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  కిందటి వాయ్సంలో ధుర్వుడి వంశం గురించి చెపుప్కునాన్ం. అది సాగి సాగి అంగుడనే ఆయన దగిగ్రకి వచిచ్ంది. 
ఆయన సునీథ అనే అవిడని చేసుకునాన్డు. ఈవిడ ఎవరంటే సాకాష్తూత్ మృతుయ్దేవత కూతురుట. అంటే ఎవరో ఏమీ 
కనికరం లేని కూర్రాతి కూర్రుడని చెపుప్కుందాం పర్సుత్తానికి. ఈయనకి వేనుడెలా పుటాట్డో చెపుత్నాన్రు ఇపుప్డు. 

సీ. అనఘాతమ్! రాజరిష్ యైనటిట్ యయయ్ంగ 
మేదినీ విభుఁ డశవ్మేధమఖము 
గావింప ఋతివ్ఙిన్కాయంబు చేత నా 
హూత మయుయ్ను సురవార్త మంత 
నాతమ్ హవిరాభ్గ మంద రాకుండిన 
నపుప్డు ఋతివ్కుక్ లదుభ్తంబు 
నందుచు యజమానుఁడైన యయయ్ంగ మ 
హీవరుఁ జూచి రాజేందర్! యిటుల్ [4-394] 

తే.  తిర్దశు లిదె పిలవ్బడియును దివిరి యాతమ్ 
భాగములఁ బొంద రా రైరి భవయ్చరిత!  
యేమి హేతువొ యిది మాకు నెఱుఁగఁబడదు;  
కనఁగ హోమంబు దుషట్ంబు గాదు మఱియు.  [4-394-.1] 
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 అంగుడు అశవ్మేధం మొదలుపెటాట్డు. అదయాయ్క ఋతివ్కుక్లు ఇచిచ్న హవిరాభ్గాలని దేవతలకి 
అరిప్ంచినపుప్డు ఎవరూ రాలేదు తీసుకోవడానికి. ఏదో తపుప్ జరిగిండాలి కదా అని ఆ ఋతివ్కుక్లనే అడిగాడు. 
వాళేళ్మంటునాన్రంటే, మేము చేసినవనీన్ బాగానే ఉనాన్యి, కానీ దేవతలు వచిచ్ తీసుకోకపోవడానికాక్రణం ఏమిటో 
మాకూ తెలియడంలేదు. హోమం బాగానే ఉంది (దుషట్ంబు గాదు).  
 
వ. శర్దాధ్యుకుత్లై ధృతవర్తులైన యీ బర్హమ్వాదులచేత సంపర్యుకత్ంబు లైన యీ ఛందసుస్లు వీరయ్వంతంబులయి 
యునన్ యవి; ఇందు దేవతాపరాధం బణుమాతర్ం బయిన నెఱుంగము; ఇటిట్చోటం గరమ్సాకుష్ లయిన దేవతలు సవ్కీయ 
భాగంబు లంగీకరింపకుండుటకుఁ గతం బెయయ్దియో" యనిన న యయ్ంగుండు దుఃఖితసావ్ంతుండై తనిన్మితత్ంబు 
సదసుయ్ల నడుగం దలంచి వారల యనుమతిం బడసి మౌనంబు మాని యిటల్నియె. [4-395] 
 
 ఈ అశవ్మేధం చేయించిన బర్హమ్వాదులు శర్దాద్యుకుత్లై, ధృతవతులైనవారు (దీక్ష నియమించుకునన్వారు). 
అందువలల్ దేవతాపరాధం లేదు. కానీ దేవతలు రాకపోవడానికాక్రణం మాతర్ం తెలియడం లేదు. ఋతివ్కుక్లే ఇలా 
అనేసరికి ఇపుప్డు అంగుడు అకక్డునన్ సదసుయ్లని అడుగుతునాన్డు, “నా మూలాన ఏమి అపరాధం జరిగింది?” ఈ 
వచనంలో మొదటి వాకయ్ం గమనించండి. యజఞ్ం చేసేటపుడు ఎవరు ఎలా ఉండాలో చెపోత్ంది కదా? శర్దధ్, యుకిత్, దీక్ష, 
మనో వాకాక్యకరమ్లతో శుదిధ్గా చేయించాలి. ఇకక్డ అలా చేయించినా హవిరాభ్గాలకి దేవతలు రాలేదు.  అంగుడికి 
ఇపుప్డు సదసుయ్లు చెపుత్నాన్రు.   
 
