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త్రైలోక్య గీత  
 

పంచమ అధ్యయ యము 

బ్రహా్మ ది విచార యోగము 

 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ: 

 

కం బ్రహ్ా ? కం పరబ్రహ్ా ?, కోఽవతారః ? క్ ఈశ్వ రః? | 

కో జీవః? కం జగత్?, కో వా, మోక్షః ? కైవల్య  మబ్త కమ్? ||5.1|| 

 

[కుమారి త్రైలోక్య  ఇలా అడిగింది: 

బ్రహ్మ ము అనగా నేమి? పరబ్రహ్మ ము అనగానేమి? అవతారము 

అనగానేమి? ఈశ్వ రుడు ఎవరు? ఎవరు జీవుడు? ఈ బ్పపించము 

ఏమిటి? ఇక్క డ ముక్త ిఅనగా ఏమిటి? కైవల్య ము అనగానేమి?] 

 

బ్ీ బ్ీ బ్ీ దతత స్వవ మీ ఉవాచ: 

 

హే! త్రైలోక్యయ ! సదివ లోక్యయ ! బ్ీతో జిఙా్ఞసయాఽసా్మ  తే | 

వివృణోమి సమం పృష్టం, పరమ బ్శ్దధయా శ్ృణు ||5.2|| 

 

[శ్ర ీదత్ ిస్వవ మి  అన్నా రు: 

ఓ త్రైలోక్య ! పరమ సత్య మును తెలుసుకోవడమే నీ ల్క్ష్య ము. నీ 

ఆధ్యయ త్మమ క్ జిజా్ఞస చూసి నేను ఆనిందిించాను. నీవు అడిగన వనీా  

నేను వివరిసి్వను.  అత్య ింత్ బ్శ్దధతో వినుమా!.] 

 

క్యరయ హేతు ల్తా మూల్ం, అహేతు స్వయ య త్ యదంతిమ్ | 

ఇదం నంతం పరాసతరాా త్, దృశ్య ంతే చ విభూతయః ||5.3|| 

 

[ఈ జగతి్త నీ క్ళ్ళ  ముిందునా ది. దీని మూల్ము మాబ్త్ము 

తెలియదు, ఎిందుక్ింటే కారయ కారణముల్ను త్ద్ద్వ వ రా ఏరప డిన 
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ఫల్రూపముల్ బ్క్మమును మనము విశ్లషేిసి్త ఎింత్ లోత్తగా 

వెళ్ళళ నపప టిక్తనీ అది అనింత్ము. ఏ ఉత్క ృష్టమైన కారణము 

ఉదభ విించుటకు ద్ద్ని మూల్ములో మరొక్  కారణిం క్నరడలేదో 

అక్క డ మనము ఆగవల్సి ఉనా ది. ఇదే కాకుిండా మనము 

ఆలోచించవల్సిన విష్యము మరొక్టి ఉనా ది, అది ఈ విశ్వ ము 

అనింత్ముగా  వ్యయ పిసి్తనే ఉనా ది.  ఈ రిండిింటిక్త అదనముగా 

మరొక్ అింశ్ము చేరిింది, అదేమిటింటే త్రక ము (శాత్రరయిత్) నకు 

అిందని విధింగా జరుగుత్తనా  అదుభ త్ములు (మహిమలు).] 

 

విభూతే రో్న హ్య  మస్త్తయ వ, యదాక్యశ్సయ  హి క్యరణమ్ | 

నిరాక్యశ్తయా నోహ్య ం, న హేతౌ బ్ాగభ వాత్ సవ యమ్ 

||5.4|| 

 

