
త్రైలోక్య గీత - షషా్ఠధ్యయ యః 

ఆరవ అధ్యయ యము 

త్రిమత సమన్వ య యోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

 

గురు త్రతయసయ  సిద్ధ ాంతః , కే కే దతత? జగద్గురో! | 

తేష్ఠాం సమన్వ యః క్శ్చ , త్రూహి తవ ాం గురురాజ మామ్ 

||6.1|| 

 

[కుమారి త్రైలోక్య  అడిగింది:- విశ్వ గురువైన ఓ దత్త! 

గురువులిందరిలో రారాజువు! ముగుురు దివ్య  ఆధ్యయ త్మి క్ గురువులైన 

ఆదిశ్ింక్రులు, రామానుజులు, మధ్వవ లు బోధించిన దేమి? వారు 

బోధించిన మూడు వేర్వవ రు సిద్ధ ింత్ములను మీర్వ విధింగా 

సమనవ యిం చేశారు? దయతో నాకు తెలుపగలరు.] 

 

త్రీ త్రీ త్రీ దతత స్వవ మీ ఉవాచ: 

 

ఉక్ తాం తతతవ ాం గురోః క్యలే, శ్ాంక్రసయ  హి నాసితక్యః | 

స గురుసతద్ధధతరాాయ, కేవలాం పాండితో న్ యత్ ||6.2|| 

[త్రీత్రీత్రీ దతత స్వవ మి వివ్రిించారు:- 

దివ్య  అవ్తారములు ఆయా కాలములలో ఉనన  శిష్యయ ల 

పరిసితి్మననుసరిించి, ఎలలప్పు డు సాధ్యరణ బోధకుని వ్లె, సాధ్యరణ 

గురువు వ్లె మాత్త్మే త్పవ్రి తసాత రని, ఙ్ఞ నని వ్లె శుదధమైన 

సత్య మునే   పలుక్రు అని నేను ఇదివ్రకే నీకు చెప్పు ను. 

ఆదిశ్ింక్రులు వ్చిి నప్పు డు ఈ జగమింతా పూరవ  మీమాింస 

మత్ము, బౌదధమత్ము లింటి నాసితక్ మత్ములతో నిిండి 

ఉిండినది. శ్ింక్రులు అప్పు డు ఒక్ గురువు వ్లె త్పవ్రి తించి 

ఆ  నాసితకులను అిందరినీ సరైన మారుములో నడిపించినారు. 

సత్య త్గహణములో అశ్కుతలైన వారికి వేద నాని వ్లె వేదములలో 



నునన   శుదధసత్య మును మాత్త్మే బోధించలేదు. అట్లల 

బోధించినచో ఏ త్పయోజనమూ ఉిండదు.] 

 

నాాంగీకురాయ  నాా సితక్ ససతాం, స త్రరహ్మ  న్ పరా గిః | 

జీవో త్రరహ్మమ ి స త్రాహ్, నాసితక్సయ  స  చాసిత తత్ ||6.3|| 

[నాసితకుడు ఎప్పు డూ,  వేర్వవానిని భగవ్ింతుడని నమి ని భావ్న 

యిందు దృఢమైన విశావ సిం క్లిగ ఉింటాడు. కావున వేర్వ ద్రిలేక్ 

నాసితకునికి, అత్డే భగవ్ింతుడని చెపు బడెను. శ్ింక్రులు త్పత్మ 

జీవుడు భగవ్ింతుడే అనెను, ఎిందుక్ింటే అిందరూ నాసితకులే. ఈ 

విధింగా ఆదిశ్ింక్రులు అిందరును సత్య ముగా క్లరు కావున 

అిందరిచే భగవ్ింతుడు క్లడు అని తీరిా నిింపచేసెను. అనగా 

త్పత్మజీవుడూ దేవుడే, త్పత్మ జీవుడూ ఉనాన డు, కావున దేవుడు 

ఉనాన డు అను మారుములో నాసితకులను శ్ింక్రులు ఆసితకులుగా 

మార్చి ను.] 

 

తవ ాం తత్ తవ మసి తచాచ సిత, త్రివాక్యయ రాసితకోఽభవత్ | 

సృష్ఠయ య ద్ధశ్క్త తరఙా్ఞన్-విక్షేాత్ న్ తతోఽరచ న్మ్ ||6.4|| 

[ఆదిశ్ింక్రులు మూడు వ్చనములు చెప్పు రు. అ) నీవు 

దేవుడవు  ఇ) నీవు ఉనాన వు   ఉ) కావున దేవుడు ఉనాన డు. ఈ 

మూడు వాక్య ములను అనుసరిించి నాసితకుడు దేవుడు ఉనాన డని 

పలికెను. తానే దేవుడు క్ద్, తాను ఉనాన డు క్ద్, అింటే దేవుడు 

త్పు క్ ఉిండి ఉిండాలి!!! తాను దేవుడే అయినపు టికినీ త్నకు 

అదుు త్మైన, అనూహయ మైన మహిమలు చేయగల సామరియ ిం 

ఎిందుకులేదని నాసితకుడు శ్ింక్రులను అడిగనాడు.  

 

ద్నికి సమాధ్యనమిస్తత  శ్ింక్రులు, ఎింతోకాలింగా అజ్ఞననింలో 

ఉిండటిం కారణింగా ద్ని త్పత్య క్ష త్పభావ్ము జీవాత్ి ను 

భగవ్ింతుని యొక్క  పూరిత శ్కి త సామరియ ములను పిందకుిండా 

అడడగస్తతనన ది. దీనికి పరిష్కక రిం,   జీవులు భగవ్ింతుని 

ఆరాధించాలి.  త్ద్వ వ రా జీవుని మనస్త పరిశుదధిం అవుతుింది. 



