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51 వ భాగం
దుషయ్ంతుడి చరి – 3
దుషయ్ంతుడు ఇలా అడవికి వేటలో వచిచ్ కణావ్శర్మంలో అదుభ్తాలనీన్ చూసాక శకుంతల కనిపించింది కదా? ఆవిడని చూసాక రాకుమారిలా
ఉంది కానీ ఇకక్డ అడవిలో ఎందుకు ఇలా ఉందో అనే సందేహం వచిచ్ంది. వెళిళ్ అడిగాడు పేరు ఏమిటి, ఇకక్డ ఇలా వంటరిగా ఎందుకు ఉనాన్వు అని.
వ. అని పలుకుచునన్ రాజకుమారుని వదనచందిర్కారసంబు నేతర్ చకోరంబులవలనం దార్వుచు, నయుయ్విద విభార్ంతయై యునన్ సమయంబున.
[9-614]
క.

కంఠేకాలునిచేతం
గుంఠితుఁడగు టెటుల్ మరుఁడు? కుసుమాసత్రంబుల
లుంఠించి గుణనినాదము
[9-615]

ఠంఠమమ్న బాల నేసె ఠవఠవ గదురన.

మరుడు (మనమ్ధుడు) ఈ సమయంలో పుషప్బాణాలు ఒకొక్కక్టిగా తీసి “ఠం, ఠం” అనే శబద్ంతో శకుంతల టక టక మని (ఠవ ఠవ గదురన)
మీద సంధించాడు (లుంఠించి). మరి మనమ్ధుడు శివుడి వలల్ (కంఠేకాలుడు – నలల్టి కంఠం ఉనన్వాడు; హాలాహలం అనే విషం వలల్ కంఠం
నలల్బడినవాడు - శంకరుడు) దహింపబడాడ్డు (కుంఠితుడగు) అనేది ఎలా నమమ్గలం? అంటే దుషయ్ంతుణిణ్ చూసిన శకుంతలకి కూడా ఆయనమీద
ఇషట్ం ఏరప్డింది.
ఇంతటి సందరభ్ంలో కూడా సరదాగా నవువ్ తెపిప్ంచే పదయ్ం రాయడం పోతనకే దకుక్తుంది. ఇటువంటి పదాయ్లలో పోతనలోని అసలు సిసలు
శివభకుత్డు బయటకొచిచ్ మనకి కనిపిసూత్ ఉంటాడు. రాముడు భావగతం రాయమనాన్డు కదా అని తన ఇషట్దైవానిన్ మనసులోంచి తుడిచేయలేదు పోతన.
ఈ పదయ్ంలో “ఠ” అనే అక్షరానిన్ పోతన ఎలా వాడాడో గమనించారా? ముందు వామనావతారం వాయ్సాలోల్ కూడా పోతన “క్ష, ఱ, ణ” అక్షరాలని వాడి
పదాయ్లని రాయడం చూసాం (పర్కీష్ణ దివిజ వలల్భ రకాష్పరతంతుర్ఁ డగుచు … [8-525], వెఱచుచు వంగుచు వార్లుచు నఱిముఱిఁ గబురులకుఁ జనుచు
.. [8-538], సురలోక సముదధ్రణము నిరతశీర్కరణ మఖిల నిగమాంతాలం కరణము … [8-605]). అసలు మనం పూరిత్గా మరిచ్పోయి తెలుగులోంచి
తీసేసిన ఌ, ౡ అనే అక్షరాలతో కూడా పోతన పదాయ్లు రాసినా మనం ఆశచ్రయ్పోవకక్రేల్దు. పోతన కవితా పటిమ అటువంటిది. ఆయన తెలుగు
సాహితయ్ంలో అక్షయ సమోమ్హనాసత్ర తూణీరుడు మొదటోల్నే చెపిప్నటుట్గా.
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వ. ఇటుల్ వలరాచవాని కొర్వివ్రికోలలవేఁడిమిఁ దాలిమిపోఁడిమి చెడి, యా వాలుఁగంటి యిటల్నియె. [9-616]
ఈ చినన్ “తెలుగు” వాకాయ్నికి అరధ్ం చదివే ముందు అసలు ఈ వచనం ఏం చెపోత్ందో మనలో ఎంతమందిమి చెపప్గలం? వలచరానివాడు
(మనమ్ధుడు), కొర్వివ్రికోలలవేడిమి (కొవువ్తో ఉనన్, విరి = పూల, కోలలు = బాణాలు, వేడిమి), దాలిమిపోడిమి చెడి (తాలిమి = ఓరుప్, పోడిమి = నేరుప్,
కోలోప్యి); అంటే దుషయ్ంతుడి మీద ఏరప్డడ్ ఇషట్ం వలల్ మనసు ఆయనమీద పోగొటుట్కుని ఇలా అంది.
మ.

