
త్రైలోక్య గీత 

నవమాధ్యయ యము 

గుణ విచారయోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

 

ఙ్ఞ ని నామగ్గ గణయ స్త్వ ం, దత్! ్ూహి గుణానామాన్ | 

జగన్మూ లాన్ జగనాి షా్ఠన్, జగలీ్లమన్ జగనూ తాన్ ||9.1|| 

 

[కుమారి త్రైలోక్య  అడిగంది:- 

ఓ దత్త! ఆధా్య తి్మ క గురువులందరిలో అగ్రగామి త్మరు! ఈ సృష్టకిి 

మూలకారణాలైన సవ భావములేవి? సృష్టలిో ఉనన  

సవ భావములేమిటి? లయకాలము నందు ఈ సృష్టతిో పాటు 

విలీనమయా్య వేవి?  ఈ సమసత సృష్టకిి   మూలపదారథముగా 

భావింపబడునది ఏది?] 

 

్ీ ్ీ ్ీ దత్స్వవ మీ ఉవాచ:- 

 

త్రైలోక్యయ ! మేధయా ్ేష్ఠ!ా స్వవ త్రం చావ ధ్యరయ | 

్ోక్్యన్యయ వ గుణ ్దవాయ -ణయ ్త, మిథ్యయ  స్తవ స్తత్యా ||9.2|| 

 

[శ్ర శీ్ర శీ్ర శ్ర దత్తస్వవ మి ఈ విధంగా వచంచారు:- 

 

ఓ త్రైలోకా ! మేధ్యవులలో నీవు గ్ేష్ఠమైన దానవు! ఏకాగ్రత్తో న్యను 

చెప్పే ది వినుము. ఈ గ్పపంచంలో (సృష్టంిచబడినటిదిి) పదార థము 

లేదా గ్దవా  రూపంలో ఉనన ది అయినా లేక గుణము (సూక్ష్ి  

శకి తరూపము) లేదా సవ భావము అని చెపే బడినదైనా, ఈ రండు 

విధములైన సృష్ట ి భారములు స్వప్పక్ష్ సత్ా ములే కాని 

యథారథముగా సతా్ మైనవి కావు. గ్దవా  గుణములలో, గ్దవా ము 

శ్రసూథ లపదార థముగా కనిపిస్తంది,  గుణము సూక్ష్ి విష్యముగా 



కనిపిసూత , ఇవి   రండు వేరు వేరు కోణాలలో కనబడుతూ వాటి మధా  

భేదం ఉనన టుు రమనించబడతాయి. కాని స్వప్పక్ష్ అంశములు 

మరియు సతా్ మైన అంశములు అనే కోణములో చూసినట్లుతే ఈ 

రండు అంశములు  వేర్వవ రు కావు, రండూ ఒకక టే అని 

తెలుస్తంది]. 

 

గుణనైలోయ తప ల ్దవయ  – భేద సూక్ష్ూ   ఘనసి్థతిః | 

స్తమా తు వయ వహారార ి– స్తత్ా స్తరావ  జగతప రా ||9.3|| 

[ఉదాహరణకు కలువపువువ   గ్దవా ము,   నీలివర ణము  దాని 

సవ భావము. కలువపువువ  శ్రసూథ లమైన పదార థము మరియు దాని 

నీలిరంగు అనేది ఒక సూక్ష్ి శకి త రూపమైన గుణము. ఈ రకమైన 

తేడా రండింటి మధా  ఉనన పే టికీ ఈ రండు అంశములు స్వప్పక్ష్ 

సతా్ ములనే గురి తంపు మాగ్త్ం రండింటికీ సమానముగా ఉనన ది. 

ఎందుచేత్ అంటే సృష్టంిచబడిన అంశములనీన  స్వప్పక్ష్ 

సతా్ ములే. అయితే, సృష్ట ిభరవంతుడి దృషాి్ట్  స్వప్పక్ష్ సత్ా మే 

త్పే  జీవ దృషాి్ట్  పరమారథ సతా్ మే.] 

 

స్తృష్టమిూలం పర్రహ్ూ , పరమార ిస్తదుచయ తే | 

అస్తతప రం స్తవ యం కుండీ, స్తత్ పూరవ ం స్వ గృదాదిమా 

||9.4|| 

[ఈ సృష్ట ి మొతాతనికి మూలకారణమైనవాడు, సృష్ట ి కర త లేదా 

అనూహా  పరగ్బహి ము కావున  తానొకక డే యథారథమైన పరమారథ 

సతా్ ము.  కుండ పుటిుకకు ముందే మటి ిఅను మూలపదారథము 

ఉనన ది కావున మటి ియథారథమైన పరమారథ సత్ా ము. కుండ మటి ి

నుండి ఉతే్ నన మైన రూపము కావున  స్వప్పక్ష్ సత్ా ము. 

స్వవ భావికముగా చూసినట్లుతే కుండ-అసతా్ ము,  మటి-ిసత్ా ము. 

ఇదే విధముగా అనూహా  పరగ్బహి ము ఆది నుండి ఉనన ది కావున 

స్వవ భావికముగా సతా్ ము. త్ర్వవ త్ అనూహా  పరమాతి్  చేత్  ఈ 

సృష్ట ిసృష్టంిచబడినది కావున అది స్వవ భావికముగా అసత్ా ము. 



కానీ, పరమాత్ి  యొకక  పరమారథ సతా్ ము చేత్ ఈ సృష్ట ిపరమారథ 

సతా్ ముగా మారి గ్పకాశంచుచునన ది.] 

