
త్రైలోక్య గీత 

 దా్వ దశాధ్యయ యము 
 

క్ృష్ణ తత్ా  ఙ్ఞ న   యోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

 

వివృణు తా ం పు ః ప్రోక్ం్, దత్! పండిత పండిత! | 

పామరేభ్యయ  వినా తర్క ం, యదిదం సూక్ష్మ వత్మమ్ ||12.1|| 

 

[త్రైలోక్య  ప్రశ్న ించినది,- 

ఓ దత్తదేవ! రిండితులిందరిలోనూ  రిండితుడవైన  దత్త! 

పామరులకు అర్ థమయ్యయ లా త్ర్క విశ్లషేణ అవసర్ము లేని విధింగా 

ఇదే విషయసార్మును మళ్ళీ  వివరిించగలరు. ఎిందుక్ింటే ఈ 

ఙ్ఞ ననము అతి సూక్ష్మ ము, అతిసునిన త్ము.] 

 

ప్రీప్రీప్రీ దత్సా్వ మీ ఉవాచ:- 

త్రైలోక్యయ ! క్రుణాచిత్త్!, ప్రపవృత్త్ నియమః క్ృతః | 

త్తనాతీత్త  వి తః, స్ా క్ృతస్య  పుర్స్్ ా యమ్  ||12.2|| 

 

[ఓ క్రుణా మనసుక రాలైన త్రైలోక్య ! గత్ అధ్యయ యములో 

వివరిించిన ఙ్ఞ ననము నీకు పూరితగా అర్ థమైనరప టికీ, సాధ్యర్ణ జనుల 

రట్ ేనీవు దయ చూపుతున్నన వు. ప్పారించిక్ జీవిత్ింలో జీవాత్మ లు 

అనుసరిించ వలసిన న్నయ యధర్మ ములు అనగా ప్రవృతిత 

నియమాలు భగవింతుడు ర్చిించిన్నడు. కాబటి ి న్నయ యము, 

ధర్మ ము ఎరప టికీ భగవింతుని క్ింటే ఎకుక వ కాదు. ఎిందుక్ింటే, 

ఈ న్నయ యము, ధర్మ ము మార్గములో ప్రయాణించిన జీవాత్మ లు 

భగవింతుని మనసును చూర్గొనడమే ఈ మార్గమునకునన  

లక్ష్య ము. సృష్షనిి, దానికి నియమాలను సృష్షిించిన సృష్షకి్ర్ త 

ఎరప టికీ సృష్ష ి క్ింటే ఉనన తుడు. కావున న్నయ యము అనేది 



భగవింతుని సృష్షలిోని ఒక్ భాగము. భగవింతుడు 

యథార్థసత్య మైతే, ఈ సృష్ష ిఅింతా కూడా సాపేక్ష్ సత్య ము. కాబటి ి

ఈ ప్రరించము కాని, ఈ నియమాలు కాని భగవింతుని 

క్ట్లిేవు.  కాక్పోతే నియమాలు ర్చిించిన క్ర్ త, త్న నియమాలను 

తానే అనుసరిించక్ పోతే, అహింభావిలా క్నిపించినట్లతేే 

జీవాత్మ లకు తాను ఆదర్శ ిం కాలేడు కావున ధర్మ మును ఎలపేుప డూ 

అనుసరిసాతడు.] 

 

ధర్మమ ధర్మ  హర్ః ప్రేష్ఠః, నియంత జీవ విప్రగహః | 

విశ్ా శాంత్త క్ర్మ ఙ్ఞ న  -భక్తర్్ ధః వయ క్ ్క్ర్మ  చ ||12.3|| 

 

[ప్రవృతితలో న్నయ యము, ధర్మ మునకే ఎపుప డూ పెదదపీట్. జీవాత్మ లు 

న్నయ యము, ధర్మ మును అనుసరిించి దుప్షప వృతితని పారక్ర్మ లను 

నిరోధించవలెను. దుప్షప వృతితని పారక్ర్మ లను 

నియింప్తిించుట్కు జీవాత్మ లకు న్నయ యధర్మ ములు సిఫార్సు 

చేయబడిన్నయి. కాని దృశ్య ములోకి భగవింతుడే అడుగిడినపుప డు 

త్నకు కూడా నీవు ఇవే నియమాలను విధించలేవు, ఎిందుక్ింటే ఈ 

నియమాలు అనిన  జీవాత్మ లు త్మ తోటి జీవులతో 

ప్రవరి తించునపుడు త్మ రరిధలో తాముిండగల విధ్యనమును 

నిరాారిించేవి. వీటి దాా రా ప్రరించింలో శింతి 

రరిర్క్షింరబడుతుింది. ఙ్ఞ ననము, ప్పేమ లేదా భకి త అనేవి 

భావరూరరక్ష్ము లోనివి, అయితే క్ర్మ  చేయునపుడు 

అింత్ర్ గత్మైన భావనలు ఆచర్ణీయరక్ష్ములోకి వసాతయి.] 

 

క్ర్మమ నుఫలమయాత్త, తస్మమ న్నూ ర్ ్ా  నివృత్యే | 

యా జీవేశ్ా ర్యోస్స్్ ా ర్ం, ప్రపవృత్త్ర్బ లవత్మ||12.4|| 

 

[మించి క్ర్మ లకు మించి ఫలిత్ములు ఇవా బడతాయి. 

చెడుక్ర్మ లకు చెడడ ఫలితాలు ఇవా బడతాయి. క్ర్మ  దిశ్ను బటి,ి 

అదే క్ర్మ కు వేర్వా రు (మించి లేదా చెడు) ఫలితాలు ఇవా  



బడతాయి. ఎపుప డైతే నరావతార్ముతో భగవానుడు దృశ్య ములోకి 

వసాత రో (జీవిత్ము లోకి), ఇక్ విషయము ప్రవృతితని మించి పోయి 

నివృతిత అవుతుింది. భగవింతుడు మరియు జీవాత్మ ల మధయ  గల 

సింబింధము నివృతిత రరిధ లోకి వసుతింది,  ఇది పూరితగా  జీవాత్మ  

యొక్క  విక్లప ము  (ఇషమిునకు సింబింధించిన విషయము). 

ప్పారించిక్ జీవిత్ము లేదా ప్రవృతిత నిరి దషమిైన శసన్నింశ్ము, 

అయితే నివృతిత లేదా ఆధ్యయ తిమ క్ జీవిత్ము పూరితగా జీవాత్మ  

ఇషి్టనికి వదలి వేయబడినది.] 

 

భక్్యర్మమం త్రస్మయ్ో భూతా , పరిర్బ్ధధముపాగతః | 

నివృత్త్స్్ ృష్టశి్క్్యయ ఽస్య , త్తషం క్యమ విదూర్తః || 12.5|| 

 

[ఙ్ఞ కక్ృుడడు గోపక్ల మధయ నునన  బింధము- నివృతిత. ఈ జనమ లో 

నిర్క్ష్రులైన గోపక్లు త్మ పూర్ా  జనమ లలో ఋులు కావున 

ఙ్ఞ ననమును పూరితగా అర్ థము చేసుకుని జీరి డించుకుని గత్ జనమ లోనే 

భగవింతునిపై అమత్మైన ప్పేమ వృదిా చేసుకుని భగవానుడైన 

ఙ్ఞ కరాముని కౌగిలిింరగోరి, త్మ మహిమాశ్కి త చేత్ త్రరతలుగా 

మారాలనుకున్నన రు. అయితే, రాముడు అనుమతిించలేదు. 

