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 ఈ వాయ్సంతో మొదలయేయ్ది పురంజనోపాఖాయ్నం. ఈ ‘పురం’ అంటే ఏమిటనేది తెలియడానికి చివరి వరకూ 
చదవాలిస్ందే. పురంజనోపాఖాయ్నం పోతన భాగవతం నాలుగో సక్ంధంలో ధుర్వ చరితర్ తరావ్త వచేచ్ది.  ఈ ధుర్వ చరితర్ 
గురించి ముందు వాయ్సాలోల్ చూసాం. నారదుడు దీనిని పర్చేతసనులు చేసే యజఞ్ంలో అందరికీ వివరించి చెపప్డం తో 
మొదలౌతుంది ఆ కధ.  ధుర్వుడికి విషుణ్వు కనిపించి ‘నీ పాప పుణాయ్లు ఇకక్డే వదులుచ్కునాన్క ఎవరికీ అందని పథానిన్ 
పొందుతావు’ అని చెపాత్డు కదా. ఆ మాట పర్కారం ధుర్వుడు వెనకిక్ వెళిళ్ రాజయ్ం చేయడం, పాపం పుణయ్ం 
పోగొటుట్కోవడం అనేది ఎలా చేసాడో చెపుత్నాన్డు.  

4-368 వ. … నిరువదియాఱువే లేండుల్ భోగంబుల చేతం బుణయ్క్షయంబును, నభోగంబులైన యాగాదులచేత నశుభ
క్షయంబునుం జేయుచు బహుకాలంబు దనుకఁ దిర్వరగ్ సాధనంబుగా రాజయ్ంబుచేసి కొడుకునకుఁ బటట్ంబుగటిట్
యచలితేందిర్యుండై యవిదాయ్రచిత సవ్పన్గంధరవ్ నగరోపమం బయిన దేహాదికం బగు విశవ్ంబు భగవనామ్యారచితం
బని, యాతమ్ం దలంచుచు.

 భగవంతుణిణ్ చేరుకోవాలంటే తిర్గుణాలనిన్ంటినీ దాటాలి. పాపం, పుణయ్ం అనేవి ఉండకూడదు. పాపం అనేది 
ఋణాతమ్కం అనుకుంటే పుణయ్ం ధనాతమ్కం అవుతుంది. అయితే రెండూ కూడా కరమ్ పర్తిపాదితాలై మరో జనమ్ 
కలిగించేవే కనక రెండింటినీ సమూలంగా నాశనం చేయాలి. ఎపుప్డైతే కింది లోకాలకి పోయే పాపం ఒక పాదం కోసం, 
పై లోకాలకి పోయే పుణయ్ం మరో పాదం కోసం భగవంతుడికి అరిప్ంచామో అపుప్డు మూడో పాదం మన అహంకారం 
(తల) మీద పడే సరికి ఆతమ్ జాఞ్నం కలుగుతుంది, వామనావతారంలో చూసినటుట్గా. అదే చెపుత్నాన్డు పైన వచనంలో. 
పుణయ్ం ఎలా పోగుటుట్కునాన్డు? ఇరవైఆరువేల ఏళుళ్ భోగం అనుభవిసూత్; పాపం, తనకి తెలిస్ చేసినా తెలియక చేసినా 
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సరే, అది యజఞ్ యాగాదులతో (జప, యోగ సాధన). అలా చేసాక మొతాత్నికి వైరాగయ్ంతో అంతా భగవతస్వ్రూపంగా 
తలుసూత్ వేచి చూసేసరికి బర్హమ్ జాఞ్నం కలిగింది. ఇదే మరో జనమ్ లేని సిథ్తి. ఋషీకేష లో నివశించిన సావ్మి 
శివానందగారు మహా సమాధికి కొనిన్ రోజుల ముందు అనేకసారుల్ శిషుయ్లతో అనేవారుట – “బర్హమ్లోకం నుంచి 
విమానం వసోత్ంది. ఎవరు వచేచ్వాళళ్ందరూ?”  
 

