
త్రైలోక్య గీత -  అష్టమ అధ్యయ యము 

మద మాతస ర్య  యోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

 

బ్రహ్మ  ఙ్ఞ న   పర్బ్రహ్మ న్, నా య స్త్వ త్్త గురురుు వి | 

అసూయా చాపయ హ్ంక్యర్ః, కీదృశౌ? నిబ్గహ్ః క్థమ్?||8.1|| 

 

[కుమారి త్రైలోక్య  అడిగింది: - 

ఆధ్యయ త్మి క్ ఙ్ఞ న  స్వ రూపమై  ఓ అనూహ్య  పరబ్రహి్ మా! ఈ భూమి మీద ఆధ్యయ త్మి క్ 

ఙ్ఞ న లోలోి  భావ లను మీ వలె బోధించగల గురువులనెవరినీ నేను చూడలేదు. ఈర్య  

మరియు అహ్ింకారలోలు అింటే ఏమిటి? వాటిి ఎలా ియింబ్త్మించాలి?] 

 

బ్ీ బ్ీ బ్ీ దత్స్వవ మీ ఉవాచ:- 

 

మదమాతస ర్య  నిరుమ  ఙ్ఞత!్, స్తమైక్యయ  జ్యయ ష్ఠ సోదరి! | 

త్రైలోతయ ! శృణు తౌ ఙ్ఞ న  –భక్ ్య  ర్క ందు తమోబ్గహౌ ||8.2|| 

 

[ఙ్ఞ శీ్ర శీ్ర శ్ర దత్తస్వవ మి వచించారు :- 

ఓ త్రైలోక్య ! స్మైక్య కు జ్యయ ష్ఠ సోదరి! ఈర్య , అహ్ింకారలోల నుిండి పూరితగా విలోక్త త పింది  

బ్ేష్ఠ జీవాత్ి వు. ఈర్య , అహ్ింకారలోలు సూరుయ ి వింటి ఙ్ఞ న లోను, చింబ్దుి వింటి 

భక్త తి  బ్మిింగ వేసెడి రిండు చీక్టి బ్గహ్లోల (రాహు మరియు కేతువు) వింటివి.] 

 

స్తన్మమ ఖా భగవతస ృష్ట ః, స్తదస్తత్ వదనా గుణః | 

అస్తన్మమ ఖాః క్ృతా జీవః, పూర్ణ దురుుణ విబ్ుతాః ||8.3|| 

[భగవింతుడు చెడు స్వ భావలోలను స్ృష్టించె ి, వాటి వల  మ కు ఆధ్యయ త్మి క్ 

జీవిత్ింలో మరియు  బ్ాపించక్ జీవిత్ింలో అనేక్ అవరోధ్యలు క్లుగుతున్నా యి 

భావిించ ిింద మొత్తిం భగవింతుి మీద వేయరాదు. ిజాిక్త బ్పత్మ స్వ భావలో కు 

మించ, చెడు అను రిండు పరస్ప ర వయ త్మరేక్ కోణాలు ఉింటాయి. భగవింతుడు 

స్ృష్టించ పుడు బ్పత్మ స్వ భావలోను మించ కోణలోలోనే స్ృష్టించాడు, ిజాిక్త 

భగవింతుడు స్ృష్టించ  బ్పత్మ స్వ భావలో స్ింపూరణింగా బ్ేష్ఠమై ది. జీవాత్ి లు ఈ 

స్వ భావలోల దారి మళ్ళ ించ వాటి చెడుకోణలోలు క్ిపించు ట్లు చూపించారు. ఆ 

విధింగా బ్పత్మ స్వ భావలో చెడడ స్వ భావలోగా జీవుల చేత్ లోబ్ద వేయరడి ది.] 

 

ఆతమ ఖాయ తి ర్హ్ంక్యర్ః, సేవా ద్వవ తాత్ మహాన్ ఖలః | 

స్తప రా్ధవృదా్ధ ర్సూయా స్తత్, పర్ హానౌ తు స్వ   స్తత్ ||8.4|| 

[ఆ బ్ాథమిక్ అహ్ింకారలో కు గల మించ, చెడు కోణలోలు విచారిస్తత,  ినుా  నీవు 

గురితించుటకు మరియు భగవత్సే వ చేయుటకు ిలరడ గలగే విశ్వవ స్లోను ఇచుు టకు, 

జీవుడు వేరు దేవుడు వేరు అనెడి బ్ాథమిక్ బ్పమాణలోను రలపరచుటకు అహ్ింకారిం 

యొక్క  మించ కోణలో ఉపక్రిస్తత ా ది. ఈ అహ్ింకారలో హ్దుు మీరిత్స, చెడు స్వ భావిం 



అయి  గరవ ింగా మారుతు ా ది.  అసూయకు గల మించకోణలో ఏమిటింటే జీవాత్ి  

త్ ను తాను వృదిపిరచు కొను స్వధ లోగా పిచేయడలో.  కాి అదే అసూయ 

మరొక్రిి బాధించే స్వధ ింగా  వాడిత్స అది చెడు స్వ భావింగా ఎించరడుతుింది. 

