
త్రైలోక్య గీత 
 

చతురా్థధ్యయ యః - నాలుగవ అధ్యయ యము 

ఙ్ఞ న    భక్త ిక్ర్మ  యోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ: 

క్తిం ఙ్ఞ న  భక్తకి్ర్థమ  ః, దతి! బ్రూహి సవిసరి్మ్ | 

సప షా్టక్ర్షక్ వేదింతిం,   పశ్యయ మి భువి క్వ చిత్ ||4.1|| 

 

కుమారి త్రైలోక్య  అడిగినది: - 

ఓ దతా్త! ఙ్ఞ నను, భక్త,ా క్ర్మ లనగా ఏమి? దయచేసి తమరు 

సవిసా్తర్ుగా వివరిించిండి. ఇింతగా  సప ష్టమైన ఙ్ఞ ననుు 

ఇింతటి ఆక్ర్ షణీయమైన ఆధ్యయ త్మమ క్ ఙ్ఞ ననుు నేు ఈ భూమిపై 

మరెక్క డా చూడలేదు. 

 

బ్రీ బ్రీ బ్రీ దత ిస్వవ మి సమాధ్య ము - 

 

ఙ్ఞ న ే తే మహతీ బ్రరదా, సద్గురః బ్రేర్ణాయ యా | 

సప షా్టక్ర్షణ హేతుసి్త, సతయ ిం ఙ్ఞ న   మితి బ్రుతిః ||4.2|| 

 

నీకు ఆధ్యయ త్మమ క్ ఙ్ఞ ననునిందు మకుక వ ఎకుక వ. ఆధ్యయ త్మమ క్ 

ఙ్ఞ నను నేరుు కొుటకు శిష్యయ లు ఇటువింటి శ్రదధ క్నబరిు తే, దివయ  

శ్రబోధకులకు మరిింతగా ఆధ్యయ త్మమ క్ ఙ్ఞ ననుు వివరిించాలనే 

స్ఫూ రి ాక్లుగుతింది. నా ఆధ్యయ త్మమ క్ ఙ్ఞ ననులో సప ష్టత మరియు 

ఆక్ర్ షణరక్తకా్త గల ఏకైక్ కార్ణు ఇది రరిపూర్ణమైన సతయ ు 

కావటమే. ఇింతకు మిించిన కార్ణు ఇింకేదీ లేదు. ఎలలప్పప డూ 

ఆధ్యయ త్మమ క్ ఙ్ఞ నను యొక్క  మొదటి లక్షణు 'సతయ ు' అని 

వేదు శ్రమాణీక్రిసా్ింది.( సతయ ిం ఙ్ఞ ననమనింతిం శ్బహ్మ ..) 

 

శిష్యయ  మోహాను వాక్యయ ర్థ,ా గురు ఙ్ఞసదిక్షిణాణాతుర్ః | 



  జా  న సదవక్త,ి ఙ్ఞ న వవ  సదపి చా పర్ః ||4.3|| 

[శిష్యయ ల కెప్పప డూ శ్ారించిక్ వసా్వుల రటల నిర్హతేక్మైన ఆక్ర్ షణ 

ఉింటుింది.  తమ గురువు ుిండి లేదా ఆధ్యయ త్మమ క్ బోధకుని ుిండి 

కూడా వారు శ్ారించిక్ కోరిక్లు తీర్ు గల బోధనలే కోరుకుింటారు. 