[ఏదైతే అనూహ్య మై ఉనా దో, అదే జగతి్తలో జరిగే అనిా  అదుభ త్ 

మహిమల్కు  మూల్కారణమై ఉిండి, త్న అసితి్వ మునకు మరో 

మూల్కారణము లేని బ్ాథమిక్ వసిువు తానే అయి 

ఉనా ది.  అనూహ్య ము అనగా  ఆకాశ్ము (ఖాళీ శ్సలల్ము) మరియు 

కాల్మునకు అతీత్మైనది.  కావున అది మానవుల్  ఊహ్ల్కు 

అిందనిది. ఆకాశ్ము (ఖాళీ శ్సలల్ము), కాల్ముల్కు అిందని 

అనూహ్య మైన ఆ అింశ్మే ఆ ఆకాశ్ము (ఖాళీ శ్సలల్ము), మరియు 

కాల్ము యొక్క  పుట్టటక్కు  కారణమైనిందున, త్న 

యిందు  ఆకాశ్ము (ఖాళీ శ్సలల్ము) ఇింత్కు ముిందే లేనిదై 

ఉిండవలెను. కారణమేమిటింటే ఆకాశ్ము (ఖాళీ శ్సలల్ము) యొక్క  

ఉదభ వము (పుట్టటక్) నకు ముిందే త్న మూల్కారణ పద్ద్ర లము 

(అనూహ్య మైనది) లోపల్ అదే ఆకాశ్ము ఉిండజ్ఞల్దు.] 

 

ఆక్యశ్భావ నోహ్య తావ త్, ఆక్యశాదాది క్యరణాత్ | 

హేతౌ క్యరయ సయ  నో సతాత వ త్, నోహ్య  మాదాయ ది క్యరణమ్ 

||5.5|| 
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[ఆకాశ్ము (ఖాళీ శ్సలల్ము) యొక్క  పుట్టటక్కు కారణభూత్మైనదే ఈ 

విశ్వ మునకు మూల్మై ఉిండవలెను. ఎిందుక్ింటే ఆకాశ్ము ఈ 

విశ్వ ములో కెల్ ే అత్య ింత్ బ్ాథమిక్మైన అింశ్ము ఏల్ననగా, 

ఆకాశ్ము లేనిదే ఏ వసిువూ ఉిండజ్ఞల్దు. అదుభ త్మహిమల్కు 

కారణభూత్మైన అనూహ్య  పద్ద్ర లము, త్నయిందు  ఆకాశ్మును 

క్లిగ ఉిండదు కావున అది అనూహ్య  త్త్ివ ము. ఆకాశ్ము త్న 

యిందు లేని వసిువు పరిమాణమును క్లిగ యుిండజ్ఞల్దు. 

పరిమాణము లేని వసిువును మనము ఊహిించలేము. సృషిటక్త ఆది 

(బ్ాథమిక్) మూల్మైన ఆకాశ్ము, త్న పుట్టటక్కు ముిందు, త్న 

పుట్టటక్కు మూల్కారణమైన అనూహ్య  త్త్ివ ము లోపల్ ఉిండి 

ఉిండజ్ఞల్దు - ఇలా కొనస్వగే త్రక రదధమైన శాత్రరయి విచారణ 

బ్క్మము   ఈ సృషిటక్త అనూహ్య  పద్ద్ర లమేదో, అదే బ్పబ్పథమ 

కారణమని నిర ణయిించుచునా ది. ] 

 

బ్రహా్మ ఽస్మత జగదావృతయ , నోహ్య ం నోహ్య ః క్వ చిత్ గతమ్  | 

ఊహ్మనంతాయ  జ్జగగనో ంతం, ననంతం సవ యమావృతమ్ 

||5.6|| 

 

[ఈ సృషిటక్త కారణమైన బ్పబ్పథమ అనూహ్య  కారణము బ్రహ్మ ము. 

