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తీగవరపు శంతి

                                       

                                              కరొన  కటటు డికి  వ్్యకిసిన్- రేస్
            పిలలులు స్కూల్ కి వళ్లు లంటే కోవిడ్ వసు్త ందేమో! అని భయపడే పరిసిథాతి. ఆన్ లైన్ లో 
టీచర్సి  పాఠాలు చెపిపి, పిలలులు స్కూలు మిస్ అవకుండా చూడాలని ప్రభుతవాం  ఈ విధంగా 
ఏరాపిటు చేసింది.   కనీ మన దేశంలో అందరూ  సెల్ ఫోనులు , లాప్ టాప్ లు కొనుకుకూనంత 
స్థా మత చాలా మందికి  లేకపోవడంతో, ఆదో ఇబ్ంది. ఇంక కొందరికి అది ఫాలో అవడం 
చేతకని పరిసిథాతి. వీటనినాటినీ దృష్టు లో పెటుటు కుని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవాం స్కూల్సి ఓపెన్ చేసి, 
పెద్ద  కలు సుల వ్ళలుకి ఏరాపిటు చేయడం జరిగంది. అయితే అకకూడ మళ్ళీ కోవిడ్ భయం మొ-
దలయి్యంది. మళ్ళీ సమస్య మొదలయి్యంది. అకకూడే కదు ప్రపంచ వ్్యప్తంగా మళ్ళీ కోవిడ్  
వ్్యపించడం మొదలయి్యంది. ఇది వరకటి కన్నా ప్రజలోలు  తందరగా వ్్యపించడం మొ-
దలయి్యంది.  అంతే కదు మరణాలు కూడా తందరగా జరుగుతున్నాయి.  ఇటువంటి కిలుషటు   
సమయంలో  దేముడి వరంలా  ఫైజర్ వ్్యకిసిన్ డిసెంబర్ కలాలు  అందే  అవకశలు ఉన్నాయి 
అని ప్రజలంత్ ఆసకి ్తగా ఎదురు చుసుథా న్నారు, 44,000 మంది వ్లంటీరలును తయారు చేశరు 
22,000 ల మందికి మెడిసిన్, ఇచిచి 22,000 ల మందికి మెడిసిన్ ఇవవాకుండాను ప్రయోగం 
చేసు్త న్నారు, అది 90% పూరి ్త అయి్యందని అంటున్నారు. అలాగే NIH  లో జరుగుతుననా కిలు-
నికల్ ప్రయోగాలోలు  "Moderna" ఫారా్మ సంసథా  కనిపెటిటు న కోవిడ్ వ్్యకిసిన్  మందు  వలన 95% 
సమర్ధ వంతంగా పనిచేసే స్చనలు కనిపిసు్త న్నాయి. ఇది ప్రజలకందరికీ ఆసకి ్తకరమైెన వ్ర ్త.  
అయితే  కరోన్ వ్్యకిసిన్ వచేచి వరకు ప్రజలంత్ మాస్కూ ధరించి, ప్రజలంత్ దూరం పాటించి, 
శనిటైజ్ చేసుకుంటూ జ్గ్రత్తలు పాటించవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. ప్రతీ ఒకకూరూ 
అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
                      అమెరిక అధ్యకుష్ డిగా జో బైడెన్ చరిత్రలో  మొదటి స్రిగా వయోధికుడైెన 
77 ఏళలు  వయసుసితో అమెరిక అధ్యక్ష పదవిని చేపటటు  బోతు న్నారు, అలాగే భారత సంతతికి  
చెందిన 56 సంవతసిరాల శ్రీమతి హ్రిస్ అమెరిక చరిత్రలోన  మొదటి మహిళ్ ఉపాధ్యకుష్ -
రాలిగా పదవిని చేపటటు బోతున్నారు. 
             అమెరికనలు ందరికీ అధ్యకుష్ డిగా ఉంటానని, ప్రజల విశవాస్నినా నిలబటుటు కుంటానని 
ప్రజలకు తెలిపారు బైడెన్. 2021 జనవరి 20 వ తేదీ నుండి వీరు అధికరంలోకి వస్్త రు.
                ప్రపంచమంత్ ఎదురుచూసు్త ననా కోవిడ్ వ్్యకిసిన్ తందరోలు  రావ్లని, ప్రజలంత్ 
సుఖ శంతులతో ఉండాలని చైెతన్యం సంకలపిబలం కోరుకుంటంది.            



అకోటు బర్ సంచిక చాలా బాగుంది. మీ సంపాదకీయం 
పత్రికకే హైలైట్. వ్స్తవ్లకు అద్దం పటేటు లాగా ఉంది. 
దుర్గ  అమ్మవ్రి కవర్ ఫోట బాగుంది.
సంతోష్ కుమార్, లక్ష్మి - అమలాపురం
పత్రిక పదవ జన్మదిన శుభాకంక్షలు. పత్రిక మొననా 
మొననాన స్టు ర్టు అయినటులు  అనిపిస్్త ది. అపుపిడే పదవ 
సంవతసిరంలోకి ప్రవేశంచిందా అని ఆశచిర్యంగా 
ఉంది. పత్రిక ఇలాగే దినదిన ప్రవర్ధమానం కవ్లని 
ఆశసు్త న్నాం.
లక్ష్మణరావు, సరోజ - విజయనగరం
పత్రిక జన్మదిన సందర్ంగా తుమూ్మరివ్రి మరియు 
రాజ్యశ్రీ గారి కవితలు బాగున్నాయి.విడియో కూడా 
చాలా బాగుంది.
సుధాకరరావు, లాస్య - విజయవాడ
మురళ్మోహన్ గారి విడియో బాగుంది. ఆయన 
మనసు విపిపి మాటాలు డారు. ఆ విడియో చూస్క 
ఆయన చెపిపిన గుండుగొలులు  నుంచి వళ్ళీ రోడుడు లో 
వళ్ళీను. నిజంగాన కరు పెట్రోలు ఆదా అయింది. 
ఆయన లాగా పదవులలో ఉననావ్రందరూ ఇలా 
తలో కస్్త  మంచి పనులు చేసే్త దేశం తవారగా అభి-
వృది్ధ  చెందుతుంది కదా!
షణ్ముఖరావు, సామారాజ్యం - ఏలూరు
భువనచంద్ర గారు ఎస్ పి బి గారి గురించి చకకూగా 
చెపాపిరు. చాలా మంచి విడియో మా పాఠక దర్శకు-
లకు ఇచిచినందుకు ధన్యవ్దాలు.
రామశరము,లలిత - విశాఖ
ఎలక్రా న్ వ్రి తినినాంటివ్స్లు కథ గొపపిగా ఉంది. 
ప్రభుతవా రంగ సంసథాలోలు  పనిచేసి, అకకూడ జరిగన పరి-
శోధనల ఫలిత్లని తీసుకుని ప్రైవేట్ గా పరిశ్రమలు 
పెటుటు కుని కోటులు  గడించి, మన ప్రభుతవా రంగ సంసథాలినా 
నిరీవార్యం చేసి వ్టిని ప్రైవేట్ వ్యకు్త ల పరం చేయటం 
ననం చూస్్త న ఉన్నాం. చాలా చకకూగా వ్రాస్రు 
రచయిత. 
ప్రసాద్ - విజయవాడ
అరి షడవారా్గ ల  గురించి విన్నాం గాని ఈ ప్రియ షడవా-
రా్గ లేమిటా అని అనుకుంటూ భువనచంద్ర గారి కధ 
చదివ్ను. చాలా గొపపిగా వ్రాస్రు. రచయితకు అభి-
నందనలు.
సాంబశివరావు, వంకటలక్ష్మి- అమరావతి
పూరి జగన్నాధస్వామి వైభవం గురించి మురళ్ కృష్ణ 

గారు చకకూగా వ్రాసు్త న్నారు. సథాల పురాణం గురించి 
మాకు తెలుపుతుననాందుకు ధన్యవ్దాలు.    
శా్యమలరావు, రుక్ముణి -   కుకట్ పలిలి, హైదా-
రాబాద్
సప్తమోక్ష నగరాలలో భాగంగా మధుర గురించి 
చకకూగా వ్రాసు్త న్నారు రామానందం గారు. అకకూడ 
ఏమేమి చూడాలో ముందే తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. 
ఇది చాలా ఉపయోగకరం .
కృష్ణారెడ్డి , నీలిమ - నలలికుంట
నండూరి సరోజ గారి 'సినిమా' బావుంది. రచయిత్రికి 
మా అభినందనలు.
సుబ్రహముణ్యం, శ్రీలక్ష్మి - వరంగల్
పాలకురి ్త రామమూరి ్తగారి విదా్యవిధానం పైె విశ్లుషణ 
బాగుంది. మాకు ఉననా సందేహ్లు చాలామటుకు 
తీరాయి.
సుబాబారావు, వనజ - రాజమండ్్ర
బుచిచిరాజుగారు మన రాషత్రపతుల గురించి ధారావ్-
హికంగా చకకూగా వ్రాసు్త న్నారు.
నరసంహారావు, రమ - కరం నగర్
గ్రీసు దేశపు పురాణ గాధలు మాకు అందిసు్త ననాం-
దుకు వేమూరిగారికి కృతజఞాతలు. ఎంతో ప్రాచీన 
సంసకృతి ఉననా గ్రీకు గాధలు తెలుసుకోవగలగటం 
మా అదృషటు ం.
కేశవరావు, రాణీ - గంటూరు
ఇంద్రగంటి గారి ప్రేమంటే ఇంతే చదువుతుంటే ఏదో 
ఒక చకకూని సినిమా చూసు్త ననా ఫీలింగ్ కలుగుతోంది. 
రచయితకు అభినందనలు.
కృష్ణారావు, జలజ, నళిని -  హైదరాబాదు
బాలుగారి గురించి పోడూరి గారు చకకూగా వ్రాస్రు. 
మాకు ఎంతో నచిచింది.
శంకరరావు, నరేష్ - నిజామాబాద్
హనుమంతుడి బుది్ధ కుశలత గురించి చకకూగా వివ-
రించారు పద్యరత్నాలలో దంతురి ్తవ్రు.
సతీష్, అనిత - ఖైరతాబాద్
ఆదూరివ్రి కధ బావుంది. అలాగే నందులవ్రి ధా-
రావ్హికం బాగుంటంది. మంచి కధలు అందిసు్త -
ననాందుకు మా ధన్యవ్దాలు.
రాం ప్రసాద్, సుజాత  - సైనిక్ పురి

అభిప్రాయవేదిక
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ఎలక్రా న్
      రంభా, ఊరవాశీ, తిలోత్తమా 
ముగు్గ రు అపసిరసలూ అలుపూ, 
సొలుపూ లేకుండా ఇంద్రసభ-
లో న్ట్యవేదికమీద నృత్్యభిన-
యనం  అలవోకగా చేసు్త న్నారు. 
విశవామిత్రుని తపోభంగం చే-
యడానికి వళిళీన మేనక ఆ రా-
జరిష్తో సంస్రం చేసి వచిచినం-
దుకు ఇంద్రుడు కినుక వహించి, 
శశవాత శక్షగా ఆమెకు సభోతసివ్-
లలో వేలాది సంవతసిరాలుగా ప్రా-
ముఖ్యతనివవాకపోవడంతో, ఆమె 
దీనవదనంతో ఇంద్రసభలో ఓ 
పకకూగా ఒదిగ నిలిచింది. సురాపా-
నంతో మదమెకికూన దేవతలంద-
రూ ఆశలు నింపుకుననా నత్రాలతో 
ముగు్గ రు దేవనర ్తకీమణుల ఒం-
పుసొంపులినా పరిశీలిస్్త , కేవలం 
ఇంద్రునికే ఏకపక్షమైెన అదృష్టు -
నికి లోలోపలే మథన పడు్త న్నా-
రు. రాజు వలచిన స్త్రీలను స్మా-
ను్యలు ఆశంచడం సబువు కదు 
కదా? 
అంతలో సభానిరవాహణాధికరి 
రంగదేవుడు చేయెతి్త నృత్యక-
లాపాలినాఅపుచేశడు. ఇంద్రుడు 
చిరాకుగా రంగదేవునివైపు 
చూశడు. “దేవేంద్రా! సభాభంగం 
కవించినందుకు క్షంతవు్యణ్్ణ . 
సవారా్గ నికి ముపుపి వ్టిలిలు ంది. 
సవారా్గ నికి ఎవరో వేలాది తూటులు  
పొడుసు్త న్నారని భద్రపాలకు-

ఆకాశంలో చిల్లు ల్

లు చెబు్త న్నారు. సమవరి ్త దూత 
అఘమేఘాలమీద వచిచి, దకిష్-
ణాధిపతి ఆకశ నరకంలోకూ-
డా లక్షలాది తూటులు  పడాడు యని 
సమాచారం తీసుకు వచాచిడు. 
కర ్తవ్యం?”
“తెలుసుకోవలసిన బాధ్యత నీది 
కదా?”
“ఇంద్రా మనినాంచాలి! ఆ విధి ని-
రవాహించాలిసింది సేన్పతి కదా?”
“ఆయనెకకూడ? సభకి ఎందుకు 
రాలేదు?”
“ఇంద్రా మరోస్రి మనినాంచా-
లి. సేన్పతి తమరి పుత్రులు 
జయంతుడే కదా? ఏ రాక్షసుల  
రాజ్్యనికో వ్యస రూపాన 
గూఢచర్యలు కొనస్గంచడాని 
పోయుంటారు. ఆ సంగతి మీకే 
తెలియాలి.” (‘మీ లాగా మధి-
రాపానం చేస్్త  ఇలా నృత్యగా-
న్దులతో కలకేష్పం చెయ్యడం 
జయంతుడికి ఇషటు ం లేని పని’ 
ఈ మాటలూ అందామనుకొ-
న్నాడుకని ఏ శపమో ఇచిచి, 
భూలోకంలో కండువ్లు అతి 
శీఘ్ంగా మారే ఏ రాష్ట్రనికో సభా-
పతిగా పంపేస్్త డననా భయం కొదీ్ద  
సవాగతంలో అనుకొన్నాడు)  
“లేదు, ఆయన సవార్గంలో తమ 
నివ్సంలోన ఉన్నారు. దూతని 
పంపి పిలిపించండి. పనిలో-

పని దకిష్ణ దిశధిపతి యమ-
ధర్మరాజుగారికి కూడా రమ్మని 
కబురు పంపండి. యమదూ-
తలు తరుచూ ప్రపంచ విహ్రం 
చేస్్త రు కబటిటు  వ్రికి విశ్షం 
తెలిసి ఉండొచుచి. లేదా న్ర-
దులవ్రు వసే్త ఇంకెవరీనా పిల-
వకుండాన సమాచారం తెలు-
సు్త ంది,” అన్నాడు దేవగురువు 
బృహసపితి. 
“న్కు వేరే కబురందుకయా 
బృహసపితీ? కబురు చెపపిడాని-
కే, ముందుగా సమవరి ్తని కలు-
సుకొని తరావాత ఇలా వచాచిను. 
దావారపాలకులు సరవాసంగపరి-
త్్యగనైెన ననునా కూడా వదల-
కుండా, భద్రత్ పరీక్షలు  జరిపి, 
న్ మహతిని విరగొ్గ టిటు నంత పని 
చేసి వదలడంతో ఆలశ్యమైెం-
ది!” అంటూ న్రదుడు సభా-
ప్రవేశం చేశడు. ఇంద్రుడు తన 
సింహ్సనం మీదనుంచి లేచి, 
న్రదుడికి ప్రణమిలిలు , తన పకకూన 
ఉననా ఉపసింహ్సనం మీద 
ఆసీనుణ్్ణగావించి, త్నూ ఆసీ-
నుడయా్యడు. 
“మహరీష్! ఆకశ పరిధిలో ఉననా 
ఉత్తర సవార్గ , దకిష్ణ నరకలకు ఈ 
తూటేలు మిటి”
“ఇంద్రా! అంత్ కర్య కరణ 
సంబంధం. దానికి మూల 
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కరణం నువేవా! ఆధిపత్యం 
పోతుందేమో నననా భయంతో 
పలు సందరా్లలో నువవా-
న్నా చేయరాని పనులు చేశవు. 
మేనకని భూమీ్మదకు పంపడంతో 
నీ పాపం పండడం  మొదలైంది.”
“అదెటాలు  దేవఋషీ?” ఇంద్రుడు 
విసు్త పోతూ అడిగాడు. 
“త్రిశంకు సవారా్గ నినా సృష్టు ంచిన వి-
శవామిత్రుడికి తపోభంగం చేసే ప్ర-
యతనాంలో నువువా పంపిన మేనక 
ఆయనతో సంస్రం చేసి శకుం-
తలను కననాది. శకుంతల దుష్యం-
తుణ్్ణ గాంధరవామాడి భరతుణ్్ణ 
కననాది. ఈ భరతుడు కురుపాం-
డవులకు కొనినా తరాల వనుకటి 
వ్డు. ఆసేతుహిమాచలపర్యం-
తం అఖండ మహ్రాజ్య స్థా పన 
గావించి. పాలనని సుసిథారం 
చేసిన చక్రవరి ్త భరతుడు. 
ఆయనలిన రాజ్యమే భారతదే-
శం. కురుపాండవులు దావాపర, 
కలి యుగ సంధిలో- హసి్తనలో 
రాజ్యకంక్షతో కౌరవులు, ధర్మ-
రక్షణకై పాండవులు కురుకేష్త్ర 
మహ్సంగ్రామానినా చేసినపుపిడు 
కురువంశం న్శనమైె ధర్మపక్ష-
పు పాండవులు రాజ్యపాలన కొ-
నస్గంచారు. శ్రికృష్్ణ వత్రం 
సమాపి్తతో కలియుగం ఏకపాద 
ధర్మసంచారంతో ఆరంభమైెం-
ది. ప్రాంతీయ రాజ్్యలు ఏరపిడాడు -
యి. యుదా్ద లు జరిగాయి. కొ-
నినారాజ్్యలు విస్తరించాయి. కొనినా 
కుచించుకు పోయాయి. వ్రసు-
లకి రాజ్్యధికరం లభించేది. 
“కళింగయుద్ధంలో రక ్తపుటేరు-

లు పారడంతో బౌద్ధం అవతరిం-
చింది. శంకరాచారు్యడు తిరిగ 
హైందవతత్్త వానినా పునరుద్ధరిం-
చాడు. తరావాత ఆఫ్గ న్ రాజులు 
భారతదేశంలో తమ బావుటాలు 
ఎగరవేశరు. తరావాత వర ్తక వ్ణ్-
జ్్యల కోసమైె వచిచిన డచ్, ఫ్ంచ్, 
ఆంగలు దేశసుథా లు తమ పత్క-
లను ఎగరవేశరు. భారతదేశం-
లో ఆంగలుస్మ్రాజ్యం నెలకొంది. 
మెలికలుపెటిటు , కలతలు లేపి, 
భేదాభిప్రాయాలని సృష్టు ంచి 
రాజ్యమేలారు. భారత జనవ్-
హినిలో చైెతన్యం మేలుకొంది. 
శంతియుత స్వాతంత్రర్య సమరం 
కొనస్గంది. ఆంగేలుయులు 
దేశనినా రండు ముకకూలు చేసి 
తమ పాలనకి సవాసి్త చెపిపి వళిళీ-
పోయారు. రాజసంస్థా న్లనీనా 
అఖండ భారత్ లో పునరివాలీ-
నమైెపోయాయి. ప్రజ్స్వామ్యం 
నెలకొంది. 
“భూకలమాన ప్రకరం ఆం-
గలుపాలనలో మొదటిస్రిగా 
పందొమి్మది వందల ముపైెపై 
న్లుగులో ప్రజ్ప్రతినిథుల 
ఎంపికకై స్ధారణ ఎనినాకలు 
దేశవ్్యప్తంగా జరిగాయి.  ఇరవై 
అయిదు అకోటు బరు పందొమి్మది-
వందల ఏభై ఒకటి  నుంచి ఇరవై 
ఒకటి  ఫిబ్రవరి పందొమి్మదివం-
దల ఏభైరండు వరకు సవాతంత్ర 
భారతదేశంలో మొదటి స్రవాత్రిక 
ఎనినాకలు జరిగాయి. అపుపిడు 
మతదాతల(ఓటరలు) చిటాటు లు 
తయారుచేయడం జరిగంది. 
పోటీకి దిగన అభ్యరుథా ల నిరాథా -

రిత చిహ్నాలతో ముద్ంచిన చి-
రుపత్రాల ఆవిరా్వం ఓటు అన 
పేరుతో జరిగంది. తడిక చాటుకి 
వళిళీ మతదాతలు  ఓటు మీద 
త్ము ఎంచుకోదలిచిన అభ్యరిథా 
చిహ్నానికి ఎదురుగా ముద్రవేసి 
బాలట్ బాక్సి అన పత్ర పేటికలో 
పడవేసేవ్రు. తరావాత గణన చేసి, 
నెగ్గన ప్రతినిధి పేరు చెపపిడం 
జరిగేది. తమతమ సిదా్ధ ంత్ల-
కనుగుణంగా  పలు రాజకీయ 
పారీటులు రంగప్రవేశం చేశయి. 
దానితో ఎనినాకల సమయంలో 
గొడవలు జరగడం ఆరంభమైెం-
ది. మతదాతల జ్బిత్లోంచి 
పేరులు  తలగంచడం, దేశంలో 
అక్రమంగా చొరబడడు  సరిహదు్ద  
దేశలవ్రిని మతదాతల చిటాటు -
లోలు కి  ఎకికూంచడం, మతదాతలినా  
బదిరించడం, ఒకరే పలువురి 
ఓటలు ను దౌర్జన్యంగా వేయడం, 
ఓటులు  వేసిన డబా్లను గలలుంతు 
చేయడం లాంటి వికృత చర్యలు 
ఆరంభమైెయా్యయి. ముంద-
సు్త గా మతదానం చేసిన వ్రికి 
చేతివేలు మీద చెరగని సిరాతో 
గీత ఒకకూటే వేసేవ్రు. తరావాత్త-
రావాత  న్యకుల అభీష్టు లకు వి-
రుద్ధంగా మతదాతలకు  గురి ్తం-
పుకరుడు లు ఇవవాబడాడు యి. జన్భా 
శీఘ్గతిన పెరిగనకొదీ్ద  ఎనినాక-
లను సులభతరం చెయ్యడానికి 
స్ంకేతిక పరిజ్ఞా నంతో తయా-
రుచేసిన ఎలక్రా నిక్ పరికరాలు 
ఉపయోగంచడం ఆరంభమైెం-
ది. ప్రసు్త తం భారతదేశపు జన్భా 
నూటముపైెపై కోటులు  దాటగా, 
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త్రలు, వ్ణ్జ్యప్రముఖులు, 
క్రీడాకరులు-ఒకరనమిటి, ప్ర-
ముఖులందరూ మతదానం 
చేసినటుటు  వేలతి్త చూపితే, వ్రా్త-
ప్రపంచం ఆ చిత్రాలినా సంచల-
నంగా ప్రస్రం చేసు్త ంది, పత్రి-
కలోలు  ప్రచురిసు్త ంది. మతదానం 
చేసిన  కేంద్రంనుంచి ఎవరు  
బయటకు వచిచిన్, త్ముకూడా 
మతదానం చేశమన్నా గరవాంతో 
వేలతి్త చూపుతున్నారు. ఎవరికి 
మతదానం చేశరని ముందసు్త  
ఫలిత్లు అంచన్ వయ్యడానికి 
మతదాతలినా దువవాడం జరుగు-
తోంది. అదీకక ఈ సవాయం చా-
యాచిత్రగ్రహణ పరికరాల సౌ-
లభ్యంతో గుంపులు గుంపులగా 
చూపుడువేళళీను పైెకెతి్త  ఛా-
యాచిత్రాలు తీసుకొంటున్నా-
రు. ఒకటా, రండా? కొనినాకోటలు  
చూపుడు వేళళీని  ఆకశంవైపు 
చూపించడం జరుగుతోంది. శకి ్త-
వంతమైెన ఆ వేళలు చివరనుంచి 
అదృశ్య శకి ్తకిరణాలు ఆకశంలో 
రంధ్రాలు చేసు్త న్నాయి ఇంద్రా!” 
న్రదుడు ముగంచాడు. 

“మన ఆకశ సవార్గధామాల-
కి ముపుపి వ్టిలలుదు కదా?” 
ఇంద్రుడు ప్రశనాంచాడు ఆదురా్ద -
గా. 
“నను త్రిలోక సంచారిని, న్క 
భయం లేదు. సవారా్గ ధిపత్్యని-
కీ, నీతో కలిపి అషటు దికపిలకులకి 
ఎనినాకలు పెడే్త ముకోకూటి దేవతలు 
మీ సింహ్సన్ల కింద సదా ప్ర-
కంపనలు సృష్టు స్్త న ఉంటారు! 
కలియుగప్రభావ్నికి సవార్గo కూడా 
అతీతం కదు.”
“ఇంత విననా తరావాత అటువంటి 
బుది్ధతకుకూవ పని చెయ్యను. ఈ 
మనవాంతరం గడిచేదాక న్దే 
అధికరం!”
“సమవరి ్త ఎవరు ధన, కనక, 
వసు్త , వ్హన్లినా సీవాకరించి, 
లేదా మద్యపు సీస్లనందుకొని 
మతదానం చేశరో తెలుసుకో-
వడం కోసం, అదృశ్య కిరణాలు 
చేసిన రంధ్రాలను కొందరు స్-
క్ష్మశరీర నిపుణులచేత విశ్లుషణ చే-
యిసు్త న్నాడు. చిత్రగుపు్తడు తనకి 
పని భారం తపుపితుందని ఆశ-
సు్త న్నాడు. అననాటుటు  మరో సంగతి 
చెపపిడం మరిచాను. ముకోకూటి 
దేవతలినా సృష్టు ంచిన భారతదేశ 
రక్షణకై పాటుపడు.  ఎందుకంటే 
మీ దేవతల మనుగడకీ, భారత-
దేశపు మనుగడకీ విడదీయలేని 
అనుబంధముందననా సంగతి 
మరవకు యింద్రా!” న్రదుడు 
ఇంద్ర సభనుంచి మాయమైె, 
ఆన్టి ఎనినాకల ఫలిత్లు తెలు-
సుకోడానికి హసి్తనకి పయనిం-
చాడు. 

