
 

       

త్రైలోక్య గీత  

సప్తమాధ్యయ యము 
 

అవతార వయ వహార యోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

 

అవతారో ద్వ యోర్వవ ఽస్తత, సోఽయం క్తి విధో భవేత్? 

ఆనసూయక్! వైవిధ్య ం, తసయ  జీవేషు కీద్ృశమ్? ||7.1|| 

 

[కుమారి త్రైలోక్య  అడిగింది:- 

 

ఓ అనసూయ పుత్రా! అవారము రిండు మూలముల నిండి 

సింభవిస్తిందా? రామానజాచార్యయ లు విష్ణు భగవానని 

అవారమని, మరియు ఆదిశేష్ణని అవారమని మీర్య తెలిపార్య. 

అదే విధింగా మధా్వ చార్యయ లు త్రరహ్మ దేవుని అవారము మరియు 

వాయుదేవుని అవారమని తెలిపార్య. ఎనిి  రక్ముల 

అవారములు ఉింటాయి? ఈ విశ్ా ములో అవారములు 

జీవులతో ఎలా త్రరవరి తస్తత ర్య? ] 

 

శ్రీ శ్రీ శ్రీ ద్తత స్వవ మీ ఉవాచ :- 

భక్త తరూపే! సుధ్యపుశ్రతి! త్రైలోక్యయ  శృణు మాం గురుమ్ | 

గుణా ఏవ పునరజనమ , జీవో గుణమయః ఖలు ||7.2|| 

 

[శ్రీ శ్రీ శ్రీ ద్తత స్వవ మి తెలిపారు :- 

ఓ త్రైలోక్య ! స్ధ్వపుత్రీ! భగవింతుని యిందు గల  భక్త తభావమునకు 

స్తకార రూరము నీవు. ఆధ్వయ త్మమ క్ ఙ్ఞ ననధధకునైనన నేన 

చెప్పే ది  వినము. జీవుడు పునర జనమ  పిందినపుడు అవే 



సా భావములు కొనిి  మార్యే లతో మళ్ళీ  క్నిపించున. ఎిందుక్ింటే 

జీవాత్మ  అింటే సా భావముల సమూహ్ము మాత్రత్మే.] 

 

అవతారః పునరజనమ , ద్ృశయ ంతే హి గుణః పునః | 

నోహాయ  విభూతయో ధ్ర్మ ః, అవతారో ఽవగమయ తే ||7.3|| 

 

[అవారము అింటే శ్రీరమాధయ మము దాా రా సగుణ దత్త 

భగవానని పునర జనమ , కావున దత్త భగవానని పూరా పు సా భావమే 

కొింత్ మారే్య తో ఈ జనమ లోన క్నిపించున. సా భావములతో 

పాటు అనూహ్య మైన అదుు త్మైన మహిమాశ్కుతలు కూడా 

క్నిపించి దత్త భగవానని అవారము ానేనని గురి తింరజేయున.] 

 

ద్తాత వతార విఙా్ఞనం, విభూతి గుణతో మయి | 

న శిక్షా మే శతశ్రగంథ-క్ర్వత  బాల్యయ  విదో విదః ||7.4|| 

 

[ సా యింగా దత్తభగవానడు అవత్రిించినానైని నా విషయింలో 

ఋజువైనది. నా జనమ ము త్రాా త్, 7 సింవత్స రముల వయస్స  

గల బాలునిగా ఉని పుే డే నేను సింసక ృత్ింలో ఆశువుగా 

ఙ్ఞ కక్ములు చెపూత  సింసక ృత్ింలో ఆధ్వయ త్మమ క్ త్రగింథములు 

త్రవాయనైిం మొదలు పెటాాన. 16 సింవత్స రాల వయస్ వచ్చే  

వరకు 100 త్రగింథాలు రచిించాన. నేను ఎవరి వదద సింసక ృత్ిం 

నేర్యే కోలేదు. నా లోని ఆధ్వయ త్మమ క్ ఙ్ఞ ననిం అనెడి సా భావము ఙ్ఞ దదత్త 

భగవాననిక్త చెిందినదే, ఇింకా బాలయ ింలోనే అనేక్ ఆధ్వయ త్మమ క్ 

త్రగింథాలు రచిించగల అదుు త్మైన త్రరఙ్న, మహిమ కూడా ఙ్ఞ దదత్త 

భగవానని సా భావములే. ఈ సా భావములతో పాటు నాలోని 

మహిమశ్కుతలన చూసిన ఆధ్వయ త్మమ క్ స్తధకులు  ననుు  దత్త 

భగవానని (అనూహ్య  రరత్రరహ్మ ము యొక్క  మొదటి 

తేజోరూపావారము) అవారముగా గురి తించార్య. ] 

