
త్రైలోక్య  గీత  
 

తృతీయ అధ్యయ యము 

యోగవిచారయోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

ఉచయ తే భగవద్గీతా, నామ్నా  భగవత స్స్త ుమః | 

భక్ తనామ్నా  క్థం గీతం, అనసూయాత్రి నందన! ||3.1|| 

 

[కుమారి త్రైలోక్య  ప్రశ్న :- 

ఓ అనసూయ అప్ి  నందనా! భగవద్గతీ భగవంతుని పేరు మీదుగా 

ప్ాయబడినది క్దా! 

ఈ ప్గంథమును త్రైలోక్య  అను ఒక్ భకుురాలి పేరు మీదుగా 

ప్ాయబడటమును ఎలా ప్రశ్ంసంచగలము?] 

 

త్రీ త్రీ త్రీ దతత సా్వ మి సమ్నధ్యనము:- 

 

క్ృష్ణనే క్వినా నైవ, తనాా మక్రణం క్ృతమ్  | 

క్ృతా వాయ సేన భక్త తన, భగవతీీ ర్త త క్యమినా ||3.2|| 

 

[అరుునునికి భగానుడైన శ్ర కక్ష్ణుడు ఉరదేశంచిన భగవద్గీతకు ఆ 

పేరు  క్ష్ణుడు ఇవవ లేదు. భకుుడైన యా సుడను ఋషి దావ రా ఆ 

ప్గంథ నామక్రణము జరిగంది. భకుుడైన ాు కీరి ునెపుడూ 

భగవంతునికి ఆపాదిస్తుు తరప  తనకు కీరి ు కాాలని కోరు.] 

 

ఏవమేవ యే యథా మ్నం, ఇత్యయ క్త త భక్ త కీర్తతదః | 

భగవానపి గీతేయం, తా నాా మ్నా  త్రాగపీర్తతమ్ ||3.3|| 

 

[ఇదే విధంగా భగవంతుు కూడా తన కీరి ునెపుడూ తనకు కాక్ 

తన  భకుులకే ఇావ లనుకుంటాు. భగవద్గీతలో 

భగానుు  తాను భకుుల ప్రిబంబమేనని చెపాప ు.(యే యథా 



మ్నం...). కావున ఈ గీతకు నీ పేరు ఇవవ బడింది. ఇదే విధంగా నేను 

ఇదివరకు లక్ష్మ ణ గీత, రోహిత గీత కూడా చెప్పప  ఉనాన ను. ] 

 

కుర్యయ దర్జున గీతేి, నామ క్ృష్ఃే దివో భువమ్్ | 

స త్రాప్తః కీర్తత వైర్యగ్యయ త్, నితయ  ్ త త్రత ప్ర్యఙ్ము ఖః ||3.4|| 

 

[ తాను గానం చేసన గీతకు క్ష్ణష్డ భగానుు భగవద్గతీ అని 

నామక్రణం చేయలేదు. ఒక్వేళ, తాను చేయవలసన అవసరం 

వచిి నట్లు అయితే, భక్ ువతస లుడగు క్ష్ణుడు అరుునుని కీరి ుని 

కాంక్షంచి ‘అరుునగీత’ అని నామక్రణం చేస ఉండెడిాు. ద్గని 

నామక్రణము భగవతీ్క రి ుని కోరుకునే భకుుడైన యా సునిచే 

భగవద్గతీయని పేరు పెటటబడినది. భగవంతుు తన 

దివయ లోక్మునుండి ఈ ప్కింది మరుయ లోక్మునకు 

అవతరించునపుు ఈ మరుయ లోక్ములో కీరి ుని కాంక్షంచు. 

ఏలననగా, తన లోక్ములో భకుులగు దేవతల మరియు ఋుల 

నితయ  శ్ర ు ప్తములచే కీరి ుయందు వెగట్ల చెంది ఈ 

మరుయ లోక్మునకు వచిి నాు కావున, మరల ఇచి ట కీరి ుని 

కాంక్షంచు.  

