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14 వ భాగం
లాహలం – నీలకంఠుడు - 2
భగవంతుడెవడంటే అవతలవాళళ్ పార్ణాలకోసం తన పార్ణాలనే పణం పెటట్గలవాడు. హాలాహలం వచిచ్ మీద పడింది. శివుడి
దగిగ్రకి దేవతలూ, రాక్షసులూ అందరూ పరుగెటాట్రు. కానీ పకక్నే అమమ్వారు ఉంది వీళొళ్చిచ్నపుప్డు. ఆవిడని అడగకుండా ఏదేనా చేసేత్
ఆవిడకి కోపం రాదూ? విషానిన్ తినేముందు శివుడు పారవ్తితో చెపుత్నాన్డు.

క.

ణేచఛ్ వచిచ్ చొచిచ్న
ణుల రకిష్ంపవలయుఁ భు ల కెలల్ం
ణుల కితుత్రు

ధులు

ణంబులు నిమిష భంగురము లని మగు !

[8-234]

పార్ణరక్షణకి వచిచ్నవాళళ్ని కాపాడటం పర్భువుల ధరమ్ం. ఈ జీవితాలు నిముష భంగురాలని తెలిసి మిగతావాళళ్ పార్ణాలని
ఎపుప్డూ కాపాడాలి.

క.పర తము జేయ నెవ ఁడు
పరమ

తుం డగును భూత వంచకమునకుం

బర తమె పరమ ధరమ్ము
పర తునకు నెదురులేదు పరే ందుముఖీ!

[8-235]

పరుల హితంకనాన్ గొపప్దైన ధరమ్ం లేదు (అందువలల్ నా పార్ణాలు అడడ్ం పెటిట్ నేను దీనిని భకిష్ంచబోతునాన్ను, ఏది ఏమైనా సరే)
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క. హరి మది నానందించిన
హరిణాకిష్ జగంబులెలల్ నానందించున్
హరియును జగములు మెచచ్ఁగ
గరళము

రించు టొపుప్ఁ గమలదళాకీష్!

[8-236]

దీనిలో ఇంకో విశేషం కూడా ఉంది. నేనిలా చేశానని తెలుసేత్ శీర్హరి సంతోషిసాత్డు. శీర్హరి అంటే మొతత్ం జగం అంతా కనుక
జగమంతా ఆనందించినటుట్ కూడా అవుతుంది. అందుచేత దీనిన్ వారిసుత్నాన్ను ఇపుప్డు.

ఇలా అనేసరికి పారవ్తి చెపిప్ంది, 'సావ్మీ, మీ

మనసులో ఏది మంచిదని తోసేత్ అలాగే చేయండి." “మృతుయ్ంజయాయ, సరేవ్శవ్రాయ, సదాశివాయ, శీర్మనమ్హాదేవాయ నమః” అని
కీరిత్ంచబడే పరమేశవ్రుడెటువంటివాడో ఆవిడకి తెలియదా?
ఈ కధ శుకమహరిష్ భాగవతంలో వచేచ్దిగా ఒకొక్కక్ అవతారం పరీకిష్తుత్కి చెపుత్నాన్డు కదా? ఇకక్డదాకా వచేచ్సరికి పరీకిష్తుత్కి ఒక
సందేహం వచిచ్ంది. అదే అడుగుతునాన్డు మహరిష్ని.

మ.

అమరన్ లోక తారథ్మంచు నభ ం డౌఁ గాక యం చాడెఁ బో

యమరుల్ భీతిని

ంగ యనిరి

యంభోజగరాభ్దులుం

దముఁ గావన్ హర! లెముమ్ లెమమ్నిరి
యుయ్మ

ణేశ రు నెటుల్

తాఁ జూచి కనగ్ంట న

ంగుమనె న యుయ్ నల జా లలన్.

