
త్రైలోక్య గీత 
 

దశమాధ్యయ యము 
 

ఈషణా విమర్శ యోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

 

దతా్తవత్తర్! హే సా్వ మిన్! సతయ ఙా్ఞన సుధ్యర్ణవ | 

ప్రవృత్ాిః క్య? నివృత్ాిః క్య? క్య వైషణోభయప్త చ?||10.1|| 

 

[త్రైలోక్య  అడిగింది:- 

ఓ సా్వ మి! దతా్తవత్తరమా! సత్య మైన ఆధ్యయ తి్మ క్ 

ఙ్ఞ నననెడడి   దివయ మైన అనెృత్పు  నెహాసముద్దమా! ద్రవృత్మ ా

అింటే ఏమిటి? నివృత్మ ాఅింటే ఏమిటి? ద్ారించిక్ జీవిత్ింలోనైనా, 

ఆధ్యయ తి్మ క్ జీవిత్ింలోనైనా బలమైన బింధ్యలేవి? ఏషణలు అనగా 

నేమి?] 

 

ప్ీప్ీప్ీ దతాసా్వ మీ ఉవాచ:- 

 

తా ం విఙా్ఞనమిత్త నాసి, త్రైలోక్యయ ! సువిశాలధిః! | 

దుప్షర వృత్ ార్ధశాా నాాయ , మహా నివృత్ ారునమ దా ||10.2|| 

 

[ప్ీప్ీప్ీ దతాసా్వ మి    వచంచారు:-  

ఓ త్రైలోక్య ! నీవు చదివిన ఇింజనీరింగ్ (అనువరతా్ వి నానశాసమాు) 

వరకే కాక్ నీ మేధస్సు  విశాలమైన వివేచనతో సత్తయ నాే షణ 

చేసా్సనన ది. ద్రవృత్మకాి  ద్కిిందిసా్వనింలో దుద్షర వృత్మ ా ఉింటింది, 

ద్రవృత్మకాి పై ఙ్ఞసా్వనింలో నివృత్మ ానెరయు దాని పైన నెహానివృత్మ ా

అనబడే దివయ మైన పిచిి  ఉింటింది.] 

 



ప్రవృతా్తవసతో ధర్మమ , జీవేఽనితయ  సా రుతఫ లమ్  | 

భయభకా్యయ  దుప్షర వృత్ాిః, విరరీత్త శుగంత్మా ||10.3|| 

 

[ద్ారించిక్ జీవిత్ింలో అింటే ద్రవృత్మలాో నీవు అధరి మును వదిలి 

ధరి ము రక్షింలో నిలబడాలి. సమాజింలో నీతోటి 

జీవాత్ి లిందరతో నీ ద్రవరనా 'ద్రవృత్మ'ా అనబడుతింది. ద్రవృత్మకాి 

దొరకే ఫలిత్ిం త్తత్తా లిక్ సా ర గము.  అనిత్య మైన లేదా 

త్తత్తా లిక్ములైన జీవాతి్ లకు సేవ చేసా్సనాన వు క్నుక్ 

త్తత్తా లిక్ింగా నీకు సా ర గిం దకుా తింది.  

 

అధరి మును అనుసరించి  ారము చేసినట్లతైే నరక్మునకు 

పోవలసి వసా్సిందనే భయింతోనో   లేక్ భగవింతడు అింటే భకి ా

తోనో నీవు ారము చేయడానికి నిరాక్రించాలి. (భగవింతడు 

ధరి మును ఇషటరడత్తడు, అధరి మును దా్వ షిసా్వడు. భగవింతని 

ఇషటములే నీ ఇషటములు కావాలి. త్నకు అయిషటమైనవి నీకు 

దా్వ షమును క్లిగించాలి.). ద్రవృత్మకాి వయ త్మరేక్మైనది దుద్షర వృత్మ.ా 

ఇక్ా డ ధరి ము ద్వా షిించబడి అధరి ము ద్ేమిించబడుతింది. 

దీనికి రరయ వస్వనింగా ఈ లోక్ింలో దుుఃఖము, పై లోకాలైో నరక్ము 

త్రర వు. ] 

 

భక్తక్య ాి వ వృత్ా ర్ఫలా, తప్తర వృత్తా సస  సతఫ లా | 

ప్రవృత్ార్ జగదాసక్ిాః, నివృత్ాసతా్ ప్ియైక్గా ||10.4|| 

 

[నివృత్మ ా అింటే భగవింతనితో నీ వయ కిగాత్ వయ వహారము. దీనికి 

ఆధ్యరము నీకు భగవింతని క్ళ్యయ ణగుణముల రట్ ై ఏరర డిన 

అమిత్తక్ర షణము. భగవింతని నుిండి బదులుగా ఏదీ కోరకుిండా 

నీకు త్న క్ళ్యయ ణగుణముల రట్ ై ఏరర డిన 

నిషా్క నెభకియాే  'నివృత్మ'ా. (ఫలములను కోరుతూ భగవింతని 

ఆరాధన(భకి)ా చేయడమే ద్రవృత్మ)ా. నివృత్మ ాఅింటే  భగవింతనితో 

ఏరర డిన బింధము కారణముగా ద్రరించింతో విడువడిన బింధము. 