విచితర్ం ఏమిటంటే ధుర్వుడికి దీక్ష ఇచిచ్ంది నారదుడే. తన దగిగ్ర దీక్ష తీసుకుని ఎవరికీ చేరరాని పదం 
అందుకునన్ ధుర్వుడి కధ పర్చేతసులకి చెపూత్ ఏమంటునాన్డో చూడండి పోతన.  
 
4-379.… నిజకాంతిచేతం దిర్లోకంబులం బర్కాశింపంజేయుచు నిరద్యాగమయ్ంబును శాంతులు సమదరశ్నులు 
శుదుద్లు సరవ్ భూతానురంజనులు నచుయ్తభకత్బాంధవులు నయిన భదార్చారులకు సుగమయ్ంబును నయి గంభీరవేగంబు 
ననిమిషంబు నగు జోయ్తిశచ్కర్ంబు సమాహితంబై గోగణంబు మేధి యందుం బోలె నెందుఁ బరిభర్మించుచుండు నటిట్ 
యచుయ్తపదంబునుం బొంది, విషుణ్పరాయణుండైన ధుర్వుండు తిర్లోకచూడామణియై యొపుప్చుండె; నపుప్డు 
భగవంతుండైన నారదుండు ధుర్వుని మహిమం గనుంగొని పర్చేతసస్తత్ర్ంబునందు వీణ వాయించుచు. 
 
 జోయ్తిశచ్కర్ం అంతా ఈ ధుర్వపదం చుటూట్ రాటకి కటిట్న గోవులా తిరుగుతూ ఉంటుందిట. ఆ ధుర్వపదం 
ఎటువంటిదంటే, మూడు లోకాలనీ పర్కాశింపచేసూత్ ఏనాటికీ పతనం కానిదీ, భగవంతుణిణ్ చేరుకోవాలనుకునేవారికి 
సుగమయ్ంబునై (భగవంతుణిణ్ చేరుకునే గమయ్ం ఇదే సుమా అని చెపుత్నన్టూట్). మరోచోట ఈ ధుర్వ పదం గురించి చెపూత్ 
అంటారు – ధుర్వుడు కోరుకునన్ వరంతో కలిపి; అనేక మాయావిశేషాలకీ కారణమైన నీ మోము అలా చూసూత్ ఉండడం 
తపప్ మరేమీ వదుద్ – జోయ్తిశచ్కర్ం ఎటునుంచి ఎటుతిరిగినా ధుర్వ నక్షతార్నికి వయ్తిరేక దిశలో వైకుంఠంలో శేషతలప్ంలో 
యోగనిదర్లో ఉనన్ విషుణ్వు కనిపిసూత్ ఉంటాడుట ధుర్వుడికి. ఈ మాయా విశేషాల గురించి, భగవంతుడి మోము గురించీ  
తాయ్గరాజు తన కీరత్నలలో అనన్ది కూడా ఇదే – నగుమోము కలవాని నా మనోహరుని, జగమేలు శూరిని జానకీ 
వరుని, సుజాఞ్న నిధిని సూరయ్లోచనుని; పరమ శాంత చితత్ సరోజ భవ వరదాఖిల జగదానందకారకా.  
  

