
జయ గురు దత్త సా్వమి.  

 
తౖె్రలోక్య గీత	 

రెండవ అధా్యయము 

కర్త వ్య తత్త ్వయోగము 

 
 

తౖె్రలోకా్య ఉవాచ:- 

 
వేణుగోపాలకృషా్ణ ఖ్య!, హే దతా్త తే్ర య! సదు్గ రో ! || 

అంశానాం తత్త ్వమాఖా్యహి, దౖెవసేవా సముద్యమే ||2.1|| 

 
[కుమారి తౖె్రలోక్య ప్ర శ్న: 

 
ఓ దతా్త తే్ర య భగవానుడా! 

వేణుగోపాలకృష్ణ  యని పేరు గల దివ్య ప్ర బోధకా! 

ఈ విప్ల వాత్మక దౖెవ కార్యక్ర మ తత్త ్వమేమి? దాని ముఖ్య విషయములేవి?] 

 
శీ్ర  శీ్ర  శీ్ర  దత్త  సా్వమీ ఉవాచ:- 

అమృతానందమయా్యస్త ్వం, విశ్వవిదా్యలయ సి్థ తా | 

శాంతిపే్ర మసువ శా్ఛతా్ర , విశ్వ శాంతిం విలోకయ ||2.2|| 

 
[శీ్ర  దత్త  సా్వమి వివరించారు:- 

 
ఓ తౖె్రలోక్య! లోకమంతటా శాంతి, పే్ర మలను ప్ర చార, ప్ర తిష్ఠ లు చేసు్త న్న  మాతా 

అమృతానందమయీ దేవిగా పిలువబడే దివ్యమౖెన అమ్మ సా్థ పించిన 



విశ్వవిదా్యలయంలో నీవు చదువుకునా్నవు. నేడు విశ్వశాంతి కొరకు  విశ్వము ఎలా 

పరితపిసు్త న్నదో చూడరాదా!] 

 

అశాంతేః కారణం పాపం, సర్వతౖె్రకత్ర  వా భువి| 

దండభీతేః పునర్ద ృశా్య , ప్ర శాంతి స్సర్వ జీవినామ్ ||2.3|| 

 
[వ్యకి్త గత సా్థ యిలో, విశ్వసా్థ యిలో దుఃఖము, మానసిక పీడలకు 

కారణము  అధర్మవర్త నము మరియు పాపకర్మలు. ప్ర తి మానవుడు తాను చేసిన 

పాపకర్మలకు గాని అధర్మ కర్మలకు గాని శిక్ష అనుభవింపక తప్పదనే సత్యమును 

జీరి్ణ ంచుకున్నపు్పడు అంతటా శాంతి సా్థ పించబడును.] 

 
ప్ర భుతా్వవిష్కృతా భీతిః, పాపినో దండనోజి్ఝ తాః | 

నా్యయాలయేషు చోతో్కచౖెః, నా్యయవాది బలౖెరపి ||2.4|| 

 
[ఏ రాజ్యములోనౖెనా, ప్ర భుతా్వలు పాపకర్మలకు వేయబడు శిక్షలను ప్ర దరి్శంచి 

పాపము చేయుటకు భయము కలిగించాలి. కాని ప్ర సు్త తం పాపము చేసినవారు తమ 

నా్యయవాదుల  తెలివితేటలతో కొని్నసారు్ల ,  కోరు్ట లు, పోలీసుశాఖలలోని అవినీతి 

సహకారంతో కొని్నసారు్ల  తపి్పంచుకోగలుగుతునా్నరు.] 

 
అనూహ్య దౖెవశకే్త శ్చ, ప్ర త్యయః పాప దండనే | 

అవశ్యం సా్థ పనీయో దా్ర క్, యేనౖెవ ధర్మ సంసి్థ తిః ||2.5|| 

 
[అనూహ్య పరబ్ర హ్మము ఉన్నదనే ఙా్ఞ నముతో బాటు అనూహ్య రీతిలో తాను జీవుల 

పాపకర్మలకు శిక్షలను అనుభవింపజేయగలడనే ఙా్ఞ నమును తక్షణము  విశ్వమంతటా 

ప్ర చారము చేయాలి్సన అవశ్యకత చాలా ఉంది. ఈ విధంగా  మాత్ర మే లోకంలో 

ధర్మము ప్ర తిషి్ఠ ంపబడుతుంది.] 