పరమ విశిష్టమైనది అనగా చాలా గొపప ది అనే శాబ్దవక్ అర లము క్ల్ది 

బ్రహ్మ ము (రృహి = వృద్ధధ ).  అట్టవింటి బ్రహ్మ ము ఈ సృషిటని 

ఆవరిించ ఉిండును (సరవ మావృత్య  త్మష్ఠత్మ - గీత్). ఆవరిించుట 

యనగా ఒక్ వృత్మిును మరొక్ పెదవ వృత్మిు ఆవరిించుట గా 

తీసుకొనరాదు. అటే్ట తీసుకొనా చో ఆకాశ్మునకు బ్రహ్మ ము లింగ 

ఉిండవలెను. ఇచచ ట విశ్వ పరిధిని ద్ద్టినచో ఎచచ టనైననూ 

బ్రహ్మ ము ఉనా ది అనియే అర లము. బ్రహ్మ ము అనూహ్య మైనది 

మరియు పరమ విశిష్టమైనది కావున ఎవవ రూ త్మ మేధ్యశ్క్తనిి 

ఉపయోగించ  బ్రహ్మ మును ఊహ్ల్లో కూడ తాక్లేరు, అింతేకాదు, 

ఊహ్ల్లో సైత్ము త్నను చేరలేరు. అనూహ్య  త్త్ివ ము గల్ 

బ్రహ్మ మును తాక్లేని విధముగా ఈ సృషిట నిరింత్రము ఊహ్ల్కు 
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మిించ వ్యయ పిించును. మన ఊహ్లు అనింత్మైనిందున సృషిట 

వ్యయ కోచము కూడా అనింత్మై అనూహ్య  పరబ్రహ్మ మును ఎపప టికీ 

చక్క నీయదు. ఈ సృషిట త్నింత్ట తాను పరిమిత్మైన పరిధి గల్ది, 

కావుననే  అనూహ్య  పరబ్రహ్మ ముచే చుట్టట రా ఆవరిించరడి 

ఉనా ది. కాని అనింత్ింగా వ్యయ పిించే మన ఊహ్లు సృషిట పరిధిని 

ద్ద్టి అనూహ్య  పరబ్రహ్మ మును చేరలేని, తాక్లేని విధమైన 

ఏరాప ట్ట కోసము పరిమిత్ సృషిట,  నిరింత్రము వ్యయ కోచసిునా ది.]  

 

ఏక్ సంఘే పరం బ్రహ్ా ,  తబ్దర హ్మా ణి రహూని హి | 

రహు బ్రహ్ా  పరం నోహ్య ం, పరబ్రహాే తి శ్ంక్రః ||5.7|| 

 

[ఏదేని ఒక్ వర గమునిందు విశిష్టమైన గొపప  పద్ద్ర లము బ్రహ్మ ము 

అనరడుత్తింది. సృషిటించరడిన అింశ్ముల్లో విభినా  

వర గములునా ిందున ఆయా వర గముల్లో విశిష్టమైనవనీా  

బ్రహ్మ ము ల్గును. ఉద్ద్హ్రణకు ఆధ్యయ త్మమ క్ బ్గింథములు 

అనాి ింటిలోకెలేా 'వేదము' బ్రహ్మ ము. శాకాహారముల్నిా ింటిలో 

'అనా ము' బ్రహ్మ ము. 'బ్రహ్మ ము’ (పరమాత్మ ) విశిష్టములైన 

సృషిటలోని అనిా  బ్రహ్మ ముల్లోకెలేా ఉత్క ృష్టమైనది. ఈ 

గిందరగోళ్మును అధిగమిించడానిక్త వివిధ బ్రహ్మ ముల్ిందు 

పరమోత్క ృష్టమైన బ్రహ్మ ము 'పరబ్రహ్మ ము' అని చెపప రడినది. 

పరబ్రహ్మ ము అను శ్రవము ఆదిశ్ింక్రాచారుయ ల్ చేత్ బ్పయోగించ 

రడినది. (మౌనవాయ ఖ్యయ  బ్పక్టిత పరబ్రహ్ా  ..)  - దక్షిణామూరి ి

శ్ ి బ్త్ము.] 

 

సరవ బ్త నో పరబ్రహ్ా , బ్రహా్మ రో్న గీయతే బ్ుతిః | 

బ్రహాే తి గృహ్య తామరఃో, తస్వా బ్తర క్రణానవ యాత్ ||5.8|| 

 

[పరమోత్క ృష్టమైన అనూహ్య  కారణత్త్ివ మును సింబోధిించు 

సిందరభ ముల్లో బ్రహ్మ ము శ్స్వల నములో పరబ్రహ్మ ము అని 

బ్పయోగించవలెనని గురిుించుకొనవలెను. కొనాి స్వరేు 

http://dakshinamurty.blogspot.com/p/gurubodha.html
http://dakshinamurty.blogspot.com/p/gurubodha.html
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సృషిటించరడిన, ఊహిించదగన విభినా ములైన 

అింశ్ములునా ిందున ఆయా వర గముల్లో విశిష్టమైనవనాీ  

బ్రహ్మ ము అని గురిిింప రడెను క్ద్ద్, ఇటిట బ్రహ్మ ముల్ 

సిందరభ ముల్లో పరబ్రహ్మ ము అని బ్పయోగించరాదు. 