తమ శ్ారించిక్ ఆక్ర్ షణు వయ త్మర్హక్తించే బోధనలు వారు 

అింగీక్రిించరు. ఇింకా చెాప లింటే  గురువు ఎప్పప డూ తమకు 

సౌక్ర్య ుగా ఉిండే  రీత్మ లోనే బోధించాలని అుకుింటారు. కాబటిట 

నేటి ఆధ్యయ త్మమ క్ బోధకులు కూడా తన శిష్యయ నిక్త సింతోష్ు 

క్లుగునటుల  బోధించి అతని వదద ుిండి మరిింత ధనుు 

గురుదక్షిణగా పిందుతనాా రు. కొింత మింది ఆధ్యయ త్మమ క్ 

బోధకులు, తమకు సరైన ఙ్ఞ నను తెలియనిందున, తప్పప డు 

ఙ్ఞ ననునే బోధసా్నాా రు. తమ గురువుల ుిండి నేరుు కునా  

తప్పప డు ఙ్ఞ ననునే వారి శిష్యయ లకు అిందిసా్నాా రు. ఈ విధింగా 

అింధ సింశ్రదాయు కొనస్తగిసా్నాా రు. మరో విధమైన 

బోధకులు తమకు సతయ మైన ఙ్ఞ నను తెలిసి ఉనా రప టిక్తనీ తమ 

శిష్యయ లు సింతోష్రర్చే లక్షయ ుతో, వారిక్త అువైన 

ఙ్ఞ ననునే  బోధించి ఎక్క వ మొతుాలో గురుదక్షిణ 

పిందుతనాా రు. ఈ రెిండు సిందర్భా లలో శిష్యయ లు కేవలు 

తప్పప డు ఙ్ఞ ననునే పిందుతనాా రు కాబటేట సమాజు 

శ్రసా్తు దాని రర్య వస్తనులు అుభవిసా్నా ది. ] 

  

సద్గురసి్త సదైవేతి, సోఽవతీరో  ర్ః పర్ః | 

సర్వ  దవ హి సర్వవ ష్టమ్, ఆపకి్యమ ఇతి ఙ్ఞసి్తతః ||4.4|| 

 

[సద్గురువు (దివయ బోధకుడు) ఎలలప్పప డు  సతయ మైన ఙ్ఞ ననునే 

బోధసా్తడు, ఎిందుక్ింటే వను సవ యింగా భూమిపై 

అవతరించి  భగవింతుడే అయినిందున. త్తు ఎవవ రికైననూ 

ఏదైననూ శ్రస్తదిించగల సర్వ దాత.  ఇటిట ఆధ్యయ త్మమ క్ శ్రబోధకుడు 

అయిన భగవింతడు, సింపూర్ణుగా సింతృపా్పడు కావున, 

'ఆపకి్యమసయ  క్య సప ృహా' అని వేదుల చేతు, తనకు ఇింకా 



కావలసినదేమీ లేనిందున 'నాఽ వాపమివాపవియ ిం' అని 

భగవదీతీ చేతు కీరిిాంరబడినవాడు. కావున గురుదక్షిణల మీద 

దృష్టట లేనివాడు.] 

 

క్ర్మ భక్త ిా న   షట్క , బ్రతయిం గీతేతి కేచ  | 

విపర్థతిం సదితేయ వ, మతిం మే స్తవిచార్తః ||4.5|| 

 

[భగవదీీత యిందు క్ర్మ , భక్త,ా ఙ్ఞ ననగగులు అనబడే మూడు 

భాగులు మొదటి ుిండి శ్క్ముగా ఉనాా యని, ఒకొక క్క టి 

ఆర్హసి అధ్యయ యాలు క్లదని   కొిందరు రిండితలు అింటారు. 

దీనిని సవయ ుగా విశ్ల లష్టించగా ఈ  వరీకీ్ర్ణ సరైనది కాదని, ఇదే 

శ్క్ముు త్మర్గేసి చెబితే (ఙ్ఞ నన, భక్త,ా క్ర్మ లు) తర్క సింగతుగా 

ఉిండగలదని నాకు అనిపిసా్నా ది.] 

 

ముింబాపుర్ విశేషఙ్న, ఙ్ఞసఽిఽఽక్ృషఃా బ్రపయాతి తత్ | 

బ్రక్మాత్ ఙ్ఞ న   భక్త ిక్ర్మ , సర్వవ ర్పయ నుభూయతే ||4.6|| 

 

[ుింబాయి నగర్ విశ్లష్ులు తెలిసినప్పప డు ఆ నగర్ుు 

చూడాలని ఒక్డు  ఆక్రి షతడవుత్తడు. ఈ ఆక్ర్ షణ కార్ణుగా, 

చివరిక్త శ్రతయ క్ష కార్య ు అయిన ుింబాయి నగర్ుకు 

శ్రయాణించడు జరుగుతింది.  అతడు ుింబాయి 

గురిించి  తెలుస్కునే వివర్ు  మొదటి సోాను అయిన 

'ఙ్ఞ నను' అనబడతింది. దాని ుిండి ఉతప నా మైన ఆక్ర్ షణ 

అనేది 'భక్త'ా అనబడే రెిండవ సోానుగా తెలియుచునా ది. 

