  

 
 

16.9  
ఏ�ం   దృ��మవష�భ�    న���� �   ల� �ద�య:   I  
�పభవ��� �గక�� ణ:   ��య   జగ�   ��:   II  

 
 

అ��ద�   

న���� ��,  అల� �����  అ�  అ�రస� �వ�  గల��  ఇ��       
అ���య�ల�  అ�స�ం��  ఆ�త���,  జగ�� �శకర���     
అ�   ఉ�గకర� ల�   ����ల���.  

�ష� �   
అ�రస� �వ�  గల��  �పపంచ  ��శన�న�  ����  కర� ల  యం�        

�ల���ం��.  అ�����  భగ���  ఇక� డ  అల� ���ల�  ��� ��� �.       
భగవ�� వన  ��  ��క���  ��  ���వృ���  ��ం�  �న� ���        
��ం��.  ��  భగవ��త  న�స�ం�  ��  ��న���  అల� ����.  ��  ఈ          
��క  జగ��నం�  �ధ� �నంత  అ�క��  �ఖ�  న�భ�ం�ట�       
య�� ం��,  ఇం��యతృ���  ఏ�  ఒక  ��త����  క����ట  యం�  ��ల��� �         
�మ�� �  �ం��.  అ��  ��క  ప��ధనల  ఫ�త��  �నవ  �గ�కత         
���వృ���  ప�గ�ంపబ�న�,  ఫ�త��  జ��  మ�ంత�  జం��ల  పట��,        
ఇతర  �న�ల  పట��  �ం��పవృ���  వృ��  ����  �����        
త�ర���� �.  ఇతర  ��ల  పట�  ఎ��  వ� �ంపవ��  ���గ�.  అ��         
అ�రజ�ల  యం�  జం��ంస  ��� �  ధృఢ��  �ం��.��  �వ��  తమ         
ప��ధనల  �� �  స�� ల�  ��శ��  క��ం�  ���  సృ��ం�ట�  ��         
క���ట�  య�� ం��.  క�క�  ��  �పపంచ�న�  శ�����       
ప�గ�ంపబ���.  ప����  ఈ  ��క�  ఇ�� �  �పపంచమంత�       
గర� ప��న�   అ�� �ధ  సృ���  ��ం��న� �.  ఏ  �ణమం�న�  �ద��        
ఆరంభమవ� ��  ఈ  అ�� �ధ��  �ప�   �ధ� ంస��  సృ��ంపవ�� �.  అ��        
వ����  �పపంచ  ��శన�  �ర�  సృ��ంప  బ�న�  ఇక� డ  ��ంపబ�న�.         
భగవ�� వన  �న��  ���కత� �  �త�  ఇ��  �నవ  స�జ�న  అ��         
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�ర��ధ��  క��నబ��న� �.  అ�  ఎన� ��  �పపంచ      
�ం���గ� �ల   �ర�   ఉ���ంపబ�న�   ��.  

 
 

16.10  
�మ���త�    ��� రం   దంభ�నమ��� �:   I  
���   గృ��� స��� ��   �పవర���   ���వ�:   II   

 
 

అ��ద�   

తృ���ం�ంప��  �మ�  ��శ�ం�  గర� ��డ�,  �రహం�ర�      
�డ�,  మద��డ�  ��న��  ��ం�  �ం�న�వం�  అ�ర  స� ���        
అ�శ� త��న  �షయ�ల  యం�  ఆక����  స�  అప��త  �ర� �లం�        
వ��ం��ం��.  

�ష� �   
ఆ�ర  స� �వ��  ���   ఇక� డ  వ� �ంపబ�న�.  ��  �మ�ంఛ�  తృ��         

య�న�  ఉండ�.  ��  తృ����గ�  ��క  ���భవ  ��కల�  ఎల��� ��         
వృ��������  �ం��.  అ�శ� త��న  వ���ల�  అం�క�ం�ట�      
��ల��� �  �ఖ�లం�  ����  ����న� �,  �య  �రణ�న  ��  అ��         
�ర� �లం�  ఇంక�  �మ�� �  �ం��.  ��న  ��ల�ట�  ��  త�� ��న         
����� మ�  ���గ�.  అ�శ� త��న  �షయ�ల�  అం�క�ం��  అ��       
��  తమ���  �ంత  భగ���  మ��  మం�త�ల�  సృ��ం���        
తద��ణ��  జప�ర �న�ల�  ��ం��.  తత� �త��  ��  సం�గ�ఖ�       
మ��  ధన��  �డ���టమ�  �షయ�ల  పట�  అ�క��       
ఆక� �ంపబ��ం��.  ఈ  సందర� �న  ‘ఆ���వ�:’  అ�  పద�  ��� �        
�ఖ� �న�.  అన�  అప��త��న  �వత��  కల��  మ�వ,  మ�ర,  �ద�,         
�ంస  భ�ణ�  వం�  (అ��)  అప��త�న  అల�ట��  ����  ఆక� �ంపబ���.         
గర� �  �త�  �ర��న�  �త�  ����ంపబ�  �ద��ల�  అం�క�ంప  బడ�         
���   మత  ��� ంత�ల�  సృ��ం�  ���ం��.  అ�ర  స� �వ�  గల  అ��          
��  �పపంచ�  నం�  ��� �  అధ��న�,  జ��  ���  కృ��మ��         
��� �రవ��  క�� ం��.  అ�ర  స� ���  నరక�న�  పతనమ�       
�న� ప� ���  తమ���  ��� �  ���వృ���  ��ం��న� ��  ��గ�       
��ం��.  
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16.11   -   12   

��� మప���ం   చ   �పల��������:   I  
��ప�గపర�   ఏ�వ��   ��� �:   II  

 
ఆ��శశ�ర� �� :   �మ��ధప�య�:   I  

ఈహ��   �మ��ర�మ�� ��ర�సంచ��   II  
 
 

అ��ద�   

ఇం��యతృ���  �న�ల  ��� వసరమ�  ��  �శ� �ం��.  ఈ       
�ధ��  ���ంత�  వర��  ��  �ఃఖ�  అప��త��  �ం��.        
���  ఆ��శ�ల�  బ���,  �మ��ధ�లం�  �మ�� �  ఇం��య       
�గ�   �ర�   ��   అధర� �ర��   �� �   ధన�   ���ం��.  

�ష� �  
అ�ర  స� ���  ఇం��య�గ��  ��త  ల�� మ�  మర�ం�  వర�        

��ం��ం��.  మర�నంతర�  మ�క  జన� �  కలద�  ��,  క�� ��ర�        
���  ��ధ  �హ�ల�  �ందవల�  వ�� న�  ��  ��  �శ� �ంప�.  ��  ��త           
�ప��క  �ప� ���  �����  ఒక  �ప��క  �దప  మ�క  �ప��క�  త��          
�����ం��.  అ��  అ�ర  స� �వ�  క��న  ఒకవ� � ��  ���   ��         
�పత� ��భవ�  కల�.  అత�  తన  �ప��క  �ంక�  ����నం�న  మరణ         
సమయ�న  �డ  తన  ��త��  మ�క  ���ం��  ���ంపవ�న�  ��� �         
��� �ం��.  ��� �  తమ  ��త��  �ణ�ల�న�  ���ంప�లడ�  అ��        
�����గ�.  మరణ�  స��ం�న�� �  �న��  ��కల�  ప��ం���ట       
జ�గ�.  �న��  అ�భ�ం�ట�  �ర ��ంపబ�న  ఆ��  కం�  అ�క��        
�ణ�ల�   �డ   �పకృ�   �యమ��   అత��   గ��య�.  

 
�కృష�భగ���  యం�  ��,  హృదయ���న  పర��� �  యం�  ��        

��� స�  �న�వం�  అ�ర  స� �వ�  గల  �న��  �వల�  ఇం��యతృ��         
�ర�  అ�� రక��న  �ప�ర� �  �న�ం�  �ం��.  తన  హృదయ�  నం�         
ఒక��  �ల��  �ం�న�  అత�  ఎ�గ�ల�.  ���న  పర��� �  ��త�          
కర� ల�  ��ం���  �ం��.  ఉప�ష��ల  యం�  �ప� బ�న��,  ఒ�        
వృ���  గల  �ం�  ప�ల�  ఒక�  ప����  �ఖ�ఃఖ�ల��        
వృ�ఫల�ల  న�భ�ం�  �ం��.  �ండవ�  ���  ���ం��.  ��        
అ�రస� �వ�  కల���  ��క  �గంథ��న�  ��,  ��యం�  ��� స�  ��         
�ండ�.  క�క�  ఫ�త�ల�  �క� �యక  ఇం��య  �గ�  �ర�  అత�         
�� చ� �   ���న�   ���ం��.  
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16.13   -   15  

ఇదమద�    మ�   లబ��మం   ���� �    మ�రథ�   I  
ఇదమ��దమ�   �   భ�ష� �   �నర�న�   II   

 
అ�   మ�   హత:   శ��ర����    �ప�న�   I  
ఈశ� �   హమహం   ��   ���    హం   బల��   ��   II  

 
ఆ��    �జన�న��    �   ��    ��   సదృ�   మ�   I  
య�� ��� �   ��ష�    ఇత� �� న����:   II  

 
 

అ��ద�   

ఆ��  స� ��డ�  �న����  ��ం��  :  “ఇ�� �  �  వద�  ఇంత  ధన�           
కల�.  �  �ప��కల�  ��  మ�ంత  ధన��  సం��ం��.        
ఇ�యంత�  ��.  భ�ష� ���  ఇ�  మ�ంత  అ�క��  వృ���ందగల�.        
అత�  �  శ���.  అత��  ��  వ�ం���.  �  ఇతర  శ����  ��           
వ�ంపబ���.  ��  సర� �న�  �ప���.  ��  �క ��.  ��        
సం���డ�,  శ� �మం�డ�  మ��  �ఖ� వం�డ�.  �గ� వం��న      
బం��ల�  ���ం�  ��  అత� �క  ధన���.  న��   �ం�న        
శ� �మం��  ��,  �ఖ� వం��  ��  మ�క�  ��.  ��  యజ��ల         
�చ�ం��,  �న��  ���  ఈ  �ధ��  సం��ం���.”  ఈ        
�ధ��   అ��వ� ���   అ�� న��   ��ం��   �న���.  

 
 

16.16  
అ�క�త������    �హ�లస�వృ�:   I  
�పస�� :   �మ���   పత��   నర�   ��   II   

 
 

అ��ద�   

��  ఈ  �ధ��  అ�క  �త����ం�ల�  కలత�ం�,  �హ�ల��        
బ���,   ఇం��య�గ�ల   పట�   ��ల   ఆస� ��   �ం�   నరక�న   బ���.  

�ష� �  
అ�ర  స� �వ�  గల  �న��  ధనసం�దన  �ంఛ�  ప���  ఉండ�.         

అ�  అప��త�.  ఇ�� �  తన  వద�  ఎంత  ధన�న� �,  ���  ����ం�          
మ�ంత  అ�క��  ధన��  ఎ��  వృ��  �యగలన��  పథక�ల�  ��త�         
ర�ం�  �ం��.  ���ర�  అత�  అధర� �ర ��న  న��ట�న�  ���యక        
నల�బ���  �� �ర�ల�  �న��ం��.  అత�  ��,  ��ంబ�,  గృహ�        
వం�  �ల� ����న  ధనసంప��ల�  ����  ���  మ�ంత�       
వృ������ట�  పథక�ల�  ర�ం�  �ం��.  అత�  తన  స� శ� ��న�        
��� స��ం�  ��  �ం��న�   �భమంత�  తన  గతజన�   �ణ� కర� ల        
ఫ�తమ�  ఎ�గ�.  �స�వ�న�  గృ��ల  వం�  వ���ల�  �క�ం�ట�  ఈ         

 



�డ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
జన� �  నం�  అత��  అవ�శ  �వ� బ�న�.  ��  అ�యంత�  తన  �ర� కర� ల          
ఫలమ�  ��ంప�.  అత�  తన  ధనసంపదల�  తన  �పయత� �  �రణమ�         
��ం��.  అన�  అ�ర  స� ���  తన  �� య  �పయత� ��  �శ� �ం��  ��          
కర�   ��� ంత��  ��.  ��  కర� ��� ంత�  న�స�ం�,  �న��  గత  జన� �న          
సత� ర� ల�  ఆచ�ం�  �ం�న�  ఉన� త  ��ంబ�  లం�  జ�� ం��,        
ధనవం�డ��,  ��� వం�డ��  �క  �ప� �ందర� ��  క���ం��.      
అ�న�  అ�ర  స� �వ�  గల��  ఇ�య�� ��  �దృ�� క�ల��,       
తమ  �ంత  �మర�� �  వలన�  ల�ం�నవ��  ��ం��.  �న�ల  యంద�         
��ధ� �,  �ందర� �  మ��  �ద�   వం���  ��కగల  ఏ�� ట��  ���          
���గ�ల�.  ���  ��వ��   ���  అ��  అ�ర  స� ���  తన  శ����          
��ం��.  ఇ��  అ�ర  స� ���  ���ల�న  అ���  గల�.  ��  ఒక��క�          
శ����  �ం��.  ఈ  శ��త� �  �దట  వ� ��ల  న�మ,  ��ంబ�ల         
న�మ,  �మ� ట  సంఘ�ల  న�మ,  �వ��  �శ�ల  న�మ  �కమ�కమ��         
ధృఢతరమ��న� �.  క�క�  �పపంచమంతట�  �ద��,  కలహ�  శ��త� �       
య�న�   �రంతర�   �న���న� �.  

 
అ�ర  స� �వ�  గల  �ప�వ� � ��  ��  ఇత�ల�  నష�పర�  ��ంప         

గలన�  ��ం��.  అ����  ��రణ��  ��  భగ��డన�  ��ం��.        
అ�ర  స� �వ�  గల  �ప�ర��  తమ  ��� ల�  :  “��  భగ���  �ర�           
మ�క�ట  ఎం��  ������ �?  �రంద��  �����.  ��  ఏ�న�� �        
అ�  �యవ�� �.  భగ���  �శ� �ంచ��.  అత��  త� �ం��.  అత�        
మృ��”  అ�  ����ం��.  �స�వ�న�  ఇ��  �ప�ర�  ల�� ��  అ�ర         
స� �వ��   ���న� ���.  

 
అ�ర  స� �వ�  గల  �న��  ఇత��  తన�  స�న�గ�,        

అ�క�గ�  ప��బ�  గల��న�  ఇత��వ� ��  తనకం��  అ�క       
సంప�� �  �క  అ�క  ప�కబ�  గల��  �ర�  ��ం��.  ఇక  ఉన� త�క          
స�ద�రణ�న�  సంబం�ం�నంత  వర�  య�� చరణ�  లం�  అత�       
��� స��  క���ండక,  తన�న  �ంత  యజ���న��  సృ��ం���       
యం�త�ల�  త������  ���� �  ��  ఉత�మ  �క�ల�  �రగలన�        
��ం��.  అ�ర  స� �వ�  గల  అ��  �న�ల�  �వ��  ఉత�మ�న         
ఉ�హరణ�.  �ద�లం�  ���న  యజ��ల�  ఆచ�ంప  �న� �  జ��        
ఊర�� �క�ల�  �ళ� గ���  అత�క  ��న  పరంపర�  ఏ�� �  ��ట�        
�పయ�� ం��.  అ��  ���గ�న  �డ  అ��  అ�ర  స� �వ�  గల  వ� ���          
�ం��క  �ధన�ల  �� �  ఉన� త  �గహమండల�  ల�  ��ట�  ��వ��         
య�� ం���� �.  ఇ�య�� ��  ��ం��  �దర� న��.  ���  ఫ�త��,       
��  తమ�  ��యక�  నరక�న  ప���  ��� �.  క�క�  ఈ  ��క�న          
‘�హ�ల�’  అ�  సంస� ృత  పద�  ��� �  ���న� త�  సంత�ం��న� �.        
‘�ల’  అన�  వల  అ�  �వ�.  వల�  ��� �న�   �పవ�  అ�ర  స� ���           
�హ�ల�న  ��� ��  అం���ం�  బయటప�  �ర���క  బం���       
�ం��.  
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16.17  

ఆత� స�� ��:   స���    ధన�నమ��� �:   I  
యజ��   �మయ�ౖ���   ద�� ����ర� క�   II  

 
 

అ��ద�   

స� యం  సం�����  మ��  ఎల��� �  గ�� ���,  ధన�  మ��        
�ర��న�ల�త�  ��ం��ం�న��,  ����� ���  దంభ��     
�యమ�బంధనల   న�స�ంప�ండ   �మ�ర��   యజ��ల   �చ�ం��.  

�ష� �   
అ�ర  స� ���  ��  సర� ��ల  మ���  ఎ��  ����కత�  ��,         

��స��ల�  ��  �క� �యక  యజ�మ��  కర� లనబ�  ���  �ర� �ం�        
�ం��.  ��  ����కత� �ల�  ��� స�  ���ర�ట�  ��� �  గ�� ��        
�ం��.  ���  �డ���న  ధన�  మ��  �ర��న�ల�  క��న  ��ం��         
�రణ�.  ��� ���  అ��  అ�ర  స� ���  �ప�ర��  జ�ల�  త�� ��         
ప��ం��  ధర� సంస� ర ���  ��  భగవదవ�ర���  �ప����ం���.  ��       
యజ��ల�  ఆచ�ం�  �న� ���  �పదర� న�  ��ం��.  ��  ��ధ  �వతల�         
��ం��  ��  స� య��  తమ�క  స� ంతభగ���  క�� ం���ట  వం�        
�ర� �ల�  �మ�� ల���.  ��న�   జ��  ���  భగ����  �ప�ర�        
���  ���  ��ం��.  అ����  ���  ధర� �యమ�  లం�  ��         
ఆ�� �� క  ��న�  నం�  ��� �  ���వృ��  �ం�న�����  ��ం�  �ం��.         
��  స�� � �  ���ల�  ధ�ం�  ఆ  �ష�న  ఎ�� రక��న  �య�ర� �ల�         
���ం��.  �స�వ�న�  �పపంచ��  త� �ం�న��  స�� � ��  అ�క  �యమ        
�బంధన�న� �  అ���  ���  �క� �య�.  ఎవ�  �ర���  ��  త��         
���నవ�� న��,  �ప��క� �  అ�స�ంప  వల�న  ����క  �ర�మ�న�       
�ద��  ��  ��ం��  (య�  మ�,  త�  ప�).  �యమ  �బంధనల�          
�క� �యక  ��టమ�  అర ��  గల  ‘అ��  �ర� క�’  అ�  పద�  ఇక� డ          
�ప�� క�గ  ��� �ప� బ�న�.  ఈ  �షయ�ల  క�� ం���  స�  అ��న�  మ��         
��ం��   �రణ�.  

 
 

16.18  
అహం�రం   బలం   దర� ం   �మం   ��ధం   చ   సం���:   I  
��త� పర���   �ప�� ష��    భ� �య�:   II  

 
 

అ��ద�   

అహం�ర�  �త�,  బల�  �త�,  గర� �  �త�,  �మ�  �త�,  ��ధ�          
�త�  ��ం��ం�న��  అ�ర  స� �వ�  గల��  తమ  �హ�  లం��,         
ఇతర  �హ�  లం��  ����న�   �����డ�న  �  �డ  అ�య         
గల��   �జ�న   ధర� ��   ��ం��.  

 

 



�డ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�ష� �   

అ�ర  స� �వ�  గల  �న��  భగ���  ����వత� ��  ఎల��� �        
వ� ���ం�ట�  ��స��ల�  �శ� �ం�ట�  అం�క�ంప�.  అత�  ��స��ల       
పట��  మ��  ������న  ��కృ�� �  అ��త� �  పట��  అ�య�        
క���ం��.  అ��  �ర��న�న�  అత�  ధన�  �రవ�  మ��        
బల��  �రణ��.  అత�  ఈ  వర ��న  ��త�  ��ష� జ�న� �  �రణమ�         
ఎ�గక��ట�,  అత�  తన  పట��  మ��  ఇత�ల  పట��  అ�య�         
క���ం��.  త�� రణ��  అత�  తన  శ�ర�న�  మ��  ఇత�ల        
శ�ర�న��  �డ  �ంస  క��ం��.  ��న��డ�ట�  అత�  ������న        
��కృ�� �  పరమ  ��మకత� ��  �క� ���.  ��స��  మ��  ������        
పట�  అ�య  గల�డ�త�  భగ���  అ��త� �న�,  ��ద���  అత�        
��� �ద�ల�  ���  ��స��ప�ణ�ల  అ��ర��  ������ �.      
�ప��ర� �  నం��  ��  స� తం��డ�  మ��  శ� �మం�డన�  ��ం��.        
బల�  నం�  ��,  శ� �  నం�  ��  ��  ధన�  నం�  ��  మ�వ� ��  తన�             
స���  ��ర��  ��  ఏ  �ధ���న  వ� �ంపవ�� న��,  తన�వ� ��        
అడ��ంప�ర��  అత�  ��ం��.  అ�ర  �పవృ��  కల��  తన  ఇం��య�ర�          
�పగ��  అడ��ం�  శ���  ఉ�� డ�  ���న�  అత��  తన  శ� �నంత��         
ఉప��ం�   న�ంప   ��ట�   ప�� గ�ల�   ప�� �.  

 
 

16.19  
�నహం   �� షత:   ����   సం���   న�ధ��   I  
��మ� జ�సమ������� వ   ���   II  

 
 

అ��ద�   

అ�య  గ��న���,  ����న���,  న�ధ��న���  ���  ��ధ       
అ�ర   జన� ల��   సం�ర   �గర�న   ��   �శ� త��   పడ������ �.  

�ష� �  
ఈ  ��క�న  ఒక  ���  �ప�� క  �హ�నం�  �ప��ంప  ��ట  య�న�          

��కృష�భగ���  ��ష  అ��రమ�  అత� ంత  స� ష���  �ప� బ�న�.అ�ర       
స� �వ�  క��న  �న��  భగ���  పర���ర��  అం�క�ంపక,  తన        
ఇ�� ��ర�  వ� �ం�న�,  అత�  భ�ష� ��  జన� �  ��త�  అత��  ��ండ         
������  �ర �య�  �న�  ఆ�రప�  �ం��.  ���  మర�నంతర�        
�వశ� �  పర� ��ణ�న  �తృగర� �న  �ప�శ�ట�బ�న��,  అక� డ  అత�  త�న        
�హ��  �ం�న��  ��మ�� గవత�  తృ�య  స� ంధ�న  ��పబ�న�.       
క�క�  ��క  జగ��న  జం���,  �టక��,  �న��  వం�  ���          
�వ��ల�  మన�  �ం��ం��.  ఇ�య�� ��  ��కృష�భగ���  శ� ��       
ఏర� �పబ�న�  ��  �దృ�� క��  ��.  అ�అర  స� �వ�  గల  �న�ల�         
సంబం�ం�  నంత  వర�  ��  స�  అ�ర  ��లం�  ఉంచబ��ర��,         
త�� రణ��  ��  అ�య  క��న��గ�,  న�ధ��గ�  �న��       
�ం�ర��  ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.  అ��  �న��  ఎల��� �        
�మ����  ��,  �ం��పవృ���  �ం��న� ����  ��,  �� ష��  �ం�        

 



�డ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
అప�����  �ం��.  అరణ� �లం�  �వ�ం�  ప�రక��న  �ట�ం��       
అ��   అ�ర�వ���   �ం�న���   ప�గ�ంపబ���.  

 
 

16.20  
ఆ��ం   ���పన�    ��   జన� �   జన� �   I  
�మ���� వ   ���య   త�   �న�� ధ�ం   గ��   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  �ం��!  అ�ర  �వ��ల  యం�  మరల  మరల  జ�� ం�  అ����          
న�� న� ��  �ంద�లక  �కమ��  అత� ంత  �య�న  జన� ల�       
పతన�   �ం���.  

�ష� �   
భగ���  పరమ  ద�మ�డ��  �షయ�  ��త�.  ��  అత�  అ�ర         

స� �వ�  గల��  �డ  ��త�  ఎన� ��  దయ  స� �వ��  క���ండడ�         
మన�  ఇక� డ  ����� �.  అ�ర  స� �వ�  గల��  �ప�జన�   యం��         
అ�  అ�ర��ల  యం�  ఉంచబ��ర��,  పరమ����  దయ�       
�ంద�క  �కమ��  ��  పతన�  �ం��ర��  �డ  స� స���        
��పబ�న�.  ఆ  �ధ��  ��  �వర�  �నక,  �కర,  ���ల�ల  వం�          
�య�న  �హ�ల�  �ం��ర��  స� ష���  �ప� బ�న�.అ��  �నవ       
స� ���  మ�స�  జన� �  ఎ��  ���  యం�న� �  భగ���  కృప�  �ం�          
అవ�శ�  �ద�  �డ  ఇక� డ  స� ష���  ��ప  బ�న�.  �ద�లం�  �డ  అ��           
�న��  �కమ�కమ��  పతన�  �ం�  �నక�కర���  జ�� ం�ర�       
��పబ�న�  (�ం��� ప�ష��  5.10.7).  భగ���  అ��  అ�ర  స� �వ�  గల��         
పట�  దయ����న�  అత��  సర� ద�మ���  �పక�ంప�డద�  �డ       
ఇక� డ  ఎవ� �న�  ��ంప  వ�� �.  అ��  �పశ� �  స��న��  ������         
ఎవ�  పట��  �� ష��  క���ండడ�  ‘��ంత  ��త�’(2.1.34)  �ం�        
ఎ�గవ�� �.  అ�ర  స� ��ల�  అధమజన� ల  యం�  పడ���ట  �డ        
భగ���  దయ�  మ��క  ల�ణ�.  ఉ�హరణ�  భగ����  వ�ంపబ�ట        
అ��ల�  �భ�  �గల�.  ఎం�కన�,  ������న  ��కృష�భగ����       
వ�ంపబ�న  �రంద��  �� ��  �ం��ం�ర�  ��క  �గంథ�  లం�        
�ప� బ�న�.  ��ణ�లం�  �వ��,  కం��,  �రణ� కశ� ��  వం�  అ�క�న        
అ��ల  చ��త�  ఇం��  �దర� న��.  ���  వ�ం�ట�  భగ���  ��ధ         
అవ�ర�ల�  ��� �.  క�క  �������  వ�ంపబ�  అదృష��  క��న�        
అ��ల�   �డ   భగ���   దయ   �పబ�న��   య��.  
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16.21  

���ధం   నరక�� దం   �� రం   �శన�త� న:   I  
�మ:   ��ధస��   �భస��� �త�త�యం   త� ��   II  

 
 

అ��ద�   

�మ�,  ��ధ�,  �భ�  అ�న�  ��  నరక�� ర��  �న� �.  అ�         
ఆత�   �క�   పతన�న�  �రణ  మ�ట�  ���మం��న  �ప�  �న��         
���   త� �ంపవ��.  

�ష� �  
అ�ర  ��త�  ఆరంభ�  ఇక� డ  వ� �ంపబ�న�.  �న��  తన  �మ��         

తృ���ం�ం�ట�  య�� ం��.  అ��  �య�క  �ఫ��న�  �భ�,  ��ధ�        
ఉద� �ం��.  అ�ర  �వ���  పతన�  ��డద�  ����  ���మం��        
తప� క  ఈ  ��  శ���ల�  ���ట�  య�� ంప  వ��.  ఎం�కన�,  అ�          
��కబంధ�ల  �ం�  �� ��ం�  అవ�శ�  ��ం�న���  ఆత� �  �శన�        
��   సమర���   �న� �.  

 
 

16.22  
ఎ��� �క �:���య   త��� �����ర� ర:   I  
ఆచర�� త� న:   ��యస��   ��   ప�ం   గ��   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  �ం��!  ఈ  ��  �ధ��న  నరక�� ర�ల  �ం�  త�� ం�         
��న��  ఆ�� ����  అ��ల��న  �ర� �ల  �న�ం�  �కమ��       
పరమగ��   �ందగల�.  

�ష� �  
�నవ  ��త�న�  శ����న  �మ��ధ  �భ�ల  ��ం�  �షయ�న        

�న��  ��� �  �గ���  �ండవ��.  అత�  ఈ  ��ం�  �ం�  ఎంత�          
బయటప�న�  అంత�  ��త�  ప��తమ��ం��.  అ�� �  అత�  ��క        
�గంథ�లం�  �ప� బ�న  �యమ  �భంధనల  న�స�ంప  గల�.  �నవజన� �        
సంబం�ం�న  ఆ  �యమ  �భంధనల  న�స�ం�ట�  అత�  �కమ��        
ఆ�� ������  �ర��నం�  తన�  ఉద��ం��న  గ���.  అత�  �ప�         
అదృష�వం��న�  అ��  �ధన�  కృష��తన�   ����  �రగల�.  ���  సం���         
అత��  �శ� య�  �గల�.  ��క  �గంథ�  లం�  �న��  ప��త����  ��ట�          
�యవల�న  ����ధ��  �శద��  �వ�ంపబ�న�.  ఈ  ��నమంత�       
�మ,  ��ధ,  �భ�ల�  త� �ం�ట  �న�  ఆ�రప��న� �.  ���        
���ణ�ల�  త� �ం�టమ��  ఈ  ��న�  ��న��  అలవర���ట  �� �        
�న��  అ�� న� త  ����న  ఆ�� ���  య��  ����  ఎదగగల�.  ఈ         
ఆ�� ���  ��కృష�భగ���  భ� ��క �  �వ�  ప��ర�మ��.  ఈ  భ� ��క �  �వ�         
బద�����  �� �  �శ� య�  �న� �.  క�క�  ��క  ��న�  న�స�ం�         

 



�డ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
��త�న�  సంబం�ం�న  ���  ఆ�శమ��  మ��  ���  వర ���        
(వ�� �శమ  పధ��)  ఏర� రచబ�న�.  అ��  ��ధ  వర ��ల��  మ��        
ఆ�శమ�ల��  �యమ  �బంధన�  గల�.  �న��  ���  ��ంప  గ��న�         
ఆ�� �� ����  యంద�  అ�� త�మ  ����  సహజ���  ఎదగగల�.  �దప        
అత�   �స� ం�హ��   �� ��   �ందగ���.  

 
 
 

16.23  
య:   ��స����త� ృజ�    వర��   �మ�రత:   I  
న   స   ���మ��� �   న   �ఖం   న   ప�ం   గ��   II  

 
 

అ��ద�  

��స���ల�  త� �ం�  ఇ����ర�  వ��ం���  ప��ర�త� ��  ��,       
�ఖ��   ��,   పరమ   గ��   ��   �ంద�ల�.  

�ష� �  
ఇ�వర�  వ� �ంపబ�న��  �నవసంఘ�ల  యంద�  ��ధ  వర ��ల��,       

ఆ�శమ�ల��  సంబం�ం�న  అ�క  రక�ల  ��స����  (��స��� �శ��)       
�ర ��ంపబ�న�.  �ప��క� �  ఆ  �యమ  �బంధనల�  తప� క  ఆచ�ంపవ��.        
ఒక�ళ  �న��  ��  న�స�ంపక  తన  �మ�భ  �ంఛల  న�స�ం�         
ఇ�� ��ర�  వ� �ం�న�  తన  ��త�న  ఎన� ��  ప��ర�త� ��       
��ంప�ల�.  �న��  ఈ  �షయ�ల  న�� ం��  ��� ంత  �ర� క��        
ఎ��న�,  తన  ��త�న  ���  అమ�  పరచక  ��న�  అత��  న�ధ���          
ప�గ�ంపవ��.  �నవజన�   యం�  ���  ���క��,  అ�� న� త  ����  తన         
��త��  �ం�ం�ం�  ��ట�  ��ంపబ�న  �యమ�ల  న�స�ంపవ��.       
��  అత�  ��  న�స�ంప��  తన���  పతన�  ��ం���న��  �డ��.         
ఒక�ళ  అత�  ఈ  �యమ  �బంధనల�  మ��  ధర� �యమ�ల�        
��ం�నప� ���,  �వ��  ������న  ��కృష�భగ���  అవ�హన�  ����       
����  ��న� �  అత�  ��నమంత�  వ� ర �మ��.  అ��,  అత�  భగ���         
అ��త� ��  అం�క�ం�న�,  భగ���  భ� ��క ��వ  యం�  �ల��న�  అత�        
యత� �  ల�� �  వ� ర ��ల��.  క�క�  �న��  కృష��తన�   �����,        
భ� ��క �  �������  �కమ��  తనంతట��  ఉద��ం��నవ��.  అ�� �       
�ంట�   అత�   అ��   అ�� న� త   ప��ర�త� �   ����   �ం��   ��   అన� �   ��.  

 
ఇక� డ  ‘�మ�రత:’  అ�  పద�  ��ల  �ప�న�న�.  ����        

�యమ�ల�  ఉల�ం�ం���  �మ��  వ� �ం�న�డ��.  ��  ��న�       
��ద�మ�  ����  అత�  అ��  వ� �ం��.  ���  య���చరణ  మనబ��.         
తప� క  �యవల��న�   �ర� �ల�  �డ  �య�ం�ట  �త�  అత�        
చంచ�డ�  �ప� బ���� �.  అ��  �న�ల�  ������  తప� క  ��ం��.        
�నవజన�   �ప�జన�న  ప��ర�త� ��  ��న� ��  ��ంప  �ల�.  �నవ        
��త�  �ఖ� ��  తన  అ��త� ��  ప��త�  ����ట  ఉ���ంపబ�న�.        

 



�డ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
�యమ  �బంధనల  న�స�ంప���  తన���  ప����  ��ం��న��.  అ��        
య�ర�   �ఖ� ����   �డ   �ంద�ల�.  