 

గుణాంతర్వయ సంయోగః , శేష శేషి మతం హరః | 



నితయ శయ్యయ నుబంధేన, స శేష హరిమిశ్రశమః ||7.5|| 

 

[అవారము వేరొక్రి సా భావమున కూడా 

త్రరదరిశ ింరదలచినట్లకతే, ాన మిత్రశ్మ మూలములు క్లిగ 

ఉింనైగలడు. ఆదిశేష్ణడు నిరింత్రిం విష్ణు భగవాననితో ానొక్ 

శ్రీరావయవిం వలె క్లిసి ఉింటాడు.  విష్ణు భగవానడు 

రామానజాచార్యయ లుగా అవత్రిించినపుడు, ఆదిశేష్ణడు కూడా 

రామానజులన కూడియునిా డు, కావున జీవాత్మ  అననది 

రరమాత్మ  శ్రీరింలో చిని భాగము అని, లేదా ఒక్ అవయవమని 

రామానజులు త్రరక్టిించార్య. శాబ్దదక్ అర థింలో  'శేష' అనగా ఒక్ 

భాగము లేదా ఒక్ అవయవము, 'శేషి' అనగా అనిి  

అవయవములు గల సింపూరు శ్రీరము. రామానజాచార్యయ లు, 

జీవుడు - భగవానడి మధయ   'శేష - శేషి'  సింరింధమున 

త్రరత్మపాదిించార్య. కావున రామానజులు భగవానడైన విష్ణు వుతో 

పాటు ఆదిశేష్ణని మిత్రశ్మ అవారము.] 

 

శ్రబహామ  మధేవ  మరుతేే వా, శ్రపాధ్యనాయ  ద్వవ ద్ భాషితాత్ | 

వాయునా మిళితో దాస్యయ , శంక్రో ఙ్ఞఙా్ఞన క్యవలః ||7.6|| 

 

[త్రరహ్మ  దేవుడు అనేక్ములైన జీవులన సృషిిాంచినపుడు, వాటిలో 

జీవిం పోసిందుకు త్నకొక్ సవకుడు అవసరిం అయ్యయ డు. 

అటువింటి ముఖ్య మైన సవకుడే వాయుదేవుడు. కావున అింత్టి 

వాయుదేవుని సవ అత్య ింత్ ధృనైమైన సవగాన, అదే 

భగవింతుని శ్క్త తగాన వేదములలో కీఙ్ఞరి తింరరడినది. (వాతాత్ విష్ణ ః 

బలమాహః..).  త్రరహ్మ దేవుడు మధా్వ చార్యయ లుగా 

అవత్రిించినపుడు త్నకు అత్య ింత్ త్రీత్మపాత్రతుడైన సవకుడైన 

వాయుదేవుని కూడా త్న వింట తెచుే కునిా డు. 

మరియు  దేవుడు, జీవుడి మధయ  యజమాని-సవక్ సింరింధమున 

మధ్వా చార్యయ లు త్రరత్మపాదిించార్య. ఆదిశ్ింక్రాచారయ  

విషయింలోనతే భగవానడైన శ్ింక్ర్యడే సా యింగా 



ఆదిశ్ింక్రాచార్యయ ని రూరింలో   అవత్రిించినార్య కావున త్న 

ఙ్ఞ ననత్రరధధమునే త్రపాధ్వనయ త్ ఇచాే ర్య. ఎిందుక్ింటే ఙ్ఞ ననము 

శివదతుతనిక్త సింరింధించిన అింశ్ము. (ఙ్ఞఙా్ఞనం మహేశవ ర్వత్ 

ఇచే్చ త్...), అిందుే ఆదిశ్ింక్ర్యలు జీవుడే దేవునైని 

త్రరక్టిించార్య.] 

