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కిర్తం వాయ్సంలో బర్హమ్ నారదుడితో సృషిట్ ఎలా జరుగుతుందో చెపప్డం మొదలుపెటాట్డని చదివాం. దాని మీద
మరింత వివరణ ఇసుత్నాన్డిపుప్డు. ఈ వచనం జాగర్తత్గా చదవండి. ఇందులో అనేక అరధ్ంకాని విషయాలు మెలిల్గా
చదివితే కానీ పటుట్బడవు. అసలు మనం జనిమ్ంచడానికీ, మృతుయ్వాత పడడానికీ మళీళ్ జనిమ్ంచడానికీ కారణం ఏమిటి?
ఒకసారి జనమ్ ధరించాక ఏమౌతోంది? అంతా భగవంతుడే అయితే మనకి అంటుకునన్ మూడు గుణాలూ ఆయనకు
ఎందుకు లేవు? వీటికి సమాధానం ఇందులో ఉంది.
వ. మఱియు దేహంబునకు దర్వయ్ంబులైన మహాభూతంబులును జనమ్నిమితత్ంబులైన కరమ్ంబులునుఁ, గరమ్కోష్భకంబైన
కాలంబునుఁ, గాలపరిణామ హేతువైన సవ్భావంబును, భోకత్ యైన జీవుండును, వాసుదేవుండ కా నెఱుంగుము; వాసుదేవ
వయ్తిరికత్ంబు లేదు; సిదధ్ంబు నారాయణ నియమయ్ంబులు లోకంబులు దేవతలు నారాయణశరీరసంభూతులు; వేద యాగ
తపోయోగ విజాఞ్నంబులు నారాయణ పరంబులు జాఞ్నసాధయ్ం బగు ఫలంబు నారాయణు నధీనంబు; కూటసుథ్ండును
సరావ్తమ్కుండును సరవ్దర్షట్యు నయిన యీశవ్రుని కటాక్ష విశేషంబున సృజియింపంబడి పేర్రితుండనై సృజయ్ంబైన
పర్పంచంబు సృజించుచుండుదు; నిరుగ్ణుండైన యీశవ్రుని వలన రజసస్తత్వ్తమోగుణంబులు పర్భూతంబులై యుతప్తిత్
సిథ్తిలయంబులకుం బాలుపడి కారయ్ కారణ కరత్ృతవ్ భావంబు లందు దర్వయ్ంబులైన మహాభూతంబులును జాఞ్నమూరుత్
లయిన దేవతలును గిర్యారూపంబు లయిన యిందిర్యంబులును నాశర్యంబులుగా నితయ్ముకుత్ం డయుయ్ను
మాయాసమనివ్తుండైన జీవుని బంధించు; జీవునకు నావరణంబులయి యుపాధిభూతంబు లయిన మూఁడు లింగంబులు
సేసి పరులకు లకిష్తంబుగాక తనకు లకిష్తంబైన తతవ్ంబుగల యీశవ్రుం డివివ్ధంబున గీర్డించుచుండు.
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శరీరానికి కారణం పంచభూతాలు కదా? ఇవి మహాభూతాలు. వీటితో కలిసి కరమ్, ఆ కరమ్కి హేతువు ఎవరికీ
అంతుపటట్నిది మహాపర్వాహమైన కాలం. ఈ కరమ్ అనుభవించే జీవులనీన్ కూడా ఆ భగవంతుడి అంశ తపప్ వేరే ఏమీ
లేదు (వాసుదేవ వయ్తిరికత్ంబు లేదు). వేదం, యాగం, తపసుస్, యోగం, జాఞ్న, విజాఞ్నాలు భగవంతుడి అధీనంలోనివే.
అందరీన్ సమంగా చూసే భగవంతుడి కీర్గంటి చూపు వలేల్ ఏ గుణానికి అందని పరమేశవ్రుడి నుండి సతవ్, తమో, రజో
గుణాలు పుడుతునాన్యి. ఈ తిర్గుణాలే ఉతప్తిత్, సిథ్తి లయాలకి కారణాలు. జీవుడు భగవంతుడి అంశ అయినా మాయ
వలల్ తిర్గుణాలచే బంధించబడి తానెవరో తెలుసుకోలేకపోతునాన్డు. ఈ గుణాలని సృజించిన భగవంతుడు వాటి
మాయతో జీవులని కపేప్సి వాళల్కి కనబడకుండా, తనకు మాతర్ం కనిపించే తతవ్ంతో ఈ విశావ్నిన్ వినోదంగా
చూసూత్ంటాడు. ఇదంతా ఆయనకో కీర్డ. అయితే తిర్గుణాలకి అతీతుడైనా, కావాలిస్నపుడు ఆ గుణాలతో కూడి తాను
కూడా ఒక జీవి రూపులో కనబడుతూ ఉంటాడు. ఈ లోకాలనీన్ ఎలా ఏరప్డాడ్యి అనేది ఇపుప్డు చెపప్బోతునాన్డు.
క.