 
 

16.24  
త�� �� �స�ం   �ప�ణం   �   ��� �ర� వ� వ���   I  
�� ��    ��స����క �ం   కర�    క����ర��   II  

 
 

అ��ద�   

అం��  �న��  ��స��యమ�ల  �� �  �ర� మన��,  అ�ర�        
మన��  అవ�హన  ���నవ��.  అ��  �యమ  �బంధనల  ���  �న��         
కర� �న�ం�న�   అత�   �కమ��   ఉద��ంపబ��.  

�ష� �  
పంచద��� య�న  ప��నవ  ��కమం�  ��పబ�న��,  �ద�  లంద�       

�యమ  �బంధన  ల�� �  ��కృష�భగ���  ఎ��ట  �ర�  ఉ���ంపబ�న�.        
(15.15).  �న��  భగవ��త  �ం�  ��కృష�భగ���  అవ�హన  ����  భ� ��క �  �వ          
యం�  �మ�� �  కృష��తన�   మం�  �ప�����న�  అత�  ��క  �గంథ�         
లం�  �ప� బ�న  అ�� న� త  ��న  ప�  �ర�త� ��  �ం�న�డ��.        
��కృష�భగ���  �ం�ట�  ఉ���ంపబ�న  ఈ  �ర���  ��  �తన�   మ��ప��         
ఎం�  �లభ�  ��ం��.  అతఅ�  �  జ�ల�,  “హ�  కృష�  హ�  కృష�  కృష�  కృష�             
హ�  హ�  /  హ�  �మ  హ�  �మ  �మ  �మ  హ�  హ�”  మ�మం�త��  �� ��� ,              
భ� ��క �  ��  �ర� �లం�  �ల��,  ��కృ�� న�  అ�� ం�న  ఆ�రప�ర��ల�        
�ప�ద  �ప�న  �గ�ంపవ�న�  ��ం��.  ఇ��  భ� ��క �  �వ  �ర� క�ప�  లం�          
�పత� ���  �ల��న��  ��క  �గంథ�ల  న�� ం��  అధ� యన�       
��న��గ�  ��ంపబ��.  అ����  ప��ర��న  అవ�హన�  �శ� య��       
వ�� న���డ��.  ��  కృష��తన� �  ������,  ��కృ�� �  భ� ��క �  �వయం�        
�ల�నన��  ��న�   జ�ల�  సంబం�ం�న  �యమ  �బంధన�  �ద�� �శ�ల        
�� ��  �ర ��ంపబ��.  ఎ��  �ద�  ��ం�  �న��  ఆ  �ధ��         
వ� �ంపవ��.  అ��  �ద�యమ�ల  న�స�ం�ట�  ��స�  ��� ం��సరణ       
మనబ��.  బద���లం�  క��ం�  ���  �ఖ�   �ష�ల�  ��స��        
అ�త��  క��ం��.  �ష��త�న  ఇం��య��,  వంచన�పవృ��      
(��ప�ప� ),  �శ� య��  ��చరణ�  క���ం�ట  (�ప�ద�),  �శ� య��       
��ం��  �న�ట  య�న��  ఆ  �ఖ� �న  �ష��.  బద���త�  నం�         
క��ం�  ఈ  ���  �ష��  �న��  �యమ  �బంధనల  న�స�ం�ట         
యం�  అన����  ��ం��న� �.  క�క�,  ఈ  �ష�ల�  అ�త��న��        
��స��ల�  ��ంపబ�న  �యమ  �బంధన�  ఎ��  ��� ��ండ  మహ���,        
ఆ��� �,   మ��� �   అం�క�ం��.  

 
��రణ�గ  ఆ�� �� క  అవ�హన�  నం�  ���ర���,  ��ర���       

అ�  �ం�  ప���  �రత�శ�  నం�  గల�.  ఈ  �ం�  ప��ల  ���  తమ            
��త��  �ద�యమ�ల  న�స�ం��  �న��ం�  �ం��.      
��స��యమ�ల  న�స�ంప�ండ  ఎవ� ��  ప��ర�  ����  తమ���       

 



�డ��� య�       భగవ��త   య�తథ�  

 
ఉద��ం��న�ల�.  క�క�  ��స��ల  �ర��  ����  అవ�హన       
����న��   �గ� వం���   ప�గ�ంపబ��.  

 
భగవత�త��   ���న��  అవ�హన�  ����  ��� ంత�ల  పట�       

��ఖత�  వ�ం�ట�  �న��  సమస�  పతన�ల�  �రణమ��.       
�స�వ�న�  అ��  �ఖ�  �న�ల  �ప�   త�� ద�.  క�క�  ������  ��క          
శ� ��న  ‘�య’  స�  ���ధ� �శ�ల  �ప�న  మనల�  ఎల��� �        
��ం��న� �.  ఆ  ��శ� �  ��క  �పకృ��  సంబం�ం�న  ���ణ�ల�        
���న� ���.  ������న  ��కృ�� �  అవ�హన  ����  �ర��న  అత�        
అ�����ట�  ���  �న��  క�స�  సత�� �ణ  ����న�  ఎ�గవ��.        
సత�� �ణ  �ప�ణ�న�  ఎదగ��  �న��  అ�రజన� �  �రణ��న       
రజస���ణ�లం�  �ల�నవల�వ�� �.  రజస���ణ  స� ���  ��స���,      
స�� ��ల�,  ������న  ��కృ�� �  �జ�న  అవ�హన�  �� �ం��.  ��        
ఆ�� �� ���� �  ఉప�శ�ల�  �రస� �ం�  ��స���ల�  �క� �ట��.      
భ� ��క ���  మ�మ�  �శవణ�  ��న  �మ� ట�  ��  ��  �డ  ఆక� �ంపబడక,          
స��� ర�న�  తమ���  ���   పద��ల�  క�� ం��ం��.  �నవ       
స�జ�  నం�  గల  ���   �ష���.  అ�  అ�ర  జన� ల�  �రణ�త�          
ల��న� �.  అ�న�  అ�� న� త  ����న  �� �  �ర��న  ��� �  న�పగల         
త�న  �������� �  �ం�  ��ణ�  �ందగ��న�  �న��  ��త�        
సఫల�   �గల�.  

 
��మద� గవ��త   యంద�   ‘���ర   స� �వ��’   అ�  

�డ��� య�న�   భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  
-----  

 
  

 



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
 
 

సప�ద��� య�  

�శ�� �తయ   ��గ��   
 
 

17.1  
అ��న   ఉ�చ   

�   ��స����త� ృజ�    యజ��   �శద���� �:   I  
��ం   ���    �   �   కృష�   సత�� ��   రజస�మ:   II  

 
 

అ��ద�   

అ����  �ప�� ం��  :  ఓ  కృ�� !  ��స�  �గంథ�ల  �యమ�ల�  ��ంపక          
తమ  �న�క  కల� నల  న�స�ం�  �శద��  ��ం���  ���  ����?  ��          
���� ��,   �జ��   �క   �మ��?  

�ష� �  
ఏ��  ఒక  �ప�� క  �జ��న�  నం�  �శద�  క��న  వ� � �  �కమ��  ��న����           

ఉద��ంపబ�  �ం���గ� �ల�  ��న  అ�� న� త  ప��ర�  ����  �ందగలడ�        
భగవ��త  యంద�  చ����� య�  ��� �  ��� దవ  ��క�న  �ప� బ�న�.        
��స��య�ల  న�స�ంప�  ��  అ��డ��,  ��స��యమ�ల�  �శద��       
��ం���  �వత  �క  ��  స� �వ�  గల�డ��  గ��న  �డ��� య�         
నం�  �ర ��ంపబ�న�.  ఇ�� �  ��స��లం�  ��� న�  �యమ�ల�  �శద��        
అ�స�ం���  ���  ఏ��?  అ�  అ����  ఈ  సం�హ��  ��కృష�భగ���         
�ర� వ��.  ఎవ�  ఒక  �న��  భగ����  ��ం�  అత�  యం�  ��� స�ం�          
��  సత�� ర�త��ణ�  లం�  ���  ��ం��ర���?  ��త       
ప��ర�త� �  ����  అ��  �న��  �ందగల�?  య�ర�  ��న����  �ం�         
తమ���  అ�� న� త  ప��ర�  ����  ఉద��ం���ట  ���  �ధ� మ��?  ఈ         
�ధ��  ��స��యమ�ల  న�స�ంపక  ��యం�  �శద��  క���ం�  ��ధ        
�వతల�,  ఉప�వతల�,  �న�ల�  ��ం���  ��  �పయత� �  లం�        
�జయ��  ��ంపగ����?  ఈ  �పశ� ల�� ం��  అ����  ��కృ�� �       
�ం�ం���� �.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
 

17.2  
��భగ���చ   

����   భవ�   �శ��    ���ం   �   స� �వ�   I  
���� �   �జ�   �వ   �మ�   ��   �ం   ���   II  

 
 

అ��ద�   

��కృష�భగ���  ప���  :  �హ��  �ం�న  ���ణ�ల  న�స�ం�  �శద�         
���� క�,  �జస�,  �మస�  అ�  ��  �ధ���  �న� �.  ఈ         
�షయ��   ఇ�� �   ���.  

�ష� �  
��స��  నంద�  �యమ  �భంధనల  ���న�  బద�క�  ��  �మ�తన�         

�రణ��  ���  అ�స�ంప�  ��  ��క  �పకృ�  �ణ�ల�  అ���         
�ం��.  సత�� రజస��  �ణ�ల�  సంబం�ం�న  తమ  �ర� కర� ల  న�స�ం�        
���  �ప�� క  �ణస� �వ��  �ం���.  ��ధ  �పకృ�  ���ణ�ల�  ��న�         
గల  ఈ  సంపర� �  �రంతర��  �న����  �న� �.  ���  అ��         
��క�పకృ��  సంపర� ��  క��  �ం�ట�  ���  తన�  గల        
�ణసంబంధ�ల  న�స�ం�  ��ధ��న  మనస�త�� �ల�  �ం��ం��.      
��  అత�  ����క  ఆ�� �� ���� �  �ంగత� ��  �ం�  అత��        
��ంపబ�న  ��స��బంధనల  న�స�ం�  ��  ఈ  �ణస� �వ��       
��� �నగల�.  అన�  �న��  �కమ��  త��ణ�  �ం�  సత�� �ణ�న�        
��,  ర��ణ�  �ం�  సత�� �ణ�న�  ��  తన  ����  ��� �నవ�� �.         
��ంశ�మన�,  ఏ��  ఒక  �ప�� క  �ణ�  నంద�  ������� స�  �న��         
ప��ర�  ����  ఉద��ంప  బ�ట�  �డ� డ�ల�.  ����క  ఆ�� �� ���� �        
�ంగత� �న  అత�  తప� క  �ప�  �షయ��  �శద�  మ��  ����         
ప���ంపవ��.  ఆ  �ధ��  �న��  తన  ����  ఉన� త  �పకృ�         
�ణస� �వ�న�   ��� �నగల�.  

 
 

17.3  
స�� � ���   సర� స�    �శ��    భవ�   �రత   I  

�శ�� మ�   యం   ���   �   య�చ� ద�:   స   ఏవ   స:   II  
 
 

అ��ద�   

ఓ  భరత  వంశ���!  �న��  ��ధ  �పకృ�  �ణ�ల  యంద�  తన  ���           
న�స�ం�   తత� ంబం�త�న   �శద��   ����� డ�   �ప� బ��.  

�ష� �   
�న��  ఎ�వం�  ��న�  అత�  ఒక  �ప�� క  �శద��  తప� క         

క���ం��.  ��  అత�  �శద�  అత�  �ణస� �వ�  న�స�ం�  ���� క�,         
�జ�క�  ��  �మ�క��  ��ంపబ��.  ఆ  �ధ��  తన  �ప�� క         



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
�శద�న�స�ం�  అత�  �ంద�  వ� ��ల�  �ంగత� �  �యబ��.  ఆ  �ధ��         
తన  �ప�� క  �శద�న�స�ం�  అత�  �ంద�  వ� ��ల�  �ంగత� �  ���ం��.         
��  య�ర�  �షయ�మన�,  పంచద��� య�  సప�మ  ��క�న  �ప� బ�న��,        
�ప���  ��కృష�భగ���  అంశ�గ�.  క�క  సహజ�గ�  �న��  అ�� ��క        
�పకృ�  �ణ�ల�  అ���  �ం��.  ��  అత�  ������న        
��కృష�భగ����  తన�  గల  సంబంధ��  �ష� �ం�  బద���త�న  ��క        
�పకృ�  సంపర� ��  �ం�న��  అత�  �న� ��క  �పకృ�  ���ణ�ల��        
�ంగత� �  న�స�ం�  తన  బద�����  క�� ం������ �.  అ��  బంధ�ల�        
ప�త��  క���  కృ��మ  �శద�  మ��  ��త  ���ల�న�  ��క��  ��త�.          
���  ��ధ  �వ�ల�  ��  ��త  ��న�ల�  న�పబ�నప� ���,        
�స�వ�న�  అత��  ��త  ‘�����’  �క  �����.  క�క�  �������         
తన�  గల  �త�   సంబంధ��  �న�ద��ం�  ��ట�  �ప��క� �  ��         
�ం�న  ��క  �పకృ�  ��ష� �ల  �ం�  ప����  �వ��.  అ��         
కృష��తన� �,  భగ���  ���  �ం�ట�  గల  ఏ�క  �ర��.  �న��         
కృష��తన� �  నం�  �ల��న�  ప��ర�����  ఉద��ంపగల  �ర��       
�శ� యమ��.  ఈ  ఆ�� ���  �ర���  అవలం�ంప��  అత�  తప� క        
�పకృ�   �ణ�ల   �ప�వ�ల�   అ���   �కతప� �.  

 
ఈ  ��క�  నం�  ‘�శద�’  అ�  పద�  ఎం�  �ప�న�న�.  అ��  ‘�శద�’           

�ట��దట  సత�� �ణ�  �ం��  ఏర� ��.  �న��  అ��  �శద�  య�న�  ఏ��          
ఒక  �వత  యం�  ��  ఉండవ�� �.  ��  అత�  దృఢ�న  �శద�  ��క  సత�� �ణ            
�ర� �ల  ఫ�తమ�  ��ంపవ�� �.  ��  ��క  బద�  ��త�  నం�  ఏ          
�ర� ���  ����  ప��త��  ��.  అ�  ఇతర  �ణ�ల�  ���త��         
�ం��.  ��న  అ�  �ద�  సత�� �ణ  కర� ���  �డ  ��ంపబడ�.  �ద�సత�� �          
��క  ���త�న���.  �ద�సత�� �  నం�  �న��  ������న       
��కృష�భగ���  �జతత�� ��  ఎ�గగల�.  �న��  �శద�  �ద�సత�� �  నం�        
����  ����  క���ండనంత  వర�,  అ�  ��క�పకృ�  �ణ�ల�        
�ప��తమ���  �ం��.  క��త��న  ��క  �పకృ�  �ణ��       
హృదయ�న�  �� �ం�  �ం�ట�  ��క  �ణసంపర� �నం�  హృదయ���       
న�స�ం�  ఎవ�  �శద��న�  �ప���తమ�  �ం��.  అత�  హృదయ�        
సత�� �ణ�  నం�  ����  �ం��న� �  అత�  �శద�  �డ  సత�� �ణ�  నం�          
�ప���త�  �న� ���  అవగతమ��.  అ��  అత�  హృదయ�  ర��ణ�  నం�         
����  �ం��న� �  అత�  �శద�  �డ  ర��ణ�  నం�  �ప���తమ��.  ఒక�ళ          
అత�  హృదయ�  త��ణ�  నం�  ��త�న�  అత�  �శద�  �డ  త��ణ�          
నం�  �ప���త�  క��తమ��.  ఈ  �ధ��  �పపంచ�  నం�  ��ధ��న         
�శద��  మన�  �చ�ం��.  అ��  ��ధ��న  ఈ  �శద�ల  �రణ�న�  ��ధ          
మత�  �ర� ��న� �.  ��  య�ర��న  ధర� �న�  సంబం�ం�న  �శద�  స�         
�ద�తత�� �  నం�  �ప���త�  �ం��.  ��  ��ధ  �ణ�ల�  క��తమ�ట         
�త�  మన�  ��ధర�ల  మతధర� ��,  �యమ��  �చ�ం��న� �.  ఈ        
�ధ��  ��ధ��న  �శద�ల  న�స�ం�  ��ధ  రక��న  ����న�        
�ర� ��న� �.  

 
 
 



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
17.4  

యజ��   ��� �   ��న� �ర�ం�   �జ�:   I  
����   �తగ�ం�� ��    యజ��   �మ�   జ�:   II  

 
 

అ��ద�  

సత�� �ణ�  నం�  ���న��  �వతల�,  ర��ణ�  నం�  ���న��        
య����ల�,  త��ణ�  నం�  ���న��  �త  ��త�ల�       
��ం��.  

�ష� �   
ఈ  ��క�నం�  ��కృష�భగ���  ��  ��  �హ� కర� ల  న�స�ం�        

��ధర�ల  �జల�  �����  ���   వ� �ం���� �.  ��స��� �శ�ల       
న�స�ం�,  ������న  ��కృ�� �క� �  �జ���.  ��  ��స��యమ�ల       
��గ���  ��  ��యం�  �శద�����  తమ  ��క  �ణ�ల  న�స�ం�         
��ధ  �జ� వ���ల�  (అ�� ల�)  ��ం�  �ం��.  సత�� �ణ�  నం�        
�ల��న��  ��రణ��  �వతల�  ��ం��.  ఈ  �వతల�  �బహ� ,  ���,         
ఇం���,  చం���,  ��� �  �న� �  ���� �.  అ��  �వత�  అ���         
గల�.  సత�� �ణ�  నం�న�   ��  �ప�� క  �ప�జన�ల�  �ప�� క  �వత�         
��ం��.  అ��  ర��ణ�  నం�న�   ��  ���ల�  ��ం��.  ఈ         
సందర� �న  �ండవ  �పపంచ  �ద��ల�న  కలక��   నగరమంద�  ఒక  వ� � �         
‘�ట��’�  ��ం�న  సంగ��  మన�  ������నవ�� �.  ఆ  �ద��  వలన         
ఏర� �న  వ���రత  వలన  నల�బ���  �� �ర�  ��ట  �� �  ��ష  ధన��          
ఆ� �ం�ట�  అతడ��  ��ట�  �రణ�.  అ��  రజస���ణ�ల�  �న� ��        
��రణ��  శ� �మం��న  ఒక  �న��  భగ����  ఎ�� �ం��.       
��వ��న�  భగ���  �ప�న  ��ం�  స�న  ఫ�త�ల�  �ందవ�� న�        
��ం��.  

 
ర��ణ�  నం�న� ��  కృ��మ��  �వతల�  సృ��ం�  ��ం�       

�ం�ర��,  త��ణ�  నం�న� ��  �త��త�ల�  ��ం�ర��      
ఇక� డ  స� ష���  ��పబ�న�.  �ంద�  జ��  మర�ం�న��  స��ల�        
��ం��.  వ� ��ర�  �డ  త��ణ  ల�ణ�గ  ��ంపబ��.  అ��        
�రత�శ�  నంద�  ���ల  ��మ�ల�  �త��చ�ల�  ��ం�       
��ం��.  �రత�శ�  నంద�  �మ� ��  జ��  �ంద�  ��� ���  అడ��         
���   ఏ  వృ��  నం�న�  ��చ�న� ద�  ���న�  ఆ  వృ���  ��ం�          
బ�ల�� ం�ట�  మన�  ���ం��.  ఈ  �ధ�న  �జ�  �జ��        
భగవ�� జ�  ��ల�.  భగవ�� జ  �ద�సత�� �  నం�  ఆ�� �� క��       
�ల��న��  �ర�  ఉ���ంపబ�న�.  ��మ�� గవత�  (4.3.23)  నం�  ఇ��        
�ప� బ�న�  :  “సత�� ం  ��ద�ం  వ��వశ��త�”-  “�న��  �ద�సత�� �  నం�         
�ల��న�� �  �����  ��ం��.”  ��ంశ�మన�,  ��క  �పకృ�  �ణ�ల        
�ం�  ����  ����  ఆ�� �� క  ���యం�  �ల��న��  ��త�  ������న         
��కృష�భగ���   ��ంపగల�.  

 



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
���ర���  సత�� �ణ�  నం�న� ���  ��ంపబ���.  ��      

‘పం��స��’  అన�  పంచ�ధ��న  �వతల�  ��ం��.  అం���ండ,       
��  ��క  �పపంచ�న  ��� ��  ������  (���� క  �వన�)  అ�� ం��.         
��� �  ������  �స�రణ�.  ��  ���ర���  ������  యం�        
��� స�  ���ర�ట�  �వర�  ����ప�  �డ  ���ర  �బహ� �  �క�          
మ�క  ���� క  అంశయ�  ��ం��.  అ��,  ��  �బహ� ���  �ప�  ��క          
ర��ణ��  ��న  ���ర�బహ� మ�  ��ం��.  ఈ  �ధ��  ��  ��� ���         
��ర�మ�  పంచ�ధ  �వతల�  ఉ�స�  ��న�  ���ర�బహ� �  �జ�న        
పరతత�� మ�  ��ం�ట�  �వ��  �జ�య�న  �వ��ప�ల  న�� ం��       
అన�  పం��సన�  ���  ����.  �ద�సత�� స� �వ�  క��న  భ��ల        
�ంగత� �  �� �  ��ధ�న  ��క  �ణ�ల�  �ద��  ���నవ�� న�        
��ంశ�.  

 
 

17.5   -   6  
అ��స���తం   �రం   తప� ��   �   త�   జ�:   I  
ద�� హం�రసం��� :   �మ�గబ��� �:   II  

 
కర�యన�:   శ�రస�ం   �త��మమ�తస:   I  

�ం   ��న�:   శ�రస�ం   ��� �� � �ర�శ� ��   II  
 
 

అ��ద�  

��స��లం�  �ప� బడ�  ��వత��ష�ల�  గర� ��డ�  అహం�ర�      
�డ�  ఒన�ం����,  �మ�గ�ల�  ����ంపబ�న  ���,      
����,  పంచ��త� క�న  �హ��  మ��  ఆ  �హ�  నం�న�         
పర�త� �   ��   కష�������   అ����   ��యబ���.  

�ష� �  
��స��లం�  ��� నబడ�  త������న�ల�  సృ��ం���  ��      

�ంద�ం��.  ఉ�హరణ�  �� ర ���  ��న��  �జ�య  �ప�జన�  �ర�        
��  ఉప�స��  ��స��లం�  ఆ��ంపబడ��.  ఏ�ఒక  �ం�క  �క        
�జ�య  �ప�జన�ల  �ర�  ��ండ  ఆ�� �� �న� �  �ర�  ��త�  ��స���         
ఉప�స��  ఆ��ం��.  అ��  త��ష�ల�  ��ం�  వ� ���  �శ� య��        
అ�ర  స� ���  య���.  ��  కర� �  స�  ���� �శ�ల�  వ� ��క��         
�ం�ట�  ��ండ  ��న�   జ�ల�  �తకర��  ��ం��.  �స�వ�న�,        
��  ఆ  �ర� �ల�  గర� �,  అహం�ర�,  �మ�,  ఇం��య�గ�ల  పట�         
ఆస� ���  ఆచ�ం��.  అ���ర� �ల  వలన  �హ��� ణ  �ధన��న       
పంచ�త�ల  స��య�  ��ండ,  �హ�  నం�ం��  పర�త�   ���న        
������  �డ  కలత  �ం�ంపబ��.  అం���ండ,  �జ�య  �ప�జన�ల        
�ర�  �యబ�  అ��  అ����క��న  తప��   ��  ఉప�స��  ఇత�ల�         
�డ  తప� క  కలత  �ం�ం��.  అ��  తప�� �  ��క  �గంథ�  లం�          
��పబడ��.  అ�ర  స� �వ�  గల��  ఈ  ��న�  �� �  తన  శ����  ��,           
ఎ��  ప���  ��  బలవంత��  తమ  ��క�  అం�క�ం�న���        



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
�యవ�� న�  ��ం��ం��.  ��  ��� ���  అ��  ఉప�స�  �� �        
మరణ�  �డ  సంభ�ం�  �ం��.  ������  అ��  �ర� �ల�        
ఆ��ం�ట  ��.  అ��  �ర� �లం�  �మ�� �న  ��  అ��ల�  అత�         
��� ��� �.  అ��  �పదర� న�  ���� �శ�ల�  వ� ��క��  �యబ�ట�       
�స�వ�న�  ������  అవ�నపర�న��  య��.  ఈ  సందర� �న  ‘అ�తస:’        
అ�  పద�  �ప�న�న�.  ��న�   �న�క���  క��న��  ��స��యమ�ల�        
���  ��ంపవ��.  అ��  ���యం�  ����  ��స��ల�  �రస� �ం�  ���         
వ� ��క�గ  తమ  స� ంత  త��ష�ల�  ��ం�ం�  �ం��.  గత  అ�� య�న         
వ� �ంపబ�న��,  ఆ��  స� ��ల  చరమగమ� �  ఎ�వం��  మన�  ఎల��� ��        
�� �ం��వ��.  భగ���  ���  అ�ర��లం�  పడ����.      
���ఫ�త��  ��  ������న  ��కృష�భగ����  తమ�  గల       
సంబంధ��  ఎ�గక  జన� జన� ల��  అ�ర  �ణ�ల��  ��ం��.  ఒక�ళ        
��  క�క  �ద���న  �ర��న  �� ��ంపగల  ఆ�� �� ���� ��  �ద�� �శ�ల�        
�ందగల  అదృష�వం��న�,  అ��వ� ���  ఈ  ��క  బంధ�ల  �ం�  ��� ��         
�ం�   �వ��   పరమగమ� ��   �రగ����.  

 
 

17.7  
ఆ�రస�� �   సర� స�    ����   భవ�   ��య:   I  
యజ�స�పస��   �నం   ��ం   �ద�మం   ���   II  

 
 

అ��ద�   

���ణ�ల  న�స�ం�  �న��  ��ం�  ఆ�ర�  �డ  ��        
�ధ���  �ం��.  అ��  యజ��,  �న�,  తప�� �  ��  ��         
�ధ���   �ం��.   ఇ�� �   ��   న�మ   గల   �ద�ల�   ���    ���.  

�ష� �   
��క  �పకృ�  ���ణ�ల  యంద�  �న� ���ల  న�స�ం�  ఆ�రయజ�        

�ర� హణ�  లం��,  త��న�  లం��  �ద��  గల�.  అ�య�� �        
ఎన� ��  స�న  �ప�ణ�న  �ర� �ంపబడ�.  ఏ  �ధ�న  కర� �  ఏ  ��క          
�పకృ�  �ణ�  లం�  �ర� �ంపబ�  �న� వ��  �షయ��  �వర��        
అవ�హన�  ����న��  �జ�న  ������.  అ���క,  అ�� రక��న       
ఆ�ర��,  యజ���,  �న��  వం��  స�న�  �న�  ��ం��        
�ద��  �గ�ంప����  ���.  ఎవ�న�  తమ�  ��న  ��న�  ���         
ప��ర�త� ��  �ందవ�� న�  ��ం�  �ప�ర��  �డ  �ంద�  గల�.  ��         
అ��  ����న  �ప�ర��  ���� �శ�ల  న�స�ం�  న������  ��.  ��         
తమ���న���  �తన  �ర��ల�  సృ��ం��  జ�ల�  �డ��       
ప��ం���� �.  

 
 
 
 
 



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
17.8  

ఆ�:   సత�� బ��గ� �ఖ����వర��:   I  
ర�� :   ��� :   ���   హృ��    ఆ��:   ���� క���:   II  

 
 

అ��ద�   

సత�� �ణ�  నం�న�   ���  ��య�న  ఆ�ర��  ఆ�:  �ప�ణ��        
వృ��  ���.  �వన��  ప��త  �న�� �.  బల��,  ఆ�గ� ��,        
ఆనంద��,  తృ���  క��ం��.  అ��  ఆ�ర��  రసవంత�ల�,       
���కర�ల�,  ఆ�గ� కర���,  హృదయ  ���కర���     
అ��ం��.  

 
17.9  

కట� మ�లవ��� ష���   ష������న:   I  
ఆ��   �జస�� ��    �ఃఖ��మయ�ప�:   II  

 
 

అ��ద�   

��� �  ��న���,  అ�  ���న���,  ఉ�� �  �న� ���,  అ�        
���న���,  ��వ�న���,  రస�న�న���,  మంట  క��ం�  న���       
ఆ�ర��  ర��ణ�  నం�న�   ���  ���కర��.  అ��  ఆ�ర��        
�ఃఖ��,   � �శ��   ,   �గ��   క��ం��.  

 
 

17.10  
�త�మం   గతరసం   ��   ప�� �తం   చ   య�   I  
ఉ�� ష�మ�   ��ధ� ం   �జనం   �మస��య�   II  

 
 

అ��ద�   

��ం�ట�  ��గంటల�  �ం�  వండబ�న��,  ��      
�న�న��,  ���సన�  ��  ���� న���,  ఇత��  �నగ       
���న��  (ఎం��)  మ��  ��ద�  ప�ర��ల�  ��న��  అ�        
ఆ�ర�   త��ణ�   నం�న�    ���   ���కర��న�.  

�ష� �   
��త  �ప�ణ��  వృ�����,  మన�� �  ప��త�  ���,  �హశ� ��        

�డ� �ట�  ఆ�ర�  �క�   ఏ�క  �ప�జన�.  ��త  �ప�ణ��        
వృ����న���,  ఆ�గ� ��  �ం�ం�ం�న���  ��,  �య� �,      
��మ�,  పం��,  పంచ�ర,  �ర�య�  వం�  ఆ�ర  ప�ర ���        
ఆ�దకర�నవ�  ������న��  ���న  ����  �ర ��ం��.  అ��  ఆ�ర�        
సత�� �ణ�  నం�న� ���  ��� �  ��య��.  ���  మ��  �ద��ల��        



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
వం�  ఇతర  ఆ�రప�ర���  సహజ��  ��కర��  ��న� �  �ల�  ��         
ఇతర  ఆ�రప�ర��ల�  ��  ���  క��న�  అ�  ��కర��        
���� క�ల��.  ఈ  ఆ�ర�  ల�� �  సహజ�గ�  ప��ద���న�.       
మద� �ంస�ల  వం�  అస� ృశ�   ప�ర ��ల�  అ�  ��� �  �న� ��న�.        
ఎ��దవ  ��క�న  �ప� బ�న  ���   ప�ర ��ల��  మ��  జం��ల�        
చంప�  ల�ం��  ����   ప�ర ��ల��  ఎ��  సంబంధ�  ��.  ఇ��  ����           
ప�ర ��  ల�� ��  అత� ంత  అ�� ��ర�న��  �ర�ప�న  ల�ం��న� �.       
��,  �న� ,  �గడ  వం��  �గజం��  �క�   ���� �  మ�క  �ప�న          
అం�ం�  న�వం��.  అ�  జం�వధ�  ���ం��న� �.  ��  ప��పవృ��        
�రణ��  ఈ  జం�వధ  ��టంక��  �న���న� �.  �వన�న�  అవసర�న        
���� ప�ర ��ల�  �ల�ప�న  �ం�ట  య�న�  �గ�క  పధ��  ��  జం�వధ         
య�న�  ��� �  అ�గ�క�.  �న�ల�  ఇ�  తగ��.  ప�� �,  ��మ�  వం�          
ప�ర ��ల   �� �   �ంసకృ���   సమృ���   ల�ం��.  
 

అ��  ��న����,  అ��  ఉ�� �  �న� ����,  అ��  ��  ��  అ��          
�ర��  ��న��  ర��ణ  ఆ�ర��  ఉదర�  నంద�  ��న�ర�  పలచపర�         
�ర �రస�ల�  త� �ం�  �గ�న�  �రణ�త  మ��.  అ�  �ఃఖ��        
క��ం��.  ���  �న�వం�  ప�ర ���  �ఖ� ��  త��ణ�న�       
సంబం�ం�న�.  భగ���  �ప�ద��  తప�   ��ట�  ��గంటల  �ం��        
వండబ�న  ఆ�ర�  �మ�క�గ�  ప�గ�ంపబ��.  అ��  ఆ�రప�ర���       
���� ��ట  �త  ���సన�  క���ం��.  అ�  త��ణ��  ��న        
వ� ��ల�   ఆకర ��య��   �ం�న�   ���� �ల�   అసహ� ��   �ం��.  

 
��త  �������  అ�� ంపబ�న�  మ��  ����న��  �త       

�ఖ� ��  ఆ�� �� ���� �  �త  ��ంపబ�న��  �జన��  ఉ�� ష���       
��ంపవ��.  ���  ఉ�� ష��  �మ�క���  ప�గ�ంపబ��.  అ�       
అం��� ��  మ��  �గ�ల�  వృ�����.  అ��  ఆ�రప�ర���       
�మ�ల�  ��కర���  �న� �  ���� �ల�  ��య��  ��ం�ట  �త        
అ�  ���  �క�న�కబడ�.  ��త  ������న  ��కృష�భగ��న�       
అ�� ంపబ�న  ఆ�రప�ర���  అత� ంత  ��ష��న  ఆ�ర�.  �య�రల  ��,        
�ం���,  �ల��  �ద��  �యబ�న  ఆ�రప�ర���  భ� �  మ��  ��మల�         
సమ�� ంపబ�న�� �  ���  ��  �గ�ం�న�  ��కృష�భగ���  భగవ��త  (9.26)        
నం�  ����� �  :  “ప�త�  �ష� ం  ఫలం  �య�.”  ������న  ��కృ���          
�� క�ం�న�  భ� ���మ�  ��త�.  �ప�ద��  �ప�� క  పధ��  న�స�ం�        
�ద��  �యవ�న��  �ప� బ�న�.  ఆ  �ధ��  ������ర��  త��        
�యబ�,  ������న  ��కృ�� ��  అ�� ంపబ�న  ఆ�ర�  �వ� �నద�ట�       
ఎంత  �లవ� వ��న�  అ�  �గ�ంప  �గ� �  �ం��.  క�క�  ఆ�ర��         
అంద���  �ప�గ  ��ధక��  ఆ�ర�గ� ��,  ��కర��  ��ట�       
ఎవ�న�   ���   ��త   ��కృష�భగ��న�   అ�� ంపవ��.  

