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49 వ భాగం
దుషయ్ంతుడి చరి – 1
సూరయ్వంశం గురించి వివరించాక ఇపుప్డు శుక మహరిష్ చందర్వంశం గురించి పరీకిష్తుత్కి చెపప్డం మొదలుపెడుతునాన్డు. అందులో వచేచ్దే ఈ
దుషయ్ంతుడి చరితర్. దుషయ్ంతుడు వేటకని వెళిళ్ శకుంతలని పెళిళ్ చేసుకోవడం, ఆ తరావ్త ఆవిడెవరో మరిచ్పోయి పుటిట్న పిలాల్డితో తన రాజాయ్నికి వసేత్
ఆవిడెవరో తెలియదనడం అనీన్ ఇందులోవే. ఇంతకుముందో సారి మహాలకీష్ ఆవిరాభ్వం లో చెపిప్నటుట్గా పోతన పొంగి పొరలే భకిత్ తోటే కాక పేర్మ
కధలు కూడా అదుభ్తంగా, హుందాగా రాయగలడు అనిపిసుత్ంది ఇందులో.
క.

భారత! నీవు జనించిన
పూరుని వంశంబునందుఁ బుటిట్నవారిం
జారు యశోలంకారుల
[9-592]

ధీరుల వినిపింతు నధిక తేజోధనులన.

వ. పూరునకు జనమేజయుండు, జనమేజయునకుఁ బార్చీనావ్ంసుండు, నా పార్చీనావ్ంసునకుఁ బర్విరోధనమనుయ్వు, నతనికిఁ జారువుఁ బుటిట్; రా
చారువునకు సుదుయ్వు, సుదుయ్వునకు బహుగతుండును, బహుగతునకు శరాయ్తియు, శరాయ్తికి సంయాతియు, సంయాతికి రౌదార్శువ్ండును, రౌదార్శువ్నకు
ఘృతాచి యను నచచ్రలేమ యందు ఋతేపువుఁ, గకేష్పువు, సథ్లేపువుఁ, గృతేపువు, జలేపువు, సనన్తేపువు, సతేయ్పువు, ధరేమ్పువు, వర్తేపువు, వనేపువు నను
వారు జగదాతమ్భూతుండైన పార్ణునకు నిందిర్యంబుల చందంబునఁ బదుగురు గొడుకులు జనిమ్ంచి; రందు ఋతేపువునకు నంతిసారుండును,
నంతిసారునకు సుమతియు, ధుర్వుండు, నపర్తిరథుండునన మువువ్రు పుటిట్; రందు నపర్తిరథునికిఁ గణువ్ండును, గణువ్నికి మేధాతిథియు, నతనికి
బర్సక్ందుండు మొదలగు బార్హమ్ణులును జనిమ్ంచి; రా సుమతికి రైభుయ్ండు పుటెట్; రైభుయ్నకు దుషయ్ంతుడు పుటెట్.
[9-593]
యయాతి కొడుకు పూరువు. ఆయన తండిర్కి తన యవవ్నం ఇచిచ్ చివరిలో తండిర్ దగిగ్రున్ంచి రాజయ్ం పుచుచ్కునన్వాడు. పూరువు పుటిట్న
వంశంలోనే పాండవులూ పరీకిష్తూత్, పుటిట్నది కదా? అందులో వంశం విసత్రించి రైభుయ్డిదాకా వచిచ్ంది. అకక్డ రైభుయ్డికి పుటిట్నవాడే దుషయ్ంతుడు. పై
వచనం లో పేరుల్ ఓ సారి చూడండి; పది మంది కొడుకులకీ రౌదార్శువ్డు ఎలా పెటాట్డో పేరుల్. వాళుళ్ పార్ణులకి ఉండే ఇందిర్యాలలాగ పుటాట్రుట. ఈ
వచనంలో చెపిప్న జనమేజయుడు, పరీకిష్తుత్ కొడుకు జనమేజయుడి వేరు. కొనిన్ పేరుల్ ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి అలా వసూత్ండడం మనకి
ఎపప్టున్ంచో తెలిసినదే.
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క.