ఒక్వేళ భగవింతనితో బింధము ఏరర డక్పోతే 

ద్రరించముతో  విడువడిన బింధము నిరరకా్ము. ఇక్ా డ కావలసిన 

లక్షయ ము 'భగవింతనితో బింధము ఏరర డట్ము', అయితే ఈ 

వైరాగయ  ఙ్ఞసితా్మని ద్రత్య క్షముగా చూసి  భగవింతనితో భకినాి 

నిరాారించలేము, కాబటిట ద్రరించములోని  బింధ్యల నుిండి  జీవాత్ి  

విముకి ా పిందినదా లేదా అనే ఙ్ఞసితా్మని బటిట భకినాి నిరాారణ 

చేయవలసి ఉింటింది, ఎలాగింటే నదిలో  భూమి అడుగు నుిండి 

నీటిలోతను లెకిా ించాలింటే,   పైకి క్నిపిించే సేా లు పడవు 

చూసినటై. (నది లోతను లెకిా ించడానికి,  పైన క్నిపిసా్సనన  

సేా లు పడవును,   మొత్ిాం సేా లు పడవు నుిండి తీసివేసా్వరు). 

ఇలా రరోక్షింగా  ద్రరించము నుిండి ఎింత్ దూరనెయ్యయ వు 

అనేదానిన  బటిట భగవింతనికి ఎింత్ దగ గరైనావో తెలుసా్సింది 

అిందుకే భగవింతనికి చేరువ అవా డానిన  'నివృత్మ'ా అింటారు, 

అింటే భకి ాదాా రా ద్రరించము నుిండి పిందిన  విముకియాే నివృత్మ.ా 

ద్రవృత్మ ా అింటే  ద్రత్య క్షముగా ద్రరించముతో ఏరర డి ఉనన  

బింధము. నివృత్మ ా అనే రదము భగవింతనితో ఏరర డిన 

బింధమును రరోక్షింగా వయ క్తకా్రసా్సింది. అింటే నివృత్మకాి ఆధ్యరము 

భగవింతనిపై గల ద్ేనె లేదా భకి ాఒక్ా టే.] 

 

గోలోక్యయ తురీయంత్తయ , స దాసిః సా రదోరి | 

దండభోగ ప్రహ్మ  లోక్ - గోలోక్య హి ఫలప్క్మిః ||10.5|| 

 

[చివరదైన నాలుగవ ఙ్ఞసా్వనము  నెహానివృత్మ.ా నివృత్మ ా పైన గల 

నెహానివృత్మ ాఙ్ఞసితా్మ  భగవింతనిపై గల  పిచిి ద్ేనె, దీనికి పిందగల 

ఫలిత్ము ఉత్ా ృషటమైన  గోలోక్ము. ఇది వైకుింఠము పైన ఉిండే 

లోక్ము, ఇక్ా డ భగవింతడు సా యింగా భకాునికి రరపూరణ 

సేవకుడుగా  మారత్తడు. దుద్షర వృత్మలాో నునన వారకి చేసిన 

ారములకు శిక్షయే కానుక్. ద్రవృత్మలాోనునన   భకాులకు త్తత్తా లిక్ 

సా ర గలోక్ నివాసము కానుక్. నివృత్మలాోని భకాులకు సా యముగా 

భగవింతనితో ద్బహ్ి లోక్ నివాసము అను వరము, 



నెహానివృత్మలాోని భకాులకు భగవింతడే సా యముగా  సేవకుడిగా 

గోలోక్ింలో మారడము  వింటి అింత్మనె ఫలిత్ము భగవింతని చేత్ 

కేటాయిించబడుతింది]. 