 
 
 
 
 



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
17.11  

అఫ��ం��ర� ��    �����    య   ఇజ� �   I  
యష�వ� ���   మన:   స��య   స   ���� క:   II  

 
 

అ��ద�  

��స�  ������ర�  తమ  స� ధర� మ�  ��ంపబ��  ఫల��  �ర�        
���   �యబ�   యజ��   యజ��   లం�   ���� క   యజ�మనబ��.  

�ష� �   
ఏ��ఒక  �ప�జన��  మన��   నం�ం���  యజ��  ��ట       

సర� ��రణ�.  ��  ఇక� డ  అ�వం�  ��క  ఏ��  ��ండ  యజ��         
�యవ�న�  �ప� బ�న�.  అ�  స�  స� ధర� మ�  దృ���  �యవ��.        
��లయ�  లం�  ��,  ��స�వ  ��ర ��  మం�ర�లం�  ��  �ర� �ంపబ�         
�ర� �కమ�ల�  మన�  ఉ�హరణ��  ���నవ�� �.  ��రణ��  అ�       
ఏ��ఒక  �ప�� క�న  ��క  �ప�జన�  �ర�  �యబ��.  క�క  అ�         
సత�� �ణ�న�  సంబం�ం�న�  ��.  ఎవ� �న�  స� ధర� మ��  �వన�       
మం�ర�న�  �క  చ�� �  ���   �����న�  �పణ���,  �ష� �ల�  మ��         
ఆ�రప�ర��ల�  ఎ��  ��క  �భ��  ఆ�ంప�ండ  భ� ��  సమ�� ంప  వ��.         
�వల�  భగ���  �జ��త��  ��లయ�ల�  ��� ట  వలన  �ప�జన�        
�ద�  అంద�  ����ం��.  ��  ��స��లం�  ��క  �ప�జన�ల�  ఆ�ం�         
�జ  �యవ�న�  ఆ��ం�ట  ��.  భగ����  �ప�మ�ల  న�� ం�ట  �ర�         
��త�  �న��  ��లయ�న�  �ళ� వ��.  అ�  �న��  సత�� �ణ�        
నం�ంచగల�.  క�క  ���� �శ�ల  న�స�ం�ట  మ��  �������       
�ప�మ�   ల�� ం�ట   వం�   �ర� ��   �ప�   �గ�కవ� � �   ధర� �   �న� �.  

 
 

17.12  
అ�స�� య   �   ఫలం   ద�� ర�మ�   �వ   య�   I  
ఇజ� �   భరత��ష�   త౦   యజ�ం   ���   �జస�   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  భరత���� !  ఏ��  ఒక  ��క  �ప�జన�  �ర�  ��  ఆడంబర�  �ర�           
�ర� �ంపబ�   యజ��   ర��ణ   �ప�న�నద�   ����.  

�ష� �   
��� ���  యజ���  మ��  ��� కర� �  స� ర ��క  �����ర�  ��  ఈ         

జగ��న  ఏ��  ��క  �ప�జన�  �ర�  �యబ��ం��.  అ��  యజ���,         
ఆ�రకర� �   ర��ణ   �ప�న��న��   ��ంపబ��.  

 
 
 
 



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
17.13  

���నమసృ��న� ం   మ�న��నమద�ణ�   I  
�శ�� �ర�తం   యజ�ం   �మసం   ప�చ��   II  

 
 

అ��ద�   

��స����శ�ల  �డ  �రవ�  ��ండ,  �ప�ద  �తరణ�  ��,  �దమం�త         
పఠన�  ��,  �����ల�  సం�వన�  ��  ��ండ  �శ�� ర�త��        
�యబ�   యజ���న�   త��ణ   �ప�న�న��   ��ంపబ��.  

�ష� �   
త��ణ��  ���న� ��  �శద�  �స�వ�న�  �శ�� ��త� �      

యనబ��.  �ంద�  ధ�ర�న�  �ర�  ��త�  ఏ��  �వత�  ��ం�,         
���� �శ�ల�  �క� �యక  ఆ  ధన��  ��ద�  �ర�  ఉప��ం��.  అ��         
ఆడంబర��  ��న  మత�పదర� న��  �జ�న��  �� �ంపబడ�.      
అ�య�� ��  త��ణ�న�  సంబం�ం�న���.  అ�  �వల�  ��స       
స� �వ��   క��ం��   ��   �నవ   స�జ�న�   �తకర��   ��ల�.  

 
 
 

17.14  
�వ�� జ����జ��జనం   �చ�ర�వ�   I   
�బహ� చర� మ�ం�   చ   ��రం   తప   ఉచ� �   II  

 
 

అ��ద�   

������,  ��హ� �ల�,  ఆ�� �� ���� �,  ��� �న  త��దం���      
�దల�  ���  ��ం�ట,  ��త� �,  సరళత� �,  �బహ� చర� �,       
అ�ంస   య�న�   �హ   సంబంధ�న   తపస� �   �ప� బ��.  

�ష� �   
������  ఇక� డ  ��ధ  ర�ల  తప�� ల�,  �ష�ల�  �వ�ం�  ��� �.         

��త  అత�  �హసంబంధ�న  త��ష�ల�  �వ�ం���� �.  �ప��క� �       
�����న�  �క  �వతల�,  ���ల�,  ప��ర�  ��� �న  ��హ� �ల��,        
ఆ�� �� ���� ��  మ��  త��దం��ల  వం�  �ద�ల�  �క  �ద���న        
సంప�� �న  ఎవ� � �  �న�  �ర�ంపవల�  ��  �ర�ం�ట�  అభ� �ంపవ��.        
�రంద��  �రవ��  �ందద�న��.  అ��  �న��  �హ� �గ�  మ��        
అంతర�గ�  ��త� ��  అభ� �ం�  వ� వ�ర�  లం�  సరళవర ����       
�ం�ట�  �డ  అభ� �ంపవ��.  ��స��  అం�క�ంప�  ���న� ��  ��        
ఆచ�ంప��.  ��స��  లం�  ��న�గ  మ�న�  ���క  ��త�  నం�  తప�           
అన� ��  అం�క�ంప  బడనం�న  అత�  ���తర  సంబంధ��       
క���ండ��.  అ��  �బహ� చర�   �లన�.  �హ�న�  సంబం�ం�న       
త��ష����.  
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17.15  

అ��� గకరం   �క� ం   సత� ం   ����తం   చ   య�   I  
�� �� �భ� సనం   �వ   �ఙ� యం   తప   ఉచ� �   II  

 
 

అ��ద�   

సత� ��,  ���కర��,  �తకర��,  ఇత�ల�  ఉ��క�  క��ంప�       
వచన�ల�  ప��ట  మ��  �త� �  �ద�ల�  అభ� �ం�ట       
య�న�   ��� న�   సంబం�ం�న   తపస� నబ��.  

�ష� �  
ఇత�ల  మన�� �  కలత  క��ం�న���  ఎన� ��  ��ంప��.  ��        

���  తన  ��� ల�  ��ం�ట  �ర�  సత� ��  ప�కవ�� �.  ��  అత�  తన           
��� ���  �క  ��� �  ��  ��  మన�� �  కలత  ప�న���  ప�క��.          
��� న�  సంబం�ం�నంత  వర�  ఇ��  తప�� .  అం���ండ,  ఎవ� ��        
వ� ర ��పసంగ�ల�  �య��.  భ��ల  స�� ంగత� �న  ��స��ల�      
సమ��ంపబ�న  �షయ�ల�  ��త�  చ�� ంపవ��.  ఎవ�న�  ��       
�పవ�ం�న  ���  సమ��ం�ట�  ����క  ��స��ప�ణ��  �ంట�       
�దర� న��  �పవ��.  �����  ఆ  �పవచన�  ��  �శవ�నంద  �ర��         
ఉండవ��.  అ��చర� ల  �� �  ఎవ�న�  అ�� న� త�న  �భ��  �ం�  �నవ         
స�జ��  ఉద��ంపగల�.  �న��  అప��త��  �న� ��  �ద�ల�       
అభ� �ంచవ��.   ఇ��   ��� న�   సంబం�ం�న   తపస� నబ��.  

 
 

17.16  
మన:�ప�ద:   �మ� త� ం   �న�త� ���గహ:   I  
�వసం������ త�   త�   �నస�చ� �   II  

 
 

అ��ద�   

తృ��,  సరళత� �,  �న�,  ఆత� ��గహ�,  ��త  ప��తత� �  య�న�        
మన�� న�   సంబం�ం�న   తపస� నబ��.  

�ష� �   
మన�� �  త�సంపన� �  ��ట  యన�  ���  ఇం��యతృ��  ఆస� �        

�ం�  �ర�  ��ట�.  ఎల��� �  ఇత�ల�  ��  ��ట�  ��� �         
ఆ��ం�న���  ���  ��ణ�వ� వ��.  �శ� ల�న  ఆ�చన  మన�� న�  గల        
ఉత�మ  ��ణ  ��న�.  ఎవ��  కృష��తన� �  �ం�  ఏ��త�  �డ��పట�క         
ఎల��� �  ఇం��యతృ���  వ� �ంపవ��.  కృష��తన� ��  క���ం�ట  అన�       
స� �వ��  ప��త�  ����ట�  �గల�.  మన�� �  ఇం��యతృ���       
సంబం�ం�న  ఆ�చనల  �ం�  �ర�  ��ట  �� �  �న�క  సంతృ��         
ల�ంపగల�.  ఇం��యతృ���  ���   మన�  ఎంత�  ఆ��ం��  అంత�        
మన��   అసంతృ���  ��య��.  ��  �గ�న  మన�  అనవసర��        
ఇం��యతృ���  సంబం�ం�న  అ�క  �షయ�లం�  మన�� �  లగ� �       
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����.  క�క  మన  మన��   తృ��  �ం�ట�  అవ�శ�  ��ండ  �న� �.          
�ద�జ� య�  ��న�  మన�� �  మర�ం�ట�  ఉత�మ  �ర��.       
అ���జ� య�  ��ణ��,  మ�  �రత�లం�  వ�  మన�� న�       
తృ��క��ం�  కథల�  క���ం��.  ఆ  ��న��  అవ�శ��  ����        
ఎవ�న�  ప����  �వ�� �.  మన��   వంచన  స� �వ�  ��ండ  ఇత�ల         
��య�� �  ���   ఆ��ంచవ��.  �న�  అన�  ఎల��� ��  ఆ�� ����        
���   ఆ��ం�ట�.  ఇ��  �వన�  కృష��తన� వం��న  భ���  ����న��        
��ం��.  మ�  ��గహమన�  మన�� �  ఇం��య  �����  �ం�        
మర�� ట�న�  �వ�.  అం���ండ,  �న��  తన  వ� వ�ర  �ర� �  లం�         
�� య��  �ం�  తన  ��త��  ప��త�  ���నవ��.  ఈ  �ణల�ణ�         
ల�� ��   క��   �న�క   తపస� నబ��.  

 
 

17.17  
�శద��   పర�   తప�ం   తపస��   ����ం   న�:   I  
అఫ��ం���� � ౖ �:   ���� కం   ప�చ��   II  

 
 

అ��ద�   

ఆ�� �� క  �శద��  �వల�  భగ���  ��త��  ��క  �ం�ర���న        
���   �యబ�   ఈ   ���ధ   తప�� �   ���� క   తపస� నబ��.  

 

17.18  
స�� ర�న��ర�ం   త�   ద�� న   �వ   య�   I  
��య�   త�హ   ��క �ం   �జసం   చలమధృవ�   II  

 
 

అ��ద�   

ఇత�ల  �ం�  �రవ�,  స�� న�,  �జలనం�ట  �ర�  గర� ��        
�యబ�  తప��   ర��ణ�న�  సంబం�ం�న�.  అ�  ��ర�  ��,        
�శ� త�   ��   ��లద�   �ప� బ�న�.  

�ష� �   
��� ���  జ�ల�  ఆక� �ం�ట�  మ��  ఇత�ల  �ం�  �రవ��        

స�� న�ల�  �ం�ట�  త��ష��  ఆచ�ంప  బ��ం��.  ర��ణ��       
��న��  తమ  అ����  తమ�  ��ం�న���  తమ  �ద��  క��         
ద�ణ�  సమ�� ం�న���  ���ం��.  కృ��మ��  �యబ��  అ��       
త��పదర� న�  ర��ణ�న�  సంబం�ం�న��  ��ంపబ��.  �స�వ�న�      
��  ఫ�త��  ��� �క��.  అ�  �ంత�ల�  �గవ�� �  ��  �శ� త��         
��ల�.  
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17.19  

�ఢ����త� �   య�� డ�   ��య�   తప:   I  
పర�� �� ద�ర�ం   �   త��మస��హృత�   II  

 
 

అ��ద�   

తన�  ��  �ం�ం���ట�  ��,  ఇత�ల�  ��  ��        
నష���క��ం�ట  �ర�  �ఢత� ��  �యబ�  తప��       
త��ణ�న�   సంబం�ం�నద�   �ప� బ��.  

�ష� �   
�రణ� క���  వం�  ����  �డ  �ఢతప��   �న�ం�న       

దృ��ంత��  అ�క�  గల�.  అత�  అమ�డ�ట��,  �వతల�       
వ�ం�ట��  �ష��  ��న  క�న  తప�� ల  �చ�ం��.  అత�  �బహ� ���         
అ��  వర�ల�  ��� �ం�న�  �వ��  �������  సంహ�ంపబ��.  ఏ�        
అసంభవ�న  ���  �ం�ట�ర�  �యబ��  తప��   �శ� య��       
త��ణ�న�   సంబం�ం�న�.  

 
 

17.20   
�తవ� ��   య�� నం   �య�   �ప���   I  

��   ��   చ   ���   చ   త�� నం   ���� కం   స� ృ��   II  
 
 

అ��ద�   

�ప�ఫల  �ంఛ  ��ం�  స��న  �ప�శ�న  మ��  స��న  �ల�న         
త�న  వ� � ��  స� ధర� మ�  దృ���  �యబ�  �న�  సత�� �ణ��        
��న��   ��ంపబ��.  

�ష� �  
ఆ�� �� క  కర� లం�  �య���న  వ� � ��  �న�  �యవ�న�  ��క        

�గంథ�లం�  ఆ��ంపబ�న�.  �చ��ర�త��  �యబ�  �న�      
��యం�  ఆ��ంపబడ��.  ఆ�� �� క  ప��ర�త� �  గల��  స�  �న�న�        
అ���.  క�క�  �ర ���త�  నం�  ��,  �గహణ  సమయ�  నం�  ��,  ��ంత�           
నం�  ��,  ��� �న  ��హ� �న�  ��,  �ష�వభ��న�  ��,  ��లయ�  లం�          
��  �న��  �యవ�న�  ఆ��ంపబ�న�.  �ప�  ఫల��  ఆ�ంప�ండ  అ��         
�న�ల�  ���ండ  వ��.  దయ�  ��� ���  �ద���  �న�        
�యబ��ం��.  ��  ఆ  �ద��  �న�న�  ����  ���  అ��  �న�          
ఆ�� �� క  ��గ��  �డ� డ�.  అన�  �����తతల�  �� �ంప�ండ  �న�        
�య�ద�   ��క   �గంథ�ల   అ���య�.  
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17.21  

య��   �ప�� ప��ర�ం   ఫల���శ�    �   �న:   I  
�య�   చ   ప�� �ష�ం   త�� నం   �జసం   స� ృత�   II  

 
 

అ��ద�   

�ప�� ప�ర�ంఛ�  ��,  స�మ  ఫల�ంఛ�  ��,  అ�ష�త�  ��        
ఒన�ంపబ�   �న�   ర��ణ��   ��న��ద�   �ప� బ��.  

�ష� �   
�న�  ��� ���  స� ర ��క����  �ర�  ��,  అ�క�న  కష���  ��         

��ం��  ఈ  �ధ��  ఇంత  ఖ��   ���న��  ప�� ��ప��  ��  �యబ�          
�ం��.  అ��  మ���� ���  తమ  �  అ���  ��క  న�స�ం�  �దన�క          
�హ�ట��  �న�  �యబ��ం��.  ఈ  �ధ��న  �న��       
ర��ణ�న�   సంబం�ం�నవ�   �ప� బ��.  

 
అ��ధ��  ఇం��యతృ���  ��త� �ం�  ��ధ  సంఘ�ల�  �న��       

��  ధర� సంస�ల�క��  గల�.  ��క  �గంథ��  అ��  �న�ల�        
ఆ��ంప�.   �వల�   ���� క�న   �న�   ��యం�   ఉప��ంపబ�న�.  

 
 

17.22  
అ�శ��   య�� నమ���భ� శ�    �య�   I  

అసత� ృతమవ�� తం   త��మస��హృత�   II  
 
 

అ��ద�   

అప��త  �ప�శ�  నం�  తగ�  �లమం�  అ���ల�  �యబ�  �న�         
��  త�న  వ� ��ల�  �శ�� �రవ��  ��ం�  �యబ�  �న�        
త��ణ�న�   సంబం�ం�నద�   �ప� బ��.  

�ష� �   
మ��ప�ర ��ల  �ర��,  �ద�  �ర��  �యబ�  �న�ల�  ఇక� డ        

��త� �ంప��.  అ���న�  త��ణ�న�  సంబం�ం�న�.  అ�      
�భకర��  �క��ట�  ��ండ  ��ల�  ��త� �ం��.  అ��  ఎవ��        
త�న���  �శద�  మ��  �రవ�  ��ం�  �న�  ��న�  అ��  �న�  �డ           
త��ణ�న�   �ం�న   �న��   ��ంపబ��.  
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17.23  

ఓం   తత� ��   ����   �బహ� ణ����ధ:   స� ృత:   I  
�బహ� ���న   ��శ�    య�� శ�    ���:   ��   II  

 
 

అ��ద�   

సృ��  ఆరంభ�  �ం��  ‘ఓం  త�  స�’  అ�  ��  పద��          
పరతత�� ��  ��ం�ట�  ఉప��ంపబ�న�.  ��హ� �ల�  �ద      
మం�త�ల�  ఉచ� �ం�న���,  పర�బహ�   ��త� ర ��  య�� చరణ�      
��ం�న���   ఈ   ��   సం�� పద��   ఉప��ంప   బ��ం��.  

�ష� �   
సత�� రజస��  �ణ�ల  న�స�ం�  తప�,  యజ��,  �న�,  ఆ�ర��        

��  �ధ���  �భ�ంపబ�నవ�  ఇంతవర�  �శ�క�ంప  బ�న�.  ఈ  �ధ��         
�పథమ,  �� �య,  తృ�య  తరగ�ల�  �ం�న�న�  అ�య�� ��  ��క        
�పకృ��  సంబం�ం�న  ���ణ�ల�  �యం��ంపబ�  క��త�న���.  ‘ఓం  త�        
స�’  –  అ��  కర� �  �శ� ��న  ������  �ర�  ఉ���ంపబ�న�� �  అ�          
ఆ�� �� క  ��గ��  �ధన�ల��.  ���� �శ�లం�  అ��  �ప�జన�       
��ంపబ�న�.  ‘ఓం  త�  స�’  అ��  ఈ  ��  పద��  �ఖ� ��          
పరతత�� ��  ������  ��ం��.  �దమం�త�లం�  ‘ఓం’  అ�  పద�        
ఎల��� ��   �చ�ం��.  

 
��స��యమ�ల  న�స�ంప�ండ  కర� ����  పరతత�� ��     

�ంద�ల�.  అత�  ఏ�  ��� �క  ఫల��  �ందవ�� �  ��  ��త�  చరమ          
గమ� ��  ��త�  ��ంప�ల�.  ��ంశ�మన�,  �న�,  యజ��,  తప��         
అ����  సత�� �ణ��  �యవ��.  రజస���ణ�  లం�  �యబ�న�  అ�        
త�� వ  తరగ��  �ం�నవ��.  ‘ఓం  త�  స�’  అ�  ��  పద�ల�  భగ���           
ప��త  �మ�న�  సంబం�ం�  ఉచ� �ంపబ�  �ం��.  ‘ఓం  త�� �� :’  అ�న�         
అం�ల�  ఒక  ఉ�హరణ�.  �దమం�త�  ��,  భగ���  ప��త  �మ�  ��          
ఉచ� �ంప  బ�న��  ��త  ‘ఓం’  అ�  పద�  �ర� బ��ం��.  క�క�         
���న�  �దమం�త  మ�ట�  ఇ��  �చన�.  అ��  ఈ  ��  పద��          
�దమం�త�ల  �ం��  �గ�ంపబ�న�.  “ఓం  ఇ�� త�  ��హ� �  ��ష�ం  �మ”         
(ఋ�� ద  మం�త�)  మం�త�  ఓం�ర��  మ��  �పథమ  �మ��        
��ం��.  త��త  :  “తత�� మ�”  అ�  ‘�ం��� ప�ష��’  (6.8.7)  మం�త�         
�� �య  �మ��  ��ం��.  “స�వ  �మ� ”  అ�  ‘�ం��� ప�ష��’  (6.2.1)         
మం�త�  తృ�య  �మ��  ��ం��.  ఈ  ��ం�  కల�క�  ‘ఓం  త�          
స�’.  �ర� �  �����న  �బహ� ���  యజ��ల�  ��న��  ఈ  ��         
పద�ల��  ������  ���ం��.  క�క�  అ�  �యమ�  ���ష�         
పరంపర�  �డ  �రంతర�  ఆచ�ంపబ��న� �.  క�క�  ఈ  మం�త�న�  �ప�          
���న� �  కల�.  క�క�  ఏ  �ర� ��న�  ‘ఓం  త�  స�’  అన�  ������           
�ర�  ��త�  �యవ�న�  భగవ��త  ఆ��ం��న� �.  ఎవ�న�  ��        
పద�ల�  ��న  �న�,  తప�� ,  యజ���  ��న�  అత�  కృష��తన� ��         
వ� �ం�న�డ��.  �న��  ���  భగవ��మ�న�  �ర� గల  ఆ�� �� క  కర� ల�        
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����య��  �ర� �ం�  ��న�  అ��  కృష��తన� �.  అ��  ఆ�� �� క  �ర��న         
వ� �ం�ట�   ఎన� ��   శ� �   వృ����.  

 
 

17.24  
త�� �   ఓం   ఇ�� �హృత�    యజ��నతప:���:   I  
�పవర���   ����� :   సతతం   �బహ� ����   II  

 
 

అ��ద�   

అం��  ��స��య���ర�  యజ��,  �న�,  తప�� ల�  ���       
తత�� ���  ������  �ం�ట�  ���  ఎల��� ��  ‘ఓం’  అ�  పద��         
��రం�ం��.  

�ష� �   
‘ఓం  త�� �� :  పరమం  పద�’  (ఋ�� ద�  1.22.20)-  ���   �దపద� ��         

పరమభ� ��  పర��శయ��.  ������న  ��కృ�� �  �ర�  �యబ�       
�ర� �ల�� �   ప��ర�త� ��   �శ� య��   ���ంప���.  

 
 
 

17.25  
త�త� న�స�� య   ఫలం   యజ�తప:���:   I  
�న���శ�    ���:   ��య��   ���ం��:   II  

 
 

అ��ద�   

�న��  ప�  �ధ��న  యజ��,  తప�� ,  �న�ల�       
ఫ���ర�త��  ‘త�’  అ�  పద��  ��  ఒన�ంపవ��.  ��క        
బంధన�ల  �ం�  ��వ�ట�  అ��  ఆ�� �� క  కర� ల  �ఖ�         
�ప�జన�.  

�ష� �  
ఆ�� �� క  ����  ఉద��ంపబడ  వ�నన� �  �న��  ��క�భ�  �ర�        

వ� �ంప��.  ఆ�� �� క  �జ� �న�  అన�  భగవ��మ�న�  ���  ��ట  య��         
చరమ�భ�   �ర�   సమస�   కర� ల�   �యవ��.  
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17.26   -   27  

స�� �   ����   చ   స��� త�త� �జ� �   I  
�పశ��   కర� �   త�   సచ� బ�:   �ర�   �జ� �   II  

 
య��   తప�   ��   చ   ���:   స��   �చ� �   I  
కర�    �వ   తద��యం   స��� ���య�   II  

 
 

అ��ద�   

ఓ  పృ����!  భ� ��క �  ��  యజ��న�  పరతత�� �  పరమల�� �.  అ�         
‘స�’  అ�  పద��  ��ంపబ��.  అ��  యజ���  ��  కర�  �డ  ‘స�’           
అ��  ��వబ��.  అ��  పరమ  సత� �న�  అ��ణ�న  యజ��,        
తప�� ,  �న�  వం�  �ర� �ల�� �  పరమ����  సంతృ��  �ర�        
�యబ��.  

�ష� �  
‘�పశ��  కర� �’  �క  ��� క �  ధర� ��  అ�  పద��  గర� �రణ�         

�ద��  ���ంత�  వర�  మ���  �వన  ప���కరణ�న�  ��క        
�గంథ�లం�  అ�క�న  ���కర� �  ��ంపబ�నవ�  ��ం��న� �.  అ��       
ప���కరణ  ��న��  ���  చరమ���  �ర�  అ�స�ంపబ��.  అ��        
�ర� �  ల�� ం�  యం��  �న��  ‘ఓం  త�  స�’  అ�  మం�త�ల�          
ఉచ� �ంపవ�న�  ఆ��ంపబ�న�.  ఇక� డ  ‘స�� �’  మ��  ‘����’  అ�        
పద��  ఆ�� �� క  ����  ��ం��న� �.  కృష��తన� �న  వ� �ం�ట       
‘సత�� �’  అనబ��.  కృష��తన�   �ర� �ల�  సం�ర���  ఎ��న��  ‘���’        
అనబ��.  ��కృ�� �  ��� న  �వ� �� న  �షయ��  భ��ల  �ంగత� �న        
స� ష�మ�న�  ��మ�� గవత�  (3.25.25)  నం�  ‘స�ం  �పసం��’  అ�  పద�         
�� �  �ప� బ�న�.  స�� ంగత� �  ���  ఎవ� ��  �వ� �� న��  �ంద�ల�.        
మం�త���  ఒస�న�� �  ��,  య��   ప�త��  ధ�ంప  ��న�� �  ��         
���  ‘ఓం  త�  స�’  అ�  పద�ల�  ఉచ� �ం��.  అ��  అ�� రక��న          
య�� చరణ�  లంద�  ల�� �  ‘ఓం  త�  స�’  అ�  ������.  ‘తద� �య�’          
అ�  పద�  భగ����  సంబం�ం�న  ���ర� �  ల�� ం��  ��ం��.        
అన�  భగ���  మం�ర�  నం�  �ప�ద��  �ద��  ��ట,  మం�ర         
�ర� �లం�  సహక�ం�ట  �క  భగ���  �భవ  �� ��  �ప�ర�  ��ట  వం�          
�వల  న�� ం��  అ�  ��ం��న� �.  ఈ  �వ� ��న  ‘ఓం  త�  స�’  అ�           
పద��  సమస�  �ర� �ల�  సం�ర���  సఫల�న�� ట  �ర�  అ�క        
�ధ���   ఉప��ంపబ�   �ం��.  

 
 
 
 
 
 
 



సప�ద��� య�                      భగవ��త   య�తథ�  

 
17.28  

అ�శద��   �తం   దత�ం   తపస�ప�ం   కృతం   చ   య�   I  
అస��� చ� �   �ర�   న   చ   త��� త�    �   ఇహ   II  

 
 

అ��ద�  

ఓ  ��� !  పరమ����  యం�  �శద���ం�  యజ��,  �న�  ��  తప��           
�ప�న  �యబ�న��న�  అ�శ� త�.  అ�  ‘అస�’  యనబ��.       
అ��కర�    ఈ   జన� �   నం��   మర�నంతర�   �డ   ��ప�గ�.  

�ష� �   
ఆ�� �� క  ల�� �  ��ండ  �యబ�  యజ��న�,  �న�న�  ��        

తప�న�  ��ప�గ�  �గల�.  క�క�  ఈ  ��క�  న�స�ం�  కర� �         
�య�ల�  �ప� బ�న�.  �స�వ�న�  �ప�కర� �  ������న  ��కృ�� �       
�ర�  కృష��తన� ��  �యవ��.  అ��  �శద�  మ��  త�న  �� �శ�  ��ం�          
��  కర� ల  వలన  ఎ��  ఫల�  ల�ంప��.  ��క  �గంథ�  ల�� ం�  యం��           
������  యం�  �శద��  ఉప��ంపబ�న�.  ��ప�శ�ల  న�స�ం�ట�       
��కృష�భగ���  అవ�హన�  పరమ  ల�� �.  ఈ  ��� ంత�ల�  ��ంప�ం�        
ఎవ� ��  �జయ��  ��ంప  ��.  క�క�  ఆరంభ�  �ం��  ������న         
ఆ�� �� ���� �  �� �శ�  న�స�ం�  కృష��తన� ��  కర� �న�ం�ట      
అ�� త�మ�న   పధ��.   సర� ��   సఫల�   ��ట�   అ��   ఉత�మ   �ర��.  

 
బద����  యంద�  జ��  �వతల�  �త��త�ల�  ��  ����  వం�         

య�ల�  ��ం�ట�  ఆక� �ంపబ���.  సత�� �ణ�  రజస��  �ణ�ల       
కం��  ���న�.  ��  �పత� ���  కృష��తన� �  నం�  �ల��న��        
���ణ�ల�  అ��డ��.  �కమబద��న  ఉద�రణ  ��న�  ఉన� ప� ���       
ఎవ�న�  �ద�భ��ల  �ంగత� �  �� �  �పత� ���  కృష��తన� �  నం�        
�ల�నగ��న�  అ�  ��� �  ఉత�మ  �ర��  �గల�.  అ��  ఈ  అ�� య�న          
ఉప��ంపబ�న�.  ఈ  ��న�  నం�  �జయ��  ��ంప��న�  �న��        
�దట  అ���న  ఆ�� �� ���� �  �ం�  అత�  �� �శ�  న�స�ం�  ��ణ�         
�ందవ��.  అ�� �  అత�  ������  యం�  �శద��  �ం�ం�ం��నగల�.        
�ల�కమ�న  అ��  �శద�  ప�పక� �న��  అ��  భగవ�  ��మ�  ��వబ��.         
అ��  ��మ�  ��లంద�  పరమల�� �.  క�క�  �ప��క� �  �పత� ���        
కృష��తన� ��   అవలం�ంపవ��.   ఇ��   సప�ద��� య�   సం�శ�.  

 
��మద� గవ��త   యంద�   ‘�శ�� �తయ   ��గ��’   అ�  

సప�ద��� య�న�   భ� ���ంత   �ష� �   స�ప��.  
-----  

  



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
అ�� ద��� య�  

ఉపసం�ర�   –   స�� � స�   �క�   
ప��ర�త� �   

 
 

18.1  
అ��న   ఉ�చ   

స�� � సస�    మ���   తత�� ��� �   ����   I  
�� గస�    హృ��శ   పృథ�� ���దన   II  

 
 

అ��ద�   
అ����  ప���  :  ఓ  మ���!  ��సం�ర!  హృ���!  ��  �� గ�          
మ��   స�� � స�   అ���   �ప�జన��   ����న   ����� �.  
 

�ష� �  

�స�వ�న�  భగవ��త  ప���  అ�� య�ల��  ���న�.  ఈ  �ప��త        
ప����దవ  అ�� య�  ఇంతవర�  చ�� ం�న  అంశ�ల  ��ంశ��       
��న  అ�బంధ�.  �������  ��  భ� ��క �  �వ�  ��త  పరమల�� మ�         
�తయంద�  �ప�  అ�� య�  నం��  ������న  ��కృష�భగ���       
��� ��� �.  అ��షయ�  ఈ  అ��ద��� య�న  పరమ  రహస� �న       
��న�ర���  సం�గ�ంపబ�న�.  ��  ఆ�  అ�� య�  లం�  :  “���మ�         
స�� ��...”  (6.47)  అన�  “తన  యం�  న��   ��� �  స�  �ం�ం���          
��లంద���  అ�� త���”  అ�  భ� ��క �  �వ�  ���న� �యబ�న�.  ఇక        
మధ� �న�   ఆ�  అ�� య�లం�  �ద�  భ� ��క �  �వ  మ��  ��  స� �వ          
ల�ణ���,  కర� �  చ�� ంపబ�న�.  �వ�  ఆ�  అ�� య�లం�  ��న�,        
స�� � స�,  �� న  మ��  ఉన� త  �పకృ�  స� �వ��,  భ� ��క �  �వ  య�న�          
వ� �ంపబ�న�.  ‘ఓం  త�  స�’  అ�  పద�ల�  ��ంపబ�  పరమ����         
సంబంధ���  సమస�  కర� �  �యబడవ�న�  ��ంశ��  �ప� బ�న�.       
భగవ��త  �క�   ఈ  �డవ  �గ�  భ� ��క �  �వ  తప�   మ���  అ��  ��త            
పరమ  �ప�జన�  ��లద�  �పక�ం�న�.  ��� ��� ల�  మ��  ‘�బహ�         
��త�’ల�  (��ంత  ��త�ల�)  ఉ�హ�ం�ట  �� �  ఈ  �షయ�        
సమ��ంపబ�న�.  �ంద�  అ�� త���  ‘��ంత  ��త�’ల  ��నమంత�       
తమ  ���   అ�న��  ��ం��.  ��  ��కృష�భగ���  స� య��  ‘��ంత         
��త�’ల�  కర �  మ��  �� త.  క�క  �స�వ�న�  అ�  భ� ��క �  �వ  �క�            
అవ�హన�  ఉ���ంపబ�న�.  ఆ  �షయ�  పంచద��� య�న  �వ�ంపబ�న�.       
సమస�  ��క  �గంథ�ల�  (��స��ల�)  భ� ��క �  �వ�  పరమల�� ��        
�వ�ంపబ�న�.   అ�   �షయ��   భగవ��త   �డ   �వ�ం��న� �.  