పారావారపరీతో
దార ధరాభారదక్ష దకిష్ణహసత్
శీర్ రాజిలల్ఁగ నొకనాఁ
డా రాజేందుర్ండు వేఁటయం దభిరతుఁడై.

[9-594]

ఈ దుషయ్ంతుడు ఓ రోజు వేటకి బయలేద్రాడు. ఈ రాజు ఎటువంటివాడో చెపుత్నాన్డు ఈ పదయ్ంలో. నాలుగు చెరగులా సముదర్మే హదుద్లా ఉండే
తన రాజాయ్నిన్ పర్సశత్మైన కుడిచేతోత్ పాలించేవాడు.
క.

గండక కంఠీరవ భే
రుండ శశవాయ్ళ కోల రోహిష రురు వే
దండవాయ్ఘర్ మృగాదన
చండ శరభ శలయ్ భలల్ చమరాటవులన.

[9-595]

ఈ అడవి ఎటువంటి మృగాలతో నిండి ఉంది? గండక (ఖడగ్మృగము); కంఠీరవ (సింహము), భేరుండ (గండ భేరుండములు); శశ
(కుందేలు); వాయ్ళ (పాము); కోల (అడవి పందులు); రోహిష (కొండగొఱెఱ్); రురు (లేళుళ్); వేదండ (ఏనుగులు); వాయ్ఘర్ (పెదద్పులులు); మృగాదన
(సివంగి); చండ (పులులు); శరభ (శరభము - సింహమును చంపునది); శలయ్ (ఏదుపందులు); భలల్ (భలూల్కము); చమర (చమరీ మృగము).
అయితే ఇందులో వాడిన తెలుగు పదాలు కొనిన్ గజేందర్ మోక్షంలో, హిరణయ్కశిపుడి కధలో, నృసింహావతారంలో గమనించవచుచ్. శశ అంటే కుందేలు,
శశి (తెలల్ని) అంటే చందుర్డు అనే అరాధ్లునాన్యి. విషుణ్వు ని కీరిత్ంచే “శుకాల్ంబరధరం విషుణ్ం శశివరణ్ం చతురుభ్జం” అనే శోల్కంలో శశి వరణ్ం ఇదే. ఈ
పదయ్ంలో చెపిప్న మిగతా మనకి తెలియని జంతువులని మనసులో ఊహించుకోవలిస్ందే. అడవులు కొటుట్కుంటూ పోతునాన్ం కనక ఇందులో ఉండే
జంతువులలో సగానికి సగం మనకి తెలియడానికి ఆసాక్రం లేకపోతే తపుప్ మనదే.
జంతువుల పేరుల్ తపప్ మరో తెలుగు పదం వాడకుండా పోతన ఈ పదయ్ం కందం వృతత్ంలో ఎలా సరిపెటాట్డో గమనించారా? నాకు తెలుగు
వచుచ్ అనేవాళుళ్ కూడా ఇందులో అనిన్ పదాలకి అరాధ్లు చెపప్గలరా అంటే అనుమానమే.
క.

చపుప్డు చేయుచు మృగముల
రొపుప్చు నీరముల యందు రోయుచు వలలం
దిర్పుప్కొని పడఁగఁ బోవుచుఁ
దపప్క వేర్యుచును వేఁటతమకం బొపప్న.

[9-596]

పెదద్ పెదద్ చపుప్ళుళ్ చేసూత్ జంతువులని తరుముతూ వలలు పనిన్ అనిన్విధాలుగా మొతాత్నికి వేట తమకం తీరేలాగ అడవి అంతా తిరుగుతునాన్డు.
ఎలా తిరుగుతునాన్డు?
క.
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మృగలాంఛన సనిన్భుండు మృగయాతురుఁడై
మృగయులు గొందఱు గొలువఁగ
మృగరాజపరాకర్మంబు మెఱయఁగ వచెచ్న.