ుింబాయి నగర్ునకు శ్రయాణించడు అనెడి 'క్ర్మ '  ఈ 

రెిండు సోానాల తర్భవ త తది ఫలితుగా ఏర్ప డుతింది. కాబటిట 

ఇదే వరుస శ్క్ములో ఙ్ఞ నను, భక్త,ా క్ర్మ లు శ్రజలింత్త 

అుభవిసా్నాా రు.] 

 

ఙ్ఞ న ే నార్ద సింబుదా, క్ృషో్టఽఽక్ృషా్ట చ రుక్తమ ణీ | 



పశా్య త్ క్యర్య ిం బ్రపవిషా్టఽభూత్, దృషా్టని్తఽయిం పర్సఽి 

||4.7|| 

 

[ఈ మూడు సోానాల సరైన శ్క్ముు తెలుస్కొుటకు మరొక్ 

ఉదాహ్ర్ణ, రుక్తమ ణ నార్ద ఋష్ట దావ ర్భ ఙ్ఞ కక్ృష్యణ ని 

క్ళ్యయ ణగుణుల వివర్ు తెలుస్కునా ది (ఙ్ఞ ననగగు). 

తర్భవ త ఙ్ఞ కక్ృష్ణ భగవాుని యిందు అరరిమిత శ్ేమతో అతని 

రటల ఆక్రి షతర్భలింది (భక్తగాగు). ఆ తర్భవ త ఆమె క్ర్మ  

చేయడు శ్ార్ింభిసా్ఫ,  తన ఇష్టటనాి  తెలియజేసా్ఫ ఙ్ఞ కక్ృష్యణ నకు 

శ్ేమలేఖ శ్వాయడమే కాదు శిశుాలునితో తన వివాహ్ు 

జరుగవలసిన రోజే ఙ్ఞ కక్ృష్యణ నితో క్లిసి ారిపోయిింది 

(క్ర్మ గగు).] 

 

దివ విధిం క్ర్మ సనాయ స- వయ గాభ్య ిం ఉభయబ్రత చ | 

ద్వవ  దృషా్ట క్ర్మ సింనాయ స్వత్, వయ గాత్ క్ర్మ  ఫలసయ  చ ||4.8|| 

 

[చివరిదైన శ్రతయ క్ష స్తధన లేదా క్ర్మ గగుు స్తధించుటకు 

రెిండు ఉరవిభాగులునా వి. క్ర్మ  గగులో మొదటిది, 

భగవింతనిక్త సేవ చేయడు (క్ర్మ సింనాయ సు),  దీని అర్ థు 

వర్మాాన నర్భవత్తరుడైన అనూహ్య  రర్శ్బహ్మ ునకు కాలోచిత 

సేవ (శ్క్తయ) చేయడు.  క్ర్మ  గగులో రెిండవది, త్తయ గు 

లేదా సమర్ప ణు.  అింటే క్ర్మ ఫలత్తయ గు లేదా భకాుడు చేసిన 

శ్ారించిక్మైన విధుల దావ ర్భ పిందిన శ్రత్మఫలుు వర్మాాన 

నర్భవత్తర్మైన అనూహ్య  రర్శ్బహ్మ ునకు సమరిప ించడు. 

రనిక్త పిందిన శ్రత్మఫలుు సమరిప ించడు అింటే జీవుడు 

త్తు క్ష్టటించి రనిచేసి సింాదిించిన డబ్బు , సింరదలు 

వర్మాాన నర్భవత్తర్మైన అనూహ్య  రర్శ్బహ్మ ునకు 

సమరిప ించడు. ఙ్ఞకులరిాంగా చెాప లింటే క్ర్మ  గగులో రెిండు 

విధ్యనాలు ఉింటాయి. 1. క్ర్మ  సింనాయ సు 2. క్ర్మ  ఫల త్తయ గు.  

 



మొదటి ఉదాహ్ర్ణ లో ుింబాయి టికెట్ కొర్కు రైలేవ సేటష్న్ కు 

నడచివెళ్ళ డు శ్క్తయ. ఇది క్ర్మ  సింనాయ సము. రైలేవ సేటష్న్ లో 

డబ్బు  చెలిలించి టికెట్ కొనాలి. ఇలా తు క్ష్టరడి సింాదిించిన 

డబ్బు ు సమరిప ించడు అింటే ుింబాయిక్త టికెట్ కొనడు 

అనేది క్ర్మ  ఫల వయ గము అనబడుతింది. 