 

గృతస త్ా గస్త దాదతే్, స్తదివ నోదాత్ స్తగరతిిః | 

అతో ్దవయ  గుణా మిథ్యయ , జగతస రవ ం చ తత్థ్య ||9.5|| 

[అసతా్  కారా మైన - కుండ త్న మూలకారణమైన మటి ినుండి 

పరమారథ సతా్ మును (ఉండుటను) అపుే  తెచుు కుని సత్ా ము 

వలె కనపడుచునన ది. ఇదే విధముగా స్వవ భావికముగా అసతా్ మైన 

ఈ సృష్ట,ి స్వవ భావికముగా యథారథసతా్ మైన అనూహా  పరమాతి్  

నుండి పరమారథ సతా్  విలువను అపుే గా తెచుు కుని తాను 

యథారథ సతా్ మైనటిు కనిపిస్తంది. సృష్ట ి స్వప్పక్ష్ సత్ా మైనది, 

ఎందుకంటే అది స్వవ భావికముగా (దైవదృషాి్ట్ ) అసతా్ ము కాని 

యథారథసత్ా మైన  పరమాత్ి  నుండి సతా్ విలువను అపుే గా 

తెచుు కుని యథారథ సతా్ మైనదిగా కనబడుతుంది. కావున 

గుణసవ భావములను (కుండ) స్వప్పక్ష్ సత్ా మని మూలకారణ 

పదార థమును (మటి)ి యథారథమైన సత్ా మని మనము 

పొరబడర్వదు. ఎందుకంటే ఈ ఉదాహరణలో మటి,ి కుండ అను 

రండు అంశములు యథారథసత్ా మైన భరవంతునితో 

పోలిు నపుడు స్వప్పక్ష్ సతా్ ములే అవుతునాన యి. అంటే 

యథారథసత్ా మైన భరవంతునితో పోలిు నపుడు 

స్వప్పక్ష్ముగా  మాగ్త్మే సృష్ట ి సత్ా ము. అనూహా  పరమాత్ి  

సరవ శకి తమంతుడు.  కావున తాను యథారథమైన వినోదము పొందుట 

కొరకు, (త్న ఊహాలోకమైన సృష్టనిి) స్వవ భావికంగా అసతా్ మైన 

సృష్టకిి త్న యథారథత్ను అపుే గా ఇచు  సృష్టనిి యథారథమైన 

సతా్ ముగా మార్వు డు. మనిష్టకి భరవంతుని వలె ఇంత్టి శకి త లేదు. 

కావున మనిష్ట, త్న ఊహా గ్పపంచమునకు భరవంతుని వలె 

యథారథమైన సతా్ విలువను ఇచు ,  తాను దానితో యథారథమైన 

వినోదమును పొందలేడు. అనూహా  పరమాతి్  త్న వినోదం కోసమే 

గ్పపంచమును సృష్టంిచాడని  వేదము చెపిే న విష్యమును 

ఏక్యకీ న రగతే.. మనము గురుతంచుకోవాలి.] 



 

జడశక్ి్ః పుర స్తస ృషి్ఠ, యతో ్దవయ  చిదాగతా | 

స్తర్గ ేరజస్తగ్ స్తస త్వ ం, చిదేుణాిః పర స్తంగమాత్ ||9.6|| 

[మొటమిొదట అనూహా  పరమాత్ి  స్వప్పక్ష్ జడశకి తని సృష్టంిచాడు. 

దాని నుండి గ్కమగ్కమంగా  స్వప్పక్ష్ పదార థము మరియు స్వప్పక్ష్ 

చైత్నా ము సృష్టంిచబడినాయి. ఈ చైత్నా మే 

సత్తవ ము.  మూలజడశకి తని రజస్ు  అంటారు. ఘనీభవించన 

పదార థరూపమును త్మస్ు  అంటారు. గ్పాథమికముగా  జడము 

కాని గుణములు (సవ భావములు) జడములు కాని చైత్నా ము లేదా 

సత్తవ మునకు సంబంధంచనవి. కాని మిగిలిన రండు 

గుణములు  రజస్ు  మరియు త్మస్ు ,  అను జడము కాని 

చైత్నా ములు చేరి  మలినపరచనందున అనేకములైన చెడు 

గుణములు  ఫలిస్తనాన యి. సత్తవ ము ఎపుే డునూ చైత్నా  

సవ రూపమే. రజస్ు , త్మస్ు లు చైత్నా ముగానూ, జడముగానూ 

ఉండును. ఉదాహరణకు అహంకారము చైత్నా మైన రజో గుణము. 

జడశకి త జడమైన రజో గుణము. అలసత్వ  గుణము చైత్నా మైన 

త్మో గుణము. పదార థము జడమైన త్మో గుణము. ] 

 

న హి దృష్ ిఙ్ఞవ్వ క్ గుణిః, స్తరవ దా మి్శమా ఙ్ఞదేుే | 

న మూల చిదచిదే్భ దిః, చిదదత్ా తేన వా గుణిః ||9.7|| 

[సత్తవ  రజసతమో గుణములు అను మూడింటి నుండి ఏదైనా ఒకక  

గుణము మాగ్త్మే ఎపే టికీ లభంచదు. ఏ సందరభ ములోనైనా 

100% సత్తవ ము లేదా రజస్ు  లేదా త్మస్ు  అని చెపే బడితే 

దాని అర థం, మూడు సవ భావాల నిష్ే త్మతలో   చెపే బడిన ఆ ఒకక  

గుణము అతా్ ధకభారము కలిగి ఉండి  మిగిలిన రండు గుణములు 

బహు కొదిి భారమై ఉనాన యని మాగ్త్మే తెలియాలి. స్వప్పక్ష్మైన 

ఐదు జడపదార థముల నుండి సృష్ట ి గ్పారంభమైనది.  ఈ  స్వప్పక్ష్ 

సృష్ట ిగ్కమము (అమి త్ పురుష్ిః ...) నందు జీవాతి్  లేదా స్వప్పక్ష్ 

చైత్నా ము చటచివర సృష్టంిచబడిన అంశము అని వేదము 

చెపిే నది.  స్వప్పక్ష్ జడత్వ ము (relative inertia) మరియు స్వప్పక్ష్ 



చైత్నా ముల (relative awareness) మధా  గ్పాథమిక భేదమేమీ 

లేదు, ఎందుకంటే ఈ రండు స్వప్పక్ష్ సతా్ మైన సృష్ట ిఅను కోవకు 

చెందినవి మాగ్త్మే. కావున నీవు స్వప్పక్ష్ సత్ా ము (relatively real) 