ఉదాహ్రణకు, బాగా చదివి ఎకుక వ మారుక లు స్వధించ  ఒక్ మెరిట్ విదాయ రి ిి  చూసి 

త్ను అత్ి క్న్నా  బాగా బ్రమిించ చదివి,   ఆ మెరిట్ విదాయ రి ి క్న్నా  

ఎకుక వ  మారుక లు      స్వధస్తత అది మించకోణలో.  కాి పరీక్షాస్మయిం దగ గర పడగానే ఆ 

మెరిట్ విదాయ రి ిి  కొటిట  అత్ి బ్పగత్మి (త్  క్ింటే) త్గ గించాలనే ఆలోచ  చెడడది.] 

 

అవతార్ తు స్తర్వ ఽపి, భత ్భక్్త  రో  ర్ | 

స్తర్వ బ్త దృశయ తే బాధ్య, విదుయ త్ దుఃఖవదబ్త హి ||8.5|| 

[బ్పత్మ ఒక్క రికీ వర తమా   రావతారలో పటు అహ్ింకార పూరిత్మై  ఈర్య  క్లుగుతుింది, 

ఎిందుక్ింటే  రావతారలో స్రోవ త్క ృష్టమై దై స్రవ బ్త్ పూజింప రడతుింది. ఇదే 

అహ్ింకార పూరిత్ ఈర్య   బ్పత్మ ఇదురు భకుతల మధయ  కూడా క్లుగుతుింది. కావు  బ్పత్మ 

మిష్కీ మరొక్ మిష్ పటు అహ్ింకార పూరిత్ ఈర్య  ఉింట్లింది. బ్పత్మ చోట ఈ రిండు 

గుణలోలు చెడు లోఖలోలతో వాడరడి చెడు ఫలిత్లోలకు దారి తీసి మనోవాయ కులత్ 

క్లిగించును. త్ ను మిించ  ఙ్ఞసితి్మ ఒక్ స్వధ్యరణ వయ క్త తలో అహ్ింకార పూరిత్ ఈర్య  

క్లిగస్తతిందనుటకు చక్క ి ఉదాహ్రణ, మ ిం మ  ఇింట్లు  విదుయ తుత స్రఫరా 

ఆగపోయి,  పరుగువారి ఇింట్లు  గ క్ విదుయ త్ స్రఫరా  ఉ ా ట్లు క్ిపస్తత మ  గుిండె 

మిండుట ఆరింభిస్తతింది.] 

 

స్తహ్య స్తర్్తమో భేదః, నైవ భక్్త  రోఽథ వా | 

బాధో న తతర్ స్తహాయ ,   తూ న తతమే క్థమ్  ||8.6|| 

 

[కావు  బ్ాపించక్ జీవిత్ిం (బ్పవృత్మత)లో స్వధ్యరణ మా వులు త్మ పరుగువారి  గొపప  

ఙ్ఞసితి్మి స్హించలేరు. అలాగే ఆధ్యయ త్మి క్ జీవిత్ిం (ివృత్మత)లో స్వధకులు త్మ క్ింటే గొపప  

స్వధకుి ఙ్ఞసితి్మి స్హించలేరు. త్మతో పోలిు   తోటివాి  గొపప సితి్మి స్హించలేి 

మా వులు లేదా స్వధకులు, త్మతో పోలు డాికే వీలుకాి పరమోత్క ృష్టమై  

 రావతారలో యొక్క  ఙ్ఞసితి్మి ఎలా స్హించగలరు?] 

 

అహ్ంతా బ్తివిధ్య నాబ్తేః, నాసూయా మాతుర్స్తయ  చ | 

తాభ్య ం ముత ్ దత్్తఽయం, లభతే హీతి నిశి్చ తమ్  ||8.7||. 

[స్వత్మతవ క్ అహ్ింకారిం, రాజసిక్ అహ్ింకారిం, మరియు తామసిక్ అహ్ింకారిం అను మూడు 

విధలోలై  అహ్ింకారాలు లేి ఋష్యే అబ్త్మ అి అరలిో. (స్వత్మవ క్ అహ్ింకారిం - 

ఙ్ఞ న ిం వల  క్లిగేది, రాజసిక్ అహ్ింకారిం - రక్త త, అధకారలోల వల  క్లిగేది మరియు 

తామసిక్ అహ్ింకారిం - భౌత్మక్ స్ింపదల వల  క్లిగేది). అ సూయ అింటే అసూయ లేి 

జీవాత్ి . అబ్త్మ మరియు అ సూయ దింపతులకు దత్త భగవానుడు త్ ను తాను దత్తిం 

చేస్తకునా్న డు. దీి అింత్రారిిం ఏమిటింటే అసూయ, అహ్ింకారలోలు లేి జీవాత్ి ల 

చేత్ దతుతడు పిందరడతాడు.] 

