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                                     2021 నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు                                                                    
      ప్రజలంతా ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్త ననా కొత్త సంవత్సరం  - 2021 వచ్చేసంది. 2021 ప్రజలందరినీ   ఆయురారోగ్య ఐశవారా్యలతో 

,సఖ సంతోషాలతో ఉంచుతుందని, ప్రజలంతా ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్త న్నారు. 2020 సంవత్సరంలో ప్రజలు పడిన ఇబ్ందులు అనీనా 

ఇనీనా కవు. 'కరోన్' మహమామారి ప్రపంచంలోని ప్రజలందరినీ భయభ్ంతులకు గురి చ్సంది. ఒక పక్క ఎపుపుడూ ఇంటిపటుటు న కూడా ఉండని 

వాళ్ళని కుటుంబంతో కలిస ఉండి, కుటుంబ బాధ్యతలు పంచుకునేటటులో గా చ్సంది. ప్రజలలో ఒక క్రమ పద్దతిని, శుభ్రతను పాటించడం,  

ఖరుచేలలో తగు జాగ్రత్తలు పాటించడం, ఆరోగా్యనికి అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇవవాడం ఇటువంటివి అనీనా కరోన్ నేరిపుంచింది అనడంలో 

సందేహం లేదు. కనీ మరో పక్క కరోన్ బారిన పడి ఎంతో మంది  ప్రముఖుల దగ్గరనుండి, స్మాను్యడి వరకు ప్రాణాలు కోలోపువడంతో, 

కుటుంబాలు విషాదంలో ములిగి పోయాయి.  పరిశ్రమల దగ్గర నుండి ఎన్నా మూతబడి, ఎంతో మంది ఉద్్యగాలు లేక ఇబ్ందుల పాల-

వుతున్నారు. అమెరిక వంటి దేశలలో  అయితే ఉద్్యగం పోయిన వారికి 600 డాలరులో  ఇస్త ంది. కనీ మన ఇండియాలో అయితే ఓటలో  కోసం  

ఇచిచేనటుటు గా పేదవాడికి, డీఏ లు పంచుకోవడానికి ఇచ్చే  ప్రాధాన్యత అసలు ప్రజలకు ఏది అవసరమో అందుకు ప్రభుతవాం సొముమాను విని-

యోగించడం లేదని చాలామంది ఆరోపణ.  'కరోన్'  మహమామారి నుండి ప్రజలను కపాడ్ 'టీక'ను  ఫైజర్ కంపనీ వాళ్్ళ కనిపట్టు రు.   అలాగే 

'ఫైజర్'  తో పాటు 'మోడరానా' వేకి్సనేషన్ కూడా ప్రజలకు ఇవవాడం మొదలుపట్టు రు. అదే విధంగా ఇండియాలో కూడా కోవిడ్ షీల్డే  మరియు 

కొవేకి్సన్ కూడా తవారలో ప్రారంభించ బోతున్నారు. వీటి వలలో  ఉపశమనం పందుతారని ఆశిదా్ద ం. ప్రస్త తం అమెరికలో కూడా కరోన్ వా్యధి 

ఎకు్కవగానే ఉంది. ఓ పక్క వా్యకి్సన్ వచిచేన్ ఇంక అందరికీ ఇవవాడం జరగలేదు. అత్యవసరంగా ఎవరికి అవసరమో (ప్రంట్  లైన్ లో ఉననా 

వారికి, అంటే నరు్సలకు డాకటురలోకు అలాగ ) అలాగే ఆరోగ్య సమస్యలు ఎకు్కవగా ఉననా వారికి, 65 సంవత్సరములు పైన బడిన వారికి వా్యకి్సన్ 

ఇస్త న్నారు.  ఈ వా్యకి్సన్ 80/ మంది తపపుక తీసకోవాలి లేకపోతే ప్రజలలో ఉండి పోయి, కరోన్ వా్యధి నివారణ కషటు ం. అంతే కదు ఇంక చిననా 