 
ఆశాకృషా్ట  న జానంతి, శాంతిమూల్యం భయా 	 ది్వనా | 

అవశ్యంభావి దండస్య, నోహ్య దత్త స్య సంప్ర తి ||2.6|| 

 
[ధర్మము సా్థ పించబడితేనే శాంతి నెలకొంటుంది, మరియు విశ్వశాంతి 

సా్థ పించబడుతుంది. ఈ విధంగా ప్ర తి మానవునికి సంతోషం అందుతుంది. కాని 

మానవులలో నియంత్ర ణ లేని కోరికల కారణంగా శాంతి విలువను తెలుసుకోలేక 
పోతునా్నరు. కావున మానవులు చేసిన పాపకర్మలకు తాము అనుభవింప జేయగల 

శిక్షలంటే భయం కలిగించగల ఒకే ఒక్క మార్గ మే అనూహ్య పరబ్ర హ్మమునకు మిగిలిన 

ఏకౖెక పరిషా్కర విధానము .] 

 
కేవలం లౌకికం నేదం, దౖెవాత్సృష్ట ం జగత్సమమ్ | 

పరిశ్ర మ ఇవౖెకేన, శాంత్యభీషే్ట న యుజ్యతే ||2.7|| 

 
[ఈ కార్యం కేవలం లోక సంబంధ విషయం మాత్ర మే కాదు, వాస్త వానికి లోతుగా 

భగవంతునికే సంబంధించిన విషయం. విషయం ఏమిటంటే ఒక పారిశా్ర మిక వేత్త  పరిశ్రమ 

నిరి్మంచినటు్ల  భగవంతుడు ఈ లోకాని్న సృషి్ట ంచినాడు. సహజంగానే పారిశా్ర మిక వేత్త  
తన పరిశ్రమ  శాంతియుతంగా నడవాలనుకుంటాడు. అదే విధంగా భగవంతుడు తను 

సృషి్ట ంచిన విశ్వం శాంతియుతంగా ఉండాలనుకుంటాడు.] 

 
శాంతిలక్ష్య కి్రయార్థ స్య, పరతే్ర హ చ తుష్యతి | 

ఈశ్వర స్స సుఖీ జీవ-లక్ష్యమేతది్ధ  కస్యచిత్ ||2.8|| 

 
[ఏ ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ న ప్ర చారం దా్వరా భగవంతుడికి ఇష్ట మౖెన శాంతి సా్థ పన జరుగగలదో 

అటి్ట  కార్యక్ర మములో అంకిత భావంతో పాలొ్గ న్నవారు స్వయంగా భగవంతుని సంతోష 

పెటి్ట న వారవుతారు. ఎవరి కారణంగా భగవంతుడు  సంతోష పడతాడో  వారు ఈ 

లోకంలో సంతోషంగా ఉండగలరు, మరణానంతరం పౖె లోకాలలోనూ సంతోషంగా 



ఉండగలరు. లోకంలోని జీవాత్మలని్నంటికీ ఉండగల ఒకే ఒక జీవితలక్ష్యం భగవంతుడికి 
ఆనందమును అందించడమే.] 

 
స నాస్త ్యపి ధర్మ మతిః, మిథా్య నాసి్త క భాషితా | 

పృచా్ఛమో వయమప్యత్ర , కా హానిః పాపకర్మణా? ||2.9|| 

 
[నాసి్త కుడు అనూహ్య పరబ్ర హ్మము ఉన్నదని నమ్మక పోయినా తాను ధర్మమును, 

విలువలను వీడనని ఎలాంటి పాపము చేయనని పలుకుతాడు. ఇది కపటమౖెన భావన. 

పాపకర్మలను దండించ గల అనూహ్య పరబ్ర హ్మము లేదని తెలిసే్త  నా మనసు కూడా 

పాపం చేసూ్త , విశ్వంలోని  సుఖములను అనుభవించడంలో  తపే్పమిటి? అని 

అంటుంది. ప్ర తి పాపమునకు తగిన శికే్ష  లేదు అని తెలిసినా కూడా ఆ పాపమును 

చేయకపోవుట చేత, వాటి ఫలితంగా పొందగల ఇహలోక సుఖాలను 

వదులుకోవడం   మూర్ఖ త్వమే అవుతుంది. కావున అనూహ్య పరబ్ర హ్మము తన 

అనూహ్య విధానంతో  పాపకర్మలకు శిక్ష విధిసూ్త  పాపకర్మలను నియంతి్ర సు్త ంది.] 