 



ద్వవస్తయ  స్తదుుణస్తస ర్వ , దోష్ జీవస్తయ  స్తర్వ దా| 

ఇతి తృప్్త భవేత్తక ఽపి, దారిద్ర్ర్య  విలపే న  హి ||8.8|| 

[అసూయ, అహ్ింకారలోలను ియింబ్త్మించాలింటే వాటి నేపథయ లోను అరిిం 

చేస్తకోవాలి. మ  క్ింటే ఎకుక వ ఉత్తమ గుణలోలు క్లిగ ఉ ా  వారి పటు మ కు 

అసూయ, అహ్ింకారలోలు క్లుగుతాయి. దీి వె క్ను ా  స్ింగత్మ ఏమిటింటే మ ిం ఆ 

ఉత్తమ గుణలోలు ఆ జీవాత్ి  క్లిగ ఉనా్న డి భావిస్తతనా్న లో.  మ లో అసూయ 

క్లిగించగల ఉత్తమ గుణలోలు ఏవైన్న అవి కేవలిం పరమాత్ి కు స్ింరింధించ వి 

మాబ్త్మే కాి జీవాత్ి వి కాదు అి గ క్ మ ిం  భావిించ ట్లుత్స, తోటివాి గుణలోల పటు 

అసూయ చెింద వస్రిం లేదు. పోత్స, తోటివారి ిమా గుణలోల గురిించ మ ిం 

చింత్మించ వస్రిం లేదు, ఎిందువల  అింటే అథమగుణాల పటు మ ిం ఎలాగూ 

అసూయ చెిందలో. ిజాిక్త అథమగుణాలనీా  జీవాత్ి లకు చెింది వే. కాి ఒక్ 

పేదవాిి చూసి 'అయ్యయ  ! నేను వాిలా పేదవాిగా లేనే' అి బాధపడేవారవవ రూ 

ఉిండరు గదా!] 

 

నిందయ  బ్రే ష్ఠ ఫలానైన వ, క్ర్మ  తత్తఫ లబ్పదమ్ | 

ద్వవం క్ర్ధమ  న్మస్తర్తి, పక్షపాత్త   హి క్వ చిత్ ||8.9|| 

 

[ఏదైన్న జీవాత్ి  అిందింలో ఘనుడు, లేదా ఙ్ఞ న ింలో ఘనుడు, స్ింపదలో ఘనుడు 

అయిత్స వాిక్త భగవింతుడిచు   ఆ ఘ త్ను చూసి మ ిం ఏడవ వస్రిం లేదు. జీవులు 

చేస్త ాపపుణయ  క్రి లను రటిట భగవింతుడు వారిక్త త్గ  ఫలలోలను అిందిస్వతడు కావు  

భగవింతుి తీరుప ను గాి, జీవాత్ి  క్రి లను గాి త్పుప పటటలేలో. ఒక్వేళ మ ిం పుణయ  

క్రి లు చేసి ఉింటే క్చు త్ింగా భగవింతుడు మ కు కూడా ిష్ప క్షాత్ింగా ఘ మై  

ఫలితాలనే ఇచేు స్వతడు. ఈ విధింగా మ ిం భగవింతుి యిందు గాి జీవాత్ి  యిందు 

గాి ఏ విధమై  త్పుప ను ఆరోపించలేలో. 'క్రి - ఫలలోల సిదిాింత్లోల' ి యమాలను 

అనుస్రిించక్ భగవింతుడేమీ అహేతుక్ింగానో, పక్షాత్ింతోనో  బ్పవరి తించుట లేదు.] 

 

బాధ్యక్ర్మ ణి చ ఫలే, యది భ్విఫలం   తే | 

అలాభేఽపి నా య  లాభః, స్తవ నారఽపి పర్ వయ యః ||8.10|| 

 

[తోటి వాడు పుణయ  క్రి లు చేసి ఉత్తమ ఫలలోలు పిందడిం చూసి ఒక్ జీవాత్ి  అసూయ 

అహ్ింకారాల బారి పడి క్షోభ అనుభవిస్తత ా టుయిత్స ఈ క్షోభకు కారణిం, తోటివాడు పుణయ  

క్రి  చేయకూడదన్న? లేక్ చేసి  పుణయ  క్రి కు త్గ  శుభఫలిత్ిం పిందకూడదన్న? 

ఒక్వేళ వాి ఏడుపును భగవింతుడు తీరిస్తత, రేపటిన్నడు ఈ జీవాత్ి  చేసి  పుణయ  

క్రి లకు ఉత్తమ ఫలిత్లోను పిందడాిక్త వాి కొరకు ఇచు   తీరేప   అడుడకాగలదు. 