  
 

ఏక్దైవం హర్త రభ క్యతన్, త్రారథయన్ దూష్ణాత్యరః | 

స్స్హృద్ద్వ ా షి ప్థో రేక్–ప్థా తావనయ దాత్రితౌ ||3.5|| 

 

[ఒక్స్తరి శ్ర కవిుడ భగానుు నిరంతరాయంగా  తన 

శ్ర ు ప్తగానములను వినుట చేత  వెగట్లతో భూమి పైకి అవతారముగా 

రాాలనుకునాన రు. అతు తన భకుులందరినీ కూడా తనతో 

భూమిపై అవతరించవలసనది అని కోరారు. ఇంకా విశేష్ంగా 

కందరు భకుులు తనకు శ్ప్తువులై వచిి  తనను విమరిశ ంచి, 

దూషించి  తన ఇష్టమును నెరవేరి మని కోరాు.  భగానుు 

భకుులకు రండింటిలో ఒక్ అవకాశ్మును ఎంచుకోమనాన రు. 1. 



భకుులు భూమి మీద శ్ప్తువులుగా పుటిట తనను విమరిశ సూు , 

తనతో  యుదధంచేసూు  తనను కేవలం మూు జనమ లలో ిరిగ 

చేరవచుి ను.  2. మిగలిన రండవ అవకాశ్ం,  భూమి మీద తన 

భకుులుగా జనిమ ంచి, తమ ఆధ్యయ ిమ క్ స్తధనను ప్పారంభంచి, 

చిటటచివరగా ఏు జనమ లలో తనను చేరగలరని తెలిపారు. 

భకుులెవవ రూ మొదటి మారీానిన  ఎంచుకునే ధైరయ ం 

చేయలేక్పోయారు. కాని దావ రపాలకులైన జయ, విజయులు ఈ 

మారమీును ఎంచుకునాన రు. ద్గనిని అనుసరించి జయవిజయులు 

శ్ప్తువులైన హిరణ్యయ క్ష్ - హిరణయ క్శపులుగా, రావణ - 

కుంభక్రుడలుగా, శశుపాల - దంతవత్రకుులుగా మూు స్తరుు భూమిపై 

జనిమ ంచారు. ] 

 

అంతేయ  జను ని ోఽవరషత్, దూష్ణాని స తం గతః | 

రమతే య స్స్త ఖం దఃఖం, సమం యోగీ స గీయతే ||3.6|| 

 

[చివరిదైన మూడవ జనమ లో శశుపాలుు అివష్ణషిట వలె 

నిరంతరాయమైన దూష్ణభాష్ణములతో భగవంతుని ఎంతో 

సంతోష్పెటాటు. అందుకే శశుపాలుని ఆతమ  జ్యయ ి రూరమై 

భగానుని హష్ణదయంతో మమేక్మైంది. ఎవరైతే సుఖదుుఃఖాలను 

సమానంగా ఆనందిస్తు డో అతనిని యోగ అంటారు అని 

భగవద్గతీలో చెరప బడింది.   (సమతా ం యోగ ఉచయ తే…)] 

 

మధుక్షార్యశనిి త్రతే , సమ క్ష్ట స్స్ఖో యథా | 

తథా నితయ ం స రమతే, యథాహం జగదాత్రితః ||3.7|| 

 

[భోజనంలో త్కప్ప కారం రదారాాలను  ఒక్ మనిషి ఎలా ఆనందిస్తు డో, 

చలనచిప్తంలో సంతోష్క్ర సనిన వేశాలు,  దుుఃఖపూరితమైన 

సనిన వేశాలు  చూసూు  ఒక్ మనిషి ఎలా ఆనందిస్తు డో అదే విధంగా 

నేను మానావతారుడనై వచిి నపుు సుఖదుుఃఖాలను సమంగా 



ఆనందిస్తును. ఈ ప్రరంచంలో యోగ కూడా ఇలాగే 

సుఖదుుఃఖాలను సమంగా ఆనందిస్తుు.] 

