
త్రైలోక్య గీత 

సప్తదశాధ్యయ యము 

యోగమార్గ ఙ్ఞ న   యోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

దత్తత త్రేయ విభో! వేద-క్షీర్సాగర్ మందర్! | 

పాపినాస్తతక్తో యోగం, త్రూహి సర్వ ం భువం గత! || 17.1|| 

[కుమారి త్రైలోక్య  అడిగంది:- ఓ దతా్తత్రేయ భగవానుడా! 

వేదమనెడి పాలసముత్రదమును చిలికి దివ్య మైన అమృతమును 

వ్ంటి ఆధ్యయ తి్మ క ఙ్ఞ ననరముమును ఇచిి న మందము 

పమువ తము  తమరు!  దానిని పంచడానికే మీరు భూమి పై 

అవ్తరంచినారు.  ఒక పాపి అయిన నాస్తకాుడు ఉతక ృష్ట 

లక్ష్య మైన భగవ్ంతుడిని చేముగలిగే యోగమాముగమును 

దయచేస్త  తెలుపగలరు.] 

 

త్రీ దతతసావ మీ ఉవాచ:- 

త్రైలోక్యయ ! క్ర్మ యోగసే్థ! ఙ్ఞ న   భక్త త సముదగే! | 

యోగమార్గ సస మేషం హి, సర్ప  నిత్రరే ణిక్య ప్టః ||17.2|| 

[త్రీత్రీత్రీ దతతసావ మి వచంచారు:- ఓ త్రైలోకయ ! నీవు  మొదటి 

రండు ఙ్ఞరయి యినన ఆధ్యయ తి్మ క ఙ్ఞ ననము(ఙ్ఞ నన యోగము) మరయు భకి ా

(భకి ాయోగము)లను గత జని లోనే దాటి  ఈ వ్ముమాాన జని లో నీవు 

చివ్ర ఙ్ఞరయియి అయిన రధన (కముి యోగము)లో నునాా వు. నీవు 

సతయ మైన ఆధ్యయ త్మి క ఙ్ఞ నన త్రపచాముము చేయగలదానవు.  ఈ 

సృష్టటలోని మానవ్ జీవాతి లందరకీ యోగమాముగము 

అనుకూలమైనది, ఇది  'ప్ర్మ ప్ద సోపా  ప్టము'  వ్ంటి 

ఆటపటచిత్రతము వ్ంటిది. ఈ చిత్రతములో చినా వి, పెదదవి అయిన 

నిచి్చ నలు మరయు పాములు అనునవి జీవాతి లు చేసుకునా  

చినా వి, పెదదవి అయిన పుణ్య పాపములకు త్రపతీకలు. 

భగవ్దబ ంధమే నిచి్చ న, సంరముబంధమే పాము. చినా వి అనగా 

బలహీనములు, పెదదవి అనగా బలమైనవి. ఒకవేళ చినా వి, పెదదవి 



అయిన నిచి్చ నల అడుగున ఉండే గడిలోకి పావు వ్స్త ాచినా వి, 

పెదదవి అయిన ఎతాులలోకి పావు ఎకుక తుంది. ఒకవేళ పావు 

చినా వి, పెదదవి అయిన పాముల నోరు ఉండే గడిలోకి వ్స్త ా

పాముతోక గల  చినా వి, పెదదవి అయిన గడుల లోకి త్రకిందికి పావు 

పడిపోతుంది.  జీవాతి  చేసుకునా  పుణ్య కముి ల దావ రా  ఉత్తయిన 

పురోగత్మని పందును, మరయు పాపకముి ల దావ రా అదే జీవాతి  

అథోగత్మకి చేరును అనేది ఎంత  సహజమో, అంే సహజముగా 

పాపి అయిన నాస్తకాుని ఙ్ఞరయి యి నుండి ఆధ్యయ త్మి క త్రపయాణ్ము 

ఆముంభంచిన జీవాతి ను  ఆధ్యయ తి్మ క మాముగము చివ్ము ఉనా  

ఉతక ృష్టమైన పముమాతి ను చేముి గలదు.] 

 

దైవాభావే రాజదండ–వయ తయ యే తర్్ య త్త మఘమ్ | 

వి నా  నాయ య త్రక్మా మూఢౌ, ఉతతమాధమ నాస్తతకౌ || 17.3|| 

[అందరు నాస్తకాులు పాపులే అని మనము చ్చపప లేము,  కాని 

నాస్తకాులకు పాపము చేయగల సంభావ్య త చాలా ఎకుక వ్గా 

ఉనా ది అని తపప క చ్చపప గలము, కాకపోే పాపకముి లను 

ముహసయ ముగా చేయవ్చ్చి ను లేదా బహిముంగముగా చేయవ్చ్చి ను. 

ఎందుకంటే శిక్షంచగల భగవ్ంతుడు లేడు,  ఒకవేళ భూమి పైన 

నేముములకు శిక్ష్లు అమలు చేస్త త్రపభుతవ ము నుండి అధముి  

మాముగములో, అవినీత్మ దావ రా తపిప ంచ్చకో గలిగిే, పాపము 

చేయడము తముక సంగతమే అవుతుంది. ఉతమాులు మరయు 

అధములు అని పాపునన నాస్తకాులలో రండు ముకాలు ఉంటారు. 

శాత్రసవాేత ా ఉతమాుడైన నాస్తకాుడు.  శాత్రసమాు ఎపుప డైనా ఏ 

మూలయ ము వ్దదనైనా  సతయ విష్యములను నిరాకరంచదు, ఒకవేళ 

ఆ సతయ విష్యము యొకక  నేపథ్య మును 

వివ్రంచలేకపోవ్చ్చి ను  కాని, దానిని నిరాకరంచదు. ఊహింప 

శకయ ము కాని ఒక సంఘటన గురంచి వివ్రంచవ్లస్తవ్స్త,ా ఒక 

శాత్రసవాేత ా మౌనంగా ఉంటాడు, ఇటువ్ంటి సంఘటననే 

అదుు తమైన మహిమ అంటారు. యథాముయిమైన మహిమలను చూస్త 

ఆస్తకాుడు కూడా మౌనం గానే ఉంటాడు. అదుు తమైన మహిమ 



కనబడుతుంది, కాని దానికి  కాముణ్భూతమైన నేపథ్య ము 

మరయు  యంత్రత్తంగము మాత్రతము  ఊహింప లేనిది. ఒక శాత్రసవాేఙ్ఞత ా

ఎలలపుప డు త్రకమబదధమైన తముక మును అనుసరరాడు, కాబటిట 

మహిమలు అనూహయ మైనవి అని నిము దవ ందవ ంగా చ్చపప గలము. దీని 

అము యిము, మహిమలకు మూలకాముణ్ము అనూహయ మైన దైవ్ము అని. 