కొిందరు జీవాత్ి లు,  పుణయ  ఫలిత్లోలు వారిక్త రాక్పోయిన్న పరవాలేదు కాి తోటివారిక్త 

మాబ్త్ిం  ఉత్తమ ఫలిత్లోలు పిందకూడది కోరతారు. ఇింకా కొిందరు జీవాత్ి లు 

ఎదుటివారిక్త  ష్టలో క్లిగే అవకారిం ఉింటే చాలు, అిందుకు  అవస్రమైత్స దాిక్త 

స్మా మై   ష్టిం తాలో కూడా పిందడాిక్త కూడా సిదుమైపోతారు.] 

 



అవతార్ యదా శంక్య, స్తవ ర్ ణతాబ్మవదదవ యే | 

అణు ద్వవ తమివాలోక్య ం, తాబ్మస్తయ  స్వయ త్ పృథగుుణః||8.11|| 

 

[ రావతారలో యొక్క  ఉత్క ృష్టత్ పటు నీవు అసూయ పించుకునా్న వింటే, దాి తారిక క్ 

అింత్రారలిో, దత్త భగవానుడు వర తమా  మా వ రరీరింలో స్ింపూరణలోగా విలీ మై 

ఒక్క టైన్నడి నీవిింకా  లోి ట లేదు. ిజరూప దతుతడై  అనూహ్య  పరమాత్ి   మరియు 

దతుతడు విలీ మై  మా వ రరీరు కు మధయ   సూకి్ష అింత్రలోను చూస్తతనా్న వు అింటే 

 రావతారుిలో నీవు దైవ తాిా   చూస్తతనా్న వు. దీిక్త ఉదాహ్రణ ఏమిటింటే, స్వ చు మై  

రింగారు లోహ్లో కు పలుచి పలక్లుగా మారగల స్వ భావిం (ఙ్ఞస్తరయయత్), తీగలుగా 

మారగల స్వ భావిం (తాింత్వత్), రాగ అను లోహ్ింతో క్లిస్తతనే వస్తతింది. ఈ రిండు 

స్వ భావలోలు రాగక్త స్ింరింధించ వి మాబ్త్మే. రాగలోహ్ింతో క్లిసి  మీదట కూడా 

రింగారిం స్వ చు ింగానే క్ిపించును. ఇలాగే ఉత్తమ గుణలోలు స్వ చఛ మై   రు కు 

స్ింరింధించ వి భావిింపరడుతుింది. కాి ిజాిక్త ఉత్తమ స్వ భావలోలు 

 రావతారలో కు అ గా దతుత కు స్ింరింధించ వి. ఉత్తమ భకుతడై   రుి 

(రింగారిం)లో ఉ ా  దతుతడు (రాగ) వలునే యీ బ్పత్సయ క్ గుణలోలు వచు  వి. ఈ ిజిం 

తెలిస్వక్ నీవు  రావతారలోలో విలీ మై  దత్త భగవానుి పటు అసూయ చెిందవు క్దా. 

 రావతారలో యొక్క  స్వ చు మై   రుి (స్వ చఛ మై  రింగారిం) పటు అసూయ 

పడ వస్రిం లేదు, ఎిందుక్ింటే (తాింత్వత్, ఙ్ఞస్తరయయత్ అను స్వ భావలోలు రాగక్త 

చెింది  లక్షణలోలు) ఉత్తమ స్వ భావలోలు అనూహ్య  పరమాత్ి వే కాి రింగారాివి 

(స్వ చు మై   రుడు) కావు. కావు  నీవు అసూయ చెిందడిం వయ రిిం.  రావతారలో అింటే 

స్వ చు మై   రుిలో అనూహ్య  పరమాత్ి  విలీ మై  రూపిం. కాి బాహ్య  రూపిం చూసి 

బ్భమతో నీవు స్వ చు మై   రుిగా మాబ్త్మే భావిస్తతనా్న వు. ఎలాగింటే రాగతో క్లిసి  

రింగారిం స్వ చు మై  రింగారిం లాగానే క్ిపస్తతింది. కాి పరిశోధస్తత అిందులో రింగారిం 

అణువులు వేరుగా రాగ అణువులు వేరేవ రుగానే ఉింటాయి. ఉత్తమ స్వ భావలోలు 

(తాింత్వత్, ఙ్ఞస్తరయయత్)  రావతారింలో విలీ మై  అనూహ్య  పరమాత్ి కు 

స్ింరింధించ వే అయిన్న నీవు అవనీా   రుి లక్షణాలుగా చూస్తతనా్న వు. (రాగ 

లక్షణాలై  తాింత్వత్, ఙ్ఞస్తరయయత్లను రింగారిం లక్షణాలుగా చూస్తతనా్న వు). ఇక్క డ 

నీవు అసూయ చెింద వలసి  అవస్రమే లేదు, ఎిందువల  అింటే ఉత్తమ 

స్వ భావలోలనీా  దత్త భగవానుివే గాి 

రరీర మాధయ మమై  శుద ిరుివి కావు. ఈ దృష్టింత్లోలో ఙ్ఞస్తరయయత్, తాింత్వత్ అను 

మించ లక్షణలోలు రాగక్త ఉిండుట చేత్ రాగి భగవింతుిగాను, మించ జీవుి 

రింగారలోగాను తీస్తకొ వలసి వచు  ది. మరొక్ విేష్మేమింటే రాగ (భగవింతుడు) 