అందులో తంభై  కోటలు మంది 
మతదాన్నికి అరుహు లు. కనీసం 
ఏభై శతం తమ ఓటలు ను వేసిన్ 
నలభై అయిదు కోటలు  చీటీలను 
లకకూపెటిటు , అభ్యరుథా లవ్రి-
గా ఫలిత్లు చెపపిడం శ్రమతో 
కూడిన పని. ఈవీఎం లనబడే 
ఈ ఎలక్రా నిక్ పరికరాలతో దేశ-
మంతటి ఎనినాకల ఫలిత్లను 
ఒకకూదినంలో వలలుడి చేయవచుచి. 
“సమాంతర శస్త్ర, స్ంకేతికభి-
వృది్ధ  జరగడంతో ఒకన్టి తంత్రీ 
దూరవ్ణ్ యంత్రాలూ, ఛాయా-
గ్రహణ    పరికరాలూ విలీనమైె, 
నిస్తంత్రీ కరభూష్త చురుకు 
చరవ్ణ్ల రూపకలపినతో 
సుదూర, సుదీర ్ఘ సంభాషణలు 
చెయ్యవచుచి, ఎదుటి దృశ్యలన 
కక తమ ఛాయాచిత్రాలినా త్మే 
తీసుకోవచుచి.  
“మనిష్ చూపుడు వేలు చాలా 
శకి ్తవంతమైెనది. కలం, కుంచెలినా 
చేపటటు డానికి, వింటిన్రి లాగ-
డానికి, మీసం మెలివేయడానికి, 
ఇతరులను భయపెదూ్త  హచచి-
రికలు చెయ్యడానికి, ఇతరత్రా 
అనకనకమైెన పనులు చెయ్య-
డానికి తర్జని ఎంతో అవసరమ-
ని నీకు తెలియంది కదు. ఈ 
న్టి ఎనినాకల సంరంభంలో 
ఈవీఎంల మీటలినా నొకికూ  వివిధ 
స్థా యిల ప్రజ్న్యకులినా ని-
ర్ణయించేది చూపుడు వేలే! 
ఆ వేలిమీదన చెరగని సిరాతో 
మతదానం చేసిన ఆనవ్లుగా 
వడలాపిటి గీత గీస్్త రు. దేశధ్య-
కుష్ లు, మంత్రులు, చలనచిత్ర 
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భువనచంద్ర

  అహం - బ్రహ్్మసి్మ

    ఒక చిననా ఆవగంజ నలమీద 
పడింది. ఆ మటిటు  సువ్సన-
కి ఆ ఆవగంజ పులకరించిం-
ది. మెలలుగా చలలుగా వీసు్త ననా గాలి 
ఉద్ధృతమైె ధూళి చెలరేగ ఆ ఆవ-
గంజను పూరి ్తగా కపెపిటేటు సింది. 
తనలో త్ను ఆవగంజ కుము-
లుతుననా వేళ సననాటి చినుకులు 
మొదలై వ్నగా పరిణమిం-
చింది. దుము్మ ధూళి పొరలోలు -
కి ఇంకిన వ్నచినుకుల తడితో 
ఆవగంజ పూరి ్తగా తడిసి బలం 
పుంజుకుంది. లోపలోలు పల పెరు 
గుతూ తనపైె పొరని చీలుచికుని, 
ఆ తరవ్త దుము్మ పొరని చీ-
లుచికుని ధైర్యంగా, ఆనందంగా 
రండు దళ్లన రండు కళళీనూ 
విపిపి ఉదయిసు్త ననా స్రు్యడికి 
వందన్లరిపించింది.
                   *******
    ఓ చిననా గుడుడు  పెంకుని తలతో 
కుమీ్మ కుమీ్మ చిటలు గొటిటు , ఆ చిటిలు న 
దారులోలు ంచి ఎంతో కఠినమైెన 
శ్రమ చేసి, బయటికొచిచిందో 
చిటిటు  చీమ. కళ్ళీ తెరచి, తనలాగే 
బయటికొచిచిన మిగత్ చీమల 
సమూహంతో కలిసి, వ్టిలాగే 
ఆహ్రానినా అనవాష్స్్త , దొరికిన 
ఆహ్రానినా జ్గ్రత్తగా పుటటు లో-
కి చేరచిడం మొదలుపెటిటు ంది ఆ 
చిటిటు  చీమ,
              ****
ఓ గరి్ణీ భారంగా నడుస్్త ం-
ది. రోడడుంత్ మిటటు పలాలు లు. మిటటు  

ఎకుకూతుననాపుపిడలాలు  ప్రాణం పో-
యేటుటు ంది. అయిన్ పళళీబిగని 
ఎకికూ, జ్గ్రత్తగా పలాలు లని అధిగ-
మిస్్త ంది. సడెన్ గా మెరుపులు 
మెరిసినంత నెపిపి. బాధతో కె-
వువామంటూ కూరుచిండిపోయిం-
ది. సు్రుహ పోతోంది అనుకుననా 
క్షణంలో దూరంగా ఓ గుర్రబ్ం-
డి కనిపించింది. 'దేవుడా'అని ఓ 
అరుపు అరిచింది.
 కళ్ళీ తెరిచాక చూసే్త అదో హ్సపి-
టలు. పకకూన చకకూగా నిదురిసు్త -
ననా బిడడు . 
"ఎనినా కలలు కన్నాన్. న్ జన్మ 
దరిద్రం ఆ కలలినా నిజం చేసు-
కోనివవాలేదు. నీకేమొచిచిందిరా 
వధవ్? నినునా డాకటురు చేదా్ద మని 
ఒళ్ళీ విరుచుకుని సంపాయిం-
చాను. ఛీ.. ఎంత అవమానం?  
ఎంట్రెనుసిలోన ఏబ్రాసి మొహం 
వేలాడేసుకుని వచాచివు. నను 
టాప్ బిజినెస్ మాన్ ని. నువ్వా?" 
పిచిచికోపంతో అరిచాడు రంజిత్ 
కుమార్..ద బిజినెస్ టైకూన్.
 వీడు ఇలా తగలడితే అది 'ప్రేమా 
ప్రేమా' అంటూ అలా తగలడిం-
ది. హూ... న్ తరవ్త విమెన్ 
ఇంటరేనాషనల్ కలుబ్ కి ప్రెసిడెంట్ 
గా, అదీ యంగెస్టు  ప్రెసిడెంట్ ని 
చేదా్ద మనుకున్నాను. న్ ప్రెసీటుజ్ 
ని బూడిదలో పోసింది. ఎవడో 
యిడియట్ ని పెళిళీ చేసుకో-
బోతున్నానని ప్రెస్ సేటుట్ మెంట్ 
ఇచిచింది. మనని నిటటు  నిలువుగా 

నీళళీలో ముంచింది. వికృతంగా 
మొహం పెటిటు  కూతురినా న్న్ 
మాటలూ అననాది శ్రీమతి 
మృణాలినీ రంజిత్ కుమార్. 
     ఆ రాత్రి 12 గంటలకి రంజిత్ 
కుమార్ కూతురు లలన 
ఇంటలు ంచి సెకూ్యరిటీ కళ్ళీ కపిపి 
ప్రేమించినవ్డితో పారిపోతే- 
కొడుకు ఆదిత్య తెలలుకితెలలువ్-
రుఝామున ఫేన్ కి ఉరేసు-
కుని చచిచిపోయాడు. రాత్రంత్ 
కూరుచిని అతను వ్రాసిన 22 పేజీల 
ఉత్తరం అతని జేబులోనూ, 
అతని చివరి మాటలు సెల్ ఫోన్ 
లోనూ పోలీసులకి దొరికిన్, అవి 
డబు్ మూటలకింద కపెపిటటు బ-
డాడు యి. 
ఏస్బు కోళళీఫాం లోకి అడు-
గుపెటటు గాన బ్రాయిలర్ కోళళీనీనా 
ఆత్మబంధువును చూసినంత 
ఆనందంగా అరిచాయి. ము-
పూపిటలా వ్టికి తగనంత మేత 
వేస్్త  పెంచి పోష్సు్త న్నాడతను.
"చూశవ్... ఎంత ప్రేమగా వ్-
రానికోస్రి మన బరువు తూచి 
కపాడుతున్నాడో! దేవుడు అంటే 
ఇతన" ఆనందంగా అననాదో కోడి.
 "బరువు పెరిగన కోళళీని ఇనప 
కడ్డుల పంజరంలో కుకికూ వ్-
రానికోస్రి బయటకు తీసికె-
ళళీడం నువువా గమనించలేదా? 
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ఏ కోడైెన్ ఒకకూస్రి తిరిగ మన 
దగ్గరికొచిచిందా? పిచిచిముం-
డావ్డు మనిష్. డబు్కోసం 
అనినాటీనా, అందరీనా అము్మకు 
తినగల మనిష్. వీడు దేవుడా? 
ఇంకొంచెం బరువు పెరిగాక నీకే 
తెలుసు్త ంది" అనినాటీనా గమనించే 
ఓ తెలివైన కోడి నిటూటు రిచి అననాది.
 "అవును. .. పెంచేది మన మెడని 
తృంచడానికే!" నిటూటు రిచింది మరో 
సీనియర్ కోడి.
                       **** 
  కలం అన నదిలో ఓ బుడగ 
పుటిటు ంది. పెరిగంది... కలంతో-
పాటే కొంతదూరం ప్రవహించిం-
ది. ప్రవహించీ, పయనించీ, పగలి 
నీటిలోన అంటే, కలంలోన 
కలిసిపోయింది. పుటిటు ందీ 
గటిటు ందీ కూడా కలంలోన. జ్-
గ్రత్తగా ఆలోచించి చూడండి. ఆ 
పుటుటు క చావ్ నిజమైెనవేన్?" 
శ్ష్చారు్యలుగారు ఎదుట వుననా 
భక ్త సమూహ్నినా అడిగారు. భకు్త -
లందరూ చకకూగా వింటున్నారు.
 "సరిగా్గ  అర్ధమైెన్, ఇంకేదో తెలి-
యనటుటు  ఉంది స్వామీ" అడిగాడు 
కుమ్మరి న్రాయుడు.
 "న్రాయుడూ, నువువా పచిచి 
మటిటు తో కుండలూ బొమ్మలూ 
చెసి, వ్టిని బటీటు లో (ఆవిలో) 
కలిచి అము్మత్వు గదూ?" 
స్టిగా అడిగారు ఆచారు్యల-
వ్రు.
 "అవునండ్"
 "సరే! ఓ పాతిక పచిచి కుండలు 
తయారుచేసి ఆరబటాటు వు, పెద్ద  
వరష్ం వచిచింది. అనీనా కరిగ-
పోయాయి. ఆ మటిటు ని మళ్ళీ 
పోగుచేసి కుండలు చేదా్ద మను-
కుంటుండగా ఒకడొచిచి ఓ యాభై 

విన్యకుడి బొమ్మలు కవ్ల-
న్నాడు. కుండలు చేసిన మనునా, 
అంటే, కరిగన మనునాతోన వి-
న్యకుడి విగ్రహ్లు చేశవు. 
మళ్ళీ వరష్ం వచిచి అవీ కరిగాయి. 
ఇపుపిడు మరొకడు వచిచి ఓ పెద్ద  
గుర్రం బొమ్మ కవ్లన్నాడు. 
అడిగనంత డబి్స్్త నన్నాడు. 
విన్యకుడి బొమ్మలు కరిగన 
మటిటు తోన ఇపుపిడు గుర్రం బొమ్మ 
తయారు చేశవు. దానినా చకకూగా 
ఆరబటాటు వు" ఆగారు ఆచారు్యల-
వ్రు.
 "అయా్య" అర్ధం అయినటుటు  
తలూపాడు న్రాయుడు.
 "అసలు ప్రశనా వుననాది ఇకకూడే. 
మొదట నువు చేసిన కుండలూ, 
విన్యకుడి బొమ్మలూ ఏమ-
యా్యయి?"
 "అవి కరిగపోతేనగా గుర్రం 
బొమ్మ చేసిందీ?"
 "అదే నినునా అడిగేది... ఆ 
కుండలూ విన్యకులూ 
గుర్రంలో వున్నారా?"
  "ఎటాలు  ఉంటారని. ఆ బొమ్మలినా 
చేసిన మటేటు  గుర్రంగా మారింది. 
అనినాటలు  వుననాదీ ఒకే మటిటు  
కదండ్?" అన్నాడు న్రాయుడు.
 "నీరే బుడగ, బుడగే నీరు... 
మధ్యలో వచిచిన గాలి అంటే 
'రూపం' పోయింది అంతే. 
మటిటు  మటేటు . అదేమీ మారలేదు. 
పోయినవి కుండ, విన్యకు-
డు అన న్మాలూ, రూపాలూ" 
నవ్వారు ఆచారు్యలు.
        *****
 పాఠకులారా... యీ కథ కని 
కథలో ఏమి అర్ధం అయిందీ? 
చీమకి తన తలిలు దండ్రులూ, 
అకకూచెలలుళ్ళీ, అననాదము్మలూ 

ఎవరో తెలీదు. 'అహం' అన 
పెంకుని చీలుచికుని తన పని 
తను చేసుకుంటూ పోతుంది.
 ఓ చిటిటు  ఆవగంజ 'అహం' అన 
గంజని చీలుచికుని లోకంలోకొచిచి  
తనని త్ను పెంచుకుంది. దానికీ 
తెలీదు తన పుటుటు కకు కరణ-
మైెన ఆవ మొకకూ ఎకకూడిదో, ఎవరి 
చేలేదో ఎవరు న్టారో.
 ఓ గరి్ణీ రోడుడు  మీద నడు-
స్్త ంది. ఆమె ఓ వలస కూలీ. న్ 
అనవ్రవరూ దాపున లేనపుపిడు 
నెపుపిలొచిచి రోడుడు  మీద కూలబ-
డింది. ఎవరు ఆమెని హ్సపిటల్ 
కి చేరాచిరో తెలీదు. కనీ, బిడడుని 
చూసుకోగలిగంది. మాతృ మమ-
కరంతో పెంచుతుంది. ఆ బిడడు  
ఏమవుత్డో తలిలు కేం తెలుసు. తె-
లిసిందలాలు  జన్మనివవాడం ఒకకూటే.

    శ్రీ అండ్ శ్రీమతి రంజిత్ 
కుమారులు  బిడడులినా కన్నారు. కనీ 
వ్ళళీని మనుషులుగా కక క్రోటన్ 
మొకకూలాలు  తమకిషటు ం వచిచినటుటు  
పెంచాలనుకున్నారు. తమ తమ 
తీరని కోరకూలనీ, స్ధించిలేని 
విజయాలీనా తమ బిడడుల దావారా 
తీరుచికోవ్లన వికృత ప్రయతనాం 
చేశరు. బిడడులేనా చివరికి ఆ ప్ర-
యతనాంలో కోలోపియారు. 
 కొనినా ఉదాహరణలతో తనకి 
తెలిసిన జీవిత్నినా శ్రోతలకు 
వినిపించి, జ్ఞా న భిక్ష పెటేటు  ప్రయ-
తనాం చేశరు ఆచారు్యలవ్రు.
 ఒకటి మాత్రం నిజం. ఎవరి 
జీవితం వ్రిదే కనీ, ఏ ఒకకూరి 
అనుభవమూ మరొకరి అను-
భవంతో సమం కదు. 'నినునా 

  (26 వ పేజీ చూడండి )



11నవంబరు  2020

పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెది్ద  వంకట మురళ్ కృష్ణ

       పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగవారిక్ అత్యంత ప్్రతి పాత్రమై 
నది.కాని ఆ సావామిక్ సంబంధంచిన పురాణగాధ సంపూరణాంగా 
కొదిదిమందిక్ మాత్రమే తెలుసు.   
 సా్కందపురాణంతర్గతమైన జగన్నాధ కేష్త్ర మాహాతాత్ యానినా యధామూ 
లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన పాఠకులకు 
ప్రతి నెల అందిసుత్ న్నాము.    చదవండ్, చదివించి మోకాష్నినా 
పందండ్.
                                                       -  సంపాదకురాలు

  “ రాజ్! ఈ ప్రతిమలను వస్త్రము లేకుండా ఎవరు చూడకూడదు, విషు్ణ వునకు నలలుని రంగు, బలభద్రునకి 
తెలుపు రంగు, సుభద్రకు కుంకుమ ఎరుపు,చక్రానికి ఎర్రరంగు వేయాలి. వేరు,వేరు అలంకరాలు 
చేయాలి.ఈ శలాపిలను న్రతో కపిపి ఉంచాలి. ప్రతి సంవతసిరం కొత్తన్రను చుడుతు ఉండాలి. నీకోరిక 
తీరుచిటకే స్వామి ఇకకూడ ఆవిర్వించాడు. సమస్త జీవరాసులు భగవంతుని దరి్శంచుకొని మోకష్ నినా 
పొందుత్రు. ఈ కలపివృకష్ నికి వ్యవ్య దిశలో వందచేతులదూరంలో, ఒక భవన్నినా నిరి్మంచు. ఈ 
భవనం నరసింస్వామి దేవ్లయానికి ఉత్తర దికుకూన వేయిచేతులదూరంలో ఉండాలి. ఆ భవనంలో 
స్వామిని అకకూడ ప్రతిష్్ఠ ంచు. బోయవ్డయిన విశవావసువు, పురోహితుడయిన విదా్యపతి వంశం వ్రికి 
మాత్రమే పూజించే అధికరం ఉంది.” అని ఆకశవ్ణ్ చెపిపింది. ( 1- 34 )

       ఆ మాటలు విననా రాజు చాల ఆనందించాడు. రాజు విగ్రహ్లపైె ఉననా వస్త్ర నినా తలగంచాడు. ఆవిగ్రహ్లను 
చూచి అందరు ఆనందించారు. ఆకశవ్ణ్ చెపిపినటులు  విగ్రహ్లను అలంకరింప చేస్రు. 

         ఉననాత ఆసనంపైె ఉననా ఆ శ్రీకృషు్ణ డు పదా్మసనంలో కూరుచిని ఉన్నాడు. ఆయన చూపులు పాపాలను 
నశంపచేసు్త న్నాయి. నలలుని మబు్లవల ఉన్నాడు. పొడవైన భుజ్లు ఉన్నాయి. త్మరలవంటి కనునాలు 
ఉన్నాయి. బలరాముడు ఉననాతమైెన వక్షసథాలం ఉంది. న్గలి, చక్రము, గద, పద్మంధరించి ఉన్నాడు. 
కుండలలాలు, దండకడియాలు, కిరీటం, తురాయి ధరించు ఉన్నాడు. 

        వ్రిద్దరి మధ్య సుభద్ర ఉంది. ఆమె ముఖం విరిసిన కమలంలా ఉంది. ఆమె పాప సముద్రానినా 
దాటించగలదు. వరద, అభయ, హస్్త లతో, పదా్మనినా ధరించి ఉంది. ఎర్రని శరీరం కలదైె, అలంకరాలతో   
ప్రకశస్్త ంది. ఆ ప్రతిమలు ఉదయిసు్త ననా స్రు్యనిలాగ ప్రకశసు్త న్నాయి. రాజు భకి ్త పరవశుడైె 
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ఆనందంతోనమసకూరిస్్త  ఉండిపోయాడు.  ( 35 - 50 )

          “ ఓ రాజ్! నీ కోరిక తీరింది. ఈ భూమి మీద నీవు ఒకకూడివే ధను్యడవు. స్వామి దారు రూపంలో 
ఇకకూడ ఆవిర్వించాడు. ఈ స్వామిని సు్త తించు. నీ కోరికలనినా తీరుత్యి” అని న్రదుడు నవువాతూ అన్నా
డు.                         ( 51 - 56) 

          స్కూంద పురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలో పురుషోత్తమ కేష్త్రవైభవంలోని జైమిని ఋష్ సంవ్దం అను 
పంతమి్మదవ అధా్యయం సమాప్తం.

                                                      20 వ అధా్యయం

                                               జైమిని - ఋష్ సంవ్దం

                          ఇంద్రదు్యమనా, న్రదులు జగన్నాధుని సు్త తించుట.

          “ ఓ మురారీ! నను పూరవా జన్మలో ఎపుపిడు నీ పాదాలను అరిచించలేదు. ఆ కర్మ ఫలానినా ఇపుపిడు 
అనుభవిసు్త న్నాను. దయాసముద్రుడవైన నీవు ననునా రకిష్ంచు. ఇంద్రాది దేవతల కిరీటాలలో ప్రకశసు్త ననా 
నీ పాదాలు ఎకకూడ? రక ్త, మాంస్దులతో నిండిన న్ శరీరం ఎకకూడ? ఈ సంస్ర దుుఃఖంలో ఉననా ననునా 
రకిష్ంచు. అనక జన్మలలో చేసిన పాపాలతో బాటు, చేసిన కొది్దపాటి పుణ్య కర్మలు చేదు మాత్రలపైె పూసిన 
తీపిలాగ ఉంది. పూరవాజన్మలలో చేసిన పాపకర్మల ఫలిత్నినా అనుభవిసు్త ననా నను నినునా ఎపపిటికి 
చేరుకుంటాను.

        ఈ లొకంలో ఉననా అనకబంధాలనుపశువువల అనుభవిసు్త న్నాను. వ్టినుండి దూరం చెయి్య.
దీన సిథాతిలో ఉననా ఏనుగును రకిష్ంచావు. గడియారంలోని ములులు వల క్ందకి, మీదకి తిరుగుతుననా ననునా 
రకిష్ంచు.” అని ఇంద్రదు్యమునాడు ప్రారి్ధంచాడు.

 న్రదుడుజగన్నాధునిఈవిధంగాప్రారి్ధంచాడు. “యోగులచే ప్రారి్దంపబడువ్డా! మాయచే కపిపివేయబడిన 
చరా చరములు కలవ్డా! మూడు తత్వాలు, మూడు దండాలు, మూడు అగునాలచే, దేవతలచే 
సు్త తింపబడువ్డా! గరుత్మంతునిచే సేవింపబడు వ్డా! విశవారూపా! విశవా ప్రకశ! విశవామే అవయవములుగా 
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కలవ్డా! అనినా లోకలకు ఆత్మ సవారూపుడైెన వ్డా! అనినా లోకలలోను సుఖాలు కలిపించిన వ్డా! ఇంద్రాది 
దేవతలచే నమసకూరింపబడువ్డా! నీకు నమస్కూరం” అని ప్రారి్ధంచాడు.( 1-26)

           తరువ్త మిగలిన రాజులు, పండితులు, బ్రాహ్మణులు, విదావాంసులు స్వామిని సు్త తించారు. 
ఇంద్రదు్యమునాడు బ్రాహ్మణుచే స్వామికి సకలోపచారాలు చేయించాడు. రాజు సవాయంగా న్లుగు 
మూరు్త లను మంత్రయుక ్తంగా అరిచించాడు. బలభద్రుని దావాదశక్షరితో పూజించాడు. దేవీ స్క ్తంతో 
సుభద్రను పూజించాడు. సౌదర్శన స్క ్తంతో సుదర్శన చక్రానినా పూజించాడు. బ్రాహ్మణులకు దానం 
చేస్డు. (27-34)

        గోదానం చేయడానికి కోటాలు ది గోవులను తీసుకువచాచిరు. ఆ గొవుల గటటు ల త్కిడి వలన పెద్ద  గొయ్య 
ఏరపిడింది. గోదానం చేసేటపుపిడు విడిచిన  నీటివలన పెద్ద  సరసుసిగా మారింది. అకకూడ అందరు 
తరపిణాలు విడుసు్త న్నారు, ఆ సరసుసిను ఇంద్రదు్యమనా సరసుసి అని పిలుసు్త న్నారు. ఈ సరసుసి గంగా నదితో 
సమానమైెనది.

        అకకూడ రాజభవన్నినా నిరి్మంచడానికి దైెవజుఞా లు ముహూర ్తం నిర్ణయించారు. ఆ సమయానికి రాజు 
జగన్నాధుని తలచుకొని పూజ్ కర్యక్రమానినా నిరవాహించారు. వ్సు్త హోమం నిరవాహించారు. బీదలకు 
దాన్లు చేస్డు.

         అశవామేధ యాగంలో నను సంపాదించినది అంత్ స్వామి మందిరం నిరి్మంచడానికి వినియోగస్్త ను. 
ఇంతకననా భాగ్యము న్కు మరొకటి లేదు.బ్రహ్మ, శవుడు ఏవిధంగా జగన్నాధుని అరిచించి శకి ్తని పొందెన్ 
అదేవిధంగా నను శకి ్తని పొందుత్ను. ఈ కేష్త్రం స్వామి శరీరం. ఇకకూడ స్వామిని అరిచిసే్త న్లుగు వరా్ణ లవ్రు 
ధరా్మనినా పొందుత్రు. భూమండలంలో ఉననా పూజ్ద్రవ్్యలనినా తీసుకు వచిచి స్వామిని పూజిస్్త ను. స్వామికి 
తగన ఆభరణాలు సంపాదించని న్ పౌరుషం ఎందుకు? అని రాజు సభలో ప్రకటించాడు.                ( 35 
- 59)

            స్కూంద పురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలో పురుషోత్తమ కేష్త్ర మాహ్త్మర్యములోని జైమిని- ఋష్ 
సంవ్దము అను ఇరవై అధా్యయం సమాప్తం.

                                                            21 వ అధా్యయం

                                                  జైమిని - ఋష్ సంవ్దం

                                   ( న్రదుడు బ్రహ్మలోకనికి తిరిగ వళ్ళీట)

         ఋగేవాద పండితుడైెన ఒక పండితుడు రాజు దగ్గరకు వచిచి, “ రాజ్! నీవు చాల అదృషటు వంతుడవు. 
నీకోసం స్వామి ఇకకూడ అవతరించాడు. ఈ మూరి ్తని ఆరాధించినచో ముకి ్త సులభంగా లభిసు్త ంది.
దారు రూపంలో ఉననా ఈ స్వామిని వేదాలు అంగీకరించాయి.        బారత దేశంలో ఓఢ్రదేశం(ఒరిస్సి) 
ఉత్తమమైెనది. ఇకకూడ ఉననావ్రు స్వామిని ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతున్నారు. వేదాలలోను, స్మృతులలోను 
చెపిపిన మార్గంలో స్వామిని చేరడం కషటు ం. ఇకకూడ ఉననా స్వామిని అరిచించినచో ముకి ్తని సులభంగా 
పొందవచుచి. దరి్శంచినంత మాత్రాన వేయి అశవామేధయాగాలు చేసిన ఫలితం లభిసు్త ంది. భకి ్తతో అరిచిసే్త 
బ్రహ్మస్యుజ్్యనినా పొందుత్డు. దుుఃఖాలు నశస్్త యి. ఈ కేష్త్రంలో స్వామి మనకు అత్యంత సనినాహితంగా 
ఉంటాడు. రాజ్! నీవు ఇకకూడే నివ్సం ఉండు. స్వామినిఅరిచిస్్త ఉండు” అని బోధించాడు.    ( 1 - 28)  )                        

                                                                                                                              (ఇంక వుంది)
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శ్రీ లకీష్మీ కవచం

ఇది శుకునకు సవాయంగా బ్రహ్మ 
చెపిపిన కవచం. దీనిని ఒకకూస్రి 
పఠించిన్ మహ్లకిష్మీ ప్రసనునారా-
లవుతుందని బ్రహ్మ వ్క్యం. 
 అనక జన్మల పుణ్యఫలంగా 
ఈ కవచం లభిసు్త ందని, సకల 
పాపాలనూ, వ్్యధులనూ ఇది 
నశంపచేసు్త ందని, గ్రహపీడ 
నుంచి విముక ్తం చేసు్త ందని, 
ఇంక అనక ఫలిత్లను ప్రస్-
దిసు్త ందని బ్రహ్మ చెపాపిడు. ఈ 
కవచం లోని విశ్షం మహ్లకీష్మీ 
సవారూపానినా కనునాలకు కటిటు నటుటు  
అభివరి్ణంచటం. దానివలలు  ఆమె 
రూపానినా ధా్యనించటానికి వీల-
వుతుంది. ఈ కవచ పాఠం వలలు  
కలిగే అనక ఫలిత్లను బ్రహ్మ 
వివరించాడు.
 దీనిని భకి ్త శ్రద్ధలతో పఠించిన-
వ్రికి మహ్లకిష్మీ అనుగ్రహం 
లభిసు్త ందని పెద్దల వ్క్యం.
 అనినా కోరకూలను తీరుచినది, అనినా 
పాపాలను నశంపచేయునది, 
ఘోరమైెన వ్్యధులను నశం-
పచేయునది, నవగ్రహముల 
బాధను తలగంచునది, భూత-
ప్రేత్ది గ్రహములవలన ఏరపిడు 
బాధలను పెనుగాలి వల పోగొ-

టుటు నది,, ఘోరమైెన మృతు్యవు-
ను శంతింపచేయునది, తీవ్ర 
దారిద్ర్యమును నశంపచేయున-
ది, కొడుకులను, మనుమలను 
ప్రస్దించునది, ఇషటు మైెనవ్-
రితో వివ్హము జరుగునటులు  
అనుగ్రహించునది, దొంగలు, 
శతృవులను నశంపచేసేది, 
జపించినవ్రికి అనినా కోరికలూ 

తీరుచినది, అనక జన్మల పుణ్య-
ఫలముగా లభించునది, ము-
కి ్తఫలానినా అనుగ్రహించునది, 
ధనమును, ధాన్యమును, మహ్-
రాజ్యమును, అనినా సంపాదన-
లను ప్రస్దించునది. ఒకకూస్-
రి స్మరించినంత మాత్రమునన 

పి భారతీ శర్మ
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మహ్లకిష్మీ ప్రసనునారాలగునటులు  
చేయునది అయిన మహ్ల-
కిష్మీ కవచమును చెబుతున్నాను. 
ఓయీ శుకుడా, ఏకగ్ర మనసుకూ-
డైె వినుము. 
    పాలసముద్రము మధ్యలో కమ-
లవనం ఉంది. దానిలో మణులతో 
చేసిన మంటపం ఉంది. ఆ 
మంటపం మధ్యలో జ్ఞా నులచేత 
సేవింపబడుచుననాది. చకకూగా 
స్నానము చేసినది, పూలపరిమ-
ళములతో నిండిన శరోజములు 
కలది, నిండు చంద్రుని వంటి 
ముఖము కలది. కమలముల 
వంటి కనునాలు కలది. మన్మధుని 
విలులు వంటి కనుబొమలు కలది, 
నువువా పువువాతో పోటీ పడు న్సిక 
కలది. మొలలు  పువువాల వంటి 
దంతములు కలది. మోదుగ 
చివుళళీవల ఎర్రనైెన పెదవులు 
కలది. అద్దములవల నిర్మలమైెన 
రండు చెకికూళళీతో వలుగులీనున-
ది. రతనాములతో కూరిచిన త్టం-
కములతో అందమైెన చెవులు 
కలది. మాంగల్య ఆభరణముల-
తో కూడిన శంఖము వంటి మెడ 
కలది, సరవా లోకములను కననా 
తలిలు .
 నక్షత్ర హ్రాలతో అందమైెన స్తన 
కుంభములు కలది. రతనాము-
లతో కూరిచిన భుజ్భరణము-

లతో కూడిన పద్మముల వంటి 
న్లుగు చేతులు కలది. కమల-
మును, కుంభమును, అభయ 
వరద ముద్రలనూ ధరించునది. 
నూగారుతోను, లోతైెన న్భితోను 
మన్హరమైెన ఉదరము కలది. 
నితంబ వస్త్రముతో ప్రకశంచు 
కటిదేశము కలది. బంగారు సథాం-
భములవంటి ఊరువులతో శో-
భించునది. 
 మన్మధుని కహళ్ల గరవామును 
పోగొటుటు నటువంటి జంఘాలు 
కలది. విషు్ణ వునకు ప్రియమైెనది. 
త్బేలు డిపపి వంటి పాదపద్మ-
ములు కలది. చంద్రునితో సమా-
నమైెనది.