భువనాతమ్కుఁ డా యీశుఁడు
భవనాకృతితోడ నుండు బర్హామ్ండంబున
వివరముతోఁ బదునాలుఁగు
వివరంబులుగా నొనరెచ్ విశదంబులుగన
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భువనాతమ్కుడైన (తిర్భువనాలకీ మూలమైనవాడు) ఈశవ్రుడు, భవనంలాగా ఉండే ఈ బర్హమ్ండానిన్ వివరంగా
పధాన్లుగు లోకాలలుగా విభజించాడు. ఆ లోకాలు ఎలా ఉంటాయంటే,
మ.

బహు పా దోరు భు జాన నేక్షణ శిరఃఫాలశర్వోయుకుత్ఁడై
విహరించున బహుదేహి దేహగతుఁడై; విదావ్ంసు లూహించి త
దబ్హురూపావయవంబులన భువనసంపతిత్న విచారింతు; రా
మహనీయాదుభ్తమూరిత్ యోగిజన హృనామ్నుయ్ండు మేధానిధీ!
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ఆ భగవంతుడు అనేక పాదాలు, అవయవాలు నేతార్లూ శిరసుస్లూ కలిగి, అనేక శరీరాలోల్ ఉంటాడు. అంటే
రకరకాలైన పార్ణులనిన్ంటిలోనూ ఉంటాడనన్మాట. ఇదంతా తెలిస్న విదావ్ంసులు ఆ మహనీయమైన అదుభ్త మూరిత్ని
సమసత్ భువనాలోల్ ఉనాన్డని తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ భగవంతుడే యోగుల హృదయంలో ఉండేది.
వ. వినుము; చతురద్శ లోకంబులందు మీఁది యేడు లోకంబులు శీర్మహావిషుణ్వునకుం గటి పర్దేశంబున నుండి
యూరధ్వ్దేహమనియునుఁ, గిర్ంది యేడు లోకంబులు జఘనంబునుండి యధోదేహ మనియునుం, బలుకుదురు; … …
… భూలోకంబు గటిపర్దేశంబు; భువరోల్కంబు నాభి; సువరోల్కంబు హృదయంబు; మహరోల్కంబు వక్షంబు;
జనలోకంబు గీర్వంబు; తపోలోకంబు సత్నదవ్యంబు; సనాతనంబును బర్హమ్నివాసంబునునైన సతయ్ లోకంబు శిరంబు;
జఘనపర్దేశం బతలంబు; తొడలు విత లంబు; జానువులు సుతలంబు; జంఘలు తలాతలంబు; గులఫ్ంబులు
మహాతలంబు; పాదాగర్ంబులు రసాతలంబు; పాదతలంబు పాతాళంబు నని లోకమయుంగా భావింతురు; కొందఱు
మఱియుం బాదతలంబువలన భూలోకంబును నాభివలన భువరోల్కంబును; శిరంబున సవ్రోల్కంబును; గలిగె నని
లోకకలప్నంబు నెనున్దురు; … … … మనోవాయ్పారరూపంబగు లింగశరీరంబునకు మహామహిముని హృదయంబు
సరగ్భూమి యగు మఱియును.
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పధాన్లుగు లోకాలు ఎకక్డ ఎలా ఉనాన్యో చెపుత్నాన్డిపుప్డు. విశవ్ం అంతా ఒక శరీరాకృతి కలిసిన పధాన్లుగు
లోకాలనుకుంటే, భగవంతుడి నడుము నుండి పై శరీరంలో ఉండేవి ఊరధ్వ్ లోకాలు. కిందివి అధోలోకాలు. ఇదే
రాజయోగంలో చెపేప్ చకార్ల వివరణ కూడా. మూలాధారం నుండి సహసార్రం దాకా ఉండేవి ఊరధ్వ్లోకాలు. ఈ
పర్పంచం అంతా భగవంతుడి శరీరం. కటిసథ్లి భూలోకం, నాభి భువరోల్కం; హృదయం సువరోల్కం. వక్షం మహరోల్కం.
కంఠం (గీర్వం) జనోలోకం; సథ్నాలు తపోలోకం; విషుణ్వునాభిలోంచి పుటిట్న బర్హమ్ ఉండేది శిరసుస్లోని సతయ్లోకం.
అలాగే కటిపర్దేశం నుంచి కిందికి అధోలోకాలు, ఇందులో చివరది పాదాలలో ఉండే పాతాళం. అలా చెపుప్కుంటూ పోతే
జనామ్లకీ, సముదార్లకీ, భూతాల విలయానికీ ఆయన ఉదరం ఉనికిపటుట్. మనోవాయ్పారానికి భగవంతుడి హృదయమే
సృషిట్ సాథ్నం.
ఆ.