�� ���� య�న  సమస�  �షయ�ల  ��ంశ�  వ� �ంప  బ�న���,       
ఈ  అ��ద��� య�న  సర�   ఉప�శ�ర�  ��పబ�న�.  �� గ�  మ��        
�పకృ�  ���ణ�ల�  అ�త�న  �������  ��త  �ప�జనమ�       
��ంపబ�న�.  అ����  ఇక� డ  �� గ�  మ��  స�� � సమ��  భగవ��త        



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
యంద�  �ం�  �ప�� క  �న�   �షయ�ల�  స� ష���  ����న���  ఆ  �ం�          
పద�ల   �వ��   ���మ�   ప����� �.  

 
��కృష�భగ���  ఉ���ం�  ప�కబ�న  ‘హృ��శ’  మ��  ‘����దన’       

అ�  పద��  ��� �  ���న� త�  క���న� ���.  ఇం�����డ�  ��కృ�� �        
హృ����.  అ��  ��కృ���  ఇం��య�ల�  �ప��  అ��  మన�� ం��  �ం�ట�         
మన�  �డ� డగల�.  క�క�  ��  సమ���డ�న���  సమస���  సం�గ�ం�        
���మ�  అ����  ������  ����� �.  అ�న�  ���ల�       
�ల� బ��  సం�హ�ల�  ��  క���ం�ట�  అ����  ���  ��కృ�� �        
‘����దన’  అ�  సం��ం�  ��� �.  ��  అ���  భగ����        
సంహ�ంపబ�న  భయంకర  ����.  అ����  తన  యంద�  అ��  సం�హమ�         
����   ఇ�� �   ��కృ���   సంహ�ంపవ�న�   ఆ�ం�ం���� �.  

 
 
 

18.2  
��భగ���చ   

��� నం   కర� �ం   �� సం   స�� � సం   కప�   ��:   I  
సర� కర� ఫల�� గం   ����� � గం   �చ��:   II  

 
 

అ��ద�   
��కృష�భగ���  ప���  :  ��క�ంఛల�  ��న  సమస�  కర� ల�        
త� �ం�ట�  స�� � సమ�  ����  ప�క�,  సర� కర� ల  ఫల��       
���ట�   �� గమ�   ���మం��   ప����.  

�ష� �    
ఫల�ల  �ర�  కర� ల  �న�ం�ట�  �శ� య��  ���  �ట�వ��.        

ఇ��  భగవ��త  ఉప�శ�.  ��  �పగ��  ��న  ఆ�� �� క  ��న��  ����           
�ర� �ల  �న� ��  ��వ��.  ఈ  �షయ�  ���  ��క�లం�  స� ష��         
�యబ��.  ఏ�ఒక  �ప�� క  �ప�జన�  �ర�  యజ��  �చ�ం�  ��న��         
��క  �గంథ�లం�  �� ��ంపబ��న� �.  ఉత�మ  ����  �ం�ట�  ��        
ఊర�� �క�ల�  �ం�ట�  �యబ�  ���   �ప�� క  యజ���న� �,  ��కల�        
���త�ల�� �  యజ��ల�  ��వవ��.  అ�న�  హృదయ  ప���కరణ�       
��  ఆ�� �� క  ��న�  నం�  ���వృ��  �ర��  �యబ�  యజ��ల�         
ఎన� ��   త� �ంప��.  

 
 
 
 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.3  

�� జం   �షవ��� �   కర�    ���ర� ��ణ:   I  
యజ��నతప:కర�    న   �� జ��   �ప�   II  

 
 

అ��ద�  
సర� �మ� కర� �  �ష�  వ�  �� జ� �ల�  �ంద�  ��� ం��       
ప����.  అ�న�  మ��ంద�  ����  త��న  య�� �  కర� ల        
�న� ��   ��వ�ద�   ప����.  

�ష� �   
��క  �గంథ�లం�  ���స� ద��న  అ�క  కర� �  గల�.       

ఉ�హరణ�  యజ��  నం�  జం�బ��  సమ�� ంప  వ�� న�  ��పబ�న�.        
అ�న�  �ంద�  అ��  జం�బ�  అ�న�  అత� ంత  �యమ�  ప����.  ��క          
�గంథ�లం�  యజ�సమయ�న  జం�బ�  ఆ��ంపబ�న�  �స�వ�న�  ఆ       
ప��  వ�ంపబ�న���  ��ంపబడ�.  జం��న�  �తన  జన�   �స�ట�        
యజ��  �క�   ఉ��శ�.  యజ��న  వ�ంపబ�న  �దప  జం��న�  ��� ���         
�తన  జం�  శ�ర�  ��  ��  ��� ���  �ంట�  �నవజన� �  ��          
అం�ంపబ�  �ం��.  ��  ఈ  �షయ�న  మహ��ల  యం�  �న�          
అ���య��  గల�.  జం�బ�  ����  ��ద�మ�  �ంద�  ప�క�,  ���   �ప�� క          
సమయ�లం�  అ�  స��న�న�  మ��ంద�  ప����.  యజ�కర� �       
సంబం�ం�న  ఈ  ��� ���య�  ల�� �  ఇ�� �  స� య��  భగ����        
ప�ష� �ంపబ��న� �.  

 
  
 

18.4  
�శ� యం   ����   త�త   �� �   భరతసత�మ   I  
�� �   �   ��ష�� �ఘ   ���ధ:   స�ర� �� �త:   II   

 
 

అ��ద�   
ఓ  భరత���� !  ��ష�� ��!  �� గ��  ��� న  �  �ర�య��  ఇ�� �         
ఆల�ం��.   ��స��లం�   అ��   �� గ�   ��   �ధ�ల�   �ప� బ�న�.  

 
�ష� �    

�� గ��  ���   అ�క  అ���య  �ద��న� �  ������న       
��కృష�భగ���  ఇక� డ  ���డ  తన  �ర �య��  ��య�య��� �.  ���        
���ర �య��  మన�  ��ంపవ��.  సత� ��  ప���ం�న�,      
�ద�ల�న�  భగ����  స� య��  ఏర� రచబ�న  ��ధ  �యమ��.  ఇక� డ        
భగ���  స� య��  �పత� ��  ��� �.  అత�  ప��ల�  ��  �ర �య��         
�గ�ంపవ��.  ఏ  ��క  �పకృ�  �ణ�  నం�  �ర� �ంప  బ�నద��  �షయ�          
న�స�ం�   �� గ��   �� �ంపవ�న�   భగ���   ������ �.  
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18.5  

యజ��నతప:కర�    న   �� జ� ం   �ర� �వ   త�   I  
య��    �నం   తప�� వ   �వ��   మ����   II  

 
 

అ��ద�   
యజ��,  �న�,  తప��   అ��  కర� ల�  ఎన� ��  త� �ంప��.  ���         
తప� క  ఆచ�ంపవ��.  �స�వ�న�  యజ���,  �న��,  తప��       
మ��� ల�   �డ   ప��త�న�� �.  

�ష� �   
���  �నవ  స�జ  ���వృ��  �ర�  కర� ల�  �యవ��.  �న��         

ఆ�� �� క  ��త�  ��న�  ��గ�ంప  ��ట�  అ�క  ప���కరణ  ��న��         
గల�.  ఉ�హరణ�  ��హసం�� ర�  అ��  ప���కరణ  ��న�ల�  ఒక��        
ప�గ�ంపబ�న�.  ���  ‘��హ  యజ��’  అ�  ��వబ��.  గృహసంబంధ�ల        
న�� ం��  ������  స�� � స��  �� క�ం�న  వ� � �  అ��  ��హ  సం�� ర�         
��త� �ంప  వ�� �?  అ�  �పశ� �  స��న��  �నవక�� న��       
ఉ���ంపబ�న  ఏ  యజ���న�  ��వ�ద�  భగ���  ఇక� డ  ��� ��� �.        
‘��హయజ��’  �న��  మన�� �  �యం��ం�ట�  ఉ���ంపబ�న�.  ���       
అత�  మన��   ఆ�� �� ��వృ���  �వల�న  �ం��  �ం��.  క�క  ���         
��మం��  ఈ  ��హయజ��  ���� హ�య�న�.  స�� � ��శమ�  నం�న�        
��  �డ  ఈ  ��హ  యజ���  ��త� �ంప  వ�� �.  స�� � ��  ���ల�          
సంపర� ��  క���ండ��.  ��  స�� � ��శమ�న�  ��ంద�న�   ఆ�శమ�       
��  ��  ��హ�  ���న�ద�  �వ�  ��.  ��న�   ��త  ���  యం�న� ��           
�వ��  ��హపధ��  �� �  �ర� �  �� క�ంపవ�� �.  �� �ష���న  యజ��        
ల�� ��  పరమ����  �ం�ట  �ర�  ఉ���ంపబ�న�.  క�క�  ఆరంభ���        
యం�  ���  ��వ��.  అ��  �న�  హృదయ  ప���కరణ�  ��� నబ�న�.         
ఇ�వర�  ���న��,  �న�  ����న  ���  అం�ం�న�  అ�  �న��         
ప��ర��న   ఆ�� �� క   �వన�   ��న�   న��ంపగల�.  

 
 
 

18.6  
ఏ�న� �   �   క�� �   సఙ�ం   త� �� �    ఫ��   చ   I  

  కర��� ��   �   �ర�   ��� తం   మత�త�మ�   II  
 
 

అ��ద�   
ఓ  ��� !  ఈ  కర� ల�� ం��  ఆస� �  ��,  ఎ��  ఫ���  ��  ��ం�           
స� ధర� మ��   �వన�   ఒన�ంపవ��.   ఇ��   �   ��   అ���య�.  

 
�ష� �   

యజ���న��  ప��త�  ��న����న�  �న��  ��  �� �       
ఎ��  ఫల��  ఆ�ంప��.  అన�  ��త�  నంద�  ��క  అ�� దయ�న�         
�డ� �  యజ��ల�  ��వవ��  ��,  ��త��  ప��త�  ��  ఆ�� �� క         



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
����  ఉద��ం�  యజ��ల�  �న��  ��వ��.  కృష��తన� �న�  �డ� �        
�ర� �ల  న�� ం��  ��త� �ంపవ��.  ��మ�� గవత�  నం�  �డ       
��కృష�భగ���  భ� ��క �  �వ�  �����  ఎ��  �ర� ��న�  అం�క�ంప        
వ�న�  �ప� బ�న�.  ధర� �న�  అ�� త�మ  �ప�ణ���.  ��కృష�భగ����       
భ� ��క �  �వ  ��ట�  �డ� �  ఎ��  యజ��ల�న�,  �న�ల�న�  మ�  �          
ఇతర   �ర� �ల�న�   భగవద� ���   అం�క�ంపవ��.  

 
 
 

18.7  
�యతస�    �   స�� � స:   కర� �   �పపద� �   I  
��త�స�    ప��� గ�� మస:   ప����త:   II  

 
 

అ��ద�   
��� క �  ధర� �ల�  ఎన� ��  ��వ��.  �హ�రణ�న  ఎవ� �న�       
తన  ��� క �  ధర� ��  ���న�  అ��  �� గ�  త��ణ�న�        
సంబం�ం�న��   �ప� బ�� .  

�ష� �  
��క�న  తృ��  �ర�  �యబ�  కర� ల�  తప� క  ��వవ��.  ��         

�న��  ఆ�� �� �న� ��  �డ� �న�వం�  �ప�ద��  �ద��  ��ట,       
భగ����  ���ం�ట,  �ప�ద��  �గ�ం�ట  వం�  �ర� ��  ��త�        
ఆ��ంపబ�న�.  స�� � ��శమ�  నం�న�   వ� � �  తన�ర�  స� య��       
ఆ�ర��  వం���ద�  �ప� బ�న�.  స�� � ��న  ���  తన�ర�       
వం���ట  ��ద��  ��  ������  �ర�  వం�ట  ��ద��  ��.  అ��          
స�� � �  తన  ��� �  కృష��తన�   ��గ��  �డ� �  ��హ  సం�� ర��  �త�          
జ��ంపవ�� �.  ఒక�ళ  అత�  అ��  �ర� �ల�  త� �ం�న�  ��        
త��ణ�న   వ� �ం�న�డ��.  

 
 
 

18.8  
�ఃఖ��� వ   యత� ర�    �య� �శభ�త�� ��   I  
స   కృ��    �జసం   �� గం   �వ   �� గఫలం   ల��   II  

 
 

అ��ద�   
�ఃఖకర�ల�  ��,  �హ�న�  అ�కర� �  క��న�  భయ�  వలన  ��         
ఎవ�న�  ��� క �  ధర� �ల�  త� �ం�న�  అత�  ���  ర��ణ�        
నం�  �� గ�న�� న�డ��.  అ��  �ర� �న� ��  �� గ�  నంద�       
ఉన� త����   క�గ�య��.  

�ష� �   
కృష��తన�   మం�న� ��  ��  �మ� కర� ల�  ����� న��      

భయ��  ధ�ర�న�  ��వ��.  ఒక�ళ  ప���ట  �� �  తన  ధన��         



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
కృష��తన� �న�  ����ంప  గ��న�  ��  �బహ� ��ర��  నం�       
��ద��ట�  తన  �ద��న  కృష��తన� �న  ��గ�  ��ంప  గ��న�  అత�         
భయ��  �క  కర� �  కష�తర�ల�  ��  ��ం�  ���  ��వ��.  అ��  �� గ�           
తప� క  ర��ణ�న�  సంబం�ం�న�.  ర��ణ  కర�   ఫ�త��� ��       
�ఃఖ��త�గ�  ఉం��.  అ��  �వన�  �న��  కర� �  �� గ�  ��న�         
�� గఫల��   ఎన� ��   �ంద�ల�.  

 
 

18.9  
�ర� ��� వ   యత� ర�    �యతం   ��య�   ��న   I  
సఙ�ం   త� �� �    ఫలం   �వ   స   �� గ:   ���� �   మత:   II  

 
 

అ��ద�  
ఓ  అ���!  తప� క  ఒన�ంపవల��  �న� ం�న  తన  స� ధర� ��        
�ర� �ం��,  సమస�  ��క  సంపర� ��  మ��  స�� ఫ�స� ��       
త� �ం��   ��   �� గ�   ���� కమ�   �ప� బ��.  

�ష� �   
��� క �  ధర� �ల�  ఇ��  �వన��  �ర� �ంపవ��.  �న��       

ఫల�ల  �డ  ఆస� �  ��ం�  వ� �ంపవ��.  అం���ండ,  అత�  �ణ�ల         
�ం��  ��వ�  �ండవ��.  కృష��తన�   వం��న  వ� � �  ఏ��  క�� �ర��         
ప����న� �  క�� �ర�  ప��  సర� స� మ�  ��ం�  ��త� � �  �ం�ట        
��,  క�� �ర�  నంద�  ��� �ల�  అనవసర  �ంగత� ��  క���ం�ట  ��         
�య�.  �వల�  ��కృ�� �  �ర�  ��త�  అత�  కర� �న�ం��.  ఫల��         
��కృ�� న�   అ�� ం�న��   అత�   ఆ�� �� క��   వ� �ంచన�డ��.  

 
 
 

18.10  
న   �� ష�� �శలం   కర�    �శ�   ��షజ��   I  
�� �   సత�� స����    ���   �న� సంశయ:   II  

 
 

అ��ద�  
అ�భ  కర� ల  �డ  �� ష�  ��,  �భకర� ల  �డ  ఆస� ���  �న��          
సత�� �ణ���డ�   ����న   �� ��   కర� �డ   ఎ��   సంశయ��   ఉండ�.  

 
�ష� �   

కృష��తన�   యం�న�   వ� � �  �క  సత�� �ణ  సంప�� �న  వ� � �  తన         
�హ�న�  �ధ�  క��ం�  �షయ�ల�  ��  �న�ల�  ��  �� �ంప�.  తన          
��� క �  ధర� �ల�  �ర� �ం�ట  వలన  క��  ఇబ� ం�ల�  భయపడక,  అత�         
త�న  సమయ�న  మ��  త�న  �ప�శ�న  కర�   �న�ం��.  ఆ�� �� క���         
యం�  ����న�   అ��వ� � �  అత� ంత  ��  సంప�� డ��  మ��        
��న�ం�   కర� ల   �డ   సంశయ   ర��డ��   �� �ంపవ��.  



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.11  

న   �   �హభృ�   శక� ం   త� ��ం   క�� ణ� �షత:   I  
య��   కర� ఫల�� �   స   �� �త� ��య�   II  

 
 

అ��ద�  
�హ���న���  సర� కర� ల�  త� �ం�ట  �క� ��  అ�ధ� �న      
�షయ�.  ��  కర� ఫల�ల�  �� గ�న�� న��  ��త�  �జ�న  �� �        
యనబ��.  

�ష� �   
�న��  ఏ  సమయ�  నం�  �డ  కర� �  త� �ంప�లడ�  భగవ��త         

యం�  �ప� బ�న�.  క�క�  ��కృ�� �  �ర�  కర� �న�ం��,  కర� ఫల�ల        
న�భ�ంపక  ��కృ�� ��  సర� ��  అ�� ం���  �జ�న  �� �  యనబ��.  �         
‘అంత���య  కృష��తన�   సంఘ�’  నం�  స�� �న  ప���  తమ  ��� లయ�         
లం�  ��,  క�� �ర�లం�  ��,  ఇతర  �ట���  క��ం�  ప���న�  ��          
సం��ం�న  ��నంత��  సంస��  ఇ�� ����.  అ��  మ��� �  �స�వ��        
స�� � �ల�,  స�� � ��శమ�  నం�  �ల��న��  �ర�  �ప� వ�� �.  ఇక� డ        
కర� ఫల�ల�  ఏ  �ధ��  �� గ�  �యవ��  మ��  ఎ��  �ప�జన�న�         
కర� ఫల�ల�   త� �ంపవ��   ఇక� డ   స� ష�ప�పబ�న�.  

 
 
 

18.12  
అ�ష��ష�ం   ��శం   చ   ���ధం   కర� ణ:   ఫల�   I  

భవత� �� ��ం   ��త�    న   �   స�� � ��ం   క� ��   II  
 
 

అ��ద�   
�� ��న�వం�  ���  మర�నంతర�  ఇష��,  అ�ష��,  ఇ���ష�       
��శ�  అ�  ���ధ  కర� ఫల��  క���న� �.  ��  �జ��  స�� � స         
��త�  నం�న�   ���  ��త�  �ఖ�ఃఖ�ల�  క��ం�  అ��        
ఫల��   క��ట��.  

 
�ష� �   

��కృష�భగ����  తన�  గల  �త�   సంబంధ  ��న��  వ� �ం�        
కృష��తన� వం��  సర� �  ����  �ం��.  క�క�  మర�నంతర�  అత�        
తన   కర� ఫల�ల�   ��ం�ట   ��,   �ః�ం�ట   ��   జరగ�.  

 
 
 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.13   

పం���   మ���   �ర��   ��ధ   �   I  
�ం��    కృ���   �����   �ద��   సర� కర� ��   II  

 
 

అ��ద�   
ఓ  మ���డ�న  అ���!  ��ంత�  న�స�ం�  సర� కర� �       
���ం�ట�   ఐ�   �రణ��   గల�.   ��   ���   ��ం�   ���.  

 
�ష� �   

�ప�కర� �  �డ  ఫల�  �శ� య�న��  కృష��తన� వం��  ��  ��  కర� ల         
�ప�ఫల�ల�  �ఖ�ఃఖ�ల�  అ�భ�ంపడ�ట  ఎ��  సంభవ�?  అ�  �పశ�         
ఉద�ంపవ�� �.  ��  ఇ�  ఎ��  �ధ� మ��  ��య  ��ట�        
��కృష�భగ���  ��ంత  తత�� ��  ఉదహ�ం�  ��� �.  �ప�  �ర� �న��        
ఐ�  �రణ��  గలవ��  మ��  ఆ  �ర� �ల  ����ర�  �న��  ఈ  ఐ�           
�రణ�ల�  ప���ంప  వ�న��  భగ���  ��� ��� �.  ‘�ంఖ� �’  అన�        
��న�ండ�.  అ��,  ‘��ంత�’  ��ప����న  ఆ��� లంద��  ఆ��ంపబ�న       
��న�  �క�   చరమ  స� �ప�.  ��  శంక���� �  ��  ��ంత  ��త�ల�          
య�తథ��  �� క�ం��.  క�క  అ��  ����క  �గంథ�ల  �ప�ణ��  సర� �         
�గ�ంచవ��.  

 
సర� ���ల  చరమ  �యం�తణ  పర��� �  యం�  కల�.  ఇ�  �షయ�         

భగవ��త  (15.15)  నం�  :  “సర� స�   �హం  హృ�  స�� �ష�:”-  పర��� �          
�ప��క� ��  ��  �ర� కర� ల�  ������  అత��  ��ధ  కర� ల  యం�         
�ల��� ��� �.  అంతర�  �ం�  క��  అత�  �� �శ�  నం�  �యబ�         
కృష��తన�   కర� �  ఈ  జన� యం�  ��,  మ�జన�   యం�  ��  ఎ��  �ప�చర� �           
క�గ�య�.  

 
 

18.14  
అ���నం   త�   క��    కరణం   చ   పృథ�� ధ�   I  

���శ�    పృథ�   ���    �వం   ���త   పంచమ�   II  
 
 

అ��ద�   
�ర� �� న�  (�హ�),  కర�,  ���ం��య��,  ��ధ��న  యత� ��,       
�వ��   పర��� �   అ�న�   �ర� �   నంద�   ఐదంశ��   �న� �.  

 
�ష� �    

‘అ���న�’  అ�  పద�  �హ��  ��ం��.  �హ�  నంద�  ఆత�          
కర� ఫల�ల�  సమ��� ట�  వ� �ం��న� ం�న  ‘కర �’  యనబ��.  అ��       
ఆత� �  �� త  మ��  కర �  అ�  శృ�యం�  ��పబ�న�.  “ఏష  �  �ద��   �స� �� ”            
(�ప�� ప�ష��  4.6).  ఇ�  �షయ�  “��   త  ఏవ”  (2.3.17)  మ��  “క��            
���� ర �వ�� �”  (2.3.31)  అ�  ‘��ంత  ��త�’ల  �� �  ఇ�  ��� �ంపబ�న�.         



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
ఇం��య��  కర� �ధన��.  అ��  ఇం��య�ల  �� �  ఆత�   ��ధర���        
వ� �ం��ం��.  �ప��ర� �న�  ��ధ  యత� ��  అవసర��.  ��       
�న��  ఆ  �ర� క�ప�  ల�� ��  ����  �ప�న  హృదయ�  నం�         
�ల��న��  పర��� �  సంకల� �  �న�  ����  ఆ�రప��న� �.       
పరమ����  అ�� ం��  పరమ�రణ�.  ఇ��  ప����ల�  హృదయ�  నం�        
�ల��న��  పర�త�   �� �శ�న  కృష��తన� �న  వ� �ం���  సహజ�గ  ఎ��        
కర� �త�  బ���  ��.  సం�ర�  కృష��తన� వం��  �వ��  ��  �ర� �ల�  ఏ          
�ధ�గ�  ��� �  ��.  సర� �  �వ� సంకల� �,  పర�త� ,  ������  �న�         
ఆ�రప�   �ం��.  

 
 
 

18.15  
శ�ర�ఙ� ��ర� �   కర�    ��రభ�   నర:   I  

�� యం   �   �ప�తం   �   పం��   తస�    �తవ:   II  
 
 

అ��ద�   
శ�ర�  �త�,  మన��   �త�,  ���   �త�  �న��  ��         
�� ��� య   కర� ల�� ం���   ఈ   ఐ�   అంశ��   �రణ��.  

 
�ష� �  

ఈ  ��క�న  ‘�� య�’  మ��  ‘అ�� య�’  (�ప�త�)  అ�  పద��  ఎం�          
�ప�న�న�.  ���� �శ�ల  న�స�ం�  �యబ�  కర� �  �� య�న�.  ���        
��ద���  �యబ�  కర� �  �ప�త  కర� ��  ��యబ��న� �.  ��  ఏ         
�ర� �న�న�  ��  సం�ర�  �ర� హణ  �ర�  ఈ  ఐ�  అంశ��  అత� ంత          
అవసర��.  

 
 
 

18.16  
త��వం   స�   క�� ర��� నం   �వలం   �   య:   I   
పశ� త� కృత����� న�    స   పశ� �   �ర� �:   II  

 
అ��ద�   

క�క  ఈ  ఐదంశ�ల�  ప���ంపక  తన�  కర��  ��ం���  �క� ��         
������.   అ��   ���   �షయ�ల�   య�ర�దృ���   �ంచ�� .  

 
�ష� �   

పర�త�   హృదయ�  నం�  ����  �ప�న  �ల��  తన  �ర� క�ప�ల�         
�ర� �ం���� డ�  ���న  వ� � �  ఎ�గ�ల�.  �ర� �� న�న  �హ�,  కర �,        
ఇం��య��,  �పయత� �  ల�న�  �ర� �  �క�   ��క  �రణ��  ��         
పర��� �,  ������  చరమ  �రణ�  ��� �.  క�క  ఈ  ���  ��క          



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
�రణ�ల�  ��ండ  పరమ  �రణ��  �డ  ప���ంపవ��.  పర��� �        
�ంచ���   ��   కర �న�   ��ం��.  

 
 

18.17  
యస�    �హంకృ�   ��   ���ర� స�    న   �ప� �   I  
హ��    �   స   ఇ��   ��న�    హ��   న   �బధ� �   II  

 
 

అ��ద�   
అహం�ర��  �ప����  �����,  ఆస� �  ర�త  ����  క��న  ���         
అ�  �న��  జగ��నం�  జ�ల�  సంహ�ం�న�  సం�ర  �నర� న��        
య��.   అత�న� ��   తన   కర� ల�   ����   ��.  

 
�ష� �   

�ద��  �య�డద�  ��క  అహం�ర�  వలన  క���న� ద�  ఈ  ��క�న         
��కృష�భగ���  అ���న�  ��� ��� �.  అ����  ��  కర �న�  ��ం��.        
��  ��� ంతర�లం�  �చన���  భగ���  గమ�ంప��.  కర� �న�� ట�       
ఒక  �వ� ��రణ�  �క  అ�జ�  ఒక�ం�న�  ��య��  అత�  కర� �  ఎం��          
�యవ��?  ��  కర�   �ధన�ల�,  తన�  కర �గ�,  పరమ����  �వ�          
��ర��గ�  ఎ��న  ��  ఏ  �ర� �  ��న�  �షర���డ��.        
అ����న� ��  �హ�న�  ����.  ��  ����� �.  ��  �ధ� త  అ��         
�వ��  అహం�ర�,  ���కత� �  మ��  కృష��తన� �  �క��ట  �త        
క���ం��.  పర��� �  �క  ������  �� �శ�  (కృష��తన� �)       
న�స�ం�  వ� �ం���  సం�ర�ర�   �న�� న�  సంహ�ంప���  య��.  అ��        
సం�ర��  క��  �ప���య  �త  అత�న� ��  కలత�ంద�.  ఒక  ���  తన          
�అ���  ఆజ�న�స�ం�  వ�ం�న�  అత�  అప�ధ�ష�న�  ����.  ��        
����  తన  స� ంత  �రణ�  �ర�  ఎవ��న�  చం�న�  అత�         
�� య�� న��� న�   ���యబ��.  

 
 
 

18.18  
�� నం   ��యం   ప��� �   ����   కర� �ద�   I  
కరణం   కర�    క���   ���ధ:   కర� సం�గహ:   II  

 
 

అ��ద�   
�� న�,  ��య�,  �� త  అ��  ��  అంశ��  కర� �  ����ంచ�,         
ఇం��య��,  �ర� �,  కర�  య�న�  కర� �క�   ��  అంశ��        
�న� �.  

�ష� �   
�ప��న�  �యవల�న  కర� ల�  ��న�,  ��నల�� �,  �� త  అ�  ��         

అంశ��  ��రణ��  �న� �.  కర� �న�ం�ట�  అవసరమ�      



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
కర� �ధన��,  �ర� �,  కర �  య�న�  �ర� �  నంద�  ��� ంశ��.  ఎవ��         
�యబ�న�  �ప�  కర� నం�  ఈ  ��  అంశ�  �ం��.  �న��  �ర� ��          
��రం�ం�ట�  ���  ���  �ంత  ��రణ  యన�  ���� హ�  అవసరమ��.         
�ర� �  ���ం�ట�  �ర� �  ఊ�ంపబ�  ప��� ర�  ఆ  కర�   �క�          
��� �ప�.  అ��మ� ట  �ర� �  ఆచరణ  �ప��  �ం��.  అన�  ఏ��         
కర� �రం�ం�ట�  ���  �న��  ఆ�చన,  అ���,  సంకల� ��       
�యవల�వ�� �.  అ��  ��రణ  మనబ��.  అ��  ��రణ�  ��స��  �ం�  �క          
ఆ�� �� ���� �  �� �శ�  �ం�  ల�ం�న�  ఒ�రక�గ  ఉం��.  ఆ  �ధ��         
��రణ�  మ��  కర �  ఉన� �� �  �స�వమ�  కర�   ఇం��య  స�య�న         
జ�గబ��.  ఇం��య�ల�  �ఖ� �న  మన��   �డ  అం��  సహక�ం��.        
కర�    యంద�   �ట�� ం�   స��య�   కర�    సంచయమనబ��.  

 
 
 

18.19  
�� నం   కర�    చ   క��    చ   ���వ   �ణ�దత:   I  

��చ� �   �ణసం�� �   య�వ��� �   �న� �   II  
 
 

అ��ద�   
��క�పకృ�  ���ణ�ల  �ద�ల  న�స�ం�  �� న�,  కర� �,  కర�        
య�న�   ��   రక��.   ఇక   ���   ���    �   �ం�   ���.  

 
�ష� �  

చ�ర���� య�న  ��క  �పకృ�  ���ణ  �ద��  ��� ర��  �వ�ంపబ�న�.        
ఆ  అ�� య�న  సత�� �ణ�  ��న�పదమ��,  rrర��ణ�  ��క�వ       
�ప�న�నద��,  త��ణ�  �మ�తన�  మ��  �ంద� �ల�      
�రణ�తమ��  �ప� బ�న�.  ��క�పకృ�  �ణ�ల�� �  బంధ�రణ��      
��  �� ��  �ల�రణ��  ��.  సత�� �ణ�  నం�  ��  �న��  బ���          
�ం��.  అ��  ��ధ  �ణ�ల  న�స�ం�  ��ధజ�ల�  �యబ�  ��ధ  ర�ల          
�జ�  సప�ద��� య�న  ���ంపబ�న�.  ఈ  ��క�న  ���ణ�ల  న�స�ం�        
��ధర�ల  ��న�ల�,  కర �ల�,  కర� ల�  ��  �వ�ంప  ���న� ��        
��కృష�భగ���   ��ప����� �.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.20  

సర� ���   ��కం   �వమవ� య���:   I  
అ�భక �ం   �భ� ��   త�   �� నం   ���   ���� క�   II  

 
 

అ��ద�   
���  అసం�� క  �ప���  �భ�ంపబ�న�  ఆ  ��ల  యం�        
అ�భక ���న� ��  ఆ�� �� క  స� �వ�  ఏ  �� న�  �� �  �ంచబ��        
అ��   �� న�   సత�� �ణ��   ��నద�   ������.  

 
�ష� �   

�వత�,  �న��,  జం���,  ప��,  మృగ��,  జలచర��,  �క� �        
వం�  సర� ��ల  యం�  ఆత� �  ద�� ంప  గల��  సత�� �ణ  �ప�న�న  ��న�          
క��న���డ��.  ���  �ర� కర� ల  న�స�ం�  ��ధ  �హ�ల�  �ం�న�  ఆ         
��ల�� ం�  యం��  ఆత�   గల�.  సప���� య�న  వ� �ంపబ�న��,  �ప�        
శ�ర�  నం��  గల  �వ  శ� �  వ� క �మ�ట�  ������  �వ� శ� ��  �రణ�.  క�క           
భగ���  అ��  ఉన� త  శ� ��  �వశ� �  �ప�న  �ప��హ�  నం��  ��ట          
సత�� �ణ  దృ���  ��ట  య��.  �హ��  నశ� ర��న�  అ��  �వశ� �         
అనశ� ర�.  �హ�  �షయ�న  �ద��ం�ట�  ��లయం�  �ద��       
క��ం��.  బద���త�న  అ�క  ��క  �వ�ప��  ఉం�ట�  �వశ� �  �భ�ంప         
బ�న���  �చ�ం��ం��.  అ��  ���ర  ��న�  ఆ�� ���  యంద�  ఒక         
అంశ�.  

