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పాలుక్రి మనాథుడు - బసవపురాణము
కాకతీయ సామార్జయ్ములో మొదటి పర్తాపరుదుర్డు సవ్యంభూదేవుని మంటపమును సందరిశ్ంచాడు. ఆ
సమయములో ఎందరో పర్జలు పురాణము వింటునాన్రు. రాజు ఆశచ్రయ్పడి “అదేమని” అడిగాడు.
“అది బసవపురాణము. పాలుక్రికి సోమనాథుడు దివ్పదలో రచించాడు. పార్మాణికము కాదు” అని ఆ విపుర్డు సమాధానమిచాచ్డు.
అది విని కొందరు శివ భకుత్లు ఆగర్హించారు. (తరువాత కథ రసవతత్ముగా సోమనాథుని మహిమను తెలుపుతూ సాగుతుంది. ఈ
వాయ్సము ఆయన సాహితయ్ సృషిఠ్ గురించే కాబటిట్ ఇకక్డ అపర్సుత్తం). కేవలము దేశీ సాంపర్దాయానిన్ అనుసరించాడని, బసవపురాణము
చెడడ్దీ కాదు, సోమనాథుడు పతితుడు కాదు. దేశీ సంపర్దాయములో పురాణము రచియించిన పరమ అపర పరమేశవ్రుడు. ఆ బసవ
పురాణముతో సోమనాథుని మతదీక్షతో పాటూ, కవితా దీక్ష కూడా పండ బారింది.
తెలుగు సాహితయ్ంలో దేశికవితకూ, దివ్పద రచనకూ సోమనాథుడు కవితా శరతాక్ల రాకాసుధ.
సోమనాథుడు భకత్కవి. వీరశైవ మతోదధ్రణకు తన పాండితాయ్నిన్ వినియోగించిన కవిశేఖరుడు. పరమతాలను ఖండిచవలసి వచిచ్నపుప్డు తన
కవితవ్ముతో సిదాధ్ంత ఖండన చేసిన ఘనుడు. ఆయన వయ్కిత్తవ్ం విలక్షణమైనది. ఆయన కవితవ్ము బసవారప్ణమైనది. వీరశైవముకు
అక్షరారచ్న చేసిన ఈ కవి వివిధ రకాలైన సాహితయ్ పర్కిర్యలలో తన భకిత్ని పరిపుషిట్ చేసుకునాన్రు. శతకాలు, రగడలు, గదాయ్లు, కావాయ్లు,
భకిత్ కృతులతో శైవ మతానిన్ బలోపేతత్ము చేసిన వీర భకత్కవి.
“తొలితెలుగు కవి అంటే పాలుక్రి సోమనాథుడే” అంటారు డా. ముదిగొండ శివపర్సాద గారు. “తెలుగు ఇతివృతాత్లు,
తెలుగు చందసుస్, తెలుగు నుడికారము, జాను తెలుగును సీవ్కరించి కావయ్రచన చేశాడు. అందుకే సామనాథుడు తెలుగుకవి” అంటారాయన.
“తొలికోడి కనువిచిచ్ నిలిచి మైవెంచి
జలజలఱెకక్లు సడలించి నీలిగ్
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గర్కుక్న ◌ఁగాలారిచ్ కంఠంబు విచిచ్
ముకుక్న నీఁకెలు చకొక్లిప్ కడుపు
వెకిక్ంచి మెడసాచి నికిక్ మిన సూచి
కొకుక్రొకుఱఱ్ని కూయకమునన్” (పండితారాధయ్చరితర్ము)”
తెలుగులో ననన్యయ్ తరువాత శివకవుల యుగమని పేరు పెటిట్ సోమనాథుని వదిలేశారు విమరశ్కులు. ఆయనకు
రావలసిన పేరు రాలేదు. బండారు తమమ్యయ్గారు మాతర్ము “ఆంధర్ కవులలో సరవ్జఞ్తాశకిత్ గల ననన్యయ్, తికక్న,
ఎరార్పర్గడ, ననెన్చోడుడు, నాచన సోమనాథుడు, శీర్నాథుల మించిన విదవ్తక్విగా నీతనిని గణింపనగును” అంటారు.