 

ఏకైక్ం త్రక్మతః క్ృతాా , స్స్ఖదఃఖే సదా త్రపియమ్ | 

క్రోి జీవిన సత రా్య న్, సా భక్యతన్ నితయ  యోగినః ||3.8|| 

 

[ఒక్వేళ జీవుడొక్ు కంతకాలం పాట్ల పుణయ క్రమ లు, మరికంత 

కాలం పాట్ల పారక్రమ లు చేసనరప టికినీ, భగవంతుు ాని 

ఫలితాలను ఒక్దాని తరావ త ఒక్టిగా అమరిి  తన భకుులకు 

నిరంతరాయమైన సుఖం కాని, నిరంతరాయమైన దుఃఖం కాని 

విసుగెిుంచకుండా చేస్తుు. ఈ విధంగా తన భకుులు నిరంతరం 

సంతోష్ంగా ఉండి  యోగ వలె ఆనందంగా  ఉండే మారమీిస్తుు.] 

 

మిథాయ జీవో జగనిు థాయ , స్వా ంశో న చలచిత్రతవత్ | 

ప్రమ్నరథ సద్ద్క్ం తత్, తద్యయ గ ్సతదవయావశః ||3.9|| 

 

[చలనచిప్తంలో సంతోష్క్ర సనిన వేశాలు, దుుఃఖ పూరితమైన 

సనిన వేశాలు చూస ఒకేలా ఆనందించే ప్పేక్ష్కుని వలె, జీవుు 

సుఖదుుఃఖాలను సమంగా ఆనందించడమే యోగం 

అనబుతుంది. భగవంతుు ఇలా ఆనందించగలు. ఎందువలు 

అంటే భగవంతుు యథారమాైన సతయ ం, అయితే తన సష్ణషిట 

మాప్తం స్తపేక్ష్ సతయ ం. ప్పేక్ష్కునికి చలనచిప్తం కూడా స్తపేక్ష్ 

సతయ మే. కాని మానవుు  భగవంతుని సష్ణషిటలో ఒక్ చినన  సష్ణషిట 

భాగము మాప్తమే. కావున మానవుునూ స్తపేక్ష్ సతయ ము. కావున 

యథార ా సతయ మైన  ఈశ్వ రుు (సష్ణషిటని చూసేాు) 

చలనచిప్తమును (స్తపేక్ష్ సతయ మైనది) చూస ఆనందించినట్లు 

సష్ణషిటని చూస ఆనందించగలు కానీ స్తపేక్ష్ సతయ మైన మానవుు 

స్తపేక్ష్ సతయ మైన సష్ణషిటని అలా ఆనందించలేు. ఏ జీవుడైనా 

ఈశ్వ రుని వలె ఈ సష్ణషిటని వీక్షంచదలిచినట్లుతే, తన భకి ు కారణంగా 



భగవంతుని అనుప్గహమును పంది ఇట్లవంటి యోగమును 

పందగలరు.] 

 

యోగత్రాపితః త్రప్యుక్తతఽయం, తసయ  లాభే తదంశక్త | 

అరోగో భోగ మూలం చ, ోఽపి యోగీి క్థయ తే ||3.10|| 

 

 [ప్రి సందరభ ం లోనూ  యోగము అంటే రతంజలి 

సూప్త్కక్రించిన అష్టంగయోగము మాప్తమే కాదు. యోగము అంటే 

దేనినైనా పందడము. ఉదాహరణకు ధనయోగముుు అంటే 

సంరదను పందటము.  కాక్పోతే  యోగము అనే శ్బదమును 'భౌిక్ 

విష్యములను పందటం' కరకు కాకుండా స్తధ్యరణంగా 

భగవంతుడిని పందటము  లేదా ఆధ్యయ మి క్ మారంీలో 

విజయవంతంగా ముందుకు వెళ్తునన  ఒకీ క్ీ  ోపానమును 

ఒకీ క్ీ  యోగముగా ప్రయోగస్తుము. ఉదాహరణకు, భగవంతుని 

సేవ చేయుటకు "ఆరోగయ క్రమైన శ్రీరంలో ఆరోగయ క్రమైన బుదిధ" 

చాలా అవసరము. ఇదే అంశ్ము ప్పారంచిక్ సుఖాలను 

అనుభవించడానికి  కూడా అవసరమే. ప్రసుుతము 

జనులంతా  శారీరక్ మానసక్ ఆరోగయ ం పంది, తదాద వ రా ప్పారంచిక్ 

విలాస్తలను అనుభవించడానికి  తారప్తయరుతునాన రు. అంతే 

కాదు  ద్గనినే ారు యోగాభాయ సము  అని కూడా అంట్లనాన రు.] 