క్లిసి  రింగారలో (భక్ తజీవుడు) రింగారలో  లాగానే (జీవుిగానే) క్ిపస్వతడు. ఇచు ట 

లోహ్లోల విలువలను ిర ుక్షయ లో చేయవలయును. ] 

 

అవతారో యదా దృష్టః, నోహ్య లీ  స్తస  తవలః | 

స్తదుుణ ఙ్ఞస్తస్్తయ  దత్స్తయ ,   దివ తీయస్తయ  క్య విపత్? ||8.12|| 

[వర తమా   రావతారలో పటు  రులకు క్లిగే అసూయకు స్ింరింధించ చరిు స్తత, 

భకుతలను అడగవలసి   మొటటమొదటి బ్పరా  ఏమిటింటే నీ క్ళళ తో స్ప ష్టింగా చూస్తత ా  

వర తమా   రావతారలో నీ దృష్టలో పరిపూరణమై  దత్తభగవానుడా? కాదా? ఒక్వేళ 



 రావతారుిలో 100% దతుతడు స్ింపూరణింగా విలీ మైన్నడి నీవు భావిస్తత, ఇక్ పరమాత్ి  

ఉత్తమ గుణాలను చూసి నీవు అసూయ చెిందటిం ఎిందుకు? స్ింపూరణింగా ఆ ఉత్తమ 

గుణాలనీా  దత్తభగవానునుివే క్దా! ఈ స్ిందరభ ింలో రింగారలో - రాగ పోలిక్ 

స్రిపడదు, ఎిందుక్ింటే రింగారిం (స్వ చు మై   రుడు), రాగ (దత్తభగవానుడు) అను 

రిండు విభి ా  అింరలోలు కావు. దత్త భగవానుడు మరియు స్వ చు మై   రరరీరి 

స్ింపూరణింగా విలీ మై ఒక్టే అింరమై  దత్త భగవానుడుగా మారుతునా్న డు. అయిత్స 

విలీ ిం చెిందు విధ్య ిం పూరితగా మా వులు ఊహించలేిది, ఎిందుక్ింటే విలీ ిం 

చెిందుతు ా వారిలో ఒక్రు (దతుతడు, భగవింతుడు) అనూహ్య మై  అింరిం కాగా రిండవది 

(స్వ చు మై   రరరీరి) ఊహింపదగ ది. ఈ ఊహించదగ  జగతుతలో 

స్ృష్టించరడి వనీా  ఊహించదగ  అింరలోలే అయి ిందు  ఈ బ్పబ్క్తయను 

వివరిించగల  ఉదాహ్రణకు ఉపమా లో ఎక్క డా క్ిపించదు. రింగారిం-రాగ 

ఉదాహ్రణలో పోలు రడి  రిండు అింరలోలు ఊహించ దగ వే (స్ృష్ట లోివే). ఒక్వేళ 

రాగ, రింగారిం స్ింపూరణింగా విలీ మై స్వ చఛ మై  రింగారింగా క్ిపస్తత ా ది అిందామా, 

అింటే రక్త తవింత్మై  మైబ్కోసోక ప్ దావ రా పరిీలిస్తత రింగారిం, రాగ అనే రిండు రకాల 

లోహ్పుటణవులు వేరేవ రుగా క్ిపస్వతయి. కావు  ఊహించదగ   రింగారిం-రాగ  వింటి 

ఉదాహ్రణ అనూహ్య  పరబ్రహి్ లో యొక్క  పితీరును సూచించు క్చు త్మై  

ఉపమా లో(పోలిక్) కాజాలదు.] 

 

ష్ఙ్ఞణణ ం తు మదమాతస ర్య , ీర్ ేదురుమ ఖ విదివ ష్మ్ | 

యాభ్య  మనోయ  య  సిదాాంత–వివిధ్య  ము యోఽపయ హో ||8.13|| 

 

[చెడుకోణలోలలో చూపరడి చెడుస్వ భావాలుగా లోబ్దిింపరడి  ఆరు స్వ భావలోలు, 

జీవాత్ి లకు ఆరుగురు రబ్తువులై  అరిష్డవ ర గలోలు. కామలో (రృింగారలో),  బ్కోధలో 

(అనైత్మక్ కోపలో), లోభలో (కూడబెటిట  స్ింపద), మోహ్లో (ఆక్రణ్), మదలో 

(మిత్మమీరి  అహ్ింకారిం), మాత్ే రయ లో (అసూయ) అనే ఆరిింటిలో, చవరి రిండు 

స్వ భావలోలై  అసూయాహ్ింకారలోలు  రారాజులు. ఇవి ఎింత్గా బ్పభావిత్లో చేస్వతయి 

అింటే, వీి బారి  పడి స్వ యింగా ఋషులే వారి వారి సిదిాింత్ ిరూపణలు చేయు 

స్ిందరాభ లలో పరస్ప రలో గొడవలు పడాడ రు.] 