ఆయనను తరువాతి కవులు పర్శంసిచపోవటానికి కారణము బహుశా సోమనాథుడు విసాత్రముగా రచించినందువలన
కాబోలు. మితభాషి సుత్తి పాతుర్డవుతాడని లోకోకిత్ కదా.
“ఆయన పర్శాంతుడు కాకపోవటము” కారణమని అనంతకృషణ్శరమ్గారు అంటారు. “అతనిది అణపరాని ఉదేర్కము.
భావ బలమే లేని వటిట్ శుషక్ కలప్నలతో నిండిన మన పర్బంధముల వంటివి చదివి, చపప్డి పడిన కొందరిని ఇతని
గర్ంధములు ఆవకాయ వలె ఆకరిష్ంచును. ఇక శైవ భకిత్ కలవారి మాట చెపప్బనిలేదు” అంటారు అనంతకృషణ్శరమ్గారు.
తెలంగాణాలోని పాలుక్రి లేదా పాలకురిత్ అనన్ గార్మములో కీర్.శ. 1140 పార్ంతములో జనిమ్ంచాడు సోమనాథుడు.
తండిర్ విషణ్రిమ్దేవుడు. తలిల్ శీర్మాదేవి. వీరు బర్హమ్ణులే యని సోమనాథుని రచనలు చెబుతాయి. ఆయన రచనలలోని
వేదవిజాఞ్నము ఆ విషయము సప్షట్ము చేసుత్ంది. తన దీకాష్ గురువు గురులింగారుయ్డు అని చెపుప్కునాన్డు సోమనాథుడు.
వీరశైవము రాజమతముగా వునన్ కాకతీయుల కాలములో జనిమ్ంచి, కరాణ్టకలోని “శైవపీఠిక” అనన్ చోట శివైకయ్ము
చెందాడు సోమనాథుడు.
సోమనాథుని కవితవ్ములో వీరతవ్ము పర్దరిశ్ంచే ఓజో గుణము కనపడుతుంది. ఆయన దివ్పద పరుగులు పెడుతుంది. ఆ
దివ్పదకు వళళ్ంతా కాళుళ్. భకిత్ ఆవేశముతో పర్కటితమవుతుంది. ఆయనకునన్ దేశ కవితాభిమానాన్నిన్ చాటి చెపుతుంది
దివ్పద.
రెండు పాదములు గల ఒక పర్తేయ్కమైన చందసుస్ను తెలుగులో దివ్పదగా పరిగణించబడుతుంది. దేశీయమైన మాటలను
చందోబదధ్ముగా చెపుప్టకు దివ్పద మంచి అవకాశము. సోమనాథుడు దివ్పదతో నృతయ్ము చెయించాడు. శివుని గురించి
చెపేప్టపుప్డు ఆయన ఆవేశానికి హదుద్ వుండదు.
“బసవని శరణనన్ బాపక్షయంబు బసవని శరణనన్ ◌ఁబరమపవ్నము
బసవని శరణనన్ ◌ఁబర్తయ్క్షసుఖము బసవని శరణనన్ భవరోగహరమప
బసవని శరణనన్ భకిత్సేకూరు బసవని శరణనన్ బంధములావ్యు
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బసవని శరణనన్ భాగయ్ములోవ్ందు బసవని శరణనన్ ◌ఁబరగు శీలంబు
బసవని శరణనన్ ◌ఁబాయు నాపదలు బసవని శరణనన్ ◌ఁబర్బలు సంపదలు” (బసవపురాణము పర్థమాశావ్సము)
“తెలుగుతోటలో కంఠమెతిత్ తెలుగు వాళళ్ కోసము, తెలుగు చందసుస్లో తెలుగుపాట పాడిన కోయల” ఆయనంటారు
ఆరుదర్ తన సమగర్ ఆంధర్ సాహితయ్ములో.
తన కవితవ్ముతో ఒక మహా ఉదయ్మము చేశాడు సోమనాథుడు.