 

రెిండవ ఉదాహ్ర్ణలో రుక్తమ ణీ దేవి తన శ్ేమలేఖు 

ప్పరోహితనిక్తచిు  ఙ్ఞ కక్ృష్యణ ని వదదకు ప్పరోహితని రింరడు క్ర్మ  

సింనాయ సము అయితే ఙ్ఞ కక్ృష్యణ నిక్త శ్ేమలేఖ అిందిించి  త్మరిగి 

వచిు న తర్భవ త  అతనిక్త తన బింగారు హార్ుు 

బహూక్రిించడు క్ర్మ  ఫలవయ గము అనబడుతింది.] 

 

ఆద్వయ  భ్వౌ పర్ిం క్ర్మ , భక్తఃి బ్రేమైవ దైవికీ | 

నిష్టక మక్ర్మ   సతయ ిం హి, భకేఃి క్ర్మ  నిరూపణమ్ ||4.9|| 

 

[మొదటి రెిండు సోానాలన ఙ్ఞ నన, భక్తగాగులు పూరిగాా 

సిదాధ ింతరర్మైనవి. అింటే భావాతమ క్ మైనవి. మూడవదైన చివరి 

సోాను క్ర్మ  గగు ఆచర్ణాతమ క్మైనది.  రెిండవ 

సోానమైన భక్త,ా భావాతమ క్ భక్త ా మరియు మూడవ సోాను 

అయిన క్ర్మ  అనగా ఆచర్ణాతమ క్ భక్త.ా భక్త ాఅనగా భగవింతని 

యిందు గల శ్ేమ. శ్ేమ అనగా శ్ారించిక్ బింధ్యల రటల 

ఉతప నా ు అయ్యయ  ఆక్ర్ షణ భావు. ఈ విధింగా భక్త ా శ్ేమల 

మధయ  ఏ భేదు లేదు. ఎలాింటి ఫలిత్తలు త్మరిగి ఆశిించని 

శ్ేమ (నిష్టక మక్ర్మ ) సతయ మైన శ్ేమ. శ్ేమిించిన వారి ుిండి 

ఏవైనా శ్రగజనాలు త్మరిగి ఆశిించినట్లలతే ఆ శ్ేమ అసతయ ు. 

క్ర్భమ చర్ణాతమ క్ మైన శ్క్తయారూరభక్త ాశ్రదరిశ ింరబడటు దావ ర్భ 

సిదాధ ింత రర్మైన భావరూరభక్త ానిరూపిించబడుతింది.] 

 

సద ఫలిం క్ర్మ ణో హి, వృక్షస్యయ వ బ్రపమాజలమ్ | 

పింస్తర్భ క్తదివ యిం ముఖ్య ిం, వృక్షస్యయ వాింతిమిం ఫలమ్ 

||4.10|| 



 

[చివరిదైన క్ర్మ  గగు దావ ర్భ ఫలితు లభిసా్ింది. ఎప్పప డైనా 

ఫలులు వృక్షాల ుిండే క్దా లభిసా్తయి. వృక్షానిక్త శ్ాణు 

పోసే నీరు ఙ్ఞ ననమైతే, మొక్క  వృక్షుగా ఎదుగుటకు అవసర్మైన 

ఎరువు భక్త.ా ఈ విధింగా ఙ్ఞ నను (నీరు),  భక్త ా (ఎరువు) మొక్క ు 

సజీవుగా ఉించుటకు మరియు పెరిగి వృక్షమగుటకు 

కార్ణులు. కానీ రిండుల మాశ్తు క్ర్మ మనే వృక్షు 

నిందే  లభిసా్తయి. ] 

 

ర్హోదతి ఫలాక్యింక్షీ, పివమహ ఇవేచఛ తి | 

దేవ స్యే వా ధనాింశ్యయ, యాచక్ సే  పర్థక్షయా ||4.11|| 

 

[భగవింతనిక్త భకాుని ుిండి ఏమీ అవసర్ు లేదు. కాని భకాుని 

యథార్థమైన భక్తనాి రరీక్షిించడానిక్త భగవింతడు యాచకుని వలె 

నటిసా్తడు. త్తతయయ  ఒక్ బిస్కక ట్ ుక్క  ఇమమ ని తన మనవడిని 

అడగడు, పిలలవానిక్త తన మీద గల యథార్థమైన శ్ేము 

రరీక్షిించుటకే గాని తనకు ఆ బిస్కక ట్ అవసర్మై కాదు. 