అనూహయ మైన మహిమలను చూస్త అనూహయ మైన భగవ్ంతుడు 

ఉనాా డని శాత్రసవాేత ా అంగీకరరాడు. అథ్ముడైన నాస్తకాుడు 

తముక ము కాని, శాత్రరయాత కాని లేకుండా మూఢుని వ్లె 

అనూహయ మైన పముమాతి  యొకక  ఉనికిని నిరాకరరాడు, 

శాశవ తముగా తన నాస్తకా ఙ్ఞరయి నములోనే ఙ్ఞస్తయిముముగా నిలబడత్తడు.] 

 

నోహ్య  త్రప్తయ క్ష తరా్ భాయ ం, ఆద్యయ  రూఢః ప్ర్ః ఙ్ఞసే్తర్ః | 

తదివ మర్శే  ఙ్ఞదోష హానిః, ఇంత్రదజాలం చ విదయ ే || 17.4|| 

[ఉతమాుడైన నాస్తకాుడు యోగమాముగములో ఉనా వాడు. ఎందుకంటే 

త్తను చూస్తన దృష్టంతమును అంగీకరంచి తముక బదదమైన 

ముగింపుకు వ్రాడు. కాని రండవ్ వాడైన అధమ నాస్తకాుడు తన 

ఙ్ఞరయి నములోనే ఙ్ఞస్తయిముముగా ఉనా ందున యోగమాముగములోకి 

రాలేడు,  ఎందుకంటే అతడు త్రపయాణ్మును ఆముంభంచనే 

లేదు.  విజ్ఞనన శాత్రసవాేతలాను మరయు ఉతమా నాస్తకాులను 

(నాస్తకాులయుయ ను ధముి  బదధముగా జీవించ్చవారు) 

స్తా హపూమువ కముగా చూడాలి. ఎందుకంటే, వారు ఆస్తకాులు 

సరచేసుకోవ్లస్తన   పముపాటలను అనేవ ష్టంచి చూపి ఆస్తకాులను 

నిందిసా్త ఉంటారు. ఉదాహముణ్కు నాస్తకాులు మహిమలను 

ఇంత్రదజ్ఞలము అని విమరి రారు.  మోసపూరత త్రపబోధములు 

చేయువారు,  ఇంత్రదజ్ఞల త్రపదముి నలను చేస్త వాటినే అదుు తమైన 

మహిమల పేరుతో జనులను నమిి ంచే వారు ఉనాా మునే 

విష్యమును కాదనలేము. అయిే అలాంటి ఇంత్రదజ్ఞలములను 

చూపే మోసపూరత గురువులను చూపి, నాస్తకాుడు యథాఙ్ఞము యిమైన 

మహిమలను మరయు అటువ్ంటి యథాముయిమైన మహిమలు చేసెడి 

సతయ మైన దివ్య మైన గురువులను కూడా మోసపూరతులని 



స్తదాధ ంతీకరంచరాదు.  కావున 1. నాస్తకాుడు, ధముి బదధమైన 

జీవ్నము గడిపే వాడు, విశిష్టటడు (ఇటువ్ంటి నాస్తకాులకు కూడా 

భగవ్ంతుని దయచేత  సవ ము గలోకము అనుత్రగహింపబడుతుంది). 

మరయు 2. విజ్ఞనన శాత్రస ా నాస్తకాులు, దృష్టంతములను చూస్త 

యథాముయిమైన మహిమలను తముక బదధముగా వివ్రంచలేని  అశకతా 

కాముణ్ముగా మౌనము వ్హించిన వారు - వీరదదరూ ఆధ్యయ త్మి క 

త్రపయాణ్మునకు అము హత గల వారు. కేవ్లము తముక సంగత విశ్ల లష్ణ్ 

చేయనివాడు, అశాత్రరయామైన పిడివాదన చేస్త నాస్తకాుడు 

మాత్రతము ఆధ్యయ తి్మ క త్రపయాణ్ము అనెడి యోగమునకు అనరుహడు, 

కావున నిందింప తగినవాడు.] 

 

 నిందితో గీయే చా య ః, త్రప్థమో ఽఙ్ఞరేార్ ేతర్్ తః | 

ఇయం ప్ంచ దశాసావ ద్యయ , శిషా గీత్తః త్రక్మేణ త్తః || 17.5|| 

[భగవ్దీగత యందు భగవ్ంతుని చేత నిందింప బడిన నాస్తకాులు, 

తమ ఙ్ఞరయి నము నుండి కదలని మూఢునన (నా య దస్తతతి వాది ః, 

ఆసురీష్వవ వ యోనిషు - గీత) నాస్తకాులని త్రగహించాలి. 

