
త్రైలోక్య గీత 

షోడశాధ్యయ యము 

విశ్వ మత సమన్వ య యోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

దతత! సద్గుణ వారాశే!, ప్రశ్ంసార్రాాఽసి్మ  న్తవ హమ్ | 

హందవస్యయ వ కం సాధ్య ః, వైశ్వవ  మత సమన్వ యః?  ||16.1|| 

 

[కుమారి త్రైలోక్య  అడిగంది:- ఓ దత్త దేవ! త్మరు సర్వ సద్గుణ 

సాగరులు. మిమ్ము  కీర్ తించ సామర్్య మ్మ ఉన్న  దాన్ను కాను. 

హిందూమత్మ్మలో అనేక ఉపమత్మ్మలు సమన్వ యమ్మతో 

ఉన్న ట్లు,  విశ్వ మ్మలో ఉన్న  అన్నన  మత్మ్మలను ఏకీకృత్మ్మ 

చేయడమ్మ సాదయ మేనా?] 

 

దతత సావ మీ ఉవాచ:- 

దత్తతక్యత  ర్సతవ ర్ద్గు ః సస త్య ః, తవ యోక్యతశ్చ  ప్ుత్ః సి ృ త్ః | 

యశ్స్య న్ విరక్తతఽసి్మ , భక్యతయ గురవే ప్క్మాత్ || 16.2|| 

[ప్ీప్ీప్ీ దతత సావ మి వచంచారు:- నీ సద్గుణమ్మలు సత్య మే 

అయి ఉిండాలి, ఎింద్గకింటే అవి దత్తదేవున్న చేత్ చెపప బడినాయి. 

దత్త భగవానున్న ఉదేేశించి నీవు కీర్ తించిన్ సద్గుణమ్మలు కూడా 

న్నజమే అయి ఉింటాయి ఎింద్గకింటే దత్త భగవింతుడు నీ కీర్ తన్లు 

విన్న, స్వవ కర్ించినారు.   న్నర్ింత్ర్మ్మ ఊర్్వ  లోకాలలో పిందెడి 

అన్ింత్మైన్ కీర్ త చేత్ వెగట్ల పింది ఉిండటమ్మ చేత్ దత్తదేవుడు 

ప్రాపించిక కీర్ తన్న  కోర్డమ్మ లేద్గ. నీ గుణసవ భావమ్మలు ఇకక డ 

చెపప బడిన్వి. ఎింద్గకింటే అవి భక్తతలను సదభ క్తతలుగా మారుటక్త 

ప్రేర్ణ కలిగిసాతయి. నా సద్గుణమ్మలు ఇకక డ చెపప బడిన్వి 

ఎింద్గకింటే అవి లోకమ్మలోన్న ఆధ్యయ త్ము క గురువులను మించి 

ఆధ్యయ త్ము క గురువులుగా మారుటక్త ప్రేర్ణ కలిగిసాతయి.] 

 

అహంత్ విజిత్ ప్ోక్యత , త్రైలోక్యయ  వచసా తవ | 



సతయ ం నితయ ం వచో యోగయ ం, తదిి ర్ న న్సయ  లక్షణమ్ || 

16.3|| 

 

[ఓ త్రైలోకయ ! నాచే గుర్ తింపబడిన్ నీ సద్గుణమ్మల యోగయ త్ 

నీక్త  లేదన్న విన్న విస్తత   నీవు  అహింకార్మ్మను  జయిించినావనే 

విషయమ్మను పరోక్షమ్మగా తెలిావు.  సత్య మైన్దేదో దాన్నన్న 

మాప్రత్మే  పలుకవలెను. ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్మ్మన్క్త కూడా ఇదే 

సత్య మ్మ వర్ తస్తింది. దీన్న సారింశ్మేమింటే, సత్య మైన్ ఆధ్యయ త్ము క 

ఙ్ఞ నన్మ్మనే ఆధ్యయ త్ము క గురువు ఎలువేళల ప్రపబోధించవలెను.] 

 

తవ దీరాయ య  భక్ త పీడా చేత్, ఆశ్ంక్య తన్మి ఖాతస తః | 

తదవ ృర్దిి సాస య  న్న  గణయ ంతే, జీవ పూరావ రథ సంచయః || 

16.4|| 

[ మాన్వసహజమైన్ అస్తయ చేత్ కిందరు భక్తతలు న్ననున  

ప్రపశ్ింసించడమ్మ చూస బాధపడతారేమోన్న్న భావిించి నాచేత్ 

చెపప బడిన్ సద్గుణమ్మలక్త ఒకవేళ నీవు, నీక్త యోగయ త్ 

లేదింటావేమో! నీకలింటి సింశ్యమే వదే్గ, కార్ణమేమింటే, ప్రపత్మ 

గుణమ్మన్క్త మించి చెడులనే రిండు మ్మఖమ్మలు ఉనాన యి. 

ఒకవేళ అస్తయ త్న్ మించి మ్మఖమ్మలోకి ప్రత్మపప బడితే ఎవరైనా 

చెపప లేన్ింత్గా సవ యిం వృది ్చెింద్గతారు. ఈ విధమ్మగా నీవు 

ఆయా భక్తతలక్త ఆధ్యయ త్ము క మార్ుమ్మలో చకక గా పురోగత్మ 

చెింద్గటక్త సహకర్స్తనాన వు. కన్నన సారుు కిందరు దాచుక్తన్న  

ఫిక్సె డ్ డిాజిట్ ల గుర్ించి తెలియన్ింద్గన్ వర్ తమాన్ బాయ ింక్త 

అకింట్ ఆధ్యర్ింగా  చిన్న చూపు చూడబడతారు. అదే విధమ్మగా 

కిందరు భక్తతలు భకి త ఙ్ఞస్ాయిలోో లేక కర్ు  ఙ్ఞస్ాయిలోో కన్నపిసాత రు 

కాన్న మొదటి మెట్టనై్ ఙ్ఞ నన్ ఙ్ఞస్ాయి లేన్ింద్గన్ వారు న్నర్క్షరులుగా 

చిన్న చూపు చూడబడతారు. శవదతుతన్నకి భక్తతడైన్ ఒక వేటగాడు 

న్నజాన్నకి త్న్ పూర్వ  జన్ు లో అరుునుడు, సాక్షాత్ జగద్గురువైన్ 

ఙ్ఞ కకృషదదతుతన్న వద ే ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్మ్మ నేరుు కన్న  జిజానస్వు 

అయిన్పప టికీ త్ను న్నర్క్షరుడుగా చిన్న చూపు చూడబడినాడు, 

ఎింద్గకింటే గత్జన్ు లో త్న్ ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్మ్మ (ఫిక్సె డ్ డిాజిట్) 



ఇపుప డు గురుత కోలోప యిన్ది. ఒకక  సద్గురువు లేదా వర్ తమాన్ 

న్రవతార్మ్మన్క్త మాప్రత్మే జీవాత్ు ల యొకక  భూత్, 

వర్ తమాన్,  భవిషయ తుతలు తెలుసాతయి. (త్న్య హం వేద సరావ ణి.. 

గీతా)] 

 

శ్ంక్రేణ హందవైక్య ం, వివేక్యన్ందత్త జగత్ | 

హందవం సూక్షి  స్మది్ంతః, ర్సూథ లం వైశ్వ ం న్య సస మః || 

16.5|| 

[ ఆదిశ్ింకరచారుయ లు హిందూమత్మ్మలోన్న ఉపమతాలన్నన ింటిన్న 

ఏకమ్మ చేస హిందూ మత్మ్మను సింఘటిత్మ్మ చేశారు. శ్ింకరులు 

ఉపయోగిించిన్ అదే త్ర్క మ్మను దత్తమ్మ చేస్క్తన్న మన్మ్మ 

కూడా ప్రపపించమ్మలోన్న మతాలన్నన ింటిన్న ఏకమ్మ చేయవచుు ను. 

ఒకవేళ ఒక ఇింట్లున్న గద్గలనీన  ఏకమ్మ చేయడాన్నకి వాటి 

మధయ నున్న  గోడలనీన  కూలిు తే ఒక పెద ే ఇలుుగా మారుతుింది 

కదా. మర్ అలింటి పెదే ఇళు  మధయ   ఉన్న  గోడలను కూలిు వేస 

మన్మ్మ మర్ింత్ పెదే ఇలుుగా చేయలేమా? ఈ విధింగా 

ఙ్ఞస్్తలవిశ్వ మ్మన్క్త ఒక స్తక్షు  ఉదాహర్ణమై విశ్వ మ్మలోన్న 

మతాలనీన  ఏకమగుటక్త, ప్రపత్మఫలమ్మగా ఏకైక విశ్వ మత్మ్మను 

ఙ్ఞస్ాపిించగలమ్మ అనుటక్త ఐకయ త్ గల హిందూమత్మ్మ మించి 

ఉదాహర్ణ. ఆదిశ్ింకరచారుయ లు హిందూమత్మ్మను ఏకమ్మ చేస్తత, 

వివేకాన్ింద్గడు విశ్వ మత్మ్మలను ఏకమ్మ చేయడాన్నకి 

ప్రపయత్మన ించారు.] 