ఎిందుక్ింటే ఆ బిస్కక ట్ ాయ కెట్ కొనితెచిు  వాని తలిలక్త ఇచిు , 

వాటిని  పిలలవానిక్త ఇమమ ని చెపిప  అింత్త ర్హ్సయ ుగా ఉించినది 

త్తనే. అదే విధుగా సమస ా సింరద, సమస ా రకాులూ మనకు 

ఇచిు న విష్యుు ర్హ్సయ ుగా ఉించి మనలు కొింత సేవ 

చేయమని కొింత ధనత్తయ గు చేయమని భగవింతడు కోర్హది 

మనకు తనపై ునా  యథార్థమైన భక్తనాి రరీక్షిించుటకే కాని తనకు 

అవసర్ుిండి కాదు.] 

 

భ్వద  ఫలాక్యింక్షా, వేశ్యయ  భక్త ిసమార్తాః | 

వైరయ భక్త ిసే మాక్యింక్షా, పుబ్రతభక్త ిసే దోతిమా ||4.12|| 

 

[మూడు ర్క్ులన భక్త ావిశ్లష్ులు ఉనాా యి.  



1. వేశ్యయ భక్త ిఅనగా భావాతమ క్ భక్తనాి సమరిప ించి భోగిించదగినవి 

లేదా శ్రతయ క్షమైనవి అయిన ఫలితులు (శ్ారించిక్మైన వసా్-

సేవా విశ్లష్టలు) పిందాలని  కోర్డు.  

2. వైరయ భక్త ి అనగా వాణజయ  ధోర్ణలో ఆచర్ణాతమ క్ భక్తనాి 

(శ్ారించిక్మైన వసా్-సేవా విశ్లష్టలు కొింత) సమరిప ించి అిందుకు 

సరిరడ శ్రత్మఫలుు దృరయ మాన జగతాలోని వసా్సేవల 

రూరులో ఆశిించుట.  

3. పుబ్రతభక్త,ి ఇది తమ సింత్తను రటల గల శ్ేమ వింటిది. సమస ా

వసా్భోగులు సింత్తనునకు ఇచిు నరప టిక్తనీ వారి ుిండి 

త్మరిగి ఏమీ ఆశిించక్ పోవడు.  ఉతమామైన ఈ చివరి విశ్లష్ భక్త ా

భగవింతనక్త ఎింతో ఇష్టమైనది. ఇిందులోనే దతాని ప్పశ్తనిగా 

భావిించి ఆయనకు క్ర్మ  ఫల త్తయ గు చేయుట జరుగుతింది. కానీ 

మను భగవింతని ుిండి ఫలులు ఆశిసా్ఫ విరరీత 

మార్ుీలో అదే యుక్తతాో ఆయననే దత ాతింశ్డిగా భావిసా్నాా ు! 

అనగా దతానిక్త త్తయ గు చేయుటకు బదులు దతాని ుిండియ్య 

త్తయ గుు ఆశిసా్నాా ు!] 

 

అస్వధ్యయ  తు తృతీయేతి,   వాచాయ  దృరయ తే స్తతే | 

క్థిం స్యవ పర్వ   స్వయ త్, శైలోతేేపః క్వ చి న  హి ||4.13|| 

 

[భకాుడైన వాడు భగవింతని ుిండి ఏమీ ఆశిించక్ 

ఆచర్ణాతమ క్ుగా క్ర్మ  ఫల త్తయ గు చేయడు తనకు 

దుసా్త ధయ ు అనలేడు. ఎిందువలల నింటే శ్రత్మ వయ క్తకాీ తమ 

సింత్తను రటల స్తధయ మైన ఇటిట  భక్త ా (శ్ేమ) భగవింతని రటల 

మాశ్తిం స్తధయ ు కాదుట తర్క యుక్ుా కాదు క్దా. ఎవరైనా 'ఈ 

నగర్ులో నేు రర్వ తునెత ా గలు కాని ఆ నగర్ులో 

మాశ్తు ఎతలాేు ' అని చెరప రు క్దా! ఒక్వేళ్ ఎవరికైనా 

ఇటువింటి ఉతమామైన భక్త ా క్లిగి ఉిండటిం అస్తధయ ు అని 

అింటే అది మిగిలిన అనాి చోటల కూడా అస్తధయ మే అయి ఉిండాలి.] 