అప్పు డు జీవుని క్ముి కునన టి ి ఆ  త్పత్య క్ష అజ్ఞననిం 

మాయమవుతుింది. ఈ విధమైన సాధన చేత్ జీవులిందరూ 

త్పత్య క్షింగా భగవ్ింతుడే కాగలరు అని వివ్రిించినారు. ] 

 

నాసితక్యసితక్ భక్యతాంతః , తతో రామానుజో ఽవదత్ | 

భక్త తరుమ ఖ్యయ  స తస్వయ ాంశ్ః, దేహ్వత్రస్వత ాంశ్తో హ్రః ||6.5|| 

[ఈ విధింగా ఆదిశ్ింక్రులు నాసితకులను ఆసితక్లుగా మారి డమే 

కాక్ ఆసితకులను భకుతలుగా మారిి నారు. ఈ వేదిక్ను ఏరు రచిన 

త్రావ త్ శ్ింక్రులు నిత్్క మిించారు. అప్పు డు రామానుజులు వ్చిి  

ఆ ఙ్ఞసిాయికి అవ్సరమైన దివ్య  త్పబోధ్యలను చేశారు. 'భకి త అత్య ింత్ 

త్ప్పధ్యనయ త్ గల వి్యిం, ఎిందుక్ింటే జీవుడు సింపూరణింగా 

భగవ్ింతుడు కాదు, కాని భగవ్ింతునిలో ఒక్ స్తక్షి భాగము 

మాత్త్మే' అనాన రు. దీనిని ఇల వివ్రిించారు: త్న ్ర్ట ిమీదుగా 

ధరిించిన కోట్ వ్లె ఉనన  బాహయ  శ్రీరమునే త్పపించముగా 

వివ్రిించి, జీవాత్ి ను కోట్ లోని ఒక్ ద్రింపోగుగా అభివ్రి ణించారు. 

అనగా జీవుడు ఆయన దివ్య  శ్రీరభాగిం కాదు అని అరమిు 

చేస్తకొనవ్లెను.] 

 

ఆతమ  విషో్ణశ్చ  జీవో హి, విలీనాత్ పురతః పరమ్ | 

నోహ్యయ  భినాా  న్ భిన్నా  తౌ, శిష్ఠయ  భినాా  మత విదః 

||6.6|| 

[ఆదిశ్ింక్రులు దివ్య  శ్రీరిం లేద్ నరశ్రీరములోని ఆతి్ నే 

భగవ్ింతుడు అనెను. అయితే దత్తభగవానుడు త్నలో విలీనిం 

అయి విష్యణ వుగా మారక్ ముిందు విష్యణ వు అను తేజోరూపింలో ఉనన  

సాపేక్ష చైత్నయ మును ఆత్ి  అనెను. దీనిని అనుసరిించి ఇటి ి

సాపేక్ష ఆతి్  ఏదేని మానవునిలో ఉనన ప్పడు ఆ ఆతి్  కూడా 

భగవ్ింతుడుగా భావిింపబడెను. కాని అనూహయ  పరత్బహి మును 

పిందిన దత్తభగవానుడు, విలీనమైన త్రావ త్ మాత్త్మే 

తేజోరూప్పతి్ కుడైన విష్యణ వు, భగవ్ింతుడైన విష్యణ వు అయ్యయ ను. ఇటి ి

భగవ్ింతుడైన విష్యణ వులో దతుతడు ఉిండుట వ్లన విష్యణ వును 



విష్యణ దతుతడనియు పలచిరి. ఇటేల త్బహి దతుతడు, శివ్దతుతడుగా 

త్బహి శివులు పలువ్బడిరి. విష్యణ వు యొక్క  లౌకిక్ చైత్నయ  రూపమైన 

ఆతి్  దత్తడు విలీనమగుట వ్లన అనూహయ మైన చైత్నయ ముగా 

మార్చను. కావున   ఇది ఇత్ర మానవుల యిందు గల సాపేక్ష 

చైత్నయ ము (ఆత్ి ) క్ింటే సింపూరణింగా భినన మైనది. ఈ విధమైన 

విశ్ల ల్ ణ ద్వ రా చూసినట్లలతే సిద్ధ ింత్పరింగా శ్ింక్ర, రామానుజు, 

మధ్వవ లు ఒక్క టే అని, కాని వారి అనుచరులు ఈ 

వి్యస్తక్షి మును లోతుగా అధయ యనము చేయక్ 

చివ్రికి  పరసు రిం గొడవ్లతో ముగింప్ప పలికారని తెలుస్తతనన ది.] 

 

రుచేరభ కే తః ఫలాంశాచచ , తృషో్ఠాంశాదపి  భక్త తగః | 

మధ్యవ త్ భేద సేవక్తేవ , త్రపధ్యన్ హ్నుమత్ పరః ||6.7|| 

[చాల కాలింగా భకుతలుగా మారి భగవ్ింతుని భకి తమాధ్వరాయ నిన  

చవిచూసిన వారైనిందున, రామానుజుల కాలింలోని భకుతలు తాము 

భగవ్ింతునిలో చినన  భాగమైనా  అవావ లని ఆశిించారు. తాము 

భగవ్ింతుడు కాగలమని కోరిక్ గల భకుతల బలహీనత్ను శ్ింక్రులు 

పూరితగా మించి కొరకు వాడుకునాన రు. ఇప్పు డు రామానుజులు ఆ 

విశావ సానిన  పూరితగా చెరిపవేయక్, కేవ్లిం ద్నిని అింశ్గా చేసి 

చినన  విశావ సము అయ్యయ టట్లల కుదిించారు.   రామానుజులు 

చెపు నదే చాలవ్రకు కొనసాగస్తత  'జీవాత్ి  పూరితగా వేర్వ జగతుతలోని 

అింశ్మనీ, అది భగవ్ింతుడు కాదు లేద్ త్నలో చినన  భాగమూ 

కాదు, అది చేయగలిగదింతా కేవ్లిం భగవ్ింతుని సేవ్ మాత్త్మే' 

అింటూ మధ్యవ చారుయ లు త్పబోధించారు. హనుమింతుని భకి తమార ుిం 

పై దృష్ట ి సారిింపజేస్తత  ఆధ్యయ త్మి క్ బోధనలో మధ్యవ చారుయ లు 

సేవకు అత్య ింత్ త్ప్పధ్యనయ త్ నిచాి రు.] 