"అనివారయ్పర్భ మునున్ మేనకయు విశావ్మితర్భూభరత్యుం
గని; రా మేనక డించిపోయెనడవిం; గణువ్ండు ననిన్ంతగా
మనిచెన; సరవ్ము నామునీందుర్ఁ డెఱుఁగున; మదాభ్గధేయంబునన
నినుఁగంటిం బిదపం గృతారథ్ నగుచున నేఁడీ వనాంతంబునన.

[9-617]

అమోఘమైన కీరిత్తో ననున్ విశావ్మితృడు, మేనక కనాన్రు. వాళుళ్ విడిచిపోయాక కణువ్డు ననున్ ఇలా పెంచాడు ఇకక్డే. అనిన్ విషయాలూ
ఆయన చెపాత్రు. ఇనాన్ళళ్కి నేను మిమమ్లిన్ చూడగలిగాను. ఇకక్డ తన తండిర్ అయిన విశావ్మితృణిణ్ మేనక ఏమంటోంది? భూభరత్, అంటే రాజు.
మొదటోల్ దుషయ్ంతుడికి కలిగిన సందేహానికి సమాధానం చెపోత్ంది, నేను రాజుకి పుటిట్నదానినే, రాకుమారినే సుమా అని.
క.

నీ వారము పర్జలేమును
నీవారము పూజగొనుము నిలువుము నీవున
నీవారును మా యింటను
నీవారానన్ంబుగొనుఁడు నేఁడు నరేందార్! "

[9-618]

మేము కూడా మీ పర్జలకిందే లెకక్, ఇకక్డ మా అతిధయ్ం సీవ్కరించవచుచ్ అని చెపోత్ంది శకుంతల. ఈ పదయ్ం లో “నీవార” అనేదానిన్ నాలుగు
పాదాలోల్ ఎలా చకక్గా వాడాడో గమనించారా? ఒకే రకం అక్షరాలతో పదాలతో ఇలా రకరకాల అరాధ్లు తీసూత్ వాడడం యమకాలంకారం అంటారు.
ఇలాంటివి మొతత్ం పోతన భాగవతంలో పదుల, వందల సంఖయ్లోల్ చూడవచుచ్.
వ. అని పలికిన, దుషయ్ంతుండు మెచిచ్, మచెచ్కంటి యిచచ్ యెఱింగి యిటల్నియె.
ఆ.

[9-619]

"రాజతనయ వగుదు రాజీవదళనేతర్!
మాట నిజము లోనిమాటలేదు
తనకు సదృశుఁడయిన తరుణునిఁ గైకొంట
రాజసుతకుఁ దగవు రాజవదన! "

[9-620]

ఈ మాటలు వినన్ దుషయ్ంతుడికి సందేహం తీరిపోయింది. నా మనసులో అనుకునన్టేట్ నువువ్ రాజకుమారివినే ననన్మాట. క్షతిర్య కనయ్లు వాళళ్
ఇషట్ం వచిచ్నవాళల్ని వివాహం చేసుకోవడం సమమ్తమే కదా అనాన్డు. పై వచనంలో మచెచ్కంటి అంటే? మతస్య్ము అంటే చేప కదా? వికృతిలో మచెచ్ము
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అనుకుంటే మచెచ్కంటి అనేది చేపకనులు కలది – శకుంతల అని తేలుతుంది. తెలుగు ఇంత కషట్మా అరధ్ం చేసుకోవడం అనిపిసోత్ందా? మరి ఈ పదాయ్లు
పోతన వేసే బర్హామ్సాత్ర్లు కదా అందువలల్ మనలాంటి వాళళ్కి ఆ అసత్రసంపద సులభంగా అరధ్మవడం కషట్ం.
క.

బంధురయశుఁడు జగనున్త
సంధుఁడు దుషయ్ంతుఁ డుచిత సమయజుఞ్ండై
గంధగజగమన నపుప్డు
గాంధరవ్విధిన వరించె గహనాంతమునన.