 త్మరమొగ్గలవంటి సుకు-
మారమైెన అంఘ్ములు కలది, 
ఎలలుపుపిడును తృపి్త కలది, న్రా-
యణునకు ప్రియమైెనది, ఎలలు -
పుపిడూ దయామూరి ్తయైెనది. 
కస్్త రి అది్దన శరీరము కలది. 
అనినా మంత్రముల రూపమైెన-
ది. వేదశస్త్రముల రూపమైెనది. 
పరబ్రహ్మమైెనది. న్రాయణు-
ని భార్య అయిన లకీష్మీదేవిని ఈ 
విధంగా స్మరించిన తరువ్త 
కవచానినా పఠించాలి. 

కవచం:
న్ శరసుసిను మహ్లకిష్మీ, 
నుదుటిని పంకజ, చెవులను 
రమ, కనునాలను నళిన్లయ, 
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ముకుకూను అంబ, వ్కుకూల-
ను వ్గ్రూపిణ్, దంతముల-
ను న్లుకను శ్రీ, పెదవులను 
హరిప్రియ, గడడుమును వరద, 
గొంతును గంధరవాసేవిత, రొము్మ, 
పొటటు , చేతులు, పృషటు ములను 
రమ, కటి, తడలు, మోకళ్ళీ, 
పికకూలను రమ, అనినా అవ-
యవములను, ఇంద్యము-
లను, ప్రాణములను ఆయాస 
హ్రిణ్, న్ శరీరములోని ఏడు 
ధాతువులను, రక ్తమును, శుక్ర-
మును, మనసుసిను, జ్ఞా నము-
ను, బుది్ధని, గొపపి ఉత్సిహము 
అనినాటినీ పంకజ, నను చేసిన 
ఏ కొంచెమైెన్ దాని నంతయూ 
ఇందిర, ఆయువును, భార్యను, 
భర ్తను, కొడుకులను, కూతుళళీ-
ను లకిష్మీ కపాడుగాక. న్ పాత-
కములను నశంపచేయుగాక, 
న్కు కలుగు అరిషటు ములను 
రమ హరించునుగాక.   
    నశంచుటకు, మాయను, 
మృతు్యవును జయించుటకు 
బకమును చేకూరిచి, అనినా వ్ం-
ఛితములనూ ప్రస్దించి కమ-
లాలయ ననునా రకిష్ంచుగాక.
  దివ్యమైెన ఈ లకీష్మీ కవచమును 
పఠించటం వలన అనినా కోరికలు 
సిది్ధస్్త యి. శశవాతంగా అనినాం-
టినుండి రక్షణ కలుగుతుం-

ది. దీరా్ఘయుష్మంతులవుత్రు. 
ఎలలుపుపిడూ అనినా సౌభాగా్యలనూ 
పొందుత్రు. సరవాజుఞా లవుత్రు. 
సమస్తమునూ దరి్శంచగలుగు-
త్రు. ఇతరులకు సుఖమును 
కలిగంచి, త్ము సుఖములతో 
ప్రకశస్్త రు. మంచి సంత్నము 
కలుగుతుంది. పశుసంపద లభి-
సు్త ంది. శ్రీమంతులవుత్రు. 
దీనిలో సందేహము లేదు.
 ఓయీ బ్రహ్మజ్ఞా నీ, అటువంటి 
వ్రి ఇంటిలో దారిద్ర్యము గానీ, 
పాపములు గానీ సంభవించవు. 
ఆ ఇలులు  అగనాచే దగ్ధము కదు. 
దొంగల భయము వుండదు.
   భూత ప్రేతములు మొద-
లైనవి భయముతో దూరంగా 
పారిపోత్యి. ఈ కవచానినా 
వ్రాసి ఎకకూడ స్థా పిసే్త అకకూడ పైె 
సిదు్ధ లు కలుగుత్యి. అకల 
మృతు్యవు సంభవించదు. మర-
ణానంతరం ముకి ్తకి పాత్రులవు-
త్రు. ఆయువును పెంచునది, 
పుష్టు ని కలిగంచునది, బుది్ధని 
వృది్ధ  చెందించునది, ధనమును 

ఇచుచినది, పీడకలలను నశం-
పజేయునది. సంత్నమును 
ప్రస్దించునది, పవిత్రమైెనది, 
భయమును, బాధలను తల-
గంచునది మనసుసికు ఆహ్లు -
దమును కలిగంచునది. మహ్ 
మృతు్యవును శంతింపచేయు-
నది. తీవ్ర రోగములను, జవార-
ములను హరించునది. బ్రహ్మ-
హత్య మొదలైన వ్నినుండి 
విముకు్త లను చేయునది. గొపపి 
సంపదలను ప్రస్దించునది 
అయిన ఈ కవచమును సు-
ఖములను కోరువ్రందరూ 
పఠించాలి.   ధనమును కోరిన-
వ్రికి ధనము, వివ్హమును 
కోరినవ్రికి వివ్హము, విద్యను 
ఆశంచినవ్రికి విద్య, పుత్రుల-
ను కోరినవ్రికి గుణవంతుడైెన 
కుమారుడు, రాజ్యమును కోరిన-
వ్రికి రాజ్యము అంటే అధికర-
ము లభిస్్త యి.
 ఓయీ శుకుడా, న్చేత చెపపి-
బడిన ఈ మాట సత్యము.  ఈ 
విధముగా దేవి కృప వలన 
శుకుడు ఈ కవచానినా పొంది, ఈ 
కవచము యొకకూ అనుగ్రహము 
వలన అనినా వ్ంఛితములనూ 
స్ధించుకున్నాడు.
ఓంశంతి: ఓం శంతి: 
ఓం శంతి:
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చైెతన్యం మాస పత్రిక  “10 వ్రిష్కోతసివ్నికి “ న్ అభినందనలు:- 

   “చైెతన్యం మాస పత్రిక” పాఠకులు అందరి మనసుని ఎంతో ఆకటుటు కోవడమే గాక..

మరంతగాన్  చైెతన్య పధం లోలు ,ముందు ముందుకు దూసుకు వడుతూ..అపుపిడే 

9 వసంత్లు పూరి ్త చేసుకుని 10 లోనికి అడుగు పెడుతుననాందుకు మా ఆనందానినా కూడా 

వ్యక ్తం చేస్్త , “ఆ మాస పత్రిక  స్రధి, మహిళ్ ఎడిటర్ శ్రీమతి తీగవరపు శంతి గారికి, ఆవిడకి ఎంతో వనునా-

దనునాగా వుంటూ తన వంతు సహ్య సహకరాలను నిరివారామంగా అందించే, వ్రి భర ్త TNKS ప్రస్ద్ గారికి” 

ప్రధమంగా న్ హ్రి్దక శుభాభినందనలు తెలియచేసు్త న్నాను.   ఈ పత్రిక రూపంలో ‘స్మాజిక విలువలతో కూడిన’ 

ఎనెనాన్నా అంశల దావారా కూడా ప్రజలలో చైెతన్యం కలగచేసే్త బాగుంటుందన, గటిటు  సంకలపింతో 2010 లో విజయ-

దశమి రోజున “చైెతన్యం,సంకలపి బలం” అన పేరుత, పత్రికను ప్రారంభించడమే గాక..   అందులో న్వంటి 

రచయిత్రులకు వనువంటన అవకశం కలిగంచడంతో, ఆ మొదటి సంచిక నుండే  “మిస్ మేఘమాలా IAS” 

అన  సీరియల్ ని అందివవాగలగడంతో..ఆ పత్రికతో చిరకల సనినాహితం ఏరపిడి ఉందన భావన,న్లో ఎంతో 

సంతోష్నినా కలిగస్్త  వుంటుంది!  అంతేకదు,నను “లోక్ సత్్త  పారీటు లో” న్యకతవాంతో, న్వంతు బాధ్యతలు ని-

రవాహిస్్త  వసు్త ననా కరణంగ..’చైెతన్యం పత్రిక కి’ స్టి రచయితుల లాగ “ఏదైెన్ కథ కని, వ్్యసం కనీ” ఆ తరావాత 

తరావాత ఇదా్ద మనుకున్నా స్ధ్యపడక, మధ్యలో కొంత కలము గా్యప్ రావడం న్కెంతో నిరాశ కలిగంచే విషయమే 

అయి్యందని కూడా చెపాపిలి!     అయితే, తిరిగ మళ్ళీ ఇపుపిడు “సినిమా”ని (ఇదో సప్త వరా్ణ ల సినీ జగత్) నపధ్యం-

గా తీసుకుని, ‘అందులో కరి్మక సమస్యని, ప్రభుతవా విధాన్నీనా,లాక్ డౌన్ సమయంలో ఎదురుకూననా  ఇబ్ందుల-

ను’ కూడా కొంత క్రోడ్కరింప చేసు్త ’ధారావ్హిక వ్్యస రూపకంగా’ రాస్్త , పాఠకుల ముందుకు వచేచి అవకశం, 

ఎడిటర్ శంతి గారు ఇవవాడం అననాది న్కు రటిటు ంచిన ఉతసిహ్నినా కలిగస్్త ందన చెపాపిలి.    ఇనినా సంవతసిరాలుగా 

చైెతన్యం పత్రికలో,తమ తమ రచన్ ప్రజఞాతవాంతో “ధారావ్హికలు కథలు, వ్్యస్లు, వివిధ కేష్త్రాలు - భగవత్ 

సంబంధ విషయాలతో పాటుగా, కొనినా వీడియో రూపక అంశలు వంటి వ్టిని అందించే” ఆ ఆ రచయిత్రు-

లు, రచయితుల పటలు ..ఎడిటర్ శంతి గారు ‘వ్రి మాట మంచితనంతో,మరా్యదతో కనబరిచే గౌరవ్భిమానలు’ 

ఆవిడకి వుననా సంస్కూరానినా తేటతెలలుం చేస్్త యి.

  ఈ ఆన్ లైన్ పద్ధతిలో కూడా ”e- చైెతన్యం పత్రిక” ప్రచురణ మొదలైనపపిటిటు  నుండి,సవాదేశంలోన కకుండా ఇతర 

దేశలు ఎనినాంటి నుండో కూడా..ఎంతో మంది తెలుగు పాఠకుల అభిమాన్నినా పెంపొందించుకో గలుగుతోంది 

అంటే, అది శంతిగారి యొకకూ చాకచెక్యమేను! ** అలాగే వేరే దేశలలో వున్నా,ఇకకూడే దగ్గరగా వున్నా..పిలలులు,భర ్త 

మనస్ఫూరి ్తగా అందించే సహకరమే  “చేసే మంచి పనికి,ఆ మనిష్కి..ఎంతో ప్రోతసిహ్నినా,ఊపిరిని అందిస్్త యని” 

ఆత్మ సంతృపి్తతో వేగంగా ముందుకు అడుగులు వేసు్త ననా, శ్రీమతి శంతి గారిని చుసే్త అర్ధమవుతుంది.

  ఇదే సపోర్టు ఆవిడ కుటుంబం నుండి వేయేళళీకి, సేనాహశీలి శంతిగారికి అందాలని”చైెతన్యం పత్రిక వ్రిష్కోతసివ్-

లు” ఇలాగే మరనెనాన్నా జరుపుకోవ్లని హృదయపూరవాకంగా మరొకస్రి కోరుకుంటూ.. 

                                                                                                     నండూరి సరోజ్ దేవి. (రచయిత్రి)

పత్రిక పదవ పుటిటు న రోజు శుభాకంక్షలు
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కొత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొపపిది. అమూల్య మైెనది. ఆధా్యతి్మక లో చెపాపిలంటే 
దురలుభమైెనది. కేవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధించే వ్రి సంగతి పకకూనుంచితే భగవంతుడే పర-
మావధిగా ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అన సపృహ కలిగ, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైెన వ్రికి జీవితం అపురూపమైె నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసుకోకూడదంటారు మన పెద్దలు. జ్ఞా నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహ్పుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జ్ఞా నం పొందాలి. ధరా్మర్ధ  కమమోకష్ నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్ధ  కమాల వంట నటి మనిష్ పరుగులు చేసు్త  న్నారు. పరమాత్మ పటలు  చిత్తం అంటే 
మనసును లగనాం చేయాలి. మన మనసు ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైన్ పదిలంగా బతకలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమా-
దరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలన కంక్ష అంతరీలునమైె ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైన-
పుపిడు ఏమైెన్ మహిమానివాత శకి ్త తనకు సహక కి ్త రించాలని ఆశంచడం సహజం. భగవంతుని అను-
గ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పొందాలన ప్రయతనామే --- భకి ్త మార్గం.  భగవంతుడు 
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్ది్దనిచిచి సన్్మర్గంలో నడిపిస్్త  డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జ్గృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముకి ్త చేయ-
డానికి ఎనెనాన్నా మారా్గ లు చూపాడు. ఎన్నా దివ్య ధామాలను సృష్టు ంచాడు.  వేదాలు పుటిటు న ఈ పవిత్ర 
భూమిపైె ముకి ్త ధామాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనక అనక అవత్రాలుగా 
ఉద్వించి దుషటు  శక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృష్టు తో కపాడుతున్నాడు, మరియు నూ-
తన్త్సిహ్నినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కశీ కంచి అవంతికపురి దావారవతి చైెవ 
సపెతైతే మోక్ష దాయక" భారత దేశంలో అనక దివ్య కేష్త్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగా ప్రసిది్ద  గాంచి మనందరకూ సుఖ శంతులు, విజయ కంతులు ప్రస్దిసు్త  న్నాయి. అం-
దువలలు  మనకు ఆధా్యతి్మక చైెతన్యం విరాజమానమైె దైెవం పటలు  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పెరిగ ఆత్మ విచారణ 
చేయగలుగుతున్నాము. ధర్మ బద్దమైెన జీవన్నినా ఎంపిక చేసుకుని పుణ్య కేష్త్రాలను సందరి్శస్్త  ముకి ్త 
కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసుకోవ్లి. ముఖ్యంగా జీవిత కలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను 
దరి్శంచి పునీతులమవ్వాలి. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునది కూడా అదే.
 ఆసేతు హిమాలయ పర్యంతం వ్్యపించిన మన భారత్వనిలో ఎన్నా జ్తులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జ్తినంతటినీ సమైెక్య పరచి ముందుకు నడిపిస్్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిటు  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేష్త్రాలు, తీరాథా లు. వ్టిలో అన్దికలం నుంచి విఖా్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికలుగా ఏడు పుణ్య కేష్త్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
 అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (నేటి హరిదావార్), కాశీ, కంచి, అవంతిక(నేటి 
ఉజ్జయిని) మరియు దావారక.
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       (గత సంచిక తరువ్యి) 
   బృందావనం - ఆలయాలు

1) ప్రేమ మందిరం :
 ఈ ఆలయానినా దరి్శంచు-
కుననా ప్రతి భకు్త డూ కృషు్ణ డి 
మధుర స్మృతులు తన కళళీ 
ముందుకు కనవస్్త యి. విభిననా 
లోకలకు స్వామితో కలిసి వి-
హరిసు్త ననా అనుభూతి కలు-
గుతుంది. ప్రముఖ కృష్ణభకు్త -
డు, ధర్మ నిరతుడు అయిన శ్రీ 
కృపాళ్ మహ్రాజ్ వ్రి మార్గ-
దర్శకతవాంలో భవన నిరా్మణం 
జరిగంది. ఇది అత్యంత సుందర 
మందిరం. రోజూ వేలాది భకు్త లు 
ఈ ఆలయానినా భకి ్త శ్రద్ధలతో 
దరి్శంచుకుంటారు. కృష్్ణ షటు మి 
వేడుకలు అంగ రంగ వైభవంగా 
జరుపుత్రు. ఎనెనాన్నా నృత్్యలు 
తిలకించవచుచిను. 
2)బంకే బిహ్రీ ఆలయం:
కృషు్ణ డు అని అర్ధం. 1862 లో ఈ 
ఆలయానినా నిరి్మంచారు. స్వామి 
హరిదాస్ కు నిధివనంలో కననా-
య్య విగ్రహం లభించింది. ఆ 
విగ్రహ్నినా ఇకకూడ ప్రతిష్టు ంచారు.            
3) శ్రీ రంగాజీ ఆలయం:
1858 సంవతసిరంలొ దకిష్ణ భారత 
సంప్రదాయంలో నిరి్మంచిన ఈ 
ఆలయం ఆరు అంతసుథా ల రాజ-

                         2.  మధుర

పరిత్రాణాయ  స్ధూన్ం  విన్శయ చ దుషకృత్ం 
ధర్మ   సంస్థా పన్య    సంభవ్మి   యుగే  యుగే 

గోపురంతో భకు్త లను ఆకరిష్సు్త ం-
ది. ఇకకూడ గుడిలో శ్షశయ్యపైె శ్రీ 
రంగన్ధస్వామి దర్శనమిస్్త రు. 
ఆలయ ప్రాంగణమంత్ చకకూటి 
శలాపిలతోను, ధవాజ సథాంభాని-
కి బంగారు పూత ఉననాందువలలు  
విశ్ష ఆకరష్ణ లభించింది. 
4) బడే కుంజ్ గోపీశవార మందిరం:
ఒకస్రి ఈశవారునికి కృషు్ణ డితో 
కలిసి రాసక్రీడలో పాలొ్గ న్లన 
కోరిక కలిగంది. అయితే అకకూడ 
పురుషులకు ప్రవేశం లేదు. 
అందుకని పారవాతి సలహ్పైె 
స్త్రీ వేషం ధరించి అయిన్ సరే 
రాసలో పాలొ్గ న నిశచియించాడు. 
ఆ వేషంతో కృషు్ణ డితో రాసలో పా-
లొ్గ న్నాడు. అందంగా ఉననా కొత్త 
స్త్రీని చూసి రాధ ఈరష్ర్య పడింది. 

రాస జరుగుతుండగా శవుడి 
మేలిముసుగు జ్రి ఆయన 
జటాజూటం బయటపడింది. 
శవుడని తెలిసి అకకూడివ్రు సం-
తోష్ంచారు.
    ఈ గుడిలో రాత్రి శవునికి రాత్రి 
పూట స్త్రీ అలంకరం చేస్్త రు. 
లింగం మీద గోపిక వేలిముద్ర-
లు సపిషటు ంగా కనవస్్త యి. ఆల-
యంలోని లింగం చిననాదిగా నల 
బారుగా ఉంటుంది. అందరూ 
చేతితో త్కి పూజలు చేసుకోవ-
చుచి.     
5) సేనాహ బిహ్రీ మందిర్:
బృందావన్నికి నడిబొడుడు లో 
ఉననా ఈ మందిరం హరిదాసీయ 
సంప్రదాయంగా ఉంటుంది. 
పాత ఆలయం స్థా నంలో 
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అత్యంత సుందరమయిన మం-
దిరానినా తెలుపు, ఎరుపు రాళ్ళీ 
పొదివి నిరా్మణం చేపటాటు రు.  
6) జైపూర్ ఆలయం:
ఈ దేవ్లయానినా మాధోసింగ్ 
మహ్రాజు నిరి్మంచి రాధామాధ-
వులకు అంకితం గావించాడు. 
ఆలయ మూలవిగ్రహ్-
లు అత్యంత ఆకరష్ణీయంగా 
ఉంటాయి.
7) మీరాబాయి మందిరం:
నిధివన్నికి చేరువలో ఈ 
ఆలయం మీరాబాయి రచించిన 
కృష్ణ గీత్లతో ఈ ప్రాంగణమం-
త్ మారుమోగుతుంటుంది. 
మీరాబాయి కృష్ణ భకు్త రాలు. ఆమె 
ఈ ఆలయంలో కృషు్ణ నిపైె చకకూటి 
పాటలు రచించి పాడుతూ కృ-
షు్ణ నిపైెన తన మనసుసి లగనాం 
చేసింది. ఆమె ధను్యరాలు. 1547 
సంవతసిరంలో మీరాబాయి ఈ 
ఆలయంలోని కృషు్ణ నిలో లీ-
నమైెపోయింది. మానవజ్తికి 
ఆమె గీత్లు ముకి ్తమారా్గ లు.
8)మదన మోహన ఆలయం:
ఈ కృష్ణ మందిరానినా మత్రోస్ కు 
చెందిన రామదాసు నిరి్మంచా-
డు. నగరంలోని ఆలయాలలో-
బహుప్రాచీనమైెన ఆలయంగా 
గురి ్తంపబడింది. ఆలయంలొని 
విగ్రహం రాజస్థా న్ లో ఉంచారు. 
ప్రసు్త తం మనం చూచే విగ్రహం 
పాత విగ్రహ్నికి ప్రతిరూపంగా 
ఉంటుంది. 
9) రాధా గోవింద మందిరం:
అక్ర్ కు ఆపు్తడైెన రాజ్ మాన్ 
సింగ్ నిరి్మంచిన ఏడు అంత-
సుథా ల ఎర్ర రాతి మందిరం ఇది. 

పాత మందిరం స్థా నంలో 2000 
సంవతసిరంలో కొత్త ఆలయానినా 
అందంగా నిరి్మంచారు.
10) సేవ్ కుంజ్:
ఇచచిటి వఇహరిస్్త రట. న్లను 
రాధామాధవులు, గోపికలు రా-
సలీలకు ఎంచుకున్నారు. ఇపపి-
టికీ రాత్రిపూట రాధాకృషు్ణ లు 
విహరిస్్త రట. ఈ ప్రాంత్నినా 
రాత్రి సమయంలో చూడటానికి 
అనుమతించరు. ఇచచిటి దాస 
ఆనందమూరి ్త అయిన శ్రీ కృష్ణ 
భగవ్నుని ప్రధానలీల ఇది. ఇది 
జీవునికి విషయ వ్సనలనుంచి 
విముఖుని చేసి చిదానందతవాం 
వైపు మరలిసు్త ందని భావం.

 రాధ, వృషభాన మహ్రాజు 
గారు యమున్స్నానం చేసు్త ననా 
సమయంలో ఓ కమలమందు 
చిననా పాపగా కనిపించింది.
 ఆ రాజు ఆ పాపను సంతోషంగా 
తన కూతురుగా సీవాకరించి అలాలు -
రుముదు్ద గా పెంచి పెద్దచేశ-
రు. ఆమె కళ్ళీ మూసుకున 
ఉండేది. అయితే ఒక పరా్యయం 
నందరాజు, కృష్ణయ్య వ్ళళీ ఇంటికి 
వచిచి, కననాయ్య ఊయలలో ఉననా 

పాప వద్దకు వచాచిడు. కృషు్ణ ని 
దేహం నుంచి వచేచి అదు్త 
సుగంధానికి రాధ ప్రభావితురా-
లై కనురపపిలు తెరిచి తన ప్రియ 
సఖుని చూసింది. 
  రాధామాధవులు గోకులంలో 
ఉననాంత కలం వనవిహ్రం 
చేస్్త  గోపికలతో ఆటపాటల-
లో మునిగతేలేవ్రు. వ్రి ప్రేమ 
అమర ప్రేమ. నిషకూళంక ప్రేమ. 
కృషు్ణ డు పరమాత్మ అయితే రాధ 
ప్రకృతి. కృషు్ణ ని మురళ్ గానంతో 
మైెమరచి ఆనందడోలికలలో 
మునిగపోయేవ్రు.
మోక్షమంటే ఆనందమే అయితే 

అందుకు హ్మీని ఇచేచిది 
బృందావనం. కృషు్ణ ణ్్ణ  వతక-
టానికి దగ్గర దారి ఖచిచితంగా 
బృందావనమే. బ్రతుకు బాధలు 
మరచిపోయి, వతల వేదనలు 
తీరి, కష్టు ల కనీనాళ్ళీ కరిగపో-
యి, బ్రహ్్మనందానినా దోసిళళీతో 
జుర్రుకోవ్లంటే బృందావన్నినా 
జీవితంలో ఒకస్రైన్ దరి్శంచా-
లిసిందే.
                       (ఇంక  వుంది)
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    సినిమా రంగానికి సంబంధించి..
నను రాసినటుటు “ఇపపిటి తరం నటీ 
నటులు..తమ సీనియర్సి ని చూసి-
,అవగాహన ఏరపిరుచికుంటూ ఉప-
యోగకర పద్దతులను నరుచికోవడం 
అననాది,ఎలాగూ వ్రి భవిష్యత్ కి 
మరింత తీరిచి దిదే్దదే అవుతుందీ.” 
  అలాగే! ఈ కలపు చిత్రాల యొకకూ 
“సినీ డైెరక్షన్ విధానంలో, పాటలు-
గాయని,గాయకుల విషయంలోలు , 
మూ్యజిక్ డైెరక్షన్ పరిధికీ ”సంబం-
ధించిన వ్టిని ఎనెనానినాంటిన్..‘ఇపపి-
టి నూతన డైెరకటురులు , మూ్యజిక్ డైె-
రకటురులు ,ఈ మధ్య బాగా వలుగులోకి 
వసు్త ననా యువ గాయని,గాయ-
కులూ కూడా’ తమ తమ సీనియ-
ర్సి యొకకూ  ప్రసిద్ద  విధాన సరళిని 
ఆకళింపు చేసుకున ప్రయతనాం చేసి, 
ఆ స్ధనతో ముందడుగు వేసే్త.. 
‘మరింత మంచి సినిమాలను, ఇంక 
చకకూని మూ్యజిక్ ని, వీనుల విందైెన 
అనినా పాటలని’ ప్రేక్షకులకి అంది-
స్్త ,వ్రి అభిమాన్నినా ఇంకెంతగాన్ 
పొందడం స్ధ్యమౌతుందనుకుం-
టాను. 
  పైెన ఆ విధాన్ల అనినాంటి విషయమైె 
అలా వివరంగా తెలియ చెపాపిను 
అంటే..”ఇపుపిడు వచేచి సినిమాలు 
బాగో లేవు అననాది న్ ఉదే్దశ్యం క-
దూ,ఎవవారు దానినా అన్యధాగా కూడా 
భావించదు్ద !” వ్టి గురించి ఒక కలు -
రిటీగా చెపాపిలంటే మాత్రం..
 “ఈన్టి సినిమాలు తీసే పద్దతి 
అయితే చాలా మారింది. కొత్త టకినాక-
ల్ ఎకివాపె్మంట్సి వ్డకం జరుగుతోం-
ది కబటేటు  అతి తందరగా, తకుకూవ 
సమయంలో పికెచిర్సి  తీయబడుతు-
న్నాయనీ 
వింటున్నాము.” అలాగే కొనినా 
సినిమాలు ‘చకకూని కధాంశంతో, ఈ 

కలం కుర్రకరు కి ఎంతగాన్ నచేచి 
తీరులో,చిననా కథలుగా,ఒక ఆలోచన్ 
విధానంతో వుంటూ’ బాగాన వసు్త -
న్నాయి. కొనినా పాటలు, వినసొంపైెన 
మూ్యజిక్ తో చాలా బాగా కుదురుతు-
న్నాయని కూడా చెపాపిలి.
  అయితే, “సి్రిప్టు  విషయాన మాత్రం” 
కొనినా కొనినా సినిమాలకి ఒకొకూకకూస్రి 
పాలు నింగ్ పూరి ్తగా ఉండదనీ.. అవ-
సరానినా బటిటు , సందరా్నినా బటిటు   కొనినా 
కొనినా సీన్సి ని కూడా ఈజీగా అపపి-
టికపుపిడు మారుపి చేసేయడం, 
కధలో క్రొత్త పాయింట్సి ని మరి 
కస్త కలుపుతూ, కొనినా డైెలాగుల-
ను సహితం అనుకుననా ఆ క్షణాననా 
రాయడం వంటివి కూడా జరుగుతూ 
ఉంటుందనీ” అందుకే ఆ సినిమాల 
కంటినూ్యషన్ అంత సక్రమంగా 
వుండటం లేదన విమర్శ,సహజం-
గా చాలా మంది నుండి వింటూన 
ఉండడం అవుతుంది.
**ఇక ఇకకూడ పాత సినిమాల గురించి 
చెపుపికోవలసి వసే్త,“ఆ సినిమాలు తీ-
యబడడానికి యూనిట్ పడే కషటు ం, 
శ్రమలను బటిటు , చిత్ర కధాంశనినా 
బటిటు , త్రల నటన్ వైవిధ్యం, వ్రి 
చూడ చకకూని రూపాల కరణంగా-
నూ, ఆ సినిమాలు, అందులోని 
మాటలు-పాటలు,సంగీతం కూడా 
ఎంతో రాణ్ంపుగా వుండి” ప్రేక్షకు-
లు, అభిమానుల నుండి వ్టి రిజల్టు   
కూడా అదు్తంగా రావడంతో.. ఆ  
సినిమాలు చాలా వరకు ‘100 రోజు-
లు,కొనినా కొనినా అయితే ఒక ఏడాది 
పాటు’  థియేటరలులో ఆడడం 
జరుగుతూ ఉండేవి!