 

సఙా్ఞన్ భక్త త క్రమ  యోగః, త్రిభిః త్రోక్యత ః త్రక్మాద్ధహ్ | 

శుష్ఠా ఽహ్ాంత చ క్యలేన్, జీవోాంఽతే సేవకో మతః ||6.8|| 



[ముిందుగా ఆదిశ్ింక్రులు వ్చిి  భావ్రూప ఆధ్యయ త్మి క్ ఙ్ఞ ననము 

ముఖ్య మైనది అని తెలిప్పరు. త్రావ త్ వ్చిి న రామానుజులు 

భావ్రూప భకి త ముఖ్య మైనది అని చెప్పు రు. ఆ త్రావ త్ వ్చిి న 

మధ్వవ లు త్పత్య క్ష సేవ్ మరియు క్రి ఫల సమరు ణములే 

ముఖ్య మని బోధించినారు. ఈ విధింగా ఆధ్యయ త్మి క్త్కు గల 

త్క్మమును గమనిసేత మొదటి సోప్పనిం ఙ్ఞ నన యోగము (ఙ్ఞ ననిం) అని, 

ర్చిండవ్ సోప్పనిం భకి తయోగము (భఙ్ఞకి త) అని, మూడవ్ సోప్పనిం క్రి  

యోగము (క్రి ) అని ఆధ్యయ తి్మ క్ మారుదరశ నిం అవుతుింది. ఈ 

మూడు సోప్పనాల ద్వ రా ఆధ్యయ తి్మ క్ మారుింలో నడిచే భకుతలలో 

కాలత్క్మేణా అహింకారము త్గుుతూ పోయిింది. ఎప్పు డైతే జీవాత్ి  

అహింకారము పడిపోవ్డిం జరుగుతుిందో అప్పు డు ఈ మూడు 

సిద్ధ ింతాలు త్క్మముగా అవ్గత్ము అవుతాయి. ఇల జీవాతి్  

అత్య లు  అహింకారము గలిగన అింత్మమ ఙ్ఞసిాయిని చేరి, 

సత్ు రివ్ర తనతో ఇక్ తాను భగవ్ింతునికి కేవ్లిం సేవ్కుడనే అనే 

ఙ్ఞసితి్మకి చేరుతుింది.] 

 

చితా మయ ాం త్రిమతే భిన్ా ాం, ఊహ్యయ నూహ్యయ ద సతా తః | 

మతాం త్రభమాతతతో ఽద్వవ త-భాగ భేద్ త్రపతీయిర ||6.9|| 

[మధ్యవ చారుయ లు జీవాత్ి , పరమాత్ి  ర్చిండు వేర్వవ రు అింశ్ములని 

త్పత్మప్పదిించినపు టికి ఈ ర్చిండిింటి మధయ  చైత్నయ ము అనే 

సమానత్ ఉనన ట్లల అింగీక్రిించెను. ముిందు వ్చిి న ఇదవరు 

ఆచారుయ లు కూడా ర్చిండిింటిని   చైత్నయ  సవ రూపములేనని, 

అయితే పరమాతి్  వ్లె కాక్ జీవాత్ి లో, శ్కి త సామరియ ముల 

పరిమాణములు అత్మ సవ లు ముగా ఉింటాయి అనాన రు. అయితే 

ఇటి ి త్పత్మప్పదన జీవాత్ి , పరమాతి్ ల మధయ  ఏదో ఉమి డి 

సవ భావ్మునన ది అనే అపోహకు ద్రితీసిింది. యథారిింగా 

ముగుురు ఆచారుయ ల భావ్నలో పరమాత్ి  యొక్క  చైత్నయ ము 

అనూహయ మైనది మరిము పరమ యథారమిైనది. (ఎిందుక్ింటే 

భగవ్ింతుని చైత్నయ మునకు ఆధ్యరభూత్మైన అింశ్ములు గాని, 

కారయ ములు గాని (నాడీమిండల వ్య వ్సలిో జడశ్కి త చైత్నయ  రూపింగా 



మారుట) ఏమీ లేవు  కావున అనూహయ ము. 

అనూహయ మైన  పరత్బహి మునకు పద్ర ిశ్రీరము లేని కారణింగా 

ఆహారము జీర ణమైన త్రావ త్ ఉత్ు నన మైన శ్కి త మెదడులోని 

నాడీమిండలింలో చేరి విశి్మిైన పదధత్మలో చైత్నయ మును 

సృష్టిించడిం అనే త్పత్కియ జరగడమే లేదు కావున భగవ్ింతుని 

చైత్నయ ము అనూహయ ము). 

కాని సృష్టలిో కేవ్లిం ఒక్ అింశ్ముగా సృష్టిించబడిన జీవాత్ి లోని 

చైత్నయ ము పూరితగా ఊహిించదగనది, సాపేక్షింగా సత్య మైనది. ఈ 

ర్చిండు వేర్వవ రు చైత్నయ ములను ఒక్టిగా అపోహ పడినిందున, 

1.జీవాత్ి -పరమాతి్ లు చైత్నయ  సవ రూపములే అని, లేద్ 2. 

