
త్రైలోక్య గీత  
 

పదకొండవ అధ్యయ యము 
 

  మధుర భక్త ివిచారయోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

 

పరిపూరణ తమః క్ృష్ణః!, గోపయ ః పూర్ణణస్పిోఽగన యః | 

 క్థొం క్యమేన గోలోక్ః, పూర్ణణ దతి గురూతిమ!? ||11.1|| 

 

[కుమారి త్రైలోక్య  ఇలా అడిగొంది:-  ఓ దత్త దేవా! పరమోత్తమ 

ఆధా్య తి్మ క ప్పబోధకా! భగవంతుడైన కృష్ణ దతుతడు ఉత్తమమైన 

పరిపూరణ నరావతారముల యందు ఉత్తముడు. (పరి= 

ఉతిమ,  తమః = ఉతిమ,  పూరణ = ఉతిమ). ఎంతో ఘోరత్పస్సు  

చేసి యఙ్ఞ సమిధల వలె పరిణత్మ చందిన  గోపికలు మరెవరో 

కాదు,  ఋషులు. కృష్ణ దతుతడు వారికి గోలోకమును ఇచా్చ డు. 

కరి ఫలంగా గోలోకము లభంచడం ఎంత్టి విశిష్టమైనది  అంటే 

అది సవ యంగా భగవంతుని నివాసమైన వైకంఠమునక  పైన గల 

లోకము. వీరి విష్యంలో చూసినట్లతైే గోపికలు శ్ర ీ కృష్ణదతుతని 

పట్ ై అనుసరించిన మారగము అధరి బదధమైన కామము. మరి ఆ 

మారగమెటై్ల ధరి సమి త్మైనది?] 

 

దతిసా్వ మీ ఉవాచ:-  

 

త్రైలోక్యయ ! స్తిా  స్ొంపూర్ణణ! స్వత్త్ిా క్య ఏవ జానతే | 

బ్రహ్మ ఙా్ఞన నిగూఢారథొం, న హి ర్ణజస్  తామస్వః ||11.2|| 

 

[బ్ీ దతి సా్వ మి వచొంచారు:- ఓ త్రైలోకా ! నిండైన 

ఉత్తమ  సవ భావి (స్వత్త్ిా కుర్ణలు) నీవు! లోైన ఆధా్య తి్మ క 

శ్ ఞనమును అర థం చేస్సకొనవలెనంటే నిండైన సాత్మతవ క గుణములు 



గల వారికే సాధా ము. ఈర్ా  గలవారు (ర్ణజసిక్ స్ా భావము), 

అజ్ఞఞనులక (తామసిక్ స్ా భావము) ఇటిట సూక్ష్ి  విష్య 

పరిజ్ఞఞనము సాధా ము కాదు.  ఎందుకంటే సత్తవ ము అనునది 

జడము కాని చైత్నా ము. కాని రజోగుణము అంటే జడమైన శకి త 

మరియు త్మోగుణము అంటే జడమైన పదార థము. (సత్తవ ము 

అంటేనే చైత్నా ము కావున సత్తవ   సవ భావము అనేది లోైన శ్ ఞన 

శకి త. రజస్సు  మరియు త్మస్సు లు జడమైనవి మరియు సత్తవ ము 

పైన  ఇవి ప్పభావము చూపడంతో  శ్ ఞనశకి త క్షీణిస్సతంది. అయితే ఈ 

మూడంటిలో ఏ ఒకక  గుణము కూడా 100% గా ఏకాకిగా మనలేదు. 

చైత్నా మెప్పు డూ రజస్సు  మరియు త్మస్సు లను కూడ 

ఉంట్లంది. రజస్సు  మరియూ త్మస్సు లు సత్తవ మును అధిగమిస్తత 

అట్లవంటి సత్తవ ము లేదా చైత్నా మును రాజసిక మరియు 

తామసిక సవ భావములు అంటారు. సత్తవ మే అధిగమించినట్లతైే 

దానిని సత్తవ  సవ భావము అంటారు. అయితే రజస్సు  మరియు 

త్మస్సు  త్మంత్ట్ తాముగా జడమైనవే అయినపు టికీ అవి 

ఎప్పు డూ సత్తవ మును కూడయే ఉంటాయి. ఇకక డ సవ భావము అనే 

శబద ప్పయోగము జడమైనవో, జడము కానివో అయిన 

వస్సతసవ భావములు అనే అర థము కొరక కాక సవ భావము అనేది 

ఆలోచన అనే అర థములోను, ఇంకా సత్తవ ముతో ముడపడ ఉనన  

జడము కాని చైత్నా ము యొకక  సవ భావము అనే అర థములో 

ప్పయోగంచ బడనది.) ] 

 

దోషో పక్షేఽపి గోపీనొం, దైవే స్ర్ణా  విలిపయ తే | 

స్రా ఙ్ ాస్రా  శక్తతాిా త్, దతిః క్ృష్ణ త్రసిమిూరిమిాన్ ||11.3|| 

 