  అంతే కదు! “ఆ ఆ చిత్రాల-
కి మొత్తం కధ రడ్ చేసుకున్నాకే..
సినిమాల షూటింగ్ ప్రారంభించు-
కున వ్రు కబటేటు ” ఆ సినిమాలు 
సంతృపి్తకరంగా వచేచివి అని, ప్రేక్షక 
జనం అందరు కూకూడా అవి చూడ 
చకకూని చిత్రరాజ్లుగా అభివరి్ణంచు-
కున వ్రనడంలో, ఏ మాత్రం ఆశచిర్య 
పడాలిసిన అవసరం లేదేమో.
                 00000000
1.*సినిమాల వివరాలు అనీనా రాసు్త ననా 
సందరా్న..మీకు ఒక ముఖ్యవిష-
యం కూడా వలలుడి చేయాలి అనిపి-
స్్త ంది!
  టీ.వీ లో చాల కలం ప్రస్రమైెన 
“ఝుమ్మంది న్దం” ప్రారంభం 
అపుపిడు,ఆ కర్యక్రమంలోలు  ‘గాన 
కోకిల శ్రీమతి సుశీల’ కూడా వలు-
బుచిచిన చకకూని అభిప్రాయాలు వి-
ననాపుపిడు.. న్కు అదెంతో వ్స్తవం 
గా, న్ యొకకూ ఆలోచనకు దగ్గరగా 
అనిపించింది!
**(ఈ ఎపిస్డ్ 7 సం// ల క్తం 
వచిచింది..నను ఈ మధ్యన మళ్ళీ 
చూడడుం జరిగంది)..అందుకే, అది 
ఇంచుమించుగా కొంత మీ ముందు 
పెడుతున్నాను :-
  “ఆ ప్రోగ్రాం కి గాయని P.సు-
శీల గెస్టు  అయితే..ఉపద్రషటు  సునీత 
యాంకరింగ్ చేసింది” :- ఇది వ్రి 
ఇరువురి మధ్యన సరదా నవువాల 
సంభాషణగ కూడా జరిగంది. ఆ 
వివరాలు ఇలా..
                (ఇంక  వుంది)    

    నండూరి సరోజ్దేవి

       సినిమా!
    (ఇదో సప్త వరా్ణ ల సినీ జగత్)
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

పదున్లుగవ రాష్ట ్రపతి  

రామ్ న్థ్ కోవింద్ 

డిన జ్తుల వ్రు ఎంతటి నికృషటు -

మైెన జీవితం గడుపుతున్నారో, వ్రి 

పరిసిథాతి ఎంత దయనీయమైెనదో 

సమాజంలో వ్రి స్థా నం ఏమిట, 

బాగా చిననాతనంలోన అవగాహన-

లోకి వచిచింది. ఆయన సుమారు 

అయిదేళళీ వయసులో ఉండగా, 

వ్రు నివసించే ఇలులు  ప్రమాద 

వశతూ్త  నిపపింటుకుని కలిపో-

యింది.  ఆ సమయంలో అంత్ 

బైట పడాడు రు కని తలిలు  లోపలే 

ఉండిపోయింది. వ్రు అంటరాని 

వ్రు కనక ఊరి వ్రవరూ 

సహ్యం చేయడానికి ముందుకు 

రాలేదు. ఈ సంఘటన చిన్నారి 

కోవింద్ మనసులో చెరగని ముద్ర 

వేసుకుంది.  ఆ తరవ్త వనుకబ-

డిన వ్రికి సహ్యం చేయడంలో 

ఆయన ఎపుపిడూ వనుకంజ 

వేయలేదు. 

  చి ననా పపి టి ను ం చి 

కూడా కోవింద్ కి చదువు కోవడం 

అంటే చాలా ఇషటు ం. ఉననా ఊరిలో 

వ్న్కలం చదువు మాత్రమే 

స్గంది. కస్త మంచి బడిలో చద-

వ్లంటే, అకకూడికి ఆరు కిలోమీటరలు 

దూరంలో ఉననా ‘ఖాన్ పూర్’ వళ్ళీలి. 

రాజ్ కిషోర్ సింగ్ అన మరొక మి-

   రామ్ న్థ్ కోవింద్ జననం 1945 

అకోటు బరు 1వ తేదీన జరిగంది. 

ఆయన పుటిటు నది ఉత్తర ప్రదేశ్ రా-

ష్ట్రంలో, కనూపిర్ దేహ్త్ జిలాలు లోని 

“పరౌఖ్’ అన కుగ్రామం. తలిలు  పేరు 

కళ్వతి. తండ్రి పేరు మైెకూ లాల్. 

ఆయనకి కిరాణా స్మాను, బటటు లు 

అమే్మ చిననా దుకణం ఉండేది. దాని 

మీద వచిచిన ఆదాయమే వ్రి జీ-

వన్ధారం. మైెకూ లాల్ కి కొంత 

ఆయురేవాద వైద్యం చేయడం కూడా 

వచుచిను. వన మూలికలు, చూరా్ణ లు 

తెచిచి  ఊరి వ్రికి ఉచితంగా 

వైద్యం చేసేవ్డు. ఆ గ్రామంలో 

సింహభాగం జన్భా అంత్ బ్రాహ్మ-

ణులు, ఠాకూర్ లు వంటి అగ్రకు-

లాల వ్రు. వ్రంత్ సంపనునాలు. 

దళితుల కుటుంబాలు న్లుగు 

మాత్రమే ఉండేవి. వ్టిలో వీరిది 

ఒకటి. వనుక బడిన జ్తివ్రు 

కనుక సహజంగాన కోవింద్ 

కుటుంబం నిరుపేదలు. వ్రు నివ-

సించేది ఒక పూరి గుడిసె. కోవింద్ 

కి నలుగురు అననాలు, ఇద్దరు 

అకకూలు ఉండేవ్రు. 

  కోవింద్ కి వనుకబ-
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త్రుడితో కలిసి అంత దూరం రోజూ 

నడిచి వళిలు  చదువుకున్నాడు. నడక 

దారే తపపి మరొక గత్యంతరం లేదు. 

రోడులు  లేవు. అయిన్ సైెకిలు కొన 

స్మరథార్యం కూడా లేదు. మిత్రుడు 

అయితే అకకూడితో చదువుకు సవాసి్త 

చెపిపి, బడి పంతులు అయా్యడు. 

కని కోవింద్ కి కలేజికి వళిలు  ఇంక 

పైె చదువులు చదవ్లని కోరిక గా 

ఉండేది. తెలివైన వ్డు. ఎపుపిడూ 

పరీక్షలోలు  తపపిలేదు. అందువలలు  

అందరూ ఆయనినా ప్రోతసిహించా-

రు.  పటుటు దలతో  కనూపిర్ సిటీకి 

వళిలు  అకకూడ దయానంద్ ఆంగోలు  

వేదిక్ కలేజీలోను, డి ఎ వి కలేజి 

లోను, బికం, ఎల్ ఎల్ బి పూరి ్త 

చేశడు. ఆయన కంక్ష అంతటితో 

తీరలేదు. దిలీలు  లో మకం పెటిటు , ఐ. 

ఏ. ఎస్. పరీక్షకి కటాటు డు. ఆ కోరిక 

అయితే ఆయనకు తీరలేదు కని 

దిలీలు  నివ్సం ఆయన జీవిత్నినా ఒక 

పెద్ద  మలుపు త్రిపిపింది ఆ రోజులోలు  

ఉజ్జయినికి చెందిన  ‘హుకుం 

చంద్’ అన జన సంఘ్ కర్యకర ్తతో 

పరిచయం కలిగంది. 

అది మొదలు కోవింద్  రాజకీయా-

లోలు  ఉత్సిహంతో పాలొ్గ నడం ప్రారం-

భించాడు. ఎలాగూ తనకి న్్యయ 

శస్త్ర పటాటు  ఉంది కబటిటు   1971వ 

సంవతసిరంలో దిలీలు  బార్ కౌనిసిల్ లో 

లాయరుగా రిజిసటురు చేయించుకు-

న్నాడు. ప్రాకీటుసులో మంచిపేరు సం-

పాదించాడు. తరువ్తి కలంలో 

1977-1979 సంవతసిరాలోలు  కేంద్ర ప్ర-

భుతవాం తరఫున లాయరుగా నియ-

మించబడాడు డు. అదే సమయంలో 

అపపిటి ప్రధాన మంత్రి మొరారీ్జ 

దేశయ్ కి అంతరంగక సచివుడి-

గా కూడా పని చేశడు. అడొవాకేట్ గా 

ప్రాకీటుసు చేస్్త న, 1991వ సంవతసి-

రంలో భారతీయ జనత్ పారీటులో 

చేరి ఉత్తర ప్రదేశ్ నుంచి లోక్ 

సభకి పోటీ చేశడు. కని విజయం 

స్ధించ లేకపోయాడు. ఆఖరికి 

1994వ సవతసిరంలో రాజ్యసభ 

సభు్యడిగా ఎనినాక అయా్యడు. ధిలీలు  

హైకోరుటు లోను, సుప్ం కోరుటు లోనూ 

పని చేసే సమయంలో వనుకబడిన 

వరా్గ ల వ్రిని ఆదుకోవడానికి చాలా 

కృష్ చేశడు. దళిత, అనుస్చిత 

జ్తుల ఆందోళన సమయంలో, 

1997వ సంవతసిరంలో వ్రి తరఫున 

ప్రభుతవాంతో పోరాడి, రాజ్్యంగంలో 

చేసిన మారుపిలినా సరిదిద్దడంలో 

ముఖ్య పాత్ర పోష్ంచాడు.  

ఒక పేద కుటుంబంలో పుటిటు , సవా-

శకి ్తతో అంచెలంచెలుగా ఎదిగ ధిలీలు  

సభలో పీఠం వేసిన్, కోవింద్ తన 

జన్మ భూమి అయిన ‘పరౌఖ్’ గ్రా-

మానినా ఎననాడూ మరిచి పోలేదు. 

అపపిటికి వ్రి కుటుంబం కర-

ణాంతరాల వలలు  వివిధ ప్రదేశలోలు  

సిథారపడాడు రు. ఆయన పుటిటు న ఇలులు  

కూలిపోయి శధిలావసథాలో ఉంది. 

ఆయన 2001వ సంవతసిరంలో ఆ 

సథాలానినా దానం చేసి, అదే సథాలంలో 

ఒక మంచి డాబా ఇలులు  కటిటు ంచి, 

ఊరివ్రు దానిని కమూ్యనిటీ 

హ్లుగా వ్డుకోవడానికి ఇచాచిడు. 

దానిలో వ్రు ఉచితంగా పెళిళీళ్ళీ, 
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సభలు, సమావేశలు, ఇతర క-

ర్యక్రమాలు జరుపుకోవచుచి. దానికి 

‘మిలన్ కేంద్రం’ అని పేరు పెటిటు , ఆ 

సథాలం తన తండ్రిది కనుక ఆయనకే 

అంకితం చేశడు. అదే సమయంలో 

అకకూడ మరొక సంఘటన కూడా 

జరిగంది. ఆ గ్రామంలో సంప-

నునాల కుటుంబాలు ఎకుకూవ కదా!. 

వ్రంత్ తమ పలలునుంచి, అంత 

గొపపి గౌరవ్నినా స్ధించిన కోవింద్ 

ని సన్్మనించాలన ఉదే్దశంతో  

ఆయన కోసం పదకొండు వండి 

కిరీటాలినా, ఒక బంగారు కిరీటానినా 

తయారుచేయించి, బహుమతిగా 

ఇవ్వాలని సంకలిపించారు. కోవింద్ 

మరా్యద పూరవాకంగా వ్టిని తిర-

సకూరించి, ఆ డబు్తో ఊరిలోని పేద 

ఆడపిలలులకి పెళిళీళ్ళీ చేయమని 

సలహ్ ఇచాచిడు. ఈ సంఘటన 

ఆయనలోని వ్యకి ్తత్వానినా చెపపికన 

చెపుపితుంది. 

కోవింద్ సహజంగా చాల బిడియం 

కల మనిష్, మితభాష్.. సంకోచం 

ఎకుకూవ. అలాగని ఓటమిని 

మౌనంగా అంగీకరించే రకం కదు. 

ఆయన కేంద్రంలో అధికరం-

లో ఉననాంత కలం తన ప్రాంత్ల 

అభివృది్ధకి ఎంతో కొంత సహ్యం 

అందిస్్త న ఉన్నాడు. ఉత్తర ప్రదేశ్ 

లోను, ఉత్తరాఖండ్ లోను విదా్య-

రంగంలో విశ్ష కృష్ చేసి, తన 

నియోజక వర్గంలో ఎన్నా పాఠశ-

లల స్థా పనకి తోడు పడాడు డు. తనకి 

జన్మనిచిచి ఇంతటి వ్డిని చేసిన 

తన జన్మ భూమికి చేయగలిగనంత 

సహ్యం చేసి, తన ఋణం తీ-

రుచికోవ్లనది ఆయన జీవిత్శ-

యం. కోవింద్ హయాంలో ‘పరౌఖ్’ 

గ్రామానికి పకకూ సిమెంటు రోడుడు  

ఏరపిడింది. దగ్గరలో ఉననా ఇటుకల  

కరాఖా న్కి దారి ఏరపిడింది. దానితో 

కూలీల రాకపోకలకి సులభ మార్గం 

ఏరపిడింది. గ్రామానికి న్లుగు 

బోరుబావులు వచాచియి. ప్రజల-

కి మంచినీటి కొరత తీరింది. ఉననా 

బడికి ప్రహ్రి గోడ కటిటు ంచాడు. 

జూనియర్ కలేజి ఏరాపిటు చేయ-

బడింది. భారతీయ సేటుట్ బా్యంకు 

బ్రాంచ్ వచిచింది. ఈ అభివృది్ద  

అంత్ మా ‘దాదాజీ’ (కోవింద్) 

వలలున అని సగరవాంగా చెపుపికుంటా-

రు అకకూడి వ్రు. ఆయన బందు-

వర్గంలోని వ్రిలో కొందరు ఇంక 

అకకూడే సిథారపడిన వ్రు ఉన్నారు. 

మన దేశంలో పలలుటూళళీ పరి-

సిథాతి ఎంత దయనీయం అంటే, 

రాష్ట్రపతివంటి అధికరికి కూడా 

అనినా విషయాలోలు నూ వ్టిని అభి-

వృది్ద  పరచడం అంత సులభం 

కదు. ఇంత చేసిన్, పరౌఖ్ ఇంక 

లోటులోన ఉంది. అకకూడ సరైన 

వైద్య సదుపాయాలు లేవు. ఏజబు్ 

వచిచిన్ పది కిలోమీటరలు దూరం 

పోవ్లి.  కొంచెం పెద్ద  రోగమైెతే, 

ఏకంగా 35 కిలోమీటరలు దూరంలో 

ఉననా కనూపిర్ జిలాలు  ఆసుపత్రికి 

పోవలసిందే! 2011లో ప్రారంభం 

అయిన ఆసుపత్రి భవనం పూరి ్త 

కనలేదు. ఇక విదు్యతు్త  సరఫరా 

గురించి చెపపిన అకకూర లేదు. చిననా 

గాలి వీసే్త, కరంటు పోతుంది. ట్రాన్సి 

ఫార్మర్ పాడయితే, పదిహేను రో-

జులపాటు చీకటిలో భజన చేయ 

వలసిందే! కూలీ న్లీ చేసుకుని 

బతికే జనం దగ్గరలో పరిశ్రమలు 
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లేక, సుదూర ప్రాంత్లకి వలస 

పోవ్లి. 

కోవింద్ ఒకస్రి 2016వ సంవ-

తసిరంలో సవాగ్రామానికి వళిళీనపుపి-

డు, బహిరంగ సభలో ప్రజలు ఈ 

కష్టు లనీనా ఏకరువు పెటిటు , ‘మావ్రి 

మనిష్ రాష్ట్రపతి అని చెపుపికుం-

టాం. మాకీ కష్టు లేమిటి?’ అని ని-

లదీశరు. అపుపిడాయన బీహ్రు 

గవరనారుగా ఉన్నాడు. వ్రి అభ్య-

ర్ధనలకి ఆవేశ పడకుండా, ప్రశం-

తంగా ఇలా చెపాపిడు. “కొంచెం 

ఓపిక పటటు ండి. అభివృది్ద  అననాది 

బజ్రులో దొరికే వసు్త వు కదు. 

తెలాలు రి లేచి కవ్లంటే దొరకదు. 

కొంత సమయం పటుటు తుంది. అనినా 

సమస్యలు స్నుకూలంగా పరి-

ష్కూరం అవుత్యి. ప్రసు్త తం నను 

బిహ్రుకి గవరనారుగా ఉన్నాను. మీ 

ముఖ్య మంత్రిగారితో మీ సమస్యల 

గురించి చరిచిస్్త ను.” అని వ్రిని 

సముదాయించాడు. 

ఆయన కేంద్ర ప్రభుతవాంలో ఉననా-

పుపిడు ఎన్నా పారలుమెంటరీ కమిటీ-

లలో సభు్యడిగా ఉండి తనదైెన ప్ర-

తే్యకతని నిలుపుకున్నాడు. న్్యయం 

వైపు పోరాడి, వనుక బడిన జ్తుల 

అభివృది్ధకి ఎంతగాన్ దోహదం 

చేశడు. భారతదేశం తరఫున అం-

తరా్జ తీయ సమితిలో 2002వ సం-

వతసిరంలో మాటాలు డాడు.

 కోవింద్ ఎంతటి నిజ్యితీ 

పరుడంటే, రాజకీయాలోలు  తన స్థా -

న్నినా తన ఆపు్తలు, బంధువులు 

ఎవరూ కూడా వ్డుకుని లబి్ద  పొం-

దడానికి ఒపుపికోలేదు. అందుకే, ఈ 

న్డు కూడా తనకి దగ్గర వ్రవరూ 

రాజకీయాలోలు  ప్రముఖులు లేరు. 

ఆయన  కుటుంబ సభు్యలం-

త్  మామూలు జనస్మాన్యంలో 

భాగంగాన జీవిసు్త న్నారు. గొపపిగా 

ఆలోచించడం, సరవా స్ధారణంగా 

బతకడం ఆయన జీవిత ధ్్యయాలు. 

ఎవరంతట వ్రు నిస్వారథాంగా కృష్ 

చేయాలని, ఫలిత్లు వ్టంతట 

అవే వస్్త యని ఆయన అందరికీ 

చెపుపితూ ఉండేవ్డు. చిననా పెదా్ద  

అన తేడా లేకుండా అందరితోను 

సేనాహ భావంతో మెలిగేవ్డు.

జీవితంలో ఇంత పరిశ్రమ చేస్్త  

కూడా కోవింద్ దైెవ చింతనని 

ఎననాడూ విస్మరించ లేదు. ఆయనకి 

రామాయణం అంత్ కంఠత్ 

వచుచినని సనినాహితులు చెపుపిత్-

రు. ఈ సంస్కూరం ఆయనకి తండ్రి 

దావారా సంక్రమించిందని చెపపివ-

చుచిను. ఆయన గొపపి దైెవ భకు్త డు. 

అననాదానం చేయడం, పిలలులకి 

త్రకమంత్రం రాసిన పుస్తకలు 

పంచడం ఆయనకి అలవ్టు. 

పరౌఖ్ లో ఒక గుడి కటిటు ంచాలని 

ఆయన ఆశయం. అది తండ్రి జీ-

వితకలంలో నెరవేర లేదు. కని 

తరవ్త జరిగంది. 

ఆఖరికి కోవింద్ దేశనికి రాష్ట్ర-

పతి అయా్యక కూడా ఏదో గొపపి 

పదవిని స్ధించానని గరవాపడి 

విర్ర వీగలేదు. రాష్ట్రపతి భవనంలో 

అడుగు పెటటు గాన ఆయన ని ఆక-

రిష్ంచిన మొదటి విషయం అకకూడ 

జరుగుతుననా ఆహ్ర దురివానియో-

గం. ఒకకూ మనిష్ పేరు మీద వం-

దలకొదీ్ద  ఆహ్ర పదారా్ధ ల తయారీ. 

ఎనినా రుచికరమైెన వంటలు చేసిన్ 

ఒకమనిష్ ఎంతని తినగలడు? 
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ఉదయం పూట అలాపిహ్రం పేరు 

మీదన రకరకల వంటకలు దర్శన 

మిచేచివి. ఇక మధా్యహనాం, రాత్రి 

భోజన్ల సంగతి చెపపిన అకకూర 

లేదు. ఇవనీనా కేవలం భేషజం కోసం 

మాత్రమే అననా విషయం గ్రహించిన 

కోవింద్, ముందుగా ఆ ఆనవసర 

ఖరుచిలకి సవాసి్త చెపాపిడు. ఉదయపు 

అలాపిహ్రం కేవలం రండు వం-

టకలకి మాత్రమే పరిమితం 

చేయించాడు. విందు భోజన్లోలు  

భారీ ఖరుచిలు తగ్గంచాడు. 

కోవింద్ కి 1974వ సంవతసిరంలో ‘సవిత కోవింద్,’తో వివ్హం జరిగంది. వ్రికి ఒక  కుమారుడు, ఒక కుమార ్త 

ఉన్నారు. 

కోవింద్ వంటి, సదాచార సంపనునాడు, ఆదర్శవ్ది, మితభాష్, కర్యశూరుడు మన దేశనికి రాష్ట్రపతిగా ఉండడం 

మనకెంతో గరవా కరణం. 