 

క్ళంశావేశ పూర్వణ  హి, క్ృషణః పూరణతమః ఖలు | 

విభాగో వయ క్ త శక్త్ తయ వ, ధ్ృతశక్త త సమా సే మే ||7.7|| 

[అవారములు నాలుగు విధములు. 1. వాయ స్ని వలె  క్ళా (క్తరణ) 

అవారము 2. క్పలుని వలె పాక్షిక్ లేదా అింశావారము 

3.  రర్యశురాముని వలె ఆవేశావారము 4. రాముని వలె 

పూరాువారము - 12/16 క్ళలు.  క్ృష్ణు ని అవారము అత్య ింత్ 

మహోత్తమమైన రరిపూరాువారము - 16/16 క్ళలు, కావున 

ఉత్క ృషమాైనది.  ఈ అవారములనీి  సమానముగానే అనూహ్య  

రరత్రరహ్మ మున క్లిగ ఉని వి. కావున నాణయ ారరింగాన, 

రరిమాణరరింగాన  అనూహ్య  రరత్రరహ్మ ము యొక్క  శ్కుతలన 

అవారములనీి  సమానింగానే క్లిగ ఉని వి. భేదమేమిటింటే, 

ఆవశ్య క్త్న అనసరిించి కావలసినింత్ మేరే ఆయ్య 

అవారముల దాా రా భగవింతుని అనూహ్య మైన శ్క్త త 

త్రరదరిశ ింరరడినది. కావున అవారములు అనిి ింటినీ 

సమానముగా గౌరవిింరవలెన.] 

 

ైజసం ైజస్వనాం తు, మనుష్యయ ణాం చ మానుషమ్ | 

వయ వహార సే మావృతత--సమోపాధి సమోచితః ||7.8|| 

 

[ఊరథా  లోకాలలో నని  తేజోరూర జీవాత్మ లకు  భగవింతుని 

తేజోరూపావారము అనవైనది. అలాగే నరావారము భూమిపై 

నని  మనష్ణలకు అనకూలమైనది. తేజోరూపావారము 

అయినా నరావారము అయినా త్మ చుటాు జీవిించ్చటటువింటి 



తేజోరూర ఆత్మ లు లేదా మానవులన రటి ా వారిక్త త్గనటాుగా 

త్రరవరి తస్తింది.] 

 

ఆదౌ విభూతయో వయ క్యత ః, జీవాక్రషణతో న చ్చత్| 

ఙ్ఞఙా్ఞనం శ్రోతుం న కోఽపాయ ప్తః, క్లౌ ముఖయ ం విశేషతః ||7.9|| 

[ఆరింభింలో నరావారము అదుు త్మైన మహిమలు 

త్రరదరిశ ించనైము దాా రా నర్యల దృషినాి ఆక్రి షించి మొదటి 

సమసయ న రరిషక రిస్తింది. మహిమలు చ్చయక్పోతే 

మానవులెవా రూ ఆధ్వయ త్మమ క్ ఙ్ఞ ననము నేర్యే కొనటకు 

నరావారమున ఆత్రశ్యిించి రాలేర్య. ముఖ్య ింగా ఆధ్వయ త్మమ క్ 

విలువలు గణనీయింగా త్గపిోయిన ఈ క్లియుగింలో  మొదటి 

మెటాుగా  నరావారింలోని భగవింతుడు మహిమలు 

చ్చయటిం  చాలా అవసరము. ] 

 

అహంతా మతే రశ్రాస్వత్, శ్రతాతుం జీవానమ హాబలాత్ | 

వయ నక్త త జాతు నాతామ నం, సవ యం చానుభవశ్రగహః ||7.10|| 

[మదము మరియు మాత్స రయ ము చాలా రలమైన సా భావాలు. ఇవి 

క్షణకాలింలో జీవులన ఆత్రక్మిించగలవు. త్న చుటా్టరా ఉని  

మానవులన ఈ అపాయ్యల నిండి రక్షిించడానిక్త నరావారమైన 

భగవింతుడు త్న రహ్స్తయ నిి  ఎపుే డూ  రహిరతి్ిం చ్చయడు. 