[ఈ విష్యమును పరిరలిశ్స్తత గోపికలు జీవాత్ి లు మరియు 

శ్రకీృష్ణదతుతడు సవ యంగా పరమాతిు డే. అయినపు టికీ గోపికలు 

చేసిన అపరాధములను మానవ సహజ త్పిు దాలు 

కదా,  క్ష్మారహమేలే అని బలపరుసాతరు. కాబటిట మొత్తం 

అపరాధమంతా భగవంతుడైన కృషుణ నకే ఆపాదించ్చరు 



ఎందుకంటే ఆయన సరవ  శకి తమంతుడు, సరవ ఙ్ఞఞడు. నిజ్ఞనికి 

స్సనాయాసంగా గోపికలు చేసిన త్ప్పు లను ఎనిన ంటినో మనం 

గమనించినపు టికీ, ఆ నేర భారమంతా శ్రకీృష్ణదతుతని మీదనే 

పడుతునన ది. అట్లవంటి శ్రకీృష్ణ పరమాతి్  పరమోత్క ృష్టమైన 

దత్త దేవుడు. శ్రకీృష్ణదతుతడు బోధించి, గానము చేసిన 

అనూహా మైన   ఆధా్య తి్మ క శ్ ఞనము అయిన భగవద్గగత్ అత్డు 

సాక్షాతుత ప్బహి దతుతడేననే సత్ా మును ప్ువీకరిస్సతనన ది. త్న 

భకతల మీద గల అనూహా మైన ప్ేమ చేత్ వారికి ప్పసాదించబడన 

ఉత్క ృష్టమైన గోలోకము అత్డు సాక్షాత్ శ్ర ీమహావిషుణ దతుతడు అని 

ప్ువీకరిస్సతనన ది. అలవికాని మహిమలు 

ప్పదరిశ ంచినందున  సాక్షాత్ పరమశివదతుతడేనని 

తెలియుచునన ది.)] 

 

బ్పవృత్త్ిధరమ  వకి్య చ, స్థస్వథ పో రక్షక్స్స  క్తమ్  | 

ఈశా రః పాప భాగేవొం, పృష్టొం చాపి పరీక్షితా ||11.4|| 

 

[పరమపావనుడైన అనూహా  పరప్బహి ము అయిన దత్త దేవుడు 

మొదట్గా ధరించిన తేజోరూపమును ఎవరైతే, ప్పథమ 

తేజోరూపావతారుడు అని లేదా ఈశవ రుడు అని లేదా సవ ర గలోకప్ప 

త్ంప్డగా పిలువబడనవాడో అత్డే  శ్రకీృష్ణదతుతడుగా అవత్రించి, 

నరులక ప్పాపంచిక జీవిత్ విధ్యనమును తెలుప్పట్క ప్ేష్ఠమైన 

ధరి  ప్గంథమును రచించినవాడు. ఆత్ని చేత్నే  ధరి మార గ ప్పత్మష్ఠ 

జరిగనది మరియు సరవ ప్తా ఆ ధరి ప్గంథము 

పరిరక్షంచబడుతునన ది.  అయితే సవ యముగా శ్రకీృష్ణదతుతని 

చేత్నే ప్పాణరక్ష్ణ చేయబడన పరీక్షత్ మహారాజు కూడా 

సందేహంతో శుకమునిని ఇలా ప్పశిన ంచ్చడు, "అంత్టి 

పరమపవిప్తుడైన భగవంతుడు పరుల భారా లతో నీచపాపమైనటిట 

అధరి బదదప్ప కామప్కియలో ఎలా పాల్గగనాన డు?" (స్ క్థొం ధరమ  

సేతూనొం, వకి్య క్రి్ణభిరక్షితా, బ్పతీపమాచరత్ బ్రహ్మ న్, 

పరదార్ణభిమరశ నమ్? -  భాగవత్ము.)] 

 



అపవాయ ఖ్యయ తృ జీవతాా త్, హేతః స్త్యయ ఽపి నోచయ తే | 

తస్వయ నుస్రణొం రుదధొం, నోహ్య  శక్యఃి పర్ణతమ నః ||11.5|| 

 

[ ఈ ప్పశన క శుకముని నేరుగా సమాధ్యనమీయలేదు. బదులుగా 

శ్రకీృష్ణదతుతడు సాక్షాత్ పరమాతుి డని తానెప్పు డూ 

ధరి వర తనుడేనని, కాని సాధ్యరణ జనులెవవ రూ త్నను 

అనుసరించరాదని మాప్త్మే తెలిపాడు. ఇటిట సమాధ్యనము చూస్తత 

శుకమునికి ఈ ప్పశన క ద్గటైన సమాధ్యనమివవ గల శకి త లేదేమోననే 

సంశయం కలుగక మానదు. కాని ఒకవేళ తాను నేరుగా 

సమాధ్యనమిస్తత, అది సరైన సమాధ్యనమే అయినపు టికీ ప్పజలు 

దానిని అపారథము చేస్సకని అత్మ స్సనాయాసంగా దానిని 

దోష్పూరిత్ మారగంలో చూపించడమే కాక దురుపయోగం 

చేసాత రనేదే ముఖ్ా  కారణము. కావున జరగబోయే దురుపయోగానిన  

నివారించుట్క జనులలో భయం కలిగంచట్ము ఒకక టే 

ప్ేష్ఠమైన మారగమని త్లచి శుకడు ఆ విధమైన సమాధ్యనమును 

ఇచా ను. శుకడు, కేవలము, భగవంతుడు ఊహలక అందని 

త్త్తవ ము గల వాడు అనే ఒకే ఒక సతా్ మును చూపి జనులలో ఆ 

మారగమును అనుసరించవలెననే త్ృష్ణను తుంచివేశాడు.)] 

