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13 వ భాగం
లాహలం – నీలకంఠుడు - 1
అమృతంకోసం దేవదానవులు పాలసముదర్ం చిలకడం మొదలుపెటాట్రు కదా? విషుణ్వు కింద శీర్కూరమ్మై మంధరపరవ్తానిన్
మోసుత్నాన్డు. తిరుగుతూంటే అమృతం వెంఠనే పుటిట్ందా? మొదటోల్నే అమృతం పుడుతుందని ఎవరూ హామీ ఇవవ్లేదు దేవతలకి.
పాలసముదర్ం చిలికితే అమృతం దొరుకుతుంది అని చెపేప్డు విషుణ్వు అంతే. ఇలా ధాయ్నంలో కూరోచ్గానే నిరివ్కలప్ సమాధి కావాలంటే ఎలా?
అది రావడానికి ముందు చాలా శర్మ పడాలి. కలమ్షాలనీన్ వదిలించుకోవాలి. కోరికలనీన్ విడనాడాలి. మోక్షం కావాలనే కోరిక కూడా
ఉండకూడదుట. అంటే మోకాష్నిన్ కూడా సనయ్సించాలి. ఈలోగా దొరికే సిదుధ్లననిన్ంటినీ విసరిజ్ంచాలి. ఇవనీన్ జరగడానికి సమయం
పడుతుంది. కానీ ఇవనీన్ ముందే చెపేత్ ఎంతమందికి ధాయ్నం అంటే ఇషట్ం ఏరప్డవచుచ్? అందుకే అమృతం దొరుకుతుంది అనే ఆశ చూపించి
ఇలా పాలసముదర్ం చిలకడం.
"....దనుజ దివిజ భటాటట్హాస తరజ్నగరజ్నధవ్నులు నలుపురియై మొతిత్నటైల్న శదిగంతభితుత్లును;బేఁటెతిత్ పెలల్గిలం
దుర్ళుళ్చుఁ గికురు పొడుచుచు నొకక్ఁడొకనికంటె వడియునుం గడపునుం గలుగఁ దర్చుచ్చుఁ బంతంబు లిచుచ్చుసుధాజననంబుఁ
జింతించుచు నూతనపదారథ్ంబులకు నెదుళుళ్ చూచుచు నెంతదడవు దర్తుత్మని హరి నడుగుచు నెడపడని తమకంబుల నంతకంతకు
మురువుడింపక తర్చుచ్ సమయంబున." అంటే వాళల్కి కూడా కంగారు ఎకుక్వైపోయింది. ఇంకా ఎంతసేపు చిలకాలి అని హరిని
అడుగుతునాన్రు మధయ్ మధయ్లో. కొతత్ కొతత్గా సముదర్ంలోంచి ఏమైనా పుడతాయేమో అని చూసుత్నాన్రు.

క.అపాప్ల లిల్ లోపల
నపప్టికపప్టికి మందరాగము దిరుగం
జపుప్డు నిండె నజాండము
చెపెప్డి దే మజుని చె లు చిందఱగొనియెన్.

[8-209]

ఇంతటి మంధరపరవ్తం ఆపాలసముదర్ంలో తిరుగుతూ ఉంటే, అది పుటిట్ంచే చపుప్డు ఏమని చెపప్గలం? చెవులు చిలుల్లు
పడిపోయేలాగ ఉంది.
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క. ఎడమఁ గుడి మునుపు దిరుగుచు
గుడి నెడమను నుకఁ దిరుగు కులగిరి గడలిం
గడ లెడల

రలు న రులుఁ

దొడితొడి ఫణి ఫణము మొదలుఁ దుదియును దిగువన్.

[8-211]

ఎలా తిరుగుతోంది ఆ పరవ్తం? కుడి నుంచి ఎడమకీ, ఎడమనుండి కుడికీ దేవదానవులు వడివడిగా తిపుప్తూ తలా తోకా
పటుట్కుని లాగుతూ ఉంటే తిరుగుతోంది.

క. అమరా ర కర పరి
మణ ధరాధరవరేం
గమఠేం

మణంబును దాఁ

పు తీఁటను

శమియింపఁగఁ జాలదయెయ్ జగతీనాథా!

[8-213]

ఇంత కషట్పడి తిపిప్నా సరే ఈ పరవ్తం మోసే తాబేలు వీపు దురదని కూడా పోగొటట్లేకపోయింది. అంటే ఈ పరవ్తానీన్,
దాని కదలికనీ చాలా సులభంగా తటుట్కోగలిగింది.