 

ఉప్మ్ననాబ్ుచత్రక్యణి, తీర్యత ా  బుదిిత్రప్మ్నప్ధ్య | 

మనః కుండలినీ దైవం, సహత్రసదళగం విశేత్ ||3.11|| 

 

[రతంజలి యోగమును పూరిుగా అపారంా చేసుకుంట్లనాన రు. 

అజా్ఞన జనులు చప్కాలను లేదా క్మలములను వెనెన ముక్ లేదా 

మేరుదండం పైన ఉనన ట్లట ఊహించి,  కుండలిని  పాము వలె 

వప్క్మారంీలో చప్కాలను దాట్లతూ రయనించి, తల పై 

భాగంలో  రరప్బహమ   కలువుండే సహప్స్తరమనే వేయి దళముల 

క్మలమును చేరునని ఊహిసుునాన రు. నిజ్ఞనికి ఇది ప్రత్కకాతమ క్ 



వర డన మాప్తమే. ప్పారంచిక్ బంధ్యల ప్రభావములను  దాట్లతూ 

తల పై భాగాన ఉనన  భగవంతుడిని చేరటం అంటే భగవంతుని 

వదదకు చేరి గల ఆధ్యయ మి క్ శ్ర ానమారంీ చూరగల మేధసుస  అని 

అరమాు.] 

 

మనిి చఛ క్త త వీచిసతత్, సరప సతరీ్య  దళాని చ | 

ోా చితం దైవరూప్ం చ, క్ృష్ంే మరతయ  ముని త్రిి తః ||3.12|| 

 

[మనసుస  అంటే చైతనయ ం. చైతనయ ం అనేది జడశ్కి ు 

రూపాంతరము. ఇది తరంగరూరము కావున సరప గిలో 

ప్రయాణిసుుంది. సహప్స్తరంలో  వేయిరేకుల క్మలం అంటే వేల 

కలది తరీ సంగత చరి ల దావ రా సతయ  నిరాద రణ చేయడము. 

అనగా, అనేకానేక్ చరి ల అనంతరం స్తధకుు సతయ మైన 

భగవంతుని, అంటే మానవులు తమ సజ్ఞి సంబంధిత 

దైవరూరమును అనేవ షించి అటిట నరావతారమునకు దగరీ 

కావడమే యోగము. చివరగా తెలిసేదేమిటంటే అనూహయ  

రరప్బహమ మును గాని రరమ సతయ రూరమును గాని మనం ఎరప టికీ 

చేరలేము. కాని ఆ అనూహయ  రరప్బహమ ం ప్రవేశంచినటిట, తమ 

జ్ఞిరూర సంబంధిత దైవమునే చేరవలస ఉనన ది. శ్ర కక్ష్ణుడు 

మానవరూరము ధరించిన దైవము, రరప్బహమ ము.  గోప్పక్లుగా 

వచిి న ఋులు మానవులు కావున ారిజ్ఞికి సంబంధించిన 

మానవ రూరంలో వచిి న శ్ర కక్ష్ణష్డ రరప్బహమ మును  తెలిసకని, 

ఆయన వదదకు చేరినారు.] 

 

మూలాధ్యరః త్రప్సూస్వత తో, మణిపూరో ధర్యంబువత్ | 

సా్వ ధిషా్ఠనో ఽనలః క్యమః, హృది పుత్రతోహయ  నాహతః ||3.13|| 

 

[అటటుగున ఉనన  మూలాధ్యర చప్క్ం తలిుకి,  దాని   పైన ఉనన  

మణిపూరము  తంప్డికి ప్రత్కక్లు. ఈ రంు ప్క్మముగా రష్ణథ్వవ  

తతువ ము, జల తతువ ములు. ఆకాశ్ం నుండి కురిసే వర షము అనే 



'తంప్డి యొక్ీ  శుప్క్ం' భూమి పైన కురియడం అంటే 'తలిు 

గరభ ంలో ప్రవేశంచడమే'. మొలకెతేు వితునాలే 

జనిమ ంచిన  శశువులు. ఈ రంు చప్కాలు తలిుదంప్ుల పైన గల 

ప్పేమకు ప్రత్కక్లు. ద్గని పైన గల స్తవ ధిషా్న చప్క్ము 

అగన తతువ ంతో కూడినందున ఇది కామమునకు 

మూలము.    జీవితభాగస్తవ మితో గల బంధమునకు ఇది ప్రత్కక్. 