“వడిచారు జలమున కొడలెలల్గాళుళ్
వడిగాలు చిచుచ్న కొడలెలల్ నోళుళ్
వడివీచు గాడుప్న కొడలెలల్ దలలు
వడిజేయు బసవనీ కొడలెలల్ భకిత్” (బసవపురాణము. దివ్తీయశావ్సము)
ఎనోన్ కృతులను శతకాలను రచించాడు సోమనాథుడు. “బసవ పురాణము, పండితారాదయ్ చరితము, వృశాదిప శతకము,
రుదర్భాషయ్ము, అనుభవసారము, బసవ పంచకము, బసవాంఢయ్ రగడ ఇతాయ్దివి. సోమనాథుడు సంసక్ృతాంధర్లలో
విశారదుడే కాక, పార్కృత, తమిళ, కనన్డ మహారాషట్రలలో కోవిదుడు. వైషణ్వ, అదైవ్తాలలో జైన బౌదధ్వాలలో పండితుడు.
మొదటి తెలుగు కవే కాదు, మొదటి పర్జాకవి కూడా.
“ఉరుతర గదయ్పదోయ్కుత్ల కంటె
సరసమై పరగిన జాను తెనుంగు
చరిచ్ంపగా సరవ్సామానయ్మగుట
గూరెచ్ద దివ్పదలు కోరిక్ దైవార” అని బసవ పురాణ అవతారికలో చెపుప్కునాన్రు.
సమకాలీన సమాజానికి అదద్ం పటట్డము ఉతత్మ సాహితయ్ లక్షణాలలో పర్ధానమైనదైయితే, సోమనాథుని
బసవపురాణము, పండితారాదయ్చరితము ఆనాటి సమాజానికి నిలువుటదాద్లు.
ఆనాడు మంతర్తంతార్లు సంసక్ృతములో వుండేవి. తెలుగును ఆ సాథ్యికి తీసుకురావటము కోసము బసవపురాణ,
పండితారాదయ్ చరితర్ రచనలు అచచ్ తెలుగులో జరిగాయి.
“ఆరూఢ గదయ్పదాయ్ది పర్బంధ
పూరిత సంసక్ృత భూయిషట్ రచన
మానుగ సరవ్సామానయ్ంబు గాని
జాను తెనుంగు విశేషము పర్సనన్తకు” అని పండితారాదయ్చరితర్లో చెపాప్డు.
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“తెలుగు మాటలు నంగ వలదు వేదముల” అంటాడు బసవ పురాణములో. నూటికి నూరుపాళళ్ తెలుగది. నేటికి
నిఘంటువులో ఎకక్ని ఎనోన్ మాటలను ఆయన బసవపురాణములో వాడాడు.
అలాప్అక్షరములతో అనంతమైన అరథ్ము తీసుకురావటమే కవి సిదాధ్ంతమని సోమనాథుడు పర్తిపాదించాడు. తరువాతి
కాలములో తికక్న అది అనుసరించాడు.
తొమిమ్ది రసములు, పదెద్నిమిది వరాణ్లు, ముపై ఆరు అలంకారాలు, డైభై రెండు భావాలు వుండాలట కావయ్ములో. ఇవవ్నీన్
వుండాలని సోమనాథుడు చెపాప్రు. అంటే తన కవితవ్ములో అవి వునాన్యని మనలను హెచచ్రించారు ఆ కవి. ఇవవ్నీన్
జాను తెలుగులో దివ్పదగా చెపిప్నది బసవ పురాణములో. ఇలా రాసినది జనులకు తెలియటము పర్ధాన లక్షణము. ఈ
లక్షణమే ఆయన కవితావ్నిన్ పర్జల కవితవ్ము చేసుత్ంది. అందుకే ఆయన మొదటి పర్జాకవి.
తెలుగులో మొటట్మొదటి దివ్పద కావయ్మే కాదు, రగడ, మకుట సహిత శతకము రాసినది కూడా సోమనాథుడే. “.