క.ఆలోల జలధి లోపల
నాలో న

డిచి

రలు న రులుఁ బఱవం

గీలా కోలాహల
లాహల షము పుటెట్ నవనీనాథా!

[8-215]

అమృతం కోసం చూసూత్ంటే హాలాహలం పుటిట్ంది ముందు. మనసులో ఉనన్ చెడు అంతా వదులుచ్కోకుండా మిగతావి
ఎలా సిదిధ్సాత్యి? అందుకే ముందు పుటిట్ంది హాలాహలం. అది ఎలా ఉందంటే "అదియునుం బర్ళయకాలాభీల ఫాలలోచన లోచనానల
శతంబు చందంబు ననమందంబై....బగిలిపడిన పరవ్తంబులును భసమ్ంబులైన పార్ణి సంఘంబులును; వేఁగిన లోకంబులును; వివశలైన
దిశలును; నొడడ్గెడవులైన భూజచయంబులును; నఱవఱలైన భూములునునై యకాల విలయకాలంబై తోచుచునన్ సమయంబున". అకాలంలో
విలయం అని అనిపిసోత్ందిట. పర్పంచం అంతా భసమ్ం అయిపోయేలాగ ఉంది. ఇపుప్డు దీనిన్ నివారించడానికి ఎవరునాన్రు? విషుణ్వేమో
మనకూడా చిలుకుతునాన్డు. అదీగాక ఆయన లయకారుడు కాదు. అందుచేత వెంఠనే వీళళ్కి శివుడు గురుత్కొచేచ్డు.
మ.చని లాసముఁ జొచిచ్ శంకరుని

సదా రముం జేరి యీ

ని దౌ రికు లడడ్పడఁ దల మంచుం జొచిచ్ "కుయోయ్ మొఱో
ను; మాలింపుము; చితత్గింపుము; దయన్ కిష్ంపు" మం చంబుజా
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సనముఖుయ్ల్ గని రారత్రకష్ణ కళాసంరంభునిన్ శంభునిన్.

[8-219]

ఇలా వెళిళ్ ఆయనతో మొరపెటుట్కునాన్రు. ఇందులో పోతన దేవతలు ఎలా అడిగారో చమతక్రించాడు. ఇకక్డ శివుణిణ్
శంకరుడని సంభోదించేడు - శంకరుడంటే సుఖాలిన్ ఇచేచ్వాడని అరధ్ం కదా? మనకి కావాలిస్న పని అవావ్లంటే ముందు పొగడాలి;
“..భోగిభూషణునకు సాషాట్ంగ దండపర్ణామంబులు గావించి పర్జాపతి ముఖుయ్ లిటల్ని సుత్తించిరి.” అంచేత ఇపుప్డు ఉబుబ్లింగడితో
అంటునాన్రు.
.

భూతాతమ్! భూతేశ! భూత భావనరూప!

దేవ! మ దేవ! దేవవందయ్!
యీ లోకముల కెలల్ నీశ రుండ

నీవ;

బంధమోకష్ములకుఁ భుఁడ వ;
యారత్ శరణుయ్ండ వగు గురుండ

నినున్ఁ

గోరి భజింతురు కుశలమతులు;
సకల సృ ట్ థ్తి సం రకరత్
హమ్
క.

ణ్

ఖయ్ఁ బరఁగు దీవ;

[8-222]

నీ యంద సంభ ంచును
నీ యంద వ ంచి యుండు నిఖిల జగములున్
నీ యంద లయముఁ బొందును
నీ యుదరము సర భూత నిలయము. రు !

[8-223]

నీ యుదరము సరవ్భూత నిలయము, నీవు ఆరత్తార్యణ పరయణుడివి, బంధమోక్షములకు పర్భువి నువువ్; అందులో మళీళ్
సకల సృషిట్ సిథ్తి సంహారకరత్వి. అందుచేత దీనిన్ నివారించగలవు.
నీలో పుటిట్ నీలో లయిసాత్యి జగాలనీన్. అంటే ఈ విషం నువువ్ పుటిట్ందే సుమా, అని చెపుత్నాన్రనన్ మాట. అందుచేత దీనిన్
నువేవ్ తీసేయగలవు.