అయిన జీవాతి్ ను ఈ సృష్టకిి యథారథ మూలమని, కర త (creator) 

అని అనలేవు. సృష్టగి్కమములో మూలకారణమైన అంశమునకు 

అదనముగా  నూత్నగుణములు కూరిు  మరి కొంత్ మెరుగైన 

ఫలిత్ము సృష్టంిపబడుతునన దని నీవు తెలుస్కునాన వు. 

జడమైన శకి త (మూలము- inert energy) నుండి జడము కాని 

చైత్నా ము- (non- inert awareness) అను నూత్న ఫలిత్ము 

సృష్టంిచబడటము కేవలం భరవంతుని సంకలే ము కారణముగా 

జరుగుతునన  గ్పగ్కియ అని నీవు తెలుస్కోరలవు కాని ఈ 

(జీవాతి్ )ను నీవు ఆదిలో ఉనన టి ిసృష్టకిర త అనలేవు.] 

 

గుణాశ్చి ద్భవ పరయోిః, ్పభావామి గ భిదయ తే | 

అచితప రౌ  రజోమూలం, స్తర ేమూలా త్రస్తయ్ోగుణాిః ||9.8|| 

[చైత్నా ము ఆధ్యరముగా రల శ్ర ననమే 'సత్తవ ము'. 

కాబటి ి చైత్నా మునే సత్తవ ము అనవచుు ను. రజస్ు  అనేది కణ 

సవ భావము రల జడశకి త. రజస్ు  అంటే అత్మ చనన  పరమాణువులు 

రల ధూళి. త్మస్ు  అంటే జడపదార థముగా మారరల 

ఘనీభవించన జడత్వ ము. జడశకి త, జడపదార థము మరియు 

జడము కాని చైత్నా ము అనేవి ఈ సమసత సృష్టనిి  ఏరే రచన 

మూడు గ్పాథమిక పదార్వథలు, సృష్ట-ివరుసగ్కమంలో వీటిని 

ప్పర్క ంటే అవి రజస్ు , త్మస్ు  మరియు సత్తవ ము. జడము కాని 

చైత్నా  సవ భావములనీన  సత్తవ మునకు సంబంధంచనవి, కాని 

అవి రజస్ు  చేత్, త్మస్ు  చేత్ సవ లే ంగా కాని, అధకంగా కాని 

గ్పభావిత్మౌతాయి. సవ లే గ్పభావము పొందిన జడము కాని సత్తవ  

సవ భావమును 'స్వత్మతవ క  సవ భావము' అంటారు. అధకగ్పభావముకు 

లోనైన జడము కాని సవ భావములను ర్వజసిక సవ భావము లేదా 

తామసిక సవ భావము అంటారు. ఈ మూడు రకముల జడము కాని 

సవ భావములలో సత్తవ మే గ్పాథమిక పదార థము అవుతునన ది. 



కావున ర్వజసిక సవ భావము లేదా తామసిక సవ భావములను 

వివరిసూత , రజస్ు  మరియు త్మస్ు  కారణంగా ఏరే డినవి కావున 

జడమైన సవ భావములు అని అనర్వదు. జడము కాని సత్తవ  

సవ భావముల కంటే రజస్ు  మరియు త్మస్ు ల గ్పభావము 

ఎకుక వగా ఉందని మాగ్త్మే మనము ఇకక డ తెలుస్కోవాలి.] 

 

ఆధ్యరాధేయ స్తంరంధౌ, ్దవయ  ధరౌూ  జగతయ పి | 

ఆధ్యరో జగదాధేయిః, స్త నోహ్యయ  నారేుణ ఙ్ఞస్తత్ిః ||9.9|| 

[గ్దవా ము లేదా స్వకారమైన ఆధ్యరము అనేది  గుణము లేదా 

సూక్ష్ి  సవ భావమునకు మూలమైనది, ఉదాహరణకు 

శ్రసూథ లరూపమైన కలువ పువువ  గ్దవా ము అయితే దాని యొకక  

సూక్ష్ి  నీలిరంగు గుణము అవుతుంది. సవ త్ంగ్త్ ఆధ్యరమైన 

గ్దవా మునకు అసవ త్ంగ్త్ గుణముతో రల సంబంధము ఈ 

సృష్టలిో కనిపించును. కాని ఈ సమసత సృష్ట ి కేవలము 

అసవ త్ంగ్త్మైన సవ భావము లేదా గుణము అయి ఉండి దానికి 

ఆధ్యరభూత్ముగా సవ త్ంగ్త్ గ్దవా మైన  అనూహా  భరవానుడు 

ఉనాన డు. కావున అనూహా  పరమాతి్  - గ్దవా ము మరియు సృష్ట ి- 

గుణము. అంటే సృష్ట ి ఏరే డక ముందు అనూహా  పరమాతి్  

నిరుుణము లేదా ఏ సవ భావము లేని వాడు. ఇకక డ గుణము అంటే 

ఈ సమసత సృష్ట ిఅని అర థము, అంతే కాని సృష్టలిో కనిపించే  కలువ 

పువువ , దాని నీలిరంగు అనే ఆధ్యరిత్ గుణము లేదా అసవ త్ంగ్త్ 

సవ భావములు మొదలైనవి కావు.] 

