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50 వ భాగం       
 

 దుషయ్ంతుడి చరి  – 2 
 

   దుషయ్ంతుడు వేటకి వచిచ్ దైవ పేర్రణ వలల్ కణావ్శర్మానికి వచాచ్డు కదా? అకక్డ ఆయనకి సహజ శతృతవ్ం మరిచ్పోయిన మృగాలు 
కనిపించాయి. ఇపుప్డు వాటిని చూసి ఇలా అనుకుంటునాన్డు. 

క.   "ఇతెత్ఱఁగున మృగజాతుల 
పొతుత్లు మే మెఱుఁగ" మనుచు భూవలల్భుఁడుం 
జితత్ములోపల నా ముని 
సతత్ము సదవ్ృతత్మునకు సంతసపడుచున.      [9-600] 

 
 ఇలా మృగజాతులు కలిసిమెలిసి ఉండడం మేము ఎకక్డా చూడలేదే అని మనసులో అనుకుంటూ ఈ ముని తపఃశాశ్కిత్కి ఆశచ్రయ్పడుతూ 
ముందుకి వెళాళ్డు. 
 

క.  హలల్క బిసురుహ సరసీ 
కలోల్లోతుఫ్లల్ యూథికా గిరిమలీల్ 
మలీల్ మరువక కురువక 
సలల్లితానిలమువలన సంతుషుట్ండై       [9-601] 
 

వేటలో అలసిపోయి కదా ఇటు వచిచ్నది? అలా వచిచ్న రాజుకు అనేక పూవుల సువాసనలు సంతుషిట్నిచాచ్యి. మరి ఆ పూవులు ఎటువంటివి? 
హలల్క = చెంగలవ్; బిసరుహ = తామరపూలు యూధికా = అడవిమొలల్; గిరిమలీల్ = కొండమలెల్; మలీల్ = మలెల్పూలు; మరువక = మరువము; కురువక = 
గురివింద. అకక్డ సరసుస్లో ఉండే వీటివలల్ మనసు సేద తీరుసూత్ంటే సంతోషంతో ఆశర్మానికి వెళాళ్డు. 
 

క.  ఇందిందిరాతిసుందరి 
యిందిందిరచికుర యునన్ దిందింద; శుభం 
బిం దిందువంశ; యను కిర్య 
నిందీవరవీథి మోర్సె నిందిందిరముల.      [9-603] 
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ఇలాంటి పదాయ్లు ఎనిన్సారుల్ చదివినా నాలిక తడబడకుండా చదవగలమా అంటే అనుమానమే.  మరోసారి చదివితే లీలగా ఎవరో శబద్ం 

చేసుత్నాన్రని తెలుసుత్ంది (నిందీవరవీథి మోర్సె). ఎవరు చేసుత్నాన్రు శబద్ం? ఇందిందిరముల అనేవి (మధుపములు, అంటే తుమెమ్దలు). మరి ఆ 
తుమెమ్దలు ఎకక్డునాన్యి? ఇందీవరవీధిలో (నలల్ కలువల సమూహములో).  ఎవరిన్ ఉదేద్శించి ఆ శబద్ం? ఇందువంశసుత్డిని (చందర్వంశసుత్డైన 
దుషయ్ంతుడిన్) ఉదేద్శించి. ఏమని చేసుత్నాన్యి శబద్ం? ఇందిందిరాతిసుందరి (లకీష్దేవి కంటె ఎకుక్వ అందమైనది), యిందిందిర చికురయునన్ (తుమెమ్దల 
వంటి ముంగురులు ఉనన్ది) దిందింద (ఈ దగిగ్రలోనే ఉంది), నీకు శుభం జరుగురుంది అని.  భకిత్తోనే కాక భాషతో కూడా పోతన తెలుగులో 
అదుభ్తంగా రాయగలడు అని చెపప్డానికి ఇంతకంటే మంచి పదయ్ం మరొకటి ఉండబోదు.  ముందు ముందు ఇలాంటివి మరికొనిన్ తగులాత్యి మనకి. 
 