నినునాగా' సృష్టు ంచాడు దేవుడు. లేదా, ఓ శకి ్త.
 అందుకే త్మరాకు మీద నీటిబొటుటు లా, కలప్రవ్హంలో చిటిటు  బుడగలా ఉండు. అదు్తమైెన యీ 
లోకనికి మనం వచిచింది అతిథులుగా మాత్రమే. వచాచిం గనక వళిళీపోత్ం. .. ఏదో ఓన్డు. ఆ నిజ్నినా 
తెలుసుకుంటే- న్దీ, న్ అననా అహంకరం ఉండదు. అహంకరం లేనిన్డు మమకరమూ ఉండదు. 
మరొకకూ విషయం.
 ప్రపంచ ప్రఖా్యత రచయిత ఖలీల్ జిబ్రాన్ అంటారు, "నీ పిలలులు నీ పిలలులు కరు. వ్ళ్ళీ తమకోసం జీవి-
త్లినా కోరుకుని వచిచినవ్ళ్ళీ. వ్ళ్ళీ నీ దావారా కలిగనవ్ళ్ళీ కనీ, నీకు కలిగనవ్ళ్ళీ కదు. నీ ప్రేమని పంచి 
ఇవువా...., నీ ఆలోచనలీనా, ఆశలీనా కదు. వ్ళళీ ఆలోచనలూ ఆశలూ వ్ళళీవే అని గ్రహించు" అని.
 ప్రకృతే సమస్త జీవులీనా సేవాఛచిగా వదిలిపెడుతుననాపుపిడు మన పిలలులకి మనం సేవాఛచి ఎందుకివవాం. ఇసే్త 
యీ 'పరువు హత్యలూ' 'ఆత్మహత్యలూ' 'బలవన్మరణాలూ' వుంటాయా? ఆలోచించండి.
  గాన గంధరవా శ్రీ 'ఎస్ పి బి' కి వినయంతో యీ కథని అంకితమిసు్త న్నాను,
                                                                                                         నమసుసిలతో         
                                                                                                                    భువనచంద్ర

అహం - బ్రహ్్మసి్మ     (10 వ పేజీ తరువ్యి)               
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

          “Knowledge is acquired when we succeed in fitting a new experience 
into the system of concepts based upon our old experiences. Understanding 
comes when we liberate ourselves from the old and so make possible 
a direct, unmediated contact with the new, the mystery, moment by 
moment, of our existence.”
Aldus Huxley. “Knowledge and Understanding”

                                                                ముందు మాట 

నను ఈ  వ్్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కరణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శ్న్ 
ప్రానిసిస్కూ లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్కూ చేరునసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిద్ధం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులు  ఉన్నారు. మరో 
చుటుటు  తిరిగ వస్్త ను. అరగంట సేపు ఓపిక పటటు ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పెంచుతూ 
పైెకి లేచేసరికి ఇహ చేసేది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచికి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైెన్ “ఇరవై 
నిమిష్ల కర్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అన ఏపిల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముష్లు ట. చూడడం మొదలు పెటేటు ను.   
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం ననెపుపిడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూసేను. 
గమ్యం చేరుకోగాన గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడిగతే, 
“చిననాపుపిడు హైస్కూల్ లో చదివేను” అని చెపిపింది. నను పుస్తకల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళళీ పడడానికి ఎనభై ఏళ్ళీ పటిటు ందంటే ఈ  కథని వినని వ్ళ్ళీ ఇంక ఎంతమంది ఉంటారో అని-
పించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైెన అంశలు ఎన్నా తెలుసుకున్నాను. 
వ్టనినాటిని క్రోడ్కరించి వ్్యస్లుగా రాసేను. 
ఇకకూడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా సపిరి్శంచిన్ ఇది  పెద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైెన అంశలని మాత్రమే ముచచిటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పెలు జంటన్, కేలిఫోరినాయా 

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
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      గ్రీసు దేశపు పురాణం గాథలలో 
మూడు తరాల “శలీ్తలు” కనిపి-
స్్త రు: మొదటి తరం సృష్టు ర్యదిలో 
ఉండే అస్తవ్యస్తత (chaos) నుండి 
పుటిటు నవ్రు. వీరిని “దేవుడు,” 
“దేవత” అని అభివరి్ణంచడా-
నికి  బదులు వీటిని మూరి ్తతవాం 
లేని అభిజ్ఞా న్లు (amorphous 
symbols) గా కనీ, అపరావత్-
రాలు (personified concepts) 
గా  భావించవచుచి. రండవ 
తరం వ్రు టైటనులు. స్ంప్ర-
దాయికంగా వీరిని దేవగణాలలో 
ఉంచుత్రు కనీ, ఒక విధంగా 
చూసే్త వీరిలో కొందరు మన రా-
క్షసులని పోలిన శలీ్తలులా అని-
పిస్్త రు. మూడవ తరం వ్రు 
ఒలింపస్ పరవాతం మీద సిథార-
నివ్సం ఏరపిరచుకుననా ఒలిం-
పియనులు. ఈ మూడవ తరం 
వ్రు మనకి పరిచయమైెన  దే-
వగణాల (అనగా, “దేవుళ్ళీ,” 
“దేవతలు”)  కోవ లోకి వస్్త రు. 
    ఇకకూడ gods అన ఇంగీలుషు 
మాటని “దేవుళ్ళీ,” “దేవతలు” 
అని అనువదించడం జరిగంది 
కనీ, నిదానం మీద ఆలోచిసే్త 
“gods” అననా మాటని  సురులు, 
అసురులు అని తెలిగంచి 
సురులని “దేవతలు” గా పరి-

గణ్ంచి, అసురులులో మంచి 
వ్ళళీని “దేవతల” కోవలో పడేసి, 
చెడడు   వ్ళళీని రాక్షసులుగా లకకూ-
లోకి తీసుకోవచుచి.  కనీ ఈ స్క్ష్మ 
భేదాలని విస్మరించి అందరినీ 
“దేవుళ్ళీ” అన - లింగ భేదం 
లేకుండా - అనడం జరిగంది. 
       గ్రీసు దేవుళ్ళీ హిందూ దే-
వుళళీలాంటి వ్ళ్లు  కదు; వీళలులోలు  
ఈరహుర్య, అస్య, పగ, జుగుపసి 
వంటి లక్షణాలు మానవులలో 
కంట ఎకుకూవ మోత్దులో ఉననా-
టులు  అనిపిసు్త ంది. వీరు మానవు-
లని సృష్టు ంచి వ్రిని చదరంగం-
లో పావులని నడిపినటులు  నడిపి 
ఆడుకుంటారు. ఉదాహరణకి 
అందంలో ఎవరు గొపపి అని 
పోటీ పడి ముగు్గ రు దేవతలు 
ట్రోయ్  నగరంలో మహ్ సంగ్రా-
మానికి కరకులు అవుత్రు.

 మొదటి తరం మూరి ్తతవాం లేని 
అభిజ్ఞా న్లు (“దేవశకు్త లు”)
      మొదటలు  - సృష్టు ర్యదిలో - 
అంత్ అస్తవ్యస్తం. ఆ అస్తవ్య-
స్తం (chaos)  నుండి మొటటు -
మొదట  గాయా (Gaia) లేదా 
భూదేవి, మరి కొనినా ఇతర ప్రాథ-
మిక శకు్త లు (లేదా అపరావత్-
రాలు, లేదా  దైెవ్ంశలు) పుటుటు -
కొచేచియి: (1) ఈరోస్ (Eros) అన 
కమ  దైెవం, (2) ఎబిస్ (Abyss); 
ఇకకూడే పాత్ళ లోకనికి అధిపతి 
అయిన టారటురస్ ఉంటాడు. 
అతని పేరన ఒక బందిఖాన్ 
ఉననాది, (3) ఎరబస్ (Erebus); 
చీకటికి అధిపతి, (4) నిక్సి (Nyx 
); ఈమె రాత్రికి అధిపతినా, మొద-
లైనవి.  
టారటురస్ (పాత్ళ లోకం) నుండి 
రకరకల రాక్షస్కరాలు పుటుటు -

 3. గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు: క్రోనస్ (Cronus)
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కొచేచియి. వ్టిలోలు  ముఖ్యమైె-
నవి: (1) సెరి్రస్ (Cerberus) 
అన మూడు తలకయల కుకకూ. 
ఇది నరకపు దావారాల దగ్గర 
కపలా కస్్త  ఉంటుంది.  (2) 
డ్రేగన్ (Dragon, జేసన్, ఆరో్గ న్-
టులు , బంగారు ఉనినా కథలో వచేచి 
పెద్ద  పామును పోలిన శలీ్త). (3) 
సిఫూంక్సి (Sphinx, మనిష్ ముఖం, 
సింహం శరీరం, పకిష్ రకకూలు కల 
ఒక వింత జంతువు). (4) హ్రీపిస్ 
(Harpies, మనిష్ ముఖం ఉననా 
ఒక రకం పకిష్ ). (5) సైెరనులు . (6) 
గోర్గన్ లు (ఈ వికృత్కరుల-
లో పేరనినాక గననాది మెదూస్. 
ఈ మెదూస్ (Medusa) తలలో 
జుతు్త కి బదులు పాములు 
ఉంటాయి. ఈ మెదూస్ ఎవరిని 
చూసే్త వ్రు రాయిగా మారి-
పోత్రు. 
      ఎరబస్ కీ  నిక్సి కీ పుటిటు న ఖేరాన్ 
(Charon)  పాత్ళ లోకంలో ఉననా 
నరకనికి వళ్లు దారిలో వచేచి  సిటుక్సి 
(Styx) వంటి నదులని దాటడా-
నికి పడవ నడుపుతూ ఉంటాడు. 
చనిపోయినవ్రు ఈ నదులని 
దాటుకుని అటు వళ్ళీలి. మన 
వైతరణ్కి ఇకకూడ  సిటుక్సి కి పోలిక 
చూడండి. 

 రండవ తరం దేవగణాల 
(టైటనుల) కథ 

    గ్రీకు పురాణాలలో గాయా 
సంత్నం గురించి పరసపిర వి-
రుద్ధమైెన కథలు ఎన్నా ఉన్నాయి. 
బాగా ప్రచారంలో ఉననా కథన్ల 

ప్రకరం పురుషుని సహ్యం 
లేకుండా గాయా, ఆకశనికి 
అధిపతి అయిన యూరనస్ కి 

జన్మనిచిచింది, అపుపిడు అతను 
ఆమెని ఫలవంతురాలిని చేస్డు. 
వ్రి కలయిక నుండి మొదట 
టైటనులు (కసింత రాక్షస అంశ 
ఉననా వ్రులా అనిపిస్్త రు కనీ 
వీరిని “టైటన్  దేవగణాలు” 
అన అంటారు.) జని్మంచారు. 
తరువ్త ఒంటికనునాతో ఉండే 
సైెకలు పులు (Cyclops) ముగు్గ రు 
పుటేటు రు. తరువ్త అందవిక-
రంగా, ఏభయ్ తలలు, వందేసి 
చేతులతో,  హకటాంకీర్ లు 
(Hecatonchires) అన శతబా-
హులు ముగు్గ రు పుటేటు రు.  వ్రి 
పేరులు  ప్రసు్త త్నికి అనవసరం. 
అందవికరంగా ఒంటికనునా-
తో ఉననా సైెకలు పులని, వందేసి 
చేతులు ఉననా హకటాంకీర్ లని  

చూసి యూరనస్ అసహి్యంచు-
కుని వ్రిని తిరిగ తలిలు  గాయా 
(అనగా, భూదేవి) గర్కుహరం 
లోకి (అనగా, పాత్ళం లోకి) 
తోసేసేడు. ఈ  అమానుష 
చర్యకి కడు దుుఃఖ పడి ప్రతీక-
రం కోసం గాయా ఒక కొడవలి-
ని తయారు చేసి, అదను కోసం 
ఎదురు చూస్్త  ఉంటుంది.  
సైెకలు పులు, హకటాంకీర్ లు 
జని్మంచిన తరువ్త ఇంక 
రాక్షస ఆకరాలు ఉననా పిలలులు 
పుటటు కుండా గాయా-యూరనస్ 
లు విడిపోయారు. 

యూరనస్-గాయా ల కలయిక 
వలలు  పుటిటు న పనెనాండుమంది  
టైటనులలో  ఆరుగురు మగ, 

ఆరుగురు ఆడ:
  మగవ్రు: (1) ఓషనస్ (సము-
ద్రాలకి అధిపతి),  (2) హైపీ-
రియాన్ (కంతికి అధిపతి), 
(3) కోయస్ (బుది్ధ, దూరదృ-
ష్టు కి అధిపతి), (4) క్రీయస్ 
(గగన వీధిలోని నక్షత్ర రాసులకి 
అధిపతి),  (5) క్రోనస్ (కలానికి 
అధిపతి), (6) ఇయాపిటస్ 
(నీతికి అధిపతి).  ఆడవ్రు: (1) 
టేథీస్ (మంచినీటికి అధిపతినా), 
(2) థియా (దృష్టు కి  అధిపతినా), 
(3) నెమోసీన్ (జ్ఞా పక శకి ్తకి అధి-
పతినా), (4) ఫీబీ (వరచిసుసికి అధి-
పతినా), (5) రేయా (మాతృత్వానికి 
అధిపతినా), (6) థెమిస్ (ధర్మదే-
వత లేదా చటటు బద్ధతకి అధిపతినా). 
బొమ్మ. క్రోనస్ తన బిడడున తినె-
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య్యడం! (వికీపీడియా నుండి)
ఈ టైటన్ దేవగణాల  గురించి 
తరువ్త, సందర్ం వచిచిన-
పుపిడు, స్వధానంగా మాటాలు -
డుకుందాం. ప్రసు్త త్నికి కొనినా 
ఆసకి ్తకరమైెన  చిలలుర విషయా-
లని చూదా్ద ం. (ఇకకూడ ఏకోదరుల 
మధ్య వివ్హ్లు గమనించండి.)
“సముద్రపు జంట” అయిన 
ఓషనస్ (Oceanus) కీ టేథీస్ 
(Tethys) కీ అనకమంది ఎల-
న్గలు లేదా “జలదేవతలు” 
(Nymphs) పుటేటు రు.  
“ఆకశపు జంట” అయిన హైపీ-
రియాన్ (Hyperion) కీ థియా 
(Theia) కీ పుటిటు న పిలలులలో 
హీలియోస్ (స్రు్యడు), సెలీన్ 
(చంద్రుడు) ముఖు్యలు. 
“భూ జంట” అయిన క్రోనస్ 
(Cronus) కీ రేయా (Rhea) కీ 
పుటిటు న పిలలులే టైటనులు. 
ఇయాపిటస్ (Iapetus) కి పుటిటు న 
పిలలులలో చాలా మందిని మనం 
గురి ్తంచగలం: (1) ఏటలు స్ (Atlas)  

నిరంతరం భూమిని భుజ్ల 
మీద మోసే శలీ్త 
(2) ప్రొమీథియస్ (Prometheus) 

మనుషు్యల పుటుటు కకి కరకుడు 
(3)ఎపిమీథియస్ (Epimet 
heus)  మొటటు మొదటి మానవ 
స్త్రీని - పెండోరా ని -  జూస్ ఆజ్ఞా -
నుస్రం తయారు చేసేడు.  ప్రొ-
మీథియస్, ఎపిమీథియస్ లు 

దేవతలకి, మానవులకి మధ్య  
లంకె వంటి వ్రు.

3. క్రోనస్ పతనం 
మొదటి తరం టైటనులలో క్రోనస్ 
కడస్రం. క్రోనస్ కుతంత్ర బుది్ద  
కలవ్డు, అత్యంత భయం-
కరమైెనవ్డు. తలిలు  గాయాకి 
జరిగన అవమాన్నికి పగ తీ-
రుచికోగల సమరు్ధ డు.  క్రోనస్ 
ఒక రాత్రి యూరనస్ మీదకి 
లంఘంచి అతని జనన్ంగాలని 
తలిలు  ఇచిచిన కొడవలితో నరికేసి 
వ్టిని సముద్రంలో విసిరేస్డు. 
ఆ జనన్ంగాల నుండి స్రవించిన 
స్రావములతో ఒక రకం రాక్షసు-
లు, జలకన్యలు, తదితరులు  పు-
టుటు కొచేచిరు. అలా పుటుటు కొచిచిన 
వ్రిలో ఏఫ్రొడైెటి (Aphrodite) 
ఒకమె. ఈ సౌందర్యవతి  లైంగక 
ప్రేమకి చిహనాం. 
    అంగవిహీనుడైెన యూరనస్ 
భూమిని వదలి పోతూ తనకి 
చేసిన అవమాన్నికి క్రోనస్ ప్రతి-
ఫలం అనుభవిస్్త డనినీనా, తనకి 
జరిగనటేలు  క్రోనస్ కి అతని పిలలుల 
చేతిలోన  ప్రతీకరం జరుగుతుం 
దనినీనా చెబుత్డు (శపిస్్త డు?) 
    తండ్రిని పదవీ భ్రషుటు డిని చేసి 
రాజ్యం నుండి బహిషకూరించిన 
తరువ్త క్రోనస్ సైెకలు పులని, హ-
కటాంకీర్  లని టారటురస్ లో బం-
ధిస్్త డు.  హేడిస్ పాత్ళ్నికి,  
పొసైెడన్ సముద్రాలకి, జూస్ ఆక-
శనికి అధిపతులు అవుత్రు. 
జూస్  దేవలోకనికి  అంతటికి పా-
లకుడుగా చెలామణ్  అవుత్డు. 
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ఇతర టైటనులు అతని సభి-
కులుగా అయా్యరు.  క్రోనస్ తన 
తండ్రిని తరిమేసిన తరువ్త తన 
యొకకూ స్దరి అయిన రేయాని  
జీవిత భాగస్వామినిగా సీవాకరిస్్త -
డు. 
క్రోనస్-రేయాలకి పుటిటు న 
సంత్నంలో ముగు్గ రు మగ,  
ముగు్గ రు ఆడ:
 మగ వ్రు: హేడిస్, పొసైెడన్, 
జూస్.  
ఆడ వ్రు: హేసిటుయా,  డిమిటర్,  
హేరా.   

తండ్రి యూరనస్ ఇచిచిన శపం 
పదే  పదే  గురు్త కి రాగా, రేయాకి 
పుటిటు న పిలలులినా పుటిటు న వంటన 
క్రోనస్ కబళించడం మొదలు 
పెడత్డు. అపుపిడు  రేయా తన 
కడస్రపు కొడుకు జూస్ ని ఒక 

పన్నాగం పనినా రకిష్సు్త ంది. క్రేట్ 
లో ఉననా ఒక కొండ గుహలో 
జూస్ ని ప్రసవించగా అకకూడ 
జలకన్యలు  జూస్ ని పెంచి పెద్ద  
చేస్్త రు. అపుపిడు రేయా ఒక 
రాయిని పొతి్తళళీలో చుటటు బటిటు  
“ఇదిగో కొడుకు” అని చెబుతూ 
క్రోనస్ కి అందిసు్త ంది. క్రోనస్ ఆ 
కటటు ని అలాన అమాంతం మిం-
గేస్్త డు. 

పెరిగ పెద్ద   అయిన తరువ్త 
జూస్ మందు కలిపిన స్రా ని 
తండ్రి క్రోనస్ కి ఇస్్త డు. అది 
త్గగాన వికరం పుటిటు  వంటి 
చేసుకుంటాడు. అలా గర్కు-
హరంలో పెరుగుతుననా తన తో-
బుటుటు వులకి విముకి ్త కలిగస్్త డు! 
పెరిగ పెద్దయిన తరువ్త తన 
తోబుటుటు వులతో కలసి పదేళళీ-
పాటు టైటానులతో పోరు కొ-
నస్గంచి, విజయం స్ధించి, 
ఒలింపస్ పరవాతం తన (దేవతల 
పక్షం) వశం చేసుకుంటాడు. 
ఈ  పోరాటాననా “టైటన్ మహ్ 
సంగ్రామం” అంటారు. 
     చాలమంది స్త్రీలతో సంపరకూం 
ఉండడం వలలు  క్రోనస్ కి 
చాలమంది పిలలులు ఉన్నారు. 
ఉదాహరణకి క్రోనస్ కి సము-
ద్రపు జలకన్య ఫిలిరాకి పుటిటు న 
కుమారుడు ఖైరాన్. బొమ్మలలో  
ఖైరాన్ ని “నరాశవాం” (centaur) 
గా చిత్రిస్్త రు; అనగా ముందు 
భాగం మనిష్ ఆకరంలోను, 
పృష్ఠ  భాగం గుర్రం ఆకరంలో-
నూ ఉండే న్లుగు కళళీ శలీ్త. 

దీపావళి శుభాకంక్షలు  
                         (కవిత)
దీపాలు దీపాలు దివ్య 
సందేశలు  దేవదేవుని కవి 
నీరాజన్లు. ..
అజ్ఞా న తిమిరమును అణచు 
హ్రణాలు 
ఆత్మ జో్యతిని ఎరుగ 
వలిగంచు కరణాలు 
ఆసుర సంహ్రమున
ఆనంద  దివ్యలు. 
సంధా్య సమయమున సరి 
క్రొత్త వలుగులు....
                       దీపాలు...
శ్రీ మహ్ లకీష్మీ కీ స్వాగతపు 
కంతులు.
తులసమ్మ ప్రాంగణపు 
పూజలకు జో్యతులు
గడప గడపన వలుగు కడు 
శుభ ప్రదములు
శ్రీదేవి పదములకు  సింధూర 
హ్రతులు.
                దీపాలు.. దీపాలు.
           - సుందరవలిలు  శ్రీదేవి
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ఇంద్రగంటి వేంకట సుబా్రావు 

ప్రేమంటే  ఇంతే 

.ఎందుకిలా అనవసరంగా 
ఆలోచించి భయపడుతున్నారు? 
ఆయన మాటలు విన్నాక తనకి 
బావకి వివ్హం జరగడం 
స్ధ్యమేన్? ఈ పరిసిథాతిలో 
ఏమిటి మార్గం?” భగవంతుడా 
న్ననాగారి మనసు మారిచి మా 
వివ్హ్నికి అంగీకరించేటటులు  
చూడు తండ్రీ” అని తన 
ఇషటు దైెవమైెన వేంకటేశవారస్వామిని 
వేడుకొంది…ఆమె ఆలోచనలు 
ఇలా వరద గోదావరిలా ప్రవహి 
సు్త న్నాయి.   
మరానాడు ఉదయం కృష్ణమోహన్ 
డెహ్రాడూన్ నుండి రవి ఆఫీస్ 
ఫోనికూ కల్ చేసి ఇకకూడ పరిసిథాతి 
గురించి, అనూరాధ ఎలా 
వుందో అడిగాడు. రవి ఇకకూడ 
విశవాన్ధంగారు, పారవాతమ్మగారు, 
అనూరాధల మధ్య జరిగన చరచి 
గురించి వివరంగా చెపాపిడు. 
“రవి రాత్రి ఇంటికి ఫోన్ చేస్్త ను, 
ఒకస్రి రాధతో మాటాలు డించవ్?” 
అని అడిగాడు.
“బావ్ ఏం చెపపిమంటావు, 
న్కు చెపపిటానికి ఎంతో సిగు్గ గా 
వుంది, న్ననాగారు విచిత్రంగా 
ప్రవరి ్తసు్త న్నారు. మొననా సత్యం 
అననాయ్య, వదిన వచిచి వళ్ళీక 
స్మవ్రము న్డు న్ననాగారు 
టలిఫోన్ “సేఫ్ కసటుడి” లో 
పెటిటు ంచారు. బహుశ నీ దగ్గర 
నుండి, మీ వ్ళళీ దగ్గరనుండి 
కమూ్యనికేషనినా అడడుగంచటానికి 

మీద ఒక సినిమా సనినావేశంలా 
కృష్ణమోహన్ డెహ్రాడూన్ 
నుండి తిరిగ వచేచిసరికి 
జరిగపోయింది. జరిగనది 
తెలుసుకుని కృష్ణమోహన్ 
అవ్కకూయా్యడు. విషయం 
తెలిసిన నరసింహ్రావుగారు, 
సుబ్లకిష్మీగారు కృష్ణమోహనినా 
ఆ సమయంలో ఒంటరిగా 
వదలకూడదని కృష్ణమోహనికూ 
అండగా వుండటానికి 
హుటాహుటిన హైదరాబాదు 
వచాచిరు.         
   కృష్ణమోహనికూ ఏమి 
చెయా్యలో అర్ధం కవడంలేదు, 
ఒకస్రి అనూరాధని కలిసి 
మాటాలు డలాని వుంది, అయితే 
అది స్ధ్యమవుతుందా 
అనదే అతని అనుమానం. 
తలిలు తండ్రులతో అనూరాధని 
కలవ్లనుకుంటున్నాని చెపాపిడు 
కృష్ణమోహన్.
“వదు్ద  అలాంటి పిచిచి పనులు 
ఏమీ చెయ్యకు. అయిన్ 
వ్ళళీ న్ననా మనమంటే అంత 
వ్యతిరేకతని చూపించి మీ 
పెళిళీకి నసేమిరా ఒపుపికోకపోతే 
ఆ అమా్మయి మాత్రం ఏం 
చేసు్త ంది? నువువా ఇపుపిడు కలిసి 
ఆ అమా్మయికి అనవసరమైెన 
ఆశలు కలిపిసే్త ఆ అమా్మయి 
పరిసిథాతి అడకతె్తరలో పోకచెకకూలా 
అవుతుంది. కలిసి నువువా ఏమి 

 (గతసంచిక తరువ్యి)

అయివుంటుంది”. 
“ఓహ్ మైె గాడ్! ఏమిటిది ఆయన 
ఎందుకిలా ప్రవరి ్తసు్త న్నారు? 
నను ఆదివ్రము హైదరాబాదు 
తిరిగ వసు్త న్నాను, వచేచిక 
నినునాకలుస్్త ను” అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్.  
               *******
    శుక్రవ్రం ఉదయాననా 
విశవాన్ధంగారు కుటుంబ 
సభు్యలందిరిని సమావేశపరిచి 
“రేపు పెళిళీవ్రు వసు్త న్నారు, అనీనా 
సవ్యంగా నను చెపిపిన ప్రకరం 
జరగాలి. ఒక వేళ ఈ అబా్యి 
న్కు నచచిలేదు అని టైం పాస్ 
చేసి ఆ తరువ్త మీ సవాంత 
నిర్ణయాలు తీసుకుని తేడాగా 
ప్రవరి ్తంచి మోహన్్త అనూరాధ 
పెళిళీ జరిపిసే్త నను సహించను. 
న్కు పరువు, ప్రతిషటు లు చాలా 
ముఖ్యం, అవి పోతే మనిష్ బ్రతికి 
వున్నా చచిచినవ్డితో సమానము. 
వ్టికి భంగం కలిగతే నను 
ఎంతటి విపరీతమైెన నిర్ణయానినా 
అయిన్ తీసుకోవడానికి 
వనుకడను” అని తన దృఢ 
సంకలాపినినా మరోస్రి చెపాపిరు. 
మరానాడు పెళిళీవ్రు రావడం, 
అనూరాధని చూడటం, వంటన 
నచిచిందని చెపపిటం, ఆ రోజు 
బాగుందని చెపిపి విశవాన్ధంగారు 
త్ంబులాలు కుడా 
పుచుచికోవడం అంత్ క్షణాల 
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స్ధిస్్త వు? నువువా కలిసిన 
తరువ్త ఏదైెన్ జరగకూడనిది 
జరిగతే ఆ కోష్ భ మనలని 
జీవిత్ంతం వంటాడుతుంది, 
ఆ విశవాన్ధం మన పరువు 
బజ్రుకీడుస్్త డు. అందుకని 
నువువా ఆ అమా్మయిని కలవదు్ద , 
న్కు ఇషటు ం లేదు” అని నికకూచిచిగా 
చెపాపిరు సుబ్లకిష్మీగారు.       
నరసింహ్రావుగారు కసేసిపు 
ఆలోచించి “సరే నువువా కలువు 
న్కు అభ్యంతరం లేదు, కనీ 
ఒక విషయం గురు్త  పెటుటు కో. 
ఇంత జరిగాక ఇక ఈ సంబంధం 
చేసుకోవడం మాకు ఇషటు ం 
లేదు. నువువా ఆనూరాధని ఈ 
సమయంలో కలవడమనది 
చాలా సునినాతమైెన విషయం. 
ఈ సమయంలో నువువా ఆ 
అమా్మయిని కలిసినటులు  అవత 
ల పెళిళీవ్రికి తెలిసే్త దాని 
పర్యవస్నము ఎలా వుంటుందో 
చెపపిలేము. పొరపాటున 
మీ ఇద్దరి విషయం తెలిసి 
ఆ పెళిళీవ్రు సంబంధం 
రదు్ద  చేసుకున్నారనుకో, ఆ 
విషయం నలుగురి న్ళళీలో 
న్ని అనూరాధకి ఇబ్ందికర 
పరిసుథా తులు తలతు్త త్యి. 
ఆ సంబంధం రదు్ద  అయిన్ 
విశవాన్ధం మన సంబంధం 
చేసుకుంటాడని భ్రమలో 
వుండకు, అతను మూరుఖా డు 
ఎపపిటికి అలా చెయ్యడు. మీ 
ఇద్దరి ప్రేమ విషయం బయటకి 
పొకికూతే, అనూరాధకి ఉంకో 
సంబంధం కుదరడం కూడా చాలా 
కషటు మవుతుంది. పరిసిథాతులు 
అనుకూలించక ఆ అమా్మయి 
పెళిళీ కుదరకపోయిన్, లేదా 

ఒతి్తడి తటుటు కోలేక ఖర్మ కలి 
ఎవరైన్ ఏదైెన్ అఘాయిత్యం 
చేసుకుంటే అందరూ మనలన 
నిందిస్్త రు. ఏ రకంగా 
చూసుకున్నా అనూరాధ 
బ్రతుకు అన్్యయమైెపోతుంది. 
అందుచేత అనినా విషయాలు 
జ్గ్రత్తగా ఆలోచించి సరి అయిన 
నిర్ణయం తీసుకో” అన్నారు.  
“అవును వీళ్ళీ చెపిపిన విషయాలు 
కూడా ఆలోచించవలసినవే, ఇది 
చాలా సునినాతమైెన విషయం, న్ 
తందరపాటు నిర్ణయంతో రాధని 
ఇబ్ందులలోకి నెటటు కూడదు, 
జ్గ్రత్తగా ఆలోచించి నిర్ణయం 
తీసుకోవ్లి” అనుకున్నాడు 
కృష్ణమోహన్.
మరానాడు అనూరాధ కృష్ణమోహన్ 
ఆఫీసుకి ఫోన్ చేసి...”అంత్ 
అయిపోయింది బావ్, న్ జీవితం 
సరవాన్శనం అయిపోవడమే 
కకుండా నీ జీవిత్నినా కూడా 
న్శనం చేసు్త న్నాను. న్ కలలనీనా 
కలలులు అయిపోతున్నాయి, 
నను ఊహించుకుననా రంగుల 
ప్రపంచం ఈ గోత్రాల సున్మీలో 
కొటుటు కుపోతున్నాది. మా పెద్దల 
అర్ధంలేని ఛాందస్నికి మనలని 
బలిపశువులు చేసు్త న్నారు” 
అంటూ ఫోన్లు న వకికూ వకికూ 
ఏడుస్్త  చెపిపింది.
అనూరాధ ఏడుపు విననా 