భకుతలే వారి వారి దివయ మైన అనభవముల ఆధ్వరింగా 

సా యింగానే నరావారమున గురి తించగలగాలి.] 

 

జేతారో జగతాం ద్ృష్యట ః, బహవ శిి షయ వితతమే! | 

అహంక్యరసథ మాతే రయ --జేతా ద్ృష్ట  న హి క్వ చిత్ ||7.11|| 

 

[శిష్ణయ లిందరిలో ఎకుక వ ఙ్ఞ నదదయము పిందినదానా! ఈ 

త్రరరించాని ింా జయిించిన వారిందరో ఉింనైవచుే న. కాని 

లోక్ింలో  అహ్ింకారము (మదము)న మరియు అసూయ 



(మాత్స రయ ము)న జయిించిన వార్య మాత్రత్ిం ఒక్క ర్య కూడా 

క్నిపించర్య.] 

 

విభూతిభి రహంతేర్వష య - ఽ ఽవిష్యట  భక్యత  అమతే ర్వః | 
తాస్వం ఖ్యయ తి రధో నీతా, దైైయ  రోు హయ తవ  విసతర్ః ||7.12|| 

[నరావారముగా వచిే  అదుు త్మైన మహిమలు త్రరదరిశ ించగా, 

చెింత్కు చ్చరి చూసిన మానవులలో వింటనే మదముతో కూడిన 

మాత్స రయ ము ఆవేశిించున. ఇలా మానవులు నరావారమున 

చూసి మదమాత్స రయ ములకు లోన కాకుిండా ఉింనైటానిక్త 

భగవింతుడు మహిమల ఙ్ఞస్తథ యిని త్గిించినాడు. ఎిందుక్ింటే 

దానవులు (రాక్షస్లు) కూడా భగవలకక్షణమైన మహిమలన 

త్రరదరశ నము చ్చయగలర్య. మహిమల దాా రా అనూహ్య మైన 

భగవింతుని ఉనిక్తని తెలరనైిం దాా రా జీవులు పారము చ్చయడానిక్త 

భయరడుటకు, దానవులకు ఈ త్రరదరశ నశ్క్త తని భగవింతుడే 

త్రరస్తదిించాడు. నిజానిక్త దానవులు ఈ మహిమశ్క్త త పిందినది ఈ 

ఉత్తమ లక్షయ ిం కోసిం కాదు, వార్య త్మ అహ్మున 

త్రరదరిశ ించడానిే ఈ మహిమలన భగవింతుని నిండి వరముగా 

పిందార్య. కాని, భగవింతుడు వారి త్పుే డు వయ వహారముల నిండి 

కూడా త్నకు కావలసిన ఉత్తమ ఫలిత్మున 

రారటగాలడు.  రాక్షస్లు కూడా మహిమలు త్రరదరిశ ించినిందున 

భగవింతుడు  మహిమల  ఙ్ఞస్తథ యినే త్గిించి వేసినాడు. 

ఒక్వేళ  నరావారమే మహిమలు చ్చసినా కూడా జనలు వాటిని 

త్కుక వ చ్చసి చూస్తతర్య, అలా వారిలో విశాా సిం సనైలి ఇింత్కూ 

ఈయన దివయ మైన భగవింతుడా? కాదా? అని కూడా సింశ్యిస్తతర్య. 

ఈ విధింగా భగవింతుడు త్రరదరిశ ించ్చ మహిమలన 

రాక్షసత్రరదరశ నలు అనకొని నరావారము యొక్క  దివయ తా్ మున 

నిర కక్షయ రరచి నరావారము రటక త్మకుని  అహ్ింకార 

పూరిత్మైన  అసూయన జనలు  త్గిించుకొని సింత్ృపత 

రరచుకుింటార్య.] 