క.  మా కందరుప్ని శరములు 
మాకందము లగుటఁ జేసి మా కందంబుల 
మాకందము లను కైవడి 
మాకందాగర్ములఁ బికసమాజము లులిసెన.      [9-604] 

 
 మాకు చెందిన మనమ్ధుడి (మా కందరుప్ని) బాణాలు మామిడిపూలతో (మాకందముల) చేయబడడం వలల్ అవి మాకు తగినవే (మా 
కందంబుల) అని మామిడి చెటల్ కొమమ్ చివరోల్ంచి (మాకందాగర్ముల) కోకిలలు (పిక సమాజము) కూసాయి.  ఒకటే పదం “మాకందము” అనేదాని 
విడగొటిట్ “మాకు అందము” అనీ మాకందం (మామిడి చెటుట్ అనీ) అదే మామిడి పూత అనీ దానినే కొంచెం తేడాతో మాకందరుప్ని అనీ పదయ్ం 
అదుభ్తంగా వచిచ్ంది కదా?  
 

క.  ఇందునన్ కణవ్మునికిని 
వందన మొనరించి తిరిగి వచెచ్ద ననుచుం 
బొందుగ ననుచరులను దా 
నందఱ నందంద నిలిపి యటఁ జని మోర్లన.      [9-606] 

 
 ఇదంతా అదుభ్తంగా ఉండడం చూసేసరికి దుషయ్ంతుడికి తెలిసి వచిచ్ంది ఇది కణావ్శర్మం అనీ ఈయనకి ఉనన్ తపఃశశ్కీత్ను. సరే ఇకక్డునన్ 
మహరిష్కి నమసాక్రం చేసి వసాత్, మీరికక్డే ఉండండి అని ఆశర్మంలోనికి నడిచాడు. మరో ధరమ్ సందేహం. అందరూ కలిసి వెళిళ్ ఆయనిన్ చూడొచుచ్గా, 
ఈయన ఒకక్డూ వెళళ్డం దేనికీ? అసలు మహరుష్లంటే ఎవరు వచిచ్నా అందరీన్ రమమ్ంటారు గానీ పొమమ్నరు కదా? వాళుళ్ అందరీన్ ఒకే భావం తో 
చూసాత్రనేది నిజమే. మరి అందరూ ఒకేసారి గోలగోలగా వెళేత్ ఇకక్డ సహజ శతృతవ్ం మరిచ్పోయి కలిసిమెలిసి ఉనన్ జంతువులూ, హాయిగా ఉండే 
పర్కృతీ చెడిపోకుండా ఉండడానికి తానొకక్డే బయలేద్రి వెళాళ్డనన్ మాట. ఓసారి మహరిష్తో ఇలా చాలామందితో కలిసి వచాచ్ను చెపాప్క కణువ్డు మిగతా 
వాళల్ని అందరీన్ కూడా అతిధయ్ం కోసం ఆశర్మంలోపలకి పిలవమంటే అది వేరే విషయం. 
 

శా.   ఆ కణావ్శర్మమందు నీరజనివాసాంతపర్దేశంబులన 
మాకందంబులనీడఁ గలప్లతికా మధయ్ంబులన మంజు రం 
భాకాండాంచితశాలలోఁ గుసుమ సంపనన్సథ్లిం జూచె నా 
భూకాంతుండు శకుంతలన నవనటదూర్భ్పరయ్టతుక్ంతలన.    [9-607] 
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 ఆ ఆశర్మంలో - కొలను సమీపంలో (నీరజనివాసాంతపర్దేశంబు), మామిడిచెటల్ నీడలో మనోజఞ్మైన అరటి బోదెలు అలకరించిన శాలలో 
పూలగుతుత్ల నడుమ చకక్దనాల చోటులో - అలా వచిచ్న దుషయ్ంతుడు మొదటగా అకక్డ కనిపించిన శకుంతలని చూసాడు.  
 
వ. అంతనా రాజకుమారుం డలరుటముమ్లవిలుకాని వెడవింట ఘణఘణాయమానలయి మోర్యు ఘంటలకుం బంటించి, తన మనంబున.   
      [9-609] 
 
 శకుంతలని చూసి మనసులో ఇలా అనుకుంటునాన్డు. మరి ఆ రాజకుమారుడి మనసు ఎలా ఉంది? అలరుటముమ్లవిలుకాని (పుషప్బాణాలు 
వేసే విలుకాడు – మనమ్ధుడు) వెడవింట (పూల విలుల్) లోంచి వచేచ్ గణ గణ మనే శబాద్లతో తడబడి ఉంది. యవవ్నంలో ఉనన్ రాజు మరో యువరాణిని 
చూసినపుప్డు మనసులో కలిగే భావాలు అనేక రకాలుగా రాయొచుచ్. అందులోఒకటి నోటికొచిచ్న భాషతో రాయడం, వాటిని ఆదరించేవారునాన్ 
లేకపోయినా, మరొకటి నిజంగా మనసుకి హతుత్కునేలా మంచి భాషతో రాయడం. ఈ రెండూ చేతకానివారు పోతన లాంటి వారిని చదివి అందులో 
ఎందుకు అలా రాసారో అరధ్ం కాక ‘వీళుళ్ రాసేవనీన్ బూతులని’ పర్చారం చేయడం. ఇంతకు ముందు వామనావతారంలో కూడా “ఆదిన శీర్పతి…” అనే 
పదయ్ంలో చూసాం ఈ సంగతి. “భకిత్తోనే రాసేవారు పేర్మకధలు రాయలేరు; ఓ సాథ్యి మించి వారికి చేతకాదు, పర్తీ విషయంలోనూ వాళుళ్ భగవంతుడి 
పర్సాత్వన తీసుకొసాత్రు” అనే పెదద్మనుషులకి పోతన రాసిన ఈ దుషయ్ంత చరితర్ ఒక పెదద్ చెంపపెటుట్ లాంటిది.  
 

శా.  "వనాయ్హారములన జితేందిర్యత నావాసించు నా కణువ్ఁ డీ 
కనాయ్రతన్ము నే గతిం గనియెడిం; గా దీ కురంగాకిష్ రా 
జనాయ్పతయ్ముగాఁగనోపు; నభిలాషం బయెయ్ఁ; గాదేని నే 
యనాయ్యకిర్యలందుఁ బౌరవుల కెం దాశించునే చితత్ముల?    [9-610] 

 
 అకక్డ కనిపించిన శకుంతలని చూసి దుషయ్ంతుడిలా అనుకుంటునాన్డు – “వనాలోల్ కంద మూలాలు తింటూ బతికే జితేందీర్యుడైన మహరిష్ 
కణువ్డు. అటువంటివాడికి ఇలా కూతురు ఉండడం అనేది ఎలా జరిగిందో? ఈవిడ చూడబోతే రాకుమారిలా ఉంది; లేకపోతే పురువంశంవాడినైన నా 
మనసు అలా ఎందుకు దారి తపుప్తోంది?” ఓ సారి ఈ పదయ్ం దాని అరధ్ం చూసుకుంటే ఒకటి సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది మనకి. దుషయ్ంతుడు రాజు. ‘ఈ 
కణావ్శర్మం నా రాజయ్ంలోనిదే అందువలల్ ఈవిడ మహరిష్ కూతురా, కాదా అనేది నాకు అనవసరం, ఈవిడిన్ ఎలాగోలా పెళిళ్ చేసుకోవాలి’ అనుకోవటేల్దు. 
మనసులో తాను సరిగాగ్ ఆలోచించుకుంటునాన్నా, నా ఊహ సరైనదేనా అని ముందు తన గురించి ఆలోచిసుత్నాన్డు. అదే సరిగాగ్ ధరమ్మారగ్ం అంటే. ఇవనీన్ 
ఒక ఎతుత్ అయితే రెండోది “నేను పురువంశం వాడిని, నా ఆలోచనలు పకక్దారి పటట్కూడదు” అనేది మనసులో ధృఢంగా ఉంది. అసలు ఈ రోజులోల్ 
పాలకులు గానీ మనుషులు కానీ ఇలా ఉండి ఉంటే మనం రోజూ వినే మానభంగాలు జరగడానికి ఆసాక్రం అతి తకుక్వ అని చెపుప్కోవచేచ్మో. 
 

క.  అడిగిన నృపసుతుఁ గానని 
నొడివెడినో యిది మనంబు నొవవ్" నని విభుం 
డుడురాజవదన నడుగక 
తడుమన యొక కొంత పొర్దుద్ దడఁబడ జొచెచ్న.     [9-611] 
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 ఇంత సందేహం ఎందుకసలు శకుంతల గురించి? తినన్గా వెళిళ్ ఆవిణిణ్ అడిగేయొచుచ్గా? అదే చెపుత్నాన్డు ఈ పదయ్ంలో. తాను వెళిళ్ అడిగితే 
‘అబేబ్ నేను రాకుమారిని కాదు’ అంటే నా మనసు నొచుచ్కుంటుందేమో? మరెలా? అడుగుదామా వదాద్ అనుకుంటూ కొంతసేపు తడబడుతూ అకక్డే 
తచాచ్డుతూ ఉనాన్డు. 
 
