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జయ గురుదత్త  సా్వమి 

 
శీ్ర  దత్త  సా్వమి చరణ కమలములకు  

వినమ్ర  భకి్త తో నమసా్కరములు. 

ఆదివి నీవే -పే్ర రణ నీవే- కర్త వు నీవే. 

సర్వం శీ్రగురు చరణకారణమ్. 

శీ్ర  గురుభో్య నమః. 
|| ఓం శీ్ర  దత్త సా్వమినే నమః || 

 

తౖె్రలోక్యగీత 
శీ్రమతి టి. సుధారాణి (తౖె్రలోక్య జనని) గారిచే తెలుగు అనువాదము 

 
ప్ర థమ అధా్యయము 

దౖెవ కర్త వ్య యోగము  

 

[కుమారి లకీ్ష ్మతౖె్రలోక్య నిజాయితీ గల భకు్త రాలు. ఎంతో పదునౖెన విషయ విశే్ల షణతో 

వర్త మాన నరావతారులౖెన శీ్ర  దత్త  సా్వమిని అనేకమౖెన ఆధా్యతి్మక ప్ర శ్నలు 

అడుగుతూ ఉంటుంది. ఆమె మేధసు్స, సూక్ష్మబుది్ద ని చూసి సా్వమి చాలా 

సంతోషించారు.  నేటి తరంలో,  శాసీ్త ్రయమౖెన తర్క వివేచనా వికాస కారణంగా 

మానవుల ప్ర ఙా్ఞ న లబి్ధ  ఎంతో పెరిగింది. తౖె్రలోక్యను ఈ వర్త మాన తరం యొక్క 

ప్ర తినిధిగా సా్వమి గురి్త ంచి "ప్ర తిపక్ష నాయకురాలు" అని బిరుదును కూడ ఇచా్చరు. 

శీ్ర  దత్త  సా్వమి తాను ఇచి్చన సమాధానములు సంస్కృతములో  తౖె్రలోక్యగీత అను 

దివ్యశో్ల కముల గ్ర ంథంగా సమకూరా్చరు. కేవలం కుమారి తౖె్రలోక్య అడిగిన ప్ర శ్నలకు 

మాత్ర మే ఇవి ఈ సమాధానములు కాదు, మూడు లోకాలలోని జీవులందరినీ ఉదే్ద శించి 

ఈ దివ్యప్ర వచనాలు  వా్ర యబడినవి. ఈ దివ్య గ్ర ంథం యొక్క విశేషం ఏమిటంటే 
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సంస్కృత శో్ల కములతో పాటు వాటి ఆంగా్ల నువాదం కూడా  స్వయంగా గ్ర ంథకర్త  
మరియు వర్త మాన నరావతారులు, దతా్త వతారులు, సదు్గ రుదేవులు శీ్ర శీ్ర శీ్ర  
దత్త సా్వమి వారిచే చేయబడినది.] 

 
తౖె్రలోకా్య ఉవాచ: 

దత్త  సా్వమిన్! గురు సా్వమిన్!, దతా్త తే్ర య నరాకృతే! | 

కిం జీవితస్య లక్ష్యం నః?, కిమేతస్య చ సాధనమ్? ||1.1|| 

 
[కుమారి తౖె్రలోక్య ప్ర శ్న: ఓ సదు్గ రు దేవ! ఆధా్యతి్మక గురువులందరికీ   దౖెవము నీవు! 

దతా్త తే్ర య సా్వమి యొక్క నరరూపము నీవు! శే్ర ష్ఠ మౖెన మానవజన్మ పొందిన మా 

అంతిమ లక్ష్యం ఏమిటి? దానిని సాధించగల మార్గ మేమిటి?] 

 
శీ్ర శీ్ర శీ్ర  దత్త సా్వమీ ఉవాచ:- 

 
ఆనందం మామజానంతో, నిత్యం చింతా పరాయణాః | 

ఇమే మనుషా్య ధావంతి, కర్మ యంతే్ర ణ చూరి్ణ తాః ||1.2|| 

 
[శీ్ర శీ్ర శీ్ర  దత్త సా్వమి వివరణ: 

 
అనంతానంద స్వరూపమౖెన నను్న నిర్ల క్ష్యము చేసి  మానవులు దుఃఖపూరితమౖెన 

తమ జీవితాలలో నిరంతరము పరుగెడుతునా్నరు.  యాంతి్ర కమౖెన జీవనచక్రము లో 

చికి్క చూర్ణ ము అవుతునా్నరు.] 

 
గురవ స్త త్త ్వ ముత్త ్సృజ్య, మనో వౖెదా్యయితా స్సదా | 

బోధయంతి మనశా్శస్త ్రమ్, బాధా శాంతౖె్య వినౌషధమ్ ||1.3|| 
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[ఈ ఆధా్యతి్మక గురువులంతా  సత్యమౖెన ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ నమును,  యథార్థ  
తత్త ్వమౖెన పరమాత్మను గురించిన ఙా్ఞ నమును బోధించక పూరి్త గా మానసిక 
చికిత్సకులుగా మారి మనస్త త్త ్వమునే బోధిసు్త నా్నరు. జనులు చేసిన పాప కర్మలకు 

ప్ర తిఫలముగా ఎదురొ్కంటున్న మానసిక ఒతి్త డులకు మూలమౖెన సమస్యను దానికి 
సరౖెన నివారణ మార్గ ములను విచారించకుండా తాతా్కలికమౖెన, కృతి్ర మమౖెన 

ఉపశమనము కలిగించే పరిషా్కరములను మాత్ర మే సూచిసు్త నా్నరు..] 