పిలలోలకు, యుక ్త వాసల వారి కోసం ఇంక పరీక్షలు నిరవాహంచడం మొదలు పటటు లేదు. ఇంక వారి పరిసథా అలాగే ఉంది. అందుకే ప్రజలంతా 

చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, అమెరికలోని డాకటురలో తో సహా హెచచేరిస్త న్నారు.  ఈ వైరస్ తోనే ప్రజలంతా న్న్ ఇబ్ంది పడుతుంటే  కరోన్ కొత్త-

రకం  స్ట్రెయిన్ బెడద  మొదలయి్యంది. ఇది అంత ప్రాణాంతకం కకపోయినపపుటికీ, తవారగా ఒకరి నుంచి మరొకరికి వా్యపించ్ లక్షణం ఎకు్కవ 

అని అంటున్నారు. ఈ "కరోన్ స్రెయిన్" ఇండియాకి పాకిందనుకుంటే అమెరికలో కూడా మొదలయి్యంది. ఇది ఎంతవరకో, ఎక్కడివరకూ 

వడుతుంద్ అర్ం కని పరిసథాతి. ఈ 'కరోన్ వైరస్ స్ట్రెయిన్' వైరస్ వా్యపి్త తందరగా వా్యపించడంతో, ఇంక కరోన్ నుండి  పూరి ్తగా బయట 

పడక పోయిన్, ఫైజర్ కంపనీలు తయారుచ్స్త ననా టీకల వలన ప్రయోజనం పంది,కరోన్ నుండి బయట పడతామని ఆశపడుతుననా ప్ర-

జలలో ఎంత ప్రాణాంతకం కదనుకున్నా,  ప్రజలలో భయం పుటుటు కొస్త ంది. ఇపుపుడు వచిచేన ఫైజర్ టీకలు కూడా కొత్త వైరస్ తగి్గంచ్ందుకు 

ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు.  ఏది ఏమైెన్ ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండి, కొత్త సంవత్సరం వేడుకలకు, పళ్లో  వేడుకలకు, మీ-

టింగులకు , షూటింగులకు అనినాటిలోను తగు జాగ్రత్తలు పాటించవలసన అవసరం ఎంతైన్ ఉంది. ప్రజలు వ్యకి ్తకీ వ్యకి ్తకీ మధ్య దూరానినా 

పాటిస్్త , మాస్క లు వాడుతూ, స్నిటైజర్ లు వాడుతూ, ప్రజలంతా మాములు సథాతికి వచ్చేవరకు, తగు జాగ్రత్తలు పాటించవలసన అవసరం 

ఎంతైన్ ఉంది. అలాగే సంక్రాతి సంబరాలలో కూడా ప్రజలంతా తగిన జాగ్రత్తలు పాటించవలసన అవసరం ఉంది. రధ యాత్రలు, కోడి 

పందాలు, సంక్రాంతి పండుగల ప్రయాణాలంటూ ప్రజలు జాగ్రత్తలు గాలికి వదిలేస్్త  ఇబ్ందుల పాలవుతారనడంలో ఎటువంటి సందేహం 

లేదు. ప్రపంచంలోని ప్రస్త త  పరిసథాతులు ప్రజలంతా దృష్టు లో పటుటు కుని, తమ తమ అహంకరాలను వీడి అరాచకలకు అన్్యయాలకు పా-

లపుడకుండా, దౌర్జన్్యలను వీడి కొత్త సంవత్సరానికి అందరూ ఆనందంగా స్వాగతం పలుకుతూ ప్రతీ ఒక్కరూ 2020 లో పడిన, కషాటు లను మర-

చిపోయి సఖ శంతులతో ఉండాలని కోరుకుంటంది మీ చైతన్యం సంకలపుబలం.  

తీగవరపు శంతి



అభిప్రాయవేదిక
 చైతన్యం పత్రిక రచయితలకు రచయిత్రులకు నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు. 