యోగమాముగములో మొటటమొదట దశ ఏదంటే,  ధముి బదధమైన 

నాస్తకాులను మరయు శాత్రసవాేతనాన నాస్తకాులను గనక మనము 

50:50 సంభావ్య త (భగవ్ంతుని నివాసమును మేము 

చూపలేకపోతునాా ము, అనిర్ణతీమైన విశవ పరధి లోపల 

సవ ము గనముకములను కూడా మేము చూపలేకపోతునాా ము, కాని 

నాలాగే నీవు కూడా ఈ మూడు లేవ్ని చూపలేకపోతునాా వు (అనగా, 

ననుా  ఈ అనంతమైన విశవ మంతయును త్మపిప  సవ ము గ నముకములు 

లేవ్ని నీవు కూడా నాకు చూపలేకపోతునాా వు). తుది ఫలితము 

ఏమిటంటే ఈ మూడింటి విష్యములో సతయ మైన సంభావ్య త 

50:50 అని ేలింది (అనగా, సవ ము గనముకములు ఉండవ్చ్చి ను 

లేకపోవ్చ్చి ను).  నముకము ఉందని అంగీకరంచి, పాపకముి లు 

చేయకపోవుటము అనేది తకుక వ్ త్రపమాదకముమైన వికలప ము 

అవుతుంది. ఒకవేళ నముకము లేకునాా , ఒకనికి పాపకముి లు 

చేయకపోే వ్చేి  భయము ఏదీ లేదు. కాని నాస్తకాుడు నముకము 



లేదని నమిి  ఒకవేళ పాపకముి లు చేస్త,ా చివ్ముకు నముకము ఉంటే 

తను పూరగాా నాశనమవుత్తడు.  మొదటి సంభావ్య త 

వారలో  లాభము కూడా ఉనా ది. ఆస్తకాులు, చేస్తన పాపములకు 

నేమువిచాముణ్లు తదితము ఒడిదుడుకులు ఏవీ లేకుండా 

జీవితములో పూర ా శాంత్మతో , ఆరోగయ ముతో  ఆనందముగా 

ఉండగలరు. రండవ్ సంభావ్య త వారలో ఉనా  అదనపు 

నష్టమేమిటంటే, నాస్తకాులు చేస్తన పాపములకు జరుగబోయే 

నేమువిచాముణ్ను తలచ్చకుని భయపడుతూ, నిముంతముమూ ఎంతో 

మానస్తక వాయ కులతతో  ఉంటారు.) ధముి బదధమైన నాస్తకాులు 

మరయు శాత్రసవాేతనాన నాస్తకాులలో, 50:50 సంభావ్య త అనెడి 

తముక ముతో సులభముగా మారుప ేవ్డమే  ఆధ్యయ త్మి క 

త్రపయాణ్ములో మొదటి దశ. మిగిలిన నాలుగు దశలు భగవ్దీగతలో 

వివ్రంచినటుల, అభాయ స, ఙ్ఞ నన, ధ్యయ న మరయు కముి  

ఫలత్తయ గములు. (త్రరయో హి ఙ్ఞ న  మభాయ సా్...గీత) ఆధ్యయ తి్మ క 

త్రపయాణ్మును నిముయీించ్చను.] 

 

ఆదయ  సస క్యమ క్ర్శమ వ, దేవత్త ఈశ్వ దఽథ వా | 

దేవేష్వవ ర చ సో ఽభాయ సః, పూరావ  దేవేషు క్యవలమ్ || 17.6|| 

[నాలుగు దశలలో మొదటిది అభాయ సము అంటే త్రపాపంచిక కోరకల 

తీరుి కునే నిమితమాు భగవ్ంతుని ఆరాధించడము. ఒకక  

విష్యమును మినహాయించి ఇది పూమువ మీమాంసతో పూరగాా 

ఏకీభవిసాుంది.   పూమువ మీమాంసలో దేవుళళ ను విశవ స్తరారు, ఒకే 

దేవుడిని కాదు.  కాని అభాయ స దశలోని రధకులు దేవుడు మరయు 

దేవుళ్ళళ  అనే రండు విధ్యనాలను విశవ స్తరారు. నిజమైన త్రపేమ 

త్రపాపంచిక కోరకల మీదనే కాని ఉతక ృష్టమైన పముమాతి  మీద 

కాదు  అనేది ఈ రండు విధ్యనాలలో ఉమి డిగా ఉనా  విష్యము. 

కావున భగవ్ంతుని మీద నిజమైన త్రపేమ లేనందున ఈ రండు 

మాముగములు ఇంచ్చమించ్చగా సమానము అనవ్చ్చి ను, లేదా 

రండూ ఒకటే అనవ్చ్చి ను. ఈ భకాులు  భగవ్ంతుని మీద 

నిజమైన భకి ా లేని నాస్తకాుల వ్ంటి వారు. భేదం ఏమిటంటే, 



నాస్తకాులు భగవ్ంతుడు లేడు అని అంటారు, అభాయ స దశ లోని 

భకాులు భగవ్ంతుని విశావ స్తరారు, ఇదే రండింటి మధయ  గల 

బేధము. పూమువ మీమాంసకులకు భగవ్ంతుని మీద విశావ సము 

లేదనే అంశమును  పెదదగా పటిటంచ్చకోనవ్సముము లేదు, 

ఎందుకంటే సవ త్రపయోజనములకు ఉపయోగించ్చకోగల దేవ్తల 

అనూహయ  శకి ామీద విశావ సము పూమువ మీమాంసకులకు ఉనా ది. 

అనూహయ మైన శకి ామీద ఇదదరకీ విశావ సము ఉనా ది. ] 

 

అధమానాం దుత్రషప వృతితః, త్రప్వృతిత రాస్తతకౌ ప్రౌ | 

అసత్రేప మైవ దైవే త్, విషకుంభః ప్యోముఖః || 17.7|| 

[ అథ్మ నాస్తకాుడు, 50:50 సంభావ్య తను వివ్రంచిన మీదట 

కూడా మాముకపోే తపప కుండా అతను పాపకముి  చేస్తనవాడే. 