ఉద్ద్హ్రణకు భగవదీగత్లో వేదము,  బ్రహ్మ ముగా 

సింబోధిించరడినది. (బ్రహ్మా క్షర సముదభ వమ్). కావున బ్రహ్మ ము 

అను శ్రవమును పరబ్రహ్మ ముగా బ్పయోగించరాదు. ఔచత్య మును 

రటిట మాబ్త్మే ఆయా అింశ్ముల్ను బ్రహ్మ ముగా 

నిర ణయిించవలెను. ] 

 

జీవధ్యయ న పరంబ్రహ్ా , ససరగ ైజస్వక్ృతిమ్ | 

తైా వల్యయ న దతోతఽభూత్, స ఏవేశ్వ ర ఉచయ తే ||5.9|| 

 

[పరబ్రహ్మ మును ఏ జీవ్యత్మ  కూడా క్నీసము ఊహిించజ్ఞల్దు. 

కావున ఊహ్ల్క్ిందని అింత్టి పరబ్రహ్మ ము అయిన అనూహ్య  

పరమాత్మ ను ధ్యయ నిించుట అస్వధయ ము. అనూహ్య  పరమాత్మ  ఈ 

పరిసిలత్మని సృషిటక్త ముిందే ఊహిించ పరమవ్యయ మమును 

సృషిటించెను. ఇది క్ింటిక్త క్నిపిించని ఒక్ స్తక్ష్మ జడశ్క్త ిరూపమైన 

కొదివ ఆకాశ్ము (ఖాళీ శ్సలల్ము). దీనితో ాట్ట క్నిపిించగల్ శ్స్తల ల్ 

జడశ్క్తనిి కూడా మొటటమొదట సృషిటించెను. ఆ శ్స్తల ల్ శ్క్తనిి 

ఉపయోగించ బ్పబ్పథమముగా ఒక్ తేజో రూప శ్రీరముతో గల్, 

అనగా తేజోరూాత్మ  సృషిటించరడెను. ఈ 

నియమిత్  శ్క్తమిింత్మైన తేజోరూపమే 'దతి్తడు'.  దతి్తని 

తేజోరూపశ్రీరము కొదివ పరిమాణము గల్  పరమవ్యయ మము నిందు 

ఉించ రడెను. పరమవ్యయ మము నిందునా   ఈ 

నియమిత్  శ్క్తవిింత్మైన తేజో రూపమైన ఆత్మ తో  మరియు 

తేజోరూపదత్ ిశ్రీరముతో అనూహ్య  పరబ్రహ్మ ము  సింపూరణముగా 

విలీనమయ్యయ ను కావున  ఇింత్టి తేజోరూాత్మ క్ శ్రీరముతో గూడిన 

జీవ్యత్మ  పరబ్రహ్మ  విలీన్ననింత్రము 'ఈశ్వ రుడు' లేద్ద్ 

'దత్పిరబ్రహ్మ ము' గా గురిిింప రడెను. ఇదియే భవిష్య తి్తలో 
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సృషిటించబోయే బ్పపించములోని ఆత్మ ల్కు ధ్యయ నిించుటకు, 

ఆరాధిించుటకు  స్వధయ మయేయ  విధముగా దత్మిైన అనూహ్య  

పరబ్రహ్మ ము యొక్క  మొదటి తేజోరూపము.] 