1. చైతన్యం పత్రికను టైటిల్ పేజీతో సహా ఎంతో అత్య-

దుభుతంగా తీసకు వస్త న్నారు. స్మాజిక ప్రజలను 

దృష్టు లో ఉంచుకుని, పత్రికలోని ప్రతీ పేజీ ప్రజల అవస-

రాలను  దృష్టు లో ఉంచుకుని తీసకొస్త ననా పత్రిక లాగ అని 

పిస్త ంది. ఎపపుటికపుపుడు అప్ డ్ట్్స ను తీసకొస్్త  అత్య-

దుభుతంగా తీసకొస్త ననా ఈ పత్రిక నూతన సంవత్సరంలో 

ఇంక ముందుకు దూసకు పోవాలని కోరుకుంటూ ... 

స్యి ప్రస్ద్, రమాకంత్ , శ్రీమతి సత్య  కొవ్వారు. శ్రీమతి 

శ్రీ లకిష్మి, శ్రీమతి అపర్ణ , శ్రీ రంగా రావు ---- కరూనాలు. 

2. "ఎలక్రె న్ గారు" వ్రాసన 'ఓ రచయిత కధ' చాలా బావుంది. 

ఆయన వ్రాస్ ప్రతీ నెల కధ  బావుంటంది.  "పూరి జగ-

న్నాధుని కధ' ముకి ్త ని పందడం, స్వామిని అరిచేంచమని 

చపపుడం చాలా బావుంది. 

శ్రీ  జగన్నాధం , శ్ర్రేమతి శ్రీలత, శ్రీ అన్నారావు --- పేరూరు. 

శ్రీ మతి మహాలకిష్మి , శ్రీమతి కనకరావు , శ్రీమతి సధ --- 

కరీంనగర్ . 

3. 'వేదుల సబ్రహమాణ్యం గారు' మాతృభాషకు ప్రాధాన్యత-

ను ఇస్్త  ఎంతో అదుభుతంగా వ్రాస్త న్నారు పదా్యలు. మోక్ష 

నగరాలలో రండవది అయిన మాయ (నేటి హరిదావార్ ) 

గురించి ఎంతో బాగా వ్రాస్రు.

శ్రీమతి తేజు, శ్రీమతి కలపున, శ్రీ కృష్ణ -- బంబాయి, శ్రీ 

మధు, శ్రీమతి జ్్యతస్న , శ్రీ సబ్రహమాణ్యం --- కకిన్డ 

4. నండూరి సరోజాదేవి గారు సనీమా లోకంలోకి తీసకు 

వడుతూ, సంగర్్స ని పరిచయం చ్యడం చాలా 

బావుంటంది. 'పాలేపు బుచిచేరాజు గారు అందిస్త ననా సం-

దరకండ చూస్త ంటేనే ఒక భకి ్త భావం ఏరపుడుతోంది. 

ఎంతో వివరంగా చక్కగా అందిస్త న్నారు. 

శ్రీ కరుణాకర రావు, శ్రీ విశవాన్ధం , శ్రీ కమేష్ ---  చనైెనై , శ్రీ 

మహేష్ , శ్రీమతి విమల , శ్రీ సత్యన్నారాయణ - వేములవాడ. 

5. పుటుటు కకు చండాలుడు కదు, కరమాకు చండాలుడు అంటూ  

కరమా చండాలుని ద్షములకు నివృతి్త లేదు అంటూ "వంకట్-

చారు్యలు గారు"  ఎంతో గొపపుగా వ్రాస్రు. 'గ్రీస దేశపు పురాణ 

గాధలు" లో ఒలింపియనులు  గురించి  చాలా బాగా వ్రాశరు. 

శ్రీమతి లకిష్మి, శ్రీమతి సరోజిని, శ్రీ నరసంహమూరి ్త --- 

ఏలూరు. శ్రీ ప్రస్ద్, శ్రీ మురళీ కృష్ణ , శ్రీమతి అనంత --- రా-

జమండ్రి. 

6. ' ప్రేమగా కొనస్గుతుననా "ప్రేమంటే ఇంతే" లో ప్రేమతో చ-

డువాగా్ద న్లకు సవాస్త చపపుడం కూడా తీసకు వచాచేరు. "పాల-

కురి ్త రామమూరి ్త గారు ' "భయం" కధ అనుమానమే భయం 

అంటూ బాగా వివరించారు. 