పై వచనంలో మరో విశేషం ఉంది గమనించండి. ధుర్వుడికి దీక్ష ఇచిచ్ంది నారదుడే కదా? తన శిషుయ్డుకి బర్హమ్ 
జాఞ్నం కలిగితే ఏమిటాయనకి ఆనందం? పర్చేతసనుల యాగంలో వీణవాయిసూత్ చెపేప్ (పర్చేతసస్తత్ర్ంబునందు వీణ 
వాయించుచు; సతత్ర్ము – యజజ్ం) అంత విశేషమా? అవును విశేషమే. ఎపుప్డైతే తన శిషుయ్డు తనకంటే 
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గొపప్వాడయాయ్డో గురువుకనాన్ సంతోషించేవాడు మరొకడు ఉండబోడు కదా? ఈ విషయం మనం రామకృషుణ్ల – 
వివేకానందుల విషయంలో కూడా చూడవచుచ్. “ఎటువంటి విషయం వినాన్ నమమ్కం కలగపోతే విసిరి కొటట్ండి. ఆఖరికి 
భగవదీగ్త అయినా సరే. భగవదీగ్త కృషుణ్డు చెపాప్డా, వాయ్సుడు రాసాడా అనేది అనవసరం. కృషుణ్డు కాకపోతే 
మరొకరెవరో చెపిప్ ఉండొచుచ్. అది కాదు మనం గురుత్ంచుకోవాలిస్నది. అందులో చెపిప్నది మనం ఎంతవరకూ 
ఆచరించగలం?” అంటూ వివేకానందులు మాటాల్డితే రామకృషుణ్లు కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని చూసేవారుట.  
 
…. మైతేర్యుండు విదురునకుఁ జెపిప్న కర్మంబున శుకయోగి పరీకిష్తున కెఱింగించిన తెఱంగున సూతుండు 
శౌనకాదులకు వినిపించి వెండియు నిటల్నియె నటుల్ చెపిప్న మైతేర్యునిం గని విదురుం డిటల్నియె. 
 
 ఇదీ పురంజనోపాఖాయ్నం మొదలు బెటట్బోయే ముందు జరిగిన కధ. మొదటోల్ మహాభారత యుదాధ్నంతరం శీర్కృషణ్ 
నిరాయ్ణం తరావ్త తీరధ్యాతర్లకి బయలేద్రిన విదురుడికి మైతేర్య మహరిష్ చెపిప్నది. అలా మైతేర్యుడు చెపాప్డు అని 
శుకమహరిష్ పరికిష్తుత్తో అంటునాన్డు. ఈ కధంతా సూతుడు  శౌనకాదులకి చెపుత్నాన్డని పోతన వచనం. అంటే మనకి 
పోతన చెపిప్నది మూడో తరం కధ అనన్మాట.  
 
 ఈ కధంతా ఎకక్డ జరిగిందో చూసాం. నారదుడు పర్చేతసనులు చేసే యాగంలో. పరికిష్తుత్కో సందేహం.  
 

సీ.  అనఘాతమ్! నారదమునిపతి ధుర్వ చరి 
తర్ము పర్చేతసుల సతత్ర్ంబునందు 
నరిథ్మై గీరిత్ంచె నంటి; పర్చేతసు 
లన నెవవ్? రెవవ్రి తనయు? లెటిట్ 
వంశజుల? సతత్ర్ మెవవ్ల నను జేసి? ర 
ధవ్రమందు నిజకుల ధరమ్శీలు 
రగు పర్చేతసులచే యజియింపఁగాఁ బడె 
యజఞ్పూరుషుఁ డెటుట్ లచుయ్తాంఘిర్      [4-385] 
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తే.  భకిత్యుకుత్ఁడు విదిత సదాభ్గవతుఁడు 
దివిరి హరిపాదసేవా విధిపర్యుకత్ 
దేవదరశ్నుఁ డగు నటిట్ దివయ్యోగి 
నారదుం డెటుల్ గొనియాడె శౌరికథలు?      [4-385.1] 

 
 “ఈ పర్చేతసనులు ఎవరు? ఏ వంశసుథ్లు? ఎటువంటి యజఞ్ం చేసారు? అకక్డకి వెళిళ్న నారదుడు భగవంతుణిణ్ 
ఎలా కీరిత్ంచాడు? ఆ విషయాలనీన్ చెపుప్” అని అడుగుతునాన్డు మహరిష్ని. పై పదయ్ం లో ‘యజియింపగాబడె’ అంటే 
అరిచ్ంచంచబడిన; సతత్ర్ము – యజఞ్ం, యాగం; అచుయ్తాంఘిర్ (చుయ్తి, పతనము లేనివాడు - భగవంతుడు; అంఘిర్ – 
పాదాలు) భకిత్యుతుడు – భగవంతుడి పాదాలని సేవించేవాడు (నారదుడు).  
 