 

అపవాదే మహాన్ తరక ః, స్ా భావాత్ క్రమ  నిశచ యః | 

క్యమోఽపి పురుషార్ణథషు, మోక్షేణ స్హ్ పాపమ   నో ||11.6|| 

 

[యథారథముగా భగవంతుడు అటిట అపరాధము చేసాడా అని 

తుదినిర ణయము తీస్సకనే ముందు భగవంతుని నిజత్త్తవ మును 

అర థం చేస్సకోవాలి. ఎవరైనా నేరప్పవృత్మత గల వా కి త గురించి 

తెలుకనన  త్రావ త్ అట్లవంటి సంఘట్నలేవైనా జరిగతే నేరము 

ఆ నేరగాడే చేసి ఉంటాడనే ప్పాథమిక నిరాధ రణ చేసాతము. కాని ఏ 

పాపమూ చేయని ఒకడు అకసిా తుతగా నేరము చేస్తత మనము 

తందరపాట్లతో అత్ని నేరమును నిరాద రించలేము. అట్లవంటి 

విేష్ వా కి త విష్యంలో ఆ ఘట్నను లోతుగా విేషైంచి, 

ఎంతో  సహనముతో విచ్చరణ జరిపి అంత్మమ నిర ణయమునక 



రావలసి ఉంట్లంది. కామము అనునది జీవాత్ి  

అనుగమించవలసిన ఒక ధరి  మారగముగా చపు బడట్మే కాదు, 

జీవాత్ి లక నిర్ద దశించిన నాలుగు ప్పరుషారథములలో (ధరి , అర థ, 

కామ, మోక్ష్ములు నాలుగు ప్పరుషారథములు) కామము యొకక  

శ్సాథ నము, ప్పపంచ బంధ్యల నుండ కలుగవలసిన మోక్ష్ము 

(విముకి త) కంటే కేవలము ఒకక  అడుగు వెనుక ఉనన దని 

గమనించ్చలి. )] 

 

బ్ేరక్య అపి క్యమస్య , దైవ స్ృషాట ః బ్పజాక్ృతే | 

క్యమోఽపి ధరమ  ఏక్బ్త, సోఽధర్ణమ య ఽనయ బ్త క్రమ   యః ||11.7|| 

 

[తాతాక లిక శరీరముతో ముడపడన అంశము కామము. శరీరంలో 

ఉత్ు నన మైన హారిో న ై ప్పత్మప్కియయే కారా రూపంలోని కామము. 

కామము మరియు హారిో నైు ఈ రెండును భగవంతుని చేత్నే 

సృషటంచబడనవి. ప్పత్మ త్రానికి సంతానము కలగటానికి, త్దాద వ రా 

మానవజ్ఞత్మ మనుగడ నిరంత్రమూ కొనసాగుతూ 

భగవంతునికి  వినోదము కలగంచడము కొరకే ఈ ఏరాు ట్ల. హారిో న ై

ప్పత్మప్కియ ఫలిత్ముగా కారా రూపము దాలేా  కామప్కియ వివాహము 

త్రావ త్  జీవిత్ భాగసావ మితో జరగడము, ఫలిత్ముగా సంతానము 

కలగడము అనేవి  ధరి సమి త్మైనవి. (ధర్ణమ విరుదధః 

…..భగవద్గగత్). కామ భావనలక గల ప్పతా్ క్ష్ కారా రూపమైన 

కామప్కియ ఒకవేళ వివాహానికి ముందు జరిగనా, లేదా వివాహానికి 

త్రావ త్ అనుా లతో జరిగనా అది అధరి బదదమైనది. ఇకక డ 

కీలకమైన అంశము ఏమిట్ంటే ప్కియ ఒకక టే, అయినా ఒక 

సందరభ ములో ధరి సమి త్ము అవుతుంది, మరొక 

సందరభ ములో అదే ప్కియ  అధరి బదధము కూడా అవుతునన ది.] 