 
 

18.21  
పృథ� �� న   �   య�   �� నం   �����   పృథ�� ��   I  
���   స�� �   ���   త�   �� నం   ���   �జస�   II   

 
అ��ద�   

ఏ  �� న�  �� �  �న�   శ�ర�లం�  �న�   ���న� ��  �న��         
�ం��   అ��   �� న�   ర��ణ   సంబంధ�నద�   �����.  

 
�ష� �   

��క  �హ�  ��డ��,  �హ�  న�ంపగ�  �తన� �  �డ  న�ం���న�         
��ం�  �వ�  ర��ణ��నమ�  �ప� బ��.  అ��  ��న�  న�స�ం�  ��ధ         
�తన� �ల  వృ���రణ��  �హ��  ఒక  ��కం�  ఒక�  �న� ���        
క��ం��.  ���  �తన� ��  �పక�ం�  మ�క  ఆత� �ండ�.  అన�  అ��         
ర��ణ��న�  న�స�ం�  �హ�  ఆత� ��  �హ�న�  అ�త��  మ�క        
ఆత� ��.  అ���� న�  న�స�ం�  �తన� �  య�న�  ��� �క�న�.  �ప�� క        
��త� �ండ�.  ��  ��న  సం�ర��న  ��హ� �  ��త�  సర� �� ��        
ఉం�న��  మ��  ఈ  �హ�  ��� �క  అ��న�  �క�   వ� � �కరణమ��         
��ం�ట  �క  �హ�న�  అ�త��  మ�క  ఆత�   ��  పర�త�   ��  �ద�  ఈ            
�వనల�� ��   ర��ణ�న�   ఫ�త��   జ�ం�న�   ��ంపబ��న� �.  

 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
 

18.22  
య��   కృత� � వ�క�� �   ���    సక �మ   ��క�   I  
అత�� � ర �వదల� ం   చ   త��మస��హృత�   II  

 
 

అ��ద�   
ఏ  �� న�  �� �  �న��  అల� �న��  ఒక  �ర� �  నం�  �రణ�          
మ��  స�� వ�హన�  ��ండ  అ��  సర� స� మ��  �వన�       
ఆస��డ��   అ��   �� న�   త��ణ�న�   సంబం�ం�నద�   �ప� బ��.  

 
�ష� �  

�ప�����  బద���త�న  త��ణ�  నం�  జ�� ం�ట  �త       
��న�   �న��  ‘��న�’  ఎన� ��  త��ణ�  నం�  �ం��.  �న��         
�����ల  �� �  ��  ����క  ��స��ల  �� �  ��  వృ��  ���న��  అత�           
��న�  �హ�  వర�  ప��త�  �ం��.  అ��  ���యం�  అత�         
��స��� �శ�ల  న�స�ం�  వ� �ంపవ�న�  �వన�  ఏ  ��త�  క���ండ�.        
అ�����  ధన�  భగ���.  మ��  �హ�ంఛల�  తృ���ం�ం�ట�  ��న�.        
అ��  ��న�న�  మ��  పరతత�� �� న�న��  ఎ��  సంబంధ�  ��.  అ�         
���  ఆ�ర�,  ��ద,  భయ�,  ��న�ల�  ��న  ప���న��        
స�న�న���.  ఈ  ��క�న  అ���� న�  త��ణ�న�  సంబం�ం�న  ఫల��        
వ� �ంప  బ�న�.  ఈ  �హ�న�  అ�త�న  ఆత� �� న�  ���� క�న�.  ��క�న         
తర� �  �త�,  �న�క  కల� నల  �త�  �యబ�  ��� ంత�ల�  క�� ం�         
��న�  ర��ణ�న�  సంబం�ం�న�.  �హ��  ఏ  �ధ��  �ఖ�ట�వ�న�        
�వన�   సంబం�ం�న   ��న�   త��ణ   ��త�నద�   �ప� బ��.  

 
 
 

18.23  
�యతం   సఙ�ర�తమ�గ�� షత:   కృత�   I  
అఫల���� �   కర�    యత��� ��� క�చ� �   II  

 
 

అ��ద�   
�కమబద��న��,  ఆస� ���ండగ�,  �గ�� షర�త�గ�,  ఫ���     
ర�త�గ�  �యబ�న���న  కర� �  సత�� �ణ�న�     
సంబం�ం�నద�   �ప� బ��.  

�ష� �   
స�జ�  నంద�  వ�� �శమ  ధర� �ల  న�స�ం�  ��స��నం�  �� ��ంపబ�న        

స� ధర� �ల�  ఎ��  ఆస� ���,  �� �త� �  ��  ��ం�  �గ�� షర�త��,        
��� ర ���  ������  ����ర�  కృష��తన� �  నం�  �యబ�న��  అ��        
��స���త��న   స� ధర� ��   సత�� �ణ   �ప�న�   లనబ��.  

 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
 

18.24   
య��   ���� �   కర�    �హం��ణ   �   �న:   I  
��య�   బ���సం   త��జస��హృత�   II  

 
 

అ��ద�  
��  ��కల�  ��ం��నవ�న�  ��ం����  అహం�ర  �వన  �డ�,        
అ�క  �ప�స  �డ�  �యబ�  కర�   ర��ణ�న�  సంబం�ం�నద�        
�ప� బ��.  
 
 

18.25  
అ�బన�ం   �యం   �ం�మన���    చ   ��ష�   I  
���రభ� �   కర�    యత���మస�చ� �   II  

 
 

అ��ద�   
��స����శ�ల�  �ర�ం�  ��ష� ద� ంధ��  ��,  పర�ంస�  ��,       
పర�ఃఖ��  ��  �క� �యక  ��ం�యం�  ఒనర� బ�  కర� �       
త��ణ�న�   సంబం�ం�నద�   �ప� బ��.  

 
�ష� �  

�న��  ��  ��  కర� ల  �వర��  �ప�త� �న�  ��,        
యమ�త  లనబ�  ������  �ప���ల�  ��  జ��  ��� �వల�  వ�� �.         
�ధ� �ర�త��  �యబ�  కర�   సర� �  ���� �శ��న  ధర�   ��� ంత�ల�        
��ద���  �ం��.  క�క  ��శకర���  ప�ణ�ం��.  అ��       
�ధ� �ర�త�న  కర� �  స�  �ంస�  ��  ఇతర  ��ల�  ���  క��ం��.          
�� �భవ��  ఆ�రప�  అ��  �ధ� �ర�త�న  కర� �యబ��.  మ��       
అ�య�� ��  ��ం��  ���న� ���.  ��ం�  ��త�న  ఇ��  కర�         
త��ణ�న�   సంబం�ం�న��   �ప� బ��.  

 
 
 

  18.26  
�క�స��    నహం��   ధృ�� �� హసమ�� త:   I   
�ద�� ���� �� �� �ర:   క��    ���� క   ఉచ� �   II  

 
అ��ద�   

��క  �పకృ�  �ణ�ల�  సంబంధ�  ��ండ,  అహం�ర�  ��ండ,        
జ�పజయ�లం�  ��� ����,  ధృడ�శ� య�  �డ�,  ఉ�� హ�      
�డ�   స� ధర� ��   �ర� � �ం�   కర�   ���� �డ�   �ప� బ��.  

 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
�ష� �   

కృష��తన� వం��  ఎల��� �  ��క  �పకృ�  ���ణ�ల�  అ���  �ం��.        
అం���ండ  అత�  అహం�ర�  మ��  గర� �ల�  �డ  అ���        
�ం��.  క�క  తన  �సగబ�న  కర� �  సంబం�ం�న  ఫల�ల�  అత�         
ఆ�ంప�.  అ�న�  అ��  కర�   ���య�నంత  వర�  అత�ల��� ��        
ఉ�� హవం��  �ం��.  అ��  �ర� �ధన�  క��  � �శ�ల�  �క� �ట�క        
ఎల��� �  ఉ�� హ��  ���ం��.  జ�పజయ�ల�  ప��ం��నక      
అత�  �ఖ�ఃఖ�  లం�  సమ�త���  క���ం��.  అ��  కర �  సత� �ణ�         
నం�   ����   �ం��.  

 
 

18.27  
��   కర� ఫల���� ����    �ం�త� �   ��:   I  
హర����� త:   క��    �జస:   ప����త:   II  

 
 

అ��ద�  
కర� ఫల�ల�  అ�భ�ంప  ���  కర�   మ��  కర� ఫల�ల  �డ        
ఆస���  �ం����,  ��య�,  అ��ప���,  ��  ర����,       
�ఖ�ఃఖ�ల�  చ�ం����  అ�  కర�  ర��ణ��  ��న��గ       
�ప� బ��.  

�ష� �   
��కత� �  ��  ��� ����  మ��  గృహ�ల  యం�  గల  అ�క  ఆస� �          

�రణ��  �న��  ఏ��  ఒక  కర�   ��  కర� ఫల�ల  యం�  ��� �  ఆస� �           
గల��  ఉం��.  అ����  ���ద�రణ�న�  సంబం�ం�న  ��క�  ఏ��త�        
క���ండ�.  ఈ  జగ���  �ధ� �నంత  వర�  ��క��  �ఖవంత�        
����ట�  అత�  ల�� �.  ��రణ��  ���  �ం�  అత�  తన�         
ల�ం�న�  �స� తమ��,  ఎన� ��  న�ంపద��  ��ం��.  అ����       
ఇత�ల  పట�  అ��ప��  ఇం��యతృ���  ఎ��  �ష�ర� ��న�  ��ట�        
�ద�ప��ం��.  త�� రణ��  అత�  అప�����  తన  సం�దన  ప��త�        
�క  అప��త�  అ��  �షయ��  �డ  �క� �య�.  తన  �ర� �         
�జయవంత�న�  అ�క  సం�ష��,  �ఫల�న�  ��� �  �ం�ం��.       
ర��ణ��   ��న   కర �   ఇ��ం��.  

 
 
 

18.28  
అ�క �:   ��కృత:   స�బ�:   శ�   �ష� ృ��   లస:   I  
���   �ర����   చ   క��    �మస   ఉచ� �   II  

 
 

అ��ద�  
��స����శ�ల�  ��ద���  కర� �న�ం����,  ���స����,     
�ం����,  వంచ���,  ఇత�ల�  అవ��ం�ట  యం�      



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
�ర� ���,  �మ���,  స�  �ం����,  వృ�  �లవ� య��       
�����   స�   త��ణ�   నం�న�    కర�య�   �ప� బ��.  
 

�ష� �  
ఎ�వం�  కర� �  �యద�న�,  ఎ��  కర�   �య���  ��స�  �� �శ�లం�  మన�          
�డవ�� �.  అ��  ��క  �గంథ�ల  �� �శ�ల�  �క� �య�  ��  �య�డ�         
కర� ల�  ���  ��రణ��  ���స���  �ం��.  ��  �పకృ�  �ణ�ల         
న�స�ం��  వ� �ం��.  ��  ��స�  �� �శ�ల  న�స�ం�  కర� �న�ంప�.        
��రణ�గ  అ��  కర ��  మృ�  స� ���  �ండక  �స���  మ��         
ఇత�ల�  అవ�నపర�ట  యం�  �ర� ��  �ం��.  �మ�ల�ట�  ��        
�ర� �ంప  వల�న  �ర� ��  అ�క�  ఉన� ప� ���  ���  స�కమ��        
����యక  త��త  �యవ�� న�  �పక� న  �����.  ��� రణ��       
��ల��� ��  �ం���  ఒకగంట�  �యవల�న  �ర� ��  సంవత� ర�ల       
�ల�  �న��ం��  �ల�లంబన�  ��టయం�  ��  �ప�   �ర� ��        
�ం��.   అ��   కర ��   త��ణ�   నం�   ����న����.  

 
 
 

18.29  
����� దం   ధృ��� వ   �ణత����ధం   ���   I  
��చ� �నమ��ణ   పృథ� �� న   ధనంజయ   II  

 
అ��ద�  

ఓ  ధనంజ�!  ��క  �పకృ�  �క�   ���ణ�ల  న�స�ం�  �న�          
��ధ��న  ���  మ��  ధృఢ�శ� య�ల�  �వర��  �  �ం�        
ఆల�ం��.  

 
�ష� �  

��న�,  ��య�(��నల�� �),  �� తయ��  ��  అంశ�ల�      
���ణ�ల  న�స�ం�  �వ�ం�న  �మ� ట  భగ���  కర �  �క�   ���  మ��          
�శ� య�ల�   అ��ధ��   �వ�ంప��� �.  

 
 
 

18.30  
�పవృ��ం   చ   �వృత�ం   చ   ��� ���    భ�భ�   I  
బన�ం   ��ం   చ   �   ���   ���:   �   �ర�   ���� �   II   

 
అ��ద�  

ఓ  ��� !  ఏ  ���  �� �  �న��  ఏ�  �యద�న�  ఏ�  �య���,  ���            
భయపడవ��  ���  భయ�  �ంద��,  ఏ�  బంధ��  క��ం��  ఏ�         
���   �యక�   ����న   గ���   అ��   ���   సత�� �ణ   �ప�న�న�.  

 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
�ష� �  

��స��� �శ�ల  న�స�ం�  �ర� �ల  �న�ం�ట  �క  �యద�న       
కర� ల�  ��ట  ‘�పవృ��’  యనబ��.  అ��  ��స��లం�  �� ��ంపబడ�  కర� ల         
�న� ��  �య��(�వృ��).  ఆ  ��స��� �శ�ల�  ఎ�గ���  కర� ల  యం�        
మ��  కర� ఫల�ల  యం�(చర� �ప�చర� )  బ��డ���� �.  అ��  �చ��       
��న��   క��ం�   ����   సత�� �ణమనబ��.  

 
 
 

18.31  
య�   ధర� మధర� ం   చ   �ర� ం   ��ర� �వ   చ   I  
అయ�వ�త� ���   ���:   �   �ర�   �జ�   II  

 
 

అ��ద�  
ఓ  ��� !  ధ�� ధర� �ల�  న�మ  గల  �ద��  ��,  �యద�న  �ర� �,          
మ��  �యదగ�  �ర� �న�  న�మ  గల  �ద��  ��  ����న  �ల�          
���   ర��ణ   �ప�న�న�.  

 
 

18.32  
ఆధర� ం   ధర� ��   �   మన� �   తమ�వృ�   I  
స�� ���   �ప��ంశ�    ���:   �   �ర�   �మ�   II  

 
 

అ��ద�  
ఓ  ��� !  అ�� న�  మ��  ��ం�  �రణ��  అధర� ��  ధర� ���         
మ��  ధర� ��  అధర� ���  ��ం��,  ఎల��� ��  త�� ��వన       
��న��   ���   త��ణ��   ��న���.  

 
�ష� �  

త��ణ��  ��న  ���  స�  వ� �ంచవల�న  �ధ�న�  ��ద���        
వ� �ం�  �ం��.  అ�  �జ��  ధర� �  �న�వం�  ���  ధర� ���         
అం�క�ం�  �జ�న  ధర� ��  �ర�ం�  �ం��.  అ��  త��ణ����        
మ��� �న  ���  ��న�   �న���,  ��న�   �న��  మ��� ���        
అం�క�ం��.  ��  సత� ��  అసత� ��  ��ం��,  అసత� ��  సత� ��        
ఆ��ం��.  కర� ల�� ం�  యం��  ��  త�� �ర ���  అ�స�ం��.       
క�క�   ��   ���   త��ణ��   ���ం��.  

 
 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.33   

ధృ��    య�   �రయ�   మన:������య���:   I  
���వ� �����    ధృ�:   �ర�   �త� �   II  

 
 

అ��ద�  
ఓ  పృ����!  అ��� న� �న��,  ���� స��  �శ� య��      
�న��న��,  త�� రణ��  ఇం��య�ల  �క� �,  మన��       
�క� �,  ��ణ�ల  �క� �  �ర� క�ప�ల�  �య�ం�న��      
�న   �శ� య�   సత�� �ణ��   ��న���.  

�ష� �  
‘�గ�’  పర�త� �  ఆవ�హన  ����ట�  ఒక  �ధన�.  తన        

మన�� �,  ��ణ��,  ఇం��య�ల�  పర�త�   యం�  �ం��క�ం�,       
ధృఢ�శ� య��  �ం���  కృష��తన� �న  �ల��న�డ��.  అ��  ��ర       
�శ� య�(ధృ�:)  సత�� �ణ�న�  సంబం�ం�న�.  ‘అవ� ����� ’  అ�      
పద�  ��� �  �ఖ� �న�.  ఎం�కన�  కృష��తన� �న  �ల��న��  ఏ  ఇతర         
�ర� �ల   �త�   �డ��వపట�ర�   ఈ   పద�   ��ం��న� �.  

 
 

18.34  
య�   �   ధర� �����   ధృ��    �రయ�   ��న   I  
�పసం�న   ఫ��ం�   ధృ�:   �   �ర�   �జ�   II   

 
అ��ద�  

ఓ  ��� !  ��  ఏ  �శ� య��  �న��  ధ�� ర ��మ�లంద�  ఫల�ల         
�డ   ఆస� ��   వ�ం��   అ��   �శ� య�   ర��ణ   �ప�న�న���.  

 
�ష� �  

ఇం��యతృ���  ఏ�క  �ంఛ�  క��న���,  మతధర� �ర� ��      
మ��  అర ��ర� �ల  ఫల�ల�  ఆ�ం��  �న��  తన  మన�� �,        
��ణ��,  ఇం��య�ల�  ఆ  �ధ��  ��క ����  ��  �న��        
ర��ణ��   ��న���డ��.  

 
 

18.35  
య�   స� ప� ం   భయం   �కం   ��దం   మద�వ   చ   I  
న   ��ంచ�   ��� �   ధృ�:   �   �ర�   �మ�   II  

 
 

అ��ద�  
ఓ  ��� !  ఇక  స� ప� �,  భయ�,  �క�,  ��ద�,  ��ం�  య����          
అ��క�ం�  ��ల�  మంద����  ��న  �శ� య�  త��ణ�న�       
సంబం�ం�న���.  

 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
�ష� �  

సత�� �ణ��  ��న����  స� ప� �ల�  �డడ�  ��ంప��.      
ఇక� డ  స� ప� మన�  అ�క  ��దయ�  అర ��.  స� ప� �  సహజ��న� ం�న        
సత�� రజస��  �ణ�ల�� ం�  యం��  అ�  క���ం��.  ��  అ�క  ��ద�         
���ంప����,  �షయ�గ�ల�  అ�భ�ం�  ��� మ��  గర� ��      
�డ����  ��క  �పకృ��  ఆ�పత� మ��  స� ప� ��  క��  �ం���,        
ఇం��య  మ���ణ�ల�,  �మగ� �  ����  ఆ  �ధ��  త��ణ��        
��న   �శ� య�(ధృ�:)   క��న���   �ప� బ���.  

 
 

18.36  
�ఖం   �� ��ం   ���ధం   ���   �   భరతర�భ   I  
అ�� ��   రమ�   య�త   �ః�న�ం   చ   �గచ� �   II  

 
 

అ��ద�  
భరత  వం��ల�  ���� �!  ఇక  �ఖ�  నంద�  ��రక�ల�  ���   �          
�ం�  ���.  ��  �� �  బద����  �ఖ�  న�భ�ం�ట,        
మ���� ���   సర� �ఃఖ�ల   అంత��   �ం�ట   జ���ం��.  

 
�ష� �  

బద����  ��క  �ఖ��  ప�ప�  అ�భ�ంప  య�� ం�  �ం��(చ�త�         
చర� ణ�).  ��,  ��� ���  అత�  మ��� ల  �ంగత�   ఫల��  అ��  ��క          
బంధ�ల  �ం�  ����డ��ం��.  అన�  ఏ���క  ఇం��య  �గ�  నం�         
స�  �మ�� �  �ం��  బద����  ��  �వల�  ��న���  ���  ���          
����� న�  స�� ంగత� �  �� �  అవ�హన  ����న��  �జమ�       
కృష��తన� �  అత�  యం�  �గృత�  �గల�.  ఈ  �ధ��  అత�  ��� ���          
�న�వృ���   ��న   �మ��త   �ఖ�   �ం�   ��� �   �ం��ం��.  

 
 
 

18.37  
యత�ద��   �ష�వ   ప���   మృ�పమ�   I  

త�� ఖం   ��� కం   ��క ��త� ����ప�దజ�   II  
 
 

అ��ద�  
ఏ�  ఆరంభ�  నం�  �ష��య��  �ం�  అంత� �న  అమృత        
స�నమ��,  ఏ�  ఆ�� ����  �న��  ����� �  అ��  �ఖ�        
సత�� �ణ   �ప�న�నద�   �ప� బ��.  

 
�ష� �  

ఆ�� ����  �ం�ట�  �న��,  మన�� ,  ఇం��య�ల�  ��గ�ం�ట�       
మ��  మన�� �  ఆత� యం�  �ం��క�ం�ట�  ��ధ  �యమ  �బంధనల        



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
న�స�ంపవల�  వ�� �.  ఆ  ��  ��న�  ల�� ��  � �శకర�  ల�ట�  ఆ��          
అ�  ��� �  �ష�  వ�  �ం��.  ��  �న��  ఆ  �యమ�ల  న�స�ం�ట           
యం�  సఫ�కృ��  �వ� �న  ఆ�� �� క  ����  �రగ��న�  అత�  �జ�న         
అమృ��� దన��   ��రం�ం�   �ఖ��త�   న�భ�ం��.  

 
 

18.38  
�ష����యసం��ద� త�ద��   మృ�పమ�   I  
ప���   �ష�వ   త�� ఖం   �జసం   స� ృత�   II  

 
 

అ��ద�   
ఇం��య��  ఇం���ర��ల�  సంపర� �  �ంద�     
ల�ం�న�వం���  మ��  ఆ��  అమృత�  వ�,  అంత� �న       
�ష�  వ�  ��న���న  �ఖ�  ర��ణ  �ప�న�నద�       
��ంపబ��.  

�ష� �  
ఒక  �వ��  ఒక  �వ��  క����న�� �  ఆ  �వ��  ఇం��య��         

�వ��  ��ట�,  సృ�ం�ట�  ఆ��  ��ం�ట�  ����ం��.  ఆ��  ఇ��         
ఇం��య�ల�  ���కర��గ�  ��న�,  అంత� �న  ��  �ంత�ల�న�       
అ�  �ష�ల� మ��.  ��క�  �ం�  ఒక�  ����ట  �క  ����         
��� ��ట�  జ��న�� �  �ఃఖ�,  ��ర�  వం�  �వ��       
క���ం��.  అ��  �ఖ�  స�  ర��ణ��  ��న���.  అన�        
ఇం��య��  మ��  ఇం���ర��ల  సం�గ��  ల�ం�  �ఖ�       
�వర�   �ఃఖ�రణ�   �గల�.   ��న   అ�   సర� �   వ� �ంపద�న�.  

 
 
 

18.39  
యద��   ��బ��    చ   �ఖం   �హన�త� న:   I  
���లస� �ప��త�ం   త��మస��హృత�   II  

 
 

అ��ద�  
ఆ�� ����  ��ఖ  �న��,ఆ�  �ం�  అంత� �  వర�  �హ�రణ        
�న��,  ��ద  వలన�,  �మ�తన�  వలన�,  �హ�  వలన�        
ఉద� �ం�న���న   �ఖ�   త��ణ   �ప�న�నద�   �ప� బ��.  

 
�ష� �  

�మ�తన�  మ��  ��ద  యం�  ఆనంద��  �ం���  తప� క        
అ��నమం��,  త��ణ�  నం��  ����న����.  అ��  ఎ��  వ� �ంపవ��        
ఎ��  వ� �ంప��  ఎ�గ���  ��  త��ణ��  ����న����.       
త��ణ�  నం�న�   ���  �ప���  �హ��  ���న� ���.  ఆ�యం�        
��  అంత� �  నం�  ��  అత��  �ఖ�  ల�ంప�.  ర��ణ  స� ��న�  ఆ��           



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
ఒకరక�న  �ఖ�  అంత� �న  �ఃఖ�  ల�ం�న�,  త��ణ�  నం�ం�        
���   ��త�   ఆ�   మ��   అంత��   �ం�ం�   యం��   �ఃఖ�   క���.  

 
 
 

18.40  
న   తద��   పృ��� ం   �   ��   ���   �   �న:   I  

సత�� ం   �పకృ���� క �ం   య��:   �� �   ������:   II  
 
 

అ��ద�  
��క  �పకృ�  ���ణ�ల  �ం�  ��వ�న��  ���  ��క�న  ��,         
ఊర�� �క�ల��   �వతల   యం�   ��   ఎ�� ట�   ��.  

 
�ష� �  

�శ� మందంతట�  గల  �పకృ�  ���ణ  �ప�వ��  ��కృష�భగ���  ఇక� డ        
సం�గహపర���� �.  

 
 

18.41  
��హ� ణ���య��ం   ����ం   చ   పరన�ప   I  
క�� �   �ప�భ���   స� �వ�పభ����:   II  

 
 

అ��ద�  
ఓ  పరంత�!  �పకృ�  ���ణ�ల�  క��న  �ణస� �వ�ల  న�స�ం�        
��హ� ��,   �����,   ��� �,   ����   �భ�ంప   బ��� .  

 
 

18.42  
శ�   దమస�ప:   �చం   ����ర�వ�వ   చ   I  

�� నం   ��� న���క� ం   �బహ� కర�    స� �వజ�   II  
 
 

అ��ద�  
�ం�,  ఇం��య  ��గహ�,  తప�� ,  ��,  సహన�,  ����,  �� న�,         
��� న�,  ఆ��క� �  అ�  సహజ�ణ  ల�ణ�ల�  ��హ� ��  కర�         
����.  

 
 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.43  

�ర� ం   ��   దృ��� �� ం   ���    ��� ప�యన�   I  
�న�శ� ర�వశ�    ��తం   కర�    స� �వజ�   II  

 
 

అ��ద�  
�ర� �,  శ� �,  ధృఢ�శ� య�,  ద�త,  �ద��నం�  �ర� �,  ఔ�ర� �,        
�యకత�    మ�న�   ����ల�   సహజ��న   కర� స� �వ��.  

 
 

18.44  
కృ��ర�� ��జ� ం   �శ� కర�    స� �వజ�   I  

   ప�చ�� త� కం   కర�    ��ద�� �   స� �వజ�   II  
 
 

అ��ద�  
వ� వ�య�,  �ర�ణ�,  ��జ� ��  ��� ల�  సహజ  స� �వ  కర� ��        
��,  ప��శమ  మ��  ఇత�ల�  ��ం�ట  య�న�  ���ల�        
సహజ��న   కర� ��.  

 
 

18.45  
��    ��    కర� ణ� �రత:   సం���ం   లభ�   నర:   I  
స� కర� �రత:   ���ం   య�   �న��   త��� �   II  

 
 

అ��ద�  
�ప�  �న��  తన  �ణస� �వ�ల  న�స�ం�  కర� �  ��ట  �� �         
ప��ర�త� ��  �ందగల�.  ఇ�� �  ���  ఏ  �ధ��  ఆచ�ంపవ�� �        
�   �ం�   ���.  

 
 

18.46  
యత:   �పవృ���� ��ం   �న   సర� �దం   తత�   I  
స� కర� �   తమభ� ర� �    ���ం   �న��   �నవ:   II  

 
 

అ��ద�  
సర� ��ల�  �ల�రణ��  మ��  సర� �� ప���  అ�  భగ���       
��� క �  కర� ల�  �ర� � �ం�ట  �� �  అ�� ం��  �న��       
ప��ర�త� ��   �ందగల�.  

 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
�ష� �  

పంచద��� య�న  ��పబ�న��,  ��లంద��  ������న     
��కృ�� �  అంశ�గ��  ��� �.  ఈ  �ధ��  అత�  సమస�  ��ల         
ఆ��� వ�న�  ఆ��రణ�.  ఈ  �షయ�  :  “జ�� ద� స�   యత:”  అ�  ‘��ంత          
��త�’�  సమ��ంపబ�న�.  అం���ండ  భగవ��త  యంద�  సప���� య�       
నం�  �ప� బ�న��,  ������  ��� ంతర��న  తన  �ం�శ��ల  �� �        
సర� ��  �� �ం��ం��.  క�క�  �న��  ఈ  �ం�  శ��ల�  ���న� ��         
������  అ�� ంపవ��.  ��రణ��  �ష�వ  భ���  అంతరంగశ� ��  ��న        
������  అ�� ం��.  అత�  అ��  ‘అంతరంగశ� �’  �క�   �కృత  �ప��ంబ�న         
‘బ�రం�శ� �’  �ర� రంగ�  వం��న�  ������న  ��కృ���  ��త�  తన        
స� ��ంశ�న  పర�త� �  స�� ��  ����ం��.  అన�  ��కృ�� �       
సర� �వతల,  �న�ల,  జం��ల  హృదయ�  నం�  �ల��న��       
స�� ంత�� ��  ��� �.  �ప�వ� � ��  ఈ  �ధ��  ������       
అంశ��న� ం�న  అత��  �వ�న�� ట  తమ  ధర� మ�  �ప��క� �       
ఎ�గవ��.  �ప��క� �  సం�ర�  కృష��తన� ��  ��కృష�భగ���  భ� ��క �       
�వయం�   �ల�నవ�న�   ఈ   ��క�న   ఆ��ంపబ�న�.  

 
ఇం��య�ల�  �ప��న  హృ�����  ��క  �ప�� క  ��� క �  కర�   యం�         

�ల���న� ��  �ప��క� �  ��ంపవ��.  �దప  ��  �ల��  �న�         
కర� �� �  ల�ం�న  ఫల��  ������న  ��కృష�భగ���  �ప��క� �       
��ంపవ��.  �న��  ఎల��� ��  కృష��తన� ��  ఈ  �ధ��       
ఆ��ం�న�  అత�  భగ���  కృప�  సర� ��  ����  అవగత�        
���నగ���.  అ�  ��త  ప��ర�త�   ���.  భగవ��త  (12.7)  నం�  “��మహం          
స�ద��� ”  అ�  భగ���  ��� ��� �.  అ��భ���  సంర�ణ  �ధ� త  పట�         
భగ���  స� య��  �శద�వ�ం��.  అ��  ��త  సం���.  �న����        
స� ధర� �  నం�  �ల���న� �,  ������న  ��కృ�� �  ��ం�న�  అత�        
అ�� న� త   ��త   సం����   �ందగల�.  

 
 

18.47  
����   స� ధ��    ��ణ:   పరధ�� �   స� �����   I  
స� �వ�యతం   కర�    �ర� �� �� �   ��� ష�   II  

 
 

అ��ద�  
పరమధర� ��  �గ�ం�  ���  సమ�గ��  ��ట  కం��  అసమ�గ��        
��న�  స� ధర� �నం�  �ల���ం�ట  �న���  ��న�.      
స� �వ�ణ�ల  న�స�ం�  ����ంపబ�న  కర� �  ఎన� ��      
�ప��ష���   ��.  

�ష� �   
భగవ��త  యం�  �న�ల  స� ధర� �(వృ��ధర� �)  �� ��ంప  బ�న�.       

�ర� ��క�లం�  ఇ�వర�  ��పబ�న��,  ��హ� ణ,  ���య,  �శ� ,  ���ల        
ధర� ��  ����  �ప�� క  �ణ�ల  న�స�ం�  �� ��ంప  బ�న�.  ఒక�  మ�క�          
ధర� ��  అ�స�ంప�డ�.  ��దకర� ల  యం�  ఆస���న��  ��హ� ణ       



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
��ంబ�  నం�  జ�� ం�న�  తన�  ��  ��హ� ���  కృ�����న��        
వ�ంప��.  ఈ  �ధ��  �ప��క� �  �డ  తమ  స� �వ  �ణ�ల         
న�స�ం��  కర� �యవ��.  ������న  ��కృ�� �  �వ�  కర�   �యబ�న�        
ఎ��  కర� �  �య�న�  ���.  ��హ� ��  స� ధర� �  �జ��  ���� క�న�.         
��  ఒకవ� � �  స� �వ���   ���� ��  ���  అత�  ��హ� ��  స� ధర� ��         
అ�క�ంప��.  ������  �క  ప��ల���  �య�ర� �  ల�క�  �యవల�        
వ�� �.  అత�  శ���ల�  చం�ట�  ��� �ణ� �  వ�ంపవల�వ�� �.       
��� ���  �జ�య  తం�త�ల  �ర�  అబద����ట  �యవ�� �.  అ��  �ంస,         
��లత� �  అ�న�  �జ�య  వ� వ�ర�ల  యం�  క��ం��.  ��        
�����  తన  ��� క �  ధర� �ల�  ���  ��హ� ణ  ధర� ��  �ర� �ం�ట�         
య�� ంప��.  

 
������న  ��కృ�� �  ����ర�  �ప��క� �  కర� �న�ంపవ��.      