అలాగే సునిన్తమైన భావ పర్కటనకు కూడా ఆయన అందె వేసిన చెయియ్. మచుచ్కి:
“తలిల్ గలిగ్న నేల తపసిగానిచుచ్
దలిల్ గలిగ్న నేల తల జడలగ్టుట్
దలిల్ యునన్ విషంబుదార్వనేలిచుచ్
దలిల్ యుండిన దోళుళ్దాలచ్నేలిచుచ్
దలిల్ పాములనేల ధరియింపనిచుచ్
దలిల్ బూడిదనేల తా బూయనిచుచ్
దలిల్ లేకుండిన తనయుడుగాన
పర్లల్దుడై యినిన్ వాటల్కు వచేచ్” ఇది శివుని గురించి బెజజ్మహాదేవి అనే భకుత్రాలు శివునకు తలిల్ లేదని చింతిసూత్
అనన్మాటలు.
ఇదే కాదు గదయ్ కవి, ఉదాహరణకరత్, జానతెలుగులో రాసినది, దేశాయేతి వృతత్ములో కావయ్ము నిరిమ్ంచన్ది ఈయనే.
వీరశైవము వైదికమని నిరూపించిన కవి, కనన్డ తెలుగుల సాహితయ్ వారధి సోమనాథుడే. ఇటువంటి ఎనోన్
ఘనకారాయ్లునాన్యి సోమనాథుని పేరున.
బహుభాషా పాండితాయ్నికి ఉదాహరణ బసవేశవ్ర శతకము. సంసక్ృత, కనన్డ దార్విడ పదాయ్లునాన్యి ఇందులో. భకిత్
శతకాలలో విఖాయ్తిగాంచింది వృషాధిప శతకం!
ఉదాహరణకు:
ఉ. “అక్షయ భకిత్పక్ష! పసవాక్షర పాఠక కలప్వృక్ష! రు
దార్క్ష విభూతిపక్ష! ఫలితారథ్ ముముక్ష! శివపర్యుకత్ ఫా
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లాక్ష! కృపాసమంచిత కటాక్ష! శుభాశుభపాశమోక్ష! త
తత్వ్క్షమ! నీవె దికుక్ బసవా! బసవా! బసవా! వృకాష్ధిపా!”
బసవపురాణము సరవ్ శేర్షఠ్మైన రచన. తెలుగులో మహాకావాయ్ల సరసన చేరుతుంది ఇది. బసవ పురాణము పర్థమాంధర్
దేశి పురాణము. తెలుగులో వెలిసిన తొలి సవ్తంతర్ పురాణము. ఇది జైన పురాణానిన్ పర్చఛ్నన్ముగా అనుసరించినటుల్గా
కనపడుతుంది. జైన పురాణాలలో పంచ కలాయ్ణ నిరామ్ణములు వుంటాయి. అవి గరాభ్వతరణ కలాయ్ణం, జనామ్భిషేక
కలాయ్ణము, పరినిషర్క్మణ కలాయ్ణం, కేవల జాఞ్న కలాయ్ణము, పరినిరావ్ణ కలాయ్ణం. బసవపురాణములో కూడా మనకు ఆ
పంచ కలాయ్ణములు కనపడుతాయి.
బసవేశవ్రుని చరితర్ ఇతివృతత్ము ఈ పురాణము. కరాణ్టకలోని వీరశైవము మొదలెటిట్ జంగమ దీక్షలతో సరవ్ సమానతను
చాటిని బసవడు చరితర్పురుషుడు. ఆయనని కథానాయకునిగా చూపుతూ పురాణము నిరిమ్ంచటము కొర్తత్ పర్కిర్య.
సోమనాథుని దృషిట్లో బసవునికీ శివునకి అభేదము. అందుకే పురాణము రాయగలిగాడాయన.
ఆ బసవ పురాణము ఏడు అశావ్సాల చరితర్. బసవపురాణములో బసవేశవ్రుడు నాయకుడు. బిజుజ్లుడు పర్తినాయకుడు.