క.  “నరనాథా! యిది యిపుప్డు 
వొరసిన దుషక్ృతము గాదు పూరవ్భవమునం 
బరఁగిన దురితం బిది యా 
దరమున నెఱిగింతు మింత ధనయ్చరితార్     [4-397] 
 
క.  నీ వింతవాఁడ వయుయ్ను 
భూవర! సంతానలాభమును బొందమి నా 
దేవతలు యాగభాగము 
లీ వేళ భుజింప రైరి        [4-398] 
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తే. పుతర్కామేషిట్ఁ గావించి పుతుర్ఁ బడయు 
మటొల్నరిచ్న దేవత లాతమ్భాగ 
మరిథ్ నంగీకరింతు; ర యయ్జఞ్ పురుషు 
హరి భజించిన సకల కారయ్ములుఁ గలుగు.”      [4-399] 
 సదసుయ్లు చెపుత్నాన్రిపుప్డు – ఇపుప్డు చేసిన తపుప్కాదు ఇది. ఏదో జనమ్లో చేసిన కరమ్ ఇలా తనున్కొచిచ్ంది. 
సంతానం లేకపోతే దేవతలు యాగభాగం తీసుకొవడానికి రాలేదు.  ఇది పోవడానికి దారి ఏమిటంటే, పుతర్కామేషిట్ చేసి 
పిలల్లిన్ కనాలి. యజఞ్పురుషుణిణ్ పూజిసేత్ అనిన్ కారాయ్లు సఫలం అవుతాయి. ఇదే విషయం రామాయణంలో కూడా 
చూడవచుచ్ దశరధుడి విషయంలో.  
 
చ.  కమలదళాకిష్ పాయసము గౌతుక మొపప్ భుజించి భరత్ృ సం 
గమమునఁ జేసి తతక్ష్ణమ గరభ్ముఁ దాలిచ్ కుమారుఁ గాంచె న 
కొక్మరుఁడు నంత మాతృజనకుం డగు మృతుయ్వుఁ బోలి తా నధ 
రమ్మునఁ జరించుచుండె గుణమండన! వేనుఁ డనంగ నిచచ్లున   [4-401] 
 
పుతర్కామేషిట్ అయాయ్క పుటాట్డు వేనుడనేవాడు. సునీథ మృతుయ్వు కూతురుట. అందువలల్ తాతగారి గుణాలనీన్ వచాచ్యి 
కురార్డికి.  చేసేవనీన్ అధరమ్ంగా చేయడం మొదలుపెటాట్డు. చినన్ విషయం మాటాల్డుకుందాం. మృతుయ్వు చేసేవనీన్ 
అధరమ్పు పనులా అనే విషయం మీద. ‘అయోయ్ ఈ దంపతులు యాభై ఏళుళ్ కలిసి ఉనాన్రు, వీళల్ని విడదీయకూడదు; ఈ 
కురార్డింకా చినన్ వాడు అందువలల్ ఈ పిలాల్డికి తలీల్ తండీర్ అవసరం, అనే జాలి ఎవరి మీదా చూపించదు మృతుయ్వు. అది 
మనకి అధరమ్ంలా కనిపించవచుచ్. ఈ కధలో మృతుయ్వు వంటి తాత అని చెపుప్కుంటే అధరమ్ం పనులు చేసేవారెవరో 
ఒకాయన అనుకుందాం ఎందుకంటే పురంజనోపాఖాయ్నంలో ఆయన పాతర్ మనకి అనవసరం.  
 