జీవాత్ి , పరమాతి్ లో సవ లు  భాగమని లేద్ 3. చైత్నయ ములు 

సమానమైనా జీవాత్ి , పరమాత్ి కు సేవ్కుడే అని భినన మైన 

అప్పరమిులు త్ప్పచురయ ింలోనికి వ్చిి నాయి. ఈ విధింగా త్త్మమత్ 

సిద్ధ ింత్ములు వేరు వేరని త్ప్పు గా అరిిం చేస్తకోబడినాయి. ] 

 

విలీనాద్గభయోరావ దౌ, నైక్యయ  న్మ ధ్వవ  దశాత్రతయమ్  | 

న్ జీవే దేయమేతేన్, త్రి బాహ్యయ  లౌక్తకో త్రువమ్  ||6.10|| 

[శ్ింక్రాచారుయ లు జీవాతి్  పరమాతి్ ల మధయ   సమాన ఙ్ఞసిాయి 

క్లదని, రామానుజ్ఞచారుయ లు జీవాత్ి   పరమాతి్ లో చినన  

భాగమని తెలిపనారు, ఎిందుక్ింటే వారిదవరు, అనూహయ  

పరత్బహి మును త్నలో క్లిగ ఉనన  దత్తభగవానుని 

నారాయణునిగా తీస్తకునాన రు. అయితే, శ్ింక్రులు ఈశ్వ రుని 

జీవ్చైత్నయ ిం అనూహయ చైత్నయ ింగా విలీనిం అయిన త్రువాత్ 

తీస్తకునన ట్లల, త్పత్మ జీవ్చైత్నాయ నీన  అనూహయ చైత్నయ ింగా 

(నాసితకులను మారిు ట కొరకు) చెపు నాన రు. ఈశ్వ రుడు 

నరావ్తారింగా మార్వ సమయింలో ఈశ్వ రుని అనూహయ చైత్నయ ిం 

కూడ నరుని జీవ్చైత్నయ ింతో విలీనమై నరుని ఈశ్వ రునిగా 

మారుస్తతనన ది. రామానుజులు దీనిని అింగీక్రిించక్, అనూహయ  

పరత్బహి మును త్పసాతవిించక్, నారాయణునే (ఈశ్వ రునే) 

భగవ్ింతునిగా తీస్తకొని, ఆ నారాయణుని దివ్య శ్రీరానిన  



ఆవ్రిించిన విశావ నేన  బాహయ శ్రీరింగా తీస్తకొని, విశ్వ ింలో చినన  

భాగమైన జీవుని భగవ్ింతుని భాగింగా త్పత్మప్పదిించినారు. 

విశ్వ మునుిండి జీవుని వేరు చేయలేము కావున జీవుని భగవ్ింతుని 

నుిండి వేరు చేయలేమని చెపు నారు. మధ్వవ లు విశ్వ మును 

భగవ్ింతుని బాహయ  శ్రీరింగా భావిించక్, జీవుని భగవ్ింతునికి 

బాహయ ింగానే భావిించి, ఈశ్వ ర జీవులకు ద్వవ త్మును ఙ్ఞసిాపించినారు. 

రామానుజ మధ్వవ లు ఇరువురూ, అనూహయ  పరత్బహి ముపై మౌనిం 

వ్హిించి, నేరుగా నారాయణునితోనే త్మ మత్ములను 

త్ప్పరింభిించినారు. జీవ్చైత్నాయ నేన  పరమాత్ి గా త్పత్మప్పదిించిన 

శ్ింక్రులు నారాయణుని (ఈశ్వ రుడు/ దతుతడు) అింగీక్రిస్తత నే, 

కేవ్ల మౌనింతో స్తచిింపబడే పరత్బహి ను త్పత్మప్పదిించినారు. 

మధ్యవ చారుయ లు అద్వవ త్ విశిషి్కద్వవ త్ములను  నిరాక్రిించారు. 

ఎిందుక్ింటే ఒక్ సాధ్యరణ జీవుడు భగవ్ింతుడు కాడు, 

భగవ్ింతునిలో భాగము కూడా కాదు. అసలు ఒక్ సాధ్యరణ జీవాతి్  

లో అనూహయ మైన భగవ్ింతుని చేరిక్ను మధ్యవ చారుయ లు 

ఒప్పు కొనలేదు.  సత్య మేమిటింటే ఈ మూడు దశ్లు భగవ్ింతునిచే 

అనుత్గహిింపబడవ్లసిన ఙ్ఞసితిులే  త్పు  సాధ్యరణ మానవుడు త్న 

సామరియ ింతో ఆ దశ్లను పిందలేడు.] 

 

అవతర హి తసేయ చాా , స్వవ ాంశే వా స్వధకే ఽథవా | 

దశైక్యపి దయా దేయా, తస్యయ వ న్ సవ భావతః ||6.11|| 

[ఒక్వేళ ఏదేని జీవాత్ి , పరమాత్ి గా మారవ్లెనింటే, ఆ ఙ్ఞసితి్మని ఆ 

ఆతి్ కు భగవ్ింతుడే త్న ఇచఛ చేత్ ఇచిి  ఉిండవ్లెను త్పు  

జీవాత్ి  కోరితే లేద్ జీవాత్ి  త్పయత్మన సేత సాధించగలిగేది కాదు. 