ఎందుకంటే చేస్తన పాపకముి లకు బలము చేకూరుి కోవ్డము 

కోసము నాస్తకాతవ ము లోకి చేముత్తడు. ఈ తముగత్మని దుత్రష్ప వ్ృత్మ ా

అంటారు. వేరే రండు ముకానన నాస్తకాులు (ధముి బదధమైన 

నాస్తకాులు మరయు శాత్రసవాేతనాన నాస్తకాులు), వారు ఆస్తకాులుగా 

మారే అవ్కాశములు చాలా ఎకుక వ్. ఆ రండు ముకానన నాస్తకాులు 

(ధముి బదధమైన నాస్తకాులు మరయు శాత్రసవాేతనాన నాస్తకాులు), 

నాస్తకాతవ ము నుండి ఆస్తకాతవ మునకు మారే వారు త్రపవ్ృత్మ ాఅనే 

తముగత్మలో చేరనవారు అవుత్తరు. త్రపవ్ృత్మ ా యొకక  

ముఖ్య   లక్ష్ణ్ము ఏమిటంటే త్రపవ్ృత్మ ా ఙ్ఞరయి యిలోని ఏ ఒకక  

జీవాతి కు భగవ్ంతుని మీద యథాముయిమైన త్రపేమ ఇసుమంత కూడా 

ఉండదు.  త్రపవ్ృత్మనాి అనుసరంచి  అంతముంగములో, హృదయపు 

లోతులోల  త్రపాపంచిక సమసయ ల పరష్క ముము మీద మాత్రతమే 

గాఢమైన త్రపేమ కలిగి ఉంటారు. భగవ్ంతుని మీద వారు చూపించే 

త్రపేమ ఎపుప డూ అసతయ మైనదే, విష్పు కుండలో పైపైన పాలతో 

కపిప నటుల, సతయ మైన వార త్రపేమ త్రపాపంచిక బంధ్యల మీద 

మాత్రతమే ఉంటుంది. ] 

 

వేద్యక్యత ః క్యమయ  య నా శ్చ , దైవాధ్యరా అనూహ్య గః | 



దైవావిశావ స పూర్వ సయ , దేవత్త అపి దైవవ్ ||17.8|| 

[వేదములలో కూడా త్రపాపంచిక ఫలితములు పందటము కొముకు 

ఎనాో ముకానన యఙ్నవిధ్యనములు తెలుపబడినవి, అయిే ఆయా 

యఙ్నఫలితములు ఇవ్వ గల మూలకాముణ్ము మాత్రతము  దేవుని 

లేదా దేవుళళ  యొకక   అనూహయ మైన శకి ామాత్రతమే. అనూహయ మైన 

శకాుల మీద గల ఈ విశావ సమే అనూహయ మైన భగవ్ంతునికి గల 

అనూహయ మైన శకాులను తెలియజేసాుంది. పూమువ మీమాంస 

భగవ్ంతుని విశవ స్తంచదు, కాని దేవుళళ కు గల అనూహయ  శకాులను 

విశవ స్తసాుంది. కావున నిజ్ఞనికి అనూహయ మైన శకాుల మీద ఉనా  

విశావ సమే అనూహయ మైన భగవ్ంతుడి మీద విశావ సముగా 

కనిపిసాుంది. అంటే పూమువ మీమాంస త్రపతయ క్ష్ముగా ఏకేశవ రుని 

విశవ స్తంచక పోయినను పరోక్ష్ంగా ముఖ్య మైన దైవ్శకినాి 

విశవ స్తసాుంది.] 

 

అధర్మ దేవ ష ధర్మమ చాా , త్రీత దైవాః త్రప్వృతితగః | 

నిర్యసవ ర్ గ విత్రసంభాః, క్యమేయ  దైవవిదః త్రక్మా్ || 17.9|| 

[భగవ్ంతుడు ధముి మును ఇష్టపడత్తడు, అధముి మును 

దేవ ష్టరాడు, కాముణ్ము అధముి ము త్రపపంచములో అలజడిని 

సృఙ్ఞష్టటసాుంది కాని ధముి ము  శాంత్మని ఙ్ఞరయి పిసాుంది. ఒక పారత్రశామిక 

వేత ా తన పరత్రశమను ఙ్ఞరయి పించినటుల భగవ్ంతుడు ఈ సృష్టటని 

చేశాడు. ఏముకంగా పారత్రశామిక వేత ా తన పరత్రశమ ఎలాంటి 

అలజడులు లేకుండ శాంత్మయుతంగా నడవాలనుకుంటాడో అదే 

విధంగా భగవ్ంతుడు తన సృష్టటని ఎలాంటి అలజడులు లేకుండ 

శాంత్మమాముగంలోనే  నడవాలనుకుంటాడు. భగవ్ంతుడు ఏది ఇష్ట 

పడత్తడో ఒక భకాుడు ఎలలపుప డు అదే  ఇష్ట పడత్తడు, 

భగవ్ంతుడు  దేవ ష్టంచ్చ దానిని  త్తను కూడా దేవ ష్టరాడు. కావున 

రవ ము యి ఫలిత్తలను కోరే త్రపవ్ృత్మలాోనునా  త్రపత్మ భకాుడు కూడా 

భగవ్ంతుడిని మంచి సంతోష్ ఙ్ఞస్తయిత్మలో ఉంచడము కోసము పై 

స్తదాధ ంతమును అనుసరసా్త ధముి మును ఎంచ్చకుంటూ, 

అధముి మును వ్య త్మరేకిరాడు. ఈ విధంగా త్రపవ్ృత్మలాోనునా  భకాులు 



భగవ్ంతుడు సృష్టటంచిన సవ ము గలోక,  నముకలోకములందు 

విశావ సము కలిగి ఉంటారు. పుణ్య కముి లు చేస్త ా బహుమతులు, 

పాపకముి లు చేస్త ాశిక్ష్లు అకక డ అమలుపముచబడత్తయని గటిటగా 

నముి త్తరు. త్రపవ్ృత్మలాోనునా  భకాులు తమ రవ ము యి త్రపయోజనాల 

కోసమే భగవ్దారాధన చేస్తనపప టికి, వార అంత్మమ లక్ష్య ము 

ఏమిటంటే సమీప భవిష్య తాులో పముమోతక ృష్టమైన భగవ్ంతుడిని 

పటుటకొని, ఆయన కళ్యయ ణ్గుణ్ములను అభమానించి 

పముమదైవ్మునకు ఆకరతిున తుదకు చివ్రరయియి అయిన 

నివ్ృత్మ ాభకాులుగా మాముడమే.] 