కృష్ణమోహనికూ కూడా దుుఃఖం 
కలిగ ఏడుపు వచిచింది, 
కనీ ఆఫీసులో వుండటం 
వలన నిగ్రహించుకున్నాడు. 
తను కూడా ఏడుసే్త అవతల 
అనూరాధ పరిసిథాతి ఏమిటి అని 
ఆలోచించి తన బాధని బిగపటిటు  
వుంచాడు. లేని గాంభీరా్యనినా 
ప్రదరి్శస్్త ...”ఊరుకో రాధా, నువువా 
ఏడిసే్త నను చూడలేను, నను మీ 
న్ననాగారిని కలిసిమాటాలు డత్ను, 
ఆయన సందేహ్లని, భయాలని 
నివృతి్త చేస్్త ను” అన్నాడు.
“ప్రయోజనం వుండదు బావ, 
ఆయన ఎవవారి మాట వినడం 
లేదు, ఎవరైన్ నచచి చెపపిటానికి 
ప్రయతినాసే్త ఆయన ఇంక కోపంతో 
రచిచిపోతున్నారు. ఆయన ఎంత 
దారుణంగా ప్రవరి ్తసు్త న్నారంటే 
నిననా పెళిళీవ్రిని కలిసి 
ముహూర ్తం పెటిటు ంచుకు 
వచాచిరు. ఈ విషయం ఆయన 
తిరిగ వచేచిదాక అమ్మతో సహ్ 
ఇంటలు  ఎవవారికీ తెలియదు, 
మా అందరిని శతృవులిని 
చూసినటులు  చూసు్త న్నారు. పెళిళీ 
ముహూరా్తనికి వ్యవధి ఇంక 
సరిగా్గ  పదిహేను రోజులుంది. 
ముహూర ్తం పెటిటు ంచుకు వచాచిక 
ఈ ముహూరా్తనికి న్ పెళిళీ ఆ 
అబా్యితో ఏ కరణాలవలలు  
జరగపొయిన్ ఆయన 
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వురేసుకుంటానని అందరినీ 
హచచిరించారు. ఈ పరిసిథాతులలో 
ఏం చెయా్యలో న్కు దికుకూ 
తోచడం లేదు బావ్” అంటూ 
మళ్ళీ ఏడవడం మొదలు 
పెటిటు ంది.   
“వ్రుకో రాధా, వ్రుకో” 
అనడం తపిపించి కృష్ణమోహనికూ 
కూడా ఏం చెయా్యలో తోచడం 
లేదు. 
“బావ్ నినునా చూడాలని వుంది, 
రేపు శెలవు పెటుటు  బావ్, రేపు 
ఉదయం మా సేనాహితురాలి పెళిలు  
వుంది అందుకని నను కూడా 
యూనివరిసిటీకి వళళీడం లేదు. 
దయచేసి కదనకు బావ్, న్ 
జీవితం భవిష్యతు్త లో ఇంక ఏ 
మలుపు తిరుగుతుందో, ఏం 
జరుగుతుందో తెలియదు, 
అందుకని రేపు న్ బాధని, 
ఆవేదనని, కోష్ భని, నీతో  
పంచుకుంటాను. రేపు నీతో 
గడిపే మధుర క్షణాలని నను 
జీవితమంత్ తలచుకుంటూ 
గడిపేస్్త ను, ఇంకెపుపిడూ నినునా 
ఇబ్ంది పెటటు ను బావ్ పీలు జ్” 
అంటూ తన బాధని, ఆవేదనని 
తన రోదన దావారా వ్యక ్తం చేసింది 
అనూరాధ.
ఆమె మాటలు విననా కృష్ణమోహన్ 
హృదయం ద్రవించి పోయింది. 
“అలాగే రాధా, రేపు ఉదయం ఎనినా 
గంటలకు ఎకకూడ కలుదా్ద ము” 
అని అడిగాడు కృష్ణమోహన్.
“రేపు ఉదయం పది గంటల 
కి సికంద్రాబాదులో మా సేనాహి 
తురాలి పెళిళీ. నను పదకొండు 
గంటలకి సికంద్రాబాద్ కలు కటువర్ 
దరి ప్రశంతి ధియేటర్ దగ్గర 
నీ కోసం వేచి వుంటాను, ననునా 
పికప్ చేసుకో” అంది అనూరాధ.  

         *********** 
మరానాడు అనుకుననా ప్రకరం 
ప్రశంతి థియేటర్ దగ్గర 
అనూరాధని కలిస్డు 
కృష్ణమోహన్. అనూరాధని 
చూస్్త న అతని దృష్టు  ధగధగా 
మెరుసు్త ననా ఆమె కుడి చేతి 
ఉంగరం వేలుకి వుననా నిశచిత్ర్ధపు 
ఉంగరం మీద పడింది. 
“రాధా ఎకకూడికి వళదాము” 
“నీ ఇషటు ం బావ్”
“జూకి వళదామా?”  
“పద ఈ మనసు లేని మనుషుల 
కన్నా మనసు లేకపోయిన్ తమకి 
హ్ని తలపెడితేనగాని హ్ని 
చేయని ఆ జంతువులే మేలైనవి”
“ఏమైెన్ తింటావ్? త్రాగుత్వ్?”
“వదు్ద  బావ్, పెళిళీవ్రింటలు  
బ్రేకఫూస్టు  చేస్ను, జూకి వళ్ళీక 
ఏదైెన్ త్రాగుదాము” 
జూకి చేరుకుని కస్్త  కఫీ త్రాగ 
ఒక చెటుటు  నీడలో కూరుచిన్నారు.
“ఇపుపిడు చెపుపి రాధా ఈ 
వ్యవహ్రమంత్ మృదువుగా 
ముగుసు్త ంది అనుకుంటే ఇలా 
ఎందుకు జరిగంది?” అని 
అడిగాడు కృష్ణమోహన్.
అనూరాధకి దుుఃఖం కటటు లు 
తెంచుకొని వచిచి వకికూ వకికూ 
ఏడవస్గంది. అతి కషటు ం మీద 
అనూరాధని ఊరుకోబటాటు డు 
కృష్ణమోహన్. అనూరాధ 
ఏం జరిగందో మొత్తం 
పూసగుచిచినటులు  చెపిపింది.
“అసలు మామయ్యగారికి 
ననంటే ఎందుకంత అయిషటు ం? 
ననెపుపిడైెన్ మీ పటలు  తపుపిగా గాని 
లేదా ఆయన పటలు  అగౌరవంగా 
గాని ప్రవరి ్తంచాన్?”   
“లేదు బావ్, అలాంటిదేమీ 
లేదు. ఆయన సత్యం అననాయ్య 

పెళిళీలో జరిగనదానికి గలీటు గా ఫీల్ 
అవుతున్నారు. అది మనసులో 
వుంచుకొని మీ వ్ళ్ళీ ననునా 
అడడుం పెటుటు కొని ఆయనని ఎకకూడ 
స్ధిస్్త రో అని భయం. దానికి 
తోడు ఈ గోత్రాల విషయం ఆయన 
తనకి ఉపయోగపడేటటులు  
వ్డుకుంటున్నారు. ఆయన 
తన అర్ధం లేని భయాలకి, 
నిరరథాకమయిన చాదస్్త లకి 
మనలని బలి చేసు్త న్నారు. బావ్ 
పద ఎకకూడికైన్ పారిపోయి 
పెళిళీ చేసుకుందాము, ఈ 
మనుషులకి దూరంగా వళిళీ 
పోయి బ్రతుకుదాము” 
“రాధ ఏమిటి మాటాలు డుతున్నావు, 
నీ నిశచిత్ర్ధము కూడా ఆ 
అబా్యితో జరిగపోయింది.  
ఇది ఎవరు ఒపుపికున్నా, 
ఒపుపికోకపోయిన్, ఎవరికి 
నచిచిన్, నచచికపోయిన్ 
యథారథాము, మనము వ్స్తవ్నినా 
విస్మరించలేము. ఇపుపిడు మనం 
పారిపోయి పెళిళీ చేసుకుంటే అది 
మన రండు కుటుంబాల పరువు, 
ప్రతిషటు లని మంటగలుపుతుంది. 
దానివలలు  ఎకుకూవ నషటు పోయేది 
మీ కుటుంబమే. దాని  ప్రభావం 
వ్ణ్ వివ్హం విషయంలో 
చూపించి ఆది ఒక అవరోధము 
కవచుచి. ఒక విషయం మాత్రం 
నను సపిషటు ంగా చెపపిగలను. 
అదేమిటంటే మీ న్ననాగారు చాలా 
తెలివిగా నను డెహ్రాడూన్ నుండి 
వచేచిసరికి నిశచియ త్ంబులాలు 
పుచేచిసుకుని ముహూరా్తలు కూడా 
పెటిటు ంచేస్రు, ఎందుకంటే ఇంత 
జరిగన తరువ్త నను ఏమీ 
చెయ్యనని, చెయ్యలేనని ఆయన 
ధైర్యం” అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
   “బావ్ నువువా వస్్త వు, ననునా 



35నవంబరు  2020

ఎకకూడికైన్ తీసుకుని వళిళీ 
పెళిళీ చేసుకుంటావని ఆశతో 
వున్నాను, నువేవామిటి ఇలా 
మాటాలు డుతున్నావు” అంటూ 
నిరాశతో అడిగంది అనూరాధ.  
“రాధా నినునా పెళిళీ చేసుకోవడానికి 
న్కు ఒకకూ నిముషం చాలు, కనీ 
ఆ నిముషం మన జీవిత్లని 
దుర్రమైెన పరిసిథాతులలోకి 
నెటటు కూడదు, ఆ నిముషం 
మనం జీవితమంత్ వగచేటటులు  
చేయకూడదు. మీ న్ననాగారు 
పంతం, పటిటు ంపు వుననా మనిష్, 
ఆయన మాట నెగ్గలేదని ఏ 
అఘాయిత్యమైెన్ చేసుకుంటే 
అది మీ కుటుంబానికి 
అపారమైెన నషటు ం కలిగంచడమే 
కకుండా ఈ రోజు నీ పటలు  
స్నుభూతితో వుననా మీ కుటుంబ 
సభు్యలు కూడా నీ వలేలు  ఇదంత్ 
జరిగందని నినునా నిందిస్్త రు, 
నినునా ఒక దోష్గా చూస్్త రు. 
నినునా దోష్ని చెయ్యడం న్కు 
ఇషటు ం లేదు ఎందుకంటే నను 
నినునా మనస్రా ప్రేమించిన 
మనిష్ని. నీ సుఖానినా, నీ మంచిని 
ఔననాత్్యనినా కోరుకొన మనిష్ని 
నను, దాని కోసం మన ప్రేమని 
త్్యగం చెయ్యడానికి కూడా నను 
సిద్ధం. ‘రాధా ప్రేమ లోంచి త్్యగం 
పుడుతుంది, ప్రాణాలు పోసేదే 
ప్రేమ కని ప్రాణాలు తీసేది ప్రేమ 
కన కదు. ఈ సందర్ములో  
“త్్యగంలోన తృపి్త, ఆనందం 
వుంటాయి. అర్ధం చేసుకుననా 
హృదయాలకు  ప్రేమకు త్్యగానికి 
త్రతమ్యం లేదు. త్్యగం లేని 
చోట ప్రేమకు త్వు లేదు” అని 
ఆత్రేయగారు అననామాటలు 
నీకు గురు్త  చేసు్త న్నాను. 
త్్యగానినా మించిన గొపపిది ఈ 

ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు’  అని 
నను నము్మతున్నాను. మనం 
ఏం పాపము చేసుకున్నామో 
గాని ఈ జన్మలో మన ప్రేమ 
పెళిళీ వరకు వళళీడము లేదు 
అది మన దురదృషటు ం. ఈ న్ 
మాటలు విని నువువా ననునా 
పిరికివ్డుగా భావిసే్త ననమీ 
చెపపిలేను, కనీ ఒకకూటి మాత్రం 
సపిషటు ంగా చెపపిదలచుకున్నాను. 
‘ప్రేమ అనది ఇద్దరు వ్యకు్త ల 
మధ్య ఏరపిడే బంధం, పెళిళీ 
అనది రండు కుటుంబాల 
మధ్య వ్యవహ్రం. పెళిళీ 
తరువ్త ఆ రండు కుటుంబాల 
మధ్య ఒక సేనాహపూరవాకమైెన 
సంబంధం నెలకొన్లి, లేదంటే 
మొత్తం రండు కుటుంబాలకు 
ప్రేమికులతో సహ్ సుఖశంతులు 
కొరవడుత్యి’. కరణాలు 
ఏమైెన్, కరకులు ఎవరైన్ 
మనం పెళిళీ చేసుకుందామని 
అనుకుననా దగ్గర నుండి 
ఒక ప్రతికూల వ్త్వరణం 
ఏరపిడింది. ‘పొరపాటు అయితే 
సరిదిదు్ద కోవచుచి, కనీ ఇది 
ఉదే్దశ్యపూరవాకంగా చేసినది 
అందువలన దిదు్ద బాటుకి 
అవకశం లేదు’. విషయం 
ఎంతవరకు వళిళీందంటే 
తిరుగదోడడానికి అవకశం 
లేకుండా చేస్రు, ఇదంత్ మన 
దురదృషటు ం”
“బావ్ మనం ఏం పాపం 
చేసుకున్నాము, ఎపుపిడూ అందరి 
మంచే కోరుకున్నాము, మనకి 
చేతనైెన సహ్యం చేస్ము, ఏం 
తపుపి చేస్మని మనకి ఈ శక్ష?” 
అంటూ బాధపడింది.
“వ్రుకో రాధా, అనీనా మనము 
అనుకుననాటేలు  జరగవు, అనీనా 

మనము అనుకుననాటేలు  జరిగతే 
మనిష్కి దైెవ్నికి తేడా 
ఏముంటుంది? నిజమే ఇలా 
జరగడం చాలా బాధాకరం, న్కూ 
దుుఃఖము వసు్త ంది” అంటూ 
వుండగా కృష్ణమోహన్ కళళీలో 
నీళ్ళీ తిరిగాయి. ముందుగా 
అతను తేరుకుని కనీనాళ్ళీ 
తుడుచుకొని అనూరాధని వ్రు 
కోబటాటు డు, కసేసిపు మౌనం 
రాజ్యమేలింది. 
“రాధా గత్నినా మరచిపో, గత్నినా 
తలచుకొని బాధ పడటం వలన 
ఉపయోగం లేదు. న్ జ్ఞా పకలని 
తుడిచివయి్య. ప్రకష్నా పెళిళీ 
చేసుకొని సంతోషంగా వుండు. 
పద ఇక బయలుదేరుదాము, 
భోజనం చేసి నినునా దిగబ 
డత్ను” 
“బావ్ నిజం చెపుపి, నువువా 
ననునా మరచిపోగలవ్?” స్టి 
గా అడిగంది అనూరాధ. 
సమాధానం చెపపిలేక మౌనంగా 
వుండిపోయాడు కృష్ణమోహన్. 
“న్కు తెలుసు బావ్ నీకైన్, 
న్కైన్ అది అస్ధ్యమని”
“రాధా న్కు తెలుసు అది 
అంత తేలిక కదని, కనీ ‘గతం 
తలచుకుని వర ్తమానంలో 
కుమిలిపోతూ వుంటే భవిష్యతు్త  
అంధకరమైె పోతుంది. 
ఏది ఏమైెన్ బ్రతుకు బండి 
ముందుకు స్గాలి  ‘ది షో మస్టు  
గో ఆన్’. రాధా  ప్రేమించి పెళిళీ 
చేసుకోవడం ఒకకూటే జీవితం 
కదు, ఎన్నా మంచి చెడుల, 
బంధాల అనుబంధాల, గెలుపు 
ఓటముల, బాధ్యతల, చీకటి 
వలుగుల మిశ్రమమే జీవితము.

               (ఇంక వుంది)    
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పోడూరి  శ్రీనివ్సరావు

బహుముఖ ప్రజ్ఞా శలి...

శ్రీమతి భానుమతి రామక్ష్ణ

       భానుమతి పేరు వినగాన 
స్వాతిశయం, స్వాభిమానం,  
చకకూటి అభినయం, అంతకన్నా 
గొపపి గానం, మనసుకు హతు్త కు-
న   రచన్వ్్యసంగం, అనినాటికీ-
మించి ప్రతిష్టు త్మక భరణీ సంసథా 
నిరవాహణ .......... ఇలా ఒకటేమి-
టి ...  బహుముఖ ప్రజ్ఞా శలి మన 
మన్ఫలకం ముందు ప్రత్యక్షమౌ-
తుంది. కథాన్యికగా, అదు్త-
గాయనిగా, సంగీతదర్శకురాలి-
గా, సినీ నిరా్మతగా, దర్శకురాలిగా, 
స్టు డియో  అధినతగా, రచయి-
త్రిగా .....అనినాంటికీ మించి విలక్ష-
ణమైెన వ్యకి ్తతవాంతో చలనచిత్రసీ-
మలో మహ్రాజిఞాగా... ఓ వలుగు 
వలిగన భానుమతి లలితకళల-
కు మెరుగులు దిది్దన ధీమంతు-
రాలు.   ఆమెకు జో్యతిషం, చిత్ర-
లేఖనం కూడా వచుచి.   మద్రాస్ 
ప్రభుతవాసంగీతకళ్శలకు ప్రినిసి-
పాల్ గా పనిచేస్రు భానుమతి.  
తిరువయూ్యర్ లో జరిగన త్్య-
గరాజస్వామి ఆరాధన్తసివ్ల-
లో పాలొ్గ ని భారతరతనా ఎం.ఎస్. 
సుబు్లకిష్మీ తో కలిసి, గళం కలిపి   
“ఎందరో మహ్నుభావులు”   కీ-
ర ్తనను ఆలపించిన సంగీతసర-
సవాతి.
           కేవలం పదానాలుగు నుండి 
ఇరవై ఎనిమిది సంవతసిరాలలో-

పు ఎంతోమంది స్ధించలేని వి-
జయాలను   భానుమతి సవాంతం 
చేసుకోగలిగంది. పదానాలుగు 
సంవతసిరాల వయసు లోన, 
ఆమె మొటటు మొదటి సినిమా 
“వరవిక్రయం” లో నటించింది. 
పదె్దనిమిదేళళీ వయసులో, ఆరో-
జులోలు న, రామకృష్్ణ రావును 
ప్రేమించి, వివ్హం చేసుకుంది. 
పంతమి్మది సంవతసిరాలకు 
కొడుకు భరణ్కుమార్ కు జన్మ-
నిచిచింది. అపుడే రచయిత్రిగా 

అవత్రమెతి్తంది.  ఇరవై ఒకకూ 
సంవతసిరాలకే సొంత సినిమా 
నిరి్మంచింది. ఇరవై అయిదు 
సంవతసిరాలకే సవాంత స్టు డియో 

నిరి్మంచింది. ఇరవై ఎనిమిది 
సంవతసిరాలకు “చండ్రాణ్” చి-
త్రానికి దర్శకతవాం వహించింది. 
ఇలా భానుమతి జీవితప్రస్థా నం 
లో అనక విశ్ష్లు .... ఆమె 
బహుముఖ ప్రజ్ఞా శలి అని తెలి-
యచెపపిడానికి.     
             భానుమతి సెపెటు ంబర్ 7 వ 
తేదీ 1925 న , ప్రకశం జిలాలు లోని, 
మది్దపాడు మండలం, దొడడువరం 

గ్రామంలో జని్మంచింది.  తండ్రి 
శ్రీ బొమ్మరాజు  వంకటసుబ్-
య్య, తలిలు  సరసవాతమ్మ. రవినూ్య 
ఇనసెపికటుర్ గా పనిచేసే శ్రీ   వం-
కటసుబ్య్య మంచి సంగీత వి-
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దావాంసుడు.  తండ్రే భానుమతికి 
తలిగురువు.  తలిలు కూడా సంగీతం 
నరుచికుంది. భానుమతి ఏకసం-
త్గ్రాహి. భగవంతుడు ఆమెకు 
ఒకస్రి వింటే వంటన పాడగలి-
గే యోగం ప్రస్దించాడు. 
             ***********
    తలిలు  ఇరుగుపొరుగు పిలలులకు 
సంగీతం నరుపితుంటే, ప్రకకూన 
కూరుచిని వ్రితో కలిసిపాడే-
ది భానుమతి. ఇంటలు  గ్రామఫో-
న్ రికరుడు లుఉండేవి. ఎం.ఎస్. 
సుబు్లకిష్మీ,  హీరాబాయ్ బదో-
డకూర్, న్రాయణరావు వ్్యస్, 
బాలగంధరవా, రోషన్రా బేగం 
వంటి నిష్్ణ తులు పాడిన పా-
టలువింటూ, యధాతధంగా 
పాడేస్్త వుండేది. సినిమారం-
గం మీద సదభిప్రాయం లేని 
కరణంగా ఆ రంగంలో ప్రవేశం-
చడానికి ఎటువంటి ఆసకి ్త చూ-
పించలేదు.  డా.గోవిందరాజుల 
సుబా్రావు భానుమతి తండ్రికి 
సనినాహిత మిత్రుడు. తలుత 
స్రథి ప్రొడక్షన్సి వ్రి ‘మాలపి-
లలు ’ చిత్రంలో 1938 లో హీరొయిన్ 
చెలలులి పాత్రకు భానుమతిని తీ-
సుకోవడానికి వోపిపించేందుకు 
ప్రయతినాంచారు. భానుమతి తం-
డ్రిగారికి కూడా ఆమె సినిమాలోలు  
నటించడం ఇషటు ం లేదు. కనీ 
ఆమెచేత పాటలు పాడించి, రి-
కరుడు లుగా ఇవ్వాలన ఆలోచన-
లో వున్నారు. అందుకని ఒకస్రి 
మద్రాస్ కు  వళ్తూ భానుమ-
తిని వంట తీసుకెళ్ళీరు. అకకూడ 
గూడవలిలు  రామబ్రహ్మం గారిని 

కలవడం జరిగంది. అచట 
టంగుటూరి స్ర్యకుమారి-
ని చూసి తనుకూడా సినిమా-
లోలు  నటించేందుకు భానుమతి 
సుముఖత చూపింది. 
            అపపిటలు  రేలంగ వంకట్రామ-
య్య ప్రొడక్షన్ మేనజర్ గాను,స-
హ్య నటీనటులను సమీకరిం-
చి  నిరా్మణ సంసథాలకు అందజేసే 
వ్్యపకం లో వుండేవ్రు. ఆయ-
నవంట తండ్రితో కలిసి  కకిన్డ 
వళిలు  భానుమతి చిత్తజలులు  పులలు-
య్యను కలిస్రు.   అది 1939 

వ సంవతసిరం. అపుపిడే ‘వర-
విక్రయం’ సినిమా నిరా్మణం 
కబోతోంది.  భానుమతిని 
అందులో “కళింది” పాత్రకు 
ఎంపిక చేస్రు. అదే భానుమ-
తికి తలిచిత్రం. అందులో ఆమె 
“పలుకవేమి న్ దైెవమా పరులు 
నమే్మది న్్యయమా రామా”  అన 
త్్యగరాయ కృతిని ఆలపిం-
చింది. సినిమాలోలు  త్్యగరాయ 
కృతిని ఆలపించిన తలి గాయని 
భానుమతే. అదే సినిమాలో “ 
స్వాతంత్రమే లేదా ఈ స్త్రీజ్తిలో-
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న్”, “జ్తికి నీస్త్రంబే సంప-
తకూరమౌ స్ధనము” అన మరో 
రండు పాటలు కూడా పాడింది.  
అపుడు భానుమతికి నెలకు 
150 రూపాయల జీతం ఇచేచి-
వ్రు. సినిమా శతదిన్తసివం 
చేసుకుంది. ఆ తరావాత భవభూతి 
కవ్యమును ‘మాలతీమాధవం’  
పేరుతో 1940 లో సినిమాగా ని-
రి్మంచారు. అందులో భానుమ-
తిది మాలతీ పాత్ర.  భానుమతి 
పారితోష్కం 1500 రూపాయలు. 
కనీ ఆ చిత్రం ఫాలు పయి్యంది . 
                *********
       భానుమతి కలకత్్త లోసినిమా 
షూటింగులోలు  ఉంటుననాపుపిడు శ్రీ 
విశవాన్ధ కవిరాజు, శ్రీ విశవాన్ధ 
సత్యన్రాయణ, శ్రీ బలిజేపలిలు  
లకీష్మీకంత కవిలతో పరిచయం 
ఏరపిడి, వ్రివద్ద  పదా్యలు ఎలా 
వ్రాయాలో నరుచికుంది.
        కవిరాజు భానుమతికి 
కథలు ఎలా వ్రాయాలో నరాపిరు.  
అపుపిడే  ఆయన భానుమతిచేత 
“మరచెంబు” అన కథ వ్రాయిం-
చారు.  ఆ కథ ‘చిత్రగుప్త’ అన పక్ష-
పత్రికలో అచచియి్యంది. అపుపిడు 
భానుమతికి పదానాలుగేళ్ళీ.  ఆ 
తరావాత భానుమతి పి. పులలుయ్య 
దర్శకతవాంలో నిరి్మంచిన ‘ధర్మ-
పతినా’లో నటించింది, 1941 లో. 
‘భకి ్తమాల’ చిత్రంలో నటిసు్త ండ-
గా అందులో నృత్య సనినావేశలు 
ఉండడంతో వంపటి సత్యం చేత 
భానుమతికి నృత్యశక్షణ ఇపిపిం-
చారు. ఆ చిత్ర నిరా్మణం పూర ్త-
యా్యక భానుమతి ఒంగోలు కు 

వచేచిసింది. భానుమతి తండ్రి, 
కొలాహు పూర్ నుంచి ఒక మరాఠీ 
విదావాంసుడిని పిలిపించి సం-
వతసిరంపాటు భానుమతి-
కి హిందుస్్త నీ సంగీతంలో 
శక్షణ ఇపిపించారు.  ఆ తరావాత 
ఆమె వీణ,  సిత్ర్ వ్దా్యలను 
వ్యించడం నరుచికుంది. 
           ఫేమస్ సినీ అండ్ స్టు ర్ 
కంబైన్సి వ్రు మద్రాస్ వేల్ 
స్టు డియో  లో హచ్.వి.బాబు 
దర్శకతవాంలో 1943 లో “కృ-
ష్ణప్రేమ”  చిత్రం నిరి్మంచారు. 
అందులో శంతకుమారి రాధగా 
నటించగా భానుమతి చంద్రావ-
తిగా నటించారు.     భానుమ-
తికి అది ఐదవ చిత్రం.   ఆ చి-
త్రానికి పి. ఎస్. రామకృష్్ణ రావు 
సహ్యదర్శకుడు.  అతడిని   
చూడగాన ప్రేమలో  పడిపో-
యింది భానుమతి. దానికితోడు 
ఆచిత్రం షూటింగ్ లో జరిగన-
కొనినా సంఘటనలు ఆప్రేమను  
మరింత బలపరచాయి. కనీ 