[9-622]

అలా తనని ఇషట్పడిన శకుంతలని బంధురయశుడు (చకక్టి కీరిత్ కలవాడు), జగనున్త సంధుడు (లోకం చేత కీరిత్ంపబడేవాడు) అయిన
దుషయ్ంతుడి గాంధరవ్విధిన వివాహం చేసుకునాన్డు.
కధ పర్కారం రాజుగారు వెళిళ్పోయారు వెనకిక్ శకుంతలని పిలిపిసాత్నని చెపాప్డని కొంతమందీ, అసలు ఆయనకి ఈ శకుంతల ఎవరో
మరోసారి గురేత్లేదని కొంతమందీ రాసారు. మనం ఆ వివాదాల జోలికి పోకుండా పోతన రాసిన భాగవతం కధమీద దృషిట్ సారిదాద్ం. ఇలా వెళిళ్పోయాక
శకుంతలకి ఓ భరతుడనే కురర్వాడు పుటాట్డు. వాడెటువంటివాడు?
క.

కుంఠితుఁడుగాక వాఁడు
తక్ంఠం దన పినన్నాఁడె కణవ్వనచర
తక్ంఠీరవ ముఖయ్ంబుల
కంఠములం బటిట్ యడుచుఁ; గటుట్న; విడుచున.

[9-624]

పసితనంలోనే సింహాల కంఠాలు పటుట్కుని లొంగదీసుకునేవాడు. మరో సారి “ఠ” అక్షరం ఎలా వాడాడో తెలుసోత్ంది కదా ఈ పదయ్ంలో?
(కుంఠితుఁడుగాక = మొకక్పోని ధైరయ్ంతో, వాడుతక్ంఠం = వాడు, ఉతక్ంఠముతో, కంఠీరవము = సింహము). ఇలా పెరుగుతునాన్డు కురార్డు
ఆశర్మంలో. ఇదంతా కణువ్డు చూసాడు. ఇంక వీళిళ్దద్రూ ఇకక్డ ఉండ కూడదు; రాజు దగిగ్రకి పంపిదాద్మని నిశచ్యించుకుని శకుంతలతో చెపుత్నాన్డు.
ఉ.

"పటట్పురాజు నీ మగఁడు; పాపఁడు ననిన్ట నెకుక్ డంతకుం;
బటట్పుదేవివై గఱువ బాగున నుండక పాఱువారితో
గటుట్వనంబులో నవయఁగాఁ బనిలే దిటఁ దరిల్పోఁగదే
పుటిట్న యిండల్ మానినులు పోరచిగా ననిశంబు నుందురే? "

[9-626]

మీ ఆయన మహారాజు. నీ కురార్డు చూసేత్ అదుభ్తంగా అనిన్ంటిలోనూ అందెవేసిన చెయియ్లా పెరుగుతునాన్డు. పటట్పురాణివై ఉండాలిస్నదానివి
ఇకక్డ ఆశర్మంలో, పరాయివారితో, అడవులోల్ ఉండడం అనవసరం. అలా అనిన్ రాజు దగగ్రకి పంపించాడు.
క.

"ఆ పినన్వాని నతుల
వాయ్పారు నుదారు వైషణ్వాంశోదభ్వునిం
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జూపెద" నంచు శకుంతల
భూపాలునికడకు వచెచ్ఁ బుతుర్ని గొనుచున.

[9-628]

శకుంతల అలా భరతుణిణ్ తీసుకొచిచ్ దుషయ్ంతుడి దగిగ్రకి వచిచ్ంది. ఆ కురర్వాడు సాకాష్తూత్ వైషణ్వాంశతో పుటిట్నవాడు. వీణిణ్ చూపించి
దుషయ్ంతుడికి చెపాత్ను తానెవరో అనుకుంటూంది. అంటే దుషయ్ంతుడు రాజు కదా, తీరా వెళిళ్ కలిసాక నువెవ్వరో నాకు తెలియదు అని బుకాయిసేత్ కురార్ణిణ్
ఆధారంగా చూపించవచుచ్ అని ఆలోచన. మరి దుషయ్ంతుడికి పుటిట్నవాడు వైషణ్వాంశ సంభూతుడెలాగ అవుతాడు? దానికి ఈ శోల్కం ఆధారం
(రామాయణ సరవ్సవ్ం గర్ంధం) గా అరధ్ం చూదాద్ం.
నానృషిః కురుతే కావయ్ం, నాసురో విందతే బలం
నదేవాంశో దదతయ్నన్ం, నావిషుణ్ పృధీవ్పతిః
ఋషి కానివాడు కావయ్కరత్ కాలేడు, అసురుడికి బలం లేదు, అలాగే దేవాంశతో పుటట్నివాడు అనన్ం దానం ఇవవ్లేడు, విషుణ్వు అంశతో పుటట్నివాడు రాజు
కాలేడు. అంటే దుషయ్ంతుడు రాజు అవడం వలల్ విషుణ్వు అంశతో పుటిట్నవాడే. అందువలల్ భరతుడు వైషణ్వాంశోదభ్వుడు అయాయ్డు కదా?
వ. వచిచ్ దుషయ్ంతుండునన్ సభామండపంబునకుం జని నిలిచి యునన్ యెడ.
మ.