ఏదేని జీవాత్ి  భగవ్ింతుడిగా గురి తింపబడితే త్నను అవ్తారము 

(incarnation) లేద్ నరశ్రీరింలో త్పవేశిించుటకు ఊరధవ లోకాల 

నుిండి త్కిిందకు దిగవ్చిి న (అవ్త్రిించిన) అనూహయ పరమాతి్  

లేద్ నరావ్తారము అని అింటారు. 'అవ్త్రిించినది' అింటే 

భగవ్ింతుడు ఉనన త్ ఙ్ఞసితి్మ నుిండి త్కిిందకు దిగనాడు, త్గ ునాడు 

(అవ్రోహణము) అని అరమిు. అింతే త్పు  జీవాత్ి  ఆరోహణము 



చెింది భగవ్ింతుడైనాడని కాదు. ఈ విధింగా ఆదిశ్ింక్రాచారుయ ల 

అద్వవ త్మత్ిం పూరితగా అసత్య ిం కాదు, అయితే ఈ ఙ్ఞసితి్మని 

సవ యింగా భగవ్ింతుడే త్నింత్ట తాను కోరి అనుత్గహిించాలి 

త్పు  అనయ థా సింభవ్ిం కాదు. అదే విధింగా ఏదేని జీవాతి్  

భగవ్ింతునిలో చినన  భాగిం అయినదని చెపు బడితే, ఆ 

సిందరు ింలో కూడా  భగవ్ింతుడే త్నింత్ట తాను కోరి ఆ 

జీవాత్ి కు త్నలో చినన భాగముతో సమాన ఙ్ఞసితి్మని 

అనుత్గహిించినాడు అని అరిిం. అదే విధింగా భగవ్ింతుడు 

ఎవ్రినైనా త్న త్పయమైన సేవ్కుడుగా ఎించితే ఆ ఙ్ఞసితి్మ కూడా 

కేవ్లిం భగవ్ింతుని కోరిక్ మేరకు త్పసాదిించబడినదే. కావున ఈ 

మూడిింటిలో ఏద్వనా ఒక్  దివ్య  ఙ్ఞసితి్మలో జీవాత్ి  ఉిండటిం అనేది 

కేవ్లిం భగవ్ింతుని అనుత్గహిం చేత్ క్లిగన యోగమే త్పు  

జీవాత్ి  సహజింగా కాని, లేద్ త్నింత్ట తాను  సాధించగలిగనది 

కాదు. జీవుడు త్న త్పయత్న ములచేత్ భగవ్ింతుని 

సేవ్క్సిానమును పిందవ్చుి ను. అయితే, సేవ్లో సవ చఛ త్ను 

చూచి భగవ్ింతుడే సేవ్క్సిానముననుత్గహిించవ్లెను. ఇక్ ఆపై 

జీవుని భాగముగా చూచుట, పూరణ అద్వవ త్ పదమును ఇచుి ట 

కేవ్లము భగవ్ింతుడే సేవ చఛ తో అనుత్గహిించవ్లెను.] 

దశాదేయాఽవతరశ్చ , భాగశ్చ  సేవక్సతథా | 

దేహ్యాంశ్ స్యయ పమా దృశాయ , త్రపథమాాంతౌ తు సతతయా ||6.12|| 

[ముగుురు దివ్య  ఆధ్యయ తి్మ క్ గురువులు (సదుురువులు) తెలిపన 

జీవాత్ి  యొక్క  విశ్ల్సితిులు జనులిందరికీ సావ భావిక్ింగానే 

వ్రి తసాతయని మానవులు అపోహ పడాడ రు, మానవులలో ఇది 

త్ప్పథమిక్ దో్ిం. భగవ్ింతునిచే ఎనున కోబడిన ఒకానొక్ విశ్ల్మైన 

భకుతనితో దతుతడు విలీనము అయితే, రాముడు లేద్ క్ృష్యణడు 

మొదలైన వారుగా భగవ్ింతుడు అవ్త్రిసాతడు. 

భగవ్ింతుడు  ఎనున కునన  ఒకానొక్ భకుతడు ఆదిశ్లష్యడు, లేద్ 

లక్షి ణుడు మొదలైన వారి వ్లె  భగవ్ింతునిలోని భాగముతో 

సమానముగా చూడ బడగలడు. ఇక్క డ భాగము  అింటే శాబ్దవక్ 

అరిింలో భాగమని కాదు, ఎిందుక్ింటే భగవ్ింతుడు అవిభాజుయ డు. 



(అవిభక్ తాం విభకే తషు...భగవ్దీుత్). భకుతడు, సృష్టనిే బాహయ  శ్రీరింగా 

ధరిించిన భగవ్ింతుడు మరియు సృష్టిించబడిన మిగలిన అనిన  

జీవులతో  ప్పట్ల బాహయ విశ్వ ము అను భగవ్ింతుని  సృష్టలిో భాగమే 

అయి ఉనాన డు. ఉద్హరణకు, భగవ్ింతుడైన రామునికి, 

లక్షి ణుడు త్న కుడిభుజమని ఉపమానింగా తెలిప్పడు. అలగే 

లోక్ింలో ఒక్ త్ింత్డి ఇదవరు కొడుకులను త్న ర్చిండు క్ళ్ళు  

అింటాడు.  అలగే భగవ్ింతుని చేత్ విశ్ల్ింగా అనుత్గహిింపబడిన 

ఒకానొక్ విశ్ల్ జీవుడు, హనుమింతుడు, గరుతి్ ింతుడి వ్లె 

భగవ్ింతుని సేవ్కుడు కాగలడు. అింతే త్పు , లోక్ింలోని 

సాధ్యరణమైన త్పత్మ ఒక్క  జీవాత్ి  ఈ ఙ్ఞసితి్మని పిందలేదు. ఒక్టవ్, 

మూడవ్ బోధకుల సిందరు ింలో ఉపమానిం లేదు, ఎిందుక్ింటే 

మొదటి సిందరు ింలో (శ్ింక్రులు) సవ యింగా భగవ్ింతుని 

నోటనే  జీవాత్ి   'భగవ్ింతుడు' అని చెపు బడెను. మూడవ్ 

సిందరు ింలో (మధ్వవ లు) సవ యింగా భగవ్ింతుని చేత్నే ఒకానొక్ 

విశ్ల్మానవుడు భగవ్ింతుని సేవ్కుడుగా ఎించబడెను. ] 