 

క్ర్ణమ పి దిా ముఖొం స్ొంగాత్, గుణవత్ క్రమ ణా న హి | 

నిశచ యో హ్ననొం సా్ ర గ- నిరయాభాయ ొం పృథక్ పృథక్ 

||11.8|| 



 

[గుణము లేదా సవ భావమునక రెండు కోణములు ఉనన టే ై(మంచి 

మరియు చడు) కరి లక కూడా మంచి మరియు చడు అనే రెండు 

కోణములు ఉంటాయి. కారణమేమిట్ంటే ఎప్పు డైనా  గుణము 

మరియు కరి   పరసు రము ఆధ్యరపడ ఉంటాయి. అంటే గుణము 

మరియు కరి  రెండంటికీ రెండేసి చొప్పు న సవ త్ంప్త్మైన 

కోణములు (మంచి మరియు చడు) ఉంటాయి. ఒకే కరి , మంచిదైన 

ఒక సందరభ ములో మంచి ఫలిత్ములను ఇసూత ,   చడడదైన మరొక 

సందరభ ములో చడడ ఫలిత్ములను ఇవవ గలదు. ఒక మంచి 

మనిష చడడవానినొకడని చంపినట్లతైే సవ ర గలోకం పందగలడు, 

అదే కరి  (చంపడము) ఒకవేళ ఒక చడడ మనిష మంచివానిని 

చంపితే నరకలోకము పందగలడు. ఇకక డ వేర్దవ రు ఫలితాల నిచేా  

రెండు సందరాభ లలోను ప్కియ - చంపడము  ఒకటే, ఈ విధంగా 

చంపడము అనే ప్కియ మాదిరిగానే మరొక ప్పత్ా క్ష్ కరి , కామప్కియ.] 

 

గుణ చనుమ ఖ మనయ స్య , గుణాదేవ ఫలొం భవేత్ | 

ఫలొం క్రమ  చ గుణతః, చదేవ నిశ్చచ నోత్త్ హి || 11.9 || 

 

[గుణము లేదా సవ భావము అనేది జడము కాని చైత్నా ము - 

ఎందుకంటే గుణము కూడా చైత్నా ము యొకక  విేష్మైన 

రూపాంత్రమే. గుణము యొకక  మంచి కోణమును అనుసరించి 

దాని ప్కియారూపము కూడా మంచిదే అవుతూ దానికి అంత్మమముగా 

మంచి ఫలిత్మునే ఇస్సతంది. ఒక దురాి రుగడని చంపాలని చేస్త 

ఆలోచన మంచిది, కరి  మంచిది, దానికి లభంచే ఫలిత్ము 

సవ ర గము. ఇదే విధముగా ఒక మంచివానిని చంపాలని చేస్త 

ఆలోచన చడడది, అటిట కరి  చడడది త్త్ఫ లిత్ముగా లభంచునది 

నరకము. కావున కరి  చేయునప్పడు చైత్నా మును 

ప్ేర్దపించడ  కారణమైన గుణము లేదా ఉదేదశమే (కోణమే) త్దుపరి 

చేయబడు కరి  యొకక  సవ భావమును మరియు ఫలిత్ము యొకక  

సవ భావమును నిర ణయిస్సతంది.] 



 

బ్ేమ భావాతమ క్ొం దాా భాయ ొం, క్యమః క్ర్ణమ తమ క్ః పరమ్ | 

దా యో స్థుిలయ ముే చాొంతయ ొం, ఫలొం హ్నన మీదృశమ్  || 

11.10|| 

 

[పై ఉదాహరణలోని త్రక మునే అనుసరించి ఈ 

దృగవ ష్యమును కూడా వివేచన చేయగలము. సాధ్యరణ 

అర థములో చూస్తత  సవ భావమునక సంబంధించినంత్ వరక 

ప్ేమ లేదా భావరూప మమత్వ మును కోరిక అనవచుా ను. కామము 

అనునది ప్పత్ా క్ష్ కారా రూపమైన కామప్కియ మరియు 

భావరూపమైన కోరిక కలుగజేయు మూలభావన. ఒకవేళ మంచి 

వైప్పనన  ప్ేమ అంటే వివాహబదధమైన భాగసావ మితో కామప్కియ 

మంచిది, ద్గనికి లభంచే ఫలిత్ము మంచిదైన సవ ర గలోకము. అలా 

కాక ప్ేమ చడు దిశలో ఉంటే,  అనైత్మక బంధములోని వా కి తతో 

కామప్కియ నీచమైనది, దానికి లభంచు ఫలిత్ము ఘోరమైన 

నరకము. ద్గనిని బటిట చూస్తత ప్ేమ కాని లేదా భావరూప 

మమత్వ ము కాని త్మంత్ట్ తాముగా మంచివి గాని చడడవి కాని 

కాదు, వాటి దిశను బటిట మరియు సందరభ మును బటిట మాప్త్మే 

అవి మంచివో చడడవో తెలుస్సతంది. అదే విధంగా ప్కియారూపాలైన 

కామప్కియ లేదా కామము కూడా త్మంత్ట్ తాము మంచివి కావు 

చడడవీ కావు, ఈ నిర ణయము అవి మళి్ళ న దిశను బటిట సందరభ మును 

బటిట చేయవలసి ఉంట్లంది.] 