వ.  మఱియు నెటట్కేలకుఁ దన చితత్సంచారంబు సతయ్ంబుగాఁ దలంచి యిటల్నియె.    [9-612] 
 

క.   "భూపాలక కనయ్క వని 
నీ పయిఁ జితత్ంబు నాఁటె; నీవా రేరీ?  
నీ పేరెవవ్రు? నిరజ్న 
భూపరయ్టనంబు దగవె? పూరేణ్ందుముఖీ!"      [9-613] 

 
 ఇలా కాసేపు కొటుట్మిటాట్డాక తన మనసులో అనిపించినది సతయ్మే, మంచి ఊహే అని తలచి ముందుకెళిళ్ అడిగాడు, “నువువ్ రాకుమారిలా 
కనిపిసుత్నాన్వు, పేరు ఏమిటి? చూడబోతే ఈ అడవిలో ఒకక్రివే ఉనాన్వేమిటి? మీ పరివారం ఎకక్డ ఉనాన్రు? ఇకక్డ ఒకక్తెత్వీ ఎందుకుండాలిస్ 
వచిచ్ంది?”. 
 
 ఇంతవరకూ వచాచ్ం కనక శకుంతల గురించి ముందు జరిగిన చినన్ సంగతి చూదాద్ం. విశావ్మితృడు తపసుస్ చేసుకుంటూంటే ఇందుర్డు 
మేనకని పంపిసాత్డు తపసుస్ చెడగొటట్డానికి. ఆవిడ మోహంలో పడి శకుంతల పుటాట్క విశావ్మితృడి కళుళ్ తెరుచుకుంటాయి తను తపసుస్ మానేసి ఈ 
సంసారంలో పడాడ్డనీ, సమయం వృధా అయిందనీ తెలిసాక. మరి ఈయన తనని శపిసాత్డేమోనని మేనక భపడుతూంటే ఆయన శపించకుండా ఆవిడని 
వెళళ్నిచిచ్ మళీళ్ తపసుస్లో నిమగన్మౌతాడు. ఆయనలా వెళళ్గానే మేనక ఈ పాపని అకక్డే వదిలేసి మళీళ్ ఇందుర్డి దగిగ్రకి వెళిళ్పోతుంది.  మరి ఈ పాపని 
ఎవరో పెంచాలి కదా? పకుష్లు రెకక్లతో ఈ పాపకి ఎండ తగలకుండా నీడ పడుతునన్పుప్డు కణవ్ మహరిష్ చూసి ఆశర్మానికి తీసుకొచిచ్ పెంచుతాడు. 
అందుచేత ఆవిడ రాకుమారి కిందే లెకక్ ఎందుకంటే విశావ్మితృడు మొదటోల్ రాజు కదా అనీన్ విడిచేసి తపసుస్ మొదలుపెటట్క ముందు?  
 
 అసలు ఈ విశావ్మితృడిది మరో పెదద్ కధ. రాముడికి అసాత్ర్లనీన్ ఇచేచ్ మిషతో దశరధుడి దగిగ్రకొచిచ్ వాళళ్ని తాటకి, మారీచ సుబాహులని 
చంపడానికి పంపించమని అడగడంతో రామాయణంలో మొదట విశావ్మితృడు కనిపిసాత్డు మనకి. ఆయన చేసే యాగం పూరిత్ కాగానే రామ లక్షమ్ణులని 
మిధిలా నగరానికి తీసుకెళూత్ దారిలో రాయిలా పడి ఉనన్ అహలయ్ మామూలుగా మారచ్డం అనీన్ జరిగాక ఒకోక్ రాజయ్ం కధలనీన్ చెపూత్ సీతా 
సవ్యంవరానికి తీసుకెళాత్డు రాముణిణ్. మిధిలలో జనకుడి దగిగ్ర ఉండే పురోహితులలో(కులగురువు) అహలయ్ కొడుకు శతానందుడనే ఆయన – తన తలిల్కి 
రాముడి వలల్ శాపవిమోచనం అయిందని వినాన్క - రాముడికి ఈ విశావ్మితృడి కధ చెపాత్డు పూరిత్ వివరాలతో. మొదటోల్ రాజు అయి ఉండీ ఎందుకలా 
వశిషుట్డితో విరోధం పెటుట్కునాన్డు, ఎనిన్వేల ఏళుళ్ తపసుస్ చేసాడు, మొతత్ంమీద బర్హమ్రిష్ ఎలా అయాయ్డు అనేది.   
 