 

సురంధ ఏషణా హ్య సయ , తసయ  వా ద్వా విధ్య రలాత్ | 

ధర్మమ  ధర్మ  రర్మ చాదయ , జాప్గదునామ దగా రర్మ ||10.6|| 

 

[ఏషణ అింటే బలమైన బింధము. ఏషణ ద్రరించముతో ఉింటే 

గనక్ అది దుద్షర వృత్మ,ా ద్రవృత్మలాతో కూడి ఉింటింది. అింటే 

ద్రరించముతో  ధరి బదదమైన దిశలో ఉిండే ఏషణ 

'ద్రవృత్మ'ా.  అధరి బదదమైన దిశలో ద్రరించముతో బలింగా 

ఏరర డిన ఏషణ దుద్షర వృత్మ.ా ఒక్వేళ  భగవింతనితో గనక్ ఏషణ 

ఏరర డితే అది నివృత్మ,ా లేక్ నెహానివృత్మ ాఅను రిండు ఙ్ఞసా్వయిలలో 

ఉింటింది. వివరించాలింటే, భగవింతనితో ఏరర డిన ఏషణ 

ఊహించదగన ఙ్ఞసా్వయిలో ఉనన పుడు నివృత్మ ా అని, ఒక్వేళ 

భగవింతనితో గల ఏషణ   ఊహింర జాలనిది అయినపుడు 

నెహానివృత్మ ా అనబడుతింది. భకాులు సర ృహ్లో ఉిండి 

భగవింతనిపై చూే భకి ా నివృత్మ ా అయితే, భగవింతనిపై గల 

ద్ేనె వారలోని సర ృహ్ను, ఇింద్దియనిద్గహాల రరధిని దాటి 

ఉనిా దసితా్మ లోకి ద్రవేశిించిన భకియాే నెహానివృత్మ ా.] 

 

ప్ాయేణ యుజ్య త్త లౌక్యయ ,  

ధనదార్మసుతప్క్మా | 

ధనం నిర్ర్థక్ం నో చేత్, 

 జీవ రంధ్యిః సహాతమ నా ||10.7|| 

 

[ స్వధ్యరణముగా 'ఏషణా' శబదమును ద్ారించిక్ బింధ్యల 

సిందరభ ములోనే ఉరయోగసా్వరు. ముఖయ ముగా ఇవి మూడు 

విధములు. ఈ మూడు ఏషణలను వాటికునన  ఆక్ర షణ శకి ాయొక్ా  

ఆరోహ్ణద్క్నెములో చూసే ా 1. ధనేషణ (జీవునికి సింరదతో గల 



బింధము), 2. దారేషణ (జీవునికి భారయ  లేదా భరతాో గల బింధము), 

3. పుద్తేషణ (జీవునికి త్నె సింత్తనింతో గల బింధము). 

ధనమునకు త్నింత్ట్ త్తనుగా ఏ విలువ ఉిండదు, జీవుడికి త్న 

బింధ్యలు జీవిించి ఉనన పుర డే  త్నకు ధనింతో ఆ బింధ్యలు 

నిలుపుకునే అవసరము ఏరర డుతింది.  జీవిత్ిం ఉనన ింత్ వరకే 

ధనముతో బింధము ఉింటింది, లేకుింటే లేదు.  ఒక్వేళ 

త్నవారకి  జీవిత్ముతో బింధము లేకునాన , లేక్ త్నకే  జీవిత్ముతో 

బింధము లేకునాన  ధనము వటిట నిరురయోగమైన వసా్సవు 

అవుతింది. ] 

 

జీవరంధ్య క్తదననం యోగే, నోక్ంా ప్ాగుక్ ాహేతునా | 

సర షటం ప్ియం ఫలత్తయ గ - ప్దవయ  శక్ ాయ ర్ థ సేవయ ||10.8|| 

 

[పైన చెపిర న కారణము చేత్,  భగవింతనితో భకాునికి గల దివయ  

ద్ేనెబింధమును అడుుకోగల బింధ్యలలో ధనమునకు ఙ్ఞసా్వనము 

ఇవా బడలేదు. ఎిందుక్ింటే కేవలిం జీవిించి ఉనన  బింధ్యలే,  ఏ 

జీవునికైనా భగవింతనిపై పూర ా భకిబాింధము ఏరర రుచుకునే 

మారగింలో అడ్డుసా్వయి. జీవునికి ధనింతో గల ఏషణ యొక్ా  

ద్రయోజనము అింత్త కూడ త్ను జీవిించడానికి, నెరయు 

త్నవారు జీవిించి ఉనన పుడు వారతో బింధ్యనిన  నిలుపుకోవడానికి 

ఉరక్రించే స్వధనముగా  వాడట్మే. సింరద అనేది కేవలిం 

సింాదిించబడిన జడమైన వసా్సవు మాద్త్మే. ధనము అనేది, 

కేవలము త్తయ గము కొరకు (కోరన బింధ్యలకు), సేవ కొరకు 

(విసృాత్ింగా ఏ బింధ్యలకైనా ), లేదా త్తము ఖరుి చేసిన శకికాి 

ద్రత్మగా పిందడము (వేత్నము) కొరకు మారక్ముగా వాడ గల ఒక్ 

జడమైన అింశము.] 