క. కొందఱు గలఁ డందురు నినుఁ;
గొందఱు లేఁ డందు; రతఁడు గుణి గాఁ డనుచుం
గొందఱు; గలఁ డని లేఁ డని
కొందల మందుదురు నినున్ఁ గూరిచ్ మ
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కొంతమంది నువువ్ ఉనాన్డంటారు; కొంతమంది లేడంటారు; కొంతమంది ఉనాన్డా లేడా అని కలతచెందుతూ ఉంటారు.
అంటే ఉనాన్వా లేవా అని అంత సులభంగా తెలిసేవాడివి కాదు. గజేందర్మోక్షంలో 'కలడందురు దీనుల ఎడ..." అనే పదయ్ం దీనికి దాదాపుగా
సరిపోయినటుట్ లేదూ?

మతత్.

బా

శకిత్

రా రుల్ చని పాల లిల్ మథింప

లాహలంబు జనించె నేరి కలంఘయ్

భువనంబు గో

లాహలంబుగఁ జే చిచుచ్ను లాగముం గొని

ణిసం

దోహమున్ తికింప దయ దొంగలింపఁగ నీశ రా!

[8-229]

ఇదిగో ఇలా కషట్పడి పాలసముదర్ం అమృతం కోసం చిలికితే హాలాహలం బయటకొచిచ్ంది. దీనిన్ సీవ్కరించి
నివారించగలిగేవాడివి నువొవ్కక్డవే.
క. లంపటము ని రింపను
సంపదఁ గృపజేయ జయము సంపాదింపం
జంపెడి రి వధింపను
ంపారఁగ నీక చెలుల్

మారధ్ధరా!

[8-230]

ఈ లంపటం నివారించి మమమ్లిన్ ఆదుకోవాలి అని అడుగుతునాన్రు. ఈ పాటికి ఆయనికి తెలిస్ంది ఏమిచెయాయ్లో.
శివానందలహరిలో శంకరభగవతాప్దులు ఇలా అంటారు. శివుడూ, పారవ్తీ ఒకరికొకరుగా ఆది దంపతులు ఎలా అయాయ్రనేది చెపూత్.
కలాభాయ్ం చూడాలంకృత శ కలాభాయ్ం నిజతపః
ఫలాభాయ్ం భకేత్

కటితఫలాభాయ్ం భవతు మే

భాయ్ మ త్క భువన

భాయ్ం హృది పున

రభ్ భాయ్ మానంద ఫ్రదనుభ భాయ్ం నతిరయం

[

నందలహరి - 1]

ఒకరికోసం ఒకరు చేసిన ఉగర్మైన తపసుస్ వలల్ అరధ్నారీశవ్రులై లోకాలనిన్ంటికీ శుభం చేకూరేచ్వాళళ్యేయ్రుట (అంటే
మామూలుగా పెళిళ్చూపులోల్ ఒకళళ్నొకరు ఇషట్పడి చేసుకునన్ పెళిళ్ కాదు. ఒకరి కోసం ఒకరు ఉగర్మైన తపసుస్ చేసి సాధించారు.)
ధాయ్నంచేసేవాళల్కి పర్తీ నిముషం హృదయంలో కనపడుతూ ముముకుష్వులకి ఆనందసాకాష్తాక్రం ఇచేచ్ సమసత్ విదాయ్ సవ్రూపులైన గౌరీ
శంకరులకి నమసాక్రం.
వీళుళ్ ఇటువంటివాళుళ్ కనక శివుడితో ఇలా మొరపెటుట్కునేసరికి శివుడు పారవ్తికేసి చూసాడు. జగజజ్ననిని అడగలేదే మరి
అని ఆవిడ అనుకోకూడదు. దేవతలేమో పాపం కంగారోల్ ఉనాన్రు అవతల ముంచుకొచేచ్ ఉపదర్వం చూసి. ఇలా అమమ్వారీన్, శివుడీన్
విడివిడిగా అడగాలని ఆ క్షణంలో గురుత్ండదు. కానీ శివుడేమో అరధ్నారీశవ్రుడు. హాలాహలం తీసుకోడానికి ఆవిడ వదద్నదు కానీ ఆవిడతో
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చెపేత్ మంచిది కదా? ఎవరేనా “ఇలా విషం తిటునాన్ను అవతలవాళళ్కి సహాయం చేయడానికి” అంటే వాళాళ్విడ ఏమంటుంది? సరవ్ మంగళ
ఏమందో వచేచ్ వాయ్సంలో.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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