 

స్త గుణో జగతా నోహ్య ిః, స్తత్వ  ధర్మూ శి  స్త ్పభిః | 

నోహ్య  చిత్ు స్తరవ శక్యి్ః, ్భాంతా జీవ చిదాతూ గిః ||9.10|| 

[ఈ విే ుష్ణను ఆధ్యరముగా చేస్కుని 'సగుణ' అంటే సృష్టలిోని 

సృష్టంిచబడిన గుణముతోనైనా (ఏ భారమైనా)  విలీనము చెందిన 

అనూహా  పరగ్బహి ము అని అర థము. సగుణమును ఇలా కూడా 

వివరించవచుు ను - జడము కాని చైత్నా ముతో లేదా సత్తవ ముతో 

భరవంతుడు యోరము 



చెందటము,  కారణమేమంటే  భరవంతుడైన మొటమిొదటి 

తేజోరూపములో నునన   దత్తభరవానుడు అవత్రించ రల 

శరీరమాధా మములో ర్వజసిక, తామసిక గుణములు (చైత్నా  

సవ భావములు) ఉండవు. 'గుణము' అనే శబమిును నీవు గ్శదధతో 

పరిీలించ స్వత్మతవ క సవ భావము అనన ట్లుతే, అది  స్వత్మతవ క 

సవ భావము కలిగిన వాడు అని అర థము. దీనికి ఇదరి్వ అరుులు 

(నిజానికి ఒకక ర్వ), ఒకటి మూలమైన అనూహా  పరమాతి్ , రండు 

తేజోరూపాతి్ కుడైన దత్త భరవానుడు. అలాకాక నీవు 

'గుణము'  సృష్ట ిఅనే దృష్టకిోణంలో చూసినట్లుతే 'నిరుుణ' అంటే 

యథారథమైన అనూహా  పరగ్బహి ము, సృష్టకిి పూరవ ము ఉనన  

వాడు. మూలకారణుడైన ఈ అనూహా  పరమాత్ి  సృష్టచిేయుటకు 

సంకలిే ంచనాడు. ఇకక డ నీకొక సందేహము కలరవచుు ను, 

సంకలే మునకు మూలకారణమైన చైత్నా ము ఇంకా లేదు కదా 

అనే సందేహము. అనూహా  పరమాత్ి  లో చైత్నా ము ఎలా 

ఉనన ది? నిజానికి సృష్టంిచన గ్కమంలో కదా చైత్నా ము 

ఉదభ వించనది! అని. దీనికి సమాధ్యనము, సృష్టకిి పూరవ ము ఉనన  

అనూహా  పరమాతి్  యొకక  చైత్నా ము మరియు సృష్ట ిగ్కమములో 

ఉదభ వించనటి ి 'ఊహంచదగినటి ిస్వప్పక్ష్ సతా్ మైన చైత్నా ము' 

ఒకక టి కాదు. ఈ పరమారథ చైత్నా ము ఊహలకు సైత్ం అందనిది. 

ఇది జడమైన శక్ ్ లేకుండా, పదారసివ రూపమైన నాడీవా వసథ 

లేకుండా సరళంగా ఆలోచంచరల చైత్నా ము. ఇది అనూహా మైన 

చైత్నా ము, స్వప్పక్ష్మైన ఊహంచదగిన చైత్నా ము కాదు. 

ఎందుకనగా, అనూహా  చైత్నా ము అంటే సరవ శకి తకేంగ్దము 

అయిన అనూహా  పరమాత్ి  చేత్ సరళముగా ఆలోచంచుశకి తయ్య 

కాని నాడీవా వసథ లో జడమైన శకి త రూపాంత్రము చెందడం దావ ర్వ 

ఉదభ వించన చైత్నా ము కాదు. ముగుురు ఆధా్య త్మి క ఆచారుా ల 

గ్పబోధనలలో పలుకబడిన  'చైత్నా ము' అను శబమిు కచు త్ంగా 

అనూహా  పరమాత్ి  యొకక  సరళచైత్నా మును 

సూచంచేదే  అయినపే టికీ  జనులందరూ దీనిని స్వప్పక్ష్మైన, 

మరియు ఊహంచదగిన  చైత్నా ము లేదా జీవాత్ి  అని, పరమాతి్  



చేసిన సృష్టగి్కమములో చవరిదైన చైత్నా మని (జీవుడని) అపోహ 

పడాారు. ఈ పొరపాటైన భావన అనూహా  పరమాతి్ కు మరియు 

ఊహంచదగిన స్వప్పక్ష్ చైత్నా ము లేదా జీవాత్ి కు మధా  

అంత్రీ ునమైన సంబంధము ఉనన టుు గ్భమింపజేసినది. అయితే 

చైత్నా ము 'పనిచేయు విధ్యనము' సమానము. అంటే అనూహా  

పరమాత్ి  సరళ చైత్నా ము కూడా జీవాతి్ ల యొకక  చైత్నా ము 

వలె విష్యవస్తవుల పరి నానమును కలిగి ఉంటుంది. 'పనిచేయు 

విధ్యనము' అంటే అర థము జీవాత్ి  శరీరంలో, మేధస్ు  - 

నాడీవా వసథ మధా  జరిగే జడశకి త రూపాంత్రము కారణంగా 

ఉతే్ నన మైన విేష్పరిణామముతో విష్యములు తెలియరల 

చైత్నా ము కాదు. అనూహా  పరమాతి్  యొకక  సరళ చైత్నా ము, 

త్ను  సరవ శకి తమంతుడైన అనూహా  త్త్తవ ము అయిన కారణంగా 

ఉదభ వించనది. నిజానికి అనూహా  సరళ చైత్నా మూ, అనూహా  

పరగ్బహి మూ ఒకక టే. (ఎనిన  అనూహా ములైనా ఒకక  అనూహా మే 

కదా). 