 



ఆదౌ దిద్ృక్షవః ప్శేా త్, ఈర్వష య  ఽహంతా ఽసురీమతేః | 

సహ్యయ ఽధిక్తరో నానయ ః, సహ్యయ ధిక్తమః క్థమ్? ||7.13|| 

[భగవింతుని దివయ తా్ మునకు గీటురాయిగా జనలు మహిమలన 

చూనైగోరార్య. కాని అదుు త్మైన మహిమలు చూసిన వింటనే 

నరావారము రటక వారిక్త అసూయ పుడుతుింది. అపుే డు వార్య 

మహిమలింటే దానవ సా భావములే క్దా అని నిర కక్షయ ింగా చూసి 

త్మలోని అసూయన త్గిించుకొని త్ృపత రరచుకుింటార్య. 

మానవులెపుే డు,  తోటివాడు త్మన మిించిపోతే 

భరిించలేర్య.  త్నతో పోలే గల తోటి వాని గొరే త్నమునే సహిింర 

లేని మానవుడు, రింనైవ పోలిక్గా దేనిని చెరే నేలేని 

(అదిా ీయుడు) ఉత్క ృషమాైన భగవింతుడు నరావారముగా 

వసత సహిింరగలడా?] 

 

వయ క్యతవయ క్యతవుభౌ ఙ్ఞక్య శౌ , వినా ఙ్ఞక్య శశముభౌ క్ృతౌ | 

ఏవం తౌలయ  ఙ్ఞస్తథతిః ఙ్ఞక్త శష్యట , వయ వహారఽసయ  సరవ దా ||7.14|| 

 

[అదుు త్మైన మహిమలు త్రరదరిశ ించితే అది ఒక్ సమసయ , 

త్రరదరిశ ింరకుింటే మరొక్ సమసయ . ఈ త్రరరించింలో త్ాక లీన, 

వర తమాన నరావారము యొక్క  త్రరవర తన  ఎపుే డూ  ఎింతో 

సింక్త కషమాైనది. కావున ఎలకవేళలా సింతులిత్సిథత్మని క్లిగ 

ఉింనైవలసి ఉింటుింది.] 

 

శ్రప్ద్రిి తాసు చోదివ ాు ః, న చ్చద్వజయా్య చ్యయ తాః | 

ఙ్ఞసూథ లోనామ దో న వాహయ శే , న నేయ సే వ ప్దా శిశః ||7.15||   

[భగవింతుని ఉనిక్తని సత్రరమాణింగా తెలియజేసెడి అదుు త్మైన 

మహిమలు త్రరదరిశ ింరరడినిందున,  చుటా్టచ్చరి చూసిన 

జనలలో  విరరీత్మైన ఉదాే గిం రయలుదేర్యన. ఇటువింటి 

అసింతులిత్ ఙ్ఞసిథత్మలో ఉని  భకుతలు త్మ త్రరశ్ి లన కుదుర్యగా 

అనైగలేర్య. దీనిని త్పే ించుటకు ఒక్వేళ నరావారము 

మహిమలన త్రరదరిశ ింరక్ పోతే అదే జనలు నరావారమున 



చూసి స్తమానయ  మానవుడేమోనని నిఙ్ఞర కక్షయ రర్యస్తత ర్య. ఇది 

ఎలాింటిదింటే - 

ఒక్ లావుపాటి పలకవాడిని  బుజాల మీద మోయలేము. పోనీ 

త్నింత్ట ాన సరిగిా నడుస్తత నైని అనకుిందామింటే వాడు 

పచిే పలకవాడు, సరిగా ననైవలేడు. ఇదే మానవులలో భకుతల 

రరిసిథత్మ, వారిని  మోస్కొని పోన వీలుకాదు, సరైన దారి చూప 

నడిపించనూ వీలుకాదు.] 

 