ద్గని పైన ప్పేమకు నెలవైన హష్ణదయసా్తనము నందు ఉండేది 

అనాహతచప్క్ము. ఇది అతయ ంత దష్ణఢమైనది - ాయు తతువ ము. 

అందుకే ద్గనిని ఎవరూ దాటలేనిది అనే అరమాును క్లిగ ఉంది. 

ఇదే సంతాన బంధము.] 

 

విశుది్య వోయ మ వాచా హి, గురవో ్ న న ద్యషిణః | 

ఆ నా చితతం భినా రూప్–భినా దైవ త్రభమ్నసప దమ్  ||3.14|| 

 

[ద్గని పైన భాగంలో విశుదధ చప్క్ం ఉంట్లంది.     అనేక్మైన మిథాయ  

గురువుల సవ రం నుండి వెలువడే   అసతయ  బోధనలు ఆకాశ్ 

తతువ ము (శూనయ ము)నకు ప్రత్కక్లు. ద్గని పైన ఉండే ఆాాచప్క్ము 

మనసుస ను సూచిసుుంది. మనసుస  లోని అసంబదధమైన శ్ర ానము 

కారణంగా ఉనన  ఒక్ీ గానొక్ీ  అనూహయ  రరప్బహమ మునే అనేక్మైన 

దేవతలు దేవుళళ  రూరంలో ఉనన ట్లు ప్భమింరజేస, ారిలో ఒక్రు 

లేదా కందరు దైవరూపాలే మాప్తమే అసలైన దైవమని, ఆ 

దైవరూపాలనే ఇష్టరుతూ, మిగలిన రూపాలను దేవ షిస్తురు.] 

 

వయ ర్యథ  త్రభమం సదిచఛ ంి, చత్రక్ప్ద్యు ప్మ్నత్రభమః | 

ఆవరోత హి ితీరోషశి , భృంగ బ్ంధ్యయ వార్తజమ్ ||3.15|| 

 

[భగవంతునితో గల బలహీనమైన బంధం వలన ప్పారంచిక్ 

బంధ్యలను దాటలేని భకుులు ాసువమును తపుప దోవ రటిటంచి 

రూపందించిన మిథాయ  విధ్యనమే ఈ చప్కాలు, క్మలపుష్ప లు, 

కుండలినీ వప్క్గమనములు. ఈ చప్కాలకు ఆధ్యరమైనది 



వెనెన ముక్. వివిధ   ప్పారంచిక్ బంధ్యలకు కారణమైన చైతనయ ము, 

రూపాంతరమును చెంది, అనేక్ ప్పారంచిక్ బంధ్యలను శ్రసా్తప్పంచెడి 

మనసుగా మారే ప్క్మంలో, ఈ  రండింటి మధయ   వెనున పాము 

యానక్ం వంటిది.  ప్రరంచమనే సముప్దంలో ఈ చప్కాలు 

సుడిగుండాల వంటివి. సముప్దమును దాట్లటకు ఈదుతునన  

భకుునికి ఇవి ఎన్నన  ఆటంకాలు క్లిగస్తుయి. కంతకాలంపాట్ల ఈ 

చప్కాలు ఈదుతునన టిట భకుునికి సదివ న్నదం క్లిగస్తుయి, కాని 

చివరికి ముంచేస్తుయి.  ఈ ప్పారంచిక్ బంధ్యలు క్మలపుష్ప లతో 

కూడా పోలి తగనవి. ఎలాగంటే క్మలం నశ్రలుని (నలుపు తమసుస  

లేదా అజా్ఞనమునకు ప్రత్కక్) ప్భమరమనే జీాతమ ను  ఆక్రి షంచి 

తనవైపు లాగేసన తరుాత  ఆక్ర షక్  రప్తాలను మూస  చివరికి 

దానిని తనలోనే బంధిసుుంది. ఈ విధమైన ప్రత్కక్ రూర 

అంతరారమాును విశే ుషించి అరంా చేసుకోకుండా, తతువ వివరణలో 

పోలిక్ కోసం ఉరయోగంచిన ఉరమానాలనే, నిజమైన 

విష్యమని  ప్భమరుతునాన రు.] 