 

అదృశాయ నూహయ  మసాి క్ం, అదృశ్వయ హ్యయ  శివసయ  చత్| 

దృశ్వయ హ్యయ రధిష్వవ క్ం, మత్తరమత సామయ త్ || 16.6|| 

[ఆదిశ్ింకరచారుయ లు ఆలింబన్మ్మ 'చైత్న్య మ్మ', ఇది 

ఊహించదగిన్ది (సృష్ిైంచబడిన్ది) కాన్న కళళ తో నేరుగా 

చూడలేన్టి ైఅదృశ్య మైన్ ఆత్ు  అన్బడే అింత్ర్ల ున్మైన్ ఒకే ఒక 

భగవింతుడు లేదా ప్రబహు మ్మ. నేడు ఙ్ఞ కదత్తసావ మి తీస్క్తన్న  

ఆలింబన్మ్మ, అనూహయ మైన్ మర్యు అదృశ్య మైన్ 



అింత్ర్ల ున్మైన్ ఒకే ఒక భగవింతుడు లేదా పర్ప్రబహు మ్మ 

(UNIMAGINABLE GOD). ఈ రిండు సిందరభ లలో అింత్ర్ల ున్మైన్ 

దైవమ్మ ఉము డి సవ భావమ్మ ఏమిటింటే అదృశ్య మై ఉిండటమ్మ 

ఒకటైతే, రిండవది బాహయ మైన్ ఙ్ఞస్్తలశ్ర్లర్ 

మాధయ మమ్మ.  బాహయ రూాలు రిండు సిందరభ లలోను 

దృశ్య మైన్వి మర్యు ఊహించదగిన్వి. కావున్ అింత్ర్ల ున్మైన్ 

దైవమ్మ యొకక  సామయ త్ ఆధ్యర్ింగా చూస్తత  ప్రపపించమ్మలో వివిధ 

మతాలలోను, వివిధ ఉపమతాలలోను గల వివిధ దేవీదేవతా 

రూాలను ఏకీకర్ణమ్మ చేయడమ్మ అనే సాధ్యర్ణ లక్షయ మ్మ 

సాధించుటక్త పైన్ చెపిప న్ భేదమ్మ ఎలింటి అవరోధమ్మ కాద్గ. 

అింత్ర్ల ున్మైన్ భగవింతుడు ఒకక డే, అయిన్ను అన్నన  వేరేవ రు 

బాహయ రూాలలో ఉనాన డనే సత్య మ్మ ఆధ్యర్మ్మగా 

హింద్గమత్మ్మలోన్న ఉపమతాలు అన్నన ింటిలోను 

అింత్ర్ల ున్మైన్  భగవింతుడు ఒకక డే అన్న సప షమైవుతున్న ది. 

ఇదే  స్తప్రత్మ్మ ప్రపపించమ్మలోన్న అన్నన  మతాలకూ వర్ తస్తింది. 

ఆదిశ్ింకరుల చేత్ వేరేవ రు హింద్గ ఉపమత్మ్మల మధయ , 

మర్యు  ఙ్ఞ క దత్తసావ మి చేత్ ప్రపపించమ్మలోన్న వివిధ మత్మ్మల 

మధయ   ఐకయ త్ తీస్క్తరబడిన్ది ] 

 

న్టైక్య ం భిన్న  వేష్వసు, విద్గయ దవ లీ్లషు క్యవలా | 

భిన్న  దేశేష్వ పి సప ష్టం, అంతరైక్య ం మతేష్వవ వ || 16.7|| 

[శవకేశ్వులు మొదలైన్ దేవతా సవ రూాలిందర్లో, కేవలమ్మ 

బాహయ రూాలలో మాప్రత్మే  భేదమ్మ ఉిందన్న, అింత్ర్ల ున్మైన్ 

దైవమ్మ ఆత్ు  లేదా ప్రబహు మ్మ ఒకక టేన్న్న, ఉపమతాలక్త 

సింబింధించిన్ దేవీదేవతారూాలలో ఉన్న ది కూడా ఆ 

ఒకక టేన్న్న ఆదిశ్ింకరచారుయ లు న్నరూపిించారు. అలగే 

అింత్ర్ల ున్మైన్ దైవమ్మ (ఒకక టే పర్ప్రబహు మ్మ) ప్రపపించ మతాలక్త 

సింబింధించిన్ దైవసవ రూప మాధయ మమ్మలలో ఉనాన డన్న  ఙ్ఞ క 

దత్తసావ మి న్నరూపిించినారు.  భగవింతున్న రిండు రూాలైన్ 

శవకేశ్వులు న్నజాన్నకి ఒకక టే, ఎింద్గకింటే వార్ యింద్గ 



అింత్ర్ల ున్మైన్ దైవమ్మ ఒకక టే. బహర్ ుత్మైన్ మాధయ మ (ఉాధ) 

రూాలలో మాప్రత్మే తార్త్మాయ లు ఉనాన యి కాబటి,ై 

శ్ర్లర్మాధయ మమ్మలోన్న భేదాలను గన్క మన్మ్మ విసు ర్స్తత, 

అింత్ర్ల ున్మైన్ భగవింతున్న ఏకత్వ మ్మ ఆధ్యర్మ్మగా  తానే 

శవదేవుడు, తానే విష్ణద దేవుడు అయిన్పుడు తానే యెహోవా తానే 

అలు హ్ ఎింద్గక్త కారద్గ? భగవానుడైన్ శవున్నలోను, విష్ణద  

భగవానున్న లోను న్టిస్తన్న  అింత్ర్ల ున్మైన్ న్ట్లడు అయిన్ 

భగవింతుడు సవ యింగా తానే అయిన్పుడు, ఆ న్ట్లడే యెహోవా 

మర్యు  అలు హ్  ాప్రత్లలో ఎింద్గక్త న్టిించకూడద్గ? ఈ 

సద్ాింత్మ్మ ఒకక  దేశాన్నకి (భార్త్దేశ్మ్మ) మాప్రత్మే 

పర్మిత్మైన్ది కాద్గ,  ఇది ఈ భూమి మీద ఉన్న  ప్రపపించ 

దేశాలన్నన ింటికీ విసతర్ించగలమ్మ. విద్గయ త్ తీగలలో అింత్ర్ల ున్ింగా 

ప్రపవహించే విద్గయ తుత కోణమ్మ నుిండి చూస్తత భార్త్దేశ్మ్మలోన్న 

రిండు విద్గయ త్ తీగలు సమాన్మే అయిన్పుడు భూమి పైన్ గల 

ఇత్ర్ దేశాలలో విద్గయ తుత ప్రపవహించే మరో రిండు విద్గయ త్ తీగలతో 

ఈ రిండు విద్గయ త్ తీగలు ఎింద్గక్త సమాన్మ్మ కావు? ఈ విద్గయ త్ 

తీగల బాహయ  రూపమైన్ శ్ర్లర్ మాధయ మమ్మలలోో లేదా విద్గయ త్ 

తీగలు త్యారుచేయబడిన్  లోహమ్మలలోో, తీగల 

ర్ింగులలోో  వైవిధయ మ్మ త్పప క ఉిండవచుు ను, కాన్న 

అింత్ర్ల ున్మ్మగా ప్రపవహించెడి విద్గయ త్ ఒకక టే అయిన్ింద్గన్ ఈ 

నాలుగు విద్గయ త్ తీగలు సర్వ సమాన్మ్మలు.] 