అదైవ త మధ్య మ దైవ తం, ఙ్ఞఙా్ఞన భక్త త బల శ్రక్మాత్| 

అహంతేర్వష య  బలాచే్చ వ, వివృనోణోతయ వతారవాన్||7.16|| 

[అవారపుర్యష్ణడైన భగవింతుడు, శిష్ణయ ల విషయత్రగాహ్య త్న 

అనసరిించి, త్న వాసతవిక్త్న తెలుపుాడు.  ఇది శిష్ణయ ల 

అహ్ింకారిం, అసూయల ఙ్ఞస్తథ యిని రటి ాఉింటుింది. ఒక్వేళ ఈరషయ , 

అహ్ింకారములు చాలా  త్కుక వ ఙ్ఞస్తథ యిలో ఉిండి, రరిరక్ా మైన 

ఙ్ఞ ననిం క్లిగ, భక్త త ఉచే  ఙ్ఞసిథత్మలో ఉని ట్లకతే భగవింతుడు ానేనని 

తెలురగలడు. అలా కాక్ ఈరషయ , అహ్ింకారములు, ఙ్ఞ ననిం, భక్త త అనీి  

మధయ సథింగా ఉని ట్లకతే  ాన భగవింతుని కుమార్యడిని అని 

తెలురగలడు. ఈరషయ , అహ్ింకారములు ఎకుక వగా ఉిండి  ఙ్ఞ ననిం, భక్త త 

ఙ్ఞస్తథయిలు త్కుక వగా ఉని ట్లకతే ాన భగవింతుని సిందేశ్ిం 

మోస్కొచిే న దూత్న మాత్రత్మేనని తెలురగలడు. అింటే ఈరషయ , 

అహ్ింకారములు, ఙ్ఞ ననిం, భక్త త అన నాలుగు అింశ్ముల రలము 

మరియు రలహీనత్లన రటి ా శ్ింక్ర్యల అదా్వ త్ిం, 

రామానజుల  మధయ సథ ఙ్ఞసిథత్మ మరియు మధ్వా ల దా్వ త్ము 

ధధించరడున. ] 

 

మిశ్రశమే ఽధ్మద్ృక్ ద్ృశాయ , హానిరోు  ను తయోరభ వేత్ | 

యదావ  ప్రీక్షితౌ భక్యత య , నీచసతశ్రతర తయ యోఙ్ఞద్ధృతః ||7.17|| 

[అనిి  ఙ్ఞస్తథ యిల భకుతలు క్లిసి ఉని  సిందరు ింలో, అత్మ త్కుక వ 

ఙ్ఞస్తథయిలోని భకుతలకు అనకూలింగా ఉిండేటటుక నరావారము 

త్నన భగవింతుని దూత్గానే తెలుపుతుింది. ఈ విధింగా అత్మ 



త్కుక వ ఙ్ఞస్తథ యిలోని భకుతలు భగవింతుని ేవలిం 

వారాతవాహ్కుడైన  దూత్ చెబుతునిా నైని సింత్ృపతతో ఙ్ఞ ననిం 

వినగలర్య. నరావారము ేవలిం మామూలు మనిషేనని అలక్షయ ిం 

చ్చసినరే టిక్తనీ,  వీర్య భగవింతుని మీద భక్త త కారణింగా దివయ మైన 

ఆధ్వయ త్మమ క్ ఙ్ఞ ననమున విింటార్య. అటువింటి సిందరాు లలో 

ఉని త్మైన భకుతలు, అతుయ ని త్మైన భకుతలు ఉింటే వార్య 

ముిందుగానే భగవింతుని ఉని త్సిథత్మలోన, అతుయ ని త్సిథత్మలోన 

భావిించినిందున నరావారము తెలిప్ప ఈ విషయమున (ఆయన 

దూత్యని) విశ్ా సిించర్య. అయితే కొనిి స్తర్యక ఈ 

రిండుఙ్ఞస్తథయిలలోని వార్య భగవింతుని నరావారమున 

సింశ్యిించి ఉింటే వారి విశాా సరలానిి  ఈ విధింగా అవార 

పుర్యష్ణడు రరీక్షిస్తతడు. ఈ విధింగా అనిి  ఙ్ఞస్తథ యిలలోని భకుతలన 

భగవింతుడు సమనా యము చ్చయగలడు. ] 

 