 

తనూమ లం మోక్షసౌధసయ , సహ్ే సవ ం   లౌక్తక్మ్ | 

దశాసోయ  మౌళి ద్యత్తఽపి, హ్తః త్రప్హాాద వృతతవ్ || 17.10|| 

[నివ్ృత్మ ాఅనబడే భవ్నమునకు త్రపవ్ృత్మ ాపునాది. త్రపవ్ృత్మ ాఅంటే 

త్రపాపంచిక జీవితము, నివ్ృత్మ ాఅంటే ఆధ్యయ తి్మ క జీవితము. త్రపవ్ృత్మ ా

పవిత్రతముగా ఉంటే నివ్ృత్మ ాకూడా దృఢమౌతుంది. ఒక జీవాతి  

తన తోటి జీవాతి లతో మెలిగే విధ్యనము త్రపవ్ృత్మ ాఅయిే నివ్ృత్మ ా

పముమాతి తో జీవాతి  అంతముంగములో నిరి ంచ్చకునా  వ్య కిగాత 

వ్య వ్హాముము. దీనికి త్రపపంచముతో ఎలాంటి సంబంధము లేదు. 

ఒకవేళ నివ్ృత్మలాోని భకాుడు ఏ కాముణ్ము చేతనో భగవ్ంతుని 

బాధిస్త ాదానిని భగవ్ంతుడు పటిటంచ్చకోడు. కాని నివ్ృత్మ ాలోనునా  

ఒక భకాుడు  తన తోటి జీవాతి లను బాధిసాుంటే భగవ్ంతుడు 

అతడు తన పత్తకరయియి నివ్ృత్మలాో ఉనా  భకాుడు అని కూడా 

చూడక అతడిని ఏమాత్రతం సహించడు. ఉదాహముణ్కు రావ్ణుడు 

భగవ్దారాధనలో తన తలనే అరప ంచగల భకినాి పత్తకరయియిలో 

త్రపదరి ంచిన వాడు అయినా త్రపపంచమును హింస్తంచ్చ 

సవ భావి  కాబటిట, భగవ్ంతుడు అతని భకినాి పటిటంచ్చకోక భకాుడనే 

పక్ష్పాతము చూపక దండించ్చను. అలాగే రాక్ష్సరాజు 

హిముణ్య కశిపుడు విషీ్ట భగవానుని ఎంతగానో 

దూష్టంచాడు,  భగవ్ంతుడు అయిన విషీ్టవు మౌనము దాలిా డు. 

కాని అదే రాక్ష్సుడు, త్రశ్లష్ఠమైన భకాుడగు త్రపహాలదుని 



హింస్తంచినపుడు, తక్ష్ణ్మే దారుణ్ంగా భగవ్ంతుని చేత 

వ్ధింపబడాాడు.] 

 

 అబంధ్య దయ జమా సయ , త్రశ్దా్య ద్యష గుణేషు దృక్ | 

మర్్ టసయ  శిశో ర్బ ంధః, నిర్యసవ ర్ గ గమి ః || 17.11|| 

[త్రపవ్ృత్మలాో భగవ్ంతుని మీద యథాముయిమైన త్రపేమ లేని 

కాముణ్ముగా, భగవ్ంతునితో వ్య కిగాత బంధము ఉండదు, కావున 

భకాుడు భగవ్ంతుని పటుటకునే పటుటలో చాలా జ్ఞత్రగత ావ్హించాలి. 

ఇది పిలల కోత్మ తన తలిల కోత్మని పటుటకునే విధ్యనము వ్ంటిది. ఇకక డ 

పటుటకు సంబంధించిన బాధయ త అంత్త పిలలదే కాని తలిలది కాదు. 

ఒకవేళ భకాుడు పుణ్య కముి లు చేస్త ా అతని ఫలితము ఉనా ంత 

వ్ముకు సవ ము గలోకము ఇవ్వ బడుతుంది. ఒకవేళ భకాుడు పాపకముి లు 

చేస్త ాఅతడు నముకానికి పంపబడి, అతనికి భవిష్య త్ లో పాపకముి  

చేయాలంటే మనసులో కొంత భయము కలిగే ఙ్ఞరయి యికి చేరే వ్ముకు 

అకక డ శిక్షంచబడత్తడు. ఈ వ్య వ్సయిను ఇలా ఉదాహరంచ 

వ్చ్చి ను, ఒక కారాయ లయంలో ఉద్యయ గి తన యజమానితో ఎలాంటి 

బంధము లేకుండ పనిచేరాడు,  ఉద్యయ గి చేస్త పనిలో చూపే 

గుణాలు మరయు ద్యష్లే అతడు పందబోయే  పద్యనా తులు లేదా 

పదాధమగతులకు కాముణ్ము అయేయ  వ్య వ్సయి ఇలాంటిదే.] 

 

 త్రప్వృేతః ప్ర్మధ్యయ తమ , నివృతితః ఙ్ఞ న   మాదిమమ్ | 

గుదః పూర్ణ సతి ఙ్ఞ న ే, భక్త త క్ర్మ  సునిశిచ తమ్ || 17.12|| 

[ఇలా మొదటి దశ అయిన త్రపవ్ృత్మ ాలేదా అభాయ సము తరావ త, 

ఆధ్యయ తి్మ క ఙ్ఞ ననమును నేరుి కొనే ఙ్ఞ నన యోగమనే రండవ్ దశ 

మొదలౌతుంది. ఈ దశలో ఆధ్యయ తి్మ క త్రపబోధకుని బాధయ త చాలా 

కీలకము. ఎందుకంటే అతను ఆధ్యయ త్మి క ఙ్ఞ ననమును బోధించాలి, 

అది సతయ మైనది మరయు సంపూముమీైనది అయి ఉండాలి. ఒకవేళ 

సంపూఙ్ఞము ీ ఆధ్యయ తి్మ క ఙ్ఞ ననమును పందినట్లలే  ఇక సంశయాలు 

ఉండవు. ఆధ్యయ త్మి క ఙ్ఞ ననము సంపూముమీు లేదా సతయ ము కాకపోే 

దానిని అమలు చేయలేరు. సతయ మైన,  సంపూముమీైన ఆధ్యయ త్మి క 



ఙ్ఞ ననము ఆకస్తి కముగా త్రపేముణ్యగు, భకినాి కలిగించడము 

(మూడవ్ దశ) దావ రా ఙ్ఞ ననము యొకక  త్రపతయ క్ష్ రధన లేదా 

కముి యోగమునకు (నాలుగవ్ దశ) దార తీసాుంది.] 