[9-629]

వల కేలన గురుచకర్రేఖయుఁ బదదవ్ందవ్ంబునం బదమ్రే
ఖలు నొపాప్రఁగ నందు వచిచ్న రమాకాంతుండు నాఁ గాంతి న
గగ్లమై యునన్ కుమారు మారసదృశాకారున విలోకించి తాఁ
బలుకం డయెయ్ విభం డెఱింగి సతి విభార్ంతాతమ్ యై యుండగన.

[9-630]

ఇలా వచిచ్న శకుంతలనీ, పాదాలోల్ పదమ్రేఖలూ చేతిలో సుదరశ్న చకర్ం ధరించిన విషుణ్వులా కనిపిసుత్నన్ కొడుకునీ చూసికూడా ఏమీ
మాటాల్డకుండా విభార్ంతితో అలా చూసూత్ ఉనాన్డు దుషయ్ంతుడు. శకుంతల ఏమి చేయాలో తోచనిదానిలా అలా నిలబడి ఉంది భరతుడితో.
మ.

"అదె నీ వలల్భ; వాఁడు నీ సుతుఁడు; భారాయ్పుతుర్లం బాతుర్లన
వదలంగా; దలనాఁటి కణవ్వనికా వైవాహికారంభముల
మది నూహింపు; శకుంతలావచనముల మానయ్ంబుగా భూవరేం
దర్! దయం జేకొను" మంచు మోర్సెను వియదావ్ణీవధూవాకయ్ముల.

[9-632]

అపుప్డు ఆకాశవాణి ఇలా అంది. “ఈవిడ నీ భారేయ్. ఈ కురర్వాడు నీకు కణావ్శర్మంలో శకుంతలని కలిసినపుప్డు పుటిట్న బిడేడ్. ఓ సారి ఆ
ఆశర్మంలో జరిగినవి గురుత్ తెచుచ్కో. అలా యోగుయ్లైన భారాయ్ పుతుర్లని వదిలేయకూడదు. వీళళ్ని సీవ్కరించాలి.”
వ. ఇటల్శరీరవాణి సరవ్భూతంబులకుఁ దేటపడ భరింపు మని పలికిన, నా కుమారుండు భరతుండయెయ్; నంత నా రాజు రాజవదన నంగీకరించి
తనూభవుం జేకొని కొంతకాలంబు రాజయ్ంబుజేసి పరలోకంబునకుం జనియె; తదనంతరంబ.
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[9-633]
క.

రెండవహరి కిర్య ధరణీ
మండలభారంబు నిజసమంచితబాహా
దండమున నిలిపి తనకును
భండనమున నెదురులేక భరతుం డొపెప్న.

[9-634]

ఇలా ఆకాశవాణి చెపాప్క వాళల్ని సీవ్కరించాడు. మరి మొదటోల్ ఎందుకలా మాటాల్డకుండా ఉనాన్డు ఆకాశవాణి చెపేప్దాకా అంటే, ఏమో
ఎవరేమనుకుంటారో, నేను ఇలా అడవిలోకి వెళిళ్ ఈవిణిణ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్నని చెపేత్ అనుకుని ఉండవచుచ్. ఓ సారి ఇలా తెలియగానే ఇంక అనిన్
సందేహాలు తీరిపోయి కధ సుఖాంతం అయింది. అలా దుషయ్ంతుడు కొంతకాలం రాజయ్ం చేసి భరతుడికి రాజయ్ం ఇచాచ్డు.
వ. మఱియునా దౌషయ్ంతి, యమునాతటంబున దీరఘ్తపుండు పురోహితుండుగా డెబబ్దియెనిమిదియును, గంగాతీరంబున నేఁబది యయిదును, నిటుల్
నూటముపప్దిమూఁడశవ్మేధయాగంబులు సదకిష్ణంబులుగా నొనరిచ్; దేవేందర్విభవంబున నతిశయించి, పదుమూఁడువేలునెనుబదినాలుగు
కదుపుధేనువులుగలయది దవ్ందవ్ంబనం బరఁగు, నటిట్ వేయి దవ్ందవ్ంబుల పాఁడిమొదవులఁ గేర్పులతోడ నలంకారసహితలం జేసి వేవురు బార్హమ్ణుల
కిచిచ్, మషాక్ర తీరథ్కూలంబున విపర్ముఖుయ్లకుఁ బుణయ్దినంబున గనక భూషణ శోభితంబులయి ధవళదంతంబులు గల నలల్ని యేనుంగులం
బదునాలుగులక్షల నొసంగె; దిగివ్జయకాలంబున శక, శబర, బరబ్ర, కష, కిరాతక, హూణ, మేల్చఛ్ దేశంబుల రాజులఁ బీచంబడంచి, రసాతలంబున
రాక్షస కారాగృహంబులందునన్ వేలుప్ల గరితలం బెకక్ండర్ విడిపించి తెచిచ్, వారల వలల్భులం గూరెచ్; తిర్పురదానవుల జయిచి; నిరజ్రుల నిజమందిరంబుల
నునిచె; నతని రాజయ్ంబున గగన ధరణీతలంబులు పర్జలుగోరిన కోరిక లిచుచ్చుండె; నివివ్ధంబున.