అలాగే గోపక్లతో అనైతిక్ కామకేళి రట్ ేభగవానుడైన ఙ్ఞ కక్ృుడ నికి ఏ 

మాప్త్ము ఆసకి త లేదు, సింక్లప మాప్త్ము చేత్ అత్య ింత్ 

సిందర్య వతులైన సా ర్ గలోక్పు నర్ తకీమణులే త్న ముిందు, 

వరుసక్టి ి నిలబడగలరు. కామమునే తాను కోరితే అనూహయ  

సిందర్య ము గల ఒకానొక్ త్రరతని సృష్షిించుకోగలడు. అింతేగాని 

ఇటువింటి సప రాథపూర్ా క్ రరిసిథతిని క్లిప ించుకోవడము ఎిందుకు? 

ఇదే రరిసిథతి రిండవవైపు కూడా ఉనన ది. ఋులు క్ఠినమైన 

త్రసుు  చేసుతిండగా ఎిందరో సా ర్ గలోక్ సుిందరీమణులు వారి 

ముిందుకు దిగి త్మ నృత్య ముతో ఆక్టిుకుని వారి మనసు 

దోచుకొన ప్రయతిన ించి విఫలురైన్నరు. అలాింటి ఋులు బాహయ  

సిందర్య మును చూసి,  హారోమ న ే వలన శరీర్క్ ఉప్దేక్ముతో 

కామమును పిందుతారా? కేవలము భగవింతునిపై గల 



అవాయ జమైన ప్పేమ కార్ణముగా ప్పారించిక్ బింధములనిన ింటి 

నుిండి  సింపూర్డముగా విముకి త పిందడానికి, మగిలిపోయిన ఒకే ఒక్ 

బలహీన బింధము అయిన జీవిత్ భాగసాా మ బింధమును ఇలా 

దాటిన్నరు.] 

 

ఙ్ఞ న   భక్్యః ప్రేమ క్యమః, క్యమక్యమ   చాగూ యః | 

శివః క్ృష్ణః క్యమద్వహః, సూప్రతజా్జ ంత్త తం హి తః ||12.6|| 

 

[వారి ప్పేమ లేదా భకి త సత్య మైన ఙ్ఞ ననము నుిండి ఉదభ విించినవి. 

ఙ్ఞ కక్ృుడ ని యిందు వారికి గల ఆక్ర్ణికు కార్ణము ఆత్ని  దివయ  

క్ళ్యయ ణగుణములే కాని అత్ని అిందమైన శ్రీర్ము కాదు. కావున 

వారి కామమునకు ప్పేమ ఆధ్యర్మైనది. ఎిందుక్ింటే త్రసుు  అనే 

అగిన లో ఋులు కామసా భావమును ఎపుప డో కాలిి  బూడిద 

చేశరు.  ఇక్పోతే క్ృుడ డే విుడ వు, విుడవే శ్వుడు. కావున క్ృుడ డే 

శ్వుడు, అింటే ఇత్డు కామదేవుడైన మనమ థుడిని నిలువున్న 

కాలిి నవాడు. ఇరువైపుల వారి ఙ్ఞసిథతి అతుయ నన త్ము.  సర్ా కాల 

సరాా వసథల యిందు  ఙ్ఞ కక్ృుడ డే భగవింతుడని గోపక్లకు 

సప షమిుగా తెలుసును. ఈ ఙ్ఞ ననము ఆధ్యర్ముగా ఏర్ప డిన 

ప్పేమయ్య కామముగా మారినదని న్నర్ద మహరి ి భకి తసూప్త్ములలో 

తెలియజెపాప రు.] 

 

ధర్మమ య ధర్మ్మ య  ప్రేమ క్యమౌ, దా యోః క్యమంఽత్తమః ఫలే | 

సా్ రో్మక్  ర్కౌ ప్రోక్ః్, తప్ాేషోో ముర్మరిణా ||12.7|| 

 

[ప్పేమ,  కామములలో రిండు ర్క్ములునన వి. 1. ధర్మ బదమాైన 

ప్పేమ ఆధ్యరిత్ కామము 2. అనైతిక్ ప్పేమ ఆధ్యరిత్ కామము. 

మొదటిర్క్ములో, ధర్మ బదమాైన భర్ త యొక్క  సుగుణములను 

తెలిసి, అత్ని ఆింత్ర్ింగిక్ వయ కి తతా్ మును తెలుసుకొనుట్ చేత్ 

ఏర్ప డిన కామము. రిండవది కేవలిం శరీర్క్ కార్ణాలచే, హారోమ న ే

ప్రభావముతో ఏర్ప డిన కామము, అింతేకాక్ ఇది అనైతిక్ 



బింధ్యలకు ఆక్రితి్మైనది. కాని ధర్మ బదమాైన ప్పేమ ఆధ్యరిత్ 

కామము లోనైన్న,  అనైతిక్ ప్పేమ ఆధ్యరిత్ కామములోనైన్న చివరి 

క్ర్మ  మాప్త్ము ప్రత్య క్ష్మైన కామప్కియ అవుతుింది. కాని వాని 

ఫలిత్ములును గమనిస్తత ధర్మ బదమాైన క్ర్మ కు అిందే ఫలిత్ము 

సా ర్ గము, అనైతిక్ క్ర్మ కు అిందే ఫలిత్ము నర్క్ము. గోపక్లు త్మ 

భర్ తలను మోసగిించినట్లతేే నర్క్మునకు వెళతార్ని, 

అనైతిక్మార్గములో రాప్తిని గడిపనటి ివయ ఙ్ఞకి త యొక్క  ఎప్ర్గా కాలిన 

రాగివిప్గహమును అక్క డ కౌగిలిించుకోవలసి వసుతిందని ఙ్ఞ కక్ృుడడు 

భయపెటిని్నడు మరియు హెచి రిించిన్నడు.] 

 

విర్హోషమ ఽధిక్ం తస్వమ త్, క్ృషణ ంద ఇతీరితమ్ | 

స్రా్మ ధికో  వృత స్్ ర్ా - బంధపాతస్మ్ప్రశితః ||12.8|| 

 

[గోపక్లకు క్ృుడ నిపై గల ప్పేమ ఎింత్ అింటే వారికి ఙ్ఞ కక్ృుడ ని 

ఎప్ర్గా కాలిన రాగివిప్గహమును కౌగిలిించుకోవడము కూడా 

చెరప లేనింత్ ఆనిందక్ర్మని, అసలు వారికి ఆ శ్క్ష్, శ్క్ష్ కానే 

కాదని, ఎిందుక్ింటే ఙ్ఞ కక్ృుడ ని విర్హవేదన అనే అగిన  యొక్క  

వేడిమ, ఎప్ర్గా కాలిన రాగివిప్గహపు వేడి క్ింటే చాలా ఎకుక వ అని 

చెపాప రు. ఙ్ఞ కక్ృుడ డే వారికి అిందరి క్ింటే ఎకుక వ,  అనిన ింటి క్ింటే 

ఎకుక వ, కావున శ్క్ష్ను వారు పూరిత ఆనిందముతో అింగీక్రిించారు. 