 

ైజస్వన్ భజతే దీర్ఘ-తపస్వ స్తవ లప  జీవితే | 

దత్్త  ర్ధవతీరోణఽతః, సులభో ఙ్ఞ న   బోధక్ః ||8.14|| 

 

[త్సజోరూపింలోి భగవింతుి దరిశ ించడాిక్త భకుతలు ఎింతో త్పస్తే  చేస్వతరు. ఎింతో 

కాలాిా  త్పస్తే  కోస్ిం వెచు స్వత రు. ఈ విధింగా చాలా చ ా దై  మా వ జీవిత్కాలింలో 

ఎకుక వ కాలిం త్పసే్త కై వయ రమివుతుింది. కాలాిా  ఇలా వయ రిిం చేయకుిండా, ఏ 

త్సజోరూప అవతారలో కొరకు భకుతలు ఇింత్గా త్పస్తే  చేశ్వరో, ఆ త్సజోరూానేా  

స్ృష్టించ  వాడు స్వ యింగా భూమి మీదకు వచు , జీవాత్ి లతో స్తలువుగా క్లిసిపోయి 

వారిక్త కావలసి  స్ప ఙ్ఞష్టమై  ఆధ్యయ త్మి క్ ఙ్ఞ న ిం పించగల  రావతారలోగా అవత్రిస్వతడు.] 

 

అభ్గ్యయ త్ స్తమ విక్షేపాత్, స్త తయ క్్తఽపి విభూతిమాన్ | 



ద్వతయ వాద్ధ  తదోో ధం, తిర్సుక  ర్వ ంతి తదవ శః ||8.15|| 

 

[కాి  మా వులకు ఉ ా  అహ్ింకార పూరిత్ ఈర్య  అనే దురదృష్టలో కారణింగా  త్మలాగే 

మా వరరీరింలో ను ా  వర తమా   రావతారమై  భగవింతుి చూసి త్మలాింటి 

 రుడే నే స్జాత్మ భావ  వల  విక్రిస్్వత రు. అవతారపురుషుడు అదుభ త్మై  

మహమలను బ్పదరిశ ించ పప టికీ అదే అహ్ింకారలో మరియు అసూయల బ్పభావలో 

చేత్ వాటిి ిరాక్రిస్వత రు. మహమలు రాక్షస్తలు కూడా చేయగలరి వాదిించ వాటి 

యొక్క  ఙ్ఞసి్వయిి త్గ గస్వత రు. దీిి ఆధ్యరింగా చేస్తకుి జనులు  రావతారలో యొక్క  

ఙ్ఞసి్వయిి త్గ గించ చూసూత ,  రావతారలో రదులు ఇత్డు చ ా  రాక్షస్తడేమో అి 

స్ింరయిస్వతరు. ఒక్వేళ అదుభ త్మై  ఆధ్యయ త్మి క్ ఙ్ఞ న లోను  రావతారలో బోధించన్న 

కూడా జనులు అదే అహ్ింకారలో మరియు అసూయల బ్పభావిం చేత్ ఆ ఙ్ఞజానన్నిా  

ఆక్షేపసూత ,  రావతారింలో వచు   భగవింతుి లెక్క చేయరు.] 

 

ర్ధ నా  స్వమా య  వత్రస్్వంగ్యత్, దాస్త  ీి చీనాంరరో వర్ః | 

క్ృష్ణంబ్దావివ తబ్తాఽబ్త,  ృణం ద్ధవస్తయ  హి చ్యయ తిః ||8.16|| 

 