 

యంప్త దృశాయ  చదూహ్యయ  చ, నానాత్వ య న్ నోహయ త్ | 

నాస్మతతవ  శ్ంక్య న్య సాత , సాపి నోహ్యయ  విచారతః || 16.8|| 

[మామూలు కింటికి ఊహించదగిన్ పదార్మ్్మగా కన్నపిించన్న 

చైత్న్య మే లోన్ ఉన్న  భగవింతుడు అన్న జగద్గురు 

ఆదిశ్ింకరచారుయ లు బోధించారు. ప్రపస్తత్ కాలమ్మలో ఈ 

చైత్న్య మ్మ దృశ్య మాన్మైన్ది. శాత్రస్వతయమైన్ పర్కర్మ్మల 

అమర్కలతో చూస్తత జడశ్కి త యొకక  త్ర్ింగరూాలుగా కన్బడే 

చైత్న్య మ్మ, మెదడు లోన్న నాడీవయ వసల్ో పన్న చేస్తన్న  జడశ్కి త 



యొకక  విశేషమైన్ ప్రకియారూపమ్మ అన్న సప షమైవుతున్న ది. 

బింగారు ఆభర్ణమ్మన్క్త బింగార్మ్మ అనెడి లోహమ్మ ఎలింటిదో 

అలగే చైత్న్య మ్మక్త సింబింధించి జడశ్కి త అలింటి కీలకమైన్ 

మూలపదార్మ్్మ. కావున్ న్నజాన్నకి చైత్న్య మ్మ ఊహించదగిన్ది, 

చూడగలిగిన్ది. భగవింతుడు మూలలన్నన ింటికీ మూలమ్మ. 

అింతేకాన్న  చైత్న్య మ్మ వింటి వాడు కాద్గ, ఎింద్గకింటే 

చైత్న్య మ్మను సృష్ిైంచుటక్త శ్ర్లర్మ్మలో జడశ్కి త మూలపదార్మ్్మ. 

ఇింకా లోతుగా శోధస్తత చైత్న్య మ్మన్క్త మూలమైన్ జడశ్కి త జీర్ దమైన్ 

ఆహర్మ్మ నుిండి ఉత్ప న్న మైన్ది. ఏదేన్న శ్కి తమింత్మైన్ శ్ర్లర్మ్మ 

లేదా పదార్ర్ూపమైన్ శ్ర్లర్మ్మలో మాప్రత్మే చైత్న్య మ్మన్క్త 

అఙ్ఞసతత్వ మ్మ కలద్గ గాన్న, ఆధ్యర్భూత్మైన్ శ్ర్లర్మ్మ లేక్తిండా 

చైత్న్య మ్మన్క్త  సవ త్ింప్రత్మైన్ అఙ్ఞసతత్వ మ్మ లేద్గ. ఈ విధమ్మగా 

చైత్న్య మ్మన్క్త గల లోాలనీన (వికారలు)   ఆదిశ్ింకరచారుయ లక్త 

తెలిసన్పప టికీ, జీవాత్ు  లోన్న ఆ చైత్న్య మ్మనే భగవింతుడు 

అనాన రు! ఎింద్గకింటే త్న్ ఆధ్యయ త్ము క ప్రపయాణమ్మలో 

నాసతక్తలక్త  ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్ప్రపచార్మ్మ చేయవలస ఉన్న ది. కాన్న 

వారు భగవింతున్న యింద్గ విశావ సమ్మ లేన్నవారు, కాన్న త్మలో 

ఆత్ు  ఉన్న ది అన్న విశ్వ ససాత రు. కాన్న ప్రపస్తత్మ్మ వర్ తమాన్ 

సద్గురువు ఙ్ఞ క దత్తసావ మి  సద్ాింత్మ్మలో ఆ లోాలేవీ లేవు, 

ఎింద్గకింటే, ఆదిశ్ింకరులు చెపిప న్ రూపమ్మలేన్న చైత్న్య మ్మ 

(దత్తసావ మి తెలిపిన్ పదమ్మ పర్ప్రబహు మ్మ) తేజోరూాత్ు క బాహయ  

శ్ర్లర్మాధయ మమ్మను లేదా పదార్ర్ూపమైన్ మాన్వబాహయ  

శ్ర్లర్మ్మలవింటి ర్కర్కాలైన్ బాహయ  శ్ర్లర్మాధయ మమ్మలను ఏవైనా 

ధర్ించగలద్గ కావున్ ఙ్ఞ క దత్తసావ మి అనూహయ పర్ప్రబహు మ్మగా 

గుర్ తించిన్ త్త్తవ మ్మతో సర్పోలుతుింది. అనూహయ  పర్ప్రబహు మ్మ 

వేరేవ రు శ్ర్లర్మాధయ మాలైన్ తేజోరూాత్ు క (అగిన ) శ్ర్లర్మ్మలోను, 

పదార్స్వ రూపమైన్ మాన్వ (పృథ్వవ ) శ్ర్లర్మ్మలోను కలువై 

ఉింట్లింది. కాన్న ఒకవేళ ఆదిశ్ింకరున్న త్త్తవ మ్మలో మన్మ్మ 

చైత్న్య మ్మ ఙ్ఞస్ాన్మ్మలో అనూహయ  పర్ప్రబహు మ్మను తీస్క్తింటే, 

అది ఉత్తమోత్తమమైన్ది, కాబటి ై పైన్ తెలిపిన్ లోాలు 



సర్దిదబేడతాయి. మర్ చైత్న్య మ్మ గుర్ించి చర్ు స్తత మరొక కత్త 

లోపమ్మ కూడా వచిు  చేర్వచుు ను, ఎింద్గకింటే, చైత్న్య మ్మ 

సృష్లైోన్న ఒకానొక అింశ్మ్మ, కావున్ సృష్లైోన్న ఇత్ర్ అింశ్మ్మలైన్ 

శ్కి త, పదార్మ్్మ మొదలైన్వి అనీన  చైత్న్య మ్మతో పోటీ పడవచుు ను 

(తామూ భగవతె్ వ రూాలు కాగలమ్మ అన్న), కార్ణమ్మ 

భగవింతుడు అవత్ర్ించుటక్త జనులలో వివిధ రూాలను 

ఎించుకనే అవకాశ్మ్మ ఉన్న ది.  భగవింతున్నకి ఈ విధమ్మగా 

బహురూపత్వ మ్మ సింభవిస్తన్న ది. మన్మ్మ అనూహయ  

పర్ప్రబహు మ్మ విషయమ్మలో చూసన్ట్టుతే, బహురూాత్ు కత్ 

సింభవిించద్గ, ఎింద్గకింటే విశ్వ మ్మలో అనూహయ మైన్ 

అింశ్మ్మలు ఎన్నన  ఉన్న నూ అవి ఒకే అనూహయ  అింశ్మ్మగా 

అింగీకర్ించబడతాయి, ప్రపమాణమేమింటే భగవింతుడు ఒకక డే. 

ఏది ఏమైనా ఆదిశ్ింకరచారుయ లు చైత్న్య మ్మను భగవింతుడుగా 

ఎించుక్తన్న ది కేవలమ్మ నాసతక్తలను దృష్లైో ఉించుక్తన్న 

మాప్రత్మే కాద్గ, చైత్న్య మ్మ ఊహించదగిన్ది మర్యు 

కన్నపిస్తన్న ది కాబటి ై సాధ్యర్ణ జనుల మన్స్లలో కూడా 

భగవింతుడు ఉనాన డు అనే కోణమ్మలో అనువర్ తత్మైన్ది. ఈ సత్య  

ఙ్ఞ నన్ ఙ్ఞస్ాపన్ చేయడమ్మ కూడా జర్గిన్ది. ఒకవేళ ఆదిశ్ింకరులు 

పర్మసత్య మైన్  అనూహయ  పర్ప్రబహు మ్మనే భగవింతుడు అన్న 

ఎించుకన్న ఉింటే, సాధ్యర్ణ జనులు అనూహయ మైన్ది 

అింట్లనాన రు కాబటి ైఉనాన డో, లేదో అనే సింశ్యమ్మ ఆది లోనే 

పిందేవారు. యథార్మ్ేమిటింటే, ఆదిశ్ింకరచారుయ లు ఈ 

చైత్న్య మ్మను అనూహయ  చైతన్య ము (రరప్రహి ము) అనాన రు. 

ఎింద్గకింటే భగవింతున్న చైత్న్య మ్మ అనూహయ మైన్ది, దాన్నకి 

మూలకార్ణమ్మ అింటూ రిండవది లేద్గ.  కాన్న మాన్వుల 

చైత్న్య మ్మ అలింటిది కాద్గ దీన్నకి మూలమ్మ పదార్ర్ూపమైన్ 

నాడీవయ వస.్ శ్ర్లర్మ్మలో జీర్ దమైన్ ఆహార్మ్మ నుిండి జడశ్కి త 

విడుదలై, శ్ర్లర్భాగాలన్నన ింటికీ పింపబడిన్పుడు మెదడులోన్న 

నాడీమిండలమ్మలోకి ఈ జడశ్కి త చేర్న్పుడు చేస్త విశేష 

కార్య రూపమే మాన్వ చైత్న్య మ్మ. దీన్న సారింశ్మేమిటింటే, 



అనూహయ  పర్ప్రబహు మ్మ అింటే ప్రాపించిక చైత్న్య మ్మ కాద్గ, అింటే 

నాడీవయ వసల్ో జడశ్కి త సించార్మ్మ వలన్ ఉదభ విించిన్ది కాద్గ. 