 

స దతత సయ ృష్టట మక్ర్నత్, య త్రస్మతనమా బ్తిక్రా భః | 

స బ్తిమూరతయ వతార్నఽభూత్, పరబ్రహా్ వ సోపధః ||5.10|| 

 

[ఇటిట మొటటమొదటి తేజోరూావతారము (శ్రీరము మరియు 

ఆత్మ తో నిరిమ త్మైనది),  ఈశ్వ రుడు లేద్ద్ దత్ ి పరబ్రహ్మ ముగా 

గురిిింప రడెను. ఇలా మొటటమొదట తేజోరూపముతో 

సింపూరణముగా విలీనమైన అనూహ్య  పరబ్రహ్మ మే 

సవ యింగా  మొటటమొదటి తేజో రూావతారమైన దతత 

పరబ్రహా్ ముగా గురిిింపరడి, (భవిష్య తి్తలో సృజిించగల్) 

సమసవిిశ్వ మును సృషిటించే  'హిరణయ గరుభ డు' అని, నడిపిించే 

'న్నరాయణుడు' అని, ల్యించేసే 'ఈశ్వ రుడు' అని కీరిిించరడెను. 

ఆ త్రువ్యత్ దత్ ిభగవ్యనుడు బ్త్మమూరిుల్నరడు బ్రహ్మ , విష్ణణ , శివ 

అనే మూడు తేజోరూావతారములుగా వచెచ ను. దత్ ిభగవ్యనుడు 

ఆవిరభ విించన త్రావ త్ పరబ్రహ్మ ము మరే మాధయ మము (రూపము) 

తోను బ్పత్య క్ష్ింగా విలీనము చెిందలేదు. ఇత్ర దేవీ దేవత్ల్ 

రూాల్లో భగవింత్తడు అవత్రిించు సిందరభ ములు 

అనిా ింటిలోనూ దతత భగవానుడు ల్యదా ఈశ్వ రుడు ఆయా 

మాధ్య మముల్తో విలీనమయ్యయ ను. కావున దత్ ి భగవ్యనుడే 

తేజోరూపమైన (తేజః శ్రీరము, తేజోరూాత్మ ) మాధయ మములో 

మొదట బ్పక్టిత్మైన పరబ్రహ్మ ము.] 

 

సృష్ట్ట వ  నరమావిశ్చచ , బ్దవయ ం వపుష్ట చాధక్మ్ | 

అవతారా సమే దతాత త్, జడశ్క త శ్చచ దాక్ృతిః ||5.11|| 

 

[సృషిటకారయ ములో విశ్వ మును సృషిటించన త్రావ త్ 

పద్ద్ర లసవ రూపమైన శ్రీరముల్తో ఆత్మ లుగా పిలువరడు 
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మానవుల్ను ఇత్ర బ్ాణుల్ను సృషిటించెను. మానవుల్లో తాను 

నిర ణయిించన కొిందరు భకిుల్ిందు దత్ ి భగవ్యనుడు విలీనమై 

నరావతారమయ్యయ ను. మానవశ్రీరము జడపద్ద్ర లము మరియు 

జడశ్కిుల్తో ఏరప డగా తేజః శ్రీరము తేజః శ్క్తతిో ఏరప డెను. ఒక్ 

తేజఃశ్రీరములో ఉన్నా  లేద్ద్ మానవ శ్రీరములో ఉన్నా  ఆత్మ  

చైత్నయ ముతో ఏరప డినదే. బ్క్తయారల్క్మైన మెదడులోని 

న్నడీమిండల్ములో విశ్లష్ముగా పనిచేసిునా  జడశ్క్తయిే 

చైత్నయ ము.  కావున మానవరూపములో ఉనా దైన్న లేక్ 

తేజోరూపములో ఉనా దైన్న అవతారముల్నిా ింటిలో (విలీనమై) 

ఉనా ది  దత్భిగవ్యనుడొక్క డే.] 

 

జీవశ్చచ దేవ చిన్మా ల్ం, జడశ్క్యత య మిహ్మతా వాక్  | 

వాసనబ్వాతజీవార్నత, జగతోంఽశో న తసయ  హి ||5.12|| 

 

[ఎల్పేుప డు జడశ్క్త ి యొక్క  విశ్లష్రూపమైన చైత్నయ మునే ఆత్మ  

అిందురు. ఆత్మ  అనేది ఊహిించదగన సృషిటలో భాగమైన, 

ఊహిించదగన అింశ్మే  త్పప  ఊహిింప స్వధయ ము కాని 

అనూహ్య మైన సృషిటక్ర ి కాదు. చైత్నయ ముగా రూాింత్రము 

చెిందిన జడశ్క్తనిే ఆత్మ  అని కాని ఒక్ జీవుడు అని కాని 

వివరిించదగును.  ఒకొక క్క  జీవ్యత్మ  కొనిా  ఆలోచనల్ సమూహ్ము. 