ఉ�హరణ�  అ����  �����న�  శ��ప���  ���ట�  సంశ�ం�       
��� �.  ��  ������న  ��కృ�� �  ����ర�  ఆ  �ద��  �యబ�న�  పతన          
భయ�ండ�.  �� �ర�  నం�  ��  ��� ���  �భ�ల�  గ�ం�ట�        
�� �ర���  అ�క  అబద���  �ప� వల�వ�� �.  అతడ��  �య��  �� పర�        
నం�  ఎ��  �భ�  ల�ంప�.  ��� ���  �� �ర���  ������        
����త�  �భ�  ����ట  �ద�  ప��న�  �స�వ�న�  అ�  సత� �         
��ర�.  �భ��  గ�ంప�ం�  �� �ర���  �� �ర��  �య�లడ�       
�ప��క� �  ఎ�గవ��.  క�క�  �� �ర���  ����  �భ��  ����ట        
�ద�  ��� న�� �  అత�  ��రణ�న  స� ల�   అబద���న���  ��ంపవ��.        
��  తప� �స�  అబద��  �ప� వల�న  వృ��ధర� �న  �ల���న� ం�న  ఆ        
వృ���  ���  ��హ� ణ  వృ���  �గ�ంప  వ�న�  వర ���  ��ంప��.  ఆ  �ధ��           
ఆ��ంపబడ��.  ఎవ�న�  ������న  ��కృ�� �  స� ధర� కర� �  ��ంప       
గ��న�  అత�  �����న�,  ��� �న�,  ����న�  ఇబ� ం���.       
��హ� ��  ��  ��ధ��న  యజ��ల�  ఆచ�ం�న�� �  ��� ���       
జం�బ��  అ��  యజ��లం�  ఒన�ంప  వల�వ�� �.  అ��  �����  తన         
స� ధర�   �ర� ర �న  యం�  శ����  చంపవల�  వ�� న�  ఎ��  �ప�  క�గ�.          
�ప��క� �  �డ  యజ��  �ర�  �క  ������న  ��� �  ����ర�         
కర� (యజ��)�న�ంపవ��;  �� ర ���  �యబ�న��న�  బంధ�రణమ��.     
తృ���� య�న  ఇ��  �షయ��  స� ష��గ�  మ��  �వర�గ�       
�వ�ంపబ�న�.  (భ.�.3.9).  �ప��క� �  తమ  �ప�� క  �ణ�  న�స�ం��        
వ� �ంప  వ�న��,  ������  �వ� �వ�ర�  ప���ట�      
�శ� �ం��వ�న�   ���ట�   ��   ��ంశ�.  

 
 
 
 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.48  

సహజం   కర�    ���య   స�షమ�   న   త� ��   I  
స�� ర��    �   ��ణ   ����� ��వృ�:   II  

 
 

అ��ద�  
అ��   �గ�  ఆవ�ంపబ�న��  �ప�  �పయత� �  ��  ఏ��  ఒక  �ష��          
ఆవ�ంపబ�  �ం��.  అం��  ఓ  �ం��!  �ష��  ���న� �  తన         
సహజ   కర� �   ఎవ� ��   త� �ంప��.  

�ష� �  
బద���త�  నం�  సర� కర� �  ��క  �పకృ�  ���ణ�ల�  క��త��        

�ం��.  ��హ� �  �న��  జం�వధ�  ��న  ���   యజ��ల�        
�ర� � �ంపవల�  వ�� �.  అ��  �����  ఎంత�  ��� చర��న�  శ����        
�ద��  �యవల�  వ�� �.  ���  అత�  ���ట�  ����.  అ��  ��� �          
ఎంత�  ధ�� �� �న�  తన  �� �ర��  �న��ం�ట  �ర�  తన  �భ��         
�ప���  ఉంచవల�వ�� �.  ఇ�య�� ��  తప� �  స��న���.  ఎవ��       
త�� ం���ట�  �����.  అ��  ����  ��� �న  యజ���  ��ంపవల�        
వ�� న�� �  �య�డ�  �ర� ��న�  యజ���  ఆజ��  �యవల�  వ�� �.        
అన�  �� యస� �వ�  న�స�ం�  సహజ��  క���ం�ట�  అ�       
�ష��త��న�   �ప��క� �   తమ   స� ధర� �ల�   �న��ంపవ��.  
 

ఈ  �షయ�న  ఒక  చక� �  ఉ�హరణ�  ఇక� డ  ��పబ�న�.  అ��          
ప��త�న�  ���ం�  �గవ�� �.  అ�న�  ఆ  �గ  అ�� �  అప��త�         
�య��.  �గ�  క���న� �  అ��   పంచ�త�  ల�� ం�  ��  ప��త�న��         
ప�గ�ంపబ��.  ఎవ�న  �����  తన  ధర� ��  ���  ��హ� ణ  ధర� ��         
�గ�ంపదల�న�,  ఆ  ��హ� ణ  ధర� �న  అ��య��న  కర� �  �ండవ�        
��ం�ట�  అవ�శ�  ��.  ���బ��  ��కజగ��  నం�  ఎవ��  ��క  �పకృ�          
�ప�వ�ల  �ం�  సం�ర���  ��వ�  �ండ�ర�  �ర ��ంప  వ�� �.  క�క�         
ఈ  సందర� �న  ���� ల  ఉ�హరణ�  ��� �  సమంజస�  �న� �.        
చ��ల�న  అ��   �ం�  ���  �ం�ట  �ర�  య�� ం�న��  ��� ���         
అం���ం�  �గబయట�  వ��   క�ల�  మ��  ఇతర  శ��వయవ�ల�        
కలత  �ం�ం��.  ఇ��  కలత  క��ం�  ప�����  ఉన� ప� ���  �న��  అ�� �          
ఉప��ంపవల�  వ�� �.  అ��  కలత�  క��ం�  �షయ����   ఉన� ప� ���        
ఎవ��  సహజ  ధర� ��  ��వ��.  అం���ండ  ��  కృష��తన� �  నం�         
తమ  స� ధర� ��  �ర� �ం��  ������  ��ం�ట�  దృఢ�శ� ��       
�ండవ��.  అ��  ప��ర�త�   ���.  ఏ��  స� ధర� ��  పరమ����న        
��కృష�భగ���  ����ర�  �ర� �ం�న��  ఆ  �ప�� క  వృ��ధర� �  నం�  గల         
�ష�  ల�� ��  ప���క�ంపబ��.  ఆ  �ధ��  భ� ��క �  �వయం�        
కర� ఫల��  ప��త�న�� �  �న��  ఆత� దర� న�  నం�  ప����డ��.       
అ��   ఆ�� ���   యనబ��.  

 
 
 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.49  

ఆసక ����:   సర� �త   ��త�    �గతస� ృహ:   I  
�ష� ర� � ���ం   పర�ం   స�� � ���గచ� �   II  

 
 

అ��ద�   
ఆత� ��గహ�  కల���,  అ�స����,  ��క�ఖ�ల�     
త� �ం����  అ�  �న��  స�� � ��� స�  �� �  కర� ఫల  ��� �        
య��   అ�� న� త   ప��ర�త�    ����   �ందగల�.  

 
�ష� �   

�న��  ��  ������న  ��కృష�భగ���  అంశ�గమ��,      
త�� రణ��  తన  కర� ఫల�ల  న�భ�ం�ట�  తన���  అ��ర�  �ద��        
��ం�ట�  �జ�న  స�� � స�.  �స�వ��  అత�  పరమ  ����        
అంశ�గమ�ట  �త  అత�  �ం�  కర� ఫల�  ల�� ��  పరమ  ����  �త�          
అ�భ�ంప  బడవ��.  ఇ��  �జ�న  కృష��తన� �.  కృష��తన� �  నం�        
వ� �ం���  �జ�న  స�� � �  అన�  అత�  స�� � ��శమ  ��త�        
నం�న� ����.  అ��  �వన�  వ� �ం���  స�  ������  ��త� ర ��        
వ� �ం��ం��.  క�క  స�  సంతృ���  �ండగల�.  ��క  �షయ�  లం�         
ఆస���  ��ండ,  భగ���  �వ� �వ  వలన  �ందబ�  ఆ�� �� �నంద�న�        
�న� �న  ఆనంద��  �ం�ట  యం�  అత�  అల��  ��ం��.        
�స�వ�న�  స�� � ��న��  �ర� కర�   ఫల�ల  �ం�  �����  �ం�న�        
��ంపబ��.  ��  కృష��తన�   వం��న��  వ� � �  �మ��త  స�� � స��        
�� క�ంపక�  అ�పయత� ��  ఈ  ప��ర�త� ��  �ందగల�.  అ��  �న�క        
����  ‘���ఢ’  ���  �క  ప��ర�  ���  యనబ��.  తృ���� య�  నం�          
���క�ంపబ�న��,  “య�� � త� ర��వ  �� �”-  ఆత� యం�  తృ���ం�  ���  ఎ��        
కర� �ప�ఫల�ల   భయ�ండ�(భ.�.3.17).  
 

 
18.50  

���ం   ����    య�   �బహ�    త��� �   ��ధ   �   I  
స���వ   ���య   ���    �� నస�    �   ప�   II  

 
 

అ��ద�  
ఓ  ����!  ఇ��  సం�ర�త� ��  �ం�న��  ����  సం�గహ��        
�ప� ��న��  వ��ం��  అ�� న� త  �� న����న  పర�బహ� ��  ఏ       
�ధ��   �ందగల�   ��   ఆల�ం��.  

 
�ష� �  

�వల�  స� ధర� �  నం�  �ల��  ���  ������  �ర�  ఒన�ం�ట         
�� �  ఏ  �ధ��  �న��  అ�� న� త  ప��ర�త�   ����  �ందగల�  భగ���          
అ���న�  ఇక� డ  వ� �ం�  ����� �.  �న��  ������  సంతృ��  �ర�         
తన  కర� ఫల�ల�  త� �ం�ట  �� �  �బ�� ���  ����  �ందగల�.  అ��         



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
ఆ�� ���  ��న�.  ప��ర�  ��న�  �ద��న  కృష��తన� ����  �ం�ట        
యం�   గల�.   ఈ   �షయ�   
���   ��క�లం�   �వ�ంపబ�న�.  

 
 

18.51-   53  
��� �    ��ద��   ���    దృ�� �� నం   �యమ�    చ   I  
శ�� ��   �ష�ంస�� �� �    �గ�� �   �� దస�    చ   II  

 
��క ���   ల�� �   యత��� య�నస:   I  

�� న�గప�   �త� ం   ��గ� ం   స����త:   II  
 

అహం�రం   బలం   దర� ం   �మం   ��ధం   ప��గహ�   I  
��చ�    �ర� మ:   ���    �బహ� ��య   కల� �   II  

 
 

అ��ద�   
����  ప����నం�న�  మ��  �గ�� ష�ల  �ం�  ��వ�  �న�         
�రణ��  ఇం���ర��ల�  త� �ం�  దృఢ�శ� య��  మన�� �      
��గ�ం�  �న� ం�న�  ఏ�ంత  �ప�శ�న  వ�ం����,  ���ర�       
క��న���,  మ���� య�ల�  ��గ�ం����,  �త� �     
స�����  యం�న� ���,  అ�స����,  ��� హం�ర�,     
��� గర� �,  �ర��న�,  �మ�,  ��ధ�ల  �ం��  �షయవ��       
�� �ర�  అ���  �ం�  ��వ�న���,  మమత� ����,      
�ం�మ���  అ�  �న��  �శ� య��  ఆ�� ���  ����       
ఉద��ంపబడగల�.  

�ష� �  
���  ప��త�న�� �  �న��  సత�� �ణ�  నం�  ���డ��.  ఈ  �ధ��         

అత�  మన�� �  �యం��ంపగ��  ఎల��� ��  స�����  యం�       
�ల�నగల�.  ఇం��యతృ���  క��ం�  వ���ల  యం�  ఆస� ��  క���ండక        
అత�  తన  కర� లయం�  �గ�� ష�����  �ం��.  అ�స���న  అ��వ� � �        
సహజ��  ఏ�ంత  �ప�శ�న  �వ�ంప���.  �త��  ��ం��,  �హ�,        
మన�� ,  ���   కర� ల�  �యం��ం�  �ం��.  అత�  తన  �హ��  ఆత� �          
��ంపనం�న  (��త� ���)  అహం�ర  ర���  �ం��.  అ��  అత�  అ�క         
��క  వ���ల  �� �  �����ర�ల�  �� క�ం�  తన  శ�ర��  బ�ష��         
���న�ం�ంప�.  ��త� ���  �ం�  ��వ�నం�న  అత��  గర� �ండ�.       
భగ���  కృప�  తన�  ల�ం�న  ���  అత�  సంతృ��డ��ం��.  అ����         
ఇం��యతృ��  ల�ంపన�� �  ��ధ�  �ం�ట  ��,  ఇం��తృ���  క��ం�        
వ���ల�  ��వయత� ��  స��ట  ��  �య�.  ఈ  �ధ��  అత�         
అహం�ర�  �ం�  సం�ర���  ��వ�న��  సమస�  ��క  �షయ�ల  పట�         
అత�  అ�స��డ��.  ���  �బ�� ���  �క  ‘�బహ� �త’  ���  యం��.  ఈ          
�ధ��  �న��  ��క  ��త�వన  �ం�  �����న��  �ం��  కలత�         
����ం��.   భగవ��త(2.70)   నం�   ఇ��   వ� �ంపబ�న�:  

 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
ఆ�ర� �ణమచల�ప�ష�ం   స��ద�ప:   �ప�శ��   యద� �   
తద� �   ��   యం   �ప�శ��   స��    స   ������ �   న   �మ��   

 
“న��  సర� �  ���  ��ం��న� �  �శ� ల��  �ం�  స��ద�        

వ�,  అ��� న� �న  ��క�  తనయం�  �పవ�ం��న� �  ఆ  �ప�హ��  కలత         
�ంద�  �న��  �ం��  �ందగల�.  తన  ��కల�  తృ��  పర�ట  �ర�          
య�� ం�   ��ల��� ��   అ��   �ం��   �ంద�ల�.”  

 
 

18.54  
�బహ� �త:   �పస�� ��    న   �చ�   న   �ం��   I  
సమ:   స�� �   ���   మద� � �ం   లభ�   ప��   II  

 
 

అ��ద�  
ఈ  �ధ��  �బ�� �త  ���యం�  �ప�����న��  ��ఘ�       
పర�బ�� ����  �ం�  �పస�� �� డ��.  అత�న� ��  ���ర�      
��ంప�.  ���  �ం�ంప�.  అ����  సర� ��ల  �డ  సమత�   �వ��         
క���ం��.  అ��  ���  యం�  అత�  �  �ద�భ� ��క �  �వ�         
�ం���� �.  

�ష� �  
‘�బహ� �త’  ���  అన�  �బహ� ��  ఐక� మ�ట�  ���ర���  �వ����.        

��  ��ర��  �క  �ద�భ���  �ద�మ�  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��ట�  ఆ           
����  ��  అ�గ�ం�  మ�ంత�  ��గ�ంపవ��.  ������న       
��కృష�భగ���  భ� ��క �  �వ  యం�  �ల��న��  అప� ��  �క ����  యనబ�         
‘�బహ� �త’  ���  �క  �బ�� ��క�   ����  �ం��ం�న�  అర ��.  �స�వ�న�         
పర�బహ� ��  ��క� ��  �ంద�ండ  ఎవ� ��  �������      
�వ�నర� �ల�.  కృష��తన� మ��  అ��  �వ� ���  యం�  �వ� �వ�ల  న�మ        
�ద�  ��న� �  ఉన� త  ఆ�� �� క  �వన�  ��  న�మ  �రతమ� �  తప� క          
�ం��.  

 
��క  �వన  �వన�  �న��  ఇం��య  తృ���  కర�   �న�ం�న��         

�ఃఖ�  క���ం��.  ��  ఆ�� �� క  జగ��న  �ద�భ� ��క �  �వ  యం�         
�ల��న�� �  అత��  �ఃఖమ�న�  క�గ�.  కృష��తన� వం��న  భ��న�       
��ంప  వల�న  �షయ�  ��,  �ం�ంపద�న  �షయ�  ��  ఏ���  ఉండ�.          
��కృష�భగ���  ����నం�న  కృష��తన� �న  ������  �వయం�      
�ల��న  ���  ��  ����  �గల�.  మ�న�న  జల�  �లగబ�న��  న�వ�          
అత��  స�  స� చ� ��  �ం��.  �ద�భ���  ��కృ�� �  తప�   అన� �న  ���          
���   �ం�ంపనం�న  అత�  సహజ���  సర� �  �పస�� �  �ం��.        
��కృష�భగ���  �వ  యం�  ప��ర�త� ��  �ం�  �ం�ట�  అత�  ఏ         
�ధ�న  ��క  నష��న�  ��ంప�.  మ��  ఏ  ��క  �షయ  �భ��          
�ం�ంప�.  ������  అంశ  �గమ�ట�  �ప�����  భగ���  �శ� త        
��డన�  ఎ��ట�  అ��  ��న� ��  ��క  ���భవ��  �ం�ంప�.        
అ����  ��క  జగ��న  ఒక��  త�� వగ�  మ�క��  ఎ�� వగ�  �డ�.  �మ� ,          
ఉన� త  ���ల�న�  ��� �క�  �న���.  అ��  భ����  ��� �క  వ� ��వ� క �         
వ���ల�  సంబంధ�  ��.  అత��  ��  మ��  బం�ర��  స�న��         



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
�ం��.  ఇ��  ‘�బహ� �త’  ���.  అ������  �ద�భ���  ��  �లభ��         
�ందగల�.  పర�బహ� �  నం�  ఐక� మ�ట  మ��  వ� � �త� ��  ��� �ట        
య��  �వన�  అ������  నరక��య���  ���.  స� ర �����  య�  �వ�         
అత��  తృణ��య�(��ం�)  య��.  ఇం��య��  �ర�  ��న  ��ల        
వం�వ��.  �ర�  ��న  ��  �ం�  ఏ  ��త�  భయ��న��,  సహజ�గ�          
�యం��ంపబ�న  ఇం��య�ల  వలన  ఏ  �ధ�న  భయ�  క�గ�.  ��క�వన         
యం�  ఆస���న  వ� � ��  �పపంచ�  �ఃఖ��త  �న���  ��న�,  భ��న�         
సమస�  జగ��  ��ంఠ�  �క  ఆ�� �� క  జగ���  స�న��  �ం��.         
��కజగ��న  అత� ంత  �ప� �డ�  ��  �ం�న��  �డ  అ��  భ���  దృ���          
����మ�  స�నమ��.  ఈ  క��గ�  నం�  �ద�భ� ��క �  �వ�  �ప�ర�         
��న   ���తన�    మ��ప��   కృప�త�   అ��   ���   ����ంపగల�.  

 
 

18.55  
భ�� �    �మ����   య�న� �� ��    తత�� త:   I  
త�   �ం   తత�� �   �� ��    �శ�   తదనన�ర�   II  

 
 

అ��ద�  
భ� ��క �  �వ  �త�  �న��  న��   య��ప��  �����డన�        
అవ�హన  ���నగల�.  అ��  భ� ��  అత�  న��   సం�ర���        
ఎ��న�� �   భగవ��జ� �న   �ప��ంపగల�.  

�ష� �  
������న  ��కృష�భగ���  మ��  అత�  స� ��ంశ��న      

��� తత�� �ల�  అవగత�  ����ట  �న�క  కల� న�  ��,  అభ��ల�  ��         
�ధ� �  ��.  ఎవ�న�  ������  అవ�హన  ���నదల�న�  ��  �ద�భ���         
�� �శ�న  �ద�భ� ��క �  �వ�  అవలం�ంపవ��.  ���  ������  య�ర�        
తత�� ��� ��  �ప��గ�  ఉం��గల�.  భగవ��త  (7.25)  నం�  ఇ�వర�        
�ప� బ�న��  :  “�హం  �ప�శ:  సర� స� ”  –  అత�  స�� ల�  వ� క ��  ��.           
��� �ం�త� ��  ��,  �న�క  కల� నల�  ��  ఎవ� ��  భగ���  అవ�హన         
���న�ల�.  కృష��తన� �  నం�  �స�వ��  �ల��న��  భ� ��క �  �వ        
�� �  ��కృ���  అన���  ఎ�గగల�.  �శ� ��� లయ  పట���  ఇం��        
ఏ��త�   �డ� డ�ల�.  

 
కృష�తత�� ���న�  నం�  ���  �����న  వ� � �  కృష��మ�న  ఆ�� �� క        

�జ� �న  �ప��ం�ట�  అ��డ��.  ‘�బహ� �త’  ����  �ం�ట  అన�        
వ� � �త� ��  ��� �టయ�  �వ�  ��.  �స�వ�న�  అ��  ���  యం�  �డ          
భ� ��క �  �వ  కల�.  అ��  భ� ��క �  �వ  ఉన� ంత�ల�  భగ���,  భ���,          
భ� ��గ(భ� ��క �  �వ)  అ�  ��  అంశ��  �న����  �ం��.  అ��         
��న�  �� ��ం�న  �మ� ట  �డ  న�ంప�.  �� �  అన�  ��క  ��త  �వన  ���            
�ం�  ��వ�ట�.  �� ��ం�న��  ఆ�� �� క  ��త  ���  యం��        
ఆత� పర�త� ల  న�మ  �ద�,  ఆత�   �క�   వ� � �త� �  �న����  �ం��.         
��  ��ష�మన�,  ఈ  �వ��  �ద��న  కృష��తన� �  నం�        
�ల���ం��.  ‘�శ�’-  �  యం�  �ప��ం��  అ�  పద�  పర�బహ� ��         
ఐక� �  �ం�ట  మ��  �వ�  గల  అ�� త  ��� ంత��  సమ��ం�న�         



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
ఎవ� ��  �ర��  పడ��.  ఆ  పద�  అ��  �వ��  సమ��ం�ట��.  ‘�శ�’          
అన�  ������న  ��కృ�� �  �ంగత� ��  �ం�  అత��  �వ  ��ట  �ర�          
���  తన  వ� � �త� ��  భగవ��మ�  నం�  �ప��ం�న�  అర ��.  ఉ�హరణ�         
ఒక  పచ� �ప�  పచ� �  వృ��  ��  ��ట  ����  ఎకమ�ట�  �క,  ఆ  వృ�            
ఫల�ల�  ఆ�� �ం�ట�ర�  వృ��  నం�  �ప��ం�ట  అ��న� �.       
��రణ��  స��ద�  ��న�  �పవ�ం�  ��యం�  క����న��  న��        
ఉ�హరణ�  ���ర���  ��ం��.  ఇ�  ���ర���  ఆనంద�రక�న�       
��ర���న��  భ���  ��త�  స��దమంద�  జలచర��  స��దమం�       
ఉన� ప� ���  తమ  వ� � �త� ��  క���న� ��,  �� �  �దప  �డ  తమ         
వ� � �త� ��  �����  �ం��.  స��ద�  అంత�� గ�లం�  �ప��ం�న       
�ల�  అ�క��న  జలచర��  మనల�  �చ�ం�  �ం��.  క�క  �వల�         
స��ద  ఉప�తల  ప���న��  ��ండ,  స��ద�  నంద�  అంత�� గ�ల�        
�వ�ం�  జలచర�ల�  ��� న  సం�ర�  ��న��  �ప��క� �       
సం��ంపవ��.  

 
�ద�భ� ��క �  �వ  �త�  భ���  ������  �వ� �ణ  ల�ణ�ల�        

మ��  ���ల�  య�ర���  ఎ�గగల�.  ఏ�ద��� య�న  �ప� బ�న��,       
భ� ��క �  �వ  �� ��  �న��  భగ���  అవ�హన  ���నగల�  (11.54).         
అ��షయ�  ఈ  అ�� య�న  ���  ��� �ంప  బ�న�.  భ� ��క �  �వ  �� ��          
�న��  ������న  ��కృష�భగ���  అవ�హన  ����  అత�  �మ�నం�        
�ప��ంపగల�.  

 
��క  �వనల  �ం�  ��� ��న�వం�  ‘�బహ� �త’  ����  �ం�న        

�మ� ట  ��కృష�భగ���  ���శవణ�  ��ట  �� �  భ� ��క �  �వ        
ఆరంభమ��.  �న��  ������  ���   �శవణ�  ��నంత�  ‘�బహ� �త’        
���  అ�పయత� ��  వృ��య��.  అ�� �  �భ�  మ��  ఇం��య  �గ�ంఛ         
వం�  ��క  ��ష� ��  అంతమ��.  �భ�  మ��  ��క�  హృదయ�         
�ం�  ��లగగ�  భ���  భ� ��క �  �వ  పట�  మ�ంత  అ�క��  ఆస� �  గల�డ��.           
అ��  ఆస� ��  అత�  ��క  సంపర� �  �ం�  ����డ��.  అ��  ��త  ���  యం�            
అత�  ������న  ��కృ�� �  య�ర���  ఎ�గగల�.  ��మ�� గవత�       
(1.2.16-21)  �డ  ���  ��� �న� �.  �� ��ం�న  �మ� ట  �డ  భ� ��క �  �వ          
�న����  �ం��.  “ఆ��య��  త���  �  దృష��”  అన�  �� �  �మ� ట�          
భ� ��క �  ����న�  �న��ట�  ‘��ంత  ��త�’  (4.1.12)  సమ��ం�        
�న� �.  �జ�న  �� ��  �ర� చన�  ���  తన  �జ���  నం�         
�న:�ప����ద�ట�న�  ��మడ�గవత�  (2.10.6)  నం�  �డ  ��పబ�న�.       
�ప�����  ������  అంశ�గమ�  ఇ�వర�  ���  �జ���  �వ�ంపబ�న�.        
క�క�  ���  �జస� �ప���  �వ  ��ట�.  �� ��మ� ట  ఆ  �వ  �����.          
�స�వ�న�   �� �   అన�   అ��న�   �ం�   ��� �   �ం�ట�.  
 

 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.56  

సర� క�� ణ� �   స�   ��� �   మద� � ��శయ:   I  
మ�త� ��ద��� �   �శ� తం   పదమవ� య�   II  

 
 

అ��ద�  
అ��   �ధ��న  కర� ల  యం�  �����న�  �  �ద�భ���  �  ర�ణ�          
���   �శ� త�,   అవ� య��   అ�   �మ��   �   కృప�   �రగల�.  

�ష� �  
‘మద� � ��శయ:’  అన�  ��కృష�భగ���  ర�న�న  అ�  �వ�.  ��క        

��ష� �ల  �ం�  ��వ�ట�  �ద�భ���  ������  �� �శ�న  �క  అత�         
�ప����న  ఆ�� �� ���� �  �� �శ�  నం�  ��  వ� �ం��.  �ద�భ���        
�లప���  య�న�  ��ండ  �న�న�  ఇ�వ�  ���  గంట�  ���         
�����   ������  �� �శ�  న�స�ం�  �ర� క�ప�ల�      
�ల���ం��.  ఈ  �ధ��  కృష��తన� �  నం�  �ల��న  భ���పట�        
భగ���  పరమదయ�  క���ం��.  త�� రణ��  ఎ��   కష�����న�       
�వ��  అత�  �వ� �క��  �క  కృష��క��  �రగల�.  అత��  కృష��క         
�ప�శ�  �శ� య�.  ఆ  �షయ�న  ఎ��  సం�హ�  ��.  అ��  కృష��క�నం�          
�ప���   ��� ర�త�,   �శ� త�,   అనశ� ర�,   ��న��త�   �ం��.  

 
 

18.57  
�త�   సర� క�� �   మ�   సన� � స�    మత� ర:   I  
����గ����త�    మ�� త�:   సతతం   భవ   II  

 
 

అ��ద�  
సర� కర� ల  యం�  �  �న�  ఆ�రప�  స�  �  ర�ణ�  నం�  కర�            
�న�ం��.  అ��  భ� ��క ��వ�  సం�ర���  �  యం�  �త��        
కల�డవ��.  

�ష� �  
ఎవ�న�  కృష��తన� ��  క��  కర� �  ��న��  ��  జగ��న�        

�ప��  �వ�న�  �వన�  వ� �ంప�.  �స�వ�న�  �ప��క� �  ������న        
��కృష�భగ���  �� �శ�  న�స�ం�  �వ��  వ�  వ� �ంప  వ��.  అత�  తన          
యజ��  ఆజ�  న�స�ం��  వ� �ంప  వల�  �ం��.  �వ��  వ� � �గత         
�� తం�ర� ��  క���ండ�.  పరమ����న  ��కృ�� �  ప��న  వ� �ం�       
�వ��  కర� �క�   �భనష��ల�  కలత�ంద�.  �వల�  అత�  భగ���        
ఆజ�న�స�ం�  ��� స��  తన  ��� క �  ధర� �ల�  �ర� � �ం��.  ఇ�� �        
అ����  ��కృ�� �  �పత� �  �� �శ�ల  న�స�ం�  వ� �ం��ం��.  ��        
��కృ���  ��  సమయ�న  �న��  ఎ��  వ� �ంపవ�న�  ఎవ�న�  ��ం�         
అవ�శ�  కల�.  ఈ  ��  �గంథ�  నంద�  ��కృష�భగ���  �� �శ�ల  న�స�ం�          
మ��  ఆ  ������  �ప����న  ఆ�� �� ���� �  �� �శ�ల  న�స�ం�        
ఎవ�న�  కర�   �న�ం�న�  ��కృ�� �  �పత� �  �� �శ�న  వ� �ం�న  ఫల�         
క��న�ట  ���  స��న�.  ఈ  ��క�  నంద�  ‘మత� ర:’  అ�  సంస� ృత          



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
పద�  ��� �  �ప�న� ��  క���న� �.  ఎవ��న�,  కృష��తన� �న       
��కృ�� �  ����ర�  వ� �ం�ట  తప�   అన� �న  ��తల�� �  మ�క� �  �ద�  ఆ          
పద�  ��ం�  �న� �.  ఆ  �ధ��  వ� �ం��  �న��  :  “ఈ  �ప�� క  కర �వ� �            
�న�ం�ట�  ��  ��కృ�� ��  �య�ంపబ���”  అ�  ��కృ�� �  ��� �        
స� �ంపవ��.  ఇ��  కర� �న�ం�న�� �  అత�  �రంతర�  ��కృ�� �  ��� �        
స� �ం��.  అ��  సం�ర�  కృష��తన� �.  ఏ��  ఒక  �ర� ��  తమ         
ఇ�� ��ర�  ��,  ఆ  ఫల��  ������న  ��కృ�� న�  అ�� ంప�ద�  ఈ         
�షయ�న  �ఖ� ��  �� �ంపవ��.  అ��  �ర� �న� ��  కృష��తన� ��       
��న  భ� ��క ��వ�  సంబం�ం�న�  ��.  ఎవ�న�  ��కృష�భగ���       
ఆ�శ�ల  న�స�ం�  వ� �ంపవ�న�  �షయ�  ��� �  �ప�న�న�.  ��కృ�� �        
ఆ�శ��  ���ష�   పరంపర  �ం�  �������� �  �� �  ల�ం��.  క�క         
ఆ�� �� ���� �  ఆ�శ��  ��త  పరమ  ధర� ��  �� క�ంపవ��.  క�క�        
ఆ�� �� ���� �  ఆ�శ�ం�  అత�  �� ����ర�  కర� �న�ం�న�      
కృష��తన� �న   ��త   ప��ర�త� �   �శ� య��   ల�ం��.  

 
 

18.58  
మ�� త�:   సర� ��� �   మ�త� ��త��ష� �   I  
అథ   �త�� మహం��న�    ��ష� �   �నం�� �   II  

 
 

అ��ద�   
��  �  యం�  �త��  గల�డ�న�  �  కృప�  బద���త�  ఆటంక�ల          
న�� ం��  అ�గ�ంప  గ����.  ��  �  �ట  �నక  అ��  �వన�  �క           
అహం�ర��   వ��ం�న�   తప� క   న�ం��.  

�ష� �  
సం�ర�  కృష��తన� వం��  తన  ��క  ��త�న�  సంబం�ం�న       

ధర� �ల  �ర� హణ�  ���   అనవసర  �ంత�  క���ండ�.  అ��        
�ం���త� ��  ����న��  ఏ  ��త�  అవ�హన  ���న�ల�.       
కృష��తన� �న  వ� �ం����  ��కృష�భగ���  ఆప�  ���డ��.  ������       
తన  ����  �ఖ� ��  ���   ఎల��� �  ఆ��ం��.  �న�న�  ఇ�వ�         
���  గంట�  భగ���  ����ర�  భ� ��  కర� �న�ం�  అత��  ఆ  ������          
తన���  సం�ర���  అ�� ం����.  క�క�  ��త� ����  ఎవ� ��       
�డ��వపట���.  ��క  �పకృ�  �యమ�ల�  �క  కర�   ఫల�ల�  ��         
అ��డన�  �� చ� �  వ� �ంపవ�� న�  ఎవ��  త�� గ  ��ంప��.       
�స�వ�న�  �ప��క� �  క�న�న  �పకృ�  �యమ�ల�  �బ��  �ం��.        
��  కృష��తన� �  నం�  కర�   �న�ం�నంత�  �న��  ����  ��క  � �శ�ల          
�ం�  ��వడగల�.  కృష��తన� �  నం�  వ� �ంచ���  జన� మృ��        
�గరమ��  ���ండ�న  తప� క  ��� ��  న�ం�  �న� ���  �ప��క� �        
�� �ంపవ��.  బద����వ��  �యద�న��,  �య����  �స�వ��      
ఎ�గ�ల�.  కృష��తన� ��  వ� �ం���  అంతరంగ�న  ��కృ�� ��      
����ంపబ�  ఆ�� �� ���� ��  సమ��ంపబ�  �న� ం�న  �� ఛ� �      
ప��యగ���.  

 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
 

18.59  
యదహం�ర���త�    న   �త� �    ఇ�   మన� �   I  
��� ష   వ� వ�య��   �పకృ��� � ం   ���� �   II  

 
 

అ��ద�  
ఒక�ళ  �  ���శ�  న�స�ం�  వ��ంచక  ��� హం�ర��  �ద��        
��ట�  ��క�ం�న�  ��  త�� �ర���  ప��న  �డవ���.  �        
స� �వ�   న�స�ం�   ��   �ద��నం�   �ల�నవల��   �న� �.  