ఆదిశ్ింకరచారుయ ల దృష్లైో అనూహయ చైత్న్య మ్మ అింటే 

సర్వ శ్కి తమింతుడైన్ పర్ప్రబహు మ్మ యొకక  తెలుస్క్తనే 

త్త్తవ మ్మ(చైత్న్య మ్మ లేదా ఎరుక). దీన్నకి ఆధ్యర్మ్మ త్న్ 

సర్వ శ్కి తమత్తవ మ్మ త్పప  తానే ప్రాపించిక చైత్న్య మ్మ అనే 

అర్మ్్మలో కాద్గ. కావున్ ఆదిశ్ింకరచారుయ లు చెపిప న్ అనూహయ  

చైత్న్య మ్మ మర్యు ఙ్ఞ క దత్తసావ మి చెపిప న్  అనూహయ పర్ప్రబహు మ్మ 

రిండూ ఒకటే, వేరేవ రు కాద్గ.] 

 

నానామత రహిసతతతవ ం, ఏక్యధ్యయ తి్ ఽర్న్తరారథ దృక్ | 

వేషా భినాన  న్టో హ్యయ క్ః, విశావ ధ్యయ తి  హి తన్ి తమ్ || 

16.9|| 

[మతాల మధయ  భేదమ్మన్క్త ఆధ్యర్మ్మ చూడదగిన్వి మర్యు 

ఊహించదగిన్వి అయిన్ బాహయ శ్ర్లర్మాధయ మమ్మ యొకక  బాహయ  

లక్షణాలు. కాన్న, ఆయా శ్ర్లరలలో అింత్ర్ల ున్మైన్ దైవమ్మ లేదా 

భగవింతుడు అింత్ర్ల ున్మ్మగా ఒకక డే అయిన్పప టికీ భిన్న  

అవతార్మ్మలు బాహయ మ్మలో వేరేవ రు ఆహార్పు అలవాటుతో, 

వేరేవ రు వేషధ్యర్ణలతో, వేరేవ రు భాషాసింసాక రలతో విభిన్న  

సింసక ృతులలో దర్శ న్మ్మ ఇచిు న్పుడు జనులు స్లభమ్మగా 

ఒకక కక  అవతార్మ్మ ఒకదాన్నతో ఒకటి విభేదిఙ్ఞసాతయన్న 

పర్బడతారు. భిన్న   మతాలలో ఇలింటి బాహయ మైన్ కార్ణాలను 

అన్నన ింటిన్న ఏకమ్మ చేయడమ్మ అనేది సాధయ మైన్ పన్న కాద్గ. 

ఎింద్గకింటే, అవి ఎలుపుప డు ఒకదాన్నతో ఒకటి అనేక విషయాలలో 

విభేదిఙ్ఞస్తత నే ఉింటాయి. కావున్ అట్లవింటి ఉపర్త్ల ఏకత్వ మ్మ 

మన్ లక్షయ మ్మ కానేకాద్గ, ఎింద్గకింటే ఒకానొక న్ట్లడు వేరేవ రు 

ాప్రత్లలో న్టిస్తన్న పుప డు ఆ వేరేవ రు బాహయ  ాప్రత్లనీన  ఒకటే 

అన్న మన్మెల చెపప గలమ్మ? మన్ ఉదేేశ్మ్మ ఏమిటింటే, ఆయా 

వేరేవ రు ాప్రత్లలో న్టిించిన్ న్ట్లడు ఒకడే అన్న తెలపడమ్మ. 

అదేవిధమ్మగా, వేరేవ రు మతాలలో,  వేరేవ రు రూాలలో 



(ాప్రత్లలో) ఉన్న  భగవింతున్న (న్ట్లన్న)  ఏకత్వ మ్మను 

ప్రపత్మష్ఠించడమే మన్ లక్షయ మ్మ. అలగే వేరేవ రు మతాలలోన్న 

వేరేవ రు పవిప్రత్ ప్రగింథాలలో అింత్ర్ల ున్మైన్ సార్మ్మ ఒకక టేన్న్న 

న్నరూపిించటమ్మ మన్ లక్షయ మ్మ. కాన్న విభిన్న  భాషలను 

ఏకీకర్ణమ్మ చేయటమ్మ గాన్న విభిన్న  ప్రగింథాలను ఏకీకర్ణమ్మ 

చేయటమ్మ గాన్న కాద్గ. బాహయ మ్మలో ప్రపదర్శ త్మయ్యయ  

అింశ్మ్మలనీన  మత్మ్మ అనే గొడుగు ప్రకిిందక్త వసాతయి, 

అింత్ర్ల ున్మైన్ సార్ింశ్మ్మలు అనీన  ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్మ్మగా 

గుర్ తింపబడుతుింది. కావున్ విశ్వవ కమత్మ్మ అింటే విశ్వవ క 

ఆధ్యయ త్ము కత్. ఇది అింత్ర్ింగమ్మలో ఙ్ఞసర్్మైన్ ఆధ్యయ త్ము క సప ిందన్, 

అింతేకాన్న బాహయ మ్మలో మారుప లక్త లోన్య్యయ  మత్సప ిందన్లు 

కాద్గ. ] 

 

ఊహ్యయ నూహ్యయ ఽ దృశాయ దృశ్య -తేజోన్రైక్త్భిదః | 

ధ్రి  ముక్యత య దయో ముఖాయ ః, విష్య న్ మతసయ  తే || 16.10| 

[ఏ మత్ ప్రగింథమ్మలోనైనా బోధింపబడిన్ ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్ భావన్లు 

ఎింతో కీలకమైన్వి, అింతే కాన్న బాహయ రూపమ్మలోన్న 

మతాచార్మ్మలు కావు. ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్ింలోన్న మ్మఖయ మైన్ భావన్లు 

మతాలన్నన ింటిలోను ఒకటే సలబస్ మాదిర్గా సమాన్మ్మగా 

ఉింటాయి. అవి, 1. న్నరుుణ పర్ప్రబహు మ్మ ఊహించదగిన్దా? లేక 

అనూహయ మా? 2. సగుణ ప్రబహు మ్మ కన్నపిించే మాన్వరూపమా? లేక 

అదృశ్య మాన్మైన్ తేజోరూపమా? (అరుద్గగా ఘోర్త్పస్ె  దావ ర 

తేజోరూపమ్మ కన్నపిించవచుు ను). 3. దైవమ్మ ఈ ప్రపపించమ్మన్క్త 

వేరుగా, ఈ జీవాత్ు లక్త వేరుగా ఉన్న  వాడా? లేక ప్రపపించమ్మ, 

జీవాత్ు లతో ఒకడై ఉనాన డా? 4. ప్రపవృత్మత లేక ప్రాపించిక 

జీవన్విధ్యన్మేమిటి? 5. న్నవృత్మత లేక ఆధ్యయ త్ము క జీవిత్మేమిటి? 

మొదలైన్వి.] 

 

దైవసయ  సవ ర ు న్రక్- సతేత సరవ ప్త దరిి తే | 



అనాయ ంశ్ సుస లభం యోజయ ః, ఉభే ముఖ్యయ  జగత్ క్ృతే || 

16.11|| 

[మ్మఖయ మైన్ ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్ భావన్లు అన్నన  మతాలలోను 

సర్సమాన్మ్మ. 1. దైవమ్మ ఉనాన డు, ఆయన్ సర్వ ఙ్ఞనడు, 

సర్వ శ్కి తమింతుడు, సర్వ  వాయ పక్తడు. అయితే మన్మ్మ సర్వ  

వాయ పక్తడు అనే అర్మ్్మ శాబ్దేకమ్మగా కాక ప్రపభావిత్రూపమ్మలో 

తీస్కోవలెను. అింటే భగవింతుడు అింత్టా లేకపోయిన్పప టికీ 

ఆయన్ సర్వ ఙ్నత్ చేత్ సర్వ శ్కి త చేత్  సృష్ ైమొత్తమ్మ  తెలిస దాన్నన్న 

న్నయింప్రత్మస్తన్న వాడు. కార్ణమేమిటింటే శాబ్దేక అర్మ్్మలో సర్వ  

వాయ పకత్వ మ్మను అింగీకర్స్తత దైవమ్మ చెడడ జీవాత్ు  లలోను ఉన్న ది 

అనే భావమ్మ స్ు ర్స్తింది.  2. దైవమ్మ ధర్ు మ్మను ర్క్షిస్తింది 

మర్యు అధర్ు మ్మను దేవ ష్ించి, నాశ్న్మ్మ చేస్తింది. దైవమ్మ 

కోర్క మేర్క్త శషై్ణలైన్వార్కి సవ ర్ ుమ్మ, ద్గషై్ణలక్త న్ర్కమ్మ 

ఏరప ట్ల చేయబడినాయి. దైవమ్మ చేత్ సృష్ిైంచబడిన్ ఈ 

సృష్లైో శాింత్మన్న ఙ్ఞస్ాపిించి ప్రశేషఠమైన్ పర్ాలన్ చేయటమ్మ 

కర్క్త  సవ ర్ ున్ర్కమ్మలు చాల మ్మఖయ మైన్వి. వేరే ఇత్ర్ బాహయ  

అింశ్మ్మలలో భేదాలు ఉింటే అవి, అత్మ స్లభమ్మగా 

పర్షక ర్ించబడతాయి.] 