సింపూర్డ శ్ర్ణాగతి అింటే భగవింతునితో బింధము ఏర్ప ర్చుకుని, 

విందశత్ము ప్పారించిక్ బింధ్యలనిన ింటి నుిండి విముకి త 

పిందడమే.] 

 

ద్వరేష్ణా బలే హీనా, పరే ఛిన్నూ  భవాంత్తమే | 

కుతోఽలేే తయ ప్రత సుమహాన్, తర్మక  లాభవదక్ష్యః || 12.9|| 

 

[ప్పారించిక్ బింధ్యలనిన ింటిలో చాలా బలమైనవి మూడు ఏషణలు. 

అవి ధనేషణ, దార్వషణ మరియు పుప్తేషణ. ఒక్క  బలహీనమైన 

దార్వషణ   (భారాయ భర్ తల మధయ  గల బింధము) త్రప , ఋులైన 



గోపక్లు బలమైన ఏషణలను అనిన ింటినీ ఇదివర్కే 

దాటివేసిన్నరు. దార్వషణ ఒక్క టే బలహీనమైన బింధము, 

ఎిందుక్ింటే ఈ ఒకే ఒక్క  బింధమునకు ప్రరించములో విడాకులు 

అనే న్నయ యబదమాైన విడుదల రదతాి కూడా ఏరాప టై ఉనన ది. 

ఇపుప డునన  ప్రశ్న  ఏమట్ింటే, అనిన  బలమైన బింధ్యలను 

దాట్గలిగినపుప డు మరి చివరిజనమ  వర్కు ఈ బలహీనమైన 

బింధమును ఎిందుకు దాట్లేక్పోయారు? అని. ఇది ఎింత్టి 

బలహీనమైన బింధము అయిన్న సర్వ దీనిని కూడా దాటితే త్రప  

విందశత్ము ప్పారించిక్ బింధ్యల నుిండి విముకి త పింది సింపూర్డ 

శ్ర్ణాగతి పిందినటేు కాదు. అింటే భగవింతునితో బింధము 

కార్ణింగా, ఈ బలహీనమైన దార్వషణ అను బింధముతో సహా, 

బలమైన ప్పారించిక్ బింధ్యలనిన ింటి నుిండి విముకి త పిందడమే 

నివృతిత. ఒక్వేళ అనిన  బలమైన బింధ్యల క్ింటే ముిందు ఈ 

బలహీనమైన బింధ్యనిన  దాటిపోయిన్న, సాధించగల ఫలిత్ము 

ఏమీ ఉిండదు. ఎపుప డైన్న బలమైన రరీక్ష్ ముిందుగా నిరా్ హిించిన 

త్రాా త్ బలహీనమైన రరీక్ష్ జరురడము సమింజసము. ఏది 

ఏమైన్న, రరీక్ష్లనీన  ఉత్తతర్ డత్ పిందితే గాని అింతిమ ఫలిత్ము 

లభించదు. ఒక్వేళ అనిన  బలమైన బింధ్యల క్ింటే ముిందు ఈ 

బలహీనమైన బింధ్యనిన  దాటిపోయిన్న, అింతిమ ఫలిత్ము 

ఎలాగూ రాదు, పైగా ఈ బలహీనమైన బింధమును దాటిన 

నేర్మునకు నర్క్ములో శ్క్ష్ రడక్ త్పేప ది కాదు, అింటే 

ఉరయోగమేమీ లేదు పైగా మరిింత్ నషమిు! బలహీనమైన 

బింధ్యనిన  దాట్డము అింటే,  బింధ్యలనీన  ఉిండగానే అనైతిక్ 

కామకేళి అనే  'పారక్ర్మ ' చేయడము అవుతుింది. ఒక్వేళ అనిన  

బలమైన బింధ్యల త్రాా త్ కూడ ఈ బలహీనమైన బింధ్యనిన  

దాటితే, అింతిమ ఫలిత్ము రావడమే కాక్ ఈ బలహీనమైన 

బింధ్యనిన  దాట్డము వలన ఏ పారమూ రాదు. ఈ విధమైన 

సింకిషేధిర్మ ము ఇమడి ఉనన ిందున భగవింతుడు 

బలహీనబింధము అయిన దార్వషణను చివరిదైన త్రరతజనమ లో 

రరీక్షించారు. బలహీనమైన బింధరరీక్ష్ చివరిజనమ లో 



నిరా్ హిించినిందున లాభమే (సింపూర్డ ముకి త) త్రప  నషమిు 

(దార్వషణ దాటినిందుకు  నర్క్ింలో శ్క్ష్ ) పిందలేదు. అింత్టి 

బలమైన బింధ్యలు దాటితే అది పారక్ర్మ గా రరిగణించలేదు కాని 

బలహీనమైన దార్వషణ దాట్డము పారక్ర్మ  అవుతుింది. 

రరీక్ష్లనిన ింటిలో చివర్లో దార్వషణ దాట్డము ధర్మ బదమాైనది, 

ఎలాగింటే ఇది పారక్ర్మ ను అింటుకోదు, ఈ చివరి రరీక్ష్ పూరిత 

అయితేనే గాని సింపూర్డ మోక్ష్ము అనే ఫలిత్ము పిందబడదు. ఈ 

విధముగా బలహీనమైన బింధ రరీక్ష్ చివరిజనమ లో 

నిరా్ హిించినిందున సింపూర్డ ముకి త అను లాభముతో 

పాటు   నషమిు అయినటువింటి బలహీనమైన దార్వషణ 

దాట్డము వలన పారక్ర్మ కు శ్క్ష్ (నషమిు) కూడా త్పుప తునన ది. 

కావున బలహీనమైన దార్వషణ రరీక్ష్ చివరిదైన త్రరతజనమ లో 

నిరా్ హిించడము వెనక్ ఇింత్టి లోైన త్ర్క విశ్లషేణ ఇమడి 

ఉనన ది. ] 

 

త్రరణ్ాం ఙ్ఞక్య ోో  హయ ంతయ బంధే, పుప్రతబంధేఽపయ హంతయా | 

లంగాత్యా మక్ష్వతయ , క్ృతశ్చ ర్మ నిశ్చ యః || 12.10|| 

 

[త్రరతజనమ  చివర్గా ఉనన ిందున దార్వషణను దాట్డము పురుులతో 

పోలిస్తత త్రరతలకు చాలా క్ఠినమైన అింశ్ము. దీనితో పాటు మరో 

రరీక్ష్ కూడా జరురబడినది. ధనేషణ, పుప్తేషణ రరీక్ష్లు కూడా 

జరిగిన్నయి. ఎిందుక్ింటే తొమమ ది నెలలు గర్భ ింలో మోసి క్నే 

త్లికేి సహజముగానే త్ింప్డి క్ింటే ఎకుక వగా సింతానముతో 

బింధము బలమైనదై ఉింటుింది.  ఇింకా త్రరత జనమ  చివర్గా 

ఇచిి నపుడు వారిలో పురుష్టహింకార్ము పూరితగా నశ్సుతింది. ఈ 

చివరి జనమ లో ప్పారించిక్ బింధ్యల నుిండి ముకి త పిందడమే కాదు, 

లిింగాహింకార్పు గురుతలు కూడా తుడిచి వేయబడతాయి. ఈ 

విధింగా జీవాత్మ  సమసత ప్పారించిక్ బింధముల నుిండి మరియు 

సింపూర్డ అహింకార్ము నుిండి విముకి త పిందగలదు. 