 

దోష్ణ భకే తన్ గురుణా, గుణాశ్చ  జీవక్రమ సు | 

అద్వవ త  సధైధరయ మాపతాు , సుగుణాశ్చ  త్రపవరతనే ||6.13|| 

[ముగుురు దివ్య  ఆధ్యయ తి్మ క్ బోధకులలో త్పత్మ ఒక్క రి త్త్తవ ము 

కూడా  బోధకుని దృష్టతిో చూసినటలయితే  అనీన  చక్క ని 

యోగములు. ఈ మూడు త్త్తవ ములను సాధకుని దృష్టతిో 

చూసినటలయితే  కొింత్ అయోగయ త్ ఆప్పదిించబడుతుింది.  ఒకానొక్ 

సిందరు ింలో వాయ కులమైన ఒక్ని ఆతి్ , 'తానే త్పత్య క్షింగా 

భగవ్ింతుడు' అనన  ఆదిశ్ింక్రాచారయ  త్పబోధ్యలను 

అనుసరిించినటలయితే, వాయ కులత్ నుిండి రక్షింపబడి  అత్ను 

ఉత్తమ ఆతి్ విశావ సమును త్మరిగ పిందగలడు. నిజ్ఞనికి అప్పు డు 

అత్ను ఎింతో దివ్య త్వ మును కూడా త్పదరిశ ించును. త్నలో 

సహజింగా ఉనన  చెడువాసనలను అధగమిించి సవ యింగా 

భగవ్ింతుని వ్లె ఉద్త్తమైన సదుుణములతో 

వ్వ వ్హరిించగలడు.] 



 

సద్గదేేశో గురు శిి ష్ణయ , వత్రీక్ృతయ  న్ సతప థా | 

ఆసితక్ః ాపక్ృ సజీవవః, శ్ాంక్రా తా మజాయత ||6.14|| 

[ఆదిశ్ింక్రాచారయ  జగతుతను మిథయ  అనాన రు. ('అసితత్వ ము ఉనన ది' 

అని కాదు, అలగని 'అసితత్వ ము లేనిదీ' కూడా కానిది మిథయ ). దీని 

అరమిు ఏమిటింటే జగతుత త్నింత్ట తానుగా అసితత్వ ము లేనిది, 

కాని భగవ్ింతుని నుిండి యథారమిైన అసితత్వ మును ఉద్రింగా 

పిందినది. జగతుత లోపల ఆతి్  ఒక్ చినన  భాగిం అయినపు టికీ 

అది జగతుతను మిథయ  అనుకొని త్నను తాను యథారమిైన 

సత్య మని, భగవ్ింతుడిని అనీ త్భమిించినది. ఆదిశ్ింక్రాచారుయ లు 

వీరి అప్పరమిును అనుమత్మించారు.  జగతుత  మిథయ   అయినప్పడు 

ఇక్ జీవులు ప్పపము చేసి త్ప్పపించిక్ స్తఖ్ములను పింద్లని 

ఆశిించరు,  అని భావిించినారు.  క్యని జీవులు ప్పపములు కూడా 

మిథయ  అని భావిించారు మరియు తామే భగవ్ింతుడైనిందున 

ప్పపములకు శిక్ష విధింపబడదు అని విశ్వ సిించారు. ఈ విధింగా 

మానవులను ఉదధరిించుటకు దివ్య  ఆధ్యయ తి్మ క్ గురువుగా వ్చిి న 

పరమాత్ి  మించిని కోరి త్త్తవ మును త్పబోధించితే, జీవాత్ి లు అదే 

త్త్తవ మును  వ్య త్మర్వక్ింగా అరిిం చేస్తకుని అిందులో నుిండి 

చెడును ఎించుకునాన రు. ఈ విధింగా జీవాత్ి  తానే యథారిింగా 

భగవ్ింతుడినని, జగతుత మిథయ  అని నమిి  సోమరిగా మార్చను.] 

 

పరా దభ క్త త రమ నోభావః, బుదోధ  సఙా్ఞనా  క్రమ భిత్ | 

అహ్ాంతాంఽశా నా్  న్ష్ఠయ  చ, న్ పృథక్యా రణాదపి||6.15|| 

[రామానుజ్ఞచారుయ లు భగవ్ింతుని పటల భావ్రూప భకి తని 

త్పబోధించారు, ఎిందుక్ింటే  భావ్రూప భకి త భగవ్ింతుని పటల భకి తనే 

కాక్ భయమును కూడ క్లుగజేస్తతింది. ఇపు టివ్రకు జీవుడు త్న 

గత్ మారుములో తానే భగవ్ింతుడనని భావిస్తత  భయము లేకుిండా 

ప్పపము చేయగలిగనాడు. రామానుజ్ఞచారుయ లు ఇచిి న భావ్రూప 

భకి త కేవ్లిం మనస్తకు సింబింధించినది కావున దీనిని 

అనుసరిించి భకుతలు భగవ్ింతునికి ఏ త్పత్య క్ష సేవ్ 



చేయక్పోయినా మానసిక్ింగా భకి తభావ్నను (భావ్రూప భకి త) వ్ృదిధ 

చేస్తకునాన రు. ఇది వారి అహింకారమును పూఙ్ఞరి తగా తొలగించలేక్ 

పోయిింది, ఎిందుక్ింటే రామానుజ్ఞచారుయ లు జీవాతి్ , 

పరమాత్ి లోని విడదీయలేని చినన  భాగమే అని త్పబోధించారు.] 