 

నాస్మతక్ ప్రతయ యో నోహ్యయ , వంచనా సాయ త్ పురో మతేః | 

ర్సాథ తవయ  మసద్శ్ంక్య , క్రాి గార రతిరయ థా|| 16.12|| 

[ప్రపపించమ్మలోన్న మతాలన్నన ింటిన్న వయ త్మరేకిించే ఒకే ఒక మత్మ్మ 

నాసతకత్వ మ్మ. వీరు దైవమ్మ యొకక  అఙ్ఞసతత్వ మ్మను గాన్న సవ ర్ ు 

న్ర్కమ్మల అఙ్ఞసతత్వ మ్మను గాన్న విశ్వ సించరు. ఈ మూడిింటినీ 

న్ము క్తిండానే మనుష్ణలు త్మ దృఢమాన్సకత్ కార్ణమ్మగా 

ధర్ు వర్ తనులుగాను, చకక న్న ప్రకమశక్షణ తోను ఉిండగలరు అన్న వీరు 

అింటారు. ఒకవేళ వీరు అనేదే న్నజమైతే అఙ్ఞసతత్వ మ్మన్న  దైవమ్మ 

కూడా చాల చాల ఆన్ిందిసాతడు, ఇింకా మర్ణాన్ింత్ర్మ్మ 

వీర్కి  సవ ర్ ులోకమ్మను ప్రపసాదిించగలడు! మనుష్ణలిందరూ త్మ 

అఙ్ఞసతత్వ మ్మను విశ్వ సించాలన్న, త్న్ను కీర్ తించాలన్న కోరుక్తనే 



రజకీయ నాయక్తల వింటి వాడు కాద్గ భగవింతుడు. ఈ 

న్నర్ దయాన్నన  అనుసర్ించే విషయమ్మలో నాసతక్తల ఐకమత్య మ్మ 

పటు భగవింతున్నకి విశావ సమ్మ లేద్గ, ఎింద్గకింటే వార్లో ఎవరో 

కదిమేింది మాప్రత్మే ఇల త్మ న్నర్ దయమ్మన్క్త కటై్లబడి 

ఉిండవచుు ను. ఏ నాసతక్తడు ఈ మూడిింటి ఉన్నకిన్న న్ము క్తిండా 

(యథార్మ్్మగా ఈ మూడు ఉన్న పప టికీ), సమాజమ్మను దోచుక్తన్న, 

అింత్టా అశాింత్మన్న రేపగలడోన్న్న భగవింతుడు త్న్ ఉన్నకిన్న 

మర్యు సవ ర్ ున్ర్కమ్మల అఙ్ఞసతత్వ మ్మను ప్రపత్మష్ఠించి సత్క ర్ు లను 

వృది ్ చేసాతడు మర్యు ాపకర్ు లను న్నయింప్రత్మసాతడు. 

ఎపుప డైనా,  రబోయ్య కాలమ్మలో త్లనెఙ్ఞతేత దోషాలను మ్మింద్గగానే 

ఊహించి వాన్న పర్షాక ర్ ఉాయమ్మలతో సన్న దమ్వటిం 

మించిది. ఎలగైతే ఒక ార్ప్రశామిక వేత్త, ఒక పర్ప్రశ్మను 

ఙ్ఞస్ాపిించి  శాింత్మయుత్మ్మగా న్డుపుతూ ఉింటాడో 

అలగే,  భగవింతుడు ఈ సమసత సృష్నై్న సృష్ిైంచి 

పర్ాలిస్తన్న ింద్గన్,  విశ్వ మ్మలో శాింత్మస్ాపన్ 

యింద్గ  భగవింతున్నకి  మక్తక వ చాల ఎక్తక వ.] 

 

 వి నా న్ మౌన్ మాశీాఘ్య ం, తనిన ంద్ యదివ భూతయః | 

అన్య థా నాస్మత నో దేవ ష్ః, ప్రశ్ంసా దోష్ దరి నాత్ || 16.13|| 

[నాసతక్తలు దైవదూషణక్త ఒడిగడతారు గనుక, భగవింతున్న చేత్ 

చేయబడిన్ యథార్మ్ైన్ అద్గభ తాలు (మహమలు)   వార్పై దాడి 

చేయడాన్నకి ఆసతక్తలక్త ఉపయోగిసాతయి. వి నాన్ శాత్రసతమ్మ కూడా 

యథార్మ్ైన్ అద్గభ తాల (మహమలు)ను చూస్తింది, కాన్న 

త్ర్క బదమ్్మగా విశే ుష్ించలేన్న కార్ణమ్మగా మౌన్మ్మ వహస్తింది. 

న్నజాన్నకి భగవింతున్న పటు,  త్న్ మహమల పటు  మౌన్మ్మ 

వహించడమ్మ దావ ర వి నాన్ శాత్రసతమ్మ సరైన్ పింథాలోనే 

న్డుస్తింది, ఎింద్గకింటే ఆ రిండు ఊహించలేన్నవి, 

అనూహయ మ్మలు. మౌన్మే అనూహయ మైన్ భగవింతున్న తెలిపెడి 

సరైన్ సప ిందన్ అన్న వేదమ్మ కూడా చెపుప చున్న ది (యత్త 

వాచో..). కాన్న నాఙ్ఞసతక్తల ఉదేవ గభర్త్మైన్ట్లవింటి తిందర్ ాట్ల 



ప్రపత్మసప ిందన్లను చూస మేమ్మ వార్న్న కోపగిించుకనుటలేద్గ, 

ఎింద్గకింటే, విశ్వ మ్మలోన్న జనుల మధయ  సమన్వ యమ్మను 

ఙ్ఞస్ాపిించి, శాింత్మ దావ ర వార్ిందర్ ఐకయ త్ సాధించడమే మన్ 

లక్షయ మ్మ. అయితే మహమలు కన్నన  అసత్య మ్మ కావచుు ను అింటే 

ఇింప్రదజాలమ్మ వింటివి. కాన్న వాటిన్న అసత్య మ్మ అన్న 

న్నరూపిించాలి. అన్నన  మహమలూ సత్య మేన్న్న మేమ్మ కూడా 

చెపప డమ్మ లేద్గ. కాన్న ఒకవేళ నీవు మహమలనీన  అసత్య మైన్వే 

అింటే మాప్రత్మ్మ ఒపుప కోమ్మ. యథార్మ్్మగా మేమ్మ కూడా 

వయ త్మరేకిించేవి మర్యు అన్నన  మతాలలో ఉిండే లోాలను 

వెత్మకి,  వెలికితీస్త నాసతక్తలను మేమ్మ కూడా అభిన్ిందిసాతమ్మ.] 

 

త్రైసతవే స పిత్ దతతః, జీసస్ రామాది మాన్వాః | 

ప్ారంభే సగుణ ప్రహి ,  నిరుు న్ంతరం మతమ్ || 16.14|| 

[త్రకైసతవ మత్మ్మలో సవ ర్ ులోకపు త్ింప్రడి అన్న పిలవబడే 

తేజోరూాత్ు క్తడు, అనూహయ  పర్ప్రబహు మై పర్మోత్క ృషై్ణడుగా 

న్నలిచిన్వాడు, హింద్గమత్మ్మలో దతుతన్క్త సర్ 

సమాన్మైన్వాడు. రమానుజులు మర్యు మధ్వవ లు, అనూహయ  

పర్ప్రబహు మ్మ యొకక  తేజోరూాత్ు కమైన్ మొదటి అవతార్మగు 

నారయణున్న తోనే మొదలిడతారు. నారయణుడే దతుతడు. 