భానుమతి తండ్రి ఆమె రామకృ-
ష్ణను పెళిలు   ఆడడానికి అంగీక-
రించలేదు. తరువ్త పరిసిథాతు-
లు స్నుకూలంగా మారడంతో,  
8 ఆగస్టు  1943 న ఇద్దరూ పెళిలు   
చేసుకున్నారు. అలా ‘కృష్ణప్రేమ’ 
చిత్రం భానుమతిని వివ్హబం-
ధం లోకి లాగంది. గృహిణ్గా జీ-
విత్నినా గడపాలని భర ్తతో కలిసి 
అత్తగారి  ఊరు పుంగనూరు వళ్ళీ 
ప్రయతనాం చేసింది భానుమతి. 
కనీ, సినిమా  ప్రపంచంలో 
మహరాణ్లా ఏలాలని రాసిపెటిటు  
వుంటే, పుంగనూరు ప్రయాణం 
ఎలా వీలవుతుంది?
            సేనియర్ నటుడు 
ముదిగొండ లింగమూరి ్త భాను-
మతిని వ్హినీ అధిపతి బి.యెన్.
రడిడుకి పరిచయం చేస్రు. 
అపపిటలు  బి.యెన్.రడిడు  న్గయ్య 
హీరోగా, జయమ్మ హీరోయిన్ 
గా ‘సవార్గసీమ’ చిత్రానినా నిరి్మంచే 
ఉదే్దశంలో వున్నారు. భానుమతి-
ని అందులో వ్్యంప్ పాత్ర కోసం 
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ఎంపిక చేస్రు. 1942 – 43 లో 
రండవ ప్రపంచయుద్ధం త్రాస్థా -
యిని చేరుకోవడంతో అందరూ 
వ్హినీ సంసథాను ఖాళ్చేసి త్డి-
పత్రి వళిళీపోయారు.
               *********
   యుద్ధం హడావుడి తగు్గ -
ముఖం పటాటు క, ‘సవార్గసీమ’ 
నిరా్మణం ఊపందుకుంది. లిం-
గమూరి ్త నిరా్మణ వ్యవహ్రాల-
ను చూసుకున్నారు. 10 జనవరి 
1946 న  విడుదలైన ‘సవార్గ -
సీమ’ సినిమా అఖండవిజయం 
స్ధించి, అనూహ్యమైెన ధన్-
ర్జన చేసింది.భానుమతి లాంటి 
నటిని  చూడాలంటే, సవార్గసీమ 
చిత్రానినా చూడాలని అందరూ 
చెపుపికున్నారు. ఆమె పాత్ర తీరు 
మూడు దశలోలు  వుంటుంది. 
మొదట భాగవతుల బృందంలో 
అమాయకమైెన నటి.  తరువ్త 
ఆమె కటుటు  బొటుటు  తీరు అనీనా 
మారత్యి. వ్్యంప్ లా అయే్యం-
దుకు, సుబు్లు సుజ్తలా 
మారుతుంది. చివరలో  పశచిత్్త -
పం. బలు డ్ అండ్ స్ండ్ అన ఆం-
గలుచిత్రంలోని హమి్మంగ్ తీసుకుని 
“ఒహోహో పావురమా” పాటకు 
జీవంపోసే్త,ఆ పాటకు భానుమతి 
అభినయం ఈన్టికీ నిత్యనూ-
తనంగా అనిపిసు్త ంది. 1945 లో 
సవార్గసీమ చిత్రంన్టికి భానుమతి 
న్ట్యంలో మంచి ప్రావీణ్యం సం-
పాదించింది. సవార్గసీమ చిత్రం 
తెలుగులోన కదు....తమిళం-
లోనూ వందరోజులు ఆడింది.
            బి.యెన్. రడిడు  ‘వందేమా-

తరం’ సినిమా షూటింగ్ కోసం 
హంపీ వళిళీనపుపిడు శ్రీకృష్ణదే-
వరాయలు కలంన్టి ప్రేమకథ 
ఏదైెన్ తీయాలని 1939 లోన 
అనుకున్నారు. ఆలోచన రావ-
డంతడవుగా, దేవులపలిలు  కృష్ణశ-
స్త్రిని కకిన్డనుంచి  పిలిపించి 
‘మలీలు శవారి’ సినిమాను ఒక 
కళ్ఖండం గా రూపుదిది్దంచేం-
దుకు ప్రణాళిక రచించి మాటలు, 
పాటలు రాయించారు దర్శకుడు 
బి.ఎన్.రడిడు . పాటల రికరిడుంగ్ కి 
ఆరు నెలలు పటిటు ంది. భానుమ-
తితో వేగటం అపపిటికే కషటు మైెపో-
యింది. అందుకని రేవతి అన 
అమా్మయిని మలీలు శవారి పాత్రకోసం 
పరీకిష్ంచారు. కనీ భానుమతి-
స్థా యి ఆ అమా్మయికి లేదని-
పించి భానుమతిన ఆ పాత్రకు 
తీసుకున్నారు. అందులో ఉష్-
పరిణయం యక్షగానం ఒక గొపపి 
న్ట్యశలపిం.  దానికోసం పసు-
మరి ్త కృష్ణమూరి ్త రండు నెలలకు 
పైెగా రిహ్రసిల్సి చేయించారు. ఆ 

చిత్రం 20-12-1951  న విడుద-
లైంది. విజయవ్డలో వంద-
రోజులు ఆడిన్ అందరూ గొపపి 
కలు సిక్ అననారేకని కమరిష్యల్  
సినిమా అనలేదు. ఆరి్ధక విజ-
యానినా అందుకోలేకపోయింది. 
జయదేవుని అషటు పది ‘ధీరసమీరే 
యమున్తీరే’ టూ్యన్ ఆధారంగా 
‘మనసున మలలుల మాలలూగెన’ 
అన పాట రూపు దిదు్ద కుంది. 
ఈ చిత్ర నిరా్మణ సమయంలో 
బంగాలీ దర్శకుడు దేవకీబోస్ 
మద్రాస్ వచిచి మలీలు శవారి సెట్ లో 
బి.ఎన్.ను కలిస్రు. అపుడు 
బోస్ కు భానుమతిని పరిచయం 
చేయడం జరిగంది.ఆమె చేత 
బోస్ రవీంద్రుని ‘గీత్ంజలి’ లోని 
కొనినా పదా్యలూ పాడించుకున్నా-
రు.  భానుమతి ఎనీటురామారావు 
తో చండ్రాణ్, చింత్మణ్, స్-
రంగధర, వివ్హబంధం, తోడు- 
నీడ, బొబి్లియుద్ధం, పలానా-
టియుద్ధం, త్తమ్మ కల వంటి 
చిత్రాలలో నటించింది.  
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 ముందుగా అనుకుననాప్రక-
రం విజయా వ్రి ‘మిససిమ్మ’ 
సినిమాలో మిససిమ్మ టైటిల్ 
పాత్ర భానుమతిదే. న్లుగు రీళలు 
సినిమా పూర ్తయా్యక ఒకరోజు, 
వరలకీష్మీవ్రతం న్డు పూజ్-
కర్యక్రమాలు పూరి ్తచేసుకు-
ని షూటింగ్ కి భానుమతి కస్త 
ఆలస్యంగా వళిళీంది.  నిరా్మత 
చక్రపాణ్ కి కోపం వచిచింది. 
ఆలస్యమైెనందుకు క్షమాపణ 
చెపపిమన్నారు.  ముందురోజు 
స్యంత్రం షూటింగ్ పా్యకప్ 
చెపేపిటపుపిడు మరున్డు ఆల-
స్యంగా వస్్త నని ప్రొడక్షన్ సి-
బ్ందికి న్ట్ రాసి చక్రపాణ్కి 
ఇవవామని చెపాపినని భానుమతి 
వ్దించింది.  అందుచేత క్ష-
మాపణ చెపాపిలిసిన అవసరం 
లేదని చెపిపి వళిళీపోయింది.  ఆ 
సంఘటనకు ఎంతో కోపం తె-
చుచికుననా చక్రపాణ్, అంతవరకు 
తీసిన న్లుగు రీళళీను కలిచివే-
సి భానుమతి స్థా నంలో స్విత్రిని 
తీసుకొని సినిమా పూరి ్తచేస్రు. 
ఒకవిధంగా మిససిమ్మ సినిమా 
స్విత్రి చిత్రసీమలో నిలదొ-
కుకూకోవడానికి దోహదపడింది.   
భానుమతి 1954 లో  ‘చక్రపాణ్’ 
అన చిత్రం నిరి్మంచింది. విజయా 
నిరా్మత చక్రపాణ్ మీద కక్ష 
స్ధింపుకే భానుమతి సినిమాకు 
ఆయనపేరు పెటిటు ందని సినీ 
పండితులు గుసగుసలాడుకు-
న్నారు.  ఆ సినిమాకి భానుమతి 
తలిస్రి సంగీత దర్శకతవాం 
వహించింది. 
          విన్దా వ్రి ‘దేవదాసు’ 

సినిమాలో పారవాతి పాత్రకు నిరా్మత 
డి.ఎల్.న్రాయణ మొదట 
భానుమతికి ఆఫర్ ఇచాచిరు. 
కనీ, భానుమతి ఆ ఆఫర్ ను 
తిరసకూరించింది. ఎందుకంటే 
‘దేవదాసు’ చిత్రనిరా్మత డి.ఎల్.
న్రాయణ గతంలో భరణ్ 
స్టు డియో లో మేనజర్ గా పనిచే-
స్రు.  “న్ దగ్గర పనిచేసినవ్డు 
తీసే సినిమాలో నను నటించా-
దమా... అది  న్కే అవమానం” 
అంటూ తిరసకూరించింది. 
తరువ్త ఒకరకమైెన ఫాల్సి ప్రె-
సేటుజ్ తో డి. ఎల్. న్రాయణ ని-
రి్మంచిన “కన్్యశులకూం” చిత్రం 
లో మధురవ్ణ్ పాత్రను కూడా 
వదులుకుంది. పొగరుమోతుత-
నంతో వ్యవహరించే భానుమతి  
వ్యవహ్రశెలైి ఎకుకూవమంది ని-
రా్మతలకు నచచిలేదు.  “పాత్రలు 
న్ దగ్గరకు వచాచియి గాని నను 
పాత్రలవద్దకు వళళీలేదు.” అని 
ఆమె గరవాంగా  చెపుపికునది.  
‘హరిశచింద్ర’ సినిమాలో చంద్ర-

మతి పాత్ర చెయ్యమంటే చెయ్య-
నంది.
            భానుమతిది విలక్షణమైెన, 
విశషటు మైెన వ్యకి ్తతవాం. ఆమెకు 
గరవామని, అహంభావమని 
దూరంగా చూసినవ్ళ్ళీ  అను-
కుంటారు.  అది కేవలం తన 
ఆత్మవిశవాసం అని భానుమతి 
చెపుపికున్నారు. మగ ఆధిక్యం 
ప్రదరి్శంచే ఈ చిత్రసీమలో అలా 
పొగరు, వగరు గాన వుండాలని 
ఆమె చెబుతూండేవ్రు.  1966 
లో వచిచిన  “పలానాటియుద్ధం” 
లో భానుమతి న్యకురాలు 
న్గమ్మ పాత్రలో కన్నాంబన మరి-
పించింది. లైలామజుఞా  చిత్రంలో 
భగనాప్రేమికురాలిగా, బాటస్రిలో 
మాధవి పాత్రలో జీవించింది. 
విప్రన్రాయణ చిత్రంలో పరమ-
భకు్త డైెన విప్రన్రాయణుని భ్ర-
షుటు పటిటు ంచే పాత్రలో భానుమతి 
మంచి మారుకూలు తెచుచికుంది.
             ^^^^^^^^^^^^^
    అనురాగం, అంతసు్త లు, 
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పుణ్యవతి వంటి సినిమాలోలు  
సెంటిమెంట్ నిండిన పాత్ర-
లోలు  రాణ్ంచింది.  “అంత్ మన 
మంచికే”  సినిమాలో అనీనా-
త్నైె నిలిచి  సినిమాను గొపపి 
హిట్ చేసింది. అపపిటినుండి 
భానుమతి ధోరణ్ మారిపోయిం-
ది. మలీలు శవారి పాత్రలోని ముగ్ద-
తవాం మరుగున పడిపోయింది.   
మగరాయుడిలా పాత్ర పోషణ 
చెయ్యడం ప్రారంభించింది.  వి-
చిత్రవివ్హం , అమా్మయిపెళిళీ, 
మంగమ్మగారి మనవడు, బామ్మ 
మాట బంగారు బాట చిత్రాలోలు  
ఈ ధోరణ్ బాగా కనిపిసు్త ంది. 
తమిళంలో కూడా భానుమతి 
చాలా సినిమాలోలు  నటించింది. 
“మాన్ మగన్ తెవి” వంటి చి-
త్రాలోలు  కొనినా హస్యపాత్రలు కూడా 
పోష్ంచింది.  భానుమతి విప్రన్-
రాయణ, బాటస్రి, వివ్హబం-
ధం   వంటి సినిమాలోలు  సంగీతం 
చేస్నని చెపుపికుంది.
                ఆమె మంచి రచ-
యిత్రి . ఆమె రచించిన “అత్త-
గారి కథలు” కథాసంపుటికి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్హిత్య అకడమీ 
బహుమతి లభించింది. ‘న్లో 
నను’ పేరుతో భానుమతి ఆత్మ-
కథ రాసుకుంది.  లలితకళ్ 
అకడమీ కి భానుమతి ఐదేళ్ళీ 
సభు్యరాలిగా వుంది. తమిళన్-
డు ప్రభుతవా సంగీత కళ్శలకు 
ప్రినిసిపాల్ గా వ్యవహరించింది. 
మద్రాస్ స్లిగ్రాం లో తనపేరిట 
ఒక పాఠశలను నెలకొలిపింది. 
‘చండ్రాణ్’ సినిమాను మూడు 
భాషలోలు  నిరి్మంచి,  అందులో దివా-

పాత్రాభినయం చేసి, దర్శకతవా 
బాధ్యతలను కూడా నిరవాహించిన 
వ్యకి ్తగా భానుమతిపేరు రికరుడు ల 
కెకికూంది.    
                            1966 లో ఆమెకు 
భారతప్రభుతవాం “పద్మశ్రీ” అవ్ర్డు 
ను బహూకరించింది.  ఆం-
ధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవాం “రఘుపతి 
వంకయ్య అవ్రుడు ” తో సతకూరిం-
చింది.  ‘అనైెనై’, ‘అంతసు్త లు’, 
‘పలానాటియుద్ధం’ సినిమాలలో 
ఆమె నటనకు ప్రాంతీయ చిత్రాల 
కేటగరి లో జ్తీయబహుమతు-
లు   అందుకుంది.   అన్నాదురై 
ఆమెను ‘నడిపుపికుం ఇళకకూ-
నం’ (నటనకు వ్్యకరణం) అన 
బిరుదును ప్రదానం చేస్రు.  
1984  లో తమిళన్డు ప్రభుతవాం 
‘కలైమామణ్’ బిరుదుతో భాను-
మతిని సతకూరించింది. ఆంద్ర 
విశవావిదా్యలయం  గౌరవ డాకటురేట్ 
ప్రదానం చేసింది.  2013 లో తంతి 
తపాలా శఖ భానుమతి స్్మరక 
స్టు ంప్ ను విడుదల చేసింది. 
యాభై సంవతసిరాలక్తం 
కొలంబియా రికరిడుంగ్ కంపనీ 
వ్ళ్ళీ భానుమతి పాటల ఆల్ం 

విడుదల చేస్్త  రికరుడు  సీలువ్ మీద 
ముద్ంచిన పరిచయవ్క్యలను 
చదివితే భానుమతి ప్రజఞా విదిత-
మౌతుంది. 
    ఆ రికరుడు  కవర్ మీద “సవార 
వ్హిని, సవారమోహిని, సవారారోహ 
సవారవరినాని, చలనచిత్ర ధరణ్ 
నలు భరణ్ రాణ్ భానుమతికి, 
సంగీతపు స్మ్రాజిఞాకి స్టి లేరు...
లేరు...లేరు.   సప్తసవారస్గరాల 
గుప్తమ్మగు అమృతము్మ చిలికి 
చిలికి వలికితీసి నిలుపుకుననాదా 
గళము్మ....  ఆ మంగళ గళమున 
చిరుపొగరు,  వగరు రంగరించి 
సరిగమపదనిసలు ఆమె సవార-
సుధలకు సంతరించె”  అంటూ 
ముద్ంచారు. ఇంతకన్నా గొపపి 
పొగడ్త మరేం కవ్లి.  భాను-
మతికి ఒకే కుమారుడు....డాకటుర్ 
భరణ్.
          భానుమతి 2005 డిసెంబర్ 
24 న మద్రాస్ లో సవార్గసు్త లయా్య-
రు. 
      ( మిత్రుడు శ్రీ షణు్మఖ కు కృ-
తజఞాతలతో )
     ........ డా. పోడూరి శ్రీనివ్స్ 
రావు (98494 22239) 
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      గడి  -  నుడి డా. చాగంటి కృష్ణకుమారి

1  2 3 4 5

7 5

6 9 7 8 9

10 11

12 13 14 15

16 17

18

సూచనలు :   అడ్డము:

1.ఒక మొకకూనుండి పుపొపిడి  అదేజ్తికి చెందిన 

మొకకూలకు లేదా దగ్గరి సంబంధంగల మొకకూలకు

  చేరితే ఆప్రక్యను ---- అంటారు (9) 

6. లయబద్ధమైెన పద్యము   నడకలో సహజంగా 

వచేచి విరామ స్థా నం. 

7. సరపిములు (3)

9. పలు ంబం  (2)

10. పూరి ్తగా మాగని, ఎర్ర బారిన (2)

11.  వ్నర రాజైన వ్లి భార్య (2) 

12 . పీత  బాధలు -   వి. (వనకనుండి) (2) 

13   ఎర్ర త్మర (3)

15  కపర్ గరాగరా తిరిగ  తిరగబడింది.(2) 

18. మందుసీస్లలో వుంచే  సిలిక జల్ పొటాలు లకి, 

ప్రయోగశలళ్లు   వ్డే  కలిష్యం కోలు రైడ్ , గాఢ సలూఫూర్య-

రిక్ ఆమాలు నికీ  ఈ  లక్షణం  వుంటుంది .(9)  
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    తు      ల్య    భా     ర    ము    హ్     ర    ము

    ల్య    చ    లా

    ము     క్ర    ప  వ 7     కో   లా    హ      ల     ము

9    వ్్య     ల

   వి     ననా     పా      కు    ము      ద     ము

    ల    మ

    అ     ర     మీ     ట     రు    బు    రా    ష

    గ      వ 18     ర

    ద   ప     డ     ము     డ     దం     లా     తు

  సూచనలు :   

       అకోటు బర్   నెల  గడి-నుడి   సమాధాన్లు

 1. అయస్కూం త ధృవ్లవైపుకి బలహీనంగా 
ఆకరిష్ంపబడి , శశవాంతంగా అయస్కూంత ధరా్మనినా 
నిలుపు లేని ధర్మము . ఉదాహరణకి అటువంటి 
ధరా్మనినా  ఆకిసి జన్ ప్రదరి్శ సు్త ంది.(9)   
2. పదిహేనురోజులు(3) 
3 విషము(4) 
4. కొణత్డు (3).  
5. ఒక మొకకూలోని పరాగరేణువులు అదే మొకకూ-
లోని కీలాగ్రానినా చేరడము (9) కిందనుండి పైెకి. 

7. ఏరకుమీ కసుగాయలు, దోరకుమీ బంధుజ-
నుల దోషముసుమీ్మ- - - మీ రణమందున (3)  
8. దంత్యములు పుటుటు  స్థా నము. (3) 
కిందనుండి పైెకి
14. పసిడి (Au) (4) కిందనుండి పైెకి 
16.ఈ భాండములోని అననారాశ అక్షయము 
కదు (3) కిందనుండి పైెకి
17.మజి్జ గ చిలకడానికి వ్డే కర్ర పరికరం (3) 
కిందనుండి పైెకి
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 ఆర్. శర్మ దంతురి ్త

తెలుగు పద్య రత్నాలు - 19

    ధర్మరాజు మాయాజూదంలో 
ఓడిపోయాక అరణ్యవ్సం చేసు్త -
ననాపుపిడు కృషు్ణ డు వస్్త డు చూ-
డాడు నికి. రాజ్యం పోయిన వ్ళలుని 
ఊరడిస్్త ననాపుపిడు మారకూండేయ 
మహరిష్ వస్్త డు అటుకేసి. కృషు్ణ డు 

ఆయనని పిలిచి ధర్మరాజుతో కొనినా 
విషయాలు మాటాలు డి స్వాంతన కలి-
గంచమంటే, ఆయన సృష్టు  క్రమం, 
యుగాలు, కలాపిలు ఎలా కలుగు-
త్యో చెపు్తననాపుపిడు భగవంతు-
డి గుణగణాలు వివరిస్్త  తనకేం 

జరిగందో చెపా్త డు. ఆ క్రమంలోన 
కలాపింతకలంలో తనకి జరిగన 
విషయం చెపు్తననాపుపిడు న్రాయ-
ణుడు ఆయనకి చెపిపిన విషయమే 
ఈ నెల పద్యం.

ఉ.   ఎపుపు డు ధరముహాని యగ, నెపుపు  డధరముము మీఱు, గూ్రరులై
      యెపుపు డు దైత్్య లుబ్బాదురు హీనతబందు రెపుడి వేలుపు  లే
      నపుపు డు సత్్కలీనుల గృహంబ్ల నుద్భవ మంది లీనమై
      నెపపుటియటలి నిలుపు దు సురేందు్ర ల నంచితధరముపద్ధతిన్          (అరణ్యపరవాం చతురా్ధ శవాసం. 276)

   కలాపింతకలంలో అంత్ నీరు 
ఆవిరించి ఉననాపుపిడు మారకూం-
డేయ మహరిష్ – త్ను చిరంజీవి 
కనక - దారి తెలియక తిరుగా-
డుతుంటే అంతటా నిండి ఉననా 
నీళళీలో ఒక మర్రిచెటుటు , ఆ చెటుటు కో 
ఆకు, ఆ ఆకు మీద నిద్సు్త ననా ఓ 
బాలుడు కనిపించారుట. మహరిష్ 
వళిళీ ఆ పిలలువ్ణ్్ణ  అడుగుత్డు, 
ఇదేం వింతో. ఆ బాలుడు చెపేపి-
దేమంటే, ‘మీరు బాగా అలిసి-
పోయి ఉన్నారు, విశ్ంతి తీసు-
కుందామనుకుంటున్నారా?’ ఈ 
మహరిష్ సమాధానం చెపేపిలోపులే 
ఆ బాలుడి న్టలు కి బలవంతంగా 
వళిళీపోయి అకకూడ పధానాలుగు 

లోకలనీ విశవానీనా చూస్క చాలా 
కలం అటూ ఇటూ తిరిగాక ఏమీ 
దికుకూతోచదు. మళ్ళీ ఆ బాలుడి 
గురించే తలపోసు్త ంటే బయటకి 
వస్్త డు ఆ కుర్రాడి కడుపులోంచి.
 ‘అయా్య మీరవరు, 
ఈ ఆకు ఏమిటి, ఇంత చిననా 
ఆకుమీద పడుకుని ఉననా 
మీ ఉదరంలో విశవాం అంత్ 
ఉండడం, ఏమిటి ఈ వింత?’ 
అని అడుగుత్డు. అపుపిడు 
కుర్రాడు చెపిపినదే ఈ నెల 
పద్యంలో యర్రాప్రగడ చెపిపిన-
ది. న్రము అంటే నీరు, నీటికి 
ఆధారమైెనవ్డు కనక న్రాయ-
ణుడు భగవంతుడు. న్రాయ-

ణుడు సరవా ప్రపంచానికీ, సమస్త 
విశవానికీ ఆధారభూతమైెనవ్-
డు కనక వ్టిని తన కడుపులో 
ఇముడుచికోగలడు. అయితే 
మరి మనకి ఎలా కనిపిస్్త డు? 
ఆయనినా తెలుసుకోవడం అతి 
కషటు ం కనక మనమీద ప్రేమతో 
ఓ అవత్రంగా అవతరించిన-
పుడు ‘ఓహో భగవంతుడు ఇలా 
ఉంటాడననామాట’ అని మనకి 
తెలుసు్త ంది. మరి భగవంతు-
డు అంటే మనకి కనిపించిన ఆ 
అవత్రమేన్ అంటే కదు. ఆ 
అవత్రంలో భగవంతుడి ఒక 
అంశ మనకి కనిపిసు్త ంది. మరి 
భగవంతుడు అవత్రం ఎపుపి-
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డొసు్త ందో మనకి తెలిసేది ఎలా? 
దానికి సమాధానం చెపు్తన్నాడు. 
 ధరా్మనికి హ్ని కలిగ-
నపుపిడు, అధర్మం ప్రబలు-
తుననాపుపిడూ, దైెతు్యలు (దితి 
సంతతివ్రు, రాక్షసులు) పె-
రుగుతుననాపుపిడు, ఎపుపిడు 
వేలుపిలు హీనసిథాతికి చేరత్రో 
అపుపిడు త్ను అవత్రం ధరి-
స్్త డు. ఎకకూడ? సతుకూలీనుల 
గృహంలో. అలా పుటిటు  ధర్మం 
స్థా పించడానికి స్యపడత్డు. 
అలా స్యపడినపుడు ఇం-
ద్రుడితో సహ్ అందరికీ అనీనా 
అందేలా చేసి ధర్మమార్గంలో ని-
లబడత్డు. ఇది దాదాపుగా భగ-

వదీ్గ తలో చెపేపి ‘యదా యదాహి 
ధర్మస్య గాలు నిర్వతి భారత ..’ అన 
శోలు కనికి సరిగా్గ  సరిపోతుంది. 
భగవంతుడు ఎపుపిడు సతుకూ-
లీనుల ఇళళీలో పుటటు డం అనది 
మనకి మరో భగవదీ్గ త శోలు కంలో 
(శుచీన్ం శ్రీమత్ం గేహే…) తె-
లుసు్త ంది. ఎందుకయా్య ఈ 
ధర్మం అనదానినా ఉద్ధరించడం 
అంటే భగవంతుడే ఈ ధరా్మనికి 
మూలవిరాటుటు  కనక, ఏ ధర్మం 
వల్లుతే మనం సరైన మార్గంలో 
బతకగలమో, అసలు అలాగే 
ఎందుకు బతకలో, అలా బతి-
కినపుడు “మా-త్ర-మే” లోకల-
నీనా సంతోషంగా ఉంటాయి కనక 

అని అర్ధం చేసుకోవచుచి. దీననా 
గౌతమ బుధు్ధ డు కూడా, మొత్తం 
రాజ్యం, అనీనా వదులుకుని ధర్మం 
తెలుసుకోవ్లనుకోవడం, పటుటు -
బటిటు  దానినా స్ధించడంలో చూ-
డవచుచి. 
బుధు్ధ డి శషు్యడు అశవాజిత్ అన 
ఆయన మొదటిస్రి శరిపుత్రు-
డికి కనిపించినపుడు ఆయన 
అడుగుత్డు, ‘మీరు చాలా 
సంతోషంగా ఉననాటుటు న్నారు, 
మీ గురువు ఎవరు’ అని. దీనికి 
అశవాజిత్ శోలు క రూపంలో ఇచిచిన 
సమాధానం మొత్తం బౌధ్ధ  స్-
హిత్్యనికి తలమానికమైెనటు-
వంటిది అంటారు. ఆ శోలు కం ఇలా 
ఉంటుంది

హే ధరాము హేత్ప్రభవా హేత్ం తేష్ం తథాగతోహ్యవదత్
తేష్ం చ యో నిరోధో ఏవం వాదీ మహాశ్రమణః

ఏ కరణంలో నుంచి ధరా్మలనీనా 

ఉద్విసు్త న్నాయో ఆ కరణాలకి 

మూలం, వ్టిననినాంటినీ చేరుకో-

వడానికి, ఈ జన్మమరణాల ని అం-

తమొందించడానికీ దారి కనిపెటిటు న 

మహ్శ్రమణుడే న్ గురువైన ఈ 

తథాగతుడు.  ఇదే సరిగా్గ  పైెన చెపిపిన 

యర్రాప్రగడ పద్యం కూడా చెపేపిది – 

ధర్మమే భగవంతుడు. అందుకే ఆ 

ధర్మం – దేని వలలు  అయితే మనం 

భగవంతుణ్్ణ తెలుసుకోగలమో ఆ 

ధర్మం కలకలం బతికి ఉండడం 

కోసం – అది న్లుగు పాదాలమీద 

అయిన్, చివరకి ఒకపాదం మీద 

అయిన్ సరే – భగవంతుడు అవ-

తరిస్్త  ఉంటాడు. అసలీ ధర్మం 

అనదే లేకపోతే ఏమిటి గొడవ 

అంటే అపుపిడు అసలు మనుషు్య-

లలో కనికరం, మానవతవాం అనవి 

నశంచిపోయి మనం మానవులం 

అని చెపుపికోవడానికి పనికిరాము 

కనక. అందుకే సత్యం ధర్మం అనవి 

– కంచెరలు గోపననా అన ‘కరుణాప-

యోనిధి’ అన పదం కూడా  – భగ-

వంతుడికి ఆపాదించబడాడు యి. 