 
విభూతిః కలితా మానా్య, నోహా్యసి్త తే్వ మృషా క్వచిత్ | 

అపవాదేన సిదా్ధ ంతః, ఛిన్నః కిం? తని్నరూప్యతామ్ ||2.10|| 

 
[అనూహ్య రీతిలో కనపడే మహిమలు స్పష్ట ంగా  అనూహ్య పరబ్ర హ్మ యొక్క ఉనికిని 

చాటుతాయి. ఈ కారణం చేత నాసి్త కులు అనూహ్య మహిమలను ఏవో కలి్పత 

నిరూపణలతో అసత్యమని చూపాలనుకుంటారు. కొందరు చేతివాటం దా్వరా చేసిన 

పనులనే మహిమలు అని చూపవచు్చను. ఇందుకొరకు  అని్న మహిమలు 

అసత్యమనడం సమంజసమా? కొందరు పరీక్షలో కాపీ కొటి్ట నారని మొత్త ంమీద పరీక్షల 

విధానమే రదు్ద  చేసా్త రా? వ్యవస్థ లో జరిగే అవినీతిని ప్ర త్యక్షంగా తపు్ప 
అని  నిరూపించాలి.] 

 



హస్త భ్ర మే భస్మ తచే్చత్, విదేశే జాయతే కథమ్ | 

అమృతం చ ఘటాత్ భస్మ, జాతం బహు ఘటశి్ర తమ్ ||2.11|| 

 
[ఒకవేళ  చేతి వేళ్ల  మధ్య విభూతి మాత్ర  ఉంచి చేయి ఊపుతూ విభూతిని 

సృషి్ట ంచారని అసత్య దృశ్యప్ర చారం చేసే  నాసి్త కులు, ఫోటోల నుండి నిరంతరాయంగా 

విభూతి రాలుతుండటం, భకు్త ల ఇళ్ళలో్ల  ఫొటోల నుండి అమృతం 
వరి్ష సు్త ండటం,  విదేశాలలోనూ ఇలాంటివి జరిగినపుడు వాటిని ఎలా వివరిసా్త రు? శీ్ర  
సత్యసాయి బాబా ఒక కుండ విభూతి నుండి అనేకమౖెన  కుండల కొదీ్ద  విభూతిగా 

హెచి్చంచబడిన మహిమ గురించి  నాసి్త కులు వివరించాలి.] 

 
విఙా్ఞ నీ మౌన మాధతే్త , నాసి్త కాః పూర్వ నిశ్చయః | 
ఆశ్ర వే జీవనం సౖె్వరం, పాపిభగ్నం భవేదితి ||2.12|| 

 
[శాస్త ్రవేత్త లు మహిమల పట్ల  మౌనంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే మహిమలు 

సత్యమౖెనవనీ, అయినప్పటికీ మానవులు తర్కవిశే్ల షణతో వాటి అంతరి్నహితమౖెన 

రహస్యం అందుకోలేరని తెలుసుకొంటారు. కాని నాసి్త కులు మహిమలను పరీకి్ష ంచక 
ముందే వానిని మోసము అని లేదా ఇంద్ర జాలమని నిరా్ధ రణ చేసా్త రు. 

నాసి్త కులకు  నిజానికి మహిమలంటే భయం, ఎందువలన అంటే ఒకవేళ తాము 

మహిమలను ఒపు్పకొంటే అందుకు మూలమౖెన అనూహ్య పరబ్ర హ్మను 

అంగీకరించవలసి ఉంటుంది. అనూహ్యమౖెన రీతిలో పాపకర్మలకు భగవంతుడు విధించే 

దండనను కూడా అంగీకరించాలి్స ఉంటుంది. తదా్ద ్వరా లోకంలో నాసి్త కులు 

గడుపుతున్న సే్వచా్ఛపూర్వక జీవితంలో,  అని్నరకాలౖెన పాపకర్మల దా్వరా 

సంపాదించుకున్న సుఖభోగములను తాము వదులుకోవాలి్స వసు్త ంది.] 

 
మౌనం సాధు యతస్త ది్ధ , మౌన వా్యఖే్యయ ముచ్యతే | 

పా్ర గేవ నాసి్త కమతం, మూఢమాగ్ర హ నిషు్ఠ రమ్ ||2.13|| 



 
[మహిమల పట్ల  శాస్త ్రవేత్త లు ప్ర దరి్శంచే మౌనం నిజానికి పరబ్ర హ్మ యొక్క అనూహ్య 
తత్త ్వమును పరిపూర్ణ ంగా తెలియజేసు్త ంది. అనూహ్యమౖెన భగవంతుడగు 

పరబ్ర హ్మమును వివరించగల ఏకౖెక మాధ్యమం (సాధనం) మౌనం. మేము విఙా్ఞ న 

శాస్త ్రమునకు అభినందనమును తెలుపుతునా్నము. నాసి్త కులకు మాత్ర ం కాదు, 

ఎందువల్ల  అంటే వారు మహిమలను మును్మందుగానే ఎలాంటి విచారణ జరుపకుండా 

మహిమలను శోధించకుండానే వాటిని నిరాకరిసా్త రు.] 

