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నారదుడు బర్హమ్ని అడిగాడు నీకో పర్భువు ఉనాన్డా, ఉంటే ఆయన సవ్రూపం ఎటువంటిదీ అని. దానికి బర్హమ్ 

సమాధానం చెపూత్, తనకి ఏమీ తెలియనపుడు తపసుస్ పార్రంభించి మానస యజఞ్ం చేసాడనీ అది కూడా ఫలితం 
భగవంతుడికే ఇవవ్డానికి చేసాడనీ కిర్తం నెల వాయ్సంలో చదివాం. భగవదీగ్తలో కృషుణ్డంటాడు, “యదయ్దాచరతి శేర్షట్ః, 
తతత్దేవేతరోజనః..” (కరమ్ యో. 21)  అని. దీనరధ్ం ఏమిటంటే శేర్షుట్లైనవారు ఏమారగ్ం అనుసరిసాత్రో, లోకంలో మిగతా 
జనం వారినే అనుసరిసాత్రని. అందువలేల్ బర్హమ్ చేసినటువంటి యజాఞ్నేన్ మిగతావాళళ్ందరూ చేసారు. అదికూడా 
ఎలాచేసారంటే, భగవంతుడికోసం, ఫలితం భగవంతుడికే అరిప్ంచడానికి. దీనికి సరైనది కూడా భగవదీగ్తలో కృషుణ్డు 
చెపప్డం కనిపిసుత్ంది “బర్హామ్రప్ణం, బర్హమ్ హవిః బర్హామ్గౌన్ బర్హమ్ణాహుతం, బర్హైమ్వ తేన గంతవయ్ం, బర్హమ్ కరమ్ 
సమాధినా” (జాఞ్న యో. 24). బర్హమ్ం అంటే భగవంతుడు కనక అనీన్ బర్హమ్ంగా భావిసూత్ చేసిన యజఞ్ం, దాని ఫలం 
కూడా బర్హమ్మే. అటువంటి బర్హమ్ం వలల్ వచేచ్ ఫలితం కూడా భగవంతుడిదే. అయితే అంతా నిరాకారుడైన, 
తిర్గుణాతీతమైన బర్హమ్మే అయినపుప్డు ఈ తిర్గుణాలతో ఉండే సగుణం ఎలా వసోత్ంది భగవంతుడికి?  

క. అగుణుండగు పరమేశుఁడు 
జగములఁ గలిప్ంచుకొఱకుఁ జతురత మాయా 
సగుణుం డగుఁ గావున హరి 
భగవంతుం డనఁగఁ బరఁగె భవయ్చరితార్!  [2-99] 

 నిరాకారుడైన భగవంతుడు నిరుగ్ణుడైనా మాయచేత, దాని పర్భావంతో జగతుత్లని సృషిట్ంచడానికి 
సగుణుడౌతునాన్డు. అందువలేల్ ఆయన భగవంతుడు అని చెపప్బడుతునాన్డు. దీనేన్ రామకృషుణ్లు అంటారు. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           &çôd+ãsY   2021   

2    

“భగవంతుడికి రూపం ఉందా అంటే ఉంది, లేదా అంటే లేదు.” అందువలల్ విగర్హారాధన చేసేవాళల్ని చూసి ఎపుప్డూ 
వెకిక్రించకూడదు. ఒక రూపుతో విగర్హరాధన పార్రంభించడం మొదటి మెటుట్. ఉతత్రోతత్రా అదే నిరాకారుడైన 
భగవంతుడికి దారి చూపిసుత్ంది. ఆ నిరాకారుడైన వాణిణ్ చూసాక విగర్హారాధన బయటపారేయం కదా?  
 

క. విశావ్తుమ్ఁడు, విశేవ్శుఁడు,  
విశవ్మయుం, డఖిలనేత, విషుణ్ఁ, డజుం, డీ 
విశవ్ములోఁ దా నుండును 
విశవ్ము దనలోనఁ జాల వెలుఁగుచు నుండన.     [2-100] 
 

 విశవ్మే భగవంతుడు అని చెపాప్డు కదా (విశావ్తుమ్డు), అటువంటివాడు విశావ్నికి పర్భువు, విశవ్ం అంతా 
వాయ్పించి ఉనన్వాడు, అనిన్ంటినీ నడిపించేవాడు, పుటుట్కే లేనివాడు (అజుండు), ఈ విశవ్ంలో ఉంటూ, ఆ విశావ్నిన్ తన 
లోనే దాచుకునన్వాడై పర్కాశిసూత్ ఉంటాడు.   
 