న్రవతార్మ్మ అయిన్ జీసస్ అింటే హిందూ మత్మ్మలో 

దతాత ప్రతేయుడు (మాన్వ రూపమ్మలో అవత్ర్ించిన్ దతుతడే 

దతాత ప్రతేయుడు), రమ్మడు, కృఙ్ఞష్ణదడు మొదలైన్వార్ వింటి వాడు. 

న్నరుుణ పర్ప్రబహు మ్మ అనే సద్ాింత్మ్మ త్రకైసతవ మత్మ్మలో 

చెపప బడలేద్గ. ఈ అింశ్మ్మను భేదమ్మగా చూపన్వసర్మ్మ లేద్గ, 

ఎింద్గకింటే హిందూమత్మ్మలో ఉపమతాలైన్ రమానుజ, మధవ  

మతాలు కూడా అనూహయ  పర్ప్రబహు మ్మ యొకక  తేజోరూప 

శ్ర్లర్మాధయ మమ్మలతోనే ఆర్ింభిసాతరు, త్రకైసతవ మత్మ్మలో 

సవ ర్ ులోకపు త్ింప్రడి అనెడి భావన్ ఇదే.] 

అదైవ త మధ్య మ దైవ త- వాచో జీసస్ ముఖ్యరిత్ః | 

తేజసయ హం మయీదం చ, తదహం చేతి యుజయ తే ||16.15|| 



[జీసస్ చెపిప న్ట్లు 'నేను నా త్ింప్రడి ఒకరే' అనున్ది(నేనే 

సత్య మ్మను), అదైవ త్మ్మలో 'అహిం ప్రబహాు సు ' అను 

ఆదిశ్ింకరచార్య  త్త్తవ మ్మన్క్త సమాన్మ్మ. జీసస్, తాను 

భగవింతున్న క్తమారుడన్న మర్యు త్న్ త్ింప్రడితో ర్క తసింబింధమ్మ 

కలిగి ఉనాన డన్న చెపిప న్పుప డు, అది రమానుజాచారుయ ల 

విడదీయలేన్న శేష (అవయవ)-శేష్ (అవయవమ్మలు కల అవయవి) 

సింబింధమ్మతో సర్గా సమన్వ యమ్మ అవుతున్న ది. జీసస్, తాను 

భగవింతున్న దూత్ను అన్న చెపిప న్పుప డు మధ్యవ చారుయ లు చెపిప న్ 

స్తవయ -స్తవక సింబింధమ్మ (భగవింతుడు స్తవిింపబడ 

వలసన్వాడు-జీవుడు భగవింతున్న స్తవిించవలసన్ వాడు) అనెడి 

దైవ త్మ్మన్క్త సమన్వ యమవుతున్న ది. ఇది ఈ ప్రపమ్మఖమైన్ 

ప్రపవచన్మ్మలతో సమన్వ య పర్చవచుు ను. 1. నేను ప్రపకాశ్మ్మలో 

ఉనాన ను. (విడదీయ గలిగే దైవ త్మ్మ- మధవ  సద్ాింత్మ్మ) 2. 

నాలోనే ప్రపకాశ్మ్మ ఉన్న ది (విడదీయలేన్న దైవ త్మ్మ లేదా 

విశషైాదైవ త్మ్మ- రమానుజాచారుయ ల సద్ాింత్మ్మ) 3. నేనే 

ప్రపకాశ్మ్మను (ఆదిశ్ింకరచార్య ల అదైవ త్ సద్ాింత్మ్మ).] 

 

మహమి దో ద్సయ  దూత- ైజసా రూరవని్ తమ్ | 

మధ్వ  మారోుఽప్త విఖాయ తః, దయన్ంద్రథ సమిి తః || 

16.16|| 

[శ్ింకరుల యొకక  సద్ాింత్మైన్ దేవున్నతో అదైవ త్మ్మ, 

రమానుజాచారుయ ల యొకక  సద్ాింత్మైన్ దేవున్నతో విడదీయలేన్ 

శేష-శేష్ సింబింధమ్మ మర్యు మధ్యవ చారుయ ల యొకక  

సద్ాింత్మైన్ దేవున్నతో స్తవయ -స్తవక సింబింధమ్మ, త్రకైసతవ మత్మ్మ 

మర్యు హిందూ మత్మ్మ రిండిింటిలోనూ ఉన్న వి. తేజోరూాత్ు క 

అవతార్మ్మ అనెడి సద్ాింత్మ్మ (సవ ర్ ులోకపు త్ింప్రడి, దతుతడు) 

మర్యు న్రవతార్మ్మ (జీసస్, రమకృషాదద్గలు) రిండును రిండు 

మత్మ్మలలో ఉన్న వి. ఆపైన్, ఇసాుమ్మ ఉదభ విించిన్ది. మహము ద్ 

ప్రపవక త  న్నరుుణ పర్ప్రబహు మ్మ అనెడి సద్ాింత్మ్మను ప్రపత్మష్ఠించి, 

అలవోకగా దైవమ్మ న్నరకారుడు అన్న బోధించారు (న్నజాన్నకి 



పర్ప్రబహు మైన్ భగవింతుడు  సాకార్ న్నరకార్మ్మలక్త అతీతుడు, 

ఎింద్గకింటే ఆ రిండును ఊహించదగిన్వే, కాన్న భగవింతుడు 

ఊహలక్త అిందన్నవాడు, అనూహయ మైన్ శ్కి త కలవాడు). ఇసాుమ్మలో 

ఉత్క ృషమైైన్ దైవమ్మను అలు హ్ (అనూహయ  పర్ప్రబహు మ్మన్క్త 

సమాన్మ్మ) అన్న స్మారుగా భావిించిన్నూ, అలు హ్ ఒక 

న్నరకార్మైన్ తేజోరూపమ్మగా కన్నపిించిన్ది అన్న చెపిప  మర్యు 

ఇది సాకార్మ్మ అన్న భావిించబడిన్ది. యథార్మ్్మన్క్త మహము ద్గ 

ప్రపవక త జీసస్ వలె అలు హ్ యొకక  న్రవతార్మ్మ. కాన్న ప్రపవక త 

న్రవతార్మ్మ అనే సద్ాింత్మ్మను న్నరకర్ించినాడు, ఎింద్గకింటే 

త్న్ అవత్ర్ణమ్మన్క్త కదికేాలమ్మ మ్మింద్గ వచిు న్ జీసస్ ను 

న్రవతార్మ్మ అన్న చెపిప న్ింద్గక్త సమాన్ శ్ర్లర్మాధయ మమ్మ పటు 

అస్తయ గల మత్పెదలేు  న్రవతార్మ్మతో వికర్ షించి పర్మ 

ప్రకూర్మ్మగా శలువ వేస వధించారు. ప్రపవక త  మధ్యవ చారుయ ల 

మార్ుమ్మనే ఎించుక్తనాన రు. మహము ద్గ త్న్ను తాను అలు హ్ 

యొకక  స్తవక్తడుగాను దూత్గాను చెపుప క్తనాన డు.  ఇది 

దయాన్ింద సర్సవ త్మ యొకక  ఉపమత్మ్మ వలె న్రవతార్మ్మను 

న్నరకర్ించి, న్నరకారుడైన్ భగవింతున్న విశ్వ సించున్ది. 

మహము ద్గ జీసస్ సలువ కార్ణమ్మగాను, దయాన్ింద్గలు అసత్య  

న్రవతార్మ్మలు కార్ణమ్మగానూ న్రవతార్ సద్ాింత్మ్మను 

న్నరకర్ించినారు. 

 

సప ష్టకైర్ణ ఇల ఉింది: - పర్ప్రబహు మ్మ లేదా అనూహయ మైన్ 

దేవుడు హిందూమత్మ్మలో అింత్మమ దేవుడుగా మాప్రత్మే 

చెపప బడిన్ది. కానీ, హిందూమత్మ్మలోన్న అన్నన  శాఖలు ఉాధన్న 

ధర్ించిన్ అనూహయ మైన్ భగవింతుడు మాప్రత్మే అింత్మమ 

భగవింతున్నగా చెపుప చూ ప్రార్ింభమైన్వి (చైత్న్య మ్మను అింత్మమ 

భగవింతున్నగా చెబుతున్న  శ్ింకరులు కూడా చైత్న్య మ్మ అను 

ఉాధన్న ధర్ించిన్ పర్ప్రబహు మ్మను ప్రపసాతవిించిర్). అదేవిధమ్మగా, 

అన్నన  మతాలలో ఉాధన్న ధర్ించిన్ భగవింతుడిన్న మాప్రత్మే 

అింత్మమ దేవుడుగా ప్రార్ింభిించిన్వి. పర్ప్రబహు మ్మ లేదా 



అనూహయ మైన్ దేవుడు మూడు ఙ్ఞసత్ులలో ఉనాన డు: - 1. 