 “శీర్మదార్మాయణ కలప్వృక్ష అంతరద్రశ్నం” అనే పుసత్కంలో జొనన్వితుత్ల రామకృషణ్ శరమ్ గారు చెపప్డం పర్కారం మానవుడు 
కామకోర్ధలోభమదమాతస్రయ్లనే వాటిని జయించడం ఈ విశావ్మితర్ కధలో కనిపిసుత్ంది.  ఈ కర్మం ఎలా ఉంటుందంటే 1) వశిషుట్డి దగిగ్రునన్ శబల 
అనే కామధేనువుని కోరడం (కామం) 2) వశిషుట్డు ఆ ధేనువుని ఇవవ్ను అనన్పుప్డు దానిన్ అపహరించుకుపోవడానికి పర్యతన్ం (లోభం) 3) ఆ 
అపహరించడం చేతకానపుప్డు శివుడు గురించి తపసుస్ చేసి సరవ్ అసత్ర శసాత్ర్లనీ కోరుకోవడం, ఆ తరావ్త సంపాదించిన అసాత్ర్లతో మరోసారి యుదాధ్నికి 
రావడం (మదం) 4) వశిషుట్డి తపఃశశ్కిత్ ముందు అంతటి శసత్ర సంపదా పూరిత్గా పనికిరాకపోయునపుప్డు దకిష్ణ దిశగా పోయి మరో సారి తపసుస్; 
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వశిషుట్డి కొడుకులని అందరీన్ చంపడం, తిర్శంకు సవ్రగ్ నిరామ్ణం (మాతస్రయ్ం) 5) మరోసారి తన శకుత్లనీన్ పోగొటుట్కునాన్క పశిచ్మ దిశకి వెళిళ్ 
మరోసారి తపసుస్, మేనకతో శకుంతలని కనడం (మోహం) 6) ఈ శకుంతల పుటాట్క ఉతత్ర దిశగా వెళిళ్ మరో సారి తపసుస్; ఈ కాలంలో రంభని 
శపించడం (కోర్ధం).  అయితే విశావ్మితృడి అంత పటుట్దల లేకపోతే ఏదీ సిదిధ్ంచదు. ఈయన పటుట్దల ఎటువంటిదంటే సాకాష్తూత్ బర్హమ్ వచిచ్ ‘ఇపుప్డు 
నువువ్ బర్హమ్రిష్వి అయాయ్వు ఇంక తపసుస్ చాలించు’ అంటే, ‘అబేబ్ వశిషుట్డు వచిచ్ చెపేప్వరకూ కుదరదు’ అని అలాగే కూరుచ్ంటాడు ఆయన వచిచ్ 
చెపేప్వరకూ.  

అలా అరిషడవ్రాగ్లని ఒకొక్కక్టిగా జయిసూత్ మొదటోల్ రాజు అయిన గాధిరాజు కొడుకు రాజరిష్, మహరిష్, బర్హమ్రిష్గా, చివరికి శుదధ్ 
తతవ్సవ్రూపుడుగా మారడం అనేదే ఈ కర్మం.  ఇదే విశవ్రూప సందరశ్నం, ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం అంటే. అదయాయ్క ఇంక కనిపించేదీ వినిపించేదీ అనీన్ 
ఒకటే – హరిమయము విశవ్మంతయు.  బుదుధ్డు చెపప్డం పర్కారం ఈ పర్పంచంలో ఎవరైనా ఒక పని చేయగలిగితే మిగతా అందరూ ఆ పని 
చేయడానికి అరుహ్లు, చేయగలరు. అందువలల్ విశావ్మితృడిలా, ఇదే పదధ్తిలో మానవుడిగా పుటిట్న పర్తీ పార్ణి పరబర్హమ్ సవ్రూపుడిగా పరిణామం 
చెందవచుచ్ అని చెపేప్దే ఈ విశావ్మితృడి చరితర్.  

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_bhagavatam_comments.htm