�ష� �   
అ����  ���య  �ణస� �వ��  జ�� ం�న  �ద����.  క�క       

�ద��  ��ట  అత�  సహజధర� �.  ��  ��� హం�ర��  అత�  తన         
���,  ��మ��,  ఇతర  ���ల�  చం�ట�  �పఫల�ల�       
అ�భ�ంపవల�  వ�� న�  భయప��ం��.  �స�వ�న�  అ����  ��       
��  కర� ల  �క�   ���భ  ఫ�త�ల�  ��  �� ��ం�  �న� ���,  తన          
కర� ల�� ం���  ��  స�� ����న���  ��ం�  ��� �.  తన�  �ద��        
��మ�  ��ం��  ������న  ��కృ���  తన  ఎ�ట  �పత� �మ  �ం�న�         
అత�  �స� �ం��.  బద����  మ��  స� �వ���.  ఏ�  మం�  మ��  ఏ�          
��  అ�న�  ������  �� ��ం�  �ం��.  ��త  ప��ర�త� ��  �ం�ట         
�ర�  �న��  �వల�  కృష��తన� �న  అ��  కర� �యవ��.  పరమ����        
వ�  ఎవ� ��  తమ  ���  ��� �ం����.  క�క  ������  ఆ�శ�ల�         
�గ�ం�,  ��న�స�ం�  కర� ��ట�  ఉత�మ�న  పధ��.  ������       
ఆ�శ��  ��,  అత�  �ప����న  ఆ�� �� ���� �  ఆ�శ��  ��  ఎవ� ��         
�ర ��� పరచ��.  క�క  �ప��క� �  ������న  ��కృష�భగ���  ఆజ�ల�  ఎ��        
సం�హ��  ��ండ  అమ�పరచవ��.  అ��  �న��  అ��   ప����ల        
యం��   �ర�త��   �ంచగల�.  
 

 
18.60  

స� �వ�న   ���య   �బద�:   �� న   కర� �   I  
క��ం   �చ� �   య�� ��   క�ష� స� వ�   �   త�   II   

 
 

అ��ద�   
ఓ  �ం��!  �హ�  వలన  �  ��� �  �  ���శ�  న�స�ం�  వ��ం�ట�           
అం�క�ంప��� �.  ��  �  స� �వ�  వలన  ���న  కర�   �ప�వ��         
అవ�డ�   ��   ���   తప� క   ఒన�ంపగల�.  

�ష� �   
ఎవ�న�  ������  �� �శ�  న�స�ం�  వ� �ం�ట�  ��క�ం�న�       

��  అవ��  తమ  �ణ�ల  న�స�ం�  వ� �ంపవల�  వ�� �.  �ప��క� �         
�పకృ�  ���ణ�ల�  ఏ��  ఒక  �ణస�� ళన  �ప�వ�న�  ��  ఆ  �ధ�గ          
వ� �ం��ం��.  ��  స� చ� ంద��  ������న  ��కృష�భగ���      
�వ� �� �శ�ల   న�స�ం�   వ� �ం�   ��వ�న�   �� �మం�ల���.  

 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
 

18.61  
ఈశ� ర:   సర� ���ం   హృ���   ��న   �ష��   I  

��మయ�   సర� ���   య��� ���   �య�   II  
 
  

అ��ద�   
ఓ  అ���!  పరమ����  ఎల��  హృదయ�లం�  ��జ���  �ం�,        
��కశ� �  యం�త��  ఆ���న���  �న�   సర� ��ల  గ�ల�  ����ం�        
�ం��.  

�ష� �   
అ����  పరమ�� త  ��.  �ద��  ��ట  ��  �ద��  �య�ం�ట         

య��  అత�  �ర �య�  �వల�  అత�  ప��త  ��న�  �న�  ఆ�రప�          
�న� �.  ���  సర� ���  �ర�  ��కృష�భగ���  ��ం�  ��� �.        
������న  ��కృ���  ��  స� య��  స�� ంత�� ��  ��ల       
హృదయ�లం�  �ల��  ���  �� ��ం��ం��.  శ�ర��  ��� న  �మ� ట        
���  తన  �ర� కర� ల�  �స� �ం��.  ��  �త,  భ�ష� �,  వర ��న�ల�         
ఎ��  పర�త�   ���  కర� �  ల�� ం���  ���  ���  �ం��.  క�క�          
��ల  కర� �ల�� �  ఆ  పర��� �  �త�  �� ��ంప  బ��.  ���  తన�          
అర ��న���  �ం�  పర�త�   �� �శ�న  ��క  శ� ��  సృ�ంపబ�న  �హ�న         
�న���ం��.  ఆ  �ధ��  ���  �ప�� క  �ధ�న  శ�ర�న        
�ప�శ�ట�బ�నంత�  ఆ  �హ�న�  అ��ణ��  వ� �ంపవల�వ�� �.  అ�క       
�గ��  �ప��ంపగల  ���  �హన��  ��� �న  వ� � �  అల� �గ�  గల         
�హన��  ��� �న  వ� � �కం�  అ�క  �గ��  �ప��ం��.  ఆ  �ం�         
�హన�ల  యంద�  �ద��  (���)  స����న�  ��  �ప�ణ  �గ��         
���  �ం��.  అ��  పర��� �  ఆజ�న�స�ం�  ���  తన  �ర�          
ఇ�� ��ర�  వ� �ం�ట�  అ��ణ�న  �ప�� క  �హ��  ��క  �పకృ�        
ఏ�� �  ���ం��.  ���  స� తం���  ��.  క�క  ఏ  ����  ��          
స� తం��డన�  �������  ఆ�రప�ట  �ద�  ��ంప��.  ���  స�        
భగ���  �యం�తణ�  �బ��  �ం��.  క�క�  శర�గ�  య�న�        
�న��   ధర� �.   అ��   ఈ   �ధన   త�ప�   ��క�నం�   �యబ�న�.  

 
 

18.62  
త�వ   శరణం   గచ�    సర� ��న   �రత   I  

త�త� ��త� �ం   ���ం   �� నం   ��ప� � �   �శ� త�   II  
 
 

అ��ద�   
ఓ  భరతవం���!  అత��(భగ���)  సం�ర���  శర����.  అత�       
కృప�   పరమ�ం��,   �వ� �   �శ� త��న   �� న��   ��   �ందగల�.  

 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
�ష� �   

ఈ  ��క�  నం�  ��పబ�న��  ���  ఎల��  హృదయ�  లం�         
�ల���న� ��  ������  శర��ందవల�  �న� �.  అ��  శర�గ��  ��త        
���యంద�  సమస�  ��క  � �శ�ల  �ం�  అత��  �����  �యగల�.  అ��          
శర�గ��  అత�  ఈ  ��త�న  సమస�  ��క  � �శ�ల  �ం�  ��వ�ట�          
��ండ  �వ��  ������న  ��కృష�భగ���  �త�  �రగల�.  �వ� �క�        
��క  �గంథ�  లం�  :  “త�� �� :  పరమం  పద�”  అ�  వ� �ంపబ�న�  (ఋ�� ద�           
1.22.20).  సృ��యంత�  భగవ��జ� �  క�క  ��క�నదంత�  �స�వ�న�       
ఆ�� �� క�.  ��  ఈ  �దమం�తమంద�  ‘పరమం  పద�’  అ�న�  �ప�� క��         
ఆ�� �� ��శ�  �క  ��ంఠ��  ��వబ�  స�తన  �మ��       
��ం��న� �.  

 
భగవ��త  యంద�  పంచద��� య�న  :  “సర� స�   �హం  హృ�  స�� �ష�:”         

–  ��కృష�భగ���  సర� ��ల  హృదయ�  లం�  �ల��  ��� డ�(15.15)        
�ప� బ��న� �.  క�క�  హృదయ�నం�  �ల��  �న� ��  పర��� �       
�ప��క� �  శర�  �ందవ�నన�  ������న  ��కృ�� �  శర�       
�ందవ�న��  �వ�.  ��కృ�� �  �������  అ�����  ఇ�వర�       
అం�క�ంప  బ��ం��.  ������  దశ��� య�న  ‘పరం  �బహ�   పరం        
�మ’  అ�  అం�క�ంపబ��  (10.12)  అన�  అ����  ��కృ�� �  ������గ�,         
సర� ��ల�  �వ� �మ�గ�  అం�క�ం�  �ం��.  అ����  ఈ  �షయ��        
తన  �� �భవ�  �న�  ��ండ  పరమ  ������న  �ర��,  అ���,         
�వ��,  �� ��  వం�  పరమ  �����ల  �ప�ణ�ల�  ఆ�రప�        
ఆ��ం��.  

 
 

18.63  
ఇ�   �   �� న��� తం   ��� ��హ� తరం   మ�   I  
�మృ�� తద��ణ   య�చ� �   త�   ��   II  

 
 

అ��ద�   
ఈ  �ధ�గ  �హ� తర�న  �� న��  ��  ��  ఉప��ం���.  ���  ����          
�మర� న   ��ం�,   �దప   �   ఇ�� ��ర�   ���.  

�ష� �   
భగ���  ఇ�వర�  అ���న�  ‘�బహ� �త’  ��న��  �వ�ం�       

�ం��.  ‘�బహ� �త’  (18.54)  ���యం�  �ల��న��  స�  �పస�� �        
�ం��.  అత��� ��  ��ంప�.  ���  �ం�ంప�.  అ��  �వ� ����        
�హ� �న  ‘�బహ� �త’  ��న�  �రణ�.  ��కృ���  ‘�బహ� �త’  ��న��  ��ండ         
పర�త�   ��న��  �డ  అ���న�  ����ం��.  అ�  �డ  �బహ� �� న�.         
��   ‘�బహ� �త’   ��న�   కం��   పర�త�    ��న�   అ�� న� త�న�.  

 
ఇక� డ  “య�చ� �  త�  ��”  –  “�  ఇ�� ��ర�  ���”  అ�          

పద��  భగ���  ����  గల  స� ల�   �� తం�ర�   �షయ�న  �క� �         
క�గ���నడ�  ��ం��న� �.  �న��  ఎ��  తన  �వన  ����  ���         



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
ప���నగల�  ��కృష�భగ���  అ�� �ణ�ల  �ం�  భగవ��త  యం�       
�వ�ం��ం��.  హృదయ�  నం�  �ల��న  పర��� న�  శర�  �ం�మ�        
���   ఉప�శ�  అ���న�  ��న  ఉప�శ�  ల�� ం���  �ఖ� �న�.        
���బ��  స��న  �చ�ణ�  �న��  పర�త�   ఆజ�ల  న�స�ం�  వ� �ం�ట�         
అం�క�ంపవ��.  అ��  అం��ర�  �న�న�  స�  �నవ��త�  నంద�        
అ�� న� త  ప��ర�  ����న  కృష��తన� �  నం�  ��ర��  �ల��ట�        
�డ� ��.  �ద��  ��మ�  అ����  ������  �పత� ���       
ఆ��ం���� �.  ������  శర���ట  ��ల�  పరమ  �తకర�  �గల�.        
అ�  ������  �త�  �ర�  ��.  ��  శర�గ��  �ం�  �న��  తమ           
���న�స�ం�  ఆ  �షయ��  ���   �మర� న  ����ట�  �ప��క� �        
�� తం�ర� ��  క����� �.  ������న  ��కృ�� �  ఉప�శ��      
అం�క�ం�ట�  అ�� త�మ  �ర��.  ��కృ�� �  ����క  �ప����న       
ఆ�� �� ���� �   �ం�   �డ   అ��   ఉప�శ�   ల�ంపగల�.  

 
 

18.64  
సర� �హ� తమం   �య:   ���   �   పరమం   వచ:   I  
ఇ��    �   �   దృఢ��   త�   వ�� �   �   �త�   II   

 
 

అ��ద�   
��  ��  ��య  ���డ�నం�న  �� న�ల�  �ల�  �హ� తమ�న��  �         
��� ప�శ��  ��  ఒస���� �.  ఇ�  �  �త�  �ర�  �న� ం�న         
���   ఆల�ం��.  

�ష� �   
భగ���  అ���న�  ��త  �హ� �న  ��న��  (�బహ� �� న��)  �దప        

�హ� తర  ��న��  అన�  సమస�  హృదయ�ల�  �ల��న��  పర�త� �        
సంబం�ం�న  ��న��  అం�ం�  ��� �.  ఇ�� �  అత�  ��� �        
�హ� తమ�న  ��న�షయ�ల�  అన�  �����డ�  ��కృ�� న�      
శర��ం��  అ�  ���  ������ �.  నవ��� య�  �వరన  అత�  :         
“మన� �:”  –  “ఎల��� �  న��   ��� �  �ం�ం��”  అ�  ��� �ం��  (9.34).          
భగవ���ప�శ  �ర��  ��� ��� ట�  ఆ  ఉప�శ�  ���  ఇక� డ        
�ప� బ��న� �.  భగవ��త  �క�   ఈ  ��ంశ��  ��కృ�� న�  ��య�న        
�ద�భ���  తప�   ��న�   �న��  అవగత�  ���న�ల�.  ��కృష�భగ���        
���న�   ఈ  ఉప�శ�  ��ప�శ�  ల��  అత� ంత  �ప�న�న�.  ఈ         
సందర� �న  ��కృ���  ప���న� దంత�  ��న�  నం�  అత� ంత  �ఖ� �న        
�గ�నం�న   అ����   ��ండ   సర� ���   ���   అ�స�ంపవ��.  
 

 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.65  

మన� �   భవ   మద� ��    మ�� �   �ం   నమ�� �   I  
���ష� �   సత� ం   �   �ప���   ���   �   �   II  

 
 

అ��ద�   
సర� �  న��   ��� �  �ం�ం��.  �  భ��డ�  క�� .  న��   అ�� ం��          
మ��  ��  నమస� �ం��.  ఈ  �ధ��  ��న�  ��  తప� క  న��           
����.  ��  ��  ��� �  ��య���డవ�ట�  ���  ��  ���న�         
����� �.  

�ష� �   
�న��  ��కృష�భగ����  �ద�భ���  ఎల��� �  అత��  ��� �       

�ం�ం��  అత�  �ర�  కర� �న�ం�ట  ��న�  నంద�  ��� �  రహస� �న         
(�హ� తమ)  �గ�  �న� �.  ఎవ� ��  కృ��మ��  �� న�పదర� న  �య��.        
��కృ�� �  ���   �రంతర�  �ం�ంపగ��  అవ�శ�  క��న��గ  ��త��        
మల���,  తమ  �నం�న  �ర� �  ల�� ��  ��కృ�� ��  సంబంధ�        
క���ం�న���  �ప��క� �  ���నవ��.  ఇ�వ�  ���గంట�      
��కృ�� �  ���   �ం�ం�ట�  తప�   మ��  �య�ం�న��  అత�  ��త��         
మల��వ��.  అ��  �ద��న  కృష��తన� �  నం�  �ల��న��  �శ� య��        
తన  �మ��  �రగలద�  ��కృష�భగ���  ���న�  ����� �.  అత�        
అక� డ  ��కృ�� �  �క�   స�� �త  �ంగత� �న  �పత� ��గ  �ల�నగల�.        
అ����  ��కృష�భగ����  ��య  ���డ�ట�  అత��  ఈ  ��� �  రహస� �న         
(�హ� తమ)  ��న�  ��ంపబ�న�.  అ����  �ర��  న�స�ం�  �ప�వ� � ��        
��కృ�� న�   ��య����   అ����   వ�   ప��ర�త� ��   �ందవ�� �.  

 
�� �జ��  క��  ����  ధ�ం�,  �ందర�న  వదన��  క��,        

�శ�లం�  �మ�  �ంఛ��  ��� న  �ల�ఘ  శ���న  కృష��ప�  నం�         
�న��  మన�� �  �ం��క�ంపవ�న�  ఈ  ��క�  ��� ��� �న� �.       
��కృష�భగ���  ��� న  వర �న�  ‘�బహ�   సం�త’  మ��  ఇతర  ��స��  లం�          
�చ�ం��న� �.  ��కృష�భగ���  అ��  ఆ��ప�  నం�  �న��  మన�� �        
లగ� �  �యవ��.  అత�  భగ���  ఇతర  �ప�ల  ��న�  �డ  తన  �శద��           
మరల� ��.  ��కృష�భగ��న�  ��� �,  ��య��,  �����,  వ���  వం�        
అ�క  �ప��  గల�.  ��  భ���  ��త�  ఏ  ఇతర  �ప�లం��  ఆస���           
��ండ  అ����  ఎ�ట  �పత� ��  �న� ��  �వ� �ప�  �న�  తన  మన�� �          
�ం��క�ంపవ��.  ఆ  �ధ��  ��కృ�� �  స�� �నంద  �ప��  మన�� �        
�ం��క�ం�ట�  పరమ  �హ� ��న�.  అ����  ��కృ�� ��  ��య���డ�ట�       
అత��   ఈ   �హ� ��న�   �ల��ంపబ�న�.  

 
 
 
 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.66  

సర� ధ�� �   ప�త� జ�    ��కం   శరణం   �వజ   I  
అహం   �� ం   సర� ����    ����� �   �   �చ:   II  

 
 

అ��ద�   
సర�   �ధ��న  ధర� �ల�  త� �ం�  �వల�  న��   శర�  �ం��.         
సర�   �పఫల�ల  �ం�  ��  ���   ����  ��ం��.  భయ�         
�ంద��.  

�ష� �   
������న  ��కృష�భగ���  పర�బహ�   ��న�,  పర�త�   ��న�,       

�ం�క  ��త�  నంద�  ��ధ  వ�� �శమ�ల�  సంబం�ం�న  ధర� �� న�,        
స�� � ��శమ  ��న�,  అ�స� �  ��న�,  ఇం��య  మ���గహ�  వం�  ���         
సంబం�ం�న  ��ధ��న  ��న�ల�,  ధర� ��న�ల�  �వ�ం�  �ం��.       
ధర� ��న��  ��ధర���  వ� �ంపబ��ం��.  ఇక  ఇ�� �  ��కృ���       
భగవ��త  ��న��  సం�గహ  పర��  ��ంతవర�  ��ం�న  సమస�        
ధర� ��న�ల�  ���,  �వల�  తన�  ��త�  శర��ం�మ�  అ�����        
��� ��� �.  ��  స� య��  ర�ం�దన�  భగ���  ���న�       
����� �.  క�క  అ��  శర�గ��  అ����  తప� క  అ�� రక��న        
�పఫల�ల   �ం�   ర�ం��.  

 
�పఫల�ల  �ం�  ����  �����న��  ��కృష�భగ���      

ఆ��ంపగలడ�  సప���� య�న  �ప� బ�న�(7.28).  ఈ  �ధ��  ��       
సర� �పఫల�ల  �ం�  ��� �  �ంద��  శర�గ�  ��న��       
అం�క�ంప�లర�  ఎవ�న�  ��ంపవ�� �.  అ��  సం�హ�ల  �వృ��  �ర�        
�న��  �పఫల�ల  �ం�  �� �  �ం�నప� ���  ��కృష�భగ����  శర�        
�ం�ట  �� �  అ�పయత� �గ�  �� ��  �ందగలడ�  ఇక� డ  ��ప  బ�న�.         
సర� �పఫల�ల  �ం�  ����డ�ట�  �న��  ���  ఇతర  ��వ        
�పయత� ���  �యనవసర�  ��.  �ప��క� �  �స� ం�హ��      
��కృష�భగ���  సమస�  ��ల�  పరమ  ర��డ�  అం�క�ంపవ��.  క�క�        
�ప��క� �  ��మ  మ��  ��� స�ల�  ������న  ��కృ�� న�       
శర��ందవ��.  

 
��కృష�భగ����  శర��ం�  ��న�  ‘హ�భ� �  ��స�’  (11.676)  నం�        

ఈ   ��ం�   �ధ��   వ� �ంపబ�న�:  
 

ఆ��ల� స�    సంకల� :   ����ల� స�    వర �న�   
ర�ష� ��   ��� �     �ప�ృ��    వరణం   త�   
ఆత� ��ప�ర� ��    ష�� �   శర�గ�:  

 
“భ� ��గ  ��న�  న�స�ం�  అంత� �న  ��కృష�భగ���  భ� ��క �       

�వ�  ����న��  ధర� �యమ�ల�  ��త�  �న��  అం�క�ంపవ��.       
�న��  ��న�   సంఘ  వ� వస�  ���  న�స�ం�  �ప�� క�న  వృ��  ధర� ��          
�ర� �ంపవ�� �.  ��  అ��  తన  ధర� ��  �ర� �ం�న�  ��  �� �  అత�          



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
కృష��తన� ����  ��క��న�  అత�  కర� ల�� ��  వ� ర ��ల��.  క�క       
ప��ర�  కృష��తన�   ����  �డ� డ�  ఏ  కర� �న�  �న��  త� �ంపవ��.  ఎ��          
సందర� �ల  ��న�  ��కృ���  తన�  అ�� రక��న  కష��ల  �ం�        
ర�ం�న��  ��� స��  అత�  ����  క���ండవ��.  �స�వ�న�       
�హ����  ��ం�  �నవ�న��  �ంత  �న���  అవసర�  ��.  ఆ  �ధ� త�          
��కృ�� �  �� క�ం��.  �న��  ��  �స� ��డన��  మ��       
�వన��గ��  ��కృ�� �క� �  ���రమ��  తప� క  ��ంపవ��.”  ఈ       
�ధ��  �న��  సం�ర�  కృష��తన� ��  భగ���  భ� ��క �  �వయం�        
అత� ంత  �శద��  �ల��  నంతట�  ��క�పకృ�  �క�   �ణసంపర� �  �ం�         
����డ��.  ��న  స��ర�న�,  �గ��న�  న�స�ం�  �� న�  ��ట        
వం�  ���  ఆ�రప�న  ��ధ  మత��న��,  ప���కరణ  ��న��  గల�.         
��  ��కృ�� ��  శర�  �ం���  అ��  అ�క  ��న�ల�  అ�స�ంప  నవసర�          
��.  �లభ�న��  కృష�శర�గ�  ��త�  అత��  �ల��  వృ�  �య�ండ         
����.  ఆ  �ధ��  �న��  �ంట�  ���వృ���  ��ం�  సర�   �ధ��న          
�పఫల�ల   �ం�   ����డ��.  

 
�న��  ��కృష�భగ���  �ందర�ప  సందర� న��  ఆక� �ంప      

బడవ��.  స�� కర� �డ�ట  �త�  అత��  ��కృ�� డ��  �మ�  క��న�.        
అత� ంత  �ందర�  మ��  సర� శ� �వంత��న  ��కృష�భగ���  సర� శ� �       
మంత�న  �ప�న�  ఆక� ���న��  �ప�   అదృష�వం��.  అ�క  �ధ��న        
��ల�  �ంద�  ���ర�బహ� �వన  యం�  ఆస���  �ం��.  మ��ంద�        
పర�త�   అంశ��  ఆక� �ంపబ���.  ��  ������  స� �ప  ల�ణ��        
ఆక� ���న��,  అ�� ం���  �ం�  ��కృ�� �  �����డ�  �వ�  పట�        
ఆక� ���న��  స�� న� త  ��సంప�� �.  మ��ట�,  సం�ర�      
కృష��తన� �న  ��కృష�భగ��న�  �యబ�  భ� ��క �  �వ�  రహస� �ల��ల�       
రహస� �న  ��న�గ�.  ఇ��  భగవ��త  �క�   సం�ర�  ��ంశ�.  కర� ���,         
��న���,  �� న���,  భ��ల��  �రంద��  ���  అ�       
��వబ���.  ��  ��లంద���  �ద�భ���  ��ష��న��.  ‘�  �చ:’-        
భయపడ��  (భయ�  �ంద��,  సంశ�ంప��,  �ం�ంప��)  అ�       
పద�  ��� �  �ప�న�న�.  సర�   ధర� �ల�  ���  �వల�  ��కృ�� న�         
శర��ం�ట  �న�న�  ఎ��  �ధ� మ�న�  ఎవ�న�  కలత  �ం�  అవ�శ�         
కల�.   ��   అ��   కలత   �ందనవసర�   ��.  

 
 
 

18.67  
ఇదం   �   �తప�� య   �భ��య   క�చన   I  

న   ����ష�   �చ� ం   న   చ   �ం   �   భ� �య�   II  
 
 

అ��ద�   
ఇ��  �హ� తమ  �� న��  తపస� ంప�� �  �����  ��,  భ���  �����         
��,  భ� ��క �  �వ�  �ల��న���  ��,  �  �డ  అ�య  క��న���  ��           
ఎన� ��   �వ�ంప��.  



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
 

�ష� �   
ధర� ��న�న�  �ం�న  తప�� ల�  ఆచ�ంప����,  కృష��తన� �న      

భ� ��క �  �వ  �ర�  �పయ�� ంప�  ����,  �ద�భ���  ��ంప�  ����,  �ఖ� ��          
��కృ�� �  ����త� క  వ� � ��  ��త�  ��ం�  ����,  ��కృ�� �  మ�త� � �  పట�          
అ�య  క���ం�  ����  ఈ  �హ� తమ  ��న�గ��  �వ�ంప��.        
��� ���  ��కృ�� �  పట�  అ�యక��  అ�ర  తత�� ��  ��న  వ� ���  �డ          
��కృ�� �  మ��ధ��  ��ం��,  �� ��ర ��  భగవ��త�  �న�   �ధ��గ        
�వ�ం�ట�  వృ���  �ప�����  మన�  ���ం��.  ��  ��కృ�� �        
య�ర���  అవ�హన  ���న  ����  ��త�  అ��  భగవ��త  �� �� న�ల�         
�ర��  �ండవ��.  య�ర��న�  ఇం��య���న  ���  భగవ��త       
�ప�జన�  అవగత�  ��.  ఇం��య���  ��ండ,  ��క  �గంథ�లం�        
�ప� బ�న  �యమ�ల�  ఖ�� త��  ��ం�  �న� ప� ���  భ���  ���        
అ����  �డ  ��కృ�� �  అవగత�  ���న�ల�.  అ��  కృష�భ����  న�ం��         
కృష��తన�   �ర� క�ప�లం�  �ల���ండ�  ��  �డ  ��కృ�� �  అవ�హన        
���న�ల�.  ��కృ���  భగవ��త(7.7)  నం�  ��  �����డ  న��  మ��         
తన�  స�న�న�  మ��  తనకం�  అ�క�న�  మ�క� �  �ద�  �వ�ం�ట�         
అత�పట�  అ�య�  క��న��  అ�కమం�  గల�.  అ����  భగవ��త�        
అవ�హన  ���న�ల�.  క�క  ���  �త�  �వ�ంప��.  ��� స���  వ� ���         
��కృ�� �  మ��  భగవ��త�  అవగత�  ����ట�  అవ�శ�  ��.  క�క         
������న  �ద�భ���  �ం�  ��కృ�� �  అవగత�  ���న�ండ  ఎవ� ��        
భగవ��త   �   �� �� �ం�ట�   య�� ంప��.  

 
 

18.68  
య   ఇదం   పరమం   �హ� ం   మద� � �ష� ��స� �   I  
భ� �ం   మ�   ప�ం   కృ��    ���ష� త� సంశయ:   II  

 
 

అ��ద�   
ఈ  పరమ  రహస� ��  భ��ల�  �వ�ం����  �ద�భ� ��క �  �వ        
�శ� య��   ల�ం��.   అంత� �న   అత�   ���   న��    �రగల�.  

�ష� �   
అభ���  ��కృ�� �  ��  భగవ��త�  ��  అవగత�  ���న  �ల�.  క�క          

��రణ��  భ��ల  సమ��న�  భగవ��త�  చ�� ంపవ�న�      
ఉప��ంపబ�న�.  ��కృష�భగ���  మ��  భగవ��త�  య�తథ��      
అం�క�ంప����  తమ  ఇ�� ��ర�  భగవ��త�  �� �� �ం�ట�      
య�� ం�  అప���  ���.  ��కృ�� �  �������  అం�క�ం�ట�  �ద�ప�న        
���  భగవ��త�  �వ�ంపవ��.  ఈ  చర� �య  �షయ�  ���� క        
�వకల� �ప�ల�  ��ండ  �వల�  భ��ల�  ��త�  సంబం�ం�న�.       
భగవ��త�  య�తథ��  హృదయ�ర� క��  �శద��  �వ�ం���,      
�� ��గ�న  ��గ�ం�  �ద��న  భ� �మయ�న  �వన  ����  �ందగల�.  అ��         
�ద�భ� ��   ఫ�త��   �న��   భగవ��మ��   ���   తప� క   �రగల�.  

 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.69  

న   చ   త�� న� ��� �   క�� ��    ��యకృత�మ:   I  
భ��   న   చ   �   త�� దన� :   ��యత�   ��   II  

 
 

అ��ద�  
��  అత�  కం��  ��య�న  �వ��  మ�క� �  ఈ  �పపంచ�న  ��.          
అత��   �ం�న   ����న��   ��క� �   ఉండ��.  

 
 

18.70  
అ�� ష� �   చ   య   ఇమం   ధర� � ం   సం�ద�వ�:   I  
�� నయ��న   ��హ�ష�:   �� ��   �   మ�:   II  

 
 

అ��ద�   
మన  ఈ  ప��త�న  సం�ద��  �శద��  అధ� యన�  ����        
�� నయజ���   న��    ��ం�న   �డ�న�   ��   �పక�ం���� �.  

 
 

18.71  
�శ�� �నన�యశ�    ����ద�   �   నర:   I  

�   �   �క�:   ���   ���   ���� ��   �ణ� కర� ��   II  
 
 

అ��ద�  
�శద��,  అ����త� ��  ��  �శవణ�  ����  �డ  సర�         
�పఫల�ల  �ం�  �����  ��� �� �  �వ�ం�  �ణ� �క�ల�       
�ందగల�.  

�ష� �   
ఈ  అ�� య�  నంద�  అ�వ�  ఎడవ  ��క�న  భగ���  తనపట�  అ�య          

గల���  ����న��  ��ంప�ద�  స� ష���  ప��  ��� �.  భగవ��త  భ��ల         
�ర�  ఉ���ంపబ��న� �.  ��  ��� ���  భ���  బ�రంగ��       
��ప�� స�ల�  ���ం��.  ��  అ��  సభ��  ��తలంద�  భ���        
�క�వ�� �.  అ�న�  అ��వ� ���  బ�రంగ  సభల�  ఎం��  ఏ�� �        
���ర�  �పశ�   ఉద�ంపవ�� �.  ఉప�� స�న�  వ�� న  �ప��క� �       
భ���  �క��న�,  ���  ��కృ�� �  పట�  అ�య  ����  అ���         
ఉండవ�� న�  ఇక� డ  �వ�ంపబ�న�.  అ��వ� ���  ��కృ���  �����డ��       
��� స��  క���ం��.  ��  ������న  భ���  �ం�  భగ���  ���          
�శవణ�  ��న�  �ంట�  సర� �పఫల�ల  �ం�  �����,  ��� �� �        
�వ�ం�  ప��త  �క�ల�  �ందగ����.  క�క�  �ద�భ��డ�ట�       
య�� ంప���  �డ  �శద��  భగవ��త�  �శవణ�  ��ట  �� �  సమస�         
�ణ� కర� ల  ఫ�త�ల�  �ందగల�.  భగవద� ���  ఈ  �ధ��  అంద���        



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
����  సర� �పఫల�ల  �ం�  �����  భగవద� ��ల�ట�  అవ�శ�       
�స��ం��.  

 
��రణ��  �పకర� ల  ఫల�ల  �ం�  �����న��  మ��       

ధ�� �� �న��  కృష��తన� ��  �లభ��  అం�క�ం��.  ఇక� డ      
‘�ణ� కర� ��’  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  ఇ�  ��క  �గంథ�  లం�          
��� నబ�న  ‘అశ� �ధ  యజ��’  వం�  �ప� యజ��ల  ఆచరణ�  ఈ  పద�         
��ం��న� �.  భ� ��క �  �వ�న�� ట  యం�  ఆస���నప� ���  ప����       
����  ��వమ���  �వ�ం�  ��వ�క��  �రగల�.  ����  భగ���        
పరమభ���.   అత��   ��వన��త   మనబ�   �ప�� క   �క�   గల�.  

 
 
 

18.72  
క�� �త��� తం   �ర�   త� ����ణ   �త�   I  
క�� ద�� నస�� హ:   �పనష���   ధనంజయ   II  

 
 

అ��ద�  
ఓ  ��� !  ధనంజ�!  ఏ��గత�  ��న  మన�� �  ��నంత��  ��         
�శవణ�   ����?   �   అ�� న�   మ��   �హ�   ఇ�� �   న�ం�న�?  

�ష� �   
��కృష�భగ���  ఇక� డ  అ�����  ఆ�� �� ���� ��  వ� �ం�  ��� �.       

క�క�  అ����  భగవ��త�  స��న  �ధ��  అవగత�  �����  ��  య�          
�ప�� ం�ట  అత�  ధర� �న�.  ���,  అవసర�న�  భగవ��త  నంత��  ���         
�వ�ం�ట�  ��కృ���  �ద���  ��� �.  �స�వ�న�,  ��కృ�� �  వం�  ���         
�ం�  �క  అత�  �ప����న  ఆ�� �� ���� �  �ం�  ��  భగవ��త�  �శవణ�          
��న��  తన  అ��నమంత�  న�ం�నద�  �� �ం��.  భగవ��త  ఏ��  ఒక  క�          
�క  నవ�రచ�త�  ర�ంపబ�న  ��న�   �గంథ�  ��.  అ�  స� య��         
������న  ��కృష�భగ����  �ప� బ�న�.  క�క  ఈ  �ధనల�  ��కృ�� �        
�ం�  ��,  అత�  ������న  ఆ�� �� క  �ప���  �ం�  ��  �శవణ�          
�యగ��న   అదృష�వం��   తప� క   అ���ంధ�ర�   �ం�   బయటపడగల�.  