 
మరా్యదా సంస్కృతే రో్ల కే, విఙా్ఞ నం మతముచ్యతే | 

పరబ్ర హ్మ ప్ర మాభంగో, న దోష స్సర్వసంగతే ||2.14|| 

 
[ఙా్ఞ న ప్ర పంచంలో సూటిగా గంభీరంగా వ్యవహరిసు్త న్న కారణంగా విఙా్ఞ న శాస్త ్రము 

వివిధ ప్ర పంచ మతములలో ఒకటిగా అంగీకరించబడుతుంది. అనూహ్య పరబ్ర హ్మను 

విశే్ల షించుటలో విఙా్ఞ న శాస్త ్రం విఫలమయింది ఎందువల్ల  అంటే అనూహ్య 
పరబ్ర హ్మ,  అనూహ్యమౖెనది కదా. ఊహించదగిన ఈ విశ్వంలో మాత్ర ం విఙా్ఞ న 

శాస్త ్రమే  ఉత్త మ అధికారి.] 

 
సిదా్ధ ంత మాత్ర  స్త రో్క హి, న ప్ర యోగా ద్ధ ్వనిరు్గ ణః | 

ఆకాశసే్యతి నో సాధుః , వాతాణుభిః స నీయతే ||2.15|| 

 
[పురాణ తత్త ్వవిధానము సిదా్ధ ంతపరమౖెన ఙా్ఞ నమౖెనందున,   ప్ర త్యక్ష  ధు్ర వీకరణ 

చేయనందున కొని్న దోషములను ప్ర దరి్శసు్త ంది. ఉదాహరణకు శబ్ద ము ఆకాశము 

(శూన్యము) యొక్క గుణము అనే పూర్వ తర్క ప్ర తిపాదన సరౖెనది కాదు,  ఏలననగా 

శబ్ద ము శూన్యంలో ప్ర యాణించలేదు. శబ్ద ము ప్ర యాణించాలంటే వాయువు లాంటి 

మాధ్యమం తప్పనిసరి. విఙా్ఞ న శాస్త ్రం ప్ర యోగబలం దా్వరా ఇలాంటి పురాణ తర్క 

దోషాలను సరిచేయగలదు.] 

 



చిదై్ద వమితి దోషోఽయం, జడశకి్త  కి్రయాకృతేః | 
నాడీషు పరిణామేన, శు్ర తేరన్యని్నషేధతః ||2.16|| 

 
[పురాణ తత్త ్వవిధానము ననుసరించి పలువురు ఆధా్యతి్మక సాధకులు చౖెతన్యమును 

భగవంతుడని విశ్వసించారు. కాని విఙా్ఞ న శాస్త ్రము చౖెతన్యమును జీవోత్పన్న అంశంగా 

ఇలా నిర్వచించింది. జీవులలో జీరి్ణ ంపబడిన ఆహారం, కణభాగమౖెన మౖెటోఖాండి్ర యాలో 

ఆకీ్సకరణం చెందడంతో విడుదలౖెన జడశకి్త  (ఇనర్ట ్ ఎనరీ్జ ) యొక్క  విశేషమౖెన 

కార్యరూపమే చౖెతన్యము అని  అభివరి్ణ ంచింది. జడశకి్త  మెదడులోని నాడీ వ్యవస్థ కు 

పంప బడినపుడు పొందిన రూపాంతరమే చౖెతన్యము. విఙా్ఞ న శాస్త ్రము భగవంతుడిని 

నిర్వచింపలేక పోవచు్చను. కాని సృషి్ట లోని ఆయా అంశాలు  భగవంతుడు కాదని 

శాసీ్త ్రయంగా నిరూపించడంలో సఫలమౖెంది. సృషి్ట ంచబడిన ఏ అంశమూ భగవంతుడు 

కాదని వేదాలు ప్ర మాణీకరించాయి. (నేతి  నేతి...) ఎందువల్ల  అంటే భగవంతుడు 

ఊహలకు అందనివాడు, అనూహ్యమౖెన వాడు. ] 

 
దుఃఖహేతో రఘా ను్మకి్త ః, ఙా్ఞ న	 తాప కి్రయాచు్యతేః || 
మహావకాశ ఏవాయం, దౖెవానుగ్ర హ సంచితః ||2.17|| 