దీనిన మరోవిధంగా చెపాపిలంటే, 

“సత్యం పరం ధీమహి” (పరమాత్మ 

సత్య సవారూపుడు). సంసకృతంలో 

మహ్భాగవతంలో మొదటిశోలు -

కంలోన ఈ సత్యం పరం ధీమహి 

అనది చెపపిబడింది. పరమాత్మ 

సత్య, ధర్మ సవారూపుడు. అందువ-

లలున ‘యధా యధాహి ధర్మస్య గాలు ని-

ర్వతి భారత’ అనది చెపపిడం.
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 పటుటు దల
ఆదూరి హైమవతి 

  పూరవాం సముద్రతీరాన ఒక 
అడవి ఉండేది.ఆఅడవి లో 
చాలా పకుష్ లు చెటలు మీద గూళ్ళీ 
కటుటు కుని నివశంచేవి. ఆ అడవి-
గుండా ఒక నది పారుతూ వచిచి 
సముద్రంలో కలిసేది. నదికీ 
సముద్రానికీ మధ్య వుననా చెటలు -
మీద చాలా పకుష్ లే నివసించే-
వి. నీటిలో కొటుటు కొచేచి చేపలనూ 
,నత్తలనూ, తింటూ కలకేష్పం 
చేసేవి. 
 వ్టిలో ఒక టిటిటు భం అన చి-
ననాపకిష్ ఉండేది. మిగత్ పకుష్ -
లనీనా చెటలు మీద గూళ్ళీ కటుటు కు-
ని గుడులు పెటిటు  పొదిగ పిలలులను 
చేసుకుంటుంటే ,అది మాత్రం 
సముద్ర తీరాన ఇసుకలో ,ఇసు-
కత్రవివా గూడులా చేసుకుని గుడులు  
పెటుటు కుంది.ఒక పౌర్ణమిరోజున 
పెద్ద  పెద్ద  అలలులేచి ముందుకు 
వచిచి టిటిటు భం గుడులు  పెటుటు కుననా-
తీరం వరకూ వచిచి గుడలు ను లోనికి 
కొటుటు కెళ్ళీవి. టిటిటు భం చాలా బా-
ధపడింది.ఐతే మరలా అకకూడే 
రండోమారూ గుడులు  పెటుటు కుం-
ది.మరలా సముద్ర కెరటాలకు 
గుడులు  కొటుటు కు పోయాయి. ఇలా 
చాలా మారులు  జరిగన్ నను గుడులు  
పెటుటు కోను ఇది అనువైన ప్రదే-
శంకదు  మిగత్ పకుష్ లాలు  చెటుటు -
మీద గూడు కటుటు కుని గుడులు  పె-
టుటు కుందా మననా ఆలోచన లేక 
అది అకకూడే పెటుటు కోడం అలలకు 
గుడూలు  కొటుటు కుపోడం జరుగుతూ 
వచిచింది. మిగత్పకుష్ లనీనా తమ 
పిలలులతో గూళలులో కోలాహలం-
గా ఉండటం చూసి టిటిటు భానికి 
చాలా బాధ్సింది.త్ను ఏన్డూ 

తన పిలలలును చూసుకున భా-
గా్యనికి న్చుకోలేక పోయాన అని 
విచారించింది. సముద్రం మీద 
చాలా కోపం వచిచింది దానికి. 
ఓక్రోజున ఉదయాననా సముద్రం-
లోని నీటిని ముకుకూన పటూటు కుని  
దూరంగా సముద్ర తీరాన పోయ-
స్గంది.
 'ఎలాగైెన్ ఈ సముద్రానినా నీరు-
లేకుండా ఎండకటిటు  న్ గుడలు ను 
పొదిగ న్ పిలలులను చూసుకుం-
టను 'అను కుంటూ సముద్రం-
లోని నీటిని తన చినినా ముకుకూతో 
బయట పోయ స్గంది.అసలే 
టిటిటు భం చాలాచిననాపకిష్ దానిము-
కెకూంత ?దానిలో పటేటు  నీరంత? 
ఐతేనం దాని పటుటు దల చాలా-
పెద్దది. అలా టిటిటు భం ఆహ్రం 
నిద్రా లేకుండా లేకుండా సముద్ర 
జలానినా అలా  బయట పోయడం 
చూసిన మిగత్ పకుష్ లు వచిచి 
టిటిటు భానినా అడిగ విషయం   తె-
లుసుకుని  'త్మూ స్యం 
చేస్్త మని ' సవాఛచిందంగా చెపిపి, 
అడవిలో పకుష్ లనీనా సముద్ర 
జలానినా బయటపోయస్గాయి. 
విషూ్ణ మూరి ్త ఆనతిన వైకుంఠాని-
కి బయలే్దరిన గరుడపకిష్ , పకుష్ ల 
రాజు ,తమజ్తి పకుష్ లనీనా అలా 
సముద్ర తీరాన ఉండటం చూసి 
క్ందకు దిగవచిచి విషయం 
అడిగ తెలుసికుని, తనజ్తి ఒక 
చిననా పకిష్కి వచిచిన ఆపద తీరచిను 
తనజ్తి వ్రంత్ సహకరించ-

డం చూసి, త్నూ తగన స్యం 
అందించాలని తలచింది. 
 నరుగా వైకుంఠానికి వళిళీంది."-
స్వామీ! ననునా తమరే పకుష్ లరా-
జును చేశరు. ఈన్డు న్జ్తి 
చిననా పకిష్ ఒకటి పెద్ద  బాధ ఎదు-
రుకూంటుననాది. మీ స్యం అరి్ధ-
సు్త ననాను " అని విషయం చెపిపి 
" తమరు సముద్రుని ఆజ్ఞా పిం-
చండి ప్రభూ! న్జ్తి చిననాప-
కిష్ టిటిటు భం గుడలు ను సముద్రపు 
అలలు కొటుటు కుపోకుండా కటటు డి 
చేయండి ప్రభూ!" అని  అరి్ధం-
చింది. వంటన విషు్ణ  భగవ్నుడు 
తన వ్హనమైెన గరుని కోరలును 
మనినాంచి సముద్రుని హచచిరిం-
చాడు. సముద్రుడు కూడా" ప్రభూ! 
ఆగ్రహించకండి, న్ అలలు పౌ-
ర్ణమిరోజున  పైెకి ఎగుస్్త యి. ఐన్ 
తనఆజఞా ప్రకరం నను టిటిటు భం 
గుడలు జోలికి వళలుకుండ అన్ 
అలలను కట్తడి చేస్్త ను. " అని 
చెపాపిడు వినయంగా. పకుష్ లనీనా 
తమరాజు తమకు  స్యం  చే-
సినందుకు కృతజఞాతలు చెపుపికు-
న్నారు. టిటిటు భం సముద్రపుతీరాన 
గుడులు  పెటుటు కుని ,పొదిగ బిడ్దల-
ను చూసుకుని ఆనందించింది.  
పటుటు దల ఉంటే పైెపైెకి ఎదగడం 
కషటు ంకదు అని మనకు ఈ 
చిన్నారి టిటిటు భపకిష్ దావారా తెలు-
సు్త ననాదికదా!       
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

(గత సంచిక తరువ్యి)

             రైతులు 
       ఆంధ్రప్రదేశ్ అననాపూర్ణ. ఈ 
రాష్ట్రంలో పలలుటూరిలో పుటిటు న-
వ్డు రైతు కకుండాపోడు. ప్రతి 
మనిష్కీ కనీసమంటే రండు 
ఎకరాల పంటపొలం వుండితీ-
రుతుంది. కరణమేమంటే ప్రతి 
కులవృతి్త చేసేవ్రికి మాన్్యలు 
వుంటాయి. అగ్రహ్రీకులకు, 
పెద్ద  రైతులకు పొలాలు ఎకుకూవే 
వుంటాయి. ఊరోలు  వుననా దేవ్ల-
యానికి భకు్త లు ఇచిచిన ఆసు్త -
లుంటాయి.   ఊరోలు  ఉననా దేవ్ల-
యానికి భకు్త లు ఇచిచిన ఆసు్త లు 
ఉంటాయి. ఈ గుడి వైపు నుండి 
పూజ్రులకు, భజంత్రీలకు, ఇత
ర పనివ్ళళీకు మాన్్యలుంటాయి. 
  మరికొంతమందిని గౌరవిం-
చటం కొరకు, పండితుల-
కు, విదావాంసులకు 'ఇన్ం' గా 
భూములన యిస్్త రు.ఈ విధంగా 
ఇచిచిన పొలానినా ఏదో ఒక రకంగా 
స్గు చెసుకోవ్లి. ఎలాగూ ప్రతి 
ఇంటికి ఒక పాడి బర్రె వుండన 
వుంటుంది. ఎకుకూవ పొలం వుండే 
వ్ళళీకు రండు మూడు కండులు  
ఎదు్ద లుండేవి. అపపిటికి ఇంక 
ట్రాకటురకూతో దుననాటం, యంత్రాల-
తో పనిచేయటం తెలియదు.
    ఎకరం, రండెకరాల పొలం 
వుండేవ్ళ్ళీ ఒక ఎదు్ద ను లేదా 
ఒక దుననాపోతును కొని కడి 

కటాటు లననాపుడు తనలాగే ఒకే 
ఎదు్ద  లేదా ఒకే దుననా వుననావ్ళళీ-
తో భాగస్వామ్యం పెటుటు కుంటారు. 
న్లుగు రోజులు వీళళీ పశువును 
వ్ళళీకు యిచిచి మిగత్ న్లుగు 
రోజులు వ్ళళీ పశువును తీసు-
కుంటారు. మేత, నీళ్ళీ వీళ్ళీ చూ-
సుకోవ్లి. తమ పశువుకు అధిక 
భారం వయ్యకుండా ఆహ్రం 
తకుకూవ చెయ్యకుండా పర్యవే-
కిష్స్్త  వుంటారు      కూడా. ఇది 
చిననాకరు, సననాకరు రైతుల 
విషయం.
    ఇరవై,ముఫైఫై ఎకరాలు వుం-
డేవ్ళ్ళీ జత ఎదు్ద లతో, యాభ్హు  
ఎకరాలు వుండేవ్ళ్ళీ రండు, 
మూడు జతల ఎదు్ద లను, చాలా 
పాడి పశువులను కొనవ్ళ్ళీ, 
ఎరువు కూడా వ్ళళీకు సరిపో-
యేది. 
      భాకరాపేటలో ఒక పెద్ద  రైతు 
కుటుంబానినా గురించి చెపాపిలి. 

ఈయన పెద్దగోపవరం వ్రి 
ఇంటికి ఇలిలు టం వచిచిన్డు. 
ఈయన భార్య న్గమ్మ.
     ఉమ్మడి కుటుంబానికి ప్రతీ-
కగా వుండేది ఆ యిలులు . వందల 
కొదీ్ద  గొర్రెలు, మేకలు, పదుల 
సంఖ్యలో పాడి పశువులు, రండు 
మూడు కండలు  ఎదు్ద లు, దు-
ననాపోతులు... ఉదయం లేసే్త 
ఎవరి పనిమేద వ్రు వళ్ళీవ్ళ్ళీ. 
ఈ ఇంటి పెద్దను పెద్దరామననా 
అనవ్రు.
    ఇంటలు  నలుగురు యువకులు, 
ఓ వితంతు యువతి వుండేవ్రు. 
ఇద్దరికి వివ్హ్లు జరిగాయి. 
మరి ఇద్దరికి జరగాలిసి వుంది. 
అయితే.. న్గమ్మ మాట అంటే 
ఆ యింటలు  వేదవ్కుకూ. అంతే 
ప్రేమగా అందరికి పనులు అపపి-
గంచేది. 
     ఉదయం అయే్యటపపిటికి 
న్లుగు కుండల మజి్జ గ ఊరం-

https://youtu.be/dGEufi_Zcvc
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దరికి పంచటానికి సిధ్ధంగా 
వుండేవి. పనికి పొయే్యవ్ళళీ-
కు 'అననాం' మూటలు సిధ్ధంగా 
వుండేవి. ఎకకూడ పటిటు న్ ధాన్యం 
కనిపించేది. కళళీంలో కోడూరు 
కొండంత గడిడువ్మి, పొలాలోలు  
గొర్రెల, మేకల ఎరువు. పచచిని 
పైెరులు , పాడి పశువులు, సంత్న 
లకుష్ మీలు, ఇలులు  కళకళలాడుతూ 
వుండేది.
     దీనికి తోడు వడ్డు వ్్యపారం 
కూడా నడిచేది. అవసరమైెన 
వ్డికి డబు్ సరే్దవ్డు. 'బాండు' 
రాయించుకుని ఇనుప బీరువ్లో 
పెటుటు కునవ్డు. సమయం 
అయే్యవరకు అడిగేవ్డు కదు.       
       పెళిలు  కనివ్ళళీలో మిగత్ 
ఇద్దరిలో ఒకరికి తన మనుమ-
రాలిని ఇచిచి చేసింది. మరొకరి-
కి బయటి సంబంధం చేసింది 
న్గమ్మ. ఆజ్నుబాహురాలు 
న్గమ్మ. ఊరోలు  భజంత్రీలు నసిన 
తమి్మది గజ్ల చీరను న్లుగు 
వైపుల చెరుగులు చెకికూ నడిచేది. 
       పొలం పనులు, ఇంటి పనులు, 
వంట పనులు అనీనా సజ్వుగా 
స్గేవి. ఊరిలో ఏ ఇంటికి 
చుటటు ం వచిచిన్ ఊరి మరా్యద 
పోకూడదని విచారించి అవస-
రమైెనవి సరి్దపోయేది. న్గమ్మ 
ఊరిలోకి బయలుదేరితే న్లుగు 
చెరుగుల ఒడిలో న్లుగు రకల 
వసు్త వులు ఉండేవి. 
     న్గమ్మ చనిపోవటం ఆ 
యింటికే కదు, ఆ ఊరికి కూడా 
నషటు మే జరిగంది. ఉమ్మడి 
కుటుంబంలో లుకలుకలు 
బయలుదేరటం, పెద్దరామననా 

పెద్దగా మాటాలు డలేకపోవటం, 
ఇలులు  సర్దటం చేతగాకపోవటం 
నషటు పరిచేవిగా తయారయా్యయి. 
   గోరుచుటుటు  మీద రోకటిపోటు 
అననాటులు  వ్ళళీ ఇంటి దగ్గర వుననా 
సథాలం కొనుగోలు విషయంలో 
తగాదాలు రావటం, కొలతలోలు  
తేడా వుందని పెద్దరామననా మా 
పెద్దననాయ్యను పిలవటం, అపపి-
టికే పాలిటకినాక్ పూరి ్తచేసుకుని 
వుండటం వలలు  సరైన కొలతలు 
వయ్యటం, కదనలేక ఒపుపికు-
ననా ఊరి పెద్ద  'సంవతసిరం తిర-
కుకూండాన నీ పతనం చూస్్త నని' 
శపథం చేయటం జరిగంది.
      కొలతలోలు  తనకు న్్యయం 
జరిగనందుకు ప్రతిఫలంగా మా 
అననా రామమూరి ్త తన దగ్గర తీ-
సుకుననా బాకీ వందరూపాయల 
బాండు వద్దంటున్నా చించి-
పారేశడు. అలా వుండేవి రైతు 
కుటుంబాలు. 

            అతిథులు
        ప్రతి ఇంటికి చుటాటు లు 
వస్్త ంటారు. కనీ ఊరు మొత్్త -
నికి అతిథులు వేరుగా వుంటారు. 

తిథి, వ్ర, నక్షత్రాలు లేకుండా 
వస్్త వుంటారు. వీరిలో సం-
వతసిరానికి ఒకస్రి వచేచివ్-
రు, వ్రానికి ఒకస్రి వచేచివ్-
రు, సీజన్ ప్రకరం వచేచివ్రు 
వుంటారు. ప్రతి సంవతసిరం వచిచి 
ఆనందింపచేసేవ్ళళీలో 'బొ-
మ్మలాటగాళ్ళీ' ఒకరు. వ్రు 
కనీసం పది, పదిహేను మంది 
వుంటారు. న్లుగు ఎదు్ద ల బండలు  
మీద వ్ళళీ సంస్రం, స్మగ్రి 
అంత్ వేసుకుని వచిచి ఊరి 
ముంగటలు  గుడారాలు వేసుకుని 
వుంటారు. రండు, మూడు బొ-
మ్మలాటలు, రండు మూడు వీధి 
న్టకలు వేసేవరకు వదలరు. 
ఊరిలో అందరు చందాలు 
ఇచిచి, భోజన్లు పెటిటు  వ్రి పశు-
వులకు మేత కూడా ఇచిచి వ్రం, 
పది రోజులు సతకూరించేటపపిటి-
కి ఊరికి భారమైె పోతుంది. ఆ 
తరావాత వేరే ఊరికి బయలుదేర-
త్రు.                    (ఇంక వుంది)
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తుమూ్మరి రాం మోహనరావు

పాల నురగల ఏరు పాట దారి
 గాలికెగస రెలులి గడ్డి దరువు నేరిపుంది
 నీటి తెపపుల ఇసుక తిపపు  వేదికయినది 
 ఊటసలిమ పాటలకు తల ఊపి ఊగంది
 నెలవంకయే కరుణించి న్ తల నిమిరి 
తడ్మింది
 నేనలులి కుననా గడ్సలో కొలువయి్య 
మురిసంది
 సలలింగ తనువలలిలులి కొని ఉయా్యలలూపింది
 నిలువలలి పాటైపూసనను లోకాన 
నిలిపింది.”....
ప్రకృతి ఒడిలో పాటలు నరిచిన కవిగోరటి వంకననా మొ-

దటిస్రి సిరిసిలలు  తెలంగాణా విదా్యవంతుల వేదిక మీద 

చూశను పదిపదిహేనళలుక్తం.

మొననా మారచ్ నెలలో ప్రజ్ కవి కళోజీ  షూటింగ్లో 

కలుసుకోవడం జరిగంది. ఆట పాట ఆయనకు కవచ-

కుండలాలాలు సహజ్త్లు.

కుబుసం సినిమాకు ఆయన రాసిన పాట ఆయన 

పలలుతో ఎంతమమేకమయా్యరోతెలుపుతుంది. పలలు  

కనీనారు పెడుతుందో కనుపించని కుట్రల అంటూ స్గే 

ఆ గీతం వింటుంటేహృదయం ద్రవించక మానదు.

ప్రజ్జీవిత్లను,పలలుబతుకులను పాటలు కటిటు  వేది-

కలమీద ఎగురుతూ పాడి వినిపిస్్త తన్మయుడైెపో-

యే గానయోగ గోరటి వంకననా. 2016 లో తెలంగాణ 

ప్రభుతవాము దావారా కళోజీ పురస్కూరానినా పొందిన ఈ 

కవి త్నురాసిన పాటల సంపుటులు రేలపూతలు గా 

ఏకన్దం గా అలసెంద్ర వంక గా  ప్రచురించారు.

పలలు  దృశ్యలను అలవోకగా జ్నపదగీతంగా మలచగల 

సహజకవి గోరటివంకననా.ఆయన గుండె నిండా పలలువ్స-

నలు గుబాళిసు్త ంటాయి.మనసునిండాజనజీవన స్రవం-

తులు ప్రవహిస్్త  ంటాయి.గజ్జ  కటిటు న కలు వేదిక పైె ఘలులు  

ఘలులు  మని చిందులు వేసు్త ంది. మామూలుసమయంలో 

రోజుకో ఊరి దారి పడుతుంది.తన సంచార జీవితం ఎంత 

తృపి్తనిసు్త ందోఆయనపాటలోన చూడండి.

”సంచారమే ఎంతో బాగననాది
 దీనంత ఆనందమేదుననాదీ
 ఇలులి  పలులి  లేని,ములలి మూటలేని 
 వంబడ్ంచే వరి్ర జాఞా పకాలు లేని
 సేద తీర సరువు కట్టు ననాది
 నీడ కోసం సంత సట్టు ననాది
 జోలనూపె  గాలి పిట్టు ననాది
 గరుత్ లేని గడ్డి నిదరుననాది
 బరువు దిగన గండ్ బల ఉననాది
 సంచారమే సంతసంగ  వుననాది ” 
గోరటి నిససిందేహంగా ఈ కలపు మేలిమి ప్రాకృతిక కవి. 

ఏటి పాటను ఆలపిచిన్, వ్గుగురించి కలవరిం చి-

న్,అది ఆయనకే చెలులు తుంది సంత గురించి చెపిపిన్ 

,బతుకమ్మ గురించి రాసిన్, ఉగు్గ పాలలో అమ్మతన్నినా 

చూపిన్సెరువు గురించి తన్లు డిన్ ,,.మనసుపెటిటు  రాసే 

కవిగోరటి.మమకరంతో రాసే ఈ కవి,తనపాటతో మనలినా 

మమేకం చేస్్త డు.

“ఓ పులాలి ,పుడకా,ఎండుగడ్డి సననాకొమము
 సటిటుగూడు పిటటు బత్కే ఎంతో హాయి
 సగరుటాకు వగరు పూత లేత పింద 

మాటన పాటగా మనసంత్ జనజ్గృతి పుంతగా చేసుకుననా

గోరటి ఎంకననా
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తీపిపండొ
 నోటికంది సంతలేక కునుకు తీస పక్ష్  
బత్కే సవార్గమోయీ.
 ఆ తాజ్ మహల్ అందాల కననా..న్ 
వాగ పిచ్చు క గూళ్లి మిననా”..అంటాడు 
గోరటి.
”తెలుగగంగ నీళ్ళు అలుగెలిలిపోత్ంటే
 పలుగ రాళ్ళు తేలి 
పాలమూరేడ్చుంది"
అని తన జన్మభూమి దీన్వసథాను ఎతి్త చూపుత్డు. 

గోరటి వంకననా 1963 లో న్గరకూరూనాలు జిలాలు  గౌరారంలో 

గోరటి ఈరమ్మ. నరిసింహదంపతులకు జని్మంచాడు 

.ఈయనకు ఒక తము్మడు, ఇద్దరు చెలలుళ్లు . బడిలో 

పాట పాడమంటే ఎకుకూవగా భకి ్త పాటలు పాడేవ్డు. 

ఆయన తండ్రి కూడామంచి కళ్కరుడే. తలిలు  కూడా 

భకి ్త పాటలు పాటలు పాడేది. అలా ఆయనకు చి-

ననాపపిటినుంచీ పాటల మీద ఆసకి ్త కలిగంది. చి-

ననాతనంలో ఈయనకు సినిమా పాటలంటేఅంతగా 

ఇషటు ం ఉండేది కదు. అలా ఉండగా ఆయన ఊరోలు  

కమూ్యనిసుటు  భావ్లుననా వంకటరడిడు  అనఉపాధా్య-

యుడు వంకననా లోని సృజన్త్మకతను గురి ్తంచి కొనినా 

పాటల పుస్తకలనుతీసుకువచిచి ప్రోత్సిహ్ననాందించా-

డు.వ్టిలో పాటలను ఆయన అలవోకగాపాడేవ్డు.

అలా పాటమీద పటుటు  దొరికింది. ఆ తరువ్త త్ను 

చూచిన వ్టిని పాటలు కటాటు డు.తన ఎదురుగా కని-

పించిన రైతుసమస్యలపైె పాటలు రాస్డు.తనను 

ప్రోతసిహించిన వంకటరడిడు  స్రు ప్రమేయంతోకమూ్య-

నిసుటు  పారీటు పాటలు రాస్డు. ఒక వైపు ప్రకృతి పలలుతో 

కరువు కటకల ఆటలు ఆడి హింసిసే్త, మరో వైపు 

బహుళ జ్తికంపెనీలొచిచి కుల వృతు్త ల సడుగులు 

ఇరుగదనినా మూలకు కూరోచిబటాటు యి . పలలు  యొకకూఈ 

దీన్వస్తను చూసి, కవి - "పలలు  కనీనారు పెడుతుందో 

కనిపించని కుట్రలో తలిలు  బందీయైెపోతుందో" అని 

ఆవేదన చెందుత్డు. పలలు  విధవాంసం గురించి ఇంత 

విష్ద భరితంగాపాడిన మరే కవి మనకు కనించడంటే 

అతిశయోకి ్త కదేమో! ప్రపంచీకరణ మాయా మబు్లు 

పలలులను సైెతం కమే్మసి, కుమే్మసు్త ననాపుపిడు, కులవృతు్త లు 

ధవాంసమైె, మూలకు పడుతుననాపుపిడు, పలలులను మింగ 

పటటు ణాలుబలుసు్త ననాపుపిడు, మానవతవాపు విలువలు 

మృగ్యమైెపోతుననాపుడు కవి హృదయంవేదనతో రగలి, 

పాటగా రూపుదాలిచి, రేల పూతలు' పూశయి. ఎంకననా 

పాట పలలు  చుటేటు ప్రదకిష్ణాలు చేసు్త ంది. నిత్యం జనం న్టలు  

న్న పలలు  పదాలు,జ్నపదుల  పాటలోలు ని పదబంధాల  

తియ్యందన్లూ కలిసి గోరటి పాటై  పరిమళిసు్త ంది...

ప్రకృతికిమలేలు   పరవశసు్త ంది.జీవ నదిలా పొంగ,ఉపొపింగ 

జనం  గుండెలినా తడిపేసు్త ంది.

“అస్సోయి..ఇస్సోయి హైలసాసో  రంగోయీ
 విసురోయీ..గంజోయీ వల విసరి 
గంజోయీ
 ఎదుది ల న్పోయీ..నీళలిను దాపోయీ
 గంతేస దూకోయీ..సరువంత ఈదోయీ
 పిటటుల సుటూటుతా..పిలలిల పరుగోయీ
 కటటుమీద కొంగ బావలూసులోయీ”” 

గోరటి భాషలో ఎకకూడా తెచిచిపెటుటు కుననా పైెపైె 

 మెరుగు లుండవు. స్మాజిక మాధ్యమాల నిండాల 

ఈ రోజు ఆయన గురించిన వ్ర ్తలు వలులు వత్్త యి.

ఒకఆధునిక ప్రజ్ వ్గే్గయకరునికి  రాష్ట్ర ప్రథమ పౌ-

రురాలినుండి అందిన సముచితగౌరవ్సపిద నియా-

మకహ్వానం. ోరటి వంకననాకు శసనమండలి సభ్య-

తవాము అనగాన హరిష్ంచని వ్రు లేరు.  తెలంగాణ 

ప్రభుతవా సహకర శఖలో అసిసెటుంట్ రిజిస్్రా ర్ గా 

పని చేసు్త ననా గోరటి వంకననా పలు చిత్రాలకు పాటలు 

రాయటమే గాక కొనినా టివి షోస్ లో కూడాపాలొ్గ న్నారు.
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