 



ఙ్ఞ న వ దైవాయ దదయ తివ ిం, బ్రరదా భీ  బ్రీ సమరప వః | 

 హేయ ష యాచకో దేవః, తవ భక్త ిపర్థక్షక్ః ||4.14|| 

 

[సతయ శోధన చేసి ఎప్పప డైతే నీవు వర్మాాన నర్భవత్తర్ుు 

భగవింతడు అని గురిిాంచావో, అప్పప డు నీ భక్త,ా సేవలు 

నీ  సింపూర్ణమైన భక్తభాావుతో, సిగీుతో, భయుతో మాశ్తమే 

సమరిప ించాలి. ఎిందువలల నింటే భగవింతడు యాచకుడు కాదు. 

నీవు  ఒక్ యాచకునిక్త నిర్ లక్షయ ుతో, అహ్ింభావుతో 

ఇచిు నరప టిక్తనీ అతడు దానిని క్ృతజనత్తభావు తోనే తీస్కొన 

వచుు ు. ఎిందువలల నింటే ఆ సమయులో తనకు ఆ 

సహాయు అవసర్మై ఉనా ది. వేదు ఈ సతయ ుు ఎలుగెత్మ ా

చాటుతనా ది.(బ్రరదాయా దేయిం, భియా దేయిం, బ్రహియా 

దేయమ్ ). తన రటల నీ భక్తనాి రరీక్షిించుటకు మాశ్తమే 

భగవింతడు నీ త్తయ గుల శ్గహీత అయినాడు. ] 

 

రింక్ర లక్షమ ణో మధవ , త్రరమిూర్థనిాిం సవ రూపిణః | 

ఙ్ఞ న   భక్త ిక్ర్మ  రూపః, బ్రక్మాత్ దవివవర్క్యః ||4.15|| 

 

[రర్మశివుని అవత్తర్మైన ఆదిరింక్రులు లోక్ులో ఆధ్యయ త్మమ క్ 

ఙ్ఞ ననుు శ్రత్మష్టఠించినారు. అనింతర్ు భగవాుడైన విష్యణ వు 

అవత్తర్మైన ర్భమాుజులు భక్తనాి శ్రత్మాదిించారు. ఆ తరువాత 

శ్బహ్మ దేవుని అవత్తర్మైన మధువ లు (ఆచర్ణాతమ క్ భక్త ా

రూరమైన) క్ర్మ  మరియు క్ర్మ  ఫల త్తయ గులు శ్రత్మాదిించారు. 

ఈ  మూడు దైవరూాలలో ఉనా ది దతభాగవాుడొక్క డే 

అయినిందున ఆ ుగీురు గురువులు కూడా భగవింతడైన దతాని 

యొక్క  మూడు మానవసవ రూాలే. ఈ ఆధ్యయ త్మమ క్ గురువుల 

అవతర్ణ శ్క్ము, ఙ్ఞ నన భక్త ా క్ర్మ ుల శ్క్ముు 

తెలుప్పతనా ది.] 

 

ఙ్ఞ ననాత్ పశా్య త్ దశే దేవ  హి, సక్ృదేవ బ్రపమాఫలమ్ | 

https://www.speakingtree.in/blog/true-spirit-of-charity-donation
https://www.speakingtree.in/blog/true-spirit-of-charity-donation
https://www.speakingtree.in/blog/true-spirit-of-charity-donation


రింక్ర్ః బ్రపహ రదాింతః, తతిత్ క్యలోచివః ఖ్లు ||4.16|| 

 

[మొదటి సోానులో ఆధ్యయ త్మమ క్ ఙ్ఞ ననుు పిందడానికే 

పూరికాాలు రడుతింది. ఆధ్యయ త్మమ క్ ఙ్ఞ నను దావ ర్భ భగవింతని 

క్ళ్యయ ణగుణుల వివర్ు తెలిసిన వెింటనే ఆ దివయ  సవ రూరు 

రటల క్లిగే ఆక్ర్ షణ కార్ణుగా జీవాతమ ల యిందు భక్తభాావు 

ఉతప నా మవుతింది. చివర్గా ఆ భకాుడు శ్ారించిక్ బింధ్యల 

ుిండి విుకాుడై భగవింతడినే సింపూర్ణ సమర్ప ణుతో 

సేవిించగలడు. దివయ మైన తదిఫలితు పిందుటకు తర్భవ త 

రెిండు సోానాలు సవ తహాగా జరిగిపోవుు.  ర్స్తయన 

చర్య లలో  ఒక్ చర్య  వివిధ శ్క్తయా దరల దావ ర్భ జరిగినప్పప డు 

మొదటి శ్క్తయకే అింత్త సమయు రటిటతే మొదటి శ్క్తయకు రటేట 

సమయునే పూరి ా శ్రశ్క్తయ జరిగే కాలుగా చెరప బడుతింది. 