[8-239]

“లోకహితారధ్ం కోసం శంకరుడు ఈ విషానిన్ తింటాననాన్డు సరే, దేవతలందరూ ఉబుబ్ లింగడిని ఊదరగొటిట్ తినమనాన్రు సరే,
బర్హామ్దులందరూ, "లే, లే, ఈ ఆపదలోంచి రకిష్ంచు" అనాన్రు సరే. ఇవనీన్ తన కంటిముందు జరుగుతూంటే ఆ ఉమాదేవి శివుడిన్ ఈ
భీకరమైన హాలాహలానిన్ తినూ అని ఎలా అనగలిగింది?"
ఇకక్డ పోతన మొతత్ం భాగవతానిన్ మనిషి సాథ్యికి దించి పరమేశవ్రుడి గురించి మనం ఎంత మామూలుగా ఆలోచిసాత్మో అనేది
చూపిసుత్నాన్డు. సావ్మి వివేకానంద కూడా ఇలాగే చెపేప్వారుట. "మనిషి దేవుడిన్ చూడాలంటే మనిషి సాథ్యిలో ఒక రూపం ఊహించుకోవాలి.
రూపం మనలాగే కాళూళ్ చేతులూ ఉనన్టుట్ ఉంటే మనకి సులభం. భగవంతుడికి ముందు రూపం ఇలాగే ఆపాదించబడుతుంది. తరావ్త
బర్హమ్ జాఞ్నం కలిగాక ఆయనకో రూపం లేదనీ సరవ్ంతరాయ్మి అనీ గురిత్ంచగలుగ్తాం."
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క.

ంగెడి

ఁడు భుం డని

ంగెడిది గరళ మనియు మేలని జకున్
ంగు మనె సర మంగళ
మంగళ

ంబు నెంత మది నమిమ్నదో?

[8-241]

ఈ పర్శన్కి సమాధానం చెపుత్నాన్డు శుకమహరిష్, "మింగేవాడు తన భరత్, మింగేది లోక కంటకమైన విషం. అది మింగితే
పర్జలందరికీ మేలు జరుగుతుంది. అందరికీ శుభాలు చేకూరేచ్ పారవ్తి (సరవ్మంగళ) అందుకే మింగమని చెపిప్ంది. ఆవిడ
మంగళసూతార్లని ఎంత నమిమ్ందో కదా? పరీకిష్తుత్ ఏ సాథ్యిలో అడిగాడో అదే సాథ్యిలో శుకుడు కూడా సమాధానం చెపేప్డు మంగళసూతార్నిన్ నమిమ్ంది అంటూ - ఇది పోతన భాగవతంలో అలవోకగా సాగిపోయే హాసయ్ం. ముందు వచేచ్ పదయ్ంలో పోతన రాసిన
ఇంకా హాసయ్మైన విషయాలు చూదాద్ం.

మ.

తనచుటుట్న్

రసంఘముల్ జయజయధా నంబులన్ బొబిబ్డన్

ఘన గంభీర రవంబుతో

ఁడు లోక

!

ం! పోకు ర

మమ్ని కెంగేలఁ దెమలిచ్ కూరిచ్ కడిగా నంకించి జంబూఫలం
బని సర ంకషమున్ మ

షము నా రించె

లాగతిన్.

[8-242]

అమమ్వారు ఒపుప్కుంది కదా? ఇంకేమి ఆలశయ్ం? చుటూట్ ఉనన్ దేవతలూ రాక్షసులూ జయ జయ అంటూంటే, శివుడు
హాలాహలానిన్, " లోకదోర్హి, ఎకక్డకీ పోవదుద్, ఇలా రా" అని దానిన్ చేతిలోకి తీసుకుని నేరేడు పండులాగా, దానితో ఆటాడుకుంటునన్టుట్
(హేలాగతిన) ఆరగించేడు.
విషం తింటే ఏమౌతుంది? కళుళ్ ఎరర్బడవచుచ్. ఒంటినిండా బొబబ్లు లేవొచుచ్. అనేక సప్ందనలు వసాత్యి వంటోల్ంచి ఆ విషం
తీవర్తని బటిట్. నరాలు, మెదడూ దెబబ్తింటాయి. ఒళుళ్ బిగుసుకు పోవచుచ్. చెమటలు పటేట్సి గుండె ఆగిపోవచుచ్. ఇవనీన్ విషం మూలానే
కావొచుచ్ లేకపోతే ఉతిత్ షాక మూలంగా కావొచుచ్. పాము విషం వరకూ ఎందుకుగానీ ఈ తేదీ తరావ్త వాడొదూద్ అని రాసిన మందులవలల్
కూడా ఇలా జరగొచుచ్. మరి పర్పంచంలో ఉనన్ విషమంతా (హాలాహలం) తింటే? అది మనలాటి వాళల్కి. మరి శివుడికో? ఈ పదయ్ంలో విషం
ఆరగించడం వలల్ శివుడికొచిచ్న సప్ందన చెపుత్నాన్డు.
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మ.