 
ఉపాయదా స్స్వయమ్ వ్యకా్త , దౖెవమూకా నవాగతాః | 
విజా్ఞ  విఙా్ఞ ర్థ  మంధతా్వత్, పురాణా దౖెవికా ఇతి ||1.4|| 

 
[ఇప్పటి ఆధా్యతి్మక గురువులు భగవంతుని విషయములో వీలౖెనంత వరకు మౌనము 

వహించి, మనో వా్యకులతను పరిష్కరించగల  శకి్త మంతులము తామే అని 

చూపుతారు.  పూర్వ కాలములోని భకు్త లు  చదువులేని వారని, ఙా్ఞ నములేని 

కారణముగా భగవంతుని పట్ల  పిచి్చపే్ర మ చూపారని వారి గురించి అనుకుంటారు. 

ఇంకా,  భగవంతుని ఆధునిక అవతారాలు తామేనని, ఇప్పటి ఆధునిక మేధావులకు 

అనువౖెన సదు్గ రువులమని భావిసా్త రు. ఒతి్త డి నుండి ఉపశమనము పొందడము వరకే 
దృషి్ట ని పెటి్ట  సమసా్య నివారణానికి భగవంతుని సహాయము పొందడానికౖె ఆసకి్త ని 

చూపరు.] 

 
పరివర్త న వికే్ష ప, పూర్ణ  మోకా్ష యనౖె సి్త ్రభిః |	 

శాంతు్యపాయో మనోమారో్గ , జ్వరసా్యర్ద ్ర పటోపమః ||1.5|| 

 
[జీవాత్మ గనుక పునరుద్ధ రణ పొందితే మానసిక  దౌర్బల్యము శాశ్వతంగా 

తొలగిపోతుంది. కాని, జీవాత్మ పునరుద్ధ రణ పొందాలంటే -  

 
1.   
A. తపు్పను తెలుసుకోవడము (realization) - ఙా్ఞ నయోగం 
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B. పశా్చతా్త పము (repentance) - భకి్తయోగం 
C. పాపకర్మలు మళీ్ళ చేయకపోవడము (non- repetition of sin) - అనే కర్మ 
యోగము చేయాలి. 

 
2.  భగవంతుని యందు కనీసం భకి్త  ఉన్నట్ల యితే, తాతా్కలికముగానౖెనా 

మనోవా్యకులత తొలగిపోయి, పాపాలకు శిక్ష (మనోవా్యకులత) భవిష్యత్ కాలాలకు 

వాయిదా వేయబడుతుంది.  

 
3. జీవాత్మ శిఖరాగ్ర  సా్థ యిలోని భకు్త డౖెతే, ఆతని మానసిక సమస్య లేదా దుఃఖము, 

శాశ్వతంగా తొలగింపబడి, ఆ జీవుడు చేసిన పాపకర్మల మొత్త ము శిక్షలు భగవంతుడే 

భరిసా్త డు.  

 
ఆధా్యతి్మక జా్ఞ నములో పౖెన చెపి్పన ఈ మూడు పద్ద తులు వేరే్వరు మోతాదులలోని 

ఔషధాలు. కాని లోపలికి మందు ఇవ్వకుండా జ్వరం వచి్చన రోగి నుదుటిపౖె మాటి 

మాటికీ తడిగుడ్డ  వేసి చికిత్స చేసినటు్ట  నేటి ఆధునిక ఆధా్యతి్మక గురువులుగా 

చలామణి అవుతున్నవారి దుఃఖోపశమన ఉపాయాలు ఉంటునా్నయి. ] 

 
ఆద్య తేజోఽవతారోహమ్, దతా్త ఖ్యః పరమాత్మనః | 
దత్త సా్వమీ నరోపాధిః, సత్య ఙా్ఞ న ప్ర చారకృత్ ||1.6|| 

 
[పరబ్ర హ్మము లేదా అనూహ్యమౖెన భగవంతుడు విలీనమౖెన మొదటి తేజోరూప 

అవతారుడను నేను. పరబ్ర హ్మము యొక్క శాశ్వతమౖెన చిరునామా నేను. నేను ఈ 

మర్త ్యలోకములోకి దిగివచి్చ నా యొక్క గొప్ప భకు్త డౖెన దత్త  సా్వమిలో విలీనమౖె, 

నరావతారుడనౖెనాను. సత్యమౖెన ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ నమును ఈ ప్ర పంచానికి అందించి, 

ఆధా్యతి్మక గురువులకు, ఆధా్యతి్మక జిజా్ఞ సువులకు సరౖెన దిశానిరే్ద శము చేసి, 

ఆధా్యతి్మక మార్గ ములో నడిపించుటయే వర్త మాన నరావతారము యొక్క ప్ర ధాన 

ఉదే్ద శము.] 
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ఆకాశదం పరబ్ర హ్మ, నోహ్యమసి్త  విభూతిభిః | 