చ. అతని నియుకిత్ఁ జెంది సచరాచర భూతసమేతసృషిట్ నే 
వితతముగా సృజింతుఁ బర్భవిషుణ్ఁడు విషుణ్ఁడు పోర్చుఁ బారవ్తీ 
పతి లయమొందఁ జేయు; హరి పంకరుహోదరుఁ డాదిమూరిత్ య 
చుయ్తుఁడు తిర్శకిత్యుకుత్ఁ డగుచుండును నింతకుఁ దానమూలమై   [2-101] 

 
 ఆ భగవంతుడి అనుమతి పర్కారం ఈ చరాచర భూతసృషిట్ని నేను నిరిమ్ంచగలుగుతునాన్ను. విషుణ్వు దీనిన్ 
పోషిసుత్నాన్డు, పారవ్తీపతి లయం చేసూత్ ఉంటాడు. దీకంతటికీ మూడు శకుత్లకీ మూలహేతువైనవాడే ఆ భగవంతుడు.  
 

క. హరి భగవంతుఁ డనంతుఁడు 
కరుణాంబుధి సృషిట్కారయ్కారణహేతు 
సుఫ్రణుం డవివ్భుకంటెం 
బరుఁ డెవవ్ఁడు లేడు తండిర్! పరికింపంగన.      [2-103] 
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 అందువలల్ భగవంతుడు అనంతుడు. దయాసముదుర్డు (కరుణాంబుధి), సృషిట్కి మూలకారణమైనవాడు. 
ఆలోచించి చూసేత్ ఆ విభుడికంటే శేర్షట్మైనవాడు కానీ, శేర్షట్మైన పదారధ్ం కానీ ఏదీ లేదు. అయితే నాకే పర్భువు ఇంకొకడు 
ఉనాన్డా అని అడిగావు కదా, దానికి సమాధానం విను.  
 

ఉ. ఆ నళినాకుష్ నందనుఁడ నయుయ్ఁ, బర్జాపతి నయుయ్, యోగ వి 
దాయ్ నిపుణుండ నయుయ్నుఁ, బదంపడి మజజ్ననపర్కారమే 
యేను నెఱుంగ, నవివ్భుని యిదధ్మహతత్వ్ మెఱుంగ నేరుత్నే?  
కానఁబడున రమేశపరికలిప్తవిశవ్ము గొంతకొంతయున.    [2-105] 

 
 నేను ఆయన నాభిలోంచి పుటిట్న పదమ్ంలో పుటిట్నవాడినే, పర్జలని పుటిట్ంచే పర్జాపతినే, యోగవిదాయ్నిపుణిడినే 
అయినా నా జననం ఎలా జరిగింది అనేదే తెలుసుకోలేకపోతునాన్ను. అందువలల్ ఆ భగవంతుడి మహతుత్ ఇటువంటిది  
అని చెపప్లేను గానీ, ఆయన కలిప్ంచిన ఈ విశవ్ం నాకు కొంతలో కొంత మాతర్ం తెలుసు.   
 

బర్హమ్ చెపిప్న ఈవిషయం చూసేత్ రామకృషుణ్ల శిషుయ్లైన మహేందర్నాధ గుపాత్గారి సమాధానం గురుత్కు రాక 
మానదు. “రామకృషుణ్ల గురించి మీకు తెలిస్నది చెపప్ండి” అంటే ఆయన ఏమంటారంటే, “ఆయనో మహాసముదర్ం 
వంటివారు, నాకునన్ చినన్ కడవలో (నా బుదిధ్, శరీరం సహకరించినంతలో) ఆయన దగిగ్రకి వెళిళ్ దానిలో నేను 
మోయగలగిననిన్/పటిట్ననిన్ నీళుళ్ తెచుచ్కునాన్ను. అంతకంటే ఇంకేం చెపప్గలను?”  