[రాజు ఒక్వేళ స్వధ్యరణమై  నూలు వత్రస్తిం ధరిించ ఉింటే  జనులు అత్ిి అింత్గా 

గౌరవిింపరు. కాి ఒక్వేళ రింట్ల పట్లట వత్రస్తలోలు ధరిించ వచు న్న జనులు అత్ిి 

రాజు క్న్నా  ఎకుక వగా గౌరవిస్వతరు. అలాగే దత్త భగవానుడు ఙ్ఞ శ్రక్ృషుణ ి రరీరింలో 

వచు  పుడు అపప టి జనులు త్మలాింటి మా వ రరీరమే క్లిగ ఉనా్న డి త్లచ 

గౌరవిించలేక్పోయారు. రృిందావ ిం బ్గామసి్తలు ఙ్ఞ శ్రక్ృషుణ ి పూజింపక్, త్సజోరూప 

రరీరింలో ఉ ా  ఇింబ్దుడిక్త ఎకుక వ బ్ాలోఖయ త్ ిచు  పూజించారు. కావు  అింత్రీ ు మై 

ఉ ా  భగవింతుడు గౌరవిింపరడక్ పోవడాిక్త కారణిం,  చవకై  బాహ్య  రూపిం 

(మా వరరీరిం). ఇింబ్దుడు ఆ భగవింతుిక్త స్తవకుడే అయి పప టికీ త్  బాహ్య  రూపిం 

(త్సజోరూప రరీరిం) విలువై ది కావటింతో జనుల చేత్ ఎకుక వ బ్ాలోఖయ త్ పింది 

పూజింపరడిన్నడు. దీిక్త కారణిం స్వరూపయ  మాధయ మలోల మధయ  క్లిగ  విక్రణ్. 

ఙ్ఞ శ్రక్ృషుణ ి రూపిం కూడా రృిందావ  వాస్తల వలె మా వ రరీరిం కావడిం కారణలో. అదే 

బ్గామసి్తలకు  త్మ రరీరిం క్ింటే భి ా మై టిట (త్సజోరూపిం) ఇింబ్దుి విష్యింలో 

ఇలాింటి విక్రణ్ క్లగలేదు. ఈ బ్క్మింలో మా వులు భూమి మీద అవత్రిించ  వర తమా  

 రావతారలోను రరీర స్వమయ  విక్రణ్ కారణింగా త్మరస్క రిస్వతరు, వారు త్మ రరీరిం 

విడిచ  త్రావ త్  వెళ్ళ   ఊరివ  లోకాలలో త్సజోరూప రరీరిం ధరిించ పుడు అక్క డ 

త్సజోరూప ధ్యరి అయి  భగవింతుి చూసి కూడా లోనుపటి రరీర స్వమయ  విక్రణ్ 

కారణింగానే త్మరస్క రిస్వతరు. ఈ విధింగా జీవాత్ి  భూమి మీద  ర రరీరింలో జీవిించ పుడు 

ఇక్క డ, త్సజోరూప రరీరింలో ఉ ా పుడు అక్క డ, శ్వరవ త్ింగా వర తమా   రావతార-

ైజస్వవతారలోలను పిందలేక్  ష్టపోతారు. ఈ విధింగా జీవుడు ఎపప టికీ భగవింతుి 

పట్లటకోలేక్ పిందెడి శ్వరవ త్ ష్టలోను గురిించ వేదాలు  ఘోష్ించ వి (మహ్తీ 

వి ష్టః..).] 

 

ఉపాధిగుణ మస్తప ృశయ , దత్్తఽసి ్దత్ నిర్ు యః | 

నిర్లక్షయ ం తే  తత్ాభ్య ం, దివయ తవ ం భ్వయంతి నో ||8.17|| 



 

[దత్త భగవానుడు మా వ రరీరింతో విలీ మై  రావతారమై వచు   స్ిందరభ ింలో 

భగవానుడగు దతుతడు త్  మాధయ మింగా ఉ ా  మా వ స్వ భావలో విష్యింలో జోక్య లో 

చేస్తకోడు. ఎిందుక్ింటే స్హ్జ స్వ భావింతో మా వ రరీర మాధయ మలో, త్  చుట్టట  ఉ ా  

మా వులతో స్తలువుగా క్లిసిపోత్స వారు ఎలాింటి ఉదివ గా త్ లేకుిండ త్మకు ా  

ఆధ్యయ త్మి క్ స్ింరయాలను  రావతారలోను అడిగ తెలుస్తకోగలరు. ఎపుప డైత్స 

 రావతారలో యొక్క  రరీర మాధయ మిం,  స్హ్జ మా వ లక్షణాలు అింటే పుటటడిం, 

భోజ ిం చేయడిం, నీళ్ళళ  తాగడిం, రోగాలు రావడిం, రృింగారిం, ిబ్ద, మరణిం లాింటి 

స్వ భావాలనీా  బ్పదరిశ స్తతిందో అపుప డు చుట్లట ఉ ా  మా వులు అవతారపురుషుి పటు 

పూరిత ిర ుక్షయ వైఖరి పింపిందిించుకుింటారు. అింత్సకాదు,  రావతారలో యొక్క  

దివయ త్వ లోను అింగీక్రిింపక్ విపరీత్ధోరణి అలవరుు  కుింటారు. ఈ ధోరణిక్త కారణలో 

అహ్ింకార పూరిత్మై  అసూయ.] 