ఆకాశాత్ పరమాకాశ--పా్ర గభావో విమృశ్యతామ్ ||1.7|| 

 
[వర్త మాన నరావతారముగా వచే్చ భగవంతుని మొట్ట మొదట కార్యము ఏమిటంటే 

అదు్భతమౖెన మహిమల ప్ర దర్శన దా్వరా జీవాత్మల (మానవుల)  దృషి్ట ని 

ఆకరి్ష ంచడము. లోకంలో అదు్భతమౖెన మహిమలు ప్ర దరి్శతమౖె తమకు 

మూలకారణమౖెన అనూహ్య పరమాత్మను వ్యక్త ం చేసూ్త  అటువంటి అనూహ్య 
పరమాత్మ ఈ చతురూ్వ్యహముల కాలాకాశముల నమూనాకు  (four 

dimensional space-time model) అతీతముగా ఉన్నవాడు అని 

తెలియజేసా్త యి. ఏదౖెనా పదార్థ ము ఆకాశమునకు (ఖాళీస్థ లము) ఆవల ఉన్నటై్ల తే, 

కోట్ల  జన్మలెతి్త  ధా్యనం చేసినప్పటికీ నీవు దానిని ఊహించలేవు. అనూహు్యడౖెన 

తననుండి వేరుగా ఉన్న ఆకాశమునకు భగవంతుడు సృషి్ట కర్త .  సృషి్ట కర్త యౖెన 

భగవంతుని యందు తన సృషి్ట కి పూర్వమే ఆకాశం ఉండడం తర్కవిరుద్ధ ము. కాబటి్ట  
భగవంతుడు సృషి్ట కి (ఆకాశానికి) వేరుగా అవతలి వౖెపు ఉన్నవాడు. భగవంతుడు 

శాశ్వతుడు, అనూహు్యడు కావున  ఆకాశమునకు ఆవల ఉంటూ, శాసీ్త ్రయమౖెన తారి్కక 
విశే్ల షణకు అందని వాడు అని గ్ర హించాలి. ప్ర త్యక్షముగా చూసిన అదు్భతమౖెన 

అనూహ్య మహిమల దా్వరా మాత్ర మే అనుమానప్ర మాణాని్న ఉపయోగించి 

ఖచి్చతంగా అనూహ్య పరమాత్మ ఉనా్నడని తెలుసుకోగలము తప్ప అంతకు మించి 

ఆయన స్వభావమును ఏ విధంగానూ తెలుసుకోలేము.] 

 
విఙా్ఞ నం సర్గ  బోధాయ,	 న త్వనూహ్యస్య బోధకృత్ | 

మౌనం సాధు న వకా్త  చ, నాంగీకారశ్చ నాసి్త కః ||1.8|| 

 
[ఊహించదగిన సృషి్ట లోని, ఊహించదగిన పదార్థ ములను, 

దృగి్వషయములని్నంటినీ  సరౖెన విశే్ల షణ చేసి ప్ర మాణీకరించగల శకి్త   ఆధునిక 'విజా్ఞ న 
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శాస్త ్రము'నకు ఉన్నది. కావున విజా్ఞ న శాస్త ్రము గౌరవింపబడవలెను. కాని 

అనూహ్యమౖెన భగవంతుని విషయములో  విజా్ఞ న శాస్త ్రము కూడా 

ప్ర వరి్త ంచలేక  ఆయనచే చేయబడే అనూహ్య మహిమలను వివరించలేక 
విఫలమవుతుంది. అనూహ్య మహిమల పట్ల  విజా్ఞ న శాస్త ్రవేత్త లు మౌనం వహిసా్త రు, 

ఇదే సరౖెన పద్ద తి. ఎందుకంటే, అనూహ్య పరమాత్మ  మరియు అనూహ్య మహిమలకు 

మౌనమే పా్ర తినిధా్యని్న వహిసు్త ంది. కాని నాసి్త కుడు అనూహ్య మహిమలను 

వివరించనూ లేడు, అనూహ్య పరమాత్మ యొక్క అసి్త త్వమును మరియు అనూహ్య 
మహిమలను అంగీకరించనూ లేడు!] 

 
దేవీ నిఖిలయో శి్శషే్య!, వీచి ద్ర వ్య ది్వభావవత్ | 

అవతారం ది్వధా పశ్య, విశ్వరూపం తథా హరేః ||1.9|| 

 
[దేవి మరియు నిఖిల్  అనబడే శీ్ర  దత్త  సా్వమి పరమభకు్త లకు శిషు్యరాలివి! దత్త  
భగవానుడు విలీనమౖెన నరావతారుడు, ద్వంద్వ స్వభావము (తరంగము మరియు 

కణము) గల ఎలకా్ట ్రన్ వలె ప్ర వరి్త ంచును. ప్ర థమ తేజోరూప అవతారుడు అయిన 

దత్త భగవానుడు 'తరంగము' , దత్త  భగవానుడు విలీనమౖెన భక్తమానవుడు 'కణము' . 