 
 

18.73  
అ��న   ఉ�చ   

న��    �హ:   స� ృ�ర���    త� �త� ��న� ��� త   I  
���   ��    గతస��హ:   క���    వచనం   తవ   II  

 
 

అ��ద�   
అ����  ప���  :  ఓ  అ�� �!  �  �హ�  ఇ�� �  న�ం�న�.  �  కృప�            
�  స� ృ��  ���  �ం���.  ఇ�� �  ��  ���డ�,  సం�హ  ర��డ�          
అ�   �   ఆ����ర�   వ��ం�ట�   �ద���   ��� �.  



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
 

�ష� �   
������న  ��కృ�� �  ఆ����ర�  వ� �ం�ట�  ���  �స�వస� �ప       

����  �న� �.  అతడ��  �యమబద���  వ� �ం�ట�  �� ��ంపబ��.       
������న  ��కృ�� ��  �త� ����  �ం�ట�  ���  �జస� �ప  ���        
(�వస� �ప�)  అ�  ���తన�   మ��ప��  ������ �.  ఈ  ��� ంత��        
�స� �ం�  ���  ��క  �పకృ��  బ��డ���� �.  ��  అత�  ������         
��ం�ట  �� ��  �����  �గల�.  ���  �స�వ  స� �ప  ���  ఎల��� �          
����  ఉం�ట�.  అత�  ఎల��� �  �య�  �క  ������న  ��కృ�� �         
��ంపవ��.  అత�  ������  ��ం�న�  తన  �జ���  యం�        
�ల�నగల�.  ��  ��కశ� ��న  �య�  ��ంపదల��  అత�  తప� క        
బ��డ��.  ��ం�  యం�  ��క  జగ��న  ���  �వ�  ��� �.  అం���ండ          
అత�  �హ�ంఛల�  బ���న�  తన���  జగ��న�  �ప��న�  ��ం��.        
ఇ�  �య  అనబ��.  ��  �న��  �����న��  అ��  ��ం�  న�ం�ట�,          
అత�  భగ���  �� �శ�ల  న�స�ం�  వ� �ం�ట�  స� చ� ంద��       
శర�గ�డ��.  ��  భగ��డన�  ��ం�ట�  �య  �వ�  ఉ�� .  అ��         
�వన  ���  బం�ం�ట�  �య  �వ�  �ల�  �న� �.  అ��  �వన  యం�           
���  ��  బ��డ�  �న�  �వల�  భగ��డన�  ��ం��.  ��  అ�����          
�ర���  ��  భగ��డన�  ��ం�న�  సం�హ���  క���న� ద��       
�షయ��  ��త�  �� �ంప�ల�.  ఆ  �షయ��  అత�  ప��ం��న�.        
క�క�  ఈ  �వన�  �య  �వ�  �ల�.  �స�వ�న�  ������న         
��కృష�భగ���  అవ�హన�  ����,  అత�  ఆ����ర�  వ� �ం�ట�       
��శ� �   �ం�   ��� ��   �ం�ట   �గల�.  

 
ఈ  ��క�న  ‘�హ:’  అ�  పద�  ��� �  �ప�న�న�.  ��న�న�  వ� ��క          

పద�  �హ�.  �స�వ�న�,  �ప����  ��కృష�భగ��న�  �త� ��డన�       
�����ట�  య�ర���న�.  ��  అ��  ��క�పకృ��  అ��ర�  ���ంప        
దల�ట�  ���  ��క  జగ��న�  ��  �ప��న��  ��ం��.  అ��         
అత�  �హ�.  ఇ��  �హ�  భగ���  కృప�  �క  �ద�భ���  కృప�  న�ంపగల�.           
అ��  �హ�  ���న�� �  �న��  కృష��తన� ��  వ� �ం�ట�       
అం�క�ం��.  

 
��కృ�� �  ఆ����ర�  వ� �ం�ట�  కృష��తన� �.  బద����  �హ� �న       

��కశ� ��  ����,  ��కృష�భగ���  సర� �� న  సం����న  �ప�వ��,       
సర� �న�  అ�ప�య��  ఎ�గ�ల�.  భ���  ��న���  భగ���       
�ప��ం��.  స�� ల�  అత�  ����.  అ�న�  భ���  పట�  �ప�� క  ����          
క���ం��.  అత�  ఈ  ��క  �పకృ���,  సర� ��ల��  ఈశ� ��.        
అనంత�న  �ల��  �యం��ం���  అత�.  ������  సర�        
�భవ�ల��,  సర� శ��ల��  సం����  �ం��.  ������  తన���       
�డ  భ��ల�  సమ�� ం�  �నగల�.  అ��  ��కృష�భగ���  ��య���  �య�         
�బ�  భ���  ��లక  �య�  ��డ��.  ������  �ం�  భగవ��త�  ��న          
�మ� ట  అ����  సర�   �హ����డ�� �.  ��కృ���  �వల�  తన�  ����         
��ండ  �����డ�  �డ  అత�  ఎ�గగ���.  అన�  అత�  ��కృ�� �  య�ర�          
స� �ప��  అవగత�  ���నగ���.  క�క�  భగవ��త�  అధ� యన�       



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
��ట  అన�  ��కృష�భగ���  య�ర�  స� �ప��  అవగత�       
����ట�న�  ����న� �.  �న��  ��నప����  �న�� �  సహజ��       
��కృ�� �  శర��ం��.  అనవసర�న  జన��ళ� ��  త� �ం�ట�  ��కృ�� �       
పథకమ�  �� �ం�నంత�  అ����  ������  ఇ�� ��ర�  �ద��       
��ట�  అం�క�ం��.  ������  ఆజ�న�స�ం�  �ద��చ�ం�ట�      
అత�   ���   తన   ధ��� ణ�ల�   �ప���.  

 
 

18.74  
సంజయ   ఉ�చ   

ఇత� హం   ���వస�    �ర�స�    చ   మ�త� న:   I  
సం�ద�మమ��షమ�� తం   �మహర�ణ�   II  

 
 

అ��ద�   
సంజ��  ప���  :  ఈ  �ధ��  మ��� �న  ��కృ�� �  మ��  అ����          
న�మ  జ��న  సం�ద��  ��  �శవణ�  ����.  ఆ  సం�ద�         
అ�� త�న   ద�ట�   �   శ�ర�   ��ంచమ��న� �.  

�ష� �   
భగవ��త  ఆరంభ�న  ధృత�����  తన  �ర� ద�� �న  సంజ��       

����త  రణరంగ�న  ఏ�  జ��న�  �ప�� ం��.  సంజ��  హృదయ�న        
అత�  ఆ�� �� ���� �న  �� ��  కృప�  సమస�  �షయ��  అవగత  మ�� �.         
ఆ  �ధ��  అత�  �ద�రంగ  �షయ�ల�  �శ�క�ం��.  ఇ���  మ��� ల         
న�మ  భగవ��త  వం�  అత� ంత  �ఖ� �న  సం�ద�  అంత�  �ం�న� ��         
జ��  �ండక��ట  �త�  మ��  ��� ం�  భ�ష� ���  ���  జ��         
అవ�శ�  �నం�న  ఆ  సం�ద�  అత� ంత  అ�� త�గ  �ం��.        
������న  ��కృష�భగ���  స� య��  తన�  ���   తన  శ��ల�  ���          
��న�,  భగ���  పరమభ���న  అ���న�  �వ�ం�  �ం�ట  �త  �డ  అ�          
అత� ంత  అ�� త�గ  �ం��.  మన�  ��కృష�భగ���  అవగత�  ����ట�        
అ����  అ���డల  న�స�ం�న�  తప� క  మన  ��త��  �ఖ� వంత��        
మ��  �జయ  వంత��  �గల�.  సంజ��  ��నంత��  అ���  �ం�         
���  అవ�హన�  ����ట�  య�� ం��,  ధృత���� న�  ఆ  సం�ద�        
నంత��  ���ం��.  ��కృ�����  �చ� ట  �ం��  అచ� ట  �జయ�  తథ� మ�         
��� �ంపబ�న�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.75  

�� స�ప����� త��త�   �హ� �హం   పర�   I  
�గం   ��శ� �త� ృ���� �త� థయత:   స� య�   II  

 
 

అ��ద�  
అ�����  స� య��  సం��ం��న�   ��శ� ��న  ��కృ�� �  �ం�       
ఈ  పరమ�హ�   వచన�ల�  �� ��  అ��గహ��  ��  �పత� ���        
�నగ����.  

�ష� �   
�� ��  సంజ���  ఆ�� �� ���� �.  తన  ���న  �� ��  కృప�త�        

��  ������న  ��కృ�� �  అవగత�  ���నగ���న�  సంజ��       
అం�క�ం���� �.  ���బ��  �న��  ��కృ�� �  �పత� ���  ��ండ       
ఆ�� �� ���� �  �ధ� మ��  అవగత�  ���నవ�న�  ����న� �.      
భగవద���  �పత� ���  అ�భ�ంప  వల�న�  అ�న�  ఆ�� �� ���� �       
��త�  ���  �ధ� మ��  �ం��.  ఇ��  ���ష�   పరంపర��  రహస� �.         
ఆ�� �� ���� �  ������న�� �,  �న��  అ����  ��న���  ఆయన       
�ం�  భగవ��త�  �పత� ���  �శవణ�  �యవ�� �.  �పపంచ�  నందంతట�        
��న���,  �� న���  మ��  �ద����ల�  ఎంద�  ఉన� ప� ���       
��కృ���  సమస�  �గ��న�ల�  ��శ� ��.  అ��  ��కృ���  �ప�� క��        
తన�  శర�  �ం�మ�  భగవ��త  యం�  �వర��  ఆ��ం��.  అ��  ����          
��  లంద���  అ�� త�మ  ��  �గల�.  ఈ  �షయ�  ష���� య�  �వ�          
��క�న,   “���మ�   స�� �ం”   అ�   ��� �ంపబ�న�.  

 
�రద��  ��కృష�భగ����  �పత� �  ��� �  మ��  �� ���       

ఆ�� �� ���� �.  క�క�  ���ష� పరంపర�  వ�� ట�  అ����  వ�  �� ��        
�డ  ������న  ��� �.  సంజ��  �� ���  �పత� �  ��� �.  క�క�         
�� ��  కృప�  సంజ��  ఇం��య��  ప��త�  ల�ట�  అత�  ��కృ�� �         
�పత� ���  ��  �నగ��ట�  సంభ�ం��.  ��కృ�� �  �ం�  �పత� ���        
�శవణ�  �యగ��న��  ఈ  �హ� తమ  ��న��  ఎ�గగల�.  ��కృ�� �  �ం�         
వ�� �న�   ����క�న  ���ష�   పరంపర  �ం�  ����  ��కృ�� �  �ం�         
�శవణ�  �య��.  క�క�  అత�  ��న�  భగవ��త�  అవ�హన�  ����ట�         
సంబం�ం�నంత   వర�   స�   అసం�ర��   �ం��.  

 
భగవ��త  యం�  కర� �గ,  ��న�గ,  భ� ��గ  వం�  సమస�  �గ��న�         

ల�� �  �వ�ంపబ�న�.  అ��  �గపద��  ల�� ం��  ��కృ�� �  ఈశ� ��.        
��కృ�� �  �ం�  అ����  �పత� ���  �శవణ�  �యగ��ట�       
అదృష�వం��న��,  �� ��  కృప�  సంజ��  �డ  ��కృ�� �  �ం�        
�పత� ���  �శవణ�  �యగ���.  �స�వ�న�  ��కృ�� �  �ం�  �పత� ���        
�శవణ�  ��ట�  �క  �� ��  వం�  �������� �  �ధ� మ�  �� �         
��కృ�� �  ���   �శవణ�  ��ట  యం�  ఎ��  �ద�  ��.  ఆ�� �� ���� �          
�డ  �� స���  �ప����.  క�క,  �ద��న�  న�స�ం�  ఆ�� �� ���� �        
జ�� త� వ  సందర� �న  ‘�� స�జ’  అ�  ఉత� వ��  ��� �       
�ర� �ం��ం��.  



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.76  

�జ�   సంస� ృత�    సంస� ృత�    సం�ద�మమ�� త�   I  
�శ���న�:   �ణ� ం   హృ�� �   చ   ���� �:   II  

 
 

అ��ద�   
ఓ  ��!  ��కృ�� ���ల  న�మ  జ��న  అ�� త��,  ప��త��  అ�  ఈ          
సం�ద��  స� �ం�న  �ల�  �ప��ణ�  �ల�ం��డ�  ఆనంద�       
�ం���� �.  

�ష� �   
భగవ��త  �క�   అవ�హన�  అత� ంత  �వ� �న�.  ��కృ����న  సం�ద        

�షయ�ల�  అవ�హన  ���నగ��న��  మ��� �  అ��  సం�ద       
�షయ�ల�  మరవ�ం��.  ఇ��  ఆ�� �� క  ��త�  �వ� ���.  అన�        
భగవ��త�  �������� �  �ం�  అన�  �పత� ���  ��కృ�� �  �ం�  �శవణ�         
����  సం�ర�  కృష��తన� ��  �ందగ���.  అ��  కృష��తన� �న�       
ఫ�త�మన�,  �న��  �రంతర�  అ���క��  ��స�  �ం��,  ఏ��        
�ంత  సమయ�  ��ండ  ఎల��� ��  �ప�  �ణ�  ��త�  నం�         
పర�నంద�   న�భ�ం��.  

 
 

18.77  
తచ�    సంస� ృత�    సంస� ృత�    �పమత� �� తం   హ�:   I  
�స� �   �   మ��   �జ�   హృ�� �   చ   �న:   �న:   II  

 
 

అ��ద�  
ఓ  ��!  అత� �� త�న  ��కృ�� �  �ప��  స� �ం�న  �ల�  ��         
అ���క��  ఆశ� ర� ��  �ం��  మరల  మరల  ఆనంద�       
న�భ�ం���� � .  

�ష� �  
�� ��  కృప�  సంజ��  �డ  అ���న�  �పబ�న  ��కృష�భగ���        

�శ� �ప��  ద�� ంపగ��న��  ఇక� డ  �చ�ం��న� �.  ��కృ���  అ��       
�శ� �ప��  �ం�న� ��  ���ండ��.  అ�  అ���న�  ��త�       
�పబ�న�.  అ��  �ప�  అ�����  �పబ�న�� �  �ంద�  మ�భ���        
�త�  ఆ  �శ� �ప��  ద�� ంపగ���.  అ�����  �� సమహ��  ఒక�.  ��కృ�� �         
పరమభ��ల�  ఒక�న  �� ��  ��� � �శ  అవ�ర��  ప�గ�ంపబ���� �.       
�� ��  ���  తన  ��� �న  సంజ���  ద�� ంప���.  ��కృ���  అ���న�         
�పబ�న  ఆ  అ�� త  �ప��  స� ���   సంజ��  మరల  మరల         
ఆనం�ం��ం��.  

 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
18.78  

య�త   ��శ� ర:   కృ��    య�త   ���   ధ�ర�ర:   I  
త�త   ���� జ�   ������   ��ర� �ర� మ   II  

 
 

అ��ద�  
ఎచ� ట  ��శ� ��న  ��కృ�� �ం��,  ఎచ� ట  ��  ధ��� ��న       
అ����ం��,  అచ� ట  సంపద,  �జయ�,  అ��రణ�న  శ� �,  ��        
�శ� య��   �ం��.   అ��   �   అ���య�.  

�ష� �   
భగవ��త  ధృత���� �  �పశ� �  ఆరంభ�న�.  �ష� ,  ��ణ,  క���        

మ���ల  స�య��  తన  ����  �శ� య��  �జయ��  ��ంప        
గ���ర�  అత�  ��� స�.  అన�  �జయ�  తమ  ప��న�  ���ం�న�         
అత�  ��ం��ం��.  ��  �ద�రంగ�న  జ��న  స�� �శ��  వ� �ం�న        
�మ� ట  సంజ��  ధృత���� ��  :  “��  జయ��  ���   ఆ��ం�  ��� �.          
��  ��కృ������  ఎచ� ట  ఉం��  అచ� ట�  సర�   �భ��  ఉం�న�  �          
అ���య�”  అ�  ప���.  అన�  ధృత�����  తన  ప��న  �జయ��         
ఆ�ంప�ద�  సంజ��  �పత� ���  ��� �ం�  �ం��.  ��కృ���  అక� డ        
����న� ం�న  అ����  ప��న�  �జయ�  ���ం�న�ట  �శ� య�.       
ఇక� డ  ��కృ���  అ����  రథ�ద�డ�ట  �డ  ఆ  భగ���  మ�క  ����          
�పక�ం�ట�  �న� �.  ��కృ���  సమస�  �ణసంప�� �.  ��కృ�� న�  గల  అ�క         
���ల�  ��గ� �  ఒక�.  ��కృ���  ��గ� �న�  �డ  �ప�వ�ట�  అ��         
��గ� ��   అ�క   సందర� �   లం�   �పక�ం�న��   ఎ��    �దర� న��   కల�.  

 
�స�వ�న�  �ద��  ��� ధన  ధర� ��ల  న�మ  జ���ం��.       

అ����  �వల�  తన  �� ష��ద��న  ధర� ��  ప��న  ���ం��.  ఆ         
�ధ��  ��కృ�����  �����  ధర� ��  ప��  నం�ం�ట�  అత��        
�జయ�  తథ� �.  �పపంచ��  ఎవ�  ప���ంపవ��  �ర ��ం�ట  �ర�  ఆ         
�ద��  ఏ�� �  �యబ��.  అ��  ��� ��ర�  �����న�  సం����ం�న�        
సంజ��  �ష� �  ��� �.  అం���ండ  �ద��న  �జయ�  ��ం�న        
�మ� ట  ధర� ��  మ�ంత  అ�క�న  �ఖసంపదల�  వ� ���న�  �డ  ఇక� డ         
��ంపబ�న�.  ఎం�కన�  ధర� ��  ధ�� �� �  మ��  ప����  ��త�        
��ండ  �ప�   ��మం��.  అత�  ��త�న  ఎన� ��  అసత� ��        
ప���ండ��.  

 
భగవ��త  �ద�రంగ�న  ఇ���  ���ల  న�మ  జ��న  సం�షణ��        

��త�  ��ం�  ���ల���  కల�.  ��  ���ల  న�మ  జ���  ��రణ          
సం�షణ�  ఎన� ���  ఒక  ప��త�న  ��స��గంథ�  ��లద�  మ��        
��కృ���  అ����  అధర� �ర� �న  �ద��న�  ����ం�న�  �ంద�  తమ        
అభ� ంతర��  �����.  ��  �స�వ�న�  భగవ��త  �వ�   ధ�� ప�శమ��        
సత� �  ఇక� డ  స� ష���  �ప� బ�న�.  �తయంద�  నవ��� �  నం�  :         
“మన� �  భవ  మద� క �:”అ�  �ప� �  ��గవ  ��క�న  ఈ  �వ�   ధ�� ప�శ�          
�వ�ంపబ�న�.  అన�  �ప��క� �  ��కృష�భగ����  భ���  �వ��.       
��కృ�� ��  శర�  �ం�ట�  సర� ధర� �ల  ��ంశ�(సర� ధ�� �  ప�త� జ�        



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
��కం  శరణం  �వజ).  క�క  అ�� న� త�న  ��  మ��  పరమ  ధర� �ల          
�వ� ��న�ల�  ఈ  భగవ��త  �ం��న� �.  ఇతర  ��న�ల��   �డ        
ప���క�ం�న�  �న�  అంత� �న  �న��  ఈ  �ర��న�  ��వ�� �.        
భగవ��త  యంద�  �వ�  ఉప�శ�  ��  మ��  ధర� �ల  �షయ�న         
చర�ప�శ�.  అ��  ��కృష�భగ���  శర�గ�.  అ��  శర�గ��       
అ��ద��� య�   చర�ప�శ�.  

 
��న�గ�  మ��  �� న�గ�  �త  ఆ�� ����  �ం�ట  ఒక        

��న�న�,  ��కృ�� �  సం�ర���  శర��ం�ట  అ�� న� త�న��      
సం�ర����  అ�  భగవ��త  �� �  మన�  ఎ�గవ�� �.  భగవ��త  ఉప�శ�ల         
��ంశ���.  వ�� �శమ  ధర� ��  మ��  ఇతర  ధర�   ��న�ల  న�స�ం�         
�కమ��� ంత�ల�  ��న  �ర��  �హ� �న  ��న�ర��.  ��  ధర� �న�        
సంబం�ం�న  �ర� క�ప��  �హ� ���న�,  �� న�  మ��      
��నస��ర�న��  అంతకం��  �హ� తర�  �న���.  ఇక  సం�ర�       
కృష��తన� ��  ��కృ�� �  శర��ం�ట  భ� ��క �  �వ�  �హ� తమ�న       
ఉప�శ�.   ఇ��   అ��ద��� య�   ��ంశ�.  

 
������న  ��కృ�� �  పరమసత� మ�ట  భగవ��త  మ��క  ల�ణ�.       

పరతత�� �  ���ర�బహ� ��,  అంత�� ��న  పర�త� �,  అంత� �న      
������న  ��కృ�� ��  ��దశ��  అ��తమ��.  పరతత�� �  �క�        
ప��ర�  ��నమన�  ��కృ�� �  సం�ర�  ��నమ��  �వ�.  క�క  ఎవ�న�         
��కృ�� �  అవ�హన  ����న�  ఇతర  ��న�  మ��  సర� �ఖ��  అ��         
అవ�హన�  అంశ�గ��  య��.  ��కృష�భగ���  ఎల��� ��  �శ� త�న       
తన  స� ��ంశ  శ� ��  �ప�����  �ం�ట�  స�  ��� �  �ం��.  అత�          
శ� ��ం�  సృ��ంపబ�న  ���  �ం�  తరగ���  �బ�ంపబ�  �త� ����        
మ��  �త� బ����  ��యబ�  ��� �.  అసం�� క���  �న�   అ��        
��లంద�  ��కృ�� �  అంశ�.  ��కశ� �  ఇ�వ����  తత�� ���  వ� క ��        
�యబ�న�.  ��కసృ��  అనంత�ల��  �ప��తమ��న� �.  అ�  �హ� శ� ��       
సృ��  �ం��  న�ం�  �ం��.  ఈ  ��క  జగ��  మరల  మరల          
వ� ��వ� క �మ��న� �.  

 
భగవ��త  నం�  ������న  ��కృ���,  ��క  �పకృ�,  ���,  �శ� త�న         

�ల�,  సర� �ధ��న  కర� �  అ�  ఐ�  �ధ��న  �ఖ�   తత�� �షయ��         
చ�� ంపబ�న�.  సమస��  ������న  ��కృ�� �  �న�  ఆ�రప�  �న� �.        
పరతత�� �  ���ర  �బ�� ���,  పర��� ���  మ��  ఇతర  ఆ�� �� క        
�వ�న�  ������న  ��కృ�� �  అవ�హన  ��న�  నం�  ఇ���న� �.        
������,  ���,  ��క  �పకృ�,  �లమ��  అంశ��  �� లదృ���        
�న� ���  ��న�  ఏ���  పరమ����  కం��  �న� �న�  ��.  ��         
������  ఎల��� �  అ�� ం���  �న� �గ�  �ం��.  ఇ��  ��  �తన�          
మ��ప��  ���న  ‘అ�ంత� ���ద’  తత�� �.  ఈ  తత�� ��న�  నం�        
పరమసత� �   �క�    ప��ర�   ��న�   ఇ���న� �.  

 
���  తన  �జ���యం�  ��� త�   స� ���.  అత�  పర�త�   �క�          

అ�  కణ�  వం���.  ఈ  �ధ��  ��కృ�� �  ��� ���,  ��ల�         



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
�ర� ర�� ��  �ల� వ�� �.  ���  ��కృ�� �  ‘తటస�శ� �’  �నం�న  ��� ���        
��  ��కశ� ��  ��,  మ���� ���  ఆ�� �� కశ� ��  ��  సంపర� ��  �ం��         
స� �వ��  క���ం��.  మ��ట�,  ���  భగ���  �ం�  శ��ల  న�మ         
����  క���ం��.  అత�  భగ���  ఉన� తశ� ��  సంబం�ం�న  �డ�ట�        
అత� ంత  ��� �� తం�ర� ��  క��  �ం��.  అ��  �� తం�ర� ��       
స�� ��గ  పర���ట  �� �  అత�  ��కృష�భగ���  �పత� �  �� �శ�న�        
�గల�.   ఈ   �ధ��   అత�   ����శ� �   యం�   తన   �స�వ   స� �ప   ����   �ం��.  

 
��మద� గవ��త   యంద�   ‘ఉపసం�ర�   –   స�� � స�   �క�   

ప��ర�త� �’   అ�   అ�� ద��� య�న�   భ� ���ంత   �ష� �  
స�ప��.   

------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
పరమ�జ� ��   ��మ�   ఏ.�.   భ� ���ంత   �� �   

�ప���ల   ప�చయ�  
-------------------------------------------  

పరమ�జ� ��  ��మ�  ఏ.�.  భ� ���ంత  �� �  �ప���ల  ��        
�రత�శ���  కలక��   నగర��  1896  వ,  సంవత� ర��  జ�� ం��.  ��         
తమ  ఆ�� �� ���� �న  ��ల  భ� ���� ంత  సరస� �  ��� �  ���  కలక���  1922          
వ,  సం.�  �ద���  క����� �.  ��ల  భ� ���� ంత  సరస� �ల  ��  �ప�ఖ          
��క  ��� సంప�� �,  64  ��య  మ�ల�  (��క  సంస��)  �� �ం��.  ��          
��� సంప�� �,  �వ��న  �ప���ల  ���  ��  ��� �  సం��ం�,  ��క         
������   ��ంచ���  తమ  �����   అం�త�  ��మ�  ఉప��ం��.        
ఆ��  �ం�  ��ల  భ� ���� ంత  సరస� �  ���  ���  ��� �  పద�ం�          
సంవత� �ల   త��త   య����   ���   ����� �.  

 
�ద�  స��శ���  ��ల  భ� ���� ంత  సరస� �  ���  ��  ఆంగ �  �ష          

�� �  ��క  ������   �ప�ర�  �యమ�  ��ల  �ప���ల  ���  ���.          
త��త  సంవత� �ల�  ��ల  �ప���ల  ��  భగవ��త�  �ష� ��  ర�ం�,         
��యమఠ  �ర� �క�ల�  �డ� �� �.  1944�  ‘�� �  �  ����’(భగవద�ర� నం)  అ�         
ఆంగ �ప�  ప��క�  �� �ం��.  అ�  ఇ�� �  ��� త� ��ల�  ��  ��� �  �త          
�ప� �   కం�   ఎ�� వ   �షల�   �న��ంచబ��ం�.  

 
��ల  �ప���ల  ��  భ� �����ల�  �� �ం�  1947�  ��య  �ష�వ  సంఘం          

���  భ� ���ంత  ��ద��  ఇ��   �ర�ం�ం�.  1950�  54  సంవత� �ల         
వయ�� �  �ప���ల  ��  ���క  �����   ���  ���  ఎ�� వ�ల�         
�గం�ల�  చదవ���,  ����ంచ  ���.  త��త  ��  వృం�వ���  ���          
అక� డ  మధ� �గం�  చ��త  �ప���  ��� న  ����  ��  ��దర  మం�ర��  అ�           
��డంబర  ��త��  గ���.  అక� �  ��  ��  సంవత� �ల  ��  ఉం�          
ఎం�  ���   �� సంగం  ��  అ�క  �గం�ల�  ర�ం��.  1959  �  స�� � ��శ���            
�� క�ం��.  తమ  ��త  �ఖ�   రచన  అ�న  ��మ�� గవత���  18,000  ���ల�          
అ��ద�,  �� �� �ల�  ��న  అ�కసం����  రచన�  ��రం�ం��.       
�గ�ంతర   �లభ�నం   అ�   మ�   �గం���    ��   ర�ం��.  

 
��మ�� గవత�  ��  సం����  �ప��ం�క  �ప���ల  ��  తమ        

ఆ�� �� ���� ల  ��క�  �ర�ర� ���  1965  �  అ���  సం�క �����ల�        
��� �.  అప� �  �ం�  ��  �ర�య  ��ంత  �గం�ల�  ������న         
�� �� ��,  ��ంత��ర��,  సం�గహ  �� ఖ� �  70  సం��ల�  ��        
ర�ం��.  

 
1965  �  �ట��ద����  ఒక  ��జ� �క�  �� ���   నగ���        

��� న�� �  ��దగ �ర  ఒక� �స  �డ  ��.  త��త  ఒక  సంవత� ���  అం�  1966           
���  ��  అ�కష��  �ద  అంత���య  కృష�  �తన�   సం���   (ఇ�� �)          
�� �ంచగ���.  ప�  సంవత� �ల  �ప�  ఆ  స�జ�  ��  అ�వృ��  �ం�          
�పపంచమంతట  �� �ంచ  ��ం�.  �ఠ�ల�,  మం��ల�,  ఆ�శ��  �ద�న        
���   �ల�ల� ��ం�.  

 



అ��ద��� య� భగవ��త   య�తథ�  

 
1968  �  ��ల  �ప���ల  ��  �� వ� �����  �ండల  �న  ఆ�� �� క          

స����   �� �ం�  ���  �తన  వృం�వన�  అ�  ���  ��� �.  అక� �  ఒక           
��క  �ఠ�ల�  �ల���   ��� త� ��ల�  �త�  ��క  ���ల        
��� �����   అం�����  ��� �.  ఆ  �తన  వృం�వన�  ఇ�� �  ��         
ఎక�ల�  ��  ��ల� �  గల  �ప�శ��  ������ం�.  అ�����  ��         
��� �   అ�ం�   సం�ల�   ఎ�� ం��   �� �ం��.  

 
1972  �  పరమ�జ� ��  ��మ�  �ప���ల  ��  ��� త�   ��ల��  ��� �,          

��� స��  ��క  పద���  ����ల�  ఏ�� �  ���.  1972  �  ����          
��� ��ల�  ��రంభ�న  ���ల�  1975  ���  150  మం�  ��� ��ల�         
�����ం�.  

 
��ల  �ప���ల  ��  �రత�శ��  అంత���య  �ం��ల�  ��� ంప        

�య���  ��త� �ం��.  పశ� మ  �ం����  �����  ���మమ�       
అంత���య  ఆ�� �� క  �ం����   ��� ంచ  తల��� �.  అ��స�ృత�న  ఆ  పథక         
��� ���  ���ల�  పట�వ�� �.  అ�  ��క  ��స�పఠ���  �డ        
అ��ల��  ��� ంచబ�ం�.  �రత�శ���  వృం�వన��     
మ�న� త�న  కృష�బల�మ  మం�ర�  ఆ  పద��ల  �ప�ర�  ��� ంచబ�ం�.        
అక� డ  ఒక  అంత���య  అ��  గృహ�  �డ  ��� ంచబ�ం�.  ��� �� లక� డ         
�ం�  ��క  సంస� ృ��  స� యం�  ��� ��  అవ�శ�  ఉం�.  �ం���         
�ప�న  �ంస� ృ�క  ��� �ం�ద�  �డ  గల�.  �రత�శ��  ���  ప�����         
�ఖ� ���ల�   ఇతర   �ం��ల   ��� ణ�   �న���ం�.  

 
��ల  �ప���ల  ��  ��� �  �ఖ� �న  �వ  �గంథరచన.  ��  �� �  ��           

ఎం�  �ప����  �ం��.  ��  �గం��  ����క�� ��,  ��న  �ం��� ��,         
���� ��  ���ం�  ��.  అ�  ��� ం�ల  �త  ఎంత��  �ర�ంచబ���.  అ�క          
క��ల�� ,  �ఠ�ల��   ����క  �ఠ� �గం���  �ర ��ంచబ���.  ��  రచన�        
ఎవ��  ��  �షల��  అ�వ�ంచబ���.  �ప���ల  ��  �గం�ల�        
���ం�,  �పక�ంచడ�  �స�  1972  �  భ� ���ంత  ��  �ట��  అ�  సంస��           
�� �ం��.  అ�  ఇ�� �  �ర�య  ��కతత��   �ష�ల�  �గం�ల�  �ప��ం�         
�పపంచ   �ప�ఖ   �ప�రణ   సంస��   ��ం�ం�.  

 
�ర�క� �  స��ం�న�  ���  ప�� ం�  సంవత� �ల�  ��ల       

�ప���ల  ��  �పపంచమంత�  ప�������  ఉప�� స  ��త  ����         
ఆ�ఖం�ల�  పర� �ం��.  అంత�  ��� �మ  �ర� �క�ల�  �మ�� �       
�న� ప� ��  ��  తమ  �గంథరచన�  �న���� �  ఉం���.  ��        
�గం�ల�� ం��  క���  ఒక  �ప�� త  ��క  ��ంత  ��త�   సంస� ృ�  �గం�లయ          
మ��ం�.  

 
1977  నవంబ�  14  వ  ��న  ��  ఉత�ర�ప��  ��  వృం�వన�న          

��భ�ం�  �ల�వర�  ��� �మ��  �శ�ం��.  �పపంచమంత�  వంద�       
��  ఆ�శ�ల�,  మం��ల�,  సంస�ల�  �� �ం�  కృష��తన�   సం���         
అంత���య   సంస��   (ఇ�� �   �)   ��� ��� �.  

------  