 

క్యమ బ్ేమ స్వధు ముఖొం, వివాహే ధరమ  శాత్రస్తిః | 

అధరమ  తప ిమూర్ణుిి, పరిరొంభ ఇత్త్ స్మ ృతః ||11.11|| 

 

[ఒకవేళ భావరూప మమత్వ ము (ప్ేమ) దాని వలన కలిగే  ప్పతా్ క్ష్ 

కామము పైన చపిు నటై్ల ధరి బదధమైనవి అయితే భగవంతుడు 

నిర ణయించిన ప్పవృత్మతని బోధించడ  రాజ్ఞా ంగములో వాని 

ఫలిత్ము సవ ర గలోకము. ఒకవేళ భావరూప మమత్వ ము (ప్ేమ) 



దాని వలన కలిగే  ప్పత్ా క్ష్ కామము అధరి బదధమైనది అయితే 

భగవంతుని ధరి ప్గంథము ననుసరించి నరకములో లభంచే 

ఘోరమైన శిక్ష్ ఏమిట్ంటే అనైత్మక కామబంధము గల వా కి త యొకక  

ఎప్రగా కాలిా న రాగ విప్గహమును రెండవ వా కి త 

కౌగలించుకొనవలెను. ] 

 

బ్పవృస్థత్త్ి దుబ్ష్ర వృత్త్ిభాయ ొం, స్ మిత్య జీవశాస్క్ః | 

నివృత్త్ిః బ్ేమ మహ్తీ, సైవ క్యమః పర్ణతమ నః || 11.12|| 

 

[ధరి ప్గంథములు అను భగవంతుని రాజ్ఞా ంగశాసనముల దావ రా 

ప్పత్మషఠంచబడన ప్పవృత్మత లేదా ప్పాపంచిక జీవిత్ విులను 

అనుసరించి ప్ేమ మరియు కామము, సవ ర గలోకమును 

ఇవవ గల  నాా యసమి త్మైన మూలములు. ఒకవేళ ప్ేమ, 

కామములు పాపపూరిత్ కరి లైతే అవి నరకానిన చేా  దుప్ష్ు వృత్మత 

అవుతుంది. భగవంతుడు త్న శాసనములలో ఈ రెండంటి పైనే 

(ప్పవృత్మత, దుప్ష్ు వృత్మత) త్న మొత్తము కారా రంగమును సిదధము 

చేస్సకనాన డు. జనిి ంచిన ప్పత్మ జీవాతి్ క ఈ రెండు 

తెలుస్సకని  మెలగవలసిన ధరి ములు. నివృత్మత లేదా ఆధా్య తి్మ క 

జీవిత్ము అంటే భగవంతునిపై భావరూప ప్ేమ లేదా భగవంతుని 

వైప్పనన  మమత్వ ము. ఇదే పతాక శ్సాథయికి చేరినప్పడు  మహానివృత్మత 

అనబడు ఆధా్య త్మి క జీవిత్ప్ప శిఖ్రాప్గ శ్సిథత్మ. పరిపకవ మైన భావరూప 

ప్ేమ లేదా మమత్వ ము ప్పతా్ క్ష్ కారా రూపమైన కామప్కియగా 

మారినప్పడు, సవ యముగా భగవంతునితోనే సాధా మవుతుంది.] 

 

తే దేా  వైయక్తకిీ తస్య , భక్ ినీతే రుణదిధ స్ః | 

ఉతిర్ణ నిొందయ తే నశమ , బ్ుతః బ్ేమ రస్ః పరః ||11.13|| 

 

[భగవంతునికి హృదయసంబంధమైనవి, ఇంకా వా కి తగత్మైనవి 

నివృత్మత మరియు మహానివృత్మత, కావున ఇకక డ ధరిా ధరి  

వివేచనక తావు లేదు. అయితే భకతలే  కనుగొనన   ఈ రెండు 

వా కి తగత్ సంబంధ్యలను భగవంతుడు  పూరితగా వా త్మర్దకిసాతడు. ఈ 



మూలబందువును ఆధ్యరముగా చేస్సకని  రెండు విధ్యనాలలో 

భగవంతుని అపరాధమును ఎంచలేము. కాని, నివృత్మత, 

మహానివృతుతలందు భగవంతుడు, త్న ప్పత్మసు ందన కారణముగా 

నిందింపబడనాడు. భగవంతుడు ఒక జడమైన రాయి వలె 

యాంప్త్మకముగా , ఈ ప్పపంచప్ప రాజ్ఞా ంగమునే అనుసరించి 

ప్పత్మసు ందించవలెనని జనులు కోరతారు. వేదముల దావ రా 

భగవంతుడు, తాను ప్ేమ సవ రూప్పడనని తెలిపారు     (రసో వై 

స్ః). భగవంతుని ఒక జడ యంప్త్ము వలె భావించుట్ సమి త్ము 

కాదు.] 