 

ప్రవృతా్త ప్తయ మప్గసథం, ితృదైవం నిర్మక్ృతమ్ | 

నివృతా్త తు దైవమేక్ం, క్లౌ సర్ా ప్త దర్శ నాత్ ||10.9|| 

 



[ఈ మూడు (ఏషణాద్త్యము) బింధములు జీవాత్ి  పై 

ద్రవృత్మలాోను, నివృత్మలాోను బలమైన ద్రభావము చూపుత్తయి. ఈ 

క్లియుగములో నీవు ఎకుా డ చూసినా జీవులు త్నె జీవిత్ 

భాగసా్వ మితోను, త్నె సింత్తనముతోను బలమైన బింధము క్లిగ 

ఉిండి, అవినీత్మ మారాగల దాా రానైనా, వార కొరకు సింరదను 

సనెకూరుి కొనుట్కు ద్ేరణ పిందుతనాన రు. ఈ విధముగా 

ద్రవృత్మలాొ ఈ మూడు ఏషణలు బలింగా రనిచేసిన జీవులలో  త్నె 

త్లిదైింద్డుల రట్ ై నిరకై్షయ ము క్లుగుతింది. ద్రవృత్మలాో 

త్లిదైింద్డులు ఎకుా వ  ద్ాధ్యనయ త్ ఇవా బడి దైవము అని 

చెరర బడాు రు. ఆధ్యయ త్మి క్ జీవిత్ములో మాద్త్ము భగవింతడే 

మిగత్త అనిన  ద్ారించిక్ బింధముల క్ింటే మినన గా నుిండును.] 

 

ప్రహాాద శంక్ర్ త్తయ గో, దైవాయైవ ప్రవృత్ాతిః | 

మీర్మ ర్మమానుజ్ త్తయ గిః, సిియళేన సంతత్తిః ||10.10|| 

 

[ద్రహైాదుడు త్న త్ింద్డిని వదలివేశాడు, శింక్రాచారుయ లు త్లినైి 

వదలివేశారు, మీరా త్న భరనాు, రామానుజాచారుయ లు త్న భారయ ను 

వదలివేశారు, శిరయ్యలుడు త్న కొడుకును భగవింతని కొరకే 

వదిలివేశాడు, ఈ త్తయ గములు భగవింతని కొరకే త్రర   ఇత్ర 

ద్ారించిక్ కారణాల కోసము కాదు. ] 

 

బుద్ధనన తు ప్తయం తయ క్ంా, దాా భ్యయ మేక్ప్త ారభ్యక్ | 

అక్యమాయ య ప్తయ త్తయ గిః, దుప్షర వృత్ాిః రర్దా యే 

||10.11|| 

 

[బుదుదడు ధనమును, భారయ ను, పుద్తని భగవింతని కొరకు 

వదలివేశాడు. దుద్షర వృత్మకాి ఇక్ా డ రిండు ఉదాహ్రణలు 

ఇవా బడాుయి. 1. జీవిత్భాగసా్వ మి కొరకు సింత్తనము కొరకు డబుు  

సింాదిించడానికి ారక్రి లు చేయడము. 2. త్న డబుు ను, త్న 



భారయ ను,  త్న సింత్తనమును వదిలి ారభరత్మైన వేశాయ  

కానెమును పిందడము.] 

 

నర్క్దాా ర్ తనామ ర్గ- ప్తయం లౌక్క్ ారమ నా | 

దైవఙా్ఞ సర్ా క్ష్టటని, భస్మమ వ తనమ హ్తామమ్ ||10.12|| 

 

[దుద్షర వృతాలైన అనైత్మక్ కానెము, అనైత్మక్ ద్కోధము,  అనైత్మక్ 

లోభము అనునవి నరక్మునకు  ముఖయ మైన మూడు దాా రములు. 

ఇవి అత్య ింత్ క్ఠిన శిక్షార హములు. ఈ మూడు ఏషణలతో  గుడిుగా 

పించుకునన  బింధములు నరకానికి మూడు దారులు. ఈ 

మూడిింటిని భగవింతని వైపు నెరలిి నట్లతైే,  భగవింతని 

వైపు  ద్రయ్యణించుట్కు ఇవి బలమైన శకాులుగా రనిచేసా్వయి. 

భగవింతడు దివయ మైన అగన  వింటి వాడు క్నుక్ త్నలో చేరన 

ముళళ క్ద్రను మాడిి , నుదుటిపై ధరించగల రవిద్త్ భసి ముగా 

మారి గలడు. అింత్టి భగవింతని రవిద్త్త్ ఊహ్లకు 

అిందనింత్ ఉత్మాోత్నాెము.  కావున  భగవింతడు 

దా ిందాా తీతడు, ారపుణాయ లకు అతీతడు.] 