ముగింపు,- 

1. అనూహా  భరవంతుడు లేదా  పరగ్బహి  త్న సరవ శకి త 

చేత్,   అనూహా మైన స్వమరథా ము చేత్ దేని నైనా 

సృష్టంిచరలడు (అనూహా  పదార థములు అనబడేవి). ఈ 

సృష్టంిచబడిన పదార థము వేదములు చెపిే నటుు 

పంచభూత్ముల సృష్ట ి గ్కమమును అనుసరించక 

పోవచుు ను. ఉదాహరణకు సృష్టగి్కమము కంటే ముందే 

చైత్నా ము (వినోదము కొరకు సృష్టంిచ వలెనని సంకలే ము) 

సృష్టంిచబడినది. ఈ చైత్నా ము, ఊహంచుటకు వీలుకానటి ి

చైత్నా ము. దీనికనాన , అనూహా  పరగ్బహి మే ఆ అనూహా  

చైత్నా ము అనుకొనుట ఉత్తమము. 

 

 

1. అనూహా  పరగ్బహి ము సృష్టంిచాలనే సంకలే ము 

లేకముందు అనూహా మైన చైత్నా ము కూడా లేదు. ఆ 



కారణంగా అనూహా  పరగ్బహి ము, రండవ అంశం ఏదీ 

లేకుండా ఒకక డే ఉనాన డు. ఈ శ్రసిథత్మలో అనూహా  

పరగ్బహి మును 'నిరుుణము' అనవచుు ను. అంటే తను 

త్పే  తన చేత్ రండవ వస్తవేదీ సృష్టంిచబడని శ్రసిథత్మలో 

ఉనన  అనూహా  పరగ్బహి ము. 

2. అనూహా  పరగ్బహి ము ఎపుే డైతే ఆలోచంచుట 

ఆరంభంచాడో (అనూహా  చైత్నా ము), అపుే డే త్న 

మొదటి సృష్ట ి అంశం (అనూహా  చైత్నా ము) త్నతో 

చేరింది. ఇపుే డత్ను 'సగుణము' అయాా డు. అనూహా  

చైత్నా మే అనూహా  పరగ్బహి ము కావున, అత్డు 

‘నిరుుణము’ కూడా అనబడవచుు ను! 

3. అనూహా  పరగ్బహి ము ఎపుే డైతే  మొదటి 

తేజోరూపమును సృష్టంిచ తాను అందులో వినీనమై దత్త 

భరవానుడైనాడో ఆ మొదటి అవతారమైన అనూహా  

పరగ్బహి  లేదా దత్త భరవానుడు కూడా 'సగుణ'మే అగును. 

అనగా తాను సృష్టంిచన మొదటి శరీరమాధా మము లోని 

అనూహా  పరగ్బహి ము. ఈ దతుతడు మాగ్త్ము సగుణమే 

అని ఎలుపేు డు పిలువబడాలి (సృష్టంిచబడిన శరీరంతో 

ఉనాన డు కావున). 

4. సగుణ అంటే కేవలం సృష్టతిోపాటు రల భరవంతుడు అని 

మాగ్త్మే కాదు, చైత్నా ము యొకక  గుణములు, అనగా 

సత్తవ ము తో చేరిన భరవంతుడు (విష్ణణ  త్త్తవ ము). మర్వ 

ఇత్ర గుణములు భరవంతుని చేరినపే టికీ, సత్తవ ము 

యొకక  ఇత్ర సవ భావములు కానీ, అనగా చైత్నా మును 

గ్పభావిత్ము చేసిన ఇత్ర గుణములు అయిన రజస్ు  

(గ్బహి  త్త్తవ ము) గాని లేదా త్మస్ు  (శవ త్త్తవ ము) 

గాని  లేదా రండు గుణములు గాని కలిసిన శ్రసిథత్మ కూడా 

ఉండవచుు ను. ఈ గ్త్మమూరితత్వ ము పరగ్బహి ములో 

అనూహా  చైత్నా ము వలె ఏకత్వ రూపంగా ఉనన ది 

అనన నూ త్పుే  లేదు. 



5. దత్త భరవానుడు  సృష్టంిచాలనే త్లంపు లేనపుడు 

'నిరుుణము' అనబడతారు. సృష్టకిారా ము 

మొదలిడినపే టి నుండి తానే సగుణము అనబడతారు.] 

 

మిథ్యయ యాం పరమారసి్తయ , విభూతరి  స్తమే క్వ చిత్ | 

తదివ భూతక్ష్ణాలీోక్య, మిథ్యయ దం స్తతయ స్తత్ు తత్ || 9.11|| 

[అనూహా  పరగ్బహి ము సృష్టంిచన సృష్ట ిస్వప్పక్ష్ సత్ా మైనదై, 

తాను సవ యంగా యథారథమైన సత్ా ము కావలెను. 

ఎందుచేత్నంటే ఒక యథారథసతా్ మైన అంశము మర్క 

యథారథసత్ా ములో ఎలాంటి మహమలను (శూనా ము నుండి సృష్ట,ి 

ఒక వస్తవును మర్క రూపంలోకి మారు రలుగుట, 

సృష్టనిి  లయము చేయుట) చేయలేదు. ఒక యథారథసత్ా ము 

రండవ స్వప్పక్ష్ సతా్ ములో మహమలను చేయరలదు. మనం ఈ 

విశవ ములో ఎనోన  అదుభ త్మైన మహమలను చూస్తనాన ము. 

ఉదాహరణకు నీరు, పెగ్ోలు అనిన  సమాన సత్ా ములు కాబటి ి

నీవు నీటిని పెగ్ోలుగా మారు లేవు. కాని నీవు నీ ఊహాగ్పపంచంలో 

నీటిని పెగ్ోలుగా మారు రలవు.  నీ  ఊహా 

గ్పపంచంలో,  ఊహాగ్పపంచపు సతా్ విలువ కంటే నీవు అధకమైన 

సతా్ విలువను కలిగి ఉనాన వు కాబటి ి నీవు ఈ గ్పగ్కియను 

చేయరలవు.] 

 

చిదేుణా త్రస్థవ్ిధ్య ఙ్ఞస్తత్్త్, గుణ్ాధ్యనయ  భాస్థతాిః | 

ఏకైకో దివ ముఖ స్వస ధు, రస్వధురావ  ముఖా్శ్చతిః  ||9.12|| 

['గుణము' అనే పదమునకు మనము జడము కాని గుణములు 

అయిన చైత్నా ముగా భావిస్తత, ఈ గుణములను మూడు విధ్యలుగా 

విభజంపవచుు ను. 1. సత్తవ  గుణములు, సత్తవ ము ఎకుక వగా ఉండి 

మిగిలిన రండు గుణములైన రజస్ు , త్మస్ు  సవ లే ంగా 

గ్పభావము చూప్పది.  దీనికి ఉదాహరణ,- ఆధా్య తి్మ క శ్ర ననము. 2. 

ర్వజసిక గుణములు, గ్పబలమైన రజస్ు  చేత్ గ్పభావిత్ము 

అయిన సత్తవ ము (చైత్నా ము) యొకక  జడము కాని గుణములు 



లేదా చైత్నా ము.  ఉదాహరణ,- లోభత్వ ము.  3. తామసిక 

గుణములు, గ్పబలమైన త్మస్ు  చేత్ గ్పభావిత్మైన సత్తవ ము 

(చైత్నా ము) యొకక  జడము కాని గుణములు లేదా చైత్నా  

భావములు. ఉదాహరణ,- కామోగ్దేకము. ఈ మూడు రకములలో 

గ్పత్మ ఒక గుణము మంచకోణములో గాని  చెడకాోణములో  కాని 

ముందుకు స్వగుతుంది] 

  
 

స్తదస్తనుూ ఖమా్శ్చతయ , స్తదస్తదేుణ ఉచయ తే| 

ఇదం స్వమానయ  గఖిలే, గుణస్తంగే హి తతక ృతే ||9.13|| 

[జనులు ఆరుగుణములను, ర్వజసికములు మరియు 

తామసికములు అయినందున అవి చెడవాని, జీవాతి్ కు శగ్తువులు 

(అరిష్డవ ర ుము) అని అంటారు. ఈ ఆరింటిలో గ్పత్మ ఒకక టి పూరితగా 

చెడదాని అంటారు. ఈ వివేచన సరైనది కాదు. ఆరింటిలో గ్పత్మ ఒకక  

గుణమునకు కూడా మంచ మరియు చెడు అను రండు 

కోణములునన వి. ఏ గుణమైనా మంచకోణములో చూడబడితే అది 

మంచ గుణము. అదే గుణము చెడుకోణములో చూస్తత అది 

చెడుగుణము. అరిష్డవ ర ుము ఒకక టే కాదు భరవంతుడు 

సృష్టంిచన ఏ గుణమైనా ఈ గ్పపంచములో ఇదే నియమమును 

అనుసరిస్తనన ది.] 

 

క్యగ్కోధ లోభమోహ్ - గద మాతస రయ  స్తదేుే | 

ఏకైకో దివ ముఖో ్గహ్యయ , వివేక్యన స్తమే తథ్య ||9.14|| 

[రజస్ు  మరియు త్మస్ు లు కలురచేయ రల ఆరు 

దురుుణములు వరుసగా కామము, గ్కోధము, లోభము, మోహము, 

అహంకారము మరియు మాత్ు రా ము. ఈ ఆరు గుణములలో గ్పత్మ 

ఒకక  గుణమునకు నాణెమునకు వలె రండేసి ముఖములు 

ఉంటాయి, ఒకముఖము మంచదైతే రండవది చెడమాుఖము. ఆ 

గుణము మంచ చెడులలో ఏ  ముఖంగా కొనస్వగిందో రమనించ ఆ 



గుణము మంచది లేదా చెడదాి అంటారు. ఏదేని గుణము యొకక  

మంచ, చెడు ముఖాలను గురి తంచే శ్ర ననము ఇలా చెపే బడినది.,- 

 

 

1. కామము - నైత్మకము (భార్వా భర తలు) అయితే మంచది, 

అనైత్మకము (అనుా లు) అయితే చెడదాి. 

2. కోపము - చెడ ావారిపై చూపితే మంచది, మంచ వారిపై చూపితే 

చెడదాి.  

3. లోభము - అర ుత్ లేని వారి పటు చూపితే మంచది, అరుులైన 

వారికి ఇవవ కపోతే చెడదాి. 

4. మోహము - భరవంతుని పటు ఉంటే మంచది, గ్పపంచము పటు 

ఉంటే చెడదాి. 