ఉను తా భావిరోగసయ , శమాయ్యధ్మద్ృగవ శాః | 

పుర సే రవ ఙ్ ావాతే లాయ త్, శ్రపాగౌషధ్ శ్రప్దానవత్ ||7.18|| 

[కొనిి స్తర్యక ఉని త్మైన భకుతలు, అతుయ ని త్మైన భకుతల 

ముిందు కూడా ాన భగవింతుని దూత్నని అవార పుర్యష్ణడు 

చెపుే న. భకుతలపుడు భగవింతుడు త్మన త్రభమిింరజేస్తనిా నైనీ 

లేదా త్మ విశాా స్తనిి   రరీక్షిస్తనిా నైని త్మక్మక్రనైార్య. కాని ఈ 

రిండు భావనలు త్పుే . నిజమేమిటింటే సరా ఙ్ఞనడు అయిన 

భగవింతుడు ఈ ఉని త్మైన భకుతలు, అతుయ ని త్మైన భకుతలన 

సమీర భవిషయ తుతలో రలమైన  ఈరషయ , అహ్ింకారాలు దాడి చ్చసి 

వారిని రోగత్రగస్తలుగా అనగా  ఈరాష య రర్యలుగాద లేదా 

అహ్ింభావులుగాద మార్యస్తతయని తెలిసి, ముిందుగానే  ఆ భకుతల 

రక్షణ కోసిం ఇలా చెరే నైిం దాా రా ఆ రోగానిక్త ముిందస్తగా  టీకా 

వేస్తతడు. త్న భకుతల మీద గల త్రప్పమ కారణింగా నరావారము 

వారిని కాపాడుటకు  ఇలా మాటాకడుతుింది.] 

 

ఆశాబంధ్ చ్యయ తిరగమాయ , విభూతేసుత శ్రప్తీప్ధః | 



ఆదౌ నానయ  గతేరవ య క్యత , క్థంచి తే ంయమః ప్రమ్ ||7.19|| 

[నరావారము యొక్క  లక్షయ ము ఏమిటింటే భకుతలన సరైన 

ఆధ్వయ త్మమ క్ మారిింలో నడిప, భగవింతుని యిందు నిష్కక మభక్త తని 

పెింపిందిించనైిం దాా రా జీవాత్మ లలో అమృత్ము ర్యచి చూసిన 

త్రాా త్ సహ్జింగానే కాఫీ ాగాలనే కోరిక్  మాయము అయినటుక, 

త్రపారించిక్ రింధ్వల నిండి  ముక్త తని త్రరస్తదిించనైమే. 

నరావారము అహ్ింభావింతో రాక్షస్ని వలె మహిమలన 

త్రరదరిశ ించదు. మహిమలు భకుతల మనస్లో హ్తుతకుపోాయి. 

కాని వింటనే దీని రరయ వస్తనము  వారిని మరో దిశ్లో నడిప, త్మ 

త్రపారించిక్ సమసయ ల నిండి విముక్త త పిందడానిక్త ఈ మహిమలు 

కావాలని కోరి, సమసయ  రరిష్కక రమున పింది త్ఙ్ఞదాద ా రా ఆయ్య 

త్రపారించిక్ రింధ్వలన మరిింత్ దృఢము చ్చస్కుింటార్య. కావున 

మహిమలు భకుతలన ఆధ్వయ త్మమ క్ లక్షయ ము నిండి పూరితగా వయ త్మరేక్ 

దిశ్లోక్త నెటాుాయి.] 

 

ఙ్ఞఙా్ఞన శ్రపేమ సూరయ  చంశ్రద్--మధ్య  సంధ్యయ వతారతః | 

చక్షురరమ  యుగచే్చ ద్, శత్రసతవైద్య  హితం శ్రవజేత్ ||7.20|| 

[ఙ్ఞ ననము వింటి సూర్యయ నిక్త, త్రప్పమ వింటి చింత్రదునిక్త మధయ  నని  

సింధ్వయ కాింత్మ వింటి నరావారము చ్చత్ భకుతలు త్మ  క్ళీ పై గల 

ఈరషయ , అహ్ింకారాలు అనే రిండు పరలన (శుక్ కములన) 

శ్త్రసతచిక్తత్స  చ్చయించుకుని ఆధ్వయ త్మమ క్ మారమిున సే షమాుగా 

చూనైవలెన.] 

 

ఇతి త్రైలోక్య గీతాయ్యం 'అవతార వయ వహారయోగో' నామ 

సప్తమాధ్యయ యః 

ఈ విధ్ంా త్రైలోక్య గీత యంద సప్తమాధ్యయ యములో 

'భక్తతలతో భగవంతుడు శ్రప్వరితంచ్య విధ్ము' అను యోగము 

పూరిత అయినది. 

 

 