 

తరతా్తప్మాలంగనారా్మిః, గోరయ ిః క్ృషణసయ  చేత్ క్ృత్ిః | 

మహానివృత్ ారునామ దిః, గోలోక్ ఫలమదుు తమ్  ||10.13|| 

 

[గోపిక్లు గనక్ త్నను ద్ేమిసే ానరకానికి పోవలసి వసా్సిందని, బాగా 

ఎద్రగా కాలిి న త్న రాగ విద్గహానిన  కౌగలిించు కొనవలసి వసా్సిందని 

ఙ్ఞ కక్ృషణ భగవానుడు హెచి రించినారు. దీనికి గోపిక్లు, ఒక్వేళ 

విద్గహ్ము క్ృష్ణణ నిదైతే చాలు, త్తము త్రర క్ నరకానికి పోగలనెని, 

బాగా ఎద్రగా కాలిి న క్ృష్ణణ ని రాగ విద్గహానిన  ఇషషముగా కౌగలిించు 

కొనగలనెని సమాధ్యనము ఇచాి రు. నెహానివృత్మ ా లోని భకాుల 

ఙ్ఞసా్వయి ఇది. వీరు భగవింతని రట్ ైగుడిుగా, పూరగాా పిచిి భకినాి క్లిగ 

ఉింటారు. గోపిక్లకు త్న రట్ ైగల ఈ వివేచనారహత్మైన భకినాి 



చూసి క్ృషణ భగవానులు చకితలైనారు. గోపిక్లకు 'గోలోక్ము' అనే 

అతయ త్నాె ఫలిత్మును ఇచాి రు.] 

 

నైష శారీర్క్ిః క్యమిః, మనిః ప్ేమ గుణోత్థతమ్ | 

చంరనాద్వ క్యమ క్యర్య ం, ప్ేమ క్యర్య ం చ వా భవేత్ ||10.14|| 

 

[గోపిక్లను రరీలిించినట్లతైే, వారలో క్ృష్ణణ ని రట్ ై గల 

ఆక్ర షణ,  స్వా భావిక్ముగా హారిో న ై కారణముగా పుటిటనది కాదు, 

ఙ్ఞ కక్ృష్ణణ ని బాహ్య  సిందరయ మునకు ఆక్ర షత్నెవడము చేత్ పుటిటన 

నెలినమైన కానెము కాదు. అది రవిద్త్ కానెము.  రవిద్త్ ద్ేనె 

నుిండి  రవిద్త్కానెముగా రూాింత్రము చెిందినటిటది. ఇది 

అింత్ర్లనైమైన అరవిద్త్కానెమై,  బాహ్య ములో అరవిద్త్కానెముగా 

మారనది కాదు. కౌగలిించుకోవడము, ముదుదలు పట్టడము, కానెకేళి 

అనేవి ఆచరణాతి్ క్ కానెములోని మూడు ఙ్ఞసా్వయిలు. వీటికి 

మూలకారణము అరవిద్త్మైన భావరూర కానెము అయినా 

కావచుి ను లేదా శుదమాైన భావరూర ద్ేనె  కూడా కావచుి ను.] 

 

ఏక్ క్యర్య ం భినవ  హేతు, క్యమమృత్ ప్ేమహేమ వా| 

అనితయ  నితయ  భేద్ధన, క్యర్మయ త్ హేతు గుణో న హి ||10.15|| 

 

[కేవలము కారయ  ద్రభావమును చూసి మూలకారణము యొక్ా  

సా భావమును అించనా వేయరాదు. కుిండ అనునది ఒకే కారయ  

ద్రభావము అయినా  దానిని నెటిటతో చేయవచుి ను లేదా 

బింగారముతోనూ చేయవచుి ను. కుిండ అనునది కేవలము ఒక్ 

విశేషమైన కారయ  రూానికి సింబింధిించినది, అయితే దానికి ఒక్ 

మూలరదారమాు ఉిండి ఉిండాలి. కాని ఆ రదారమాు నెటిట 

కావచుి ను లేదా బింగారమూ కావచుి ను.  అద్వ విధముగా 

'కానెము అను కారయ ము' రూాతి్ క్మైన కుిండ వింటిది. ఈ 

కారయ మునకు మూలకారణము రిండు రకాలుగా ఉిండవచుి ను. 