ఎలకా్ట ్రన్ కొని్న సందరా్భలలో తరంగము వలె, మరికొని్న సందరా్భలలో కణము వలె 

ప్ర వరి్త సు్త ంది. ఇదే విధంగా మానవావతారుడు కూడా సాధారణ సందరా్భలలో 

పదార్థ స్వరూపమౖెన మానవుని వలె ప్ర వరి్త ంచును. మరికొని్న విశేష సందరా్భలలో 

తేజోరూపాత్మకుడౖెన దత్త  భగవానుని వలె కొందరు భకు్త లకు విశేషమౖెన 

దివ్యదర్శనము ఇచు్చను. శీ్ర కృషు్ణ డు తన భకు్త డౖెన అరు్జ నునికి ఇచి్చన దివ్య 
దర్శనము - విశ్వరూప సందర్శనము ఇదేనని నీవు గ్ర హించాలి. ] 

 
విభూతికృత్ పరబ్ర హ్మ, పరమార్థ  సదాత్మదమ్ | 

వ్యవహారఘట స్సరో్గ , విభూతేరవకాశదః ||1.10|| 
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[అనూహ్య పరబ్ర హ్మము చేత అనూహ్య మహిమలు చేయబడతాయి. 

యథార్థ సత్యమౖెన భగవంతుడు ప్ర పంచమును సృషి్ట ంచడము ఎటువంటిది అంటే మటి్ట  
ముద్ద  నుండి కుండ అనే ఆకారము పుటి్ట నటు్ట గా తెలుసుకోవడము 

వంటిది.  ఇక్కడ  ప్ర పంచం కాని,  కుండ యొక్క ఆకారము కాని సాపేక్ష సత్యము. కుండ 

యొక్క ఆకారము (ప్ర పంచం) తనంతట తాను అసత్యము. కాని అది యథార్థ మౖెన 

సత్యమౖెన మటి్ట  (భగవంతుడు) వలె తను కూడ యథార్థ  సత్యమవుతుంది. ఎలాగంటే 

మటి్ట  (భగవంతుడు) తన యథార్థ తను కుండ (ప్ర పంచం)కు ప్ర సాదిసు్త ంది. తనంతట 

తాను అసత్యమౖెనదౖెనా, తన మూల కారణము నుండి యథార్థ  సత్యవిలువను పొంది, 

తాను యథార్థ మౖెన సత్యమౖెనదిగా మారునది సాపేక్ష సత్యము 

అవుతుంది.  అనూహ్యమౖెన పరబ్ర హ్మము యథార్థ సత్యము అయితే తన సృషి్ట  సాపేక్ష 

సత్యము. ఒక యథార్థ  సత్యము మరొక యథార్థ  సత్యములో మహిమలు 

ప్ర దరి్శంచలేదు. మహిమలు ఒక యథార్థ సత్యమౖెన అంశము దా్వరా, తన నుండి వేరౖెన 

మరొక సాపేక్ష సత్యమౖెన అంశములో మాత్ర మే ప్ర దరి్శంప బడగలవు. ] 

 
నరకూరా్పసకాంతఃస్థ , దత్త  కంచుక దర్శనమ్	 | 

నోహ్యసా్యనూహ్య కరా్మప్త ం, విభూతిరపి దర్శనే	 ||1.11|| 

 
[ఎపు్పడౖెతే నరావతారము, దత్త  భగవానుడు (ప్ర ప్ర థమ తేజోరూపము) గా 

అగుపడుతుందో, ఆ చొకా్క కలిగినవాడు  అనూహ్య పరమాత్మ అని తెలియాలి. 

చొకా్క అనేది  ప్ర ప్ర థమ తేజోరూపమౖెతే దానిపౖె ధరించిన కోటు భౌతిక స్వరూపమౖెన 

నరావతారం. ఎపు్పడౖెతే  దత్త  పరబ్ర హ్మము (చొకా్క)  దర్శనమిసా్త డో అపు్పడు 

నరావతారరూపం (కోటు) అనూహ్య పరమాత్మ యొక్క అనూహ్య శకి్త  చేత 

అంతరా్ధ నము అవుతుంది.  అనూహ్య పరమాత్మ,  ప్ర ప్ర థమ తేజోరూపమౖెన దతు్త డు 

మరియు నరావతారము అను మూడు తత్త ్వములు సంపూర్ణ ంగా కలిసినప్పటికీ 
అనూహ్య పరమాత్మ యొక్క అనూహ్య శకి్త  చేత దత్త భగవానుడు మాత్ర మే 
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వ్యక్తమౌతాడు. ఆ విధంగా దివ్య దర్శనాలు అనూహ్య మహిమాశకు్త లతో కూడి 

ఉంటాయి.]  

 
తి్ర మూరి్త  లక్షణౖె ర్ద త్త ః, ఙా్ఞ న పే్ర మ విభూతిభిః | 

అభిఙే్ఞ యో గురు ర్భకై్త ః,	 ఙా్ఞ నం ముఖ్యం గతిప్ర దమ్ ||1.12|| 

 
[దత్త దేవుని ఏ  అవతారములోనౖెనా బ్ర హ్మదతు్త డు, విషు్ణ దతు్త డు మరియు శివదతు్త ల 

స్వరూప స్వభావములు నిబిడీకృతమౖె ఉంటాయి. దత్త  దేవుని అవతారమును 

భకు్త లు గురి్త ంచుటకు ఇవి ఆధారములు. ఎలాగంటే, బ్ర హ్మదతు్త డు ప్ర వచించే 

ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ నము బ్ర హ్మ స్వభావాని్న, భకు్త ల పట్ల  విషు్ణ దతు్త డు ప్ర దరి్శంచే పే్ర మ, 

ఆనందములు విషు్ణ  స్వభావాని్న. భకు్త ల పట్ల  శివదతు్త డు ప్ర దరి్శంచే మహిమలు 

శివస్వభావాని్న సూచిసా్త యి. అయితే, అని్నంటిలోకి ఙా్ఞ నం 
ఉత్కృష్ట మౖెనది.  ఎందువల్ల  నంటే ఙా్ఞ నమే సమస్త  మానవజాతికి సరౖెన మార్గ నిరే్ద శం 
చేయగలదు.] 