శ్రీ సరేష్ కుమార్ , శ్రీ మధు స్దన్, శ్రీమతి శ్రయ --- వి-

జయనగరం. శ్రీ మధు, శ్రీమతి విస్వాసవార రావు, శ్రీమతి లత 

--- రావులపాలం. 

7. "శ్రీమతి ఆదూరి హైెమవతి గారు" వ్రాసన "నవ విధ భకు్త లు" 

గురించిన కధ  చాలా బావుంది. "మావ్రి నందుల కధ" లో  

టైం చపపుడం వాచీ పటుటు కోవడం బావుంది. 

శ్రీమతి అననాపూర్ణ, శ్రీమతి పవిత్ర, శ్రీ కోటేశవారరావు --- 

రాయపూర్. శ్రీ చిటిటు బాబు, శ్రీమతి శ్యమల ---హైెదరాబాదు. 

8. సై్టన్్స గురించి ఆలోచింప చ్స్్త  'శ్రీమతి చాగంటి కృష్ణ 

కృష్ణ కుమారి గారు" ఇస్త ననా పజిల్ ఆలోచింపచ్స్దిగా 

బావుంటంది . 

 "కవిదేవ రాజు రచయిత మహారాజు " అంటూ గొపపు పరిశోధ-

కుని పరిచయం చ్శరు. వారి గురించి ఎంతో ఆసకి ్తగా చదివి 

తలుసకున్నాం. 

శ్రీ శ్రీనివాస్ , శ్రీమతి ప్రమీల , శ్రీ దురా్గ  ప్రస్ద్ ---- చాగలులో . 

శ్రీ రాధాకృష్ణ, శ్రీమతి కమల, శ్రీమతి సశీల- రామవరపాపుడు.
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వైద్్య  న్రాయణో   హరి: 
 "చైతన్యం సంకలపుబలం" పత్రిక  

మన పాఠకుల కోసం ప్రతే్యక శీరిష్క-

ను మీ ముందుకు తీసకు వస్త ంది.   

ఈ శీరిష్కను వీడియో దావారా అమెరి-

కలోని అత్యంత ప్రముఖ డాకటురలో-

ను ప్రజలకుననా ఆరోగ్య సమస్యల-

ను  ముఖా ముఖి  వీడియో దావారా  

ప్రజల ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబం-

ధించిన ప్రశనాలను అడిగి  ఇంట-

రూవాయూ చ్స, ప్రజల ఆరోగ్య సమస్యల 

నివారణకై  అందరూ  ఆరోగ్యంగా 

ఉండాలనే ఎంతో గొపపు ఉదే్దశ్యంతో  

మన ముందుకు వచాచేరు "డాకటుర్ 

స్రవంతి".   డాకటుర్ స్రవంతి AFMC 

లో MBBS  చ్స, తరువాత లండన్ 

లోని  "గైస్"  హాసపుటల్ లో ట్రైనింగ్ 

అయిన తరువాత   అమెరికలో   

ఆంకలజీ, హమట్లజీలలో ఫలో 

ష్ప్ చ్స  బెయిలర్ కలేజీ ఆఫ్ 

మెడిసన్ లో అసస్టటుంట్ ప్రొఫసర్ గా 

పని చ్స్త న్నారు. 

 ఈ సందరభుంగా చైతన్యం పత్రిక 

అమెరిక, టక్సస్ హ్్యసటున్  లోని 

ప్రఖా్యత బేయర్ కలేజ్ ఆఫ్ 

మెడిసన్ లో Professor and Chief 

of Pulmonary /Critical Care గా 

పనిచ్స్త ననా డాకటుర్ కలపులత గుం-

టుపలిలో  గారితో ముచచేటించింది. 