ఒక్టి, హారిో న ై ద్రభావము చేత్ ద్ేరేపిత్మైన బాహ్య శర్లరములో 



అరవిద్త్ భావరూర కానెము కావచుి ను. రిండవది, అింత్ర్లనైమైన 

సా భావము చేత్  శుదమాైన భావరూర ద్ేనె కావచుి ను. శర్లరము 

త్తత్తా లిక్మైనది కావున ఈ జని తో సనెసిపోతింది. కాని 

సా భావములు శాశా త్మైనవి, ఇవి ఆతి్ ను కూడి ఉిండి జని  

త్రాా త్ నెరు జని లకు చేర వేయబడత్తయి. కాబటిట ఒక్ చరయ  

లేదా కారయ  ద్రభావమును చూసి నీవు దాని రదారమాూలము ఉనన ది 

అని గురిాంచగలవు కాని మూలకారణపు సా భావమును నీవు 

తెలియలేవు. నెటిట కుిండ (అరవిద్త్మైన భావరూర కానెము 

ఆధ్యరమైన ఆచరణాత్ి క్ కానెద్కియ) త్తత్తా లిక్మైనది, కాని 

బింగారు కుిండ (శుదమాైన భావరూర ద్ేనె ఆధ్యరమైన 

ఆచరణాతి్ క్ కానె ద్కియ) శాశా త్మైనది. ] 

 

చతుర్దశా విభిదయ ంత్త, ఫలే చార్థథ సహైషణాిః | 

అతయ ధసా్తఽ తుయ తామానాాిః, ఏషణార్మథ  విమర్శ తిః ||10.16|| 

 

[ఏషణ అింటే బలమైన బింధము. ఇది నాలుగు ఙ్ఞసా్వయిలలో 

వేరేా రు ఫలిత్తలను ఇవా గలదు. 

 

 1. దుప్షర వృతా్లో అధరి ముతో  గల ఏషణ, జీవునికి త్తత్తా లిక్ 

నరక్లోక్మును ఫలముగా ఇసా్సింది. 

 

2. ప్రవృతా్లో ధరి ముతోనునన  ఏషణ, జీవునికి త్తత్తా లిక్ 

సా ర గలోక్మును ఫలముగా ఇసా్సింది. 

 

3. నివృతా్లో భగవింతనితో ఏరర డిన ఏషణ (అవసరమైతే 

భగవింతనికి ఎదురురడితే, ధరి మును కూడా వదలగలగడము), 

జీవునికి భగవింతని నివాసమును ఫలముగా ఇసా్సింది. 

 



4.మహానివృతా్లో భగవింతనిపై గల పిచిి ద్ేనెతో గల 

ఏషణ,  భగవింతని నివాసము పైన ఉనన   గోలోక్మును ఫలముగా 

ఇసా్సింది.  

 

కావున ఏషణ అను ఒక్ా  రదము దుద్షర వృత్మలాో చెడుదిగాను, 

ద్రవృత్మలాో ధరి బదదమైనది గాను, నివృత్మలాో అదృషటముగాను, 

నెహానివృత్మలాో అనూహ్య మైన అదృషటము గాను ఫలిత్తలను 

ఇసా్సింది. ఈ విధింగా ఏషణలు  నీవు ఊహించలేని అథనెసా్వనము 

లోనికి నడురగలవు, అలాగే ఊహించలేని ఉత్ా ృషటమైన ఙ్ఞసా్వనము 

లోనికి కూడా నడురగలవు. ఈ విధముగా లోైన విశేషైణ చేసి 

ఏషణ యొక్ా  లక్షయ మును తెలిసి ఆయ్య ఏషణలు నెించివో, 

కావో  నిర ణయిించగలవు.] 

 

తయ భ్యగవత్తార్థిః, విదుష్టమి దూషణే | 

శుదన ద్వవయ ం హేతుక్యర్య ం, విరరీతం రర్ం మతమ్  ||10.17|| 

 

 ['ఏషణ' అను శబాద రమాును అారమాు చేస్సకునన   గొరర  

గొరర      ఋష్ణలు కూడా, ఏడు రోజులలో 

జీవాత్ి కు  మోక్షమునీయగల రరనె రవిద్త్ ద్గింథమైన 

భాగవత్మును  అారమాు చేస్సకునాన రు. కొనిన  ఇత్ర నెత్ములు 

అనుసరించెడి వారు  కూడా ఇటిట అారమాు కారణముగానే భాగవత్ 

ఉత్రదగింథమును వినెరి సా్వరు. ఙ్ఞ కక్ృష్ణణడు గోపిక్ల నెధయ   దివయ మైన 

శుదాద్ేనె వార దివయ  శుదాద్రణయముగా రూాింత్రమైనదనే 

సత్య మును   నెనము గనక్ ద్గహించగలిగతే, వార నెధయ  ఉనన ది 

అరవిద్త్మైన నెృగకానెము కాదని, జరగనది అరవిద్త్మైన 

నెృగక్లయిక్ లాింటిది కాదని  తెలుస్సకొింటాము,  గోపికాక్ృష్ణణ ల 

రాసద్క్తడ గురించిన నెన అపోహ్లనీన  రటారించలు అవుత్తయి. 