పురుషజనమ లలో, ప్రయత్న పూర్ా క్ముగా  ఇదివర్కు పేరుకుపోయి 



ఉనన  ఙ్ఞ నన్నహింకార్మును, ధన్నహింకార్మును 

నశ్ింరజేసుకోగలరు. కాని లిింగాహింకార్ము నుిండి మాప్త్ిం పూరితగా 

ముకి త పిందలేరు.  కాని ఒక్క సారి జీవాత్మ  త్రరతగా జనిమ స్తత ఇక్ 

పురుష్టహింకార్ము ఏమాప్త్మూ ఉిండదు. కావున ఇనిన  

కార్ణాలతో ఒక్ జీవాత్మ  భగవింతునితో బింధము కోసము 

ప్పారించిక్ బింధ్యల నుిండి సింపూర్డవిముకి త పిందే ముిందు త్న 

చివరిజనమ లో త్రరత జనమ ను త్తసుకొనవలసి ఉింటుింది. 

భగవింతునితో బింధము లేకుిండా కేవలము ప్పారించిక్ బింధ్యల 

నుిండి విముకి త పిందడము శుదా వయ ర్ థ ప్రణాళిక్,  అింతే కాదు, ఇది 

మూర్ఖతా్ ము కూడా. భగవింతునికి ఙ్ఞసాథ నము లేనటువింటి శుద ా

విముకి త  నిరురయోగక్ర్ము.] 

 

ఋషీణామంత్తమం జ మ , ప్రపమణం ప్రవజయోష్టతమ్ | 

  విద్వయ ఽపి చ మేధ్యవీ, స్ మన్యయ ఽపి సుతర్క విత్ ||12.11|| 

 

[పైన వివరిించినటేు, సింపూర్డ మోక్ష్మును పిందే ముిందు 

త్రరతజనమ  రావలసినదనే విషయమును ఋుల చివరి జనమ లో 

గోపక్లుగా రావడము ప్ువీక్రిసుతనన ది. ఓ త్రైలోక్య ! పామరులు 

ఇింత్టి కీలక్ విషయములో న్న సింకిషే ివిశ్లషేణను అిందుకోలేర్ని 

నీకు సింశ్యము వలదు. కార్ణమేమట్ింటే, అక్ష్ర్ నానము 

లేక్పోయిన్న సాధ్యర్ణ జనులు విషయవిశ్లషేణ సరిగా చేయగల 

వారు,  చాలా తెలివైనవారుగాను, విఙ్ఞనలు గానూ అయి ఉింటారు.] 

 

ర్హస్య ం యదబోధయ ం స్త్, యదయ స్త్ నిర్యప్రపదమ్ | 

యోగశాత్రస్ ్వప్రక్గత్తః,  ృతయ  మర్ధ నిశాగతమ్  ||12.12|| 

 

[ఙ్ఞ కక్ృుడడు మరియు గోపక్ల నడుమ రాసలీలల వెనక్ 

ర్హసయ మును ఎవరూ అర్ థము చేసుకోలేరు. ఈ విషయమును 

అపారాథలతో చూసినట్లతేే ప్పారించిక్ శింతికి భింగము 

క్లుగవచుి ననీ, లేదా సాా ర్ థప్రయోజన్నలు కోరి జనులు 

వప్క్దృష్షతిో చూసి దురురయోగము చేసాత ర్నీ ర్హసయ ముగా 



నిరా్ హిించబడిన్నయి. బృిందావనములో అర్రాాప్తి రనెన ిండు 

గింట్ల నుిండి తెలవేారుజామున న్నలుగు గింట్ల వర్కు జరిగిన 

నృత్య ముల ర్హసయ ము  ఙ్ఞ కక్ృుడ ని చేత్ నెర్వేర్ి బడినది. ఈ 

విధముగా గోపక్ల కుటుింబాలలో అలజడి క్లుగనీయలేదు. 

ఒక్వేళ ఇది ప్పారించిక్ పారక్ర్మ  అయి ఉింటే, ర్హసయ ముగా 

ఉించినిందుకు పారఫలిత్ము  రటిిింపు అయ్యయ ది. ఙ్ఞ కక్ృుడడు 

సాధ్యర్ణ అనైతిక్ మానవుడు కాదు, సాక్షాత్ భగవింతుడు. కావున 

ర్హసాయ త్మ క్త్ యొక్క  అింత్రార్ థము తెలియక్,  పారక్ర్మ  అని 

అపార్థము చేసుకోరాదు. భగవింతునితో భకుతనికి ఉిండే బింధము 

ఎపుప డూ  కుటుింబ సభ్యయ ల మధయ  ర్హసయ ముగా ఉించి, కుటుింబ 

సభ్యయ లు భకుతని ఆధ్యయ తిమ క్ మాఙ్ఞర్ గములో జోక్య ము చేసుకోకుిండా 

శింతిని నెలకొలప మని భగవదీగత్లో చెరప బడినది. (ఆతమ  ం 

ర్హస్మ ఙ్ఞస్్మతః,  ర్హస్య ం హ్యయ తదుత్మమ్). యోగశత్రసతములో 

కూడా వప్క్గతిలో జీవాత్మ  గమనము (కుిండలినీ), భగవింతుని చేరు 

భకి త మార్గము అవసర్మైనచో మాయాపూరిత్మని 

ప్ువీక్రిసుతనన ది. ప్పారించిక్ బింధముల దృష్షకిి రాకుిండా 

భగవింతునిపై భకి తని వృది ాచేసుకోవడము  పారక్ర్మ  కానే కాదు. 

ప్రవృతితలో మాప్త్ము అనైతిక్ ప్పారించిక్ బింధము ఘోర్పారము. 

నివృతిత యిందు గోపక్ల నుిండి ప్పేర్ణ పిందిన 

ఆదిశ్ింక్రాచారుయ లు భగవింతుని బింధము కొర్కు త్న త్లినేి 

త్య జించిన్నరు.] 

 

స్దపయ స్దివ వయ క్ం్, గృహీతఖిల దండనాత్ | 

స్ర్ా  కోణై స్్  దేవోఽపి, దండః స్ా ప్రేమ దర్శ న్న||12.13|| 

 

[గోపక్లు చేసిన క్ర్మ   ధర్మ బదమాైనది. అయిన్న, నరావతారుడు 

అయిన ఙ్ఞ కక్ృుడడు వారి వర్ తమాన పారక్ర్మ నే (పారక్ర్మ  కాక్పోయిన్న 

పారక్ర్మ గా రరిగణించి) కాకుిండా గతిించిన పారక్ర్మ ల ఫలిత్ 

భార్మును కూడా త్న పైకి త్తసుకోవడమును చూసి సాధ్యర్ణ 

జనులు ఙ్ఞ కక్ృషడ గోపక్ల చర్య లను అనుక్రిించడానికి 



భయరడతారు. ఙ్ఞ కక్ృుడడు భగవింతుడే అయిన్న క్ృషడ-గోపక్ల 

మధయ  జరిగినది పారమే అని నిర్ డయిించి జనులు గోపక్లను 

అనుక్రిించడానికి భయరడతారు. గోపక్ల పూర్ా  పారక్ర్మ లను 

నశ్ింరజేయగల అధకార్ము ఉనన రప టికీ ఙ్ఞ కక్ృుడడు అలా 

చేయలేదు. తాను ఎింతో పెదద రర్ా త్మైన గోవర్నామును చిటికెన 

వేలుమీద ఎతిత దివయ తా్ మును చూపన్నరు. ఇలాింటి 

దివయ తా్ మును చూపుట్ దాా రా మానవ మాప్తులెవా రూ తాను 

గోపక్లతో ప్రవరి తించినటేు అనుక్రిించరాదని బోధించిన్నరు. 