 

తాపస్వ దేహ్ దానరి్ణః, బ్పక్ృతయ ొంశః స్ పూరుష్ః | 

విరుదాధ  ర్ణమ క్ృషాణభాయ ొం, ఏష్ణాు పరీక్షయా ||11.14|| 

 

[భగవంతుని కోసం ఋషులు ఎనోన  జని ల పరా ంత్ము కఠినమైన 

త్పస్సు  చేసారు.   ప్పాపంచిక బంధ్యలను మరియు శరీరంతో గల 

బంధమును భగవదరు ణము చేయదలచి, వారు త్మ సిదుధల 

మహిమలతో త్రరతల రూపము దాలాా లనుకనాన రు, ఎందుకంటే 

వారు, ప్పత్మ ఒకక  జీవాత్ి  ప్పకృత్మ లేదా విశవ ములో భాగమని, కావున 

త్రరతరూపమని, భగవంతుడు ఒకక డే ప్పరుషుడని వేదము దావ రా 

సతా్ ము తెలిసిన శ్ ఞనులు. ఈ ప్పత్మపాదనతో వారు త్తాక లీన 

వర తమాన నరావతారమైన శ్రరీాముని దివా త్వ మును తెలిసికొని 

సాక్షాత్ భగవంతుడని రాముని చంత్కే చేరారు. సంపదతో వారికి 

గల బంధము, జీవిత్ భాగసావ మితో గల బంధము, సంతానముతో 

గల బంధము అనే మూడు  బలమైన బంధ్యలైన ఏష్ణలను 

భగవంతుడైన శ్రరీాముడు  పరీక్షంచదలచి, వారిని త్దుపరి 

జని లో గోపికలుగా జనిి ంచమని కోరాడు.  నివృత్మత మరియు 

మహానివృత్మత ప్పత్మపాదనలను శ్రరీాముడే కాదు, శ్రకీృషుణడు కూడా 

వా త్మర్దకించ్చరు.] 

 

క్ృష్ణ విబ్గహ్ స్ొంతషాట ః, త్త్రస్వక ర ముమూరషవః | 



భగవాన్ పరమ బ్పీతః, నైష్ పాషాణ విబ్గహ్ః ||11.15|| 

 

[శ్రకీృషుణడు గాని త్మరసక రిస్తత, త్మ జీవితాలను అంత్ము 

చేస్సకోగలమని,  గోపికలు శ్రకీృషుణ ని బెదిరించ్చరు. ఇలాంటి 

ప్కియలక ప్పత్మగా వారు ఎప్రగా కాలిన రాగ విప్గహమును కౌగలించు 

కోవలసి వస్సతందని శ్రకీృషుణడు బెదిరించగా, ఆ విప్గహము 

శ్రకీృషుణ నిదే కాబటిట వారికంతో ఆనందమని బదులిచ్చా రు. దానికి 

శ్రకీృషుణడు ఎంత్గానో కదిలిపోయాడు. ఎందుకంటే శ్రకీృషుణడు 

పరిశుదధప్ేమైకసవ రూప్పడు, పాషాణము కాదు. యాంప్త్మకంగా ఈ 

ప్పపంచములో, సృషటంచబడన జీవుల ధరి మును తాను 

అనుసరించడానికి, భగవానుడైన శ్రకీృషుణడు రాత్మతో త్యారైన జడ 

విప్గహము కాదు.] 

 

పొంచభిః క్యరణః పూరా -చతరిి శచ  బ్పక్యశ్చైః | 

ధరమ  చ్యయ త్త్ రిన వృత్్తియ  హి, న క్ృతా దుబ్ష్ర వృతియే||11.16|| 

 

[శ్రకీృష్ణ పరమాత్ి  గోపికలక అనుకూలముగా వా వహరించుట్క 

ప్కింద చపిు న ఐదు కారణములునన వి. అవి - 

 

 

1. ఒకక  జీవిత్ భాగసావ మితో గల బంధము త్పు , ఆ ఋషులు 

అపు టికే వారి ప్పాపంచిక బంధ్యలనిన ంటినీ జయించ్చరు. 

ఈ బంధము చివరిదైన త్రరత జని లో మాప్త్మే 

పరీక్షంచబడును. ఎందుకంటే ఆనాటి యుగంలో 

ప్పరుషులు, ఎట్లవంటి సామాజిక వా త్మర్దకత్ లేకండా, 

అత్మ స్సలభముగా భారా తో బంధమును వీడగలరు.  

2. అపు టికే అనిన  ప్పాపంచిక బంధ్యల నుండ విముకి త పందిన 

జీవాత్ి లైన ఋషులక చివరి జని లో  ఈ ఒకక  బంధముక 

సంబంధించిన పరీక్ష్ మాప్త్మే  జరిగనను, సంపూరణ పాఠా  



ప్పణాళ్ళకక సంబంధించిన వారిక్ పరీక్ష్ మాదిరిగా అనిన  బంధ్యల 

పరీక్ష్లతో కలిపి ఈ బంధము పరీక్షంపబడనది.   

3. త్రరతజని  పందితే త్పు  ప్పరుష్ సంబంధమైన 

లింగాహంకారము మాయము కాదు, కావున ఋషులక చివరగా 

త్రరతజని  లభంచినది. 

4. ఈ ఒకక   బంధముతో గల పోటీలోనూ భగవంతునితో 

గల  బంధము నిలిస్తత త్పు  ప్పాపంచిక బంధ్యలనిన ంటి నుండ 

విముకి త సాధా ము కాదు. కావున ఈ పరీక్ష్ జీవిత్ భాగసావ మితో 

బంధవిముకి త పందడము కోసమే. పిలలై కొరక దాచుకనన  

వెనన ను దోచుకనన ప్పడే గోపికలక  ధనేష్ణ, ప్పప్తేష్ణ పరీక్ష్లు 

జరుపబడనాయి.  