 
విభూతయో హ్యచింతా్యరే్థ , ప్ర త్యకే్ష  సదసన్మతిః | 

తత్త ్వవిత్ పో్ర చ్యతాం విఙ్ఞ ః, బ్ర హా్మఽతా్ర తో విభూతికృత్ ||1.13|| 

 
[ఆ అనూహ్య పరమాత్మ చేత చేయబడే నిజమౖెన మహిమలు - మన బుదు్ధ లకందని 

గొప్ప పనులు, పరబ్ర హ్మముగా పిలువబడే ఆయన అసి్త త్వమును 

నిరూపించుటకు  పా్ర థమిక సాక్ష్యములుగా తెలుసుకోవాలి. మహిమలు 

ప్ర త్యకా్ష నుభవంతో పొందేవి అవడం వలననూ, ఆధునిక విఙా్ఞ న శాస్త ్రముయొక్క 

ప్ర త్యక్షప్ర మాణమును కలిగియుండుట వలననూ, ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ నమును ‘ఆధా్యతి్మక 
విజా్ఞ న శాస్త ్రము'  గా పిలువగలము. విఙా్ఞ న శాస్త ్రమనగా ఏ విషయము గురించౖెనా 

క్ర మబద్ద మౖెన పదునౖెన తర్కవిశే్ల షణ చేయుటయే. ఇలా విశే్ల షించు సాధకులే  విజా్ఞ న 

శాస్త ్రవేత్త లు. ఈ నిర్వచనం అనుసారంగా పరిమితమౖెన విషయములనే విఙా్ఞ న శాస్త ్ర 
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అంశములుగా చూడనవసరం లేదు. ఏ విషయంలో నౖెనా కి్ల ష్ట మౖెన విశే్ల షణ చేసి సత్య-
అసత్యములను కనుగొనే విశే్ల షకులు ఎవరౖెనా విజా్ఞ న శాస్త ్రవేత్త లు (సదసత్ వివేకినః..) 
అనబడతారు. కావున తరా్కనికందని మహిమలు విశ్వములో విరివిగా ప్ర దరి్శంప 

బడుటకు భగవంతుడు పూనుకుంటాడు.]  

 
నిష్పక్షపాతావతారః,	 దర్శకః ప్ర తిపౌరుషమ్ | 

హస్త భ్ర మణదుశి్చతై్త ్రః,	 నాసి్త కా పరబాధకాః ||1.14|| 

 
[ప్ర తి యుగంలోను ప్ర తి తరంలోను శీ్ర దత్త దేవుడు నరావతారునిగా అవతరిసు్త నా్నడు. 

అనూహ్య మహిమలను ప్ర దరి్శసు్త నా్నడు. ఈ మహిమలే అనూహ్య పరబ్ర హ్మము తన 

అసి్త త్వమునకు ప్ర త్యక్ష సాకా్ష ్యలని బోధిసు్త న్నది. భగవానుడౖెన దతు్త డు ఏదో ఒక 
తరంలోనే అవతరించినటై్ల తే అది ఆ తరం పౖె  దేవుని పక్షపాతము అవుతుంది, ప్ర తి 

తరం లోనూ మంచివారు, చెడ్డ  వారు ఉంటారు కదా. కొందరు నాసి్త కులు అబద్ధ ంగా 

కలి్పంచిన వీడియోలలో చేతివాటమునకు సంబంధించిన మోసములతో మహిమలను 

చూపించి తదా్ద ్వరా మిగిలిన మహిమలని్నంటినీ అబద్ధ ములుగా చితి్ర ంచే ప్ర యత్నం 
చేసు్త నా్నరు. కాని వారు నిరాకరించిన మిగిలిన అని్న మహిమలకు ప్ర త్యక్ష నిదర్శన 

రూపమౖెన వీడియోల వంటివి మాత్ర ం చూపలేకపోయారు.] 

 
అసాధా్యన్ సాధ్య మాతే్ర ణ,	 నిరాకరు్త ం నటంతి తే | 

సాజాతే్యన విభూతీనామ్, వౖెజాత్యం తేషు నోచ్యతే ||1.15|| 

 
[పౖె దానిని ఈ ఉదాహరణతో చెప్పవచు్చను. కొంత కాలం కి్ర ందట శీ్ర సత్యసాయి బాబా 

కేవలం నోటి మాటతో మొండి జబు్బలను నయం చేసారు. అలాగే చేయి ఊపుతూ 

విభూతి సృషి్ట ంచేవారు. నాసి్త కులు చూసేవారికి భా్ర ంతి కలిగేటటు్ల  కొని్న వీడియోలు 

తయారుచేసి అందులో చేతి మధ్యలో విభూతి మాత్ర ను దాచి ఉంచి చేయి ఊపుతూ 

మాత్ర ను నలిపి విభూతి వచి్చనటు్ల  చూపారు. ఈ ఒక్క వీడియో ఆధారంగా  మిగిలిన 
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ఇతర మహిమలనని్నంటినీ (ప్ర తి ఇతర మహిమ అబద్ధ మని చూపగల ప్ర త్యమా్నయ 

వీడియోలు తయారు చేయకుండానే) అసత్యములని తీరా్మనించారు.  