[9-597]

మృగయూధంబుల వెంట అంటే జంతువుల సమూహాల కూడా వెళాళ్డు, మృగలాంఛన సనిన్భుడు. మృగలాంఛన సనిన్భుడు అంటే లేడి
అలంకారంగా ఉనన్వాడు – చందుర్డు; అంటే చందుర్డితో సమానమైన దుషయ్ంతుడు. చందర్వంశం వాడు కదా, అందుకే ఆ పర్యోగం. ఎలా వెళాళ్డు?
మృగయాతురుడై (వేటలో ఆసకిత్తో), మృగయులు గొందరుగొలువగ - మరికొంతమంది వేటగాళుళ్ కూడా వసూత్ండగా. అపుప్డాయన పరాకర్మం ఎలా
ఉందంటే మృగరాజ (సింహం) పరాకర్మం లాగా ఉందిట. మృగం అనే ఒకే పదానిన్ నాలుగు పాదాలోల్ అయిదు అరాధ్లు వచేచ్లా ఎలా రాసాడో
చూసారా?
వ. ఇటుల్ వచిచ్వచిచ్ దైవయోగంబునఁ గణవ్మహాముని తపోవనంబు చేరం జని.

[9-598]

అలా వేటాడుతూ కణవ్ మహాముని ఆశర్మం చేరువలోకి వచాచ్డు. అంటే ఫలానా చోట ఒక చకక్ని చుకక్ ఉంది, ఆవిడిన్ ఎలాగోలా
అనుభవించాలి, దాని కోసం ఈ వేట పెటుట్కుందాం అని - ఈ రోజులోల్ చలామణీ అయేయ్ పెదద్మనుషులాల్ అనీన్ ఓ పర్కారం పర్ణాలిక వేసుకుని - అడవికి
రాలేదు. వేట కోసం వచాచ్డు. దైవ యోగం చేత ఇలా ఆశర్మంలోకి రావడం కుదిరింది.
ఇంతవరకూ చదివితే మనకి కొనిన్ విషయాలు తెలుసాత్యి.

ఆ రోజులోల్ రాజులు వేట కోసం వెళిళ్నా ఇషట్ం వచిచ్నటూట్ కనపడిన అనిన్

జంతువులనీ చంపేసి వాటి జాతులిన్ అంతరించే అంత వేట చేసేవారు కాదు. అడవులోల్, ఆశర్మాలలో ఎవరైనా మునులుంటే వాళల్ని పర్శాంతంగా
ఉండనిచేచ్వారు; ఎవరి పరిధులోల్ వారు హాయిగా ఉండేవారు. ఇవనీన్ ఒక ఎతుత్ అయితే రాజు అనేవాడు రాజయ్ం చేసినంతకాలం చేసి తరావ్త తపప్నిసరిగా
వానపర్సథ్ం అనేదానిన్ సీవ్కరించడానికి అడవులు అనే వాటిని తపప్నిసరిగా కాపాడుకునేవారు. ఎందుకంటే భగవంతుడనే వాడు ఒకడునాన్డనీ, ఆయనిన్
చేరుకోవడం తమ కరత్వయ్ం అనీ నమమ్డం వలాల్, జీవితంలో నాలుగు ధరామ్లూ పాటించాలనే ఉతుస్కత వలాల్ను. ఉతత్రోతత్రా ఇవనీన్ మారి భగవంతుణిణ్
దరిశ్ంచడానికి అడవులోల్కి వెళల్కక్రేల్దనీ ఎకక్డునాన్ ఆయన కనపడతాడనీ మొదలుపెటిట్ చివరకి అసలు భగవంతుడనేవాడే లేడనే ఆలోచనలూ, మనుషులోల్
వైషమాయ్లూ, వాటిలోంచి అనేకానేక సప్రధ్లూ పుటుట్కొచాచ్యి. దానితోటే జనభా పెరగడం, అడవులంటే లెకక్లేకపోవడం, వాటిని నాశనం చేసుకోవడం
జరుగుతోంది. వింత ఏమిటంటే ఇవనీన్ మన కళళ్ ఎదురుగా జరుగుతునాన్ మనందరం నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్ ఏమీ చేయ(లే)క పోవడం.
సీ.