సీ.  చతురుఁ డాజనమ్ పర్శాంతుండు నిసస్ంగుఁ 
డును సమదరశ్నుండును ఘనుండు 
నై యాతమ్యందు లోకావళి, లోకంబు 
లందు నాతమ్ను జూచు చనఘమైన 
యనుపమయోగకిర్యా పావకాదగధ్ 
కరమ్ మలాశయ కలనఁ బేరిచ్ 
జడుని కైవడిఁ జీఁకు చందంబునను మూఢు 
పగిది నునమ్తుత్ని భంగిఁ జెవిటి      [4-388] 

 
తే.  వడువునను గానఁబడుచు సరవ్జుఞ్ఁడై పర్ 

శాంతకీల హుతాశను సరణిఁ బొలిచ్ 
సతత శాంతంబు నంచిత జాఞ్నమయము 
నైన బర్హమ్సవ్రూపంబు నాతమ్ఁ దలఁచి.      [4-388-1] 

 
 ధుర్వుడి కొడుకు ఉతక్లుడు. ఆయన తండిర్లాగే పర్శాంతమైన మనసు కలవాడు. యోగాభాయ్సంతో 
లోకాలనిన్ంటినీ తనలోనే చూసూత్ జడిడ్ మనిషిలా ఉండేవాడు. ఎపుప్డైతే మనసు ఆతమ్లోకి చూడడానికి అలవాటు 
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పడుతుందో అపుప్డది బయటకి చూడాడ్నికి ఇషట్పడదు అంటారు రామకృషుణ్లు. ఇదే రమణ మహరిష్ చెపేప్ ‘నేనెవరిన్?’ అనే 
శోధన. శీర్ రమణుల దగిగ్రకి ఎవరు వెళిళ్నా ఆయన ఎవరితో ఏదో పెదద్గా మాటాల్డినటూట్ దాఖలా లేదు. ‘మౌనంగా 
ఉండు అనీన్ అవే సరుద్కుంటాయ’ అని చెపప్డమే మనకి కనిపిసుత్ంది. అలా మిగతావారికి దూరంగా ఉంటే లోకానికి 
పనికిరాని వారికింద జమకటట్డం తెలిస్ందే కదా? అలాగే ఉతక్లుణిణ్ జమకటాట్రు.  
 

క. తనకంటె నితర మొక టెఱుఁ 
గని కతమున సారవ్భౌమకశీర్ఁ బొందన 
మనమునఁ గోరక యుండుటఁ 
గని కులవృదుధ్లును మంతిర్గణములు నంతన.    [4-389] 
 

 తనకంటే ఇతరం అనేది తెలియని ఈ ఉతక్లుడు (అహం బర్హామ్సిమ్, సరవ్ం ఖలివ్దం బర్హమ్ అని తెలిస్నవాడికి 
ఇంక రాజయ్లు ఎందుకు?) సారవ్భౌముడిగా ఉండడం అసంభవం. ఇకక్డో సరదా కధ – రాజయ్ం, సారవ్భౌమతవ్ం 
గురించి. కైక రాముణిణ్ రాజయ్ం వదులుకుని అడవులోల్కి వెళల్మంటే రాముడు లోలోపల నవువ్కునాన్టట్; ఎందుకంటే 
పధాన్లుగు లోకాలు తనవే అయీయ్, తానే సృషిట్ంచిన ఈ లోకాలోల్ని ఓ చినిన్ జగతుత్లో మరో చినన్ భూమిలో అతి చినన్ 
రాజాయ్నిన్ వదులుకోమంటోంది తన తలిల్ అని తెలిసి. అందుకే ‘ఓ అంతే కదా’ అనాన్టట్. సరే మళీళ్ కధలోకి వదాద్ం.  
ఉతక్లుడు రాజాయ్నికి పనికిరాడని ఆలోచించి కుల వృదుధ్లూ, మంతుర్లూ ఏం చేసారంటే.  
 