నీలకంధరునకు నీకు నాకు సనతుక్
మార ముఖయ్ సుతసమాజమునకు
ధరమ్ సతత్వ్ బుదిధ్ తతత్వ్ములకు నీశవ్
రాతమ్ వినుము పరమమైన నెలవు.
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నీలకంఠుడైన శివుడికి, నీకు, నాకు, సనక సనందాదులతో సహా ధరామ్నికీ, సతత్వ్, బుదిధ్, తతావ్నికీ, విజాఞ్నానికీ
కూడా ఈ భగవంతుడి ఆతేమ్ మూలకారణం.
సీ.

నర సురాసుర పితృ నాగ కుంజర మృగ
గంధరవ్ యక్ష రాక్షస మహీజ
సిదధ్ విదాయ్ధర జీమూత చారణ
గర్హ తారకాపస్రోగణ విహంగ
భూత తటిదవ్సుత్ పుంజంబులును నీవు
ముకక్ంటియును మహామునులు నేను
సలిలనభసథ్స్లచరములు మొదలైన
వివిధ జీవులతోడి విశవ్మెలల్

ఆ.

[2-91]

విషుణ్మయము పుతర్! వేయేల బర్హామ్ండ
మతని జేనలోన నడఁగి యుండు;
బుదిధ్ నెఱుఁగరాదు భూతభవదభ్వయ్
లోకమెలల్ విషుణ్లోన నుండు.

[2-91.1]

ఇంతకు ముందు చెపిప్నదే మరోసారి చెపుత్నాన్డు – మానవ, దేవ, దానవ, పితృ, నాగ, గజ (కుంజర), మృగ,
గంధరవ్ యక్ష, రాక్షస, వృక్ష (మహీజ) తో అందరూ కలిపి, గర్హ, నక్షతర్, అపస్ర, పకుష్లు, ముకక్ంటి, నువూవ్ నేనూ,
మహరుష్లు, అలా అంతా కూడా ఈ భగవంతుడి చైతనయ్మే. అనిన్ మాటలెందుకు కానీ విశవ్ం అంతా విషుణ్మయం. మరో
విశేషం ఏమిటంటే, ఇపుప్డునన్వి, రాబోయేవి, గడచిన విషయాలు అనీన్ కూడా భగవంతుడి అంశమే. ఈ లోకాలనీన్
కూడా భగవంతుడి అరచేతిలో (జేనలోన, పనెన్ండు అంగుళాలలో) ఇమిడిపోతాయి. ఈ విషయం ఎటువంటిదంటే,
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క.

మండలములోన భాసక్రుఁ
డుండి జగంబులకు దీపిత్ నొసఁగెడి కిర్య బర్
హామ్ండములోపల నచుయ్తుఁ
డుండుచు బహిరంతరముల నొగి వెలిఁగించున.

[2-92]

తారామండలంలో ఉనన్ సూరుయ్డు లోకాలకి కాంతి ఇసుత్నాన్డు కదా తానునన్ చోటులో అకక్డున్ంచే? అలాగే
భగవంతుడు బర్హామ్ండంలో ఉండి లోపలా బయటా అనిన్ంటినీ పర్కాశింపచేసుత్నాన్డు.
ఉ.