 

అద్వవ తక్యశ్ మధయ సా, విశిష్ఠయ ద్వవ త విత్రశ్మః | 

ద్వవ తభూమౌ ససాితో జీవః, స్యఽహ్ాంక్యర వయ యత్రక్మః ||6.16|| 

[మధ్యవ చారుయ లు జీవాత్ి -పరమాతి్    చైత్నయ ములలో ఎలింటి 

సమానత్వ ము లేదని తెలిప జీవాతి్   పరమాత్ి లో ఎపు టికీ భాగిం 

కాలేడని బోధించి, జీవుల అహింకారమును సింపూరణింగా 

తొలగించినారు. ఈ విధింగా జీవులు ఆదిశ్ింక్రాచారుయ లు తెలిపన 

అద్వవ త్మనే ఆకాశ్ిం నుిండి త్కిిందికి పడి, రామానుజ్ఞచారుయ ల 

మధయ సమిైన ఆకాశ్కేింత్దింలో (space station) పడినారు. 

మధ్యవ చారుయ ల కారణింగా - చిటచిివ్రికి భూమిపైకి వ్చిి  నిలిచారు. 

జీవాత్ి  ఆకాశ్ింలో ఉనన ప్పడు అత్య ింత్ అహింకారింతోను, మధయ స ి

ఆకాశ్ కేింత్దింలో పడినప్పడు త్కుక వ్ అహింకారముతోను, భూమి 

మీదకు చేరినప్పడు అత్య లు  అహింకారింతోను ఉింట్లింది. ఈ 

విధింగా అహింకారిం త్క్మేపీ త్గుుతూ వ్చిి  చివ్రికి ద్ద్ప్ప 

శూనయ సితి్మకి చేరిింది.] 

 

భకే తర్నా రూపణాం సేవా, హ్నుమాన్ పురత సిా ితః | 

న్రావతర ఏతేన్, రామః ఖ్యయ తః త్రక్తయాపరా ||6.17|| 

[సేవ్, (త్పత్య క్షింగా త్కియాత్ి క్ింగా భగవ్ింతునికి చేయబడునది), 

జీవాత్ి  యొక్క  భావ్రూప భకి తని త్ధ్వవీక్రిించగల ఏకైక్ సాక్షయ ిం అని 

బోధించి సేవ్కు మధ్యవ చారుయ లు అత్య ింత్ త్ప్పధ్యనయ త్నిచాి రు. 

అిందుకే వారు హనుమింతునికి త్ప్పముఖ్య త్ ఇచిి , ఆధ్యయ త్మి క్ 

మారుింలో భగవ్ింతునికి, జీవాత్ి  చేయు సేవ్య్య అత్య ింత్ 

ముఖ్య కారయ ిం అని బోధించినారు. మానవావ్తారమైన ఙ్ఞ రారామునికి 

హనుమింతుడు  సేవ్ చేసినిందున,  'భగవ్ింతుడు వ్ర తమాన 

నరావ్తారింగా' వ్సాత డనే భావ్న కూడా మధ్వవ లు 



త్పత్మప్పదిించినటలయిింది. ఈ విధింగా 'త్పపత్మత' అనగా భగవ్ింతునికి, 

జీవుడు చేయు త్పత్య క్ష సేవ్కు మధ్యవ చారుయ లు అత్య ింత్ 

త్ప్పధ్యనయ త్ను ఇచాి రు].  

 

బుద్ధధ రాదౌ  పరాంచేతః, సరవ సవ ాం క్రమ  యోగతః | 

అతః ఫలాం క్రమ ణో హి, దవ యాం దోహ్ద క్యరణమ్ ||6.18|| 

[ఆదిశ్ింక్రాచారుయ లు త్న త్పబోధములలో బుదిధ, ఙ్ఞ ననములకే 

ఎకుక వ్ త్ప్పధ్యనయ త్ ఇచాి రు. నిజ్ఞనికి జీవాత్ి , ఙ్ఞ ననమును 

సాధించడమే త్న అింత్మమ లక్షయ ింగా ఉిండినది, ఎిందుక్ింటే 

నాసితకులకు  భకి తగాని, భగవ్ింతుని సేవ్ గాని గటవిు. 

రామానుజ్ఞచారుయ లు జీవాతి్  యొక్క  మనస్త మీద దృష్టనిి 

సారిించి భావ్రూప భకి తని త్పబోధించినారు. అపు టికే నాసితకులు 

అింతా ఆసితకులుగా (శ్ింక్రుల వ్లన), మరియు పరమభకుతలుగా 

(రామానుజుల వ్లన) మారినారు, కాని వారికి భగవ్ింతునికి సేవ్ 

చేయడిం అింటే గటదిు ఎిందుక్ింటే వారు పరమాతి్  కానీ లేక్ 

పరమాత్ి లో భాగింగా గానీ ఊహిించుకొనుచునాన రు. అలింటి 

భావ్నలో పూరితగా భినన మైన వారికి సేవ్ చేయుట పసగదు. 