డా. కలపులత గారు హైెదరాబాదు 

లోని ఉస్మానియా మెడికల్ కలేజ్ 

లో మెడిసన్ పూరి ్త చ్సకుని, అమె-

రికలోని District of  Columbia 

GH లో రసడెనీ్స చ్స, ఆ తరువాత 

Georgetown University 

మరియు Pittsburgh లో Super 

Specialization చ్శరు. 

    డా. కలపులత గుంటుపలిలో  గారు 

స్ధించిన విజయాలు చపాపులం-

టే లక్కలేననినా. కొనినాంటిని గురించి 

కులో ప్తంగా తలుసకుందాం.

    ఎండోడ్ ప్రొఫసర్ ష్ప్ అనేది 

ఒక విశవావిదా్యలయం తమ ఆధా్య-

పకులకు ఇచ్చే అతు్యననాతమైెన 

గౌరవం. ఇది యూనివరి్సటీ జీవి-

తకలం అంతా నిలిచివుంటుం-

ది. ఆ గౌరవం పందిన వ్యకి ్త డా. 

కలపులత గుంటుపలిలో  మన తలుగు 

రాషా్రె లకు చందినవారై ఉండటం 

మనకంతో గరవాకరణం. హైెదరా-

బాద్ లోని ఉస్మానియా మెడికల్ 

కలేజ్ లో గ్రాడు్యయేషన్ చ్సన  

ఈవిడ అమెరికకి వలస వళ్లో , 

అక్కడ ఇంటరనాల్ మెడిసన్, పలమా-

నరీ డిసీజెస్ అండ్ క్రిటికల్ కేర్ 

మెడిసన్ లో స్టపుషలైజ్ చ్శరు. 

పిట్్స బర్్గ  మరియు ఎమరీ విశవావి-

దా్యలయాల అధా్యపక విభాగంలో 

పనిచ్శరు. యాభై వేలకి పైగా ఉననా 

భారతీయ సంతతి వైద్య అమెరిక-

న్ అససయేషన్ కి అధ్యకుష్ రాలిగా 

వ్యవహరించారు. అలాగే ఇరవైవే-

లకి పైగా సభు్యలుననా అమెరికన్ 

ఛెస్టు  ఫిజిష్యన్్స సమాఖ్యకి అధ్య-

కుష్ రాలిగా పనిచ్శరు. క్రిటికల్ కేర్ 

బోర్డే ఆఫ్ అమెరికన్ బోర్డే ఆఫ్ ఇం-

టరనాల్ మెడిసన్ లో 6 సంవత్సరా-

లు సభు్యరాలిగా విధులు నిరవారి ్తం-

చారు. యాకూ్యట్ రసపురేటరీ డిస్ట్రెస్ 

https://youtu.be/j9qbiqngFzQ
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సండ్రోమ్ మరియు వైద్య విద్య మీద  

పరిశోధనలు జరిపి ఎన్నా గ్రాంటులో  

(సహాయక నిధులు) అందుకుని-

యున్నారు. 150 కి పైగా శస్త్రీయ 

ప్రచురణలు (సై్టనిటు ఫిక్ పబ్లో కేషన్్స) 

ఈవిడ జరిపారు. హైెదరాబాదులో 

ఒక వైద్య కళాశల మరియు స్్కల్ 

ఆఫ్ రసపురేటరీ థెరపీ నెలకొలపు-

టంలో తమ సహాయ సహకరా-

లు అందించారు. సంవత్సరానికి 

రండు, మూడు స్రులో  సవాచ్ందంగా 

భారతదేశంలోని హైెదరాబాదు, పు-

టటు పరి ్త మరియు బెంగుళూరులలో 

బోధన మరియు రోగులకు చికిత్స 

చ్స్్త రు.  వైదు్యల మరియు రోగుల 

శిక్షణకు, అలాగే ఐ.  స. యు చికి-

త్సలపై  ఏడు భారతీయ భాషలోలో  

కోర్్స  మెటీరియల్ తయారుచ్శరు.   

  అమెరికలో కోవిడ్ కేసలు వి-

జృంభించిన సమయంలో డా. 

కలపులత గారు కోవిడ్ పై సