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ఈ శీరిష్క ఉదేద్శయ్ం కరాణ్టక సాంపర్దాయ సంసక్ృతాంధర్ కృతులలో భాష, రాగ, భావములను పర్సాత్వించి, మీకు
శార్వావ్య్నుభూతి కోసం ఆ కృతిని కూడా జత పరిచి మీ కందించాలని. ఈ కృతులందరికి తెలిసినవే అయినా వాటి
సాహితయ్, రాగ, భావ పర్కటనలు తెలిసేక మళీళ్ వినన్పుప్డు ఆ కృతియొకక్ ఆకృతిలో మీకు మరొక కోణం
కనిపించవచుచ్నేమో అనన్దే మా ఆలోచన, ఈ చినిన్ పర్యతన్ం.
గమనిక: పలల్వి, అనుపలల్వి, చరణములు ఉండి, సంగీత పార్ధానయ్త కలిగి పెకుక్ సంగతులతో రాగసంచార,
భావపర్సాత్రమునకు వీలుగా, సవ్రకలప్నలో పాండితయ్ పర్తిభను పర్దరిశ్ంచు విధముగా ఉనన్టువంటివి కృతులు.
పలల్వి, అనుపలల్వి, పెకుక్ చరణములు కలిగి ఒకే పదధ్తిలో గానము చేయగలిగి, భావ పార్ధానయ్త కలిగినటువంటివి
కీరత్నలు.

గాతర్ం: అరవింద లకీష్కాంతన
Click Here to Watch

రచన: ముతుత్సావ్మి దీకిష్తులు
రాగం: సారంగ
తాళం: రూపక తాళం
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పలల్వి:
అరుణాచలనాథం సమ్రామి అనిశం అపీతకుచాంబా సమేతం

అనుపలల్వి:
సమ్రణాతైక్వలయ్ పర్ద చరణారవిందం
తరుణాదితయ్ కోటి సంకాశ చిదానందం
కరుణా రసాది కందం శరణాగత సుర బృందం

చరణం:
అపార్కృత తేజోమయలింగం అతయ్దుభ్త కరధృత సారంగం
అపర్మేయమ అపరాణ్బజ్ భృంగమ ఆరూఢోతుత్ంగ వృష తురంగం
విపోర్తత్మ విశేషానత్రంగం వీర గురుగుహతార పర్సంగం
సవ్పర్దీప మౌళి విధృత గంగం సవ్పర్కాశ జిత సోమాగిన్ పతంగం

ఈ కృతి తిరువణాణ్మలై లో ఉనన్టువంటి తేజోమయమైన అగిన్ లింగ పర్ధానమైన అరుణాచలేశవ్రుని వరిణ్సూత్ రాసినది.
ఈ కేష్తర్ విశేషమేమిటంటే, అరుణాచలనాథుని వెళిల్ దరశ్నం చేసుకోవాలనన్ నిబంధనలు లేవు, కేవలం తలుచుకుంటేనే
చాలు కైవలయ్ పార్పిత్.

అందుకే పలల్విలో అహరిన్శలూ అపీతకుచాంబ సమేతుడైన అరుణాచలనాథుని తలుచుకోమని

అంటూ, అనుపలల్విలో మళీళ్ ఆ మాటనే వకాక్ణిసూత్, మధాయ్హన్పు వేళలో వెలిగే సూరుయ్ని వలె కోటి కిరణ సదృశుడు,
చిదానంద సవ్రూపుడు కరుణారసభరితుడూ అయిన ఆ శివుని శరణు కోరి, పాదపదామ్లను తలుచుకునన్ంతనే కైవలయ్ం
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పర్సాదిసాత్డని అంటారు. ఇక చరణంలో గాయకులకు ఉలాల్సం కలిగించే అంతయ్ పార్సలతో ఇలా వరిణ్సాత్రు. పర్కృతి
కానటువంటి విధంగా తేజోలింగమై వెలసి, చేతిలో అతయ్దుభ్తమైన లేడిని (సారంగం కృతి యొకక్ రాగం) పటుట్కుని,
ఇంకొకరి పర్మేయం లేకుండా అపరణ్ (పారవ్తీదేవి) హృదయకమలం చుటూట్ తుమెమ్దలా తిరిగేవాడు, ఎతైత్న నందిని
వాహనంగా ఎంచుకునన్వాడు, ఉతత్ములైనవారి హృదయాలోల్ తిరిగేవాడు, వీరుడైన కారిత్కేయునితో (గురుగుహ)
పర్సంగించేవాడు, తలపై చందుర్ని అలకరించుకుని, గంగను పర్వహింపజేసేవాడు, అగిన్, సూరయ్, చందుర్లను
ఓడించేటటువంటి సవ్యంపర్కాశుడు అని అంటారు. రజోగుణమైన ఈ అగిన్లింగ కృతిలో చెపుప్కోవాలిస్న కొనిన్ ముఖయ్
లక్షణాలు, కృతి ఎకుక్వగా మందర్సాథ్యిలో శవానుగా ఉండి, హాయిని కలిగించే మందర్గతిలో ఉండడం. మూడు చోటల్
మాతర్ం తారాసాథ్యిలోకి వెళుతుంది. ఆ మూడు ఏమిటీ? కైవలయ్ం అంటే ఊరధ్వ్లోకం, ఆరూఢోతుత్ంగ అంటే ఎతైత్న దానిన్
ఎకక్డం, మౌళి విధృత అంటే తలపైనుండి జారడం. ఆ సమాసాలనీన్ కూడా అందుకు అనుగుణంగా ఎతుత్ని సూచించే
సమాసాలని గమనించవచుచ్ను.
సౌరశకిత్ గురించి ఉపనిషతుత్లోల్ ఇలా అంటారు.

న తతర్ సూరోయ్ భాతి న చందర్ తారకం
నేమా విదుయ్తే భానిత్ కృతోయం అగిన్:
తమేవ భాంతమనుభతి సరవ్ం
తసయ్ భాసా సరవ్ం ఇదం విభాతి

సూరుయ్డు లేకుండా చందుర్డు, గర్హాలు వెలగవు. సూరయ్ కిరణ/శకిత్ సమూహం అగిన్ని పుటిట్సుత్ంది. అగిన్ తన చుటూట్
ఉనన్ వాటిని పర్కాశింపజేసుత్ంది.

ఆ పర్కాశకాంతులు యావతివ్శావ్నిన్ భాసింపజేసాత్యి అని అరథ్ం. అందువలన ఆ

సూరుయ్డు మానవ మనుగడకే అతి ముఖయ్ం అని తెలియజేసోత్ంది. అటువంటి సౌరశకిత్నిచేచ్ సూరుయ్డితో పోలచ్డం గొపప్
ఉపమానం.
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పృథీవ్, జల లింగ కృతులోల్ పారవ్తి దేవి కోరికపై ఆయా చోటల్ వెలసినటుట్గా చెపేప్రు. కానీ ఇకక్డ అగిన్లింగంగా
రావాలని ఆయనకి ఎందుకు తోచింది? దాని వెనక కథ ఇది. శివమాయలో పడిన బర్హమ్, విషుణ్వు అతయ్హంకారంతో
నేను గొపప్ంటే నేను గొపప్ని వాదులాడుకుంటూ యుదధ్కాండ సలుపుతూ ఉంటె అకక్డికి శివుడు వచిచ్ వారి అహంకారం
అణచడానికి మహోజవ్ల తేజంతో అగిన్ సత్ంభంగా ఆవిరభ్విసాత్డు. బర్హమ్, విషుణ్వులు ఆ వినూతన్ తేజానికి విసమ్యం
చెంది దాని ఆదయ్ంతాలు తెలుసుకోవడానికి విషుణ్వు సేవ్త వరాహమై పాతాళలోకాలిన్ చీలుచ్కుంటూ కిందకి, బర్హమ్ హంస
రూపంలో పైకి బయలుదేరుతారు. కిందకి దొలుచుకుంటూ ఎంత వెళిల్నా తేజసథ్ంభారంభం దొరకదు విషుణ్వుకి. ఇది
తనవలల్ కాని పనని విషుణ్వు తిరిగి యథాసథ్లం చేరుకుంటాడు.

బర్హమ్ పైకి ఎగిరి ఎగిరి ఎంతకీ అంతు చికక్క

ఆలోచిసుత్నన్ సమయంలో ఆ జావ్లాగర్ం నుండి మొగలి పువువ్ కిందకి పడుతూ కనిపిసుత్ంది. బర్హమ్ దానిన్ ఆపి, ఈ
సథ్ంభాగర్ం ఎంతవరకో తెలుసా అని అడుగుతాడు. మొగలి “నేను అకక్డినుంచే వసుత్నాన్ను కానీ నేను ఇకక్డిదాకా
వచేచ్లోపల ఇంకెంత పెరిగిందో నాకు తెలియదు. దానిన్ కనుకోక్వడం నీ తరం కాదు” అంటుంది. బర్హమ్కి కాసత్ బాధ
కలుగుతుంది. వెనకిక్ వెళితే విషుణ్వు ముందర ఓటమి ఒపుప్కోవాలి, కానీ తానే గొపప్ అని నిరూపించుకోవాలి అనుకుని, ఓ
మొగలిపువావ్, నాకో ఉపకారం చెయయ్మని వేడుకుంటూ, నేను కిందకి విషుణ్వు దగగ్రికి వెళిల్ సత్ంభాగార్నిన్ చూసేనని
చెబుతాను. నువువ్ అది నిజమని చెపాప్లి అంటాడు. మొగలిపువువ్ ఒపుప్కుని ఇదద్రు కిందకి చేరి, బర్హమ్ విషుణ్వుతో తాను
సత్ంభాగార్నిన్ చూసేనని, మొగలి పువువ్ సాక్షయ్మని అంటాడు. మొగలిపువువ్ అవునంటుంది. విషుణ్వు తాను దాని మొదలు
చూడలేకపోయానని ఓటమి ఒపుప్కుని బర్హమ్ని ఆరాధిసూత్ అకక్డే కూరుచ్ంటాడు. విషుణ్వులో అహంకారం నశించి తన
పర్వరత్నకి పశాచ్తాత్పపడి శివశివా అనుకుంటాడు. వెంటనే శివుడు ఆ అగిన్సత్ంభమునుండి పర్తయ్క్షమవుతాడు. భకిత్
పర్పతుత్లతో శివుణిణ్ సుత్తిసాత్డు విషుణ్వు. విషుణ్వుని అనుగర్హించి, “ నారాయణా నీ సతయ్ సంధతకి మెచాచ్ను. సతయ్మే
శాశవ్తమైనది. ఇకనుండి అనిన్ లోకాలోల్నూ నాతో సమానంగా పూజింపబడతావు” అని దీవించుతాడు. ఇక అసతయ్వాది
అయిన బర్హమ్ను దండించడానికి భైరవుడిని సృషిట్ంచి అతనిన్ పేర్రేపిసాత్డు. భైరవుడు తన పదునైన కతిత్తో అసతయ్ం చెపిప్న
బర్హమ్యొకక్ అయిదవ తలను నరికేసాత్డు. మిగతా తలలిన్ నరకే లోపల బర్హమ్ భయంతో వణుకుతూ శివశివా అంటూ
శివుడి పాదాలమీద పడతాడు. విషుణ్వుకి కూడా జాలి కలిగి బర్హమ్ని రకిష్ంచమని వేడుకుంటాడు. శివుడు దయ తలిచి
క్షమించి, “అసతయ్ దోషం వలల్ నీకు ఎకక్డా పూజారహ్త ఉండదు” అని, ఆ పకక్నే ఉనన్ మొగలిపువువ్ ని చూసి “కేతకీ,
పుషప్జాతికే కళంకం తెచిచ్న నువువ్ నా పూజకి పనికిరావు” అంటాడు. కేతకి పశాచ్తాత్పంతో పార్ధేయపడి
మొరపెటుట్కుంటే “పూజకి పనికిరావు కాని నాకు అలంకరించడానికి ఉపయోగపడతావు” అని దీవిసాత్డు. అగిన్ ఏ
విధంగా వసుత్వులని క్షణాలోల్ దహించి, భసమ్ం చేసుత్ందో ఆదే విధంగా అహంకారానిన్అణగించి, అసతాయ్నిన్
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తొలగించడానికి శివుడు అగిన్లింగమయాయ్డని శివ పురాణం చెబుతోంది. ఆ జావ్లాసత్ంభం ఆవిరభ్వించిన రోజు మారగ్శిర
బహుళ చతురద్శి, ఆరుదర్ నక్షతర్ంనాడు, శివ కలాయ్ణానికి, శివారాధనకి పరమ శేర్షట్ం. అరుణాచలంలో జావ్లా దరస్నానికి
అనేకమంది భకుత్లు వెళతారు. అలాగే భకుత్లు కొండ చుటూట్ గిరి పర్దకిష్ణం (14km) చేయడం కూడా పరిపాటే. ఆ
పర్దకిష్ణ మారగ్ంలో ఎనిమిది శివలింగాలు (నాలుగు దికుక్లోల్, నాలుగు మూలలోల్) ఉంటాయిట. అవి ఇందర్, అగిన్,
యమ, నైరుతి, వరుణ, వాయు, కుబేర మరియు ఈశానయ్ లింగాలు. మూలసాథ్నంలో అగిన్లింగం సూరుయ్డైతే ఈ అషట్
లింగాలు ఒకక్కక్టికి ఒక గర్హానిన్ ఆపాదిసాత్రు. గిరి శిఖరానిన్ చూసూత్, ఆయా లింగాలకి పూజ చేసూత్ గిరి పర్దకిష్ణం
చేసేత్ ఇహంలో మన:శాంతిని, ఆరోగాయ్నిన్, పరంలో కైవలాయ్నిన్ పర్సాదిసుత్ందంటారు. అంత దూరం వెళల్లేని వారు ఈ
కృతి వింటే సమ్రించినంత పుణయ్ం.
కిర్తం నెల వాయ్సం చదివిన వారిని నేనునన్ చోట వరాష్లు కురవాలని కోరుకొమమ్నన్టుట్గానే, అగిన్ పర్ధానమైన ఈ నెల
వాయ్సం చదివినవారు, కాలిఫోరిన్యాలో కారిచ్చుచ్లు రాకుండా కాపాడి, అందరినీ చలల్గా చూడమని, ఆ పరమ శివుడిని
తపప్కుండా కోరుకుంటారు కదూ.
అరవింద లకీష్కాంతన, వృతిత్ ఫైనానస్ డైరెకట్ర అయితే పర్వృతి సంగీతోపాసన. శీర్మతి లాలుగ్డి శీర్మతి బర్హామ్నందంగారి
శిషుయ్డు. వీరు పర్థమసాథ్యి గాయకులకు వాయులీన సహకారం అందించడమే కాకుండా దేశ విదేశాలోల్ విరివిగా
సంగీత సీవ్య కచేరీలు చేసూత్ంటారు. పర్సుత్తం వీరు ఫిలడెలిఫ్యా USA నివాససుథ్లు.
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