బిజుజ్లుడు వింతైనవాడు. బసవేశవ్రుని పూజిసూత్ కూడా వీరశైవుడు కాలేదు, కారణము విశావ్సము లేదు. బసవడు
మాదాంబ గరభ్సంజాతుడు కావటము “గరాభ్వతరణ”. బసవడు ఉపనయనానిన్ మాని వీరమహేశవ్ర వర్తదీక్ష పూనటం
పరినిషర్క్మణ, వివాహితుడై సంగమైశవ్రుని శరణు వేడటము పర్థమ అశావ్సము.
బిజుజ్లుడు బసవేశవ్రునికి దండనాయక పదవి ఇవవ్టము, కళాయ్ణ కటకములో బసవేశవ్రుడు శివాచార నిరతుడు
కావటము, చెనన్ బసవడు , బసవుని ఆరాధించటము, అలల్మ పర్భువు బసవడిచిచ్న విందు ఆరగించి వరములివవ్టము,
బసవడు తన మహిమను పర్కటించటము వుంటాయి.
తృతీయములో జంగమునికి బసవేశవ్రుడు తన భారయ్ చీర విపిప్ంచి తన జంగమ సేనా నిరతిని పర్కటించటము, ముగధ్
భకుత్ల కథలు వునన్వి. చతురధ్ములో మడివాలు మాచయయ్ కథ, భకిత్ వలన భకుత్నికి వినయము ఏరప్డాలని చెబుతూ
వుంటుంది.
కినెన్ర బర్హామ్ది భకుత్ల చరితలు పంచమములో, ఏకాంతరామాది భకుత్ల కథలు షషిఠ్లో, శివనాగయయ్ వంటి భకుత్ల కథలు
సపత్మములో వుంటాయి. బసవేశవ్రుడు ఆగర్హించి సంగమేశవ్రము వెళిళ్ లింగైకయ్ము చెందటము, జగదేవాదులు బిజుజ్ని
వధించటమూ, అనతి కాలములో రాజయ్ము నాశనము కావటముతో కథ ముగుసుత్ంది. బసవ పురాణములో సమకాలీన,
పూరవ్ భకుత్ల కథలు ఎనోన్ చెపప్బడినాయి. అరువదినాలుగు నయనాన్రుల గురించి కూడా చెపప్బడింది.
భకుత్డైన బసవన పర్పంచమంతటినీ శివ సవ్రూపముగా భావిసాత్డు. వీరభకిత్ని సవైదికముగా మారుసాత్డు. అతను
వినూతన్ శైవమును పర్తిపాదిసాత్డు. వరగ్రహిత, వరణ్రహిత సంఘము సాథ్పించాడు బసవడు. బసవడు ఆదరశ్జీవి. భకుత్డు
వైరాగయ్మూరిత్. పర్చారములకు పోలేదు. వీరశైవము భకిత్ పర్ధాన మతము. ఆ భకిత్ ఆవేశపూరితమై సాహసోపేతమైన
అదుభ్త కారాయ్ల చేత వయ్కత్మవుతూ వుంటుంది. జంగముడు ఏ కులానికి, మతానికీ చెందనవాడైనా, శివునిలా
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పూజనీయుడు. సహపంకిత్ భోజనాలకు అరుహ్డు. సోమనాథుడు వీరశైవము సప్షట్పరిచే విధముగా
బసవపురాణానిన్ రచించాడు. బసవుడిని సాకార లింగముగా చూపుతూ శివునకూ బసవునకూ అభేదము చూపాడు
సోమనాథుడు.
“వడిఁబారు జలమున కొడలెలల్ కాళుళ్। వడిగాలు చిచుచ్న కొడలెలల్ నోళుళ్
వడివీచు గాడుప్న కొడలెలల్ దలలు। వడి చేయు బసవన కొదలెలల్ భకిత్॥”
బసవడు పర్చారము చెయయ్నందుకు తరువాతి కాలములో వీరశైవము తగిగ్నది.
బసవపురాణానీన్ పురాణకలప్నంలోనూ, వసుత్ సంవిధానములోనూ, చందోనిరవ్హణంలోనూ, భాషాపర్యోగములోనూ
దేశీయ సంపర్దాయాలను, నవీనగుణాలనూ మేళవించి పర్థమాంధర్సవ్తంతర్ దేశీపురాణముగా నిరిమ్ంచాడు సోమనాథుడు.