ఉరుతర శార్ంతాహి యుగళంబులకుఁ బింఛ;
ముల విసరెడి కేకిముఖయ్ములను
గరుణతో మదయుకత్ కలభంబులకు మేఁత;
లిడుచు ముదాద్డు మృగేందర్ములును
ఘనమృగాదనములు గాపుగా లేళళ్తో;
రతులు సాగించు సారంగములను
నునుపుగా హోమధేనువుల కంఠంబులు;
దువువ్చు నాడు శారూద్లములను
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తే.

దార కలహించు నుందురు దంపతులకు
మైతిర్ నంకించు మారాజ్లమలల్ములను
మతిని జాతివైరంబులు మాని యిటుల్
గలసి కీర్డించు మృగములఁ గాంచె నతఁడు.

[9-599.1]

అలా ఆశర్మం దగిగ్రోల్కి వచిచ్న దుషయ్ంతుడికి సహజమైన శతుర్భావాలు విడిచిన జంతువులు కనిపించాయి. అవి ఎలాంటివి? అలసిన పాములకి
పురులు విపిప్ పింఛాలతో గాలి విసిరే నెమళుళ్; మదించిన ఏనుగు గునన్లకి జాలితో ఆకులూ అలములు పెడుతునన్ సింహాలు; జతకటేట్ జింకలకి కాపలా
ఉండే సివంగులు ; మృదువుగా హోమధేనువుల మెడలను రాసూత్ ఆడుకొనే పులులు; పోటాల్డుకుంటునన్ ఉడుత జంటలకు పొతుత్ కుదురేచ్ పిలుల్లు; ఇలా
సకల జంతువులు కలసిమెలసి తిరగడం దుషయ్ంతుడు చూసాడు.
ఈ పదయ్ంలో చెపిప్నటుట్ అసలు మృగాలు అనేవి ఎకక్డైనా అలా కలిసి మెలిసి సంచరిసాత్యా అనే పర్శన్ రావడం సహజం. దీనికి రెండు
ఉదాహరణలు చెపుప్కోవచుచ్. మొదటిది బుదుధ్డి జీవితంలో జరిగిన అంగుళిమాళుడి గురించి. “ఫలానా చోట అడవిలో అంగుళిమాళుడు ఉనాన్డు అటు
వెళల్కండి సావ్మీ” అంటే, “మరేం ఫరావ్లేదు” అని అటువేపు కావాలని వెళిళ్ ఆ అంగుళిమాళుణిణ్ కలుసాత్డు బుదుద్డు. ఈ అంగుళిమాళుడనే వాడు
పుటిట్నపుప్డు మంచివాడే. కానీ ఓ గురువు దగిగ్ర విదయ్ నేరుచ్కుంటూంటే ఆ గురువుగారి భారయ్ వీణిణ్ మిగతా వారి కనాన్ బాగా చూసేది. ఇది మిగతావాళళ్కి
కిటట్క గురువుకి చెపాప్రు. ఆయనకి మాతస్రయ్ం పుటుట్కొచిచ్ గురుదకిష్ణ కింద వంద మందిని చంపి వాళళ్ బొటనవేళల్తో హారం చేసి ఇమమ్నాన్డుట. అలా ఈ
మంచి కురార్డు పర్జలని చంపుతూ తొంభై తొమిమ్ది వేళుళ్ సంపాదించాడు. ఇంకొకక్టి కూడితే వందా పూరిత్ అయియ్ దకిష్ణ అయిపోతుందనుకుంటూండగా
బుదుధ్డు అటువైపు రావడం జరిగింది. మరోసారి పైన చెపిప్న వచనం (9-598) చదివితే బుధుధ్డు అటువైపు అదే సమయంలో ఎందుకొచాచ్డో అరధ్ం
అవుతుంది మనకి.
అలా వచిచ్న బుధుధ్డు అంగుళిమాళుడితో ‘ఆ దూరంగా ఉనన్ చెటుట్నుంచి ఒక ఆకు తెచిచ్పెడతావా?’ అని అడిగేడుట. సరే అని ఆకు తెంపి