 
మ. విను వేయేటికిఁ; దాపసపర్వర! యివివ్శావ్తుమ్ఁ డీశుండు దాఁ 

దన మాయామహిమాంతముం దెలియఁగాఁ దథయ్ంబుగాఁ జాలడ 
నన్ను, నే నైనను మీరలైన సురలైనన వామదేవుండు నై 
నను నికక్ం బెఱుఁగంగఁ జాలుదుమె జాఞ్నపర్కిర్యాయుకుత్లన.    [2-106] 

 
 ఈ భగవదివ్భూతి ఎటువంటిదంటే, విశావ్తుమ్డైన భగవంతుడు తనచేత కలిప్ంపబడిన మాయావైభవానిన్ తానే 
మొదలూ చివరా తెలుసుకోలేడు. ఇంక నేనూ, నువూవ్, ఇందార్ది దేవతలూ, శివుడూ మొదలైనవారు జాఞ్నంతోటి గానీ 
ఉపాయంతో గానీ తెలుసుకోగలమా? ఈ విషయం కొంచెం వివాదాసప్దంగా ఉండవచుచ్ కానీ కొంత ఆలోచిసేత్ 
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తెలుసుత్ంది. ”బర్హమ్విద బర్హైమ్వ భవతి” అంటోంది ముండకోపనిషతుత్. బర్హామ్నిన్ తెలుసుకునన్వాడు బర్హమ్మే 
అవుతాడుట. అదెలా అంటే మరోసారి రామకృషుణ్లు చెపిప్నదే. భగవంతుణిణ్ తెలుసుకోవడం అంటే ఉపుప్ బొమమ్ 
సముదర్ం లోతు కొలవడం వంటిది అంటారాయన. ఏమౌతుంది ఉపుప్బొమమ్ సముదర్ం లోతు కొలవడానికి సముదర్ంలోకి 
వెళేత్? అందులో లీనమవవ్డమే కానీ ఆ సముదర్ం ఎంత లోతు అనేవేవీ తెలియడానికి ఆసాక్రం లేదు. అలాగే ఆతమ్జాఞ్నం 
అనేది కలిగితే ఏమౌతుంది? ఆ విశావ్తమ్లో విలీనం జరిగి ఇంకేమీ ఉండదు తెలుసుకోవడానికి. ఆ 
భగవంతుడెలాటివాడంటే,  
 

క. గగనము దన కడపలఁ దాఁ 
దగ నెఱుగని కరణి విభుఁడు దా నెఱుఁగఁ డనన 
గగనపర్సవము లే దన 
నగునే సరవ్జఞ్తకును హాని దలంపన.      [2-108] 

 
 ఆకాశానికి తన సరిహదుద్లు ఇవీ ఇంతా అని తెలియవు అయినా ఆకాశం సరవ్ వాయ్పి కాదు అనలేము కదా, 
అలాగే తన సమగర్తని తెలుసుకోలేనంత మాతార్న భగవంతుడు సరవ్వాయ్పి,  సరవ్జుఞ్డూ కాదని అనగలమా? అందువలేల్ 
భగవంతుడు సరవ్వాయ్పి, సరవ్జుఞ్డూ అయినా సరే తన పరిధులు తనకే తెలియవు అనడం లో ఏమీ తపుప్, అసందరభ్ం 
అనేది లేదు.  
 

చ. తలకొని యమమ్హాతమ్కుఁడు దాలిచ్న యయయ్వతారకరమ్ముల 
వెలయఁగ నసమ్దాదులము వేయి విధంబుల సనున్తింతు; మ 
యయ్లఘు ననంతునిం జిదచిదాతమ్కు నాదుయ్ ననీశు నీశవ్రుం 
దెలియఁగ నేరుత్మే తవిలి; దివయ్చరితుర్న కేను మొర్కెక్దన.    [2-109] 

 
 ఇపుప్డు ఆయన అవతారాలు చెపప్బోయే ముందు ఆ భగవంతుణిణ్ తలుచ్కుని నమసాక్రం చేసూత్ చెపుత్నాన్డు. 
భగవంతుడు ఆయా అవతారాలలో చేసిన పనులని తలుచ్కుని ఆయనని కీరిత్సూత్ ఉంటాం. అటువంటి అనంతుణిణ్, చిత 
శకిత్ సవ్రూపుణిణ్, ఆదుయ్డిని (మొదటివాడు) అనిన్ంటికీ తానే పర్భువైనవాడిని, ఈశవ్రుణిణ్, మనం ఎంత పర్యతిన్ంచినా 
ఎలా తెలుసుకోగలం? లోకాలనీన్ ఎలా పుటాట్యనేది చెపుత్నాన్డిపుప్డు.  
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వ. అని వెండియు నిటల్ను "ననఘా! యమమ్హనీయతేజోనిధి మొదలి యవతారంబు సహసర్ శీరాష్ది యుకత్ంబయి పర్కృతి 
పర్వరత్కం బగు నాదిపురుషు రూపంబగు; నందుఁ గాలసవ్భావంబు లను శకుత్ లుదయించె; నందుఁ గారయ్కారణరూపం 
బయిన పర్కృతి జనించెఁ; బర్కృతివలన మహతత్తత్వ్ంబును దానివలన నహంకారతర్యంబునుఁ బుటెట్ నందు 
రాజసాహంకారంబువలన నిందిర్యంబులును, సాతివ్కాహంకారంబువలన నిందిర్యగుణ పర్ధానంబు లైన 
యధిదేవతలునుఁ, దామసాహంకారంబువలన భూతకారణంబు లయిన శబద్ సప్రశ్ రూప రస గంధ తనామ్తర్ంబులునుం 
బొడమెఁ; బంచతనామ్తర్ంబులవలన గగనానిల వహిన్ సలిల ధరాదికంబైన భూతపంచకంబు గలిగె; నందు 
జాఞ్నేందిర్యంబు లయిన తవ్కచ్కుష్ శోర్శ్తర్ జిహావ్ఘార్ణంబులునుఁ గరేమ్ందిర్యంబులైన వాకాప్ణి పాదపాయూపసథ్ంబులును 
మనంబును జనియించె; ననిన్ంటి సంఘాతంబున విశవ్రూపుండైన విరాటుప్రుషుండు పుటెట్; నతని వలన 
సవ్యంపర్కాశుండయిన సవ్రాటుట్ సంభవించె; నందుఁ జరాచర రూపంబుల సాథ్వరజంగమాతమ్కంబయిన జగతుత్; గలిగె 
నందు సతవ్రజసత్మోగుణాతమ్కుల మయిన విషుణ్ండును హిరణయ్గరుభ్డ నయిన యేనును రుదుర్ండునుఁ గలిగితి; మందు 
సృషిట్జననకారణుం డయిన చతురుమ్ఖుండు పుటెట్; వాని వలన దకాష్దులగు పర్జాపతులు దొమమ్ండుర్ గలిగిరి; అందు 
భవతర్ప్ముఖులైన సనకసనందనాది యోగీందుర్లును, నాకలోక నివాసు లయిన వాసవాదులును, ఖగలోకపాలకులగు 
గరుడాదులును, నృలోకపాలకులగు మను మాంధాతృ పర్ముఖులును, రసాతలలోకపాలకు లగు ననంత వాసుకి 
పర్భృతులును, గంధరవ్ సిదధ్ విదాయ్ధర చారణ సాధయ్ రకోష్యకోష్రగ నాగలోకపాలురును మఱియు ఋషులునుఁ, 
బితృదేవతలును, దైతయ్ దానవ భూత పేర్త పిశాచ కూషామ్ండ పశు మృగాదులును, నుదభ్వించిరి; ఇటిట్ 
జగతర్ప్థమోదభ్వంబు మహతత్తత్వ్సృషిట్ యనంబడు; దివ్తీయం బండసంసిథ్తం బనం దగుఁ; దృతీయంబు సరవ్భూతసథ్ం 
బన నొపుప్; నందైశవ్రయ్ తేజో బల సంపనున్లైన పురుషులు సరావ్తుమ్ండైన నారాయణుని యంశసంభవులుగా నెఱుంగు; 
మపుప్ండరీకాకుష్ని లీలావతారంబు లనంతంబులు; దతక్రమ్ంబులు లెకక్పెటట్ నెవవ్రికిని నలవిగా; దయినను నాకుం దోఁచి 
నంత నీ కెఱింగించెద; వినుము.       [2-112] 
 
 భగవంతుడు అనంతుడు కదా? ఆదిపురుషుడి రూపమే ఆ బర్హామ్నికి మొదటి అవతారం. అందులోనుండి కాలం, 
సవ్భావం అనే రెండు శకుత్లు పుటాట్యి. వాటిలోంచి కారాయ్కారయ్ రూపమైన పర్కృతి పుటిట్ంది. అందులోంచి మహతతత్వ్ం, 
దానిలోంచి తిర్మూరిత్తతావ్లైన సాతివ్క, రాజసిక, తామసమైన అహంకారాలు పుటాట్యి. రాజసిక అహంకారం 
ఇందిర్యాలకి హేతువు. సాతివ్కాహంకారంలోంచి ఇందార్ది దేవతలు, తామసికాహంకారంలోంచి శబద్, సప్రశ్, రస, రూప, 
గంధాలనే పంచ తనామ్తర్లు ఉదభ్వించాయి. ఈ తనామ్తర్లనుంచే పంచభూతాలనేవి (ఆకాశం, భూమి, జలం, వాయువు, 
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అగిన్) పుటుట్కొచాచ్యి. వాటిలోంచే తవ్కుక్, చకుష్వు, శోర్తర్ం, జిహావ్, ఘార్ణం అనే జాఞ్నేందిర్యాలూ, మనసుస్ పుటాట్యి. 
వీటి చేరికతో విరాటుప్రుషుడు ఉదయించాడు – ఇదే పర్జోతప్తిత్కి మూలం. ఆయనున్ంచి సాథ్వరజంగమాతమ్కమైన జగతుత్ 
పుటిట్ంది. అందులోంచి సతవ్గుణ సవ్రూపుడైన విషుణ్వు, రజోగుణ సంపనున్డైన బర్హామ్ (నేను), తమోగుణ సంపనున్డైన 
రుదుర్డూ పర్భవించాం. అలా దక్ష పర్జాపతీ, ఆయన సంతతీ (ఈ విషయాలు ముందు వాయ్సాలోల్ చూసాం) లోకాలని 
పాలించే మనువూ, ఋషులూ, సురాసుర గణం, భూత, పేర్త, పిశాచాలు మొదలైనవనీన్ ఉధభ్వించాయి. ఇలా మొదటగా 
జరిగినది మహతత్తవ్ సృషిట్. ఇదంతా భగవంతుడి సృషేట్. ఇంతటి సృషిట్ చేయగల భగవంతుడు చేసే మంచి పనులని 
లెకిక్ంచడం ఎవరికీ సాధయ్ం కాదు.  
 
 ఈ విషయం మరో సారి భగవదీగ్తలో చెపిప్న భగవతివ్భూతితో పోలిచ్ చూసుకోవచుచ్. అందులో ఒకక్ శోల్కం 
మాతర్ం చాలు అలా పోలచ్డానికూక్డా.  
 

యచాచ్పి సరవ్భూతానాం బీజం తదహమరుజ్న 
న తదసిత్ వినా యతాస్య్నమ్యా భూతం చరాచరమ            [భ. గీ 10-39] 

 
సరవ్ భూతాలలో ఉండే మూలకారణమైన చైతనయ్ం ఏదైతే ఉందో అది నేనే. సాథ్వర జంగమాతమ్కమైన ఈ సృషిట్లో 

నేను, నా శకిత్ లేకుండా నిలబడగలిగేది ఏ ఒకక్టీ లేదు.  దీనినే అనేకసారుల్ మనం చెపుప్కునన్టూట్ మంతర్ పుషప్ంలోంచి 
చెపుప్కోవచుచ్. “యచచ్ కించిజజ్గతస్రవ్ం దృశయ్తే శూర్యతే உ పివా అనత్రబ్హిశచ్ తతస్రవ్ం వాయ్పయ్ నారాయణః సిథ్తః”  
ఈ సరవ్ జగతుత్లో కనిపించే, వినిపించేవి (దృశయ్తే శూర్యతే పివా) ఏవైతే ఉనాన్యో, లోపల బయట (అనత్రబ్హిశచ్ 
తతస్రవ్ం) వాయ్పించి ఉనన్ది భగవంతుడు తపప్ మరొకటి కాదు. 
 
     పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