 

త్రక్మో ఙ్ఞ న   భక్త త క్ర్మ ,  గీత్తయం విప్రీతవాక్ | 

త్రక్మోయం త్రతిగురు త్రపాప్తః, త్రప్ేయ క్యధ్యయ యగం త్రతయమ్ || 

17.13|| 

 [ఙ్ఞ ననము త్రపేముణ్యగు భకినాి జనింపజేసాుంది. ఈ త్రపేముణ్ 

ఙ్ఞ ననమును ఆచముణాతి క రధనగా మారుసాుంది. ఇదే సరైన 

త్రకమము. ఆదిశంకరాచారుయ లు ఙ్ఞ ననము కొముకు, 

రామానుజ్ఞచారుయ లు త్రపేముణ్ లేదా భావ్రూప భకి ా మరయు 

మధ్యవ చారుయ లు త్రపతయ క్ష్ రధన యగు కముి యోగము కోసము 

ఆధ్యయ తి్మ క మాముగ బోధను చేస్తందుకు  ఈ త్రకమములోనే వ్చాి రు. 

భగవ్దీగతలో మొదటి ఆరు ఆధ్యయ యాలు త్రపతయ క్ష్ స్తవ్ను, రండవ్ 

ఆరు అధ్యయ యాలు  త్రపేముణ్ లేదా భకినాి తరావ త చివ్ర ఆరు 

అధ్యయ యాలు ఙ్ఞ ననమును బోధిరాయని కొందరు అంటారు. 

ఇటువ్ంటి ఏరాప టు కొంతమంది దావ రానే జరగినది. అంే తపప  

ఈ ఏరాప టు ఙ్ఞ కకృషీ్టని చేత గాని ఋష్ట అయిన వాయ సుని చేత గాని 

జరుగలేదు. భగవ్దీగత లోని త్రపత్మ అధ్యయ యములోను ఙ్ఞ నన, భకి,ా 

కముి యోగములు  మూడు వ్రుసగా రావ్డము నీవు  గమనిరావు. ఈ 

విధంగా భగవ్దీగతలోని త్రపత్మ ఒకక  అధ్యయ యము కూడా 

సంపూముమీుగా ఒక సంక్షప ాభగవ్దీగతయే.] 

 

ఙ్ఞ ననాంు భక్త త పాంసుభాయ ం, ఫలమంకుర్గం త్రక్మా్ | 

క్ర్శమ వ ఙ్ఞ న   భక్త తభాయ ం, ఫలితం త్తయ గ ద్యసయ వ్ || 17.14|| 

[ మొకక  నీరు మరయు ఎరువుల సహాయంతో పెరగి వ్ృక్ష్మై 

ఫలములను ఇసాుంది. అలాగే రధనయగు కముి యోగము కూడా 

ఙ్ఞ ననము భకి ా సహాయముతో పెరగినపుడు మాత్రతమే  దివ్య మైన 

ఆధ్యయ తి్మ క ఫలములను ఇసాుంది. భావ్రూపమునన ఙ్ఞ ననము 

మరయు భకి ా తమంతట త్తమే త్రపతయ క్ష్ముగా ఏ ఫలిత్తలనూ 



ఇవ్వ లేవు. చివ్రదైన రధనయగు కముి యోగము రండు విధములు. 

1. కముి ఫలత్తయ గము, అంటే పనికి లభంచిన త్రపత్మఫలమును 

త్తయ గము చేయుట 2. కముి  సనాయ సము లేదా స్తవ్ను 

సమరప ంచ్చట.] 

 

త్రక్మో ఙ్ఞ న   భక్త త క్ర్మ ,   దశానాం పుర్దరే్ ే | 

రుక్తమ ణ్య ః క్ృషణ  లాభే చ, దృషాంత్తభాయ ం విమృశ్య త్తమ్ || 

17.15|| 

[ముంబయి నగముము గురంచి నీవు వినా పుప డు అది ఙ్ఞ నన యోగము 

లేదా తెలుసుకోవ్డము అవుతుంది. ఇది మొదటి మెటుట. దీని 

తరావ త నీవు ముంబయి నగముమునకు వెళ్యళ లని,  చూడాలని 

త్రపేముణ్ పెంచ్చకుంటావు, ఇది భకియాోగము అనబడే రండవ్ మెటుట. 

అపుప డు నీవు రైలేవ స్తటష్న్ కు నడురావు, ఇది కముి  సంనాయ సము. 

చివ్ముగా నీవు ముంబయికి టికెట్ కొంటావు అది కముి  ఫలత్తయ గము. 

కముి  సంనాయ సము మరయు కముి  ఫల త్తయ గములను కలిపి మూడవ్ 

మెటుట అగు కముి యోగము. దీనికి ఇంకొక ఉదాహముణ్ రుకిి ణి, త్తను 

నాముద( నాముద అంటే ఙ్ఞ ననమును ఇచ్చి వాడు అనే అము యిము 

ఉనా ది). నాముద ఋష్ట దావ ము ఙ్ఞ కకృషీ్టని గురంచిన వివ్ముములు 

రుకిి ణి తెలుసుకునా ది. ఇదే ఙ్ఞ ననయోగము. దీని తరావ త రుకిి ణి 

కృషీ్టని పటల ఉదేవ గభరతమైన త్రపేమ పెంచ్చకునా ది, ఇదే 

భకియాోగము లేదా భకి.ా భకి ాచేత త్రపేముణ్ పందిన రుకిి ణి త్రవాస్తన 

త్రపేమలేఖ్తో ఒక పురోహితుని  ఙ్ఞ కకృషీ్టని వ్దదకు పంపినది. ఇది కముి  

సంనాయ సము. పురోహితుడు శుభవాముతాో త్మరగి వ్చిి నపుప డు 

అతనికి తన బంగారు గొలుసు కానుకగా ఇచిి నది, ఇది కముి  

ఫలత్తయ గము.  కావున ఙ్ఞ ననము, భకి ామరయు త్రపతయ క్ష్ రధనయగు 

కముి యోగము (స్తవ్ + సమముప ణ్ము) అనేది ఆధ్యయ త్మి కత యందు 

సరయైన వ్రుసత్రకమము. గీతయందు చ్చపప బడిన ఙ్ఞ లకము 

త్రపకాముము (త్రశ్లయో హి..) ఙ్ఞ ననము అనేది రండవ్ దశ, భావ్రూప భకి ా

అనేది మూడవ్ దశ, మరయు త్రపతయ క్ష్ రధన అగు కముి యోగము 

నాలుగవ్ దశ. నాస్తకాులని ఆస్తకాులుగా మాముి డము అనేది ఆముంభ 



దశ. అభాయ సము లేదా త్రపవ్ృత్మ ా అనేది మొదటి దశ. రండు 

(ఙ్ఞజ్ఞన నము) మూడు (ధ్యయ నము లేదా భకి)ా మరయు నాలుగవ్ (కముి  

ఫల త్తయ గము అనగా కముి  యోగము) దశలు నివ్ృత్మనాి మాముగమును 

నిరి రాయి.  

త్రప్ేయ క్ వివర్ణ: - కముి  ఫల త్తయ గము కముి  యోగముగా ఈ గీత్త 

ఙ్ఞ లకములో చ్చపప బడుచ్చనా ది. దీని అము యిమేమి? అంటే, 

సంనాయ సులు జేయు కముి  సంనాయ సమును లెకక  జేయనటేలనా? 

దీనికి సమాధ్యనము: - గృహసుయిలు కముి  ఫల త్తయ గము మరయు కముి  

సంనాయ సమును చేయవ్లెను. సంనాయ సులు కేవ్లము కముి  

సంనయ సమును మాత్రతమే చేరారు. కావున, కముి  సంనాయ సమును 

చ్చపిప నచో కముి  ఫల త్తయ గము దానివెంట తపప నిసరగా రాదు. కముి  

ఫల త్తయ గమును చ్చపిప నచో దానివెంట కముి  సంనాయ సము 

తపప నిసరగా వ్చ్చి ను. ఇందువ్లన, కముి  ఫల త్తయ గ శబదమునకు 

కముి  యోగము (కముి ఫల త్తయ గము + కముి  సంనాయ సము) అను 

అము యిమును చ్చపప వ్చ్చి ను. కముి  సంనాయ స శబదమునకు కముి  

యోగము అను అము యిమును చ్చపుప టకు వీలు కాదు.] 

 

 త్రబహ్మ లోక్శ్చ  గోలోక్ః, ఫలే ఛాదైవ తి భక్ తయోః | 

ఫలాశా తు త్రప్వృతితసేా, నివృతితః ఫల వరితి్త || 17.16|| 

[ ఏడవ్ ఊముధవ  లోకము 'త్రబహి  లోకము' లేదా భగవ్ంతుని 

నిలయము మరయు  అంతకు పైన ఎనమిదవ్ లోకము 'గోలోకము' 

లేదా అతుయ నా తమైన ఫలము. ఇందులో భగవ్ంతుడే 

సవ యముగా భకాుల స్తవ్కుడు అవుత్తడు. ఈ విధంగా భకాుడు 

రండు ఫలములను పందుత్తడు. ఇదే యోగమాముగములో చివ్ర 

మెటుట. మొదటి ఫలితము, అదైవ త స్తదాధ ంతము, అంటే 

హనుమంతుని అవ్త్తముము వ్లె జీవాతి యే దైవ్ము అవుత్తడు. 

త్తనే భవిష్య త్ త్రబహి . అంటే త్రబహి  భవిష్య త్ లో హనుమంతునిలో 

విలీనము అవుత్తడు. రండవ్ ఫలము దైవ త స్తదాధ ంతము. 

ఇందులో జీవాతి  భగవ్ంతునికి యజమాని అవుత్తడు, 

గోలోకములో గోపికల వ్లె జీవాతి లు భగవ్ంతుని కంటే వేరుగా 



ఉంటారు. త్రపవ్ృత్మలాో (అభాయ సము అనబడే మొదటి దశ ), 

త్రపాపంచిక ఫలితముల మీద కోరక ఉంటుంది. అదే నివ్ృత్మలాో 

(రండు, మూడు మరయు నాలుగు దశలు) అయిే ఏ ఫలిత్తల 

మీద కోరక ఉండదు, ఎందుకంటే నివ్ృత్మలాో భకి ాఅనేది కేవ్లము 

భగవ్ంతుని పటల ఆకముణి్ కాముణ్ముగా ఏముప డుతుంది కాని ఇతము 

ఆకముణి్ల వ్లన కాదు.] 

 

యోగ మార్మగ మహా సదప , భక్య తః త్రప్తిఫలేపిస తమ్ | 

మహా నిత్రరే ణిక్య తసాయ ః, తదివ నా ఽఽక్ర్షణం ప్ర్మ || 17.17|| 

 

[భగవ్ంతుని చేరే యోగ మాముగములో, భకాుడు భగవ్ంతుని పై 

పెంచ్చకునా  భకికాి త్రపత్మగా ఏదైనా ఫలమును కోరుకోవ్డము 

ఎలాంటిది అంటే పముమపద సోపానపటములో  అత్మ పెదద సముప ము 

త్రమింగి త్రకింద పడటము  వ్ంటిది. ఊముధవ  త్రపగత్మని కలిగించే 

అతయ ంత పడవాటి నిచి్చ నయేమిటంటే, త్మరగి భగవ్ంతుడి నుండి 

ఏమీ కోముకుండా, కేవ్లము భగవ్ంతుని 

కళ్యయ ణ్గుణ్ముల  పటల  దృఢమైన ఆకముణి్, త్రపేమను  కలిగి 

ఉండటము.] 