తెచిచ్పెటాట్డు అంగుళిమాళుడు. “బాగుంది, మరోచినన్ సహాయం చేయి. ఈ ఆకు తీసుకెళిళ్ మళీళ్ తెచిచ్న చోటే ఆ చెటుట్కు తగిలించేసి రా” అనాన్డుట
బుధుద్డు. అదెలా కుదురుతుందో అరధ్ంకాక దికుక్లు చూసూత్ంటే అపుప్డు చెపాప్డుట బుధుధ్డు, “చూసావు కదా, నువువ్ చేసే కరమ్లనీన్ ఇటువంటివే.
మనుషులని చంపడం, వారి బొటనవేళుళ్ తీయడం సులభమే, కానీ మళీళ్ వాళళ్ని బతికించడం, ఆ వేళళ్ని అతికించడం సాధయ్ం అవుతుందా? ఓ సారి
పాపం మూటకటుట్కునాన్క అది వదలడం ఎంత కషట్మో అరధ్ం అయిందా?” ఇది వినాన్క “మరి గురు దకిష్ణ తీరేదెలా?” అని అడిగాడుట అంగుళిమాళుడు.
ఇలా మనుషులిన్ చంపి బొటన వేళల్ని తీసుకురమమ్నేవాడు అసలు గురువేకాదనీ, అహింస అనేదే పరమోతత్మమైన ధరమ్మనీ చెపాప్క ఆ రోజునుంచే
సనయ్సించి బుదిధ్డి శిషుయ్డయాయ్డు అంగుళిమాళుడు.
అయితే ఎంతకాలం సనాయ్సిలా ఉనాన్, గతంలో చేసిన పనులవలల్ తనలోంచి తపుప్ చేసిన భావన పోవటం లేదని మొరపెటుట్కునన్పుప్డు పర్తీసారి
బుదుధ్డు చెపేప్వాడుట – గత కరమ్లని మారచ్డం సాధయ్ం కాదు కానీ ముందు ముందు చెడు కరమ్ చేయకుండా ఉండడం, పాత కరమ్లనుంచి విముకిత్ కోసం
పాటుపడడం ఉతత్మం అని. చివరిలో అంగుళిమాళుడు సనాయ్సిగా మారాడని విని అతనిన్ అందరూ రాళళ్తో కొటిట్ బహిరంగంగా చంపినపుప్డు కూడా
అంగుళిమాళుడు సహనంతోటే ఎవరీన్ ఏమీ అనకుండా ఊరుకుని బుదుధ్డిన్ తలుచ్కుంటూ చచిచ్పోయాడని చెపాత్రు.
రెండోది రమణుల ఆశర్మంలో ఆయన పాములూ, కోతులూ, అరుణాచలం దగిగ్ర అడవులోల్ చిరుతపులులూ, అనేకానేక జంతువులతో సహా అనీన్
సఖయ్ంగా ఉండేవారు అని చెపప్డం మనం వినన్దే.
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శిషుయ్లైపోయేవారుట. అంటే వారి తపఃశశ్కిత్ అటువంటిది. బుదుధ్డు, రమణుల వారి విషయంలో ఎందుకలా జరుగుతుంది మరి మనం ఉండే ఊరిలో మన
ఇంటోల్ ఎందుకలా జరగదు అనేదానికి చినన్ ఉదాహరణ చెపుప్కోవచుచ్. ఎకిక్రాల భరదావ్జ గారు చింతపలిల్ అడవులోల్ ఉండే పాకలపాటి గురువు గారిగా
పిలువబడే దామరాజు వెంకటార్వు గారిన్ కలిసినపుప్డు అడిగారుట – “ఈ అడవిలో ఒకక్రూ ఉంటునాన్రు కదా మీకు భయం వేయదా?” అని. దానికి
వచిచ్న సమాధానం, “అసలు నాకు భయం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు.” ఈయన మరోసారి అడిగారు, “మరి మాకందరికీ భయం ఎందుకొసోత్ంది?”
దీనికి వచిచ్న దీటైన సమాధానం “వేరు అనిపించడం వలల్.” అంటే నేను వేరు, మీరు వేరు, ఆయన వేరు, ఈవిడ వేరు, పులి వేరు, సింహంవేరు, ఇలా