దీనిని ఆధ్యర్ుగా చేస్కుని రింక్రులవారు ఆధ్యయ త్మమ క్ ఙ్ఞ ననమే 

తదిఫలితమైన మోక్షుు ఇసా్ిందని బోధించారు. (ఙ్ఞ ననా దేవ 

తు కైవలయ ిం..). ఈ ుగీురు ఆధ్యయ త్మమ క్ బోధకులు 

బోధించిన  మూడు విధులన ఆధ్యయ త్మమ క్ ఙ్ఞ నను వారి 

జీవితసమయాలలో  వారిని చేరిన భకాుల ఙ్ఞస్తథయిలు అుసరిించి 

బోధించబడినిందున వేర్హవ రుగా అనిపిసా్ిందని మను 

తెలుస్కోవాలి.] 

 

గురు సే తయ ిం సద్గురుసి్త, హితిం బ్రూతే మృష్టఽపి తత్| 

అర్వాాదే శిుిం చింబ్రదత్, భోజయేన్మమ ళి శూలవత్ ||4.17|| 

 

[రిండితడు (గురువు) శిష్యయ ల ఙ్ఞస్తథ యిని రటిటించు 

కోకుిండా  సతయ ుు బోధసా్తడు. కాని దివయ  శ్రబోధకుడు 

(సదీురువు) శిష్యయ ల ఙ్ఞస్తథ యిని అుసరిించి బోధించడమే కాదు  వారి 

ఆధ్యయ త్మమ క్ ప్పరోగత్మక్త అవసర్మైతే సతయ ుు త్మపిప  కూడా 

చెరప గలరు. శిష్యయ ని అభ్యయ నా త్మ కోసు సతయ ుు సవ లప ుగా 

మారిు  చెపిప నా అది తప్పప  కాదు. ఎలాగింటే అమమ  భోజను 

అింత్త త్మనిపిించుటకు  తన శిశువుతో  'నీవు గాని మొతుా 



త్మనాా వింటే చిందమామ దిగి వసా్తడు' అని అబదధు చెప్పప తింది 

క్దా. ఏదైనా సశ్తప గజను కోసు ఆడే అబదధు, అబదధు 

కాదు, అది అర్ థవాదు అనబడుతింది. ఒకానొక్ మూరుుడు తన 

చెవి ుిండి తిండ తలలోక్త దూరిిందని నమిమ  విరరీతమైన 

తలనొపిప  పెించుకుింటాడు. శ్రత్మ వైదుయ డు (గురువు) దీనిని శ్తోసి 

ప్పచుు త్తడు. కాని సదీురువు వింటి వైదుయ డు ఆ రోగి చెపిప నది 

నమిమ నటుటగా నటిించి చెవి వెనక్దాచిన ఒక్ తిండు విసిరివేసి 

“ఇదే చెవిలో దూరిన తిండ , ఇలా బయటిక్త వచిు ిందని” చూపి 

వాని తలనొపిప ని నయు చేసా్తడు. ] 

 

స్వధ ిం భక్త ిర్నాయ ర్వ ా, స్వధ్యయ  స యది కేవలః | 

ఉనామ దో నాయక్యయేవ, ద్గస్వే ధ్యయ    హి దర్శ నాత్ ||4.18|| 

 

[శ్పియమైన భగవింతని శ్ేమతో ఆర్భధించే మను ఎలలప్పప డూ 

తన ుిండి మనకు శ్పియమైన శ్ారించిక్ శ్రగజనాలు 

ఆశిసా్తు. నిజానిక్త మన శ్ేమ అింత్త కూడా ఆ పిందగోర్హ 

శ్ారించిక్ శ్రగజనాల మీదనే గాని భగవింతని మీద కాదు. 