అటిట్ యనంతశకిత్ జగదాతుమ్ని నాభిసరోజమందుఁ నేఁ
బుటిట్ యజింపఁగా మనసు పుటిట్న యజఞ్పదారథ్జాతముల
నెటట్న కానరామికి వినిరమ్ల మైన తదీయ రూపమున
గటిట్గ బుదిధ్లో నిలిపి కంటి నుపాయము నా మనంబునన.

[2-93]

అనంతమైన శకిత్ ఉనన్ భగవంతుడి నాభిలో ఉనన్ పదమ్ంలోంచి నేను పుటాట్ను. నా మనసులో యజఞ్ం చేయాలనే
కోరిక పుటిట్ంది. కానీ దానికి అవసరమైనవేవీ కనపడలేదు. అపుప్డు భగవంతుడి సవ్రూపానేన్ ధాయ్నించే సరికి బుదిద్లో ఒక
ఉపాయం తోచింది. గమనించండి, ఇదే కృషుణ్డు చెపిప్న ‘యజాఞ్నాం జపయజోఞ్సిమ్’ అనేది. ఇపుప్డు చెపుత్నాన్డు అసలు
యజఞ్ం అంటే ఏమిటో.
సీ.

పశు యజఞ్ వాట యూపసత్ంభ పాతర్ మృ
దఘ్ట శరావ వసంత కాలములును
సేన్హౌషధీ బహు లోహ చాతురోహ్తర్
మత నామధేయ సనమ్ంతర్ములును
సంకలప్ ఋగయ్జుసాస్మ నియుకత్ వ
షటాక్రమంతార్నుచరణములును
దకిష్ణల దేవతాధాయ్న తదనుగత
తంతర్ వర్తోదేధ్శ ధరణిసురులు
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తే.

నరప్ణంబులు బోధాయనాది కరమ్
సరణి మొదలగు యజోఞ్పకరణసమితి
యంతయును నమమ్హాతుమ్ని యవయవములు
గాఁగఁ గలిప్ంచి విధివతర్ప్కారమునను.

[2-94.1]

యజాఞ్నికి కావాలిస్న మంతార్లు, సంకలప్ం, యూపసథ్ంభం, పాతర్లు అనీన్ కూడా భగవంతుడి అవతారాలుగా
సంకలిప్ంచి విధి అనుసరించాను. మనసు భగవంతుడి మీద ఉండాలి కానీ మిగతావి అంత ముఖయ్ం కాదు కదా? అదే
బర్హమ్ చేసినది – అంటే తపసుస్ చేశాడు తనని పుటిట్ంచినదెవరా అని ఆలోచిసూత్. ఇదే రమణుల సిదాధ్ంతం. నేనెవరిని
ఎలా ఇకక్డకి వచాచ్ను, వగైరా, లేదా తనని తాను తెలుసుకోవడం. ఇలా చేసాక ఏమైంది?
క.

యజాఞ్ంగి యజఞ్ఫలదుఁడు
యజేఞ్శుఁడు యజఞ్కరత్యగు భగవంతున
యజఞ్పురుషుఁగా మానస
యజఞ్ముఁ గావించితిం దదరప్ణ బుదిధ్న.

[2-95]

యజఞ్మే శరీరమైనవాడు, యజాఞ్నికి ఫలితం ఇచేవాడు, యజాఞ్నికి పర్భువు, కరాత్ అయిన భగవంతుణిణ్
యజఞ్పురుషుడిగా చేసుకుని దాని వలల్ వచిచ్న ఫలితానిన్ ఆయనకే అరిచ్ంచాలనే కోరికతో (దదరప్ణ బుదిధ్న) యజఞ్ం
చేశాను. ఎటువంటిదా యజఞ్ం? మానస యజఞ్ం – యజాఞ్నాం జపయజోఞ్సిమ్ అని చెపుప్కునన్దే కదా?

బర్హమ్ ఇలా

చేయడం చూసి మునులు, దేవదానవులు, మనుషులు మిగతావారందరూ కూడా ఇటువంటి యజఞ్మే చేసారు.

పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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