 
శీ్ర సత్యసాయి బాబా తన భకు్త డౖెన ఒక కేన్సర్ పేషంట్ కు 'కేన్సర్ కాని్సల్' అని చెపా్పరు. 

మరి ఆ తరా్వత ఆ పేషంట్ లో కేన్సర్ రోగం మటుమాయమౖెంది. చేతి మధ్యలో 

విభూతి మాత్ర  దాచి ఉంచి  చేయి ఊపుతూ విభూతి సృషి్ట ంచినటు్ల గా, పౖెన చెపి్పన 

మహిమను నాసి్త కులు తమ వీడీయోలో కల్పన చేసి చూపి ఆ మహిమ అబద్ధ ం అని 

నిరూపించడం ఎన్నటికీ సాధ్యం కాదు. నాసి్త కుల ఇటువంటి ప్ర యాసలు అనీ్న 

తర్కరహితమౖెనవి, తపు్ప దోవ పటి్ట ంచేవి కూడ. ఎందుకంటే, మహిమలనీ్న చేతి 

కదలికల నుండి విభూతి నిచే్చ రకమౖెనవి కావు. రెండు రకముల మహిమలను బాబా 

చూపించారు 1. చేయి ఊపుతూ చేసే మహిమలు 2. నోటి మాటతో రోగాలను నయం 
చేయగల మహిమలు. నాసి్త కులు మొదటి రకమౖెన మహిమలను నిరాకరించినటు్ల గా 

రెండవరకం మహిమలను కూడా అబద్ధ మని అనడం ఈ రెండు రకముల మహిమలను 

ఒకే గాటన కటి్ట   రెండు రకములౖెన మహిమలను ఒకే రకమౖెన మహిమలుగా చూపి, 

అనీ్న మహిమలే కదా, కాబటి్ట  అంతా అబద్ధ మని వాదిసా్త రు. అసలు విషయమేమంటే, 

వీలయింది కాబటి్ట  చేయి ఊపుతూ చేయగల మహిమను వారు కలి్పతమౖెన తపు్పడు 

పద్ద తిలో చూపగలిగారు కాని రెండవరకపు మహిమను వారలా చూపలేరు. కావున 

రెండవ రకం మహిమ అసత్యమని కలి్పత వీడియోల దా్వరా చూపడం అసంభవం. 
రెండవరకం మహిమలో కేన్సర్ నుండి రకి్ష ంపబడిన రోగికి కాని ఆ రోగిని ముందు 

తరువాత కూడ పరీకి్ష ంచిన డాక్ట రుకు కాని నాసి్త కుల ప్ర భావంలో పడి అబద్ధ ం చెపే్ప 
అవసరం లేదు. కొసమెరుపు ఏమిటంటే ఆ కేన్సర్ రోగి ఆ మహిమ జరిగిన తరా్వత 

చాలా సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగా జీవించాడు.  అదే అటి్ట  మహిమకు ప్ర త్యక్ష సాక్ష్యము.] 

పరావిభూతయో బహో్వ్య, యదేకా కలి్పతా త్వయా | 

బహవోఽనుభవా లోకే,	 ఖండనీయా న తే భ్ర మౖెః ||1.16|| 
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[శీ్ర  సత్యసాయి బాబా చేసి మిగిలిన మహిమలను గమనించినటై్ల తే దాదాపుగా వంద 

రకాలౖెన మహిమలు ఉండగా మరి ఏ మహిమలోనూ చేతిని ఊపి చేసిన మహిమ 

వంటిది లేకపోవడం గమనార్హ ం. నాసి్త కుడు వందలో తొంభౖెతొమి్మది మహిమలు 

అబద్ధ మని నిరూపించలేక, చేతిని ఊపి చేసే ఒక మహిమ మాత్ర మే అబద్ధ మని (అది 

అబద్ధ మని కలి్పతమౖెన తపు్పడు పద్ద తిలో నిరూపించే ప్ర యత్నం చేసింది కూడ 

అతడే!) నిరూపిసే్త  అది మిగిలిన తొంభౖెతొమి్మది మహిమలు కూడ అబదా్ధ లని 

నిరూపించలేకపోగా, తారి్కక విశే్ల షణకు, ప్ర త్యక్ష అనుభవానికి నిలబడలేదు. ఈ 

సందర్భంలో, చేతిని ఊపుతూ విభూతిని సృషి్ట ంచే మహిమ కూడా నిజానికి 
అదు్భతమౖెన మహిమేనని, ఆ మహిమను నాసి్త కులు తపు్పడు గా్ర ఫిక్స్ సహాయంతో 

వంచించే ప్ర యత్నం చేసారు అని అనుకోవడం అనివార్యమవుతుంది. ఇంకా 

గమనించినట్ల యితే, అనేక మంది భగవంతుని పా్ర రి్థ ంచే భకు్త లు,  వారికి భగవంతుడు 

ఏ విధంగా వారి పా్ర ర్థ నలకు ప్ర తిస్పందించి అదు్భతమౖెన మహిమలతో వారిని 

అనుగ్ర హించారో కథలు కథలుగా చెప్పడం కూడ మనం వింటుంటాము. ఇందరు భకు్త ల 

నిజమౖెన మహిమాని్వత అనుభవాలను నాసి్త కుల కలి్పత గా్ర ఫిక్ వీడియోలు 

నిరాకరించలేవు.] 