ఆలోచన అనగా చైత్నయ ము యొక్క  బ్పక్టిత్రూపము. కావున 

మనము ఒక్ జీవ్యత్మ ను నేరుగా  చైత్నయ పు భాగముగా 

గురిిింపవచుచ ను. ఏ జీవ్యత్మ  అయిన్న సృషిటలో ఒక్ భాగమే త్పప  

సృషిటక్రలిో భాగము కాదు. కావున ఏ ఒక్క  జీవ్యత్మ  అయిన్న తాను 

సృషిటక్ర ిఅనడములో అర లిం లేదు.] 

 

జడశ్క్యత య  ఽపరిచిి నో - జగతాా రణ భాష్ణాత్ | 

స ఆతా   బ్సష్టృవత్ బ్భాంతః, క్యరణం పరమం న హి||5.13|| 
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[ఆత్మ  జడశ్క్త ి యొక్క  ఖిండరూపము, అదే జడశ్క్త ి ఈ సమస ి

సృషిటలోని జడాజడపద్ద్ర లముల్ మూల్కారణమైనిందున, జడశ్క్త ి

అనింత్మైన పరిమాణమైనపుడు అదియే పరబ్రహ్మ మని, పరిమిత్ 

జడశ్క్త ి ఆత్మ  అని బ్భమపడి,  ఆత్మ నే పరబ్రహ్మ ము అని 

పొరరడుత్తన్నా రు. ఇక్క డ అపరిమిత్మైన జడశ్క్త ి కారణింగానే 

సృషిటలో భౌత్మక్పరిమాణములు ఏరప డుత్తన్నా యని మేము 

ఒపుప కునా పప టిక్తనీ ఆ మూల్కారణజడశ్క్తనిి సృషిటించనది 

పరబ్రహ్మ మే. కావున అపరిమిత్మైన జడశ్క్త ి 'సృషిట'క్త 

మూల్కారణము కాలేదు. పరబ్రహ్మ మొక్క టియే  ఈ మొత్మిు 

సృషిటక్త క్ర.ి] 

 

ఆతాా  తేజ బ్ుు త సయ ృష్టం, రహు స్వమయ  విశేష్ణః | 

బ్సత్రరట  సృష్టట విభేదోఽబ్త, స్వవ వతార సుబోధ్క్ః ||5.14|| 

 

[పవిబ్త్ బ్గింథముల్ిందు సృషిటక్త మూల్కారణము ఆత్మ  అని 

చెపప రడినది. పరబ్రహ్మ మును స్తచించే శ్రవవిశ్లష్ముల్నాీ  ఆత్మ  

కొరకు ఉపయోగించ రడిన్నయి. కారటిట ఆత్మ యే పరబ్రహ్మ మని 

పొరరడటము పరిాటి అయినది. ఈ పొరాట్టకు 

ముఖయ కారణము జడశ్క్తకి్త మరియు పరబ్రహ్మ మునకు గల్ 

విశ్లష్ణశ్రవములు ఉమమ డిగా వ్యడరడుత్తన్నా యి. కాని 

యథారలమునకు ఈ రిండిింటి మధయ  తేడా ఏమిటింటే జడశ్క్త ి

పరబ్రహ్మ ముచే సృషిటించరడిన (తత్ తేజో ఽసృజత.. - వేదము) 

అింశ్ము.  ఆత్మ  అనగా అనూహ్య  పరబ్రహ్మ ము విలీనమైన మానవ 

శ్రీరి లేద్ద్ తేజోరూప శ్రీరి. ఈ సిందరభ ములో మాబ్త్మే 

పరబ్రహ్మ ము యొక్క  శ్రవవిశ్లష్ణముల్నీా   ఆ మానవ / తేజః 

శ్రీరము లోని ఆత్మ కు వరిసిి్వయి.] 