ఈ ద్క్తడలో  గోపిక్లు అనేక్ పూరా జని ల నుిండి  ఋష్ణలు, 

సా యముగా భగవింతడే క్ృష్ణణడు, మూలకారణము   (వార నెధయ  

భావరూరద్ేనె),  ద్రభావము (ఆచరణాతి్ క్ కానెము) అనీన  



శుదమాైనవి, దివయ మైనవి. కాని మిగత్త అనిన చోట్,ై  మూలకారణము 

(భావరూర కానెము హారిో న ై చేత్ జనిసా్సింది), ద్రభావము 

(ఆచరణాత్ి క్ శృింగారము), ఈ  రిండూ నెృగాలలో సింభవిించేవి 

నెరయు అరవిద్త్మైనవి.] 

 

ఉభయోత్రసిభాి రౌనవ తయ ం, ఫలస్వయ ి తథోచతమ్  | 

ప్రవృతాసయ  విమర్మశ ఽయం, క్లర తసయ  మయ న సిః ||10.18|| 

 

[నెహనెలను ద్రదరి ించడము, భగవదీగత్ అడడి అత్య దుభ త్ 

ఆధ్యయ తి్మ క్ ఙ్ఞ ననమును బోధిించడము, భకాులపైన అనూహ్య  

ద్ేనెతో అతయ నన త్మైన గోలోక్మును సృషిటించడము దాా రా 

ఙ్ఞ కక్ృష్ణణడు, స్వక్షాత్ రరద్బహి్ ము అని 

నిరూపిించబడినాడు.  గోపిక్లు, నెహోనన త్మైన ఆధ్యయ త్మి క్ 

ఙ్ఞ ననముతో, క్ఠినమైన త్రస్వు ధనతో, శరణాగత్మతో భగవింతనికి 

సింపూరణ సనెరర ణము అనే భకిమాార గమును ఙ్ఞసా్వపిించి వారు 

దివయ ఋష్ణలుగా నిరూపిించ బడినారు. ఙ్ఞ క క్ృష్ణణడు 

భగవింతడైనిందున అతయ నన తడు, గోపిక్లు అతయ నన త్మైన 

భకాులు, కావున భగవింతడు వారకిచిి న బహుమానము కూడా 

అతయ నన త్మైన గోలోక్ము,  ఇది భగవింతని నివాసము క్ింటే 

పైన సృషిటించబడిన లోక్ము. ఇది రవిద్త్ 

ద్గింథాలలో  ద్వాయబడిన సత్య మైన సింఘట్న, నేను 

చెపిర నదింత్త యథార ా సింఘట్నల విశేషైణయే. ఈ సింఘట్న 

నేను క్లిర ించలేదు, యథారమాైన సింఘట్నలను సత్య మైన 

విశేషైణతో వివరించుట్యే నా రదాత్మ. ] 

 

ద్ధహార్ర ణ మతం భక్యిాః, దూషితం చ ఫలోతామమ్ | 

సర్ా రంధ చయ త్ింాగాఽ - హ్ంతయ చర్మే భవే ||10.19|| 

 