 
అంధాగ్ర  వహి్నవత్ గా్ర హ్యం, నూ్యన శంకా విపది్వధమ్| 

ఆపని్నవారణం నౖెకం, లాభేనాపి పరిష్కృతమ్ ||1.17|| 

 
[భగవంతుడు, నరకం మొదలౖెనవి లేనే లేవని నీవు ఎంత మూర్ఖ ంగా వాదించినప్పటికీ, 
నీవౖెపు నుండి దీనిని సమరి్థ ంచే తర్కము అసంపూర్ణ ంగా మరియు అసమర్థ ంగా ఉండడం 
వలన అనూహ్య పరబ్ర హ్మము యొక్క అసి్త త్వము లేక అభావముల సంభావ్యత 50-

50 గా ఉన్నదని నీవు   అంగీకరించి తీరాలి. దీని అర్థ మేమనగా,  అధికాధికంగా 

భగవంతుడు ఉనా్నడు లేక లేడని మాత్ర మే నీవు చెప్పగలవు. అటువంటి భగవంతుని 

యొక్క అసి్త త్వము లేక అభావముల 50-50 సంభావ్యతలో మనకు తకు్కవ నష్ట ం 
కలిగించేటటువంటి సంభావ్యతనే ఎంచుకుంటారు. ఈ విషయమును ఈ కి్ర ంది విధంగా 
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ఉదహరించవచు్చను.  ఒక గుడి్డ వాడు నడచిపోతుండగా అతను నడిచే దారిలో ముందు 

మండే అగి్న ఉన్నది అని ఒకడు సలహా ఇచా్చడు. మరియొకడు తను నడిచే దారిలో 

ఎటువంటి మండే అగి్న లేదు అని సలహా ఇచా్చడు. ఇలాంటి 50-50 సంభావ్యత గల 

సందర్భంలో ఎకు్కవ నష్ట ం కలగని ఉత్త మమౖెన మారా్గ నే్న ఎంచుకోవాలి. అదేమిటంటే 

మొదటి వాని సలహా నమి్మ గుడి్డ వాడు వెనకు్క తిరిగి మరోదారిలో వెళ్ళడము. ఒకవేళ 

మొదటివాడు చెపి్పన ఆ దారిలో అగి్న లేకపోయినా అతడు వెనకి్క వెళి్ల నందున వానికి 
ఎలాంటి నష్ట ం కలుగదు. కాని అగి్న గనక ఉన్నట్ల యితే అతడు చాలా తీవ్ర ంగా 

గాయపడతాడు. కాబటి్ట  ఇలాంటి 50-50 సంభావ్యతను అనుసరించి భగవంతుడు 

మరియు నరకము ఉనా్నయని విశ్వసించినటై్ల తే భయంతో అతడు పాపములు 

చేయడు. పాపములు చేయకపోవడం వలన ఒకవేళ నరకము వాస్త వంగా లేకపోయినా 

కూడ అతనికి కలిగే నష్ట ం ఏమీ లేదు. నిజానికి పాపములు చేయనందున అతడు 

ఎలాంటి మనోవా్యకులత లేకుండా ఆరోగ్యమౖెన, శాంతియుతమౖెన జీవితాని్న అదనపు 

ప్ర యోజనంగా పొందగలడు. ఒకవేళ, నరకం ఉనా్న పాపం చేయనివానికి భయము 

అవసరం లేదు. నరకం లేదని పాపం చేసినవాడు మాత్ర ం,  ఒకవేళ నరకం ఉంటే, వాడు 

చచా్చడే!] 

 
వంచిత నా్యయ పీఠానాం, నోహ్యదౖెవాభయాంహసామ్ | 

నిగ్ర హాయ ప్ర చారో వో, దౖెవానుగ్ర హ భాగినామ్ ||1.18|| 

 
[వర్త మాన కాలంలో జనులు దౖెవభీతి, నరకభీతి లేనందున పాపములు 

చేయుచునా్నరు. పోలీసు వ్యవస్థ , నా్యయ వ్యవస్థ   అవినీతి పరమౖెనందున  వాటిని 

లెక్క చేయడం లేదు. కోరు్ట లో శిక్ష  తపి్పంచుకోగలిగితే చాలు ఇక వారి పాపకర్మకు శిక్ష 

వేయగల వారెవరూ లేరని వారనుకుంటునా్నరు. ఈ కారణంగా సమాజం గందరగోళం 
అవుతున్నది. ఒకవేళ  నేను బోధించిన విషయం నీకు సమ్మతమౖెతే నీవు ఈ విశిష్ట మౖెన 