కదలం బాఱ

పాఁప పేరు; లొడలన్ ఘరామ్ంబుజాలంబు పు

టట్దు; నే ంబులు నెఱఱ్ గా ; నిజజూటా చం ఁడుం గందఁడున్;
వదనాంభోజము

డ; దా షము నా

నించుచో డాయుచోఁ

బదిలుం కడి జేయుచోఁ దిగుచుచో భకిష్ంచుచో

ంగుచోన్.

[8-244]

మెడలో హారమైన పాములలో కదలికా, తేడా ఏమీ లేదు. కళుళ్ ఎరర్బడలేదు. ఒకక్ చుకక్ చెమట కారలేదు. జటాజూటంలో ఉనన్
సవ్ఛఛ్మైన తెలల్ని చందుర్డు ఎరర్బడి కందలేదు. మొహం వాడినటూట్ లేదు ఈ విషం దగిగ్రకొచిచ్నపుప్డూ, చేతోత్ పటుట్కునన్పుప్డూ,
ఆరగించినపుప్డూను.
మూల భాగవతంలో వాయ్సులవారు ఏమిరాసారో నాకు తెలియదు కానీ, ఇందులో పోతన చూపించిన హాసయ్ం అనితరసాధయ్ం.
మృతుయ్వుని జయించిన శివుడికి ఈ విషమో లెకాక్ అని రాయచుచ్ కదా? కానీ అలా రాయకుండా - పర్పంచానిన్ కబళించే హాలాహలానిన్
(అంటే మన కషాట్లని) భగవంతుడు ఎంత సులభంగా నివారించగలడో అని చెపప్డానికి - ఇలాగే సరదాగా రాసేడు.

క.

ఉదరము లోకంబులకును

సదనం బగు టెఱిఁగి

ఁడు చటుల

గిన్ం

గుదురుకొనఁ గంఠబిలమున
బదిలంబుగ నిలిపె

కష్మ్ఫలరసము యన్.

[8-245]

భగవంతుడి ఉదరంలో అనిన్ లోకాలూ ఉంటాయి. అందువలల్ ఆ విషాగిన్ లోపలకి వెళిల్ వీటిని దహించకుండా దానిన్ కంఠలోనే
ఉంచుకునాన్డు. కానీ ఆ వేడికి కంఠం నీలంగా అయియ్ ఆయన నీలకంఠుడయేయ్డు. ఇలా మింగుతునన్పుప్డు అమమ్వారు శివుడి కంఠం మీద
చేయి వేసి దానిన్ అకక్డ ఆపేరు అని ఇంకో కథ కూడా మనకి తెలిసినదే.

క.

మెచిచ్న మచిచ్క గలిగిన

నిచిచ్న నీవచుచ్ఁ గాక యిచచ్ నొరులకుం
జిచుచ్ఁ గడిగొనఁగ వచుచ్నె
చిచచ్ఱరూ పచుచ్పడిన
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బాగా మెచుచ్కుంటే నచేచ్వనీన్ ఇవొవ్చుచ్గాక. కానీ ఇలా ఇషట్ంగా అవతలివాళళ్కి హానిచేసే విషానిన్ తినడం శివుడికి తపప్ ఇతరులకి
సాధయ్మౌతుందా?

ఆ. హరుఁడు గళమునందు
గపుప్ఁ గలిగి తొడ

లహలము బెటట్ఁ

కరణి నొపెప్;

ధురకష్ణంబు సజజ్నులకు నెనన్
భూషణంబు గాదె భూవరేం !
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ఇలా కంఠబిలంలో విషానిన్ పెటట్డం వలల్ నలుపు రంగు శివుడికి భూషణమైంది. సాధు రక్షణం అనేది సజజ్నులకి ఇలాగే అలంకారం
కదా!
పోతన అలంకారాలు రాయడంలో, హాసయ్ం చూపించడంలో అలా ఎందులోనైనా సరే అక్షయ తూణీరుడు. కానీ ఇలా పదాయ్లు
రాసేవాళుళ్ చాలామంది ఉనన్పప్టికీ పోతన ఒకక్డే తెలుగు సాహితయ్ంలో అలా నిలిచి ఉండగలగడనికి కారణం, మొదటి వాయ్సంలో చెపిప్నటుట్
భగవతక్ృప కాక మరింకేమిటి?

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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