 

విభూతిరూపయుక్్య చేత్, ద్ధవాః క్షుబ్దో మత్త   హి | 

క్ంచిత్ క్యలం నిగూఢౌ తౌ, వయ క్్త స్వవ ర్ ేనిర్ధక్ృతే ||8.18|| 

 

[ రావతారలో బ్పదరిశ ించే అదుభ త్మై  మహమలను చూసి  జనుల హ్ృదయాలలో 

అహ్ింకారభరిత్ అసూయ పుటటడిం మా వ స్హ్జ స్వ భావలో. అదే స్మయింలో మరొక్ 

ఆలోచ గా, వారి క్ఠి మై  బ్ాపించక్ స్మస్య ల నుిండి పరిష్క రలో పిందడింలో ఈ 

మహమలను ఉపయ్యగించు కోవచు నే విశ్వవ స్లో కూడా వారిలో చగురిస్తతింది. కాి 

భగవింతుి ఉిక్తి చాటడాిక్త మాబ్త్మే  అదుభ త్మై  మహమలు చేయరడతాయి, 

భకుతల బ్ాపించక్ స్మస్య ల పరిష్క రలో కొరకు చేయరడవి తెలుస్తకొి వారు 

మహమలను కూడా ిర ుక్షయ పరుసూత ,  రావతారలోను ఒక్ చ ా రాక్షస్ స్వ భావిం క్లిగ  

రూపలో అి, ఏవో చ ా  చ ా  మహమలు చేస్తతింటాడు! అి భావిసూత  ఉింటారు. 

కాక్పోత్స వాళళ  హ్ృదయాలలో దాగ ఉ ా  అసూయ,  అహ్ింకారాలు రిండూ  భవిష్య తుతలో 

కొింత్ కాలలో త్రావ ైన్న ఇటిట మహమలను వాడుకోగల చక్క టి అవకారిం 

వస్తతిందేమో ి ఎదురు చూస్తతింటాయి. ఎపప టికీ ఆ అవకారిం రాక్పోత్స, త్మ స్వవ ర ి

బ్పయ్యజన్నలు తీరక్పోత్స మాబ్త్లో ఈ రిండు (అసూయ, అహ్ింకారలోలు) రహరగత్లో 

అవుతాయి.] 

 

బ్పవృత్ౌ వా నివృత్ౌ వా, దుఃఖాయాఘ బ్పచోదక్త | 

దురుమ  ఖౌ పరిహ్ర్వ్్యయ , స్తన్మమ  ఖావుపయోగినౌ ||8.19|| 

 

[బ్ాపించక్ జీవిత్ింలోనైన్న, ఆధ్యయ త్మి క్ జీవిత్ింలోనైన్న అసూయ, అహ్ింకారలోలు 

చవరిక్త దుుఃఖాిా  ఫలిత్ింగా ఇచేు  ాపక్రి లు చేయుటకు జీవాత్ి లను బ్పేరేపస్వతయి. 

చెడుకోణలోలో రయలుదేరి పుడు మాబ్త్లో ఈ రిండు గుణాలను త్పప క్ ి వారిించాలి. 

ఒక్వేళ అసూయ, అహ్ింకారలోలు మించకోణలోలో  చూపరడిత్స  త్పప క్ వాటిి 

స్దివ ియ్యగ పరచుకోవాలి.] 

 

అహ్ంతయా దశబ్గీవో, మాతస ర్య   సుయోధ ః | 



 ృభక్్త దివ గుణం తాభ్య ం,  ష్టట  జాబ్గత జాబ్గత ||8.20|| 

 

[అహ్ింకారలో చేత్ రాక్షస్తడై  రావణుడు  ష్టపోయాడు, అసూయ చేత్ దురోయ ధనుడు 

 ష్టపోయాడు.  మా వభకుతలు రిండిింటిచేత్ రిండు రట్లు  ష్టపోతారు. ఈ రిండు 

స్వ భావలోలు అసూయ మరియు అహ్ింకారలోుులు. (మా వ భకుతలు భూమి మీద 

జీవిించ పుడు అవత్రిించ  వర తమా   రావతారలోను గురితించలేక్,  మరణా ింత్రిం 

రరీరిం విడిచ  త్రావ త్ ఊరివ  లోకాలలో బ్పవేశించ, త్సజోరూప రరీరిం ధరిించ పుడు 

అక్క డ త్సజోరూప ధ్యరిగా వచు   భగవింతుి చూసి కూడా లోనుపటి అసూయ మరియు 

అహ్ింకారలోల కారణింగానే త్మరస్క రిస్వతరు). కావు  భకుతలారా! చెడులోఖాలతో వచు   

అసూయతో,  అహ్ింకారలోతో  జాబ్గత్త! జాబ్గత్త! ] 

 

ఇతి త్రైలోక్య గీతాయాం 'మదమాతస ర్య  ఙ్ఞ న   యోగో' నామ అష్టమాధ్యయ యః | 

 

ఈ విధంగ్య త్రైలోక్య గీత యందు మదమాతస ర్య  ఙ్ఞ న   యోగము అనెడి 

అష్టమాధ్యయ యము పరిస్తమాపమ్ు. 

  
 

 