అయితే, కేవలిం  గోవర్నామును చిటికెన వేలుమీద ఎత్తడిం 

దివయ తా్ మును తెలరదు, ఎిందుక్ింటే రాక్ష్సుడైన రావణుడు 

అింత్ క్ింటే పెదదదైన కైలాస రర్ా త్మును ఎతితన్నడు. మహిమలు 

చేయడముతో పాటు అదుభ త్మైన ఆధ్యయ తిమ క్ ఙ్ఞ ననమును 

భగవదీగత్ రూరములో బోధించినిందుకు, ఊహిింర వీలు కాని 

ప్పేమను త్న భకుతలపై చూరడమును (త్న నివాసము పైన 

గోపక్ల కోసము గోలోక్ము సృష్షిించడము) బటిి మాప్త్మే 

భగవింతుని దివయ తా్ మును నిరాద రిించవలెను. ఈ విధింగా 

ఙ్ఞ కక్ృుడడు అనిన  కోణాల దాా రా భగవింతుడని 

దృవీక్రిించబడినది. అత్డు గోపక్ల ప్పేమను ఎింత్గా 

ఆనిందిించాడు అింటే వారి పారక్ర్మ లు పూరితగా త్ట్సథము 

చేయగల సామర్థయ ము ఉనన రప టికీ తానే వాటిని ఉతాు హముతో 

అనుభవిించి గోపక్ల రట్ ే త్న ప్రగాఢమైన ప్పేమను  తెలియ 

బర్చిన్నడు.] 

 

అంగీక్యర్మత్ ఫలనాయ స్ః, విదయ త్త శాత్రస్ ్గోచర్ః | 

అంగీచప్రకుర్మ హాబాధ్య, విర్మధ్యదిత్త తదిిర్ః  ||12.14|| 

 

[భగవింతుడు సృష్షకిి నిర్వ దశ్ించిన రాజాయ ింగములో ఒక్ నిబింధన 

ఉనన ది. క్ర్మ ను ఒక్ జీవాత్మ  చేసినపుడు, రిండవ జీవాత్మ  రర్సప ర్ 

ఒరప ిందముతో మొదటివాని క్ర్మ  ఫలిత్మును 

అనుభవిించవచుి ను. ఒక్ మనిష్ష అన్నరోగయ ము పాలై 



నిత్య భగవతేు వా విులు (సింధ్యయ విులు) నిరా్ హిించ లేక్పోతే 

త్న త్ర్పున ఎవరినైన్న చేయమని రర్సప ర్ ఒరప ిందముతో 

ఫలిత్ము త్తసుకోవచుి ను. శత్రసతములను అనుసరిించి భర్ త చేసిన 

భగవదారాధనలో సగము త్న ధర్మ రతిన కి చెిందుతునన ది. ఇది, 

క్ర్మ ఫలిత్ములు ఒక్రి నుిండి మరొక్రికి అిందుతాయని 

ప్రమాణీక్రిసాతయి. త్రప నిసరిగా ఇది భార్య  నుిండి భర్ తకు 

సింప్క్మించిన క్ర్మ ఫలము (సృష్షలిోని ప్రతి ప్పాణ త్రరతలిింగమే, 

భగవింతుని భార్య లే, అని వేదము చెపుతుింది - త్రస్మయ్ స్్ తీః 

పుంస్ః.). ఈ విధింగా ఙ్ఞ కక్ృుడడు గోపక్ల పారక్ర్మ ల యొక్క  

శ్క్ష్లను వారి అింగీకార్ముతో తాను రా క్రిించాడు. కాని ఈ 

సిందర్భ ములో త్మకు విధింరబడిన అనిన  శ్క్ష్ల యొక్క  బాధను 

ఙ్ఞ కక్ృుడడు భరిించడానిన  గోపక్లు అింగీక్రిించలేదు. ఙ్ఞ కక్ృుడడు ఈ 

యథార్థమును ర్హసయ ముగా త్న మనసులోనే (ఙ్ఞ కక్ృుడడు, తాను 

గోపక్లను వారి పారముల నుిండి విముకి త చేసుతనన టేు గీత్లో 

చెపాప డు - అహం తా  స్ర్ా  పాేభ్యయ ..భగవద్గిత) 

దాచుకున్నన , త్రసు ింరనున లైన గోపక్లు (ఋులు) ఈ 

విషయమును క్నిపెటి ి క్ృుడ ని అడుడకున్నన రు. తాను గోపక్ల 

శ్క్ష్లను రర్మ సింతోషముతో అనుభవిసాతనని, దుుఃఖముతో కాదని 

చెపప  క్ృుడడు వారిని అనునయిించాడు. అలా కాక్ గోపక్లు 

త్నను వారిస్తత క్లిగే బాధ, అనిన  పూర్ా  శ్క్ష్లను 

అనుభవిించేట్పుప డు క్లిగే బాధక్న్నన  చాలా ఎకుక వ  అని 

చెపాప డు. ఈ కార్ణము చేత్ గోపక్లు త్మ 

శ్క్ష్లనిన ింటినీ  ఙ్ఞ కక్ృషడరర్మాత్మ రర్ిం చేశరు.]  

 

గోలోక్య  ప్రపత్త ప్రేమ, ధర్మమ తీత నిరూపణే | 

బందుం ప్రపత్త వారిధ వారిధః, తృపః్ పాపఫలాప్రగహాత్ ||12.15|| 

 

[భగవింతుడు ఎపుప డు, ఏ నియమాలను ఉలిేంఘించలేదు. 

భగవింతుడే ధర్మ ము మరియు న్నయ యసూప్తాలను సృష్షిించాడు 

కావున, తాను వాటికి అత్తతుడు. ఈ సత్య మునకు ప్రత్య క్ష్ 



సాక్షాయ లలో ఒక్టిగా, గోపక్లు ధర్మ విరుదాముగా  అిందరిక్న్నన  

ఎకుక వగా, అనిన ింటిక్న్నన  మనన గా, చివరికి న్నయ యానికి విరుదిాంగా 

ఙ్ఞ కక్ృుడ ని  ఎనున కోవడిం ప్ువీక్రిసుతింది. (స్ర్ా  ధర్మమ న్ 

పరితయ జయ  మమేక్ం శ్ర్ణం ప్రవజ - భగవద్గిత). మరి ఇింత్టి 

అవాయ జమైన ప్పేమను గోపక్లు భగవింతుని యిందు ఉించితే 

భగవింతుడు ప్రతిసప ిందిించకుిండా  మౌనముగా ఉిండగలడా? 