అనూహయ మైన్ దేవుడు న్నరకార్మైన్ ఆకాశ్మ్మ అను (స్తక్షు  శ్కి త) 

ఉాధన్న ధర్ించాడు, ఎింద్గకింటే ఆకాశ్మ్మ ఎచు టనూ 

కన్నపిించద్గ మర్యు మాన్వ రూపమ్మతో సర్హదే్గలలో కింటికి 

కన్నపిించద్గ 2. అనూహయ మైన్ దేవుడు ఙ్ఞస్్తల శ్కి త అను ఉాధన్న 

ధర్ించాడు, కింటికి సర్వ ప్రత్ కన్నపిించేది కానీ సర్హదే్గలలో ఎఙ్ఞటి ై

రూపమూ ఉిండద్గ 3. ఊహించలేన్న దేవుడు ఙ్ఞస్్తల శ్కి త అను 

ఉాధన్న ధర్ించాడు, ఇది సర్వ ప్రత్ కన్నపిస్తింది మర్యు కింటికి 

మాన్వ రూపమ్మలో సర్హదే్గలలో కూడా కన్నపిస్తింది. మొదటి 

ఙ్ఞసత్్మ అసలు అలు గా తీస్కోబడిన్ది మర్యు రిండవ ఙ్ఞసత్్మ అలు  

కాింత్మగా కన్నపిించడమ్మ (సర్వ ప్రత్ కన్నపిస్తన్న నూ సర్హదే్గలలో ఏ 

రూపమూ లేక్తిండుట.). రిండు ర్కాల ఙ్ఞసత్ులు (పైన్ ేరొక న్బడిన్ 

రిండవ ఙ్ఞసత్్మ మర్యు మూడవ ఙ్ఞసత్్మ) హిందూమత్మ్మలో కూడా 

వేదమ్మలో ేరొక న్బడిన్ 'యక్షున్న'గా మర్యు దత్తదేవున్నగా 

ఉనాన యి. త్రకైసతవ మత్మ్మలో, అింత్మమ దేవుడు 'యహోవా', 

ఆయన్ దత్త దేవున్నతో సమాన్మైన్ మూడవ ఙ్ఞసత్్మకి చెిందిన్వాడు.] 

 

 రరప్రహి  వదం మౌన్ం, బుదిసయ  శ్ంక్రేరితం | 

శిషాయ  నాస్మతక్ ధీమూఢా, అహింసా ఽగ్ర్రాయ  ప్రవృతితగా || 

16.17|| 

[బౌధ ేమత్మ్మ నాసతక మత్మ్మ అన్న అార్మ్్మ చేస్కోబడిన్ది. 

బుద్్గడు భగవింతున్న పటు మౌన్మ్మ వహించడమ్మను శష్ణయ లు 

అార్మ్్మ చేస్క్తనాన రు. భగవింతుడు అనూహయ మైన్ వాడు 

కావున్ ఏ పదమ్మలు ఆయన్ను వర్ దించజాలవు, కాబటి ైమౌన్మే 

త్న్ను వయ కీ తకర్ించగల ఉత్తమ భావమ్మ. ఆదిశ్ింకరచారుయ లు 

బుద్్గన్న మౌన్మ్మను విశ్దీకర్స్తత   పర్ప్రబహు మ్మ లేదా అనూహయ  

పర్మాత్ు ను వయ క తపర్చగల సాధన్మే మౌన్మన్న బోధించినారు. 

(మౌన్వాయ ఖాయ  ప్రక్టిత రరప్రహి  తతతవ మ్….). బుద్్గడు 

మర్యు జైన్ మత్ ఙ్ఞస్ాపక్తడగు ఋషభ దేవుడు జింతువులు 

మర్యు పక్షుల వధక్త కార్ణమైన్ మాింసాహార్మ్మను చాల 



కఠిన్మ్మగా న్నషేధించినారు. ఇదే ప్రాపించిక జీవన్విధ్యన్మ్మ లేదా 

ప్రపవృత్మతలో అత్య ింత్ ఉత్తమ నాయ యమ్మ (అహింసా పర్మో ధర్ు ః). 

ఇది గోపికలు త్మ ఆధ్యయ త్ము క జీవిత్మ్మ లేదా న్నవృత్మత దావ ర 

పిందిన్ గోలోకమ్మ వలె పర్మోత్క ృషమైైన్ది.] 

 

శిష్య సాథ యి వశా దేే ధ్ః, గురురున్న త మాప్తధీః | 

కమరథం లిఖితం ర్ నయం, కమితేయ వ న్ శ్ంక్రాత్ || 16.18|| 

[ఈ భూమి మీద వేరేవ రు సమయాలలో అవత్ర్ించిన్ దివయ మైన్, 

ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్ ప్రపబోధక్తల సద్ాింత్మ్మలలో  చిన్న  మెలికలు 

ఉిండే అవకాశ్మ్మ ఉన్న ది.  వేరేవ రు మతాలలోన్న వేరేవ రు 

ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్ ప్రపబోధక్తలు అిందరూ ఒకే దైవమ్మ యొకక  వేరేవ రు 

శ్ర్లర్మాధయ మాలు మాప్రత్మే. వేరేవ రు మత్మ్మలింద్గ వేరేవ రు 

అవతార్మ్మలలో బాహయ మ్మలో భేదమ్మ 

కన్నపిస్తన్న పప టికీ,  అింత్ర్ల ున్మైన్ దైవమ్మలో   భేదమ్మ లేద్గ. 

కావున్ మన్మ్మ ఇకక డ  వేరేవ రు  మతాలక్త చెిందిన్ వేరేవ రు 

ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్ సద్ాింత్మ్మలలో వచిు న్ భేదాలను 

పర్షక ర్ించవలస ఉన్న ది. ఈ భేదాలక్త కార్ణమేమిటింటే, 

వేరేవ రు  ప్రాింతాలలోన్న ఆధ్యయ త్ము క జిజానస్వుల  ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్ 

ఙ్ఞస్ాయి వేరేవ రుగా ఉిండటమే. ఒకానొక ప్రాింత్మ్మలో, ఒకానొక 

సమయమ్మలో ఒకానొక మతాన్నకి చెిందిన్ దివయ  ప్రపబోధక్తన్న 

రూపమ్మలో భగవింతుడు అవత్ర్ించిన్పుడు, మొటమైొదట 

త్న్చుటై్ల ఉన్న  ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్మ్మ పిందకోర్న్ వార్ ఙ్ఞ నన్ 

ఙ్ఞస్ాయిన్న అధయ యన్మ్మ చేస, త్ను బోధించవలసన్ ఆధ్యయ త్ము క 

ఙ్ఞ నన్మ్మను వార్ ఙ్ఞస్ాయికి త్గిన్ట్లు మారుప  చేసాతరు. దివయ  

ప్రపబోధక్తడు అసత్య మ్మ చెపుప చునాన న్నే విషయమ్మ కింటే, తాను 

చెపుప చున్న  విషయమ్మ శష్ణయ ల ఙ్ఞస్ాయికి త్గిన్ట్లున్న దా? అన్న, 

త్దేావ ర వారు  పైకి వచేు టట్లు ఇింకక అడుగు మ్మింద్గక్త 

వేయగలర? అనే విషయమ్మన్కే ప్రాధ్యన్య త్ ఇసాతరు. 

అతుయ న్న త్మైన్ సత్య మ్మ ఆ సమయమ్మలోనే తెలుపబడద్గ. 

ఇింకా చెాప లింటే, సత్య మ్మను కించెమ్మ మెలివేస వార్ 



ఙ్ఞస్ాయిలోనే చెపుప ద్గరు. చాదసతమ్మ గల ఆధ్యయ త్ము క ఙ్ఞ నన్ బోధక్తడు 

గురు త్త్తవ మ్మను విడనాడి శష్ణయ ల ఙ్ఞస్ాయిన్న పటిిైంచుకోక, 

పిండితున్న వలె, అతుయ న్న త్మైన్ పర్మ సత్య మ్మనే బోధసాతడు. 