మధ్యవ చారుయ లు త్పత్య క్ష సేవ్కు త్ప్పధ్యనయ త్ ఇచాి రు.  సేవ్ అింటే 

భగవ్ింతునికి జీవాత్ి  చేయగల  త్కియారూపసేవ్ (క్రి సనాయ సము) 

మరియు సమరు ణము (క్రి ఫలతాయ గము). ఎిందుక్ింటే అపు టికే 

భావ్రూప భకి తలో పిండిపోయి ఉనన   భకుతలు భగవ్ింతునికే త్పత్య క్ష 

భకి త, సేవ్లు చేయగల పరిపక్వ సితి్మని పింద్రు. కావున ఆధ్యయ త్మి క్ 

మారుింలో క్రి సనాయ సము మరియు క్రి ఫలతాయ గములతో 

కూడిన  త్పత్య క్ష సేవ్లకే తుదిఫలిత్ిం ఇవ్వ బడుతుింది. ఙ్ఞ ననము 

మరియు భావ్రూప భకి తత్క్మములు, భగవ్ింతుని 

యిందు  త్పత్య క్షమైన భకి తని క్లిగించి, త్పత్య క్షసేవ్ చేయుటకు, 

త్ద్వ వ రా జీవాతి్  అింత్మమఫలిత్ిం పిందుటకు సహాయపడగల 

సోప్పనములు మాత్త్ముగా నిలిచినవి.] 

 

పశ్య ాంతో లిఖితాం శిష్ఠయ ః, న్ తతా లవృత ససాిిమ్ | 



హితే సిద్ధ ాంత వత్రక్తవ త్, వివాద క్లహ్ాం గతః ||6.19|| 

 [ఈ ముగుురు ఆచారుయ ల శిష్యయ లు, అనుయాయులు వారు 

బోధించిన త్త్తవ ము పైనే దృష్ట ి కేింత్దీక్రిించారు కాని వారి వారి 

కాలములలో ఉనన  జీవుల పరిసితిుల మీద కాదు. జనులను సరైన 

ఆధ్యయ తి్మ క్ మారుింలో నడప్పలింటే దివ్య మైన ఆధ్యయ తి్మ క్ గురువులు 

వారిని చేరిన శిష్యయ ల ఙ్ఞసిాయిని బటి ి చెపు దలిచిన త్త్తవ మును 

త్త్మపు  చెపు వ్లసిన అవ్సరిం ఉింట్లింది. త్త్మమత్ములను 

ఆచరిించే వేర్వవ రు సాధకులు వారి వారి సదుురువుల సమయింలో 

ఉనన  శిష్యయ ల ఙ్ఞసిాయి, పరిసితిులను గమనిించకుిండా పరసు రిం 

గొడవ్లు పడుతుింటారు]. 

 

శ్ాంక్రసయ  ాన్ బోధః, త్రతయోపి త్రరహ్మ ణో గతః | 

దయయా త్రిఫలనేయ తే, న్ సిద్ధ ని సవ యాం న్ృణామ్ ||6.20|| 

[నాసితకులను ఆసితకులుగా మారుి టకు, త్పత్మ జీవుడు భగవ్ింతుడే 

అనాన రు ఆదిశ్ింక్రాచారుయ లు. తాను శివ్దతుతడనని (శివోఽహిం) 

తెలిప, ఒక్రోజు మదయ మును తాగారు. శిష్యయ లిందరూ తాము కూడా 

శివ్దతుతడే అింటూ(శివోఽహిం) శిష్యయ లు కూడా మదయ మును 

తాగారు. మరుసటి రోజు ఆదిశ్ింక్రాచారుయ లు క్రిగించిన సీసము 

త్తాగ శిష్యయ లను కూడా త్తాగమనాన రు. అప్పు డు వారు త్మ 

త్ప్పు ను తెలుస్తకుని గురువు గారి ప్పదములపై పడినారు. 

అప్పు డు శ్ింక్రాచారుయ లు, తాను మాత్త్మే శివ్దతుతడనని (శివ్ః 

కేవ్లోఽహిం) బోధించారు. ఆదిశ్ింక్రాచారుయ లు సవ యింగా 

పరమశివుని అవ్తారము, కావున అద్వవ త్ సిద్ధ ింత్ము త్నకు 

పూరితగా వ్రి తస్తతింది.  ఏ ఆదిశ్లష్యడు త్నలో చినన  

భాగమని  భగవ్ింతుడు తెలిప్పడో,  అింత్టి ఆదిశ్ల్  అవ్తారమే 

రామానుజ్ఞచారుయ లు. కావున వారు త్పత్మప్పదిించిన సిద్ధ ింత్ము, 

'జీవుడు పరమాత్ి  లో భాగము' అనే త్న రామానుజ సిద్ధ ింత్మే, 

త్నకు  పూరితగా వ్రి తించును. భగవ్ింతుని సేవ్కుడైన వాయుదేవుని 

అవ్తారింగా వ్చిి న మధ్యవ చారుయ లు బోధించిన 'జీవుడు 

భగవ్ింతుని సేవ్కుడనే' సిద్ధ ింత్ము మధ్యవ చారుయ లకు 



వ్రి తస్తతింది. ఈ విధింగా మూడు త్త్తవ ములలో బోధింపబడిన 

'జీవాతి్ లు పిందగల ఙ్ఞసిాయి'  అనునది భగవ్ింతుడు మెచిి న 

విశ్ల్భకుతలకు సవ యింగా అనూహయ మైన భగవ్ింతుడు త్పసాదిించే 

అదుు త్మైన కానుక్. జీవాతి్ లిందరూ త్మత్మ శ్కి తసామర ియ ముల 

కారణింగా ఈ మూడు ఙ్ఞసితిులను పిందలేరు. భగవ్ింతుని 

అనుత్గహిం ఉింటే త్పు , ఈ ఙ్ఞసితిులను ఏ జీవాతి్  త్నింత్ట తాను 

సాధించలేదు.] 

 

  ఇి త్రైలోక్య గీతయాాం 'త్రిమతసమన్వ యయోగో' నామ 

షషా్ఠధ్యయ యః 
 

ఈ విధాంగ త్రైలోక్య గీత యాంద్గ 'మూడు ద్ధవయ మతముల 

మధయ  సమన్వ యము' అను యోగము పూర్నత అయిన్ద్ధ.  

 

 