5. అహంకారము - త్కుక వ మోతాదులో మంచది. ఆతి్  విశ్వవ సం 

కలిగి ఉండేటంత్, మరియు నేను అనే గ్పాథమిక గురి తంపు కలిగి 

ఉండేటంత్ మోతాదులో మంచది. ఎకుక వ మోతాదుకు పెరిగి 

రరవ ము శ్రస్వథ యికి చేరితే చెడదాి. 

6. అసూయ - ఇత్రులను చూచ అసూయపడి త్న వృదిధని 

స్వధంచుట అనే కోణములో మంచది. అదే అసూయ 

ఇత్రులకు బాధ కలిగించరల మోతాదుకు పెరిగితే ఈ రండో 

కోణములో చెడదాి.  

 

ఈ విధంగా గ్పత్మ గుణము ఈ గ్పపంచములో వాని అంచనాలను 

బటి ిమంచ చెడు అను రండు ముఖములు కలిగి ఉనాన యి.] 

 

దురేుణాత్ ాప బాధ్య హి, తదుదష్ ిదైవ నారిూ తాత్ | 

ఇతుయ క్ర్ివ తథ్య స్వధుిః, స్తరోవ  వత్రక్యణ్ తతక ృతిః  ||9.15|| 

[కొందరు భరవంతుడు చెడుగుణాలను సృష్టంిచాడని నిందిస్వతరు. 

వాటి గ్పభావము చేత్ జనులు పాపములు చేసి  శక్ష్ల బారిన 

పడుతునాన రని, భరవంతుడు ఇదంతా ఆనందంగా శ్వడిసి్లాగా 

చూస్తనాన డని అంటారు. కాని ఈ చరు  అర థము లేనిది. 



ఎందుకంటే ఏ గుణము కూడా పూరిత మంచది లేదా పూరిత చెడదాి 

కాదు. గుణము అంచనా మంచదైతే ఆ గుణము మంచది, ఒకవేళ 

అదే గుణమును చెడుగా అంచనా వేస్తత , అదే గుణము 

చెడదావుతుంది. ఈ గ్పపంచంలో భరవంతుడు సృశ్రష్టంిచన అనిన  

గుణములు, సృష్టంిచన సమయములో మంచకోణములో మాగ్త్మే 

అంచనా వేయబడినవి కావున అనిన  గుణములు మంచవే.] 

 

స్తదస్తనుూ ఖత స్తస స్తర్గవ , స్తదావ  ఽస్తదావ  స్తగంతతిః | 

స్తదస్తత్ స్తచి  ముఖతిః, జీవేన వయ తయ యిః క్ృతిః ||9.16|| 

[జీవులు గ్పత్మ గుణమును చెడుకోణములోకి త్మపిే  ఆయా 

గుణములను చెడవాిగా గురి తంపు తెచాు రు. అలాగే కొనిన  

గుణములను మంచ కోణములలో  పొడగించ వాటిని పూరితగా మంచ 

గుణములని ముగ్ద వేశ్వరు. నిజం ఏమిటంటే ఏ మంచ గుణము 

అయినా చెడు కోణములోకి పొడగించన అది చెడగాుణముగా 

మారుతుంది. మరియు ఏ చెడుగుణము అయినా దానిని మంచ 

కోణములోకి పొడగిస్తత అది మంచ గుణము అవుతుంది. జీవాతి్ లు 

పొరపాటుగా శ్వశవ త్ గ్పాత్మపదికన కొనిన  గుణములు 

మాగ్త్మే  మంచవి, కొనిన  చెడవాి అని అర థము చేస్కునాన రు. 

నిజానికి భరవంతుడు అనిన  గుణములను మంచవి గానే 

సృష్టంిచనాడు, ఎందుకంటే భరవంతుడు చెడును  ఎపే టికీ 

సృష్టంిచడు.] 

 

భీష్ూ  ్ోణ దయా ాపం, పుణాయ య క్ృష్ణ వంచమ | 

గతాంతర్గపయ ఽగి  గరి్ః, దయా ్కోధౌ ్పభోరూ తౌ ||9.17|| 

[దయ మంచ గుణము, కాని దానిని చెడ ావారిపై చూపిస్తత అది 

చెడుగుణమై నినున  శక్ష్కు గురి చేస్తంది. భీష్ి , గ్దోణులు కౌరవుల 

పక్ష్ము వహంచారు కావున యుదధములో శ్ర శ్రకృష్ణణ ని చేత్మలో 

ఘోరముగా శక్షంపబడినారు. మోసము ఒక చెడ ా గుణము, కాని 

ఒకవేళ అది నీవు మోసగాళళ పై చూపితే మంచ గుణము. 

మంచవారైన పాండవులను జూదములో  పాచకలను ఉపయోగించ 



మోసము చేసిన కౌరవులను   శ్ర శ్రకృష్ణణడు యుదధములో మోసము 

చేశ్వడు. కొనిన  మతాలు అందరిపైన దయ, కృప చూపడమే 

భరవంతుని దివా  మారుము అని బోధస్తనాన యి. ఇది సరైనది కాదు 

ఎందుకంటే అవే మతాలు,  చెడవాారు నరకములో  మండుతునన  

అగిన లోకి విసిరివేయబడి ఘోరంగా శక్షంపబడతారు అని కూడా 

బోధస్తనాన యి, మరి ఇది దయ, కృప  కాదు కదా! కాబటి ిదయ, 

గ్కోధము అను రండు గుణములు కూడా భరవంతుని దివా  

గుణములే, ఎందుకంటే దయను భరవంతుడు మంచవారిపైన, 

గ్కోధ్యనిన  చెడవాారిపైన చూపుటకు నిర్వశించనాడు. ] 

 