 
[అని్న దుఃఖాలకు కారణము తమ తమ పాపకర్మలు. ఒకవేళ పాపకర్మలు 

పునరావృతం చేయకపోతే (మళీ్ళ చేయకుంటే) ఇంతకు ముందు చేసిన 

పాపకర్మలని్నంటికి అనుభవించవలసిన శిక్షలు  కూడా తొలగింపబడుతాయి. మొదట 

పాపకర్మ విశే్ల షించగల ఙా్ఞ నం పొందడం, తదుపరి దాని పట్ల  పశా్చతా్త పం చెందడం, 
చివరికి అటి్ట  పాపం మళీ్ళ చేయకపోవడం అనే విధానక్ర మమును అనుసరించుట దా్వరా 

జీవాత్మ పునరుద్ధ రణ చెందగలదు. ఇది అత్యంత దయామయుడౖెన 

భగవంతుని  కరుణ కారంణంగా జీవులు పొందిన ఉత్కృష్ట మౖెన వరము.] 

 
నాసు్త ్యపాయో ఽన్యథా పో్ర కా్త త్, యుజ్యతే దండనం యతః | 



అపునః కరణాయౖెవ , సిదే్ధ  దండో వృథా పునః ||2.18|| 

 
[ఇంత కంటే పురాకృత పాపములతో పాటు వర్త మాన పాపఫలితములను నివారించగల 

మరొక మార్గ మేదీ లేదు. ఈ విధానము తర్కయుక్త మౖెనది, ఎందువల్ల  నంటే 

పాపకర్మలు ఇక మీదట చేయనపుడు, పూర్వము చేసిన పాపకర్మలకు  శిక్షలు 

అవసరము లేదు. కారణమేమంటే భగవంతుడు విధించే ఏ శిక్షలౖెనా జీవునిలో పరివర్త న 

తీసుకురావడం దా్వరా లోకంలో అటువంటి పాపకర్మ తిరిగి చేయకుండా చూడటమే 

తాత్పర్యము.] 

 
దండదోషోఽసి్త  యేనాయం, న చిరం పరివరి్త తః | 

విముకో్త  దండితశో్చరః , పునశో్చరో గుణావృతేః ||2.19|| 

 
[దండనము లేదా శిక్ష కూడా ఒక దోషం కలిగి ఉంది. జీవునిలో ఇది శాశ్వతమౖెన మారు్ప 
(తపు్ప ఇకపౖె చేయరాదు అనే నిర్ణ యం) తీసుకురాలేదు. శిక్ష పొందిన కొంతకాలం వరకు 

మాత్ర మే ఆ ప్ర భావం ఉంటుంది. తీవ్ర మౖెన శిక్ష పొందిన ఒక  దొంగ కొంతకాలం వరకు 

మాత్ర ం దొంగతనం చేయడు. తరా్వత తన చుటు్ట పక్కల పాపముచేయుటకు గల 

అనుకూల వాతావరణం వల్ల  పే్ర రణ పొంది తిరిగి అతడు ఆ పాపమును చేయుట 

ఆరంభిసా్త డు.] 

 
ఙా్ఞ నం పాపం దహతే్యవ, శాశ్వతం దౖెవభీతిదమ్ | 

ఈశ్వర పీ్ర త ఏతేన, సేవకాయ నిరంతరమ్ ||2.20|| 

 
[ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ నము జీవునిలో గల పాపప్ర వృతి్త ని సమూలంగా కాలి్చ వేసు్త ంది కావున 

కేవలము ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ నమే జీవునిలో శాశ్వత పునరుద్ద రణ చేయగలదు. ఆధా్యతి్మక 
ఙా్ఞ నముతో పాటు భగవంతుడు తమ ప్ర తి పాపమునకు నిష్పక్షపాతంగా శిక్ష తప్పక 
విధిసా్త డనే భయము కూడా అనుభవమౖెతే అపు్పడు జీవునిలో తప్పక శాశ్వత పరివర్త న 

కలుగుతుంది.  ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ నము ఒక్కటే లోకంలో భగవంతునికి  ఇష్ట మౖెన జీవుల 



పునరుద్ధ రణ విధానము.  భగవంతుడు అమితంగా శాశ్వతంగా ఇష్ట పడేదేమిటంటే 

జీవాత్మ చేసే ఆధా్యతి్మక ఙా్ఞ న ప్ర చారము అనబడే భగవతే్సవయే.]  

ఇతి తౖె్రలోక్యగీతాయాం దౖెవకర్త వ్యయోగో నామ ది్వతీయాధా్యయః 
 ఈ విధముగా తౖె్రలోక్యగీత యందు 'కర్త వ్య తత్త ్వయోగము' అను 

ది్వతీయాధా్యయము ఇంతటితో సమాప్త ము. 

 