5. శ్రకీృషుణ ని త్లియైగు అమి  యశోదక  వెనన  దంగత్నము 

గురించి ఫిరాా దు చేసిన కారణముగా చ్చలా మంది గోపికలు 

ధనేష్ణ,  ప్పప్తేష్ణ అను పరీక్ష్లలో ఓడపోయారు. కాని 

ఇంచుమించుగా గోపికలందరూ, బృందావనములో శ్రకీృషుణ నితో 

అర థరాప్త్మ నృతా్ ములో పాల్గగనాన రు. ద్గనిని బటిట ఏష్ణలలో కలైా 

దార్దష్ణ (భారాా భర తల బంధము) అత్మబలహీనమైనదని 

తెలుస్సతంది. ఈ ఒకక  ప్పాపంచిక బంధము మాప్త్మే విడాకల 

దావ రా తుంచివేయబడగలదు, మర్ద ఇత్ర బంధ్యలక ఈ 

సౌకరా ము లేదు. కావున ఈ బంధము చివరి జని లో 

పరీక్షంపబడనది. గోపికలు త్లి ై పాప్త్లో ఓడనారు కాని భారా  

పాప్త్లో గెలిచినారు. ఒకవేళ ఈ పరీక్ష్యే చివరిదైతే, 

గోపికలంతా  గోలోకంలో ఉండేవారు, కాని ఈ పరీక్ష్తో పాట్ల అనిన  

పరీక్ష్లలో గెలిచిన పనెన ండు మంది గోపికలు మాప్త్మే 

గోలోకమును పందగలిగనారు.  

ఈ ఐదు కారణాలే కాకండా భగవంతుడు నిందింపబడకూడని 

మరో నాలుగు కారణాలు పూరవ  అధ్యా యాలలో మేము 

తెలిపినాము. మనము గురుతంచుకోవలసినది ఏమిట్ంటే 

ధరి మును ఉలంైఘంచినది పాపకరి  కొరక కాదు, కేవలము 

భగవంతుని కోరుకొని నివృత్మత పందడానికే. ] 



 

ఆశచ రయ  మూరిి తొం దైవొం, పాదధూళి శ్చర్ణఽభవత్| 

మోక్ష ఉక్ఃి న మార్ణగఽస్య , తదిా ర్ణధ్యరథ శొంక్యా ||11.17|| 

 

[త్న కొరక ప్పాపంచిక బంధ్యలనీన  విడువగల   గోపికల 

అనూహా ప్ేమను చూసి భగవంతుడు ఎంతో సంతోషంచినాడు. 

వారికి గల అవాా జమైన  అనూహా ప్ేమక ప్పత్మగా 

సరైన  బహుమత్మ ఇవవ దలిచినాడు. గోపికలను వారి పూరవ  

పాపకరి ల ఫలిత్ముల నుండ విముకి త చేసి ఆ పాప ఫలములను 

త్న మీదక తీస్సకని శిక్ష్లను అనుభవించడము దావ రా 

ప్పాపంచిక ధరి శాసనాలను పరిరక్షంచినాడు. గోపికల కొరక త్న 

ఆవాసము పైన గోలోకమును సృషటంచినాడు. ఆ రకముగా 

నిరంత్రము వారి పాదధూళ్ళ త్న శిరస్సు పై పడే ఏరాు ట్ల చేశాడు. 

ఇది వారి అనూహా  ప్ేమక అనూహా  ప్పత్మఫలము. భగవద్గగత్ 

యందు భగవానుడు గోపికలక పాపవిముకి త జరిపిన  వివరము 

తెలుపలేదు, ఎందుకంటే వారు చేసిన అనిన  పాపముల నుండ 

విముకి త చేయగల యథారథ విధ్యనము అనగా,  'త్మ పాపములను 

రవ కరించి భగవంతుడు శిక్ష్ పందుతాడని'  గోపికలక తెలిస్తత 

భగవంతుడే సవ యముగా త్మ పాపఫలిత్ముల శిక్ష్ అనుభవించే 

కారా విధ్యనమును  వారు త్పు క నిరోధిసాతరు.] 

 

స్థఙా్ఞతాసి్వ భగవానహ్, సా్  విర్ణధః ుచే భవేత్ | 

శృతాా  తతిా మహాశచ ర్ణయ ః, అొంగీచబ్కుశచ  తత్ క్ృతమ్ 

||11.18|| 

 

[భగవంతుడు పాపవిముకి త కలిగంచగల ఇటిట విధ్యనము తెలిసిన 

గోపికలు శ్రకీృష్ణ భగవానుని నిరోధించినారు. ఎందుకంటే  స్సద్గరఘ 

త్పస్సు ల కారణముగా వారికి ఎదుటివారి మనస్సలోని ఆలోచనలు 

తెలుస్సకోగల అదుభ త్ శకి త సంత్మైనది. అప్పు డు భగవంతుడు 

వారిని ఊరడసూత   తాను అత్మ ప్పియముతో, సంతోష్ముతో మాప్త్మే 



గోపికల శిక్ష్లను అనుభవించగలనని, బాధతోనో, క్షోభతోనో కాదని 

అనునయించినారు. ఒక అడుగు ముందుక వేసి, ఒకవేళ గోపికలు 

త్నను శిక్షానుభవాల నుండ నివారిస్తత,  యథారథముగా అప్పు డు 

త్ను అమిత్మైన బాధను, దుుఃఖానిన  పందగలనని అనాన రు. 