 

దతాత త్రతేయో యోగిర్యజో, యోగం జానాి క్తవలః | 

అనేయ  యోగం న జానంి, యోగమ్నయా విమోహితాః ||3.16|| 

 

[యోగరాజు అయిన దతాు ప్తేయుు మాప్తమే యోగమును తెలిసన 

ాు. తాను మినహా మరవవ రూ యోగము యొక్ీ  అరమాును 

వివరించలేరు. మిగతా ారి అజా్ఞనముకు మూలకారణమేదో అదే 

'యోగము'  యొక్ీ  అరమాును కూడా వప్కీక్రించి అసతయ  

విధ్యనమును బోధించి, ఫలితంగా ప్పారంచిక్ బంధ్యల మధయ  

ఆక్ర షణకు దారిత్కసుుంది.] 

 

యోగేన తసయ  జాయంతే, సరా యోగ విభూతయః | 

యాభిరా్య స్తతక్ విశా్వ సః, త్రాద్యయ  హి ఫలక్యక్షరః ||3.17|| 

 



[మహిమలకు మూలమైన అనూహయ  రరప్బహమ మును పందినాు 

మాప్తమే మహిమలు చూరగలు. వివరించడానికి వీలుకాని ఇటిట 

మహిమలు నాసుకులలో భగవంతుని యందు విశావ సమును 

క్లిగంచుటకు ఉరయోగరడతాయి, ఇవి ప్పలుా నికి  రలక్ మీద 

అక్ష్రాలు నేరప డి మొటటమొదటి ోపానము వంటివి. ] 

 

విదాయ  సంసథ ్సతతో ్ న న-భక్త త క్రు  దశ్వ త్రక్మ్నత్ | 

ఆస్తతక్యః క్షీణ విశా్వ స్వః, సా లాభా వా విభూిగ్యః ||3.18|| 

 

[రలక్ మీద ప్ాస అక్ష్రాలు నేరిి న ప్పదర ప్పలుా ు పాఠశాలలో, 

క్ళాశాలలో మరియు విశ్వ విదాయ లయములో ప్రవేశంచి పెనున  

మరియు పేరరును ఉరయోగస్తుు. ఇపుప డతనికి రలక్తో 

రనిలేదు. అదే విధంగా నాసుకుు ఆసుకుుగా మారిన ప్పదర 

మహిమలతో రని లేదు. ఆసుకునికి ఇపుప ు కావలసనది ఆధ్యయ ిమ క్ 

శ్ర ానము (శ్ర ాన యోగము), భకి ు (భకి ు యోగము) మరియు స్తధన (క్రమ  

యోగము) అన బడే  ప్క్మము పాఠశాల, క్ళాశాల, 

విశ్వ విదాయ లయము లాంటివి. ఒక్వేళ ఆసుకులు కూడా మహిమలు 

చూడగోరుతునాన రు అంటే మాప్తము ారికి భగవంతునిపై 

పూరడవిశావ సం అయినా లేకుండా ఉండి ఉండాలి లేదా ఆ 

మహిమశ్కి ుని తమ ప్పారంచిక్ సమసయ ల రరిష్ీ రమునకు 

ఉరయోగంచే ఉదేదశ్మైనా ఉండి ఉండాలి.] 

 

సరేా ఽప్య నేయ  తతదిా భూతేః,  త్రాధ్యనయ  మ్నది ద్యష్తః | 

శంక్ర దాా రయానం తత్, నోఽలం న చ తథా పుర్య ||3.19|| 

 

[ఈ రోజులోు  ప్రి ఒక్ీ రూ నాసుకులు లేదా ఆసుకులే అయినా 

మహిమల దావ రా తమ ప్పారంచిక్ సమసయ ల 

రరిష్ీ రం  పందాలని కోరుారే. అందుకే నేను మహిమల యొక్ీ  

ప్పాముఖయ త తెలుపుతునాన ను. ప్రి రని ఆరంభంలో దోష్ములతో 

కూడి ఉంట్లంది ఎలాగంటే అగన  పగతో ఆరంభం అయినట్లు. 