పర్జల నాలక్లపై పుటిట్ పెరిగిన పాటలలోని పార్సయతులను గర్హించి సంపర్దాయ లక్షణాలను సంతరించుకునన్ దివ్పదను
చేపటిట్ అటు పాడుకోవటానికీ, ఇటు చదువుకోవటానికీ అనువైన పర్కిర్యగా దివ్పదను గర్హించాడు. అందుకే అపప్టి వరకూ
పాటల రూపములో వునన్వి గర్ంధములోకి ఎకిక్ పురాణసాథ్యి పొందాయి. ఇది ఒక తెలివైన పర్కిర్య. మతమును
పర్జలలోకి తీసుకుపోవటానికి పర్జలకు చేరువైన మాటలతో, తేలికైన దివ్పదలో చెపప్టము. పర్తిపాదించదలచిన విషయము
చదువరులకు హతుత్కునేందుకు, రసావేశము కలిగించేందుకు సమానమైన అరాథ్లు కల పదాలను మారిచ్ మారిచ్ పుంఖాను
పుంఖాలుగా పర్యోగించాడు.
“బాపురే! కనన్పప్! పర్థమ లింగంబు!
బాపురే! కనన్పప్! పర్థమవిలాస!
వలల్వో! కనన్పప్! నాలింగముగద్!
వలల్వో! కనన్పప్! వలల్నైనార!”
శబాధ్లంకార అనుపార్సలంటే మకుక్వ ఎకుక్వ ఆయనకు.
“ఖాయ్త దయాభిజాత! విపదంబుధిపోత! యజాతతతత్వ్ని
రేణ్త! వినేత భకిత్ పరిణేత! మనోరథదాత! జంగమ
సోత్త! ముముకుష్గీత పరిశోభితనీతిసమేత!సదుగ్ణ
వార్త శరణమయయ్ బసవా! పసవా! పసవా! వృషాధిపా!” (వషాధిప శతకము)
సోమనాథుడు మచచ్లేని చందుర్డు. తెలుగు సాహితాయ్నిన్ పర్భావితము చేసినవాడు.
సోమనాథుని ఈ పురాణము వలన దివ్పదకు పురాణసాథ్యి వచిచ్ందని విమరశ్కులు భావించారు.
కవితావ్నికి భావావేశము జీవము. సోమనాథుని కవితావ్నికి అదే పంచపార్ణము. కవితావ్నికి పరమావధి పర్జలకు
చేరువవటము. అలా చూసేత్ సోమనాథుని లక్షయ్ము చేకూరింది.
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ఒకనాటి క తా భవం

పర్జలను శివభకిత్తో ముంచి తెలుగునాట శైవముకు జయకేతము ఎగురవేసిన సోమనాథునికి భకుత్లు అనేకులు. కథలూ
అనేకము పర్చారములో వునన్వి. ఆయన చేసిన కృవితాసృషిట్ కేవలము శివకవులనే కాదు, తెలుగు సాహితయ్నిన్ కూడా
పూరణ్ము చేసిందనటములో ఎంత మాతర్మూ సందేహములేదు.
సోమనాథుడు తన కవితాశకిత్తో తన గురించి ఇలా చెపుప్కునాన్డు
“ఆనయము పాలకురుకి సోమనాథడన బరుగువాడ మానవసంస
రగ్నివరత్కుడను గురుభకిత్ నిరూపిత మానసుండ గృతకృతుయ్ండ”
అన రచనలో తాను కృతకృతుయ్డని చెపుప్కునాన్రు.
గురుభకేత్ కాదు తెలుగు భాషసేవలో కూడా ఆయన కృతకృతుయ్డే!!
Ref:
బసవపురాణము
బసవపురాణము పీఠిక - ఆచారయ్ జి.వి. సుబర్మణయ్ము
పాలుక్రిసోమనాథుని కవితావైభవము - ముదిగొండ శివపర్సాద
సమగర్ ఆంధర్ సాహితయ్ము - ఆరుదర్.
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