చ.  ఎనయఁగ బాలయ్మందుఁ దన యీడు కుమారులఁ గీర్డఁ బోలె నె 
మమ్నమున భీతి లేక కృపమాలి పశుపర్కరంబు నొంచు పో 
లిక్ని నరికటిట్ చంపుచును గిలిబ్షలుబద్క వృతిత్మై శరా 
సనశరముల ధరించి మృగజాతి నసాధుగతిన వధించుచున.   [4-402] 
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 తోటిపిలల్వాళల్ని కూడా పశువులని చంపినటూట్ చంపేవాడుట. చివరి పాదం మరో సారి చదవండి. మృగాలని 
కూడా – తినడానికో వాటి జాతి అమాంతంగా పెరిగిపోకుండా అరికటట్డానికో – అసాధుగతిన అధరమ్ంగా 
చంపకూడదు. కానీ వేనుడు మనుషులేన్ అలా చంపేవాడుట. 
 
వ.  ఇటుల్ మాతామహ దోషంబునం బాపవరత్నుండై చరియించు కొడుకుం జూచి యంగుండు వివిధ శాసనంబుల 
దండించియు నతని దుశేచ్షిట్తంబులు మానుపం జాలక దుఃఖితాతుమ్ండై మనంబున.   [4-403] 
 
క.  అనయము నిటిట్ కుపుతుర్నిఁ 
గని పరితాపంబుఁ బొందుకంటెను ధరలో 
ననపతుయ్ం డగు టొపుప్ను 
వనజాకుష్ భజించునటిట్ వాఁ డగువాఁడున. [4-404] 
 
క.  తగు సుమహైశవ్రోయ్దయ 
మగు గృహమును బర్జల, నిదర్ నందిన భారయ్న 
దిగవిడిచి యెకక్డేనియు 
జగతీశుఁడు చనె నిశీథ సమయము నందున. [4-407] 
 
 కొంతకాలం కురార్డికి నయానో భయానో చెపిప్చూసాడు రాజు. వాడు మారలేదు. తానెటువంటివాడు? ధుర్వుడి 
సంతతి. తన కొడుకు ఇలా తయారయాయ్డేవిటి అనేదానికి ఒకటే సమాధానం. ఎవరి కరమ్ వారిది. మనం ఎవరోన్ 
మారచ్డానికి ఎంత పర్యతన్ం చేసినా కుదరకపోవచుచ్ ఒకోక్సారి. ఈయన పర్యతన్ం ఈయన చేసాడు. జాఞ్నోదయం 
కలిగింది – ఏమని అంటే? ఈ భారాయ్, కొడుకూ తనకూడా వచేచ్వారు కాదు. తన కరమ్ ఒకటే తన తోడుగా వచేచ్ది. 
అందువలల్ రాతిర్ (నిశీధ సమయము నందున) ఇలూల్ వాకిలీ భారయ్నీ అందరీన్ వదిలేసి వెళిళ్పోయాడు.   
వ. అంతఁ దదవ్ృతాత్ంతం బంతయు సుహృదాబ్ంధవ పురోహితామాతయ్ పర్భృతు లయిన పర్జ లెఱిఁగి దుఃఖించుచునన్ 
సమయంబున భూమి యందెలల్ యెడలఁ దదనేవ్షణం బాచరించి గూఢుం డయిన పరమపురుషునిం గానలేని కుయోగి 
చందంబున నా రాజుం బొడగానలేక విఫలోదోయ్గులయి మగిడి పురంబునకు వచిచ్రి; తదనంతరంబ. [4-408] 
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 మరాన్టికో కొనాన్ళల్కో మొతాత్నికి అందరికీ తెలిస్ంది. అంతా వెతికారు కానీ కుయోగి గూఢమైన భగవంతుణిణ్ 
చూడలేనటూట్, ఆయన పటుట్కోలేక వెనకిక్ వచాచ్రు. రాజు లేకపొతే ఏమౌతుంది? దొంగలు పర్జలిన్ దోచుకోవడం 
మొదలుపెటాట్రు రాజయ్ంలో.  కధలో నీతి ఇపప్టినుంచే చెపుత్నాన్డు పోతన. భాగవతం ఎందుకు చదవడం? భగవంతుణిణ్ 
తెలుసుకోవడానికి. అలా తెలుసుకోవడానికి మంచి యోగి అయి ఉండాలి కానీ పై పై మారుప్లు పనికిరావు. మనసు 
మారకుండా యోగి అని చెపుప్కుంటే చాలదు కదా?  
సీ.  సమధిక బర్హమ్నిషాఠ్తిగరిషుఠ్లౌ 
భృగావ్ది మౌనీందర్ బృంద మపుడు 
లోకావనై కావలోకనోతుస్కు లైన- 
జనులు సవ్రక్షక జనవిభుండు 
లేమిఁ బశుపార్యులై మెలంగుటఁ గని- 
యంత వేనుని మాత యగు సునీథ 
యనుమతి నఖిల పర్జావళి కపిర్యుం- 
డైన న వేవ్నుఁ బటాట్బిషికుత్ఁ       [4-409] 
 