భగవంతునికి త్మ పట్ ైగల అదివ తీయ ప్ేమను చూసి గోపికలు 

కదిలిపోయారు. చివరికి ఈ విధముగా గోపికలక త్మ పాపకరి ల 

ఫలిత్ముల నుండ విముకి తని అంగీకరించక త్పు లేదు.] 

 

ఆతామ నొం రహ్సి బ్పాపఃి, న చౌరయ ొం తత్ బ్పవృత్త్ిగమ్ | 

పూరా ొం ధర్ణమ  హ్య ధర్ణమ తి, పరొం ధర్ణమ చచ  సోఽవయ యః 

||11.19|| 

 

[గోపికలు త్మ పరివారములో కలత్ ర్దగకండా ఉండటానికి, 

అర థరాప్తులలోనే శ్రకీృషుణ నితో నాట్ా మాడేవారు. (ఆతామ నొం రహ్సి 

స్థసిథతః….భగవద్గగత). 'ఆతి్ ' అనునది పరప్బహి ము విలీనమైన 

శ్సూథ లశరీరములో గల ఆత్ి  అని అర థము. కావున ఇది ధరి బదధమైన 

కట్లంబాలను మోసగంచి, అనైత్మక వా వహారము కొరక జరిపిన 

పాపకరి   లేదా దుప్ష్ు వృత్మత కాదు. ప్పవృత్మతలో ధరి ము (తాతాక లిక 

సవ ర గము)ను ఎనున కొని అధరి మును (తాతాక లిక నరకము) 

వదిలివేయాలి. నివృత్మతలో శాశవ తుడైన భగవంతుని 

ఎనున కొనుట్క అవసరమైతే, తాతాక లిక సవ ర గమును 

ప్పసాదించగల ధరి మును కూడా వదలివేయాలి. ] 

 

పొండితా ఏవ జానొంత్త్, స్తయ ఙా్ఞనొం పర్ణ జనః | 

విశాా సేనను కుర్ణయ నన , నిశ్చచ ను బ్త్త్భిరుతిమః ||11.20|| 

 

[సతా్ మైన ఇటిట శ్ ఞనమును జిజ్ఞఞస్సవులు త్మ పదునైన 

త్రక విేషై్ణతో తెలుస్సకోగలరు. భగవంతుడు 

ఎనన డూ  అధరి ము చేయడనే పరమ సతా్ మును సాధ్యరణ 

ప్పజలు  విశవ సిసాత రు.  కాని భగవంతుడని ఎవవ రూ గుడడగా 



అనుకరించరాదు. భగవంతుని ప్పత్మకారా ము ధరి బదదమైనది, 

సతా్ మైనది అని ప్పత్మ ఒకక రూ నిశా యమును పందాలి. ఏ 

స్ర్స్ప్రీు ీలేదా ప్పరుషుడు అయినా ఈ విష్య విేషై్ణ 

చేయదలచినప్పడు మూడు అంశములతో 

ఆరంభంచ్చలి.                       

1. పరమోత్క ృష్టమైన  భగవంతుని అవతారము అయిన శ్ర ీ

కృషుణడు,  పరమోత్క ృష్టమైన దతాతవతారము. 

 

2.పరమోత్క ృష్టమైన ఫలిత్ముగా ఇవవ బడనది భగవంతుని 

నివాసము కంటే పైన ఉనన  పరమోత్క ృష్టమైన గోలోకము.  

 

3.పరమోత్క ృష్టమైన జీవాత్ి లు అయిన ఋషులు కోట్ ై కొలది 

జని లలో ఘోరత్పస్సు లు చేసి చివరి జని లో పరమోత్క ృష్ట 

భకతలైన గోపికలుగా జనిి ంచినారు. 

 

 ఈ మూడు పరమ విేష్ముల నుండ  ఆయా ఋషులు 

అనుసరించిన మారగము పరమ ఉత్క ృష్టమైనదని, పరమ 

పవిప్త్మైనదని ఎవరికైనా  స్సలభంగా విశదమగును.] 

 

ఇత్త్ త్రైలోక్య గీతాయాొం 'మధురభక్త ివిచారయోగో' నమ 

ఏక్యదశాధ్యయ యః || 

 

[ఈ విధొంగా త్రైలోక్య గీత యొందు పదకొండవ అధ్యయ యము 

అయిన 'మధురభక్త ివిచారయోగము' పరిస్మాపమిు] 

 