అవతారస్తయ  క్యరుణయ ం, స్తంస్వక రాయా ఽఘవతయ పి | 

అనయ థ్య నరక్య దండిః, న విరోధ స్తస గనవ యాత్ ||9.18|| 

[పాపులపై దయ కలిగి ఉండాలని బోధంచే మతాలు, ఈ విేష్మైన 

అంశమును రమనించాలి. పాశ్వు తా్ దేశములో నర్వవతారముగా 

వచు న భరవంతుడు, జనులపై దయ చూపినాడు, చవరికి త్నను 

చంపిన వారిపై కూడా దయ చూపినాడు. ఎందుకంటే, ఇలాంటి 

దయ వారిలో గ్కూర మనసతత్వ ము నుండి మంచ మారుే ను 

తేరలిగితే వారి వెనకటి పాపాలు కూడా రదిు చేయవచుు ను. ఈ 

గ్పయోజనమును వారికి ఇవవ దలచ నర్వవతారుడు త్న 

చవరిగ్పార థనలో ఆ పాపులను రక్షంపమని భరవంతుని 

(ఎందుకంటే ఆ పాపులు నర్వవతారమును భరవంతుడుగా 

విశవ సించలేదు) గ్పారి థంచాడు. ఈ చవరి సంఘటన త్ర్వవ త్ 

అయినా ఆ పాపులలో సగ్త్ే వర తన వస్తత, వారు త్పే క 

రక్షంపబడతారు. కాని వారు మంచగా మారకపోతే నరకంలో 

మండుతునన  అగిన లోకి విసిరివేయబడతారు. ఈవిధముగా ఈ 

'దివా విధ్యనము' మరియు 'పాపులపై కూడా భరవంతుడు దయ 

చూపుట' మధా  సమనవ యము కుదురుతుంది. ఇంత్ జరిగినా 

ఒకవేళ పాపులలో సగ్తే్ వర తన ర్వకపోతే భరవంతుడు నిర ణయించన 

దివా శ్వసనము గ్పకారముగా నితా్  నరకాగిన లో విసరివేయబడుట 

త్పే క నెరవేరు బడును.] 



 

్పవృత్ావపి స్తహ్స్వ, ధమర్థ ిాప దుిఃఖవాన్ | 

అశంతో న ఙ్ఞసి్థరాం బుదిధం, నావృత్ౌ కురుతే నరిః ||9.19|| 

[అహంకారము వలన పుటిని అసూయ అనే గుణము, పాపములు 

చేయడానికి గ్ప్పర్వపించే ముఖా  కారణము. ఒకవేళ మన పొరుగు 

వారు బాగా ధనవంతులైతే, మన కడుపులోు  మంట బయలుదేరి, 

కాలగ్కమములో ఆ మంట అలు రుగా శ్రసిథరపడుతుంది. ఈ 

కడుపుమంటను చలాు రుు కోవడానికి, త్కుక వ సమయంలో ఎకుక వ 

ధనము సంపాదించాలని ఆరంభంచ, స్వధ్యరణ గ్పవృత్మత 

జీవిత్ంలో ఎనోన  పాపకరి లు చేస్తంటాము. పాపములకు 

విధంపబడిన శక్ష్ల రూపంలో దుుఃఖము మరియు మనోవాా కులత్ 

కలుగుతాయి. ఇవి మన నివృత్మత జీవిత్ంలో గ్పశ్వంత్మైన 

ఏకాగ్రచత్తములో అలజడి కలిగిస్వతయి.] 

 

నావృత్ౌ చ ఙ్ఞస్తలలతేయ ష్, త్తా్త దైవ దూరవాన్ | 

అహ్ంతా గతస ర్థ నష్ిిః, స్తరవ ్తేత విలోక్య తామ్ ||9.20|| 

[నివృత్మత జీవిత్ములో కూడా ఈ అహంకారపూరిత్ అసూయ వలన 

భకుతడు బాధపడును. విశష్మిైన ఆధా్య త్మి క శ్ర ననమును బోధంచ, 

భూమి మీద భకుతలను ఉదధరించడానికి, నరమాధా మములో 

స్వక్షాతుత వచు న  దత్త భరవానుని,  దతాతవతారుడు అని 

గురి తంచడములో అటి ి భక త జీవుడు విఫలమగును. ఇదే 

అహంకారపూరిత్ అసూయ వలన భకుతడు, త్న మరణము త్ర్వవ త్ 

ఊరథవ  లోకాలలో తేజోరూప శరీరమును ధరించనపుడు, 

తేజోరూపాతి్ కుడైన దతాతవతారమును గురి తంచుటలో కూడా 

విఫలమగును. ఈ విధముగా జీవాత్ి  గ్పవృత్మతలోనూ, నివృత్మతలోనూ 

విఫలమగుటయ్య కాదు, అవతారపురుష్ణడై వచు న పరమాత్ి ను 

పొందుటలో ఇకక డ (భూమి మీద ఆయుష్ా ము ఉనన పుడు), 

అకక డ (మరణానంత్రము ఊరథవ లోకాలలో ఉనన పుడు) 

విఫలమగును. మొతాతనికి మొత్తం నష్పిోతాడు. గ్శదధ, సహనంతో 



గ్పత్మ ఒకక రూ (జీవిత్ము ఉనన పుడే) ఈ అంశ్వలను లోతుగా 

రమనించాలి.] 

 

ఇత త్రైలోక్య గీతాయాం 'గుణవిచారయోగో' మగ 

నవమాధ్యయ యిః || 

 

ఈ విధంగ త్రైలోక్య గీత యందు 'గుణ విచార యోగము' 

అను నవమాధ్యయ యము పూరి ్అయినది. 