 

జగ చిచ దాచిదరోాంగం, చిదచితఫ ల్మంతిమమ్ | 

జీవాతాా  న సవ తంబ్తో హి, స బ్సష్ట్ట  యది హ్మసయ వాక్ ||5.15|| 
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[సృషిట అింత్యూ జడ పద్ద్ర లము మరియు చైత్నయ ముల్ చేత్నే 

ఏరప డినది. చైత్నయ ము, జడపద్ద్ర ల సృషిటబ్క్మము చటటచవర 

ఏరప డినది (అనో త్ పురుష్ః..).  ఆత్మ  లేద్ద్ జీవ్యత్మ  అనునది 

పద్ద్ర లశ్రీరము (పించభూత్ముల్తో ఏరప డిన మానవశ్రీరము) 

గాని లేద్ద్ తేజోరూప శ్రీరము (తేజసుు ను మాబ్త్మే 

శ్రీరముగాగల్ది) గాని మాధయ మముగా క్లిగ,   జడశ్క్త ి నుిండి 

విశ్లష్రూపముగా ఉత్ప నా మైనదే త్పప  త్నింత్ట 

తానుగా,  సవ త్ింబ్త్ముగా  అసితి్వ ము లేనిది. ఎవరైన్న ఆత్మ  కాని 

జీవ్యత్మ  కాని సృషిటక్ర ి అని బ్పవచసే ి అది హాస్వయ సప దమైన 

వచనము.] 

 

అబ్త కైవల్య  మోక్షౌ హి, సతౌయ  మృతోయ ః పరం తథా | 

యథా జీవిత మోక్షసుత, జగదర ంధ్ విమోచనమ్ ||5.16|| 

 

[జీవిించ ఉనా పుడు ముక్త ిమరియు కైవల్య ము పొిందు విధ్యనము 

గురిించ నీవు అడిగన్నవు. ఇది సరైన బ్పశ్ా , ఎిందుక్ింటే 

మరణించన త్రావ త్ ఏ కొత్ ి మారుప  స్వధయ ము కాదు. జీవుడు 

ఇక్క డ జీవిించ ఉిండగా స్వధిించన శ్సిలత్మ ఏదో అదే మృత్తయ వు 

త్రావ త్ కూడా కొనస్వగుత్తింది. ఒక్వేళ్ నీవు జీవిించ ఉిండగా 

నరావతారమును పొిందగలిగతే, మరణానింత్రము ఊరలవ  

లోకాల్లో తేజోరూప అవతారమును పొిందగల్వు. ముక్త ి అనగా 

బ్ాపించక్ రింధ్యల్ నుిండి విడుదల్ కావటము కాని బ్పపించము 

నుిండి కాదు.] 

 

లోక్రంధ్చ్యయ తి రయ తోా త్, నిష్ఫ లా మూఢ పదధతిః | 

అయతోా  దభ గవదర ంధ్యత్, సుధ్య క్షీరవ దీక్షయ తామ్ ||5.17|| 

 

[బ్ాపించక్ రింధ్యల్ నుిండి విడుదల్ మాబ్త్మే పొిందరాదు, 

ఎిందుక్ింటే అటిట విడుదల్ తాతాక లిక్ము మరియు 

మూరఖమైనది.  ముక్త ి అనేది భగవింత్తనితో ఏరప డిన రల్మైన 
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రింధము కారణముగా బ్ాపించక్ రింధ్యల్ నుిండి సహ్జముగా 

పొిందిన విడుదల్. బ్ాపించక్ రింధ్యలు నీ బ్పమేయము లేకుిండా 

వ్యటింత్ట అవే దూరమవ్యవ లి త్పప  నీవు బ్పయతా్ పూరవ క్ింగా 

తెగతెింపులు చేసుకోవడిం కాదు. 'అమృత్ము రుచ చూసిన 

త్రావ త్ సహ్జింగా ాలు తాగలేని శ్సిలత్మ' లాింటిదే బ్ాపించక్ 

రింధముల్ నిండి  పొిందిన ముక్త.ి] 

 

కైవల్య మేకీక్రణం, అవతారే హి విదయ తే | 

భక్యతన మపి స్వయుజయ ం, యబ్త దేవో హి స్త్వక్ః ||5.18|| 

 