వ. అతని నునమ్తుత్నింగాఁ దెలసి తదనుజుం డైన వతస్రునికిఁ బటట్ంబు గటిట్రి; ఆ వతస్రునికి సరవ్రిథ్ యను భారయ్ 
యందుఁ బుషాప్రుణ్ండును, జందర్కేతుండును, నిషుండును, నూరుజ్ండును, వసువును, జయుండును నన నారువ్రు 
తనయులు గలిగిరి; అందుఁ బుషాప్రుణ్ం డనువానికిఁ బర్భయు దోషయు నను నిదద్ఱు భారయ్ లైరి; అందుఁ బర్భ 
యనుదానికిం బార్తరమ్ధయ్ందిన సాయంబు లను సుతతర్యంబును, దోష యను దానికిం బర్దోష నిశీథ వుయ్షుట్ లనువారు 
ముగుగ్రును బుటిట్రి; అందు వుయ్షుట్ం డనువానికిఁ బుషక్రిణి యను పతిన్ యందు సరవ్తేజుం డను సుతుండు పుటెట్; వానికి 
నాకూతి యను మహిషి వలనఁ జకుష్సస్ంజుఞ్ం డయిన మనువు జనియించె; వానికి నడవ్ల యను భారయ్ యందుఁ 
బురువును, గుతుస్ండును, దిర్తుండును, దుయ్మున్ండును, సతయ్వంతుండును, ఋతుండును, వర్తుండును, 
నగిన్షోఠ్ముండును, నతిరాతుర్ండును, సుదుయ్మున్ండును, శిబియును, నులుమ్కుండును నను పనిన్దధ్ఱు తనయులు గలిగిరి; 
అందు నులుమ్కునికిఁ బుషక్రిణి యనుదాని వలన నంగుండును, సుమనసుండును, ఖాయ్తియుఁ, గర్తువును, 
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నంగిరసుండును, గయుండును నను నారువ్రు గొడుకులు పుటిట్రి; అందు నంగునికి సునీథ యను ధరమ్పతిన్వలన వేనుం 
డను పుతుర్ం డుదయించిన.     [4-390] 
 
 ఇకక్డనుంచి ధుర్వుడి వంశం అంతా ఎలా కర్మంగా వృదిధ్ చెందుతోందనేది చెపుత్నాన్డు.  జడుడిగా ఉనన్ 
ఉతక్లుడిని తపిప్ంచి వాడి తముమ్డు (అనుజుండు) వతస్రుడికి పటట్ం కటాట్రు. ఈ వచనం లో ఆడా మగా పేరుల్ 
గమనించండి; విచితర్ంగా ఉంటాయి - పుషక్రిణి, ఉలుమ్కుండు, ఋతుండు, సుమనసుండు, సునీథ, ఖాయ్తి, పార్తరుమ్డు, 
మధయ్ందినం, సాయండు (పగలు మధాయ్హన్ం సాయంతర్ం). ఈ ధుర్వ వంశం అలా సాగి సాగి అంగుడనే ఆయనకి 
చేరింది. ఆ అంగుడికి సునీథ అనే ఆవిడవలల్ వేనుడు పుటాట్డు.  
 
 ధుర్వుడంతటి వాడి వంశంలో పుటిట్న వేనుడు ఎటువంటివాడు? అసలు ధుర్వుడితో పోలేచ్ మనిషేనా? ఇవనీన్ 
సగరుడి వంశంలో జరిగిన కధతో పోలిచ్ చూసుకోవచుచ్. ఇదంతా ముందు వాయ్సాలోల్ చూదాద్ం.     
     పోతన భాగవతం ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)      
COMMENTS 

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