ఇరప టి క్లియుగంలో ఆధ్యయ ిమ క్త శ్రసా్తయి అతయ ంత హీన దశ్లో 

ఉంది. ఒక్పుప ు ఆదిశ్ంక్రులు మూస గడియ వేసన తలుపుల 

నుండి మండన మిప్శుని ఇంటి లోనికి ప్రవేశంచుట ఇపుప ునన  

మనం చూసేు గనక్ శ్ంక్రులు భగవంతుని అవతారమని 

నమమ డానికి అదొక్ీ టే సరిపోయేది. అతనితో సుద్గరఘ 

చరిో రచరి ల శ్రజా్ఞనయోగం దావ రా తాను భగవంతుడేనని 

నిరాధ రించే అవసరమే మనకు ఉండేది కాదు. కాని ఆనాు 

మండనమిప్శునితో పాట్ల ఉనన  జైమిని మరియు యా సుల ారు 

ఆదిశ్ంక్రులు ప్రదరిశ ంచిన మహిమకు ఎలాంటి ప్పాధ్యనయ తను 

ఇవవ కుండా సుద్గరఘ చరిో రచరి ల తరావ త మాప్తమే ారిని 

భగవంతుడైన అవతారపురుునిగా అంగీక్రించారు. క్లియుగం 

రాక్ ముందు ప్రి ఒక్ీ రూ గొరప  భకుులై ఉనన ందున సహజరీిగా 

ారికి మహిమలు చేసే శ్కి ు ఉండేది. కావున ఆ రోజులలో 

దివయ తవ ము  అనేది మహిమల ప్రదరశ న ఆధ్యరంగా కాకుండా శ్ర ాన 

యోగము, భకి ుయోగము మరియు క్రమ  యోగము దావ రానే 

నిర డయింరబడేది.] 

 

అనూహ్యయ  గమయ తే తాభిః, దైతయ శి  తప్స్వ త్రవజేత్ | 

దైవేన ద్గయతే యాభిః, ్స్వథ ప్య తే నోహయ  ఈశా రః ||3.20|| 

 

[అనూహయ  రరప్బహమ ముచే ప్రదరిశ ంరబడిన మహిమలను చూస 

ఆసుకులుగా మారతారని ఆశంచినరప టికీ, ారు తమ 

మూరఖసవ భావంతో, ఇంతకాలంగా తమలో గూు క్టిటన 

అంధవిశావ సం కారణంగా నమమ లేక్ పోతునాన రు. నిజ్ఞనికి 

అదుభ తమైన మహిమల ప్రదరశ న అనునది దానికి మూలకారణం 

అయిన అనూహయ  రరప్బహమ మునే సూచిసుుంది. అయితే 

కనిన స్తరుు రాక్ష్స ప్రవష్ణిు గలారు కందరు, తమ మొండి 

తరసుస ల దావ రా భగవంతుడి నుండి పందిన వరముల చేత 

కనిన  మహిమలు ప్రదరిశ ంచగలరు. దానవులు తమ రాక్ష్స 

ప్రవష్ణిుని ప్రక్ీ న పెటిట అనూహయ  రరప్బహమ ము యొక్ీ  ఉనికిని 

విశ్వ సంచారు కావున భగవంతుు ారికి అట్లవంటి శ్కి ుని ఇస్తుు. 



వరము దావ రా పందిన మహిమలు ప్రదరిశ ంచి, రాక్ష్సులు 

భగవంతుని ఉనికిని చెరప క్నే చెబుతునాన రు. ఇది మంచి 

ప్రయోజనము కావున భగవంతుు ద్గనిని ప్పోతస హిసుునాన ు.] 

 

ఇి త్రైలోక్య గీతాయాం యోగవిచారయోగో నామ 

తృతీయాధ్యయ యః 
 

ఈ విధంగ్య త్రైలోక్య గీత యంద 

 తృతీయ 

అధ్యయ యము     'యోగవిచారయోగము'  ప్ర్తసమ్నప్తము. 