[కైవల్య ము లేద్ద్ అదైవ త్ యోగము అనగా ఒక్ అింశ్ము 

సింపూరణముగా మరొక్ అింశ్ముతో విలీనము కావటము. దీనిక్త 

బ్పత్య క్ష్ ఉద్ద్హ్రణ, లోక్ములో నరావతారముగా భగవింత్తడు 

రావటము లేద్ద్ ఊరలవ  లోకాల్లో తేజోరూపములో భగవింత్తడు 

విలీనమగుట. ఇదే విష్యము భకిుల్ వైపు నుిండి చూసే ిఅది 

స్వయుజయ ము. అనగా భగవింత్తనిక్త అత్య ింత్ సమీపములో 

ఉిండటము. ఇది కైవల్య ము క్ింటే శ్క్తవిింత్మైనది. ఎిందుక్ింటే 

ఇట్టవింటి దైవ త్ భక్త ి నిందు భగవింత్తడు భకిునిక్త సేవకుడిగా 

వయ వహ్రిసి్వడు. అదే కైవల్య ములో నైతే భగవింత్తడు భకిునితో 

సమానమై త్నలో సింపూరణముగా విలీనమగుచునా్న డు.]  

 

కైవల్య మపి స్వయుజయ ం, స్వమీపయ ం బ్తిగురుబ్శ్చతం | 

దవ యో స్వయ లోక్య  స్వరూప్యయ , పర్న జీవ త్రసతయచ్యయ తః ||5.19|| 

 

['కైవల్య ము' అను అదైవ త్   సిద్ద్ధ ింత్మునకు ఆదిశ్ింక్రులు క్ర.ి 

'విశిష్టటదైవ త్ము' అనరడు స్వయుజయ మును రామానుజులు 

సిద్ద్ధ ింతీక్రిించారు. విధేయుడైన రింట్ట వలె సనాి హిత్ముగా 

నిల్రడటము లేద్ద్ స్వమీపయ ము అనునది మధవ  సిద్ద్ధ ింత్ము. 

రామానుజుల్ స్వయుజయ ము , మధ్వవ ల్ స్వమీపయ ము ల్లో 

స్వలోక్య ము  (ఒకే లోక్ములో ఉిండటము) మరియు స్వరూపయ ము 
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(ఒకే రూపము) ఉింటాయి. అయితే స్వధ్యరణ మానవునిక్త ఇింత్టి 

దివయ  ఫల్ములైన స్వయుజయ ము, స్వమీపయ ము, కైవల్య ములు 

సింభవిించవు. ] 

 

విద్యయ దవ లీీవ వలీీవ, విద్యయ దావేశ్ వరిగతా | 

వలీీవ జ్సోతతా తస్యయ , మారగ వలీీవ జీవినః ||5.20|| 

 

[ఆదిశ్ింక్రుల్ ఆత్మ   విదుయ దీక్రణము చెిందిన తీగ వింటిది. 

రామానుజుల్ ఆత్మ  విదుయ త్ బ్పవ్యహ్ము ఆపరడిన తీగ వింటిది. 

మధ్వవ ల్ ఆత్మ  ఎలాింటిదింటే, బ్పధ్యన విదుయ తి్తశ్క్త ి మూల్ము 

నుిండి అనుసింధ్యనము చేయక్ముిందు కొత్గిా క్టిటన ఇింటిలోని 

గదుల్నిా ింటిలో అమరిచ న విదుయ త్ తీగల్ వింటిది. ఇక్ స్వధ్యరణ 

మానవుల్ ఆత్మ  ఎలాింటిది అింటే అవసరము లేని ఒక్ తీగ 

ముక్క ను అిందరూ నడిచే ద్ద్రిలో విసిరి వేయరడినట్టవింటిది. ] 

 

ఇతి త్రైలోక్య గీతాయాం 'బ్రహా్మ దివిచారయోగో' నమ 

పంచమాధ్యయ యః 
 

ఈ విధ్ంగా త్రైలోక్య గీత యంద్య ఐదవ అధ్యయ యము 

అయిన  'బ్రహా్ ము మొదల్గు వాటిని గురించి విచారణ 

యోగము'  పరిసమాపతము. 

 

 