కాబటి,ై దివయ  ప్రపబోధక్తడు త్న్ భాషయ మ్మలలో ఏమి ప్రవాసనాడో అన్న 

పటిిైంచుకన్క,  అపప టి సమయమ్మలో అల ప్రవాయటాన్నకి 

ఆయన్ను  ప్రపభావిత్మ్మ చేసన్ కార్ణమ్మలను 

విశే ుష్ించవలెను.  ప్రవాయబడిన్ అింశ్మ్మ  మ్మఖయ మ్మ కాద్గ,   అల 

ప్రవాయుటక్త ప్రేర్ణ ఏమిటి అనేది మ్మఖయ మ్మ. 

ఆదిశ్ింకరచారుయ లు ప్రపత్మ జీవాత్ు  మొదటినుిండియు 

భగవింతుడే అన్న చెపిప నారు. అింటే ఇింకనూ చేయవలసన్ 

ఆధ్యయ త్ము క సాధన్ అింటూ ఏమీ అవసర్మ్మ లేద్గ అన్న అర్మ్్మ 

వస్తన్న ది. ఒకవేళ, ఆ సమయమ్మలో ఆయన్ ఎింద్గక్త అల 

చెాప రో అనే కోణమ్మలో  మన్మ్మ వివేచిస్తత,   మన్క్త పూర్త 

నేపథయ మ్మ బోధపడుతుింది. ఆయన్ వచిు న్ సమయమ్మలో 

జనులు అిందరూ నాసతక్తలు. తామ్మ త్పప  వేరే ఎవర్నీ 

భగవింతుడు అన్న ఒపుప కోగల మాన్సక సింసద్త్ లేన్నవారు. కాబటి,ై 

వారే భగవింతుడు అన్న చెపప డమ్మ మిన్హా దార్ లేద్గ. ఎింద్గకింటే 

వారు భగవింతుడు, వారు ఉనాన రు కావున్ భగవింతుడు ఉనాన డు 

అన్న చెపప డమ్మ కింటే వేరే మార్ుమ్మ లేకపోయిన్ది. 

ఆదిశ్ింకరచారుయ లు నాసతక్తల చేత్ భగవింతుడు ఉనాన డు అన్న 

చె పే టట్లు చేయగలిగారు. ఇది శశువును ప్రపసవిించడాన్నకి చేసన్ 

శ్త్రసతచికిత్ె  వలె విజయాన్నకి మొదటి మెటై్ల.] 

 

మత్తనిా ద ప్ుి త్త ఽరయ దయ , శాంతి లక్షయ ః రరాతప రః | 

విశ్వ సంత్త ఽన్మ క్రాి ణః, రహవో దైవ హరయద్ః || 16.19|| 

[పూర్వ మ్మ మతోనాు దమ్మ ఎింత్గా పెర్గిన్ది అింటే ఒక 

మత్మ్మలోన్న భక్తతలు మరొక మత్మ్మలోన్న భక్తతలను చింపడాన్నకి 

వెనుకాడ లేద్గ. హిందూమత్మ్మలోన్న ఉపమత్మ్మల మధయ  కూడా 

ఇట్లవింటి చర్ప్రత్లు ఉనాన యి. ఇత్ర్ మత్మ్మలలో కూడా ఇదే 

ధోర్ణి ఉిండటమే నేడు ఉప్రగవాదమ్మక్త ఉన్నకి ఏర్ప డిన్ది. మత్మ్మ 



అనేది జీవులక్త ప్రాపించిక జీవిత్మ్మలో  ధరు ధర్ు  విచక్షణ 

అనెడి చైత్న్య మ్మతో ప్రకమశక్షణను వృది ్చేస్తత , వార్న్న చివర్కి 

ఆధ్యయ త్ము క మార్ుమ్మన్క్త త్మపిప , భగవింతున్న యింద్గ సర్వ సవ  

శ్ర్ణాగత్మ చేయువర్క్త వేసన్ మార్ుమ్మ. ప్రపపించమ్మలో శాింత్మ 

ఙ్ఞస్ాపన్ భగవింతున్న పర్మోఙ్ఞదేేశ్మ్మ. ఎింద్గకింటే, భగవింతున్న చేత్ 

సృష్ ైమర్యు మృద్గవైన్ పర్ాలన్ అత్య ింత్ ప్రశేషఠమైన్ ఙ్ఞస్ాయిలో 

జరుగుతాయి. ప్రపపించమ్మ మూలమూలల నుిండి ఎిందరో దివయ  

బోధక్తలు వార్ జీవిత్మ్మలను ఈ మార్ుమ్మన్క్త అింకిత్మ్మ చేస 

శఖరప్రగ ఙ్ఞస్ాయిలో భగవింతున్న మెపిప ించి ఆయన్ నుిండి సింపూర్ద 

అనుప్రగహమ్మను అింద్గక్తనాన రు. అట్లవింటి ఆధ్యయ త్ము క 

విజయమ్మ ప్రపపించమ్మలోన్న అన్నన  మతాలను సమన్వ యమ్మ 

చేయటమ్మ మీద సింపూర్దమ్మగా ఆధ్యర్పడి ఉన్న ది.] 

 

వాచా వాదో మహ్య దోషో, లిఖిత్ సస తయ  శ్వధ్క్యః | 

సత్య యోభయ యత్తన  ఽయం, జిత్త లరఃి రరో మునిః || 

16.20|| 

[వేరేవ రు మతాలక్త వేరేవ రు ఉపమతాలక్త సింబింధించిన్ 

సద్ాింత్మ్మలను చర్ు ించేటపుప డు, సహన్మ్మతో కూడిన్ చర్ు ల 

దావ ర శాింత్మయుత్ పర్షాక ర్మ్మను పిందవలస ఉింట్లన్న ది. 

సతయ ము సతతము శాంతి మరియు సహన్ములత్త కూడి 

ఉంటున్న ది. ఎపుప డైనా,  ప్రవాత్పూర్వ కమైన్ చరోు పచర్ు లే, 

ోటితో చేయు వాద చర్ు లకనాన  చాల చాల ఉత్తమమైన్వి 

ఎింద్గకింటే, ప్రవాయున్పుడు న్నశ్ు లత్వ మ్మ ఉింట్లింది. కాబటి ై

సమాధ్యన్మ్మ గుర్ించి  సహన్మ్మతో జాప్రగత్తగా ఆలోచిించగలమ్మ. 

అదే ోటితో వాద చర్ు లు అయితే ఉప్రదిక తత్లో  తిందర్ాట్ల 

సమాధ్యన్మ్మలు వసాతయి. అింద్గలో లెకక లేన్న్నన  అనుకోన్న, 

బాగుచేయలేన్న పర్ాట్లు జరుగుతాయి. వాటిన్న దిదే్గకనుటక్త 

ప్రవాత్ చర్ు లలో వలె అవకాశ్మ్మ ఉిండద్గ. చర్ు లో ాల్గునే 

సాధక్తలు జయాపజయమ్మలు అనే సద్ాింత్మ్మను కలిగి 

ఉిండరద్గ.  చర్ు లో ాల్గునే ఇరువరుల వార్ ప్రపయత్న మ్మ ఎల 



ఉిండాలింటే - ఇదరే్ లభమ్మ కోసమ్మ సత్య మ్మను వెలికి 

తీయడమే చర్ు ల యొకక  ప్రపయోజన్మన్న భావిించవలెను. 

ఓడిపోయిన్ సాధక్తడు గెలిచిన్ సాధక్తన్న మీద దేవ షమ్మ కలిగి 

ఉిండరద్గ, అత్న్న పటు కృత్జనత్ కలిగి ఉిండాలి. ఎింద్గకింటే, 

అత్న్న సహాయమ్మ కార్ణమ్మగా ఓడిన్ సాధక్తడు త్న్ లోాలను 

సర్దిదే్గకోగలిగినాడు. విజయమ్మ పిందిన్ సాధక్తడు అత్మగా 

ఆన్ిందపడరద్గ, ఎింద్గకింటే గెలిచిన్ సాధక్తడు చర్ు  దావ ర 

ఎలింటి అదన్పు లభమ్మ పిందలేద్గ, కావున్ న్నశ్శ బమే్మగా 

ఉిండాలి.] 

 

ఇతి త్రైలోక్య గీత్యం విశ్వ మత సమన్వ య యోగో నామ 

షోడశాధ్యయ యః. 

 

 ఈ విధ్ముగా త్రైలోక్య గీత యంద్గ రదహ్యరవ అధ్యయ యము 

అయిన్ విశ్వ మత సమన్వ య యోగము రరిసమారతము. 

 

  
  
 

 