విభజించుకుంటూ పోతే ఎవరికి వారే యమునా తీరే. కానీ సతయ్ం అనేది ఏమి చెపోత్ంది? “ఆతమ్వతస్రవ్భూతాని.”
పర్పంచంలో అనిన్ పార్ణులోల్ ఉనన్ది ఒకటే ఆతమ్. ఎవరూ మరొకరున్ంచి వేరుగా లేరు. మరి అది ఎలా తెలుసుత్ంది? కళుళ్మూసుకుని రమణులు
చెపిప్నటూట్, “నేనెవరిని” అని తెలుసుకోవడం వలల్. అది ఒకసారి తెలియగానే భయం అనేది మాయమౌతుంది. అపుప్డు “నేను” అనేది లేదు. అది తెలిసిన
వాళేళ్ “భయం” పోయి ఇతరులకి “అభయం” ఇవవ్గలరు. దీనేన్ రామకృషుణ్లు అంటారు. ఆవు “హంబా, హంబా’ అనన్ంతకాలం అది అలాగే ఉంటూ
ఉంది. ఎపుప్డైతే “నేను” అనడం పోగొటుట్కుని దాని చరమ్ం డోలుగా కటిట్నపుప్డు “తూహూ, తూహూ” - నేను కాదు నువేవ్ అంటుందో అపుప్డు కానీ
దానికి విముకిత్ లేదు. అందువలల్ ఈ “నేను” అనేది వదిలించుకుంటే అపుప్డు మన ఇంటోల్, మన ఊళోళ్ కూడా ఇటువంటివి జరగడం గమనించవచుచ్.
దీనినే ముందు వాయ్సాలోల్ అనేక సారుల్ చెపుప్కునాన్ం, “హరి మయము విశవ్మంతయు, హరి విశవ్మయిండు..” అని.
చదువుకోవడానికి ఇదంతా బాగానే ఉందండి, నాకంత తీరిక లేదు; ఓ గురువుగారొచిచ్ మరి శీర్రామకృషుణ్లు వివేకానంద గారికి చేయి తలమీద
పెటిట్ తపఃశశ్కిత్ అంతా ధారపోసినటుట్గా నాకూ, మీకూ, మనందరికీ ఆతమ్ జాఞ్నం ఒకక్ నిముషంలో ఎందుకు ఇవవ్రు ఈ పేరునన్ సావ్ములందరూ? మంచి
పర్శేన్. ఇచేచ్ ఆయన రామకృషుణ్లైతే ఆయన దీటైన నరేందుర్డు ఎకక్డునాన్డా, ఎపుప్డు నా దగిగ్రకి వసాత్డా అని కాసుకుని కూరుచ్ంటాడు కానీ అందరికీ
తేరగా ఎందుకివావ్లి తను అతి పర్యాసతో సంపాదించిన తపఃశశ్కిత్? ఏళళ్ తరబడి కఠోర శర్మ చేసి సంపాదించిన తపఃశశ్కిత్ ఆయన ఇసాత్ననాన్ తటుట్కునే
శకిత్ మనకి ఉందా? అసలే తీరిక లేని మనుషులం కదా, పోనీ ఎలాగో ఒకలాగ వాళుళ్ ఇచిచ్నా మనం ఆ శకిత్ని సరిగాగ్ – పర్పంచం కోసం నిసావ్రధ్ంగా వాడగలమా? అనిన్ంటికీ మించి అసలు మనం దానికి అరుహ్లమా? వీటికి సమాధానాలు రావాలంటే చేయవలిస్న ఒకేఒక పని “నేనెవరిని?” అని
పర్శిన్ంచుకోవడం, కళుళ్ మూసుకుని శోధించి దానికి సమాధానం తెలుసుకోవడం. మొతత్ం భాగవతం అంతా చెపేప్ది ఇదే.
పోతన భాగవతం ఇంటరెన్టోల్ ఇకక్డ చూడవచుచ్: http://telugubhagavatam.org/

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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