జీవాత్మ  భగవింతుని  యిందు ఉించగల ప్పేమ సముప్దములో ఒక్ 

నీటిబొటిు వింటిది. కాని భగవింతుని ప్పేమలో ఒకానొక్ నీటిబొటిు 

రరిమతి కొనిన  కోట్కేొలది సముప్దాల వింటిది. ఇక్ ఆత్ని 

ప్పేమసముప్దమును గురిించి ప్రతేయ క్ముగా 

చెరప వలసినదేమునన ది? ఊహలకు సైత్ము అిందని రర్మాత్మ  

ప్పేమ అమోఘము, అదుభ త్ము. భగవింతుని ప్పేమను మానవ 

మేధసుు  ఎరప టికి అర్ థము చేసుకోవడిం అటుించి, క్నీసిం 

ఊహిించను కూడా సాధయ ము కాదు. అటువింటి ప్పేమకు 

మచుి తునక్గా గోపక్ల  కొర్కు ప్బహమ లోక్ము పైన గోలోక్ము 

సృష్షిించిన్నడు. అయిన్న తాను సింతుుిడు కాలేదు. కాబటి ిగోపక్ల 

శ్క్ష్లను తాను త్తసుకుని ఎింతో ఆనిందము పిందిన విషయము 

వారికి తెలియనీయలేదు. ఎక్క డ భగవింతుడు వారి శ్క్ష్లను 

అనుభవిించాడని తెలిసి వారు బాధ రడతార్వమోనని ఆ జాప్గత్త 

కూడా తానే వహిించాడు. కావున దానిని పూరితగా దాచి ఉించిన్నడు. 

ఈ విధింగా, గోపక్ల పైన త్న అనూహయ  ప్పేమను భగవింతుడు 

కురిపించాడు. నిజానికి, క్ృుడడు వారి శ్క్ష్లను అసలు శ్క్ష్లుగానే 

భావిించలేదు. గోపక్ల అదిా త్తయ ప్పేమకు సప ిందిసూత ,  వారి 

శ్క్ష్లను సుఖాలుగా భావిించి ఎింతో ఆహేాదింగా అనుభవిించాడు. 

గోపక్ల రట్ ేక్ృషడరర్మాత్మ  చూపన అమత్మైన ప్పేమను తాను 

రలికిన విధ్యనములో చూడగలము.  'గోపక్ల శ్క్ష్లను 

మోసుతనన ిందుకు (ఆనిందిసుతనన ిందుకు) ఎవరైన్న త్నను 

ఆపనను లేదా అడుడకునన ను వారు పారప్గసుతలౌతారు. 

ఎిందుక్ింటే  గోపక్ల శ్క్ష్లను అనుభవిించే సుఖము 

నుిండి  అడుడత్గలడమే కాక్, ఎింతో ఆహేాదక్ర్ింగా తాను వారి 



పారక్ర్మ ల బాధను అనుభవిించనీయని కార్ణింగా త్నకు 

భరిింరశ్క్య ము గాని బాధను క్లిగిసుతన్నన రు.'   ఎింత్టి 

ఔనన త్య ము! ఏ జీవాత్మ కు గాని, ఎనన టికి గాని, భగవింతుని ప్పేమ 

యొక్క  గొరప త్నమును తెలుసుకొన సాధయ ము కాదు. ఎరప టికి 

అయిన్న ఏ జీవాత్మ  ప్పేమ గాని భగవింతుని ప్పేమతో 

సరిపోజాలదు.] 

 

అన్నక్ జ మ  స్ంస్వక ర్మ, మునీనాం ప్రేక్ష్ణీయక్మ్ | 

యది  ేచ త్ విజ్జనీమః, యథా వర్ణస్థ్ా జగత్ ||12.16|| 

 

[ఋులు త్రరతలుగా పిందిన చిట్చిివరి జనమ  అయిన   గోపక్ల 

గురిించి రర్మ రవిప్త్ ప్గింథమైన భాగవత్ములో వరి డించబడినది. 

కావున అటి ి ప్గింథరాజపు ఙ్ఞ ననజోయ తి వెలుగులో మనము ఈ న్నడు 

భగవింతుని రట్ ే ఏర్ప డిన బలమైన బింధముతో పోలి తూ 

మూడు బలమైన ప్పారించిక్ బింధముల మధయ  రరీక్ష్ గురిించి 

విశ్లషే్షసుతన్నన ము. ఈ జనమ కు ముిందు కోటేాది జనమ లుగా వారు 

ఋులుగా జీవనమును గడిపన్నరు. అిందులో ఋులు 

భగవింతుని  గూరిి  నిర్ింత్రాయముగా చేసిన క్ఠినమైన 

త్రసుు లతో దాదాపు వారి ప్పారించిక్ బింధ్యలనీన  

దగమాైపోవట్ింతో పాటు వారి శ్రీర్సింబింధమైన హారోమ న ే వలన 

క్లిగిన కామవాసనలు కూడా తారసాగిన లో కాలి మాడిపోయినవి. 

మన క్నున లలో ఋుల యొక్క  పూర్ా  చరిప్త్ను నిలుపుకునన  

త్రాా త్ చివరిజనమ లో  గోపక్లుగా  వారి  రరిసిథతిని చూడాలి. 

అపుప డే చివరి జనమ లో వారు భగవింతునితో ప్రవరి తించిన త్తరును 

అర్ థము చేసుకొనుట్కు వీలవుతుింది. ఋుల యొక్క  సుదీర్ఘ 

పూర్ా  చరిప్త్ ఆధ్యరిత్ దృష్షకిోణింలో జనులు గోపక్లను 

చూడట్ిం లేదు. కేవలము చివరిజనమ  ఆధ్యర్ముగా చూసుతన్నన రు, 

అది కూడా త్మ దృష్షకిోణము ఆధ్యర్ముగా చూసుతన్నన రు. అనిన  

ర్కాల ప్పారించిక్ బింధ్యలనే బుర్ద గుింట్లో న్ననుతూ, 

భగవదబ ింధము కార్ణముగా  ఏ ఒక్క  బింధము నుిండి గాని విముకి త 

పిందని జనులు  అర్ హత్ లేని అథమ జీవాత్మ లైనిందున వారి 



దృష్షకిోణము ఎరప టికీ లోరభూయిషఠమే. ఇలాింటి దృష్షకిోణముతో 

మరి ఎవరైన్న భాగవత్ము లోని సిందర్భ మును  ఎటేు అర్ థము 

చేసుకోగలరు? మన మనసులోని దృష్ష ిఎలాింటిది అింటే క్ళీ  పైన 

పెటిుకునన  ర్ింగు క్ళీ జోడు వింటిది. క్ళీ జోడులో అదాద ల ర్ింగు 

ఎరుపైతే లోక్ము ఎప్ర్గా క్నబడుతుింది.  అదే క్ళీ జోడు అదాద ల 

ర్ింగు నీలము ఐతే లోక్ము నీలముగా క్నబడుతుింది.] 

 

అనితయ ః క్లే తో బంధః, విభి ూ శ్చ లచిప్రతయోః | 

సేవాబంధ స్మ్ ిర్స్్ తయ ః, జ క్యయ నివేదితః ||12.17|| 

 

[చలనచిప్త్ నటులు వేర్వా రు చిప్తాలలో నటిించేట్పుప డు  వేర్వా రు 

బింధ్యలతో ఉనన టే,ే ప్పారించిక్ బింధ్యలు కూడా తాతాక లిక్మని, 

అసత్య ములు అనే గొరప  సత్య మును తెలుసుకునన  వారు 

ఋులు. పాత్ సినిమాలలో భారాయ భర్ తలుగా నటిించిన ఇదదరు 

నటులలో న్నయిక్ పాప్త్లో నటి, కొింత్ కాలము త్రాా త్ వయసు 

మీరినిందుకు, వారిదదర్వ త్లీ,ే కొడుకులుగా నటిించారు. ఈ సినిమా 

బింధము ఆర్ింభములో లేదు, సినిమా షూటిింగ్ త్రాా త్ ఉిండదు. 