 

నిత్రరే ణిక్య గుణ్ సస ర్మవ , సత్ రామ ణి షడా నః | 

ేహ్యయ వ దురుమ ఖై సస రాప ః, దుష్ రామ ణి వివేక్తనామ్ || 

17.18|| 

 [ ఒకవేళ వాటి మంచి ముఖ్ముల వైపు త్రత్మపిప ే, అనిా  గుణ్ములు 

మంచి ఫలిత్తలనే ఇరాయి. అవే గుణ్ములను వాటి 

చ్చడుముఖ్ముల వైపు త్రత్మపిప ే చ్చడఫలిత్తలను ఇరాయి. కావున 

త్రపత్మ గుణ్ముకూడా మంచిముఖ్ము వైపు త్మపప డము చేతనే 

మంచి ఫలితములను ఇసాుంది,  అలాగే త్రపత్మ గుణ్ము 

చ్చడమాుఖ్ము వైపు త్మపిప నపుడే చ్చడ ాఫలితములను ఇసాునా ది. 

కావున ఈ మాముగములో మంచి త్రకియలు అనేవి పైకి తీసుకెళ్ళళ  

నిచి్చ నలు, చ్చడ ా త్రకియలు అంటే  త్రకిందకు తోస్తవేస్త పాములు. 



ఙ్ఞ ననునన రధకులు ఆయా గుణ్ముల చ్చడు లేదా మంచి 

ముఖ్ముల ఆధ్యముముగా పాములేవో, నిచి్చ నలేవో 

నిముయీించగలరు.] 

 

పాీ చ నాస్తతకో భూయ్, గోపిక్య హ్నుమా పి | 

 రావత్తర్ వద్యయ గే, దైవ త్తదైవ త ఫలాదవ యే || 17.19|| 

[ ఇకక డ వ్రంీచిన యోగమాముగము సునా  నుండి +100 వ్ముకు 

కాకుండా, చాలా త్రకింద నుండి అంటే  -100 నుండి +100 వ్ముకు 

తెలుపబడినది. ఆముంభములో నాస్తకాుడు పాపకముి లు 

చేసాుంటాడు. ఆధ్యయ త్మి క మాముగములో నడచి చివ్రలో చేరుకోగల 

గమయ ము అతుయ నా తమైన గోపికల గోలోకము లేదా  హనుమంతుని 

వ్లె మోక్ష్ము పందిన జీవాతి లు పందెడి గోలోకము త్రకింద 

గల  త్రబహి లోకము. గోపికలు దైవ తము అను ఫలితములో 

ఉనాా రు, హనుమంతుడు  భకిఫాలముగా అదైవ తము పందారు. 

కావున యోగమాముగము ఎపుప డైనా వ్ముమాాన నరావ్త్తముమైన 

భగవ్ంతుడినే లక్ష్య ముగా కలిగి ఉంటుంది. ఏలననగా, గోపికలు 

మరయు హనుమంతుడు వ్ముమాాన నరావ్త్తముమునన కృషీ్టడు 

మరయు రాముడిని ఉపాస్తంచినారు. ] 

 

 గోలోక్ త్రబహ్మ  లోకౌ తౌ, బదా్య బదా గతౌ ఫలే | 

అబదా మోక్షా దధికో, బదా మోక్షో మహ్తతర్ః || 17.20|| 

 [ఏ త్రపాపంచిక బంధ్యలు లేనటువ్ంటి  హనుమంతుని వ్ంటి 

భకాులు త్రబహి లోకమును చేరుకుంటారు. అనేక బలమైన 

త్రపాపంచిక బంధ్యలు గల గోపికల వ్ంటి వారు గోలోకము చేముత్తరు. 

త్రపాపంచిక బంధ్యలు బలముగా ఉనా  వారు మోక్ష్ము పందడము 

అనేది  త్రపాపంచిక బంధ్యలు లేనివారు మోక్ష్ము పందడము కంటే 

చాలా కఠినమైనది. అందుకే గోపికలకు త్రబహి  లోకము కంటే 

ఎకుక వ్ ఫలితము ఇవ్వ బడినది. కాబటిట బలమైన త్రపాపంచిక 

బంధములు గల వారు మోక్ష్మాముగము గురంచి నిరుతా్త హ 

పడరాదు. ఎందుకంటే వారకి అతుయ నా తమైన దానికంటే 



అతుయ నా తమైన ఫలితమే లభసాుంది. ఇదెలా 

రధయ మవుతుందంటే, భగవ్ంతుని యందు బలమైన ఆకముణి్ 

లేదా భకితాో చాలా సహజముగా, తత్  క్ష్ణ్మే ఆకస్తి కముగా 

త్రపాపంచిక బంధ్యల నుండి విముకి ా పందడములో విజయము 

రధిరారు. త్రపాపంచిక బంధములు లేనపుడు భగవ్ంతునిపై 

బంధము బలమైన ఆకముణి్ముతో ఉండనవ్సముము లేదు. కానీ, 

త్రపాపంచిక బంధములు బలముగా ఉనా పుడు భగవ్ంతునిపై 

బంధము చాలా చాలా బలమైన ఆకముణి్తో ఉండవ్లస్త వ్చ్చి ను, 

అపుప డే, త్రపాపంచిక బంధములు తెగిపోవును. ఇందువ్లన, 

మొదటి ఉదాహముణ్ కనాా , రండవ్ ఉదాహముణ్లో 

అతుయ నా తమైన ఫలము లభంచినది. అనగా, హనుమంతుడు 

పందిన అతుయ నా త త్రబహి లోకము కనాా , అధికమైన గోలోకమును 

గోపికలు పందినారు.]  

 

ఇతి త్రైలోక్య గీత్తయం 'యోగమార్గ ఙ్ఞ న   యోగో' నామ 

సప్తదశాధ్యయ యః 

ఈ విధంగ త్రైలోక్య గీత యందు ప్దిహ్యడవ అధ్యయ యము 

అయి  'యోగమార్గ ఙ్ఞ న  యోగము' ప్రిసమాప్తము. 

 

 