 [భకాులైన ఋష్ణలు మూరుులని అనుకోరాదు. ఒక్ దివయ మైన 

రదదత్మని ద్రత్మషిఠించి, దాని దాా రా సింపూరణ త్తయ గము అను 



మారగములో, శర్లరము కూడా భగవింతనికి అరర త్ిం చేయ్యలని 

త్లచి, త్నె అదుభ త్మైన త్రశి కితాో త్రరలాుగా మార, భగవానుడైన 

ఙ్ఞ కరాముని కౌగలిించుకోవాలని ఋష్ణలు అనుకునాన రు. కావున 

వారు నిజమైన త్రరలాు, గోపిక్లుగా పుటిట, వార శర్లరమును 

భగవింతనికి అరర ించగలిగారు. నిజానికి గోపిక్లు సృషిటించి, 

అనుసరించినటిట ఈ ద్రతేయ క్మైన భకిమాార గిం తొలుత్ భగవింతనిచే 

వయ త్మరేకిించబడినది. అయినా  త్న సలహాను పడచెవిని 

పటిటనిందుకు, భగవింతడు వారని నరక్ింలోకి ద్తోయకుిండా, వార 

ాాలనీన  త్నపైకి తీస్సకుని, వారకి ఉత్ా ృషటమైన ఫలిత్మును 

ఇచిా డు. ఈ ఆచరణాత్ి క్ సత్య ము, రరోక్షింగా వార సింపూరణ 

సనెరర ణము భగవింతనిచే ఎింత్గానో ద్రశింసిించబడిిందని 

గనెనిించవచుి ను. కావున నెహానివృత్మ ా లేదా 

నెధురభకినాి,  అవలింబించే ద్క్నెింలో జీవులకు ఎనోన  

అడుింకులు ఉనన రర టిక్త,  చివరకి ఉతా్ ృషటమైన 

ఫలిత్తలనిసా్సింది. ఇక్ా డ జీవాత్ి కు  జీవిత్ భాగసా్వ మితో గల 

బింధము (దారేషణ) , భగవింతనితో భకాునికునన  బింధిం ముిందు 

ఓడిపోయిింది. ఋష్ణలు గత్ అనేక్ జని ల నుిండి  మొత్మాు 

ద్ారించిక్ బింధ్యలను భగవింతనికి సనెరర ించి, సరా సయ  

శరణము చేసిన కారణింగా, వారు చిట్టచివరన త్రర ాజని లు పింది, 

దారేషణమును జయిించి భగవింతనితో బింధిం రటిషఠిం 

చేస్సకోవట్ము దాా రా వార స్వా భావిక్మైన పురుష్కహ్ింకారముతో 

సహా సింపూరణ అహ్ింకారమును తొలగించుకునాన రు. ] 

 

చతుిు ర్ న హి క్యమోఽసయ , తత్ రరీక్షా సా చారుత్త| 

నిశిత క్తఙా్ఞన యోగేన, సతయ భక్ ార్రప్భమిః ||10.20|| 

 

[ఙ్ఞ కక్ృషణ భగవానుని యిందు అరవిద్త్మైన కానెమును 

ఆాదిించలేరు, ఎిందుక్ింటే క్ృష్ణణడు బృిందావనమును వదిలి 

వెళిళ న త్రాా త్ జీవిత్ింలో  నెళ్ళళ  ఎక్ా డ కూడా, ఎవరతో 

కూడా  ఇలా ద్రవరిాంచలేదు. (త్నను గాఢింగా ద్ేమిించిన 



రదహ్రువేల నెింది రాకుమారలాను కూడా పళిళ  చేస్సకునాన డు.). 

బృిందావనమునకు త్మరగ ఎపుర డూ గోపిక్ల పిందుకొరకు రాలేదు, 

పైగా అరరాాద్త్మ త్న చేరువకు వచిి న గోపిక్లను ఇళళ కు వెళిళ  

పనెి ని బెదిరించాడు. ద్ారించిక్ జీవిత్ింలో ధరి మును 

రరరక్షించడానికి, వేరవా రూ ఇలా  హ్దుద మీరకుిండా ఉిండటానికి, 

గోవరనా రరా త్మును త్న చిటికెన వేలుతో ఎత్మ,ా త్తను 

అిందరలాింటి మానవుని (ధరి ము రరధిలోకి వచేి  వాడు) కానని, 

స్వక్షాతా భగవింతడనని బోధిించారు. ఙ్ఞ కక్ృష్ణణడు 

అింత్టి  సిందరయ రూరమును ధరించినది గోపిక్లను ఆక్ర షించి, 

అరవిద్త్మైన కానెిం పిందడిం కొరకు కాదు, వారని 

రర్లక్షించడానికి.   గోపిక్లు త్న బాహ్య  సిందరయ ము చూసి 

కామాతరులు అవుత్తరా? లేక్  అింత్ర్లనైమైన ద్ేనె కారణింగా 

ద్ేమిసా్వరా? అని తెలియుట్ కొరకు. భగవింతడు సరా జునడైన 

కారణింగా వార అింత్రింగములోని భావనల సత్య ము 

తెలిసినవాడు. ఆధ్యయ త్మి క్ ఙ్ఞ ననము భకినాి క్లుగజేసా్సింది. ఒక్వేళ 

లోైన ఆధ్యయ త్మి క్ ఙ్ఞ ననము లేకుిండా జనిించిన భకి ా రలు 

అపోహ్లతో కూడి ఉింటింది. రరనె రవిద్త్మైన భాగవత్ 

ద్గింథములో, ఈ అింక్ము లోని ఆధ్యయ తి్మ క్ ఙ్ఞ నన విశేషైణ 

అపోహ్లనీన  తొలగించి ఙ్ఞ కక్ృషణ భగవానుని యిందు సత్య మైన 

భకినాి క్లిగసా్సింది.] 

 

ఇత్ త్రైలోక్య గీత్తయం 'ఏషణా విమర్శ యోగో' నామ 

దశమాధ్యయ యిః || 

 

ఈ విధంగా త్రైలోక్య గీత యందు రదవ అధ్యయ యము 

అయిన 'రలమైన రంధ్యల విచార్ణ యోగము' పూి ా

అయినద్వ. 

 

 