కాబటి ిఈ బింధము కేవలము షూటిింగ్ సమయింలో మాప్త్మే 

ఉింటుింది. అిందుకే ఆదిశ్ింక్రాచారుయ లు ఏదైతే తాతాక లిక్మో 

అది అసత్య ము అని బోధించిన్నరు. (అనితయ ం క్ృతక్ం హి లోక్య 

). వీరిదదరి మధయ  ఉనన  బింధము సహనటీనటుల బింధము 

మాప్త్మే, అదే సత్య ము. ఇదే విధింగా రిండు జీవాత్మ ల మధయ  గల 

ప్పారించిక్ బింధము అసత్య మైనది, కేవలము ఈ జనమ  లోనే 

ఉనన ది. కావున ఈ జనమ  లో ఉనన  బింధము కూడ అసత్య ము. త్లి ే

త్న కొడుకును ప్పేమబింధముతో పెించుతునన పుప డు అత్ని 

శ్రీర్ము రట్ ేఏర్ప డిన మమతా్ ము కార్ణముగా త్రాా తి జనమ లో 

భార్య గా వచిి నదని ఋులు జనక్మహారాజుకు తెలిపన్నరు. 

సినిమాలోను, జనక్మహారాజు సభలోను రిండు పాప్త్ల మధయ  

బింధము, ఇదదరు జీవాత్మ ల మధయ  గల ప్పారించిక్ బింధములు 

ఏవింటే సింతానముతో బింధము (పుప్తేషణ),  జీవిత్ భాగసాా మతో 



బింధము (దార్వషణ).  ప్పారించిక్ బింధ్యలుగా జీవిసుతనన ింత్ 

కాలము ఆయా జీవాత్మ లకు ధనేషణ అనే బింధము కూడా 

జీవిసుతింది. భగవింతునికి, జీవాత్మ కు మధయ  గల బింధము 

ఎటువింటిది అింటే సినిమా నటుడు మరియు నిరామ త్కు మధయ  

గల బింధము వలె శశ్ా త్మైనది. కాబటి,ి తుదిసిందేశ్ము 

ఏమట్ింటే భగవింతుడు-జీవుల మధయ  ఉనన  ఒకే ఒక్ యథార్థమైన 

బింధము ఆధ్యర్ముగా,  ప్పారించిక్ బింధ్యలనే అసత్య మైన 

బింధ్యలను తుించివేయాలి.] 

 

ఏవం ఙ్ఞ ననాత్ స్మం తయ క్ం్, తస్స్మ  పాతో నిగృహయ తమ్ | 

మూష్టకై ఙ్ఞరేహి ద్వహః క్తం, పర్క్షా ఙ్ఞస్లిలై ర్ూ  క్తమ్ ?|| 12.18|| 

 

[భగవింతుని బింధము ఆధ్యర్ముగా ఋులు చేసినదింతా 

ఎవా రైన్న ఊహిించదగినదే, ఎిందుక్ింటే వారు న్నయ య ధరామ లతో 

గల బింధములతో పాటు ఇత్ర్ ప్పారించిక్ బింధ్యలను అనిన ింటినీ 

తుించివేశరు. అింటే న్నయ య-ధరామ లను 

అనుసరిించి,  భగవింతునితో ఏర్ప డిన  విశ్లషబింధము 

కార్ణముగా, నర్కానికి వెళీ వలసి వసుతిందనే భయముతో వారు 

ఇదివర్కు అనుసరిించిన ప్పారించిక్ ధర్మ ముతో ఉిండిన 

బింధమును పూరితగా వదులుకున్నన రు. నివృతితలో  మాప్త్మే 

సింభవిించే ఇటువింటి రతాక్సాథయి భకి తని ‘మహానివృతిత’ అింటారు. 

ఒక్వేళ భగవింతుని ఙ్ఞసాథ నములో అనైతిక్ బింధము (ఇత్ర్ 

ప్పారించిక్ జనులతో) ఉింటే ఇదే మహానివృతిత, రర్మ నీచమైన 

దుప్షప వృతితగా మారుతుింది. అింతేకాదు, దాని అింతిమ ఫలిత్ము 

కూడా అతుయ నన త్మైన ప్బహమ లోక్ము నుిండి అథుఃపాతాళ్యనికి 

రడిపోవడము జరుగుతుింది. ఈ రిండు శ్ఖర్ ఙ్ఞసాథన్నల 

మధయ ,  దుప్షప వృతిత క్ింటే పైన ప్రవృతిత ఉింటుింది, మహానివృతిత 

క్ింటే ప్కిింద నివృతిత ఉింటుింది. అతి రవిప్త్మైన ఈ మార్గములో 

ఉనన  ఒకే ఒక్ భయమేమట్ింటే ఇదే ఙ్ఞసాథ నములో ఎవరైన్న కుహన్న 

(అసత్య ) నరావతార్ము వచిి , ఇదే సూప్త్ముతో అమాయకులైన 



భకుతలను మోసగిించవచుి ను. ఇటువింటి అవకాశ్ 

దురురయోగములు జరుగకుిండా అనిన ర్క్ములైన 

జాగరూక్త్లతో, లోైన విశ్లషేణతో భకుతలు వయ వహరిించవలసి 

ఉింటుింది. కాని మోసములను ఎదురొక న వలసి వసుతిందనే 

భయముతో  మనిం, యథార్థమైన  సిందర్భ ములను కూడా 

వయ తిర్వకిించి, సత్య మును అసత్య మనడము భావయ ము కాదు. ఇింటే్ల 

ఎలుక్లు రడాడయని ఇలేు త్గలబెటిుకోము క్దా. ఎలుక్లు రటే ి

పెట్లినో లేదా జగురురలక్లనో ఉరయోగిించి వాటిని 

అరిక్డతాము. ఏదో ఒక్ రరీక్ష్ కేింప్దములో కాపీ జరిగిిందని 

తెలిసినపుడు రరీక్ష్ విధ్యనమునే ర్దుద చేయాలనుకోము క్దా, 

కాపీని అరిక్టే ిజాప్గత్తలు త్తసుకుింటాము. ] 

 

స్ంక్లేే   ఫలం భంక్య,్   జడే  హి క్ర్మ ణా | 

దృష్ంి వాయ సే  భక్్యభ్య ం, ఫలయోః క్ృత క్ర్మ ణః ||12.19|| 

 

[చేసిన క్ర్మ లకు అనుభవిించే ఫలిత్ములను నిర్ డయిించే పూరిత 

బాధయ త్ క్ర్మ  వెనక్ ఉనన  ఉదేదశ్మునకే ఇవా బడినది. ఎిందుక్ింటే 

క్ర్మ  జడమైనది. కావున దాని ఆధ్యర్ముగా ఫలము లభించదు. 

ఉదేదశ్ము అనేది చైత్నయ ము యొక్క  ప్రక్టిత్రూపాలలో ఒక్టి, 

కావున క్ర్మ ఫలిత్మును పిందగలదు. ఈ భావనను ప్కిింది రిండు 

ఉదాహర్ణలతో వివరిించవచుి ను.  