ఙా్ఞ నమును ఆధునిక జనులకు తెలియజెప్పడం వలన సమాజము శాంతియుతంగా 

మారుతుంది. ఆ విధంగా  నిను్న నీవు  ఉద్ద రించుకోవటమే కాక సమస్త  సమాజమును 
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ఉద్ద రించాలి. ఇలాంటి ఙా్ఞ న ప్ర చారము చేసినటై్ల తే  భగవంతుడు  సంతోషించి 

నిను్న  ఆశీర్వదించును. నీ ఙా్ఞ న ప్ర చారము  దా్వరా ప్ర తి ఒక్క  మానవుడు పాపము 

చేయడానికి భయపడేటటు్ల  చేసి, ఒకవేళ కోరు్ట లో  శిక్ష తపి్పంచుకోగలిగినప్పటికినీ, 

పాపము చేసిన వారిని అనూహ్య పరబ్ర హ్మము తనకు మాత్ర మే వీలయే్య అనూహ్య 
మార్గ ములలో శికి్ష ంచగలడనే భయమును కలిగించాలి.] 

 
ఙా్ఞ నేన పాప నిర్బంధః, పా్ర గద్య తది్వరోధతః | 

ప్ర భవో న నిగృహ్ణ ంతి, సాధనౖెరఘ	 దూషితౖెః ||1.19|| 

 
[పూర్వ కాలంలో రాజులు విదా్య వ్యవస్థ లో ఆధా్యతి్మక విద్యకు అత్యంత పా్ర ధాన్యత 

ఇచి్చ తమ రాజ్యంలోని అందరినీ నిర్బంధంగా మార్చడం వలన ప్ర తి భావి పౌరుడు 

కోరు్ట లు, పోలీసు సే్ట షను్ల  లేకపోయినా కూడ తన మనసు్సలో పాపం చేయడం పట్ల  
దౖెవభీతితో సహజమౖెన విముఖతనే చూపించాడు. పూర్వం అటువంటి ఙా్ఞ నం 
అందించారు. అనూహ్య పరబ్ర హ్మము అనూహ్య పద్ధ తులలో పాపము చేసినవారిని 

శికి్ష సా్త డని నమి్మనందున దానికోసం ఓ మధ్యంతర వ్యవస్థ  యొక్క అవసరం 
లేకపోయింది. ఈ కారణం చేత రాజులకు పరిపాలన విషయంలో ఎకు్కవ సమయం 
కేటాయించే అవసరం లేకపోయింది. రాజసభలలోను,  ఇతర పరిపాలనా 

భవనములలోనూ వారు లలితకళలలో ఎకు్కవ సమయం వెచి్చంచే వారు. నేటి 

ప్ర పంచంలో ప్ర భుతా్వలు ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ నమును నిర్ల క్ష్యం చేసి కేవలం యాంతి్ర క విద్యల 

పట్ల నే శ్ర ద్ధ  చూపిసు్త న్నందున సమాజంలో పాపమును అణుమాత్ర ం కూడా నియంతి్ర ంచ 

లేకపోగా, చివరికి శికి్ష ంచే వ్యవస్థ లు కూడా అవినీతిమయం అయినవి.] 

 
విశే్వనాఽనఘ శాంతేన, స పీ్ర తో జీవికాశ్రయాత్ | 

అనూహ్య విపదో నౖెవ, యాభో్యహ్యధికమారి్జ తమ్||1.20|| 
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[ఈ సంపూర్ణ  విశ్వము పాపరహితంగా, శాంతియుతంగా మారినపుడు భగవంతుడు మీ 

అందరిని చూసి నిజంగా సంతోషించి ఈ లోకంలో బ్ర తికి ఉన్నపుడు మరియు 

మరణానంతరం కూడ మీరు శే్రయసు్స పొందుటకు దీవిసా్త డు. మీరంతా ఈ ప్ర కృష్ట మౖెన 

ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ నమును భగవంతుని నుండి గాని లోకులనుండి గాని ఏమీ తిరిగి 

ఆశించికుండా ప్ర చారము చేయండి. మీరంతా మీ పా్ర థమిక అవసరాలు తీరు్చకొనేటంత 

వరకే సంపాదన మీద దృషి్ట  పెటా్ట లి కాని రాబోయే రోజులలో ఊహించని సమస్యలనుండి 

గటె్ట కి్కసు్త ందని అదనపు ఆదాయం కొరకు ఆరాటపడవదు్ద . విశిష్ట మౖెన ఈ ఙా్ఞ నమును 

మీరు అందరికీ ప్ర చారం చేసినటై్ల తే శీ్ర  దత్త  భగవానుని దివ్య సంకల్పం చేత అలాంటి 

సమస్యలు రావు కనుక పాపమార్గ ము వౖెపు లాగే అదనపు ఆదాయ మారా్గ లవౖెపు 

మనసు్స వెళ్ళదు. సా్వమి దయ చేత యీ విధంగా సహజంగానే అదనపు సంపాదన 

కొరకు మీరు అధర్మ మార్గ ంలో పాపము చేసే అవసరం ఎప్పటికీ కలుగదు.] 

 
ఇతి తౖె్రలోక్యగీతాయాం దౖెవకర్త వ్యయోగో నామ ప్ర థమాధా్యయః 
 ఈ విధంగా తౖె్రలోక్యగీత యందు "దౖెవకర్త వ్య యోగము" అనే 

ప్ర థమాధా్యయము పూరి్త  అయినది. 

 
 