ఇక్క డ భగవింతడు మన  స్తవ ర్ థ శ్రగజనాలు తీర్ు గల ఒక్ 

రనిుటుట మాశ్తమే. ఇది నిజమైన భక్త ాకాదు కేవలు స్తధన భక్త ా

- అనగా మన కోరిక్లు ఫలిించుటకు భగవింతని స్తధనుగా 

వాడుచునాా ు.  కోరిక్లు తీర్ు డానిక్త భగవింతని యిందు భక్తనాి 

మార్ుీగా ఎించుకోకుిండా సవ యుగా ఆ భగవింతడే సింపూర్ణ 

లక్షయ ుగా భక్త ా క్లిగి ఉిండడు స్తధయ భక్త.ా ఇలా మర్హ ఇతర్ 

కోరిక్లు లేకుిండా కేవలు భగవింతడినే శ్ేమిించడు 

అస్తధయ మైనదేమీ కాదు. శ్రరించులో ఇలాింటి పిచిు శ్ేము 

మను చూసా్ఫనే ఉనాా ు. ఒక్ సినిమా హీరో లేదా ర్భజకీయ 

నాయకునిక్త  ఉిండే ఫ్యయ న్ ఒక్డు అవతలి వైప్ప ుిండి ఏ 

శ్రగజనుు పిందడు. నిజానిక్త ఫ్యయ న్ తు క్ష్టరడి 

సింాదిించిన డబ్బు నే ఆ నాయకుని లేదా సినిమా హీరో మీద 

శ్ేమతో ఖరుు  చేసి ఆనిందిసా్తడు. అింతేకాక్ ఆ హీరో లేదా ఆ 



నాయకుడు చనిపోయినప్పడు తటుటకోలేక్  ఫ్యయ న్ తనింతట 

త్తనే  ఆతమ హ్తయ  చేస్కుింటాడు.]  

 

సమాధిరన రా యః పూర్ఃో, బలవాన్తయ గ సతఫ లమ్ | 

 ర్థవవర్ క్ృష్ణ ో, ము యో గోపిక్య యయః ||4.19|| 

 

[ఇటిట ఫ్యయ న్ వలె ఇతరులెవరి రటల ఏ విష్యు రటలనూ ఆక్ర్ షణ 

లేక్ తన మనస్ు మొతుా  భగవింతడి యిందు సింపూర్ణింగా 

సమరిప ించినటిట ఈ విధమైన శ్ేమయ్య ఏక్భక్త.ా ఈ ఙ్ఞసిథత్మయ్య 

సతయ మైన 'గగు' యొక్క  సతయ మైన ఫలితమైన  'సమాధ' 

ఙ్ఞసిథత్మ.  సిం+అ+ధ యిందు 'సిం' అనగా సింపూర్ణు 

(మొతుా),  'అ' అనగా నిర్ింతర్ు, 'ధ' అనగా బ్బదిధ చేత ఎింపిక్ 

చేయబడిన నిర్ ణయు. తత్తక లీన నర్భవత్తర్మై,  'ఙ్ఞ కక్ృష్యణడు' అని 

పిలవబడిన భగవాుడి ుిండి గోపిక్లుగా జనిమ ించిన ఋష్యలు 

ఇటువింటి 'సమాధ' ఙ్ఞసిథత్మని పిందియునాా రు.] 

 

ఙ్ఞ న   భక్త ిక్ర్మ  పఠ-క్ళా విరవ  విదలయాః | 

విభూతిః బ్రపథమా క్క్షాయ , యోగవిదయ రనాాిం బ్రక్మాత్ ||4.20|| 

 

[ఙ్ఞ నను లేదా ఙ్ఞ నన గగు అనగా ాఠశాల. ఇింకా భక్త ాలేదా 

భక్తగాగు అనగా క్ళ్యశాల. ఆపైన క్ర్మ  లేక్ క్ర్మ  గగు అనగా 

చివరిదైన విరవ విదాయ లయు. మహిమల శ్రదర్శ నలు అనేవి 

అనూహ్య  రర్శ్బహ్మ ు యొక్క  ఉనిక్తని శ్రత్మాదిించే ఆర్ింభ 

ఙ్ఞస్తథయి LKG ాఠాలు. ఇదియ్య గగవిదయ ు నేరుు కునే శ్క్ము.]  

 

        ఇతి త్రైలోక్య గీవయాిం 'ఙ్ఞ న  భక్తకి్ర్మ  యోగో' నామ 

చతురా్థధ్యయ యః  
 

      ఈ విధింగా  త్రైలోక్య గీత యిందు 'ఙ్ఞ ననభక్తకా్ర్మ  గగు' 

అనబడే 



 నాలుగవ అధ్యయ యు రరిసమారుా. 

 

 