  

1. వాయ సమహరి,ి త్న త్ముమ ళ్ళీ  ఇదదరు మర్ణించగా వింశోదదర్ణ 

కొర్కు, త్లి ే ఆజనతో, వారి భార్య లతో కామకార్య ము చేయవలసి 

వచిి నది. ఇది పారక్ర్మ  కాదు, పైగా పుణయ ముగా భావిింరబడినది.  

 

2. ఇదదరు భకుతలు కాీ నగర్ప్రయాణమును ఆర్ింభించారు. దారిలో 

ఒక్డు వేశ్య చేత్ ఆక్రిిింరబడి ఆగిపోయాడు. రిండవవాడు 

కాీనగర్మును చేరి, ప్రతిరోజు కాీ విశ్ా న్నథుని పూజించేవాడు. 

మొదటివాడు ఒక్ శ్వరాప్తి రోజున నగన ింగా ఉనన  వేశ్య  



కౌగిలిింత్లో ఉిండి ప్పాణాలు కోలోప యాడు. రిండవ వాడు 

శ్వభగవానునికి అభషేక్ిం చేసూత  మర్ణించాడు. భగవానుడైన 

శ్వుడు త్న రరిచార్కులను వేశ్య  వదద రడి చనిపోయిన వానిని 

త్తసుకుర్మమ నెను, కాీలో చనిపోయిన వానిని యమభటులను 

త్తసుకువెళీ మనెను. శ్వభగవానుడు ఇచిి న వివర్మేమట్ింటే, 

మొదటివాని జీవిత్ములో  ఎలవేేళలా కాీకి వెళిీ  

భగవతేు వలో  త్రిసుతనన  వాని అదృషమిునే త్లుచుకునేవాడు. 

రిండవ వాడు అనునిత్య ము మొదటివాని వేశయ సాింగత్య మనే 

అదృషి్టనిన  త్లచుకునేవాడు. కావున చివరి ఫలితాలు వారి 

ఆలోచనల వెనక్ గల ఉదేదశలను అనుసరిించి వచిి న్నయి, కాని 

పైకి క్నిపించే జడమైన క్ర్మ  కార్ణముగా కాదు. ] 

 

క్ర్మ ణయ క్ర్మ  గీత్త తు, క్ర్మ ణ   ఫలం ప్రుతమ్ | 

గోపిక్య మధుమతోయ శ్చ , దృష్ంితభ్య ం 

సుబోధితమ్  ||12.20|| 

 

[భగవదీగత్లో,  ఙ్ఞ నని, క్ర్మ లో అక్ర్మ ను,  అక్ర్మ లో క్ర్మ ను 

అనేా ష్షించవలెను అని ఒక్ ఙ్ఞశేోక్ సారాింశ్ము  క్లదు 

(క్ర్మ ణయ క్ర్మ ..). దీని యథార్థమైన భావమేమట్ింటే, నీవు 

శోధించవలసినది, 1. పారక్ర్మ  వెనక్ ఉనన  మించి ఉదేదశ్ములో 

పారము లేదనే విషయమును చూడాలి. 2. పుణయ  క్ర్మ  అనేచోట్ 

పుణయ ము లేక్పోవటానికి కార్ణము ఆ క్ర్మ కు  చివరి లక్ష్య మైన, 

దురుదేదశ్ము అని తెలియాలి. కావున క్ర్మ  సా భావమును బటి ిఅది 

పారక్ర్మ  లేదా పుణయ క్ర్మ  అని నిర్ డయిించలేము. ఈ భావన రిండు 

సిందరాభ లలో వివరిించవచుి ను. 1. ముమతి నిర్ింత్ర్ము త్న 

భర్ త అయిన భగవానుడైన దతాత ప్తేయునితో, అత్ని పూజా 

సమయమునిందు కూడా కామాతుర్త్ క్లిగి ఉిండేది. ఇది రతితో 

సింబింధించినది కావున ధర్మ బదమాైన కామము. కాని ముమతి 

త్న భర్ త యొక్క  బాహయ  సిందర్య ము చేత్ ఆక్రితిురాలైనది త్రప , 

ఆయన భగవింతుడని గురి తించలేదు, అత్ని దివయ మైన, 



ఉత్క ృషమిైన క్ళ్యయ ణగుణముల యొక్క  అింత్సు ిందర్య మును 

గురి తించలేదు. ఈ ధర్మ బదమాైన కామక్ర్మ కు ప్రతిఫలముగా ఆమెకు 

రాక్ష్సజనమ  అనే శరము భర్ తనుిండియ్య లభించినది. 2. గోపక్లు 

కూడా క్ృుడ నితో కామకేళి కొర్కు పచిి గా త్పించిన్నరు. కాని వీరి 

కామము వెనుక్ అింత్రీనేమైన కార్ణము క్ృుడ ని బాహయ  

సిందర్య ము చేత్ ఆక్రిిింరబడు హారోమ న ేప్రభావము కాదు. కోటేాది 

జనమ ల నుిండి భగవింతుని కొర్కు చేసిన ఘోర్త్రసుు  వలన 

జనిించిన శుదమాైన ప్పేమ కార్ణముగా వారిని పెనవేసుకొనన  

భగవింతుని ప్పేమ బింధము మాప్త్మే.  అర్ థరాప్తి, గోపక్లు, 

ఙ్ఞ కక్ృుడ నితో న్నట్య ము చేసుతనన పుప డు వారికి ఙ్ఞ కక్ృుడ డే 

భగవింతుడనన  రర్మసత్య ము తెలుసునని న్నర్ద 

మహరి ి భకి తసూప్త్ములలో చెపప న్నరు.  గోపక్ల జీవిత్ములో 

అనైతిక్ పాప్త్గా క్నిపించు ఙ్ఞ కక్ృుడ నితో  జరిగినటి ిఅనైతిక్ కామకేళి 

అయిన్న కాని, తుదిఫలిత్ింగా  ప్బహమ లోకానికి పైన గల గోలోక్ము 

గోపక్లకు దకిక నది. ఈ రిండు సిందరాభ లను రరిీలిస్తత, క్ర్మ లకు, 

మనసు అింత్రాళ్యలలో గల భావనను అనుసరిించి   ఫలిత్ము 

లభసుతనన ది, కాని జడమైన క్ర్మ  సా భావము అనుసరిించి కాదు. 

భగవింతుని రట్ ే   రతాక్సాథయిలోని పచిి ప్పేమ  ప్పేర్వపించినదే 

ఈ  కామభావన.    అత్య ింత్ ఆసకి తక్ర్మైన విషయము ఏమట్ింటే 

మొట్మిొదట్ తేజోరూర అవతార్మైన దత్త భగవానుని 

నరావతార్ములే దతాత ప్తేయుడు మరియు ఙ్ఞ కక్ృుడడు. ఈ 

ముఖయ మైన అింశ్మే రిండు భావనలలోను సజాత్తయముగా 

ఉనన ది.] 

 

ఇత్త త్రైలోక్య గీతయాం 'క్ృష్ణ తత్ా  ఙ్ఞ న   యోగో' నామ 

దా్వ దశాధ్యయ యః || 

 

[ఈ విధంగా త్రైలోక్య గీత యందు 'క్ృష్ణ తత్ా  ఙ్ఞ న   

యోగము' అ బడు పన్ూ ండవ అధ్యయ యము 

పరిస్మపమ్ు.] 

 



 