తే.  జేసి; రంతట మహితోగర్శాసనుఁ డగు 
వేనుఁ బటట్ంబు గటుట్ట విని సమసత్ 
తసక్రులు సరప్భీతిచేఁ దలఁగు మూషి 
కముల కైవడి నడఁగిరి గహనములను.      [4-409.1] 
 
ఇపుప్డేం చేయాలి? వేనుడు పశుపార్యుడని తెలుసు. పర్జలకి అపిర్యుడనీ తెలుసు. కానీ వీడు తపప్ మరొకరు లేరు. 
అందువలల్ రాజ మాత సునీథ అనుమతి తీసుకుని వీణేణ్ రాజుగా చేసారు.  ఇందులో కాసత్ సంతోషం ఏవిటంటే, ఈ 
పశుపార్యుడు, ఉగర్మైన శాశనాలు చేసేవాడు రాజు అయాయ్డని వినేసరికి అనీన్ దొంగతనం చేసే (అంటే పర్భుతవ్ంలో, 
ఇంటోల్ బయటా అనిన్ రకాల దొంగలూ – సమసత్ తసక్రులు) పాముని చూసి తమ కనాన్లలోకి పారిపోయే ఎలకలాల్గా 
అడవులలోకి (గహనములను) పారిపోయి దాకుక్నాన్రు. ఇపప్టివరకూ ఏదో కాసత్ అధికారం ఉనన్వాడికి ఇపుప్డు పూరిత్ 
అధికారం వచిచ్ంది చేతిలోకి.  
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చ.  మఱియు నతండు భూగగనమారగ్ములం దొకవేళ నొకక్ఁడే 
యరదము నెకిక్ కుర్మమ్రు నిరంకుశవృతిత్ఁ జరించు మతత్ సిం 
ధురవిభు పోలిక్ సతుప్రుషదూషిత వరత్న నొపుప్చున నిరం 
తర సుజనాపరాధకృతి తతప్ర మానసుఁడై కర్మంబునన.   [4-412] 
 
 రాతిర్పూట రధం ఎకిక్ ఆకాశంలో, భూమీమ్దా ఇషట్ం వచిచ్నటూట్ సుజనులకి అపరాధం చేసూత్ నిరంకుశంగా 
తిరగడం మొదలుపెటాట్డు. రాజయ్ం సంగతి సరేసరి. ఈ తిరగడం ఎలా ఉండి అంటే మదమెకిక్న ఏనుగుల రాజు లాగా. 
ఈ పదయ్ంలో రధం, ఏనుగు, రాజు అనే పదాలు ఎకక్డునాన్యో చెపప్గలరా? అరదము – రధము; సింధురము – 
ఏనుగు; విభుడు – రాజు.   
 
 రాజయ్ం ఇలా తయారైంది వేనుడి అధికారంలో. మంతుర్లూ, పర్జలూ ఇంత దురామ్రుగ్డికి అసలు అధికారం 
ఎందుకు కటట్బెటాట్మా అనుకోవడం సహజం కదా? వాళేళ్ం చేసేత్ మంచిది ఇపుప్డు? వెంఠనే అధికారంలోంచి దించడమా, 
లేకపోతే ఏదో ఒకటి మాటాల్డి చూడడ్మా? అది ముందు వాయ్సంలో తెలుసుత్ంది.     
     పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
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