[9-635]

అలా ఆ దౌషయ్ంతి – దుషయ్ంతుడికి పుటిట్నవాడు, భరతుడు – యమునతటంలో నూటముపైఫ్ అశవ్మేధాలు చేసాడు. ఆయా సమయాలోల్ దానాలు
చేసి అనేక రాజాయ్లు తన అధీనంలోకి తెచుచ్కుని రాజయ్ం చేసాడు.
ఆ.

సతయ్చరితమందుఁ జలమందు బలమందు
భాగయ్మందు లోకపతులకంటె
నెకుక్డైన పేరిమ్ నిరువదియేడువే
లేండుల్ ధరణి భరతుఁ డేలె నధిప!

[9-636]

ఇలా భరతుడు సతయ్వరత్నతో, పటుట్దలతో (చలమందు), బలంతో, సంపదలతో ఇరవై ఏడువేల ఏళుళ్ రాజయ్ం చేసాడు. ఆ తరావ్త ఈ భరతుడి
కధ మిగతా రాజులలాగానే అంతమవుతుంది. ఈ భరతుడి పేరుమీదే భారత దేశం అనే పేరు వచిచ్ందని మనకి తెలిసిన కధే.
ఈ భరతుడి తరావ్త కధ అంత సంతోషంగా ఉండదు భాగవతంలో. ఈయనికి పుటిట్న పిలల్లని ఆయన ముగుగ్రు భారయ్లూ చంపేసాత్రు;
ఎందుకంటే వాళుళ్ భరతుడంతటి గొపప్వాళుళ్ కారని అనుకోవడం వలల్. అలా వాళుళ్ పిలల్లని అంతమొందించాక, ఆయన వంశం నిలబెటట్వాడి గురించి
మరుతోస్మం అనే యజఞ్ం చేయడం జరుగుతుంది. తరావ్త మరో మలుపు తిరుగుతుంది కధ. ఎకక్డో బృహసప్తీ, మమతా అనే వాళళ్కి పుటిట్న ఇదద్రి
పిలల్లలో ఒకాయనకి చూపు పోతుంది. రెండోవాణిణ్ వీళిళ్దద్రూ ‘నువువ్ పెంచు అంటే నువేవ్ పెంచు’ అని వాదులాడుకుని వాణిణ్ వదిలేసి వెళిళ్పోతారు. అలా
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ఎవరికీ దకక్ని కురార్ణిణ్ మరుతుత్లు పెంచుతూ ఉంటారు. వాణిణ్ తీసుకొచిచ్ భరతుడికిసాత్రు (యజఞ్ం ఫలితంగానే ఈ కురార్డు దొరికాడు అనుకోవడమే). ఆ
పిలాల్డి పేరు భరదావ్జుడు. పిలల్లు లేని భరతుడి వంశానిన్ నిలబెటాట్డు కనక ఆయనిన్ వితధుడు అని పిలవడం మొదలుపెడతారు. అలా వంశం విసత్రించి
రంతిదేవుడు మరో తరంలో పుడతాడు అదే వంశంలో.
ఆ రంతిదేవుడినుంచి పాంచాలులు, బృహధృధులు, శంతనుడు, భీషుమ్డు, అకక్డనుంచి కౌరవ పాండవులూ ఇదంతా ఒకొక్కక్ పొరా
విపుప్కుంటూ మహాభారతం, పర్సుత్తం శుక మహరిష్ వినిపించే కధ వింటునన్ పరీకిష్తూత్ వసాత్రు. అలాగే యదువంశం ఎలా మొదలైందీ అకక్డున్ంచి
భాగవత కధలో అసలు సిసలు కధానాయకుడు, లీలామానుష విగర్హుడిగా చెపప్బడే కృషుణ్డూ, శీర్కృషణ్ లీలనూ గమనించవచుచ్. అవనీన్ ముందు రాబోయే
వాయ్సాలోల్ చూదాద్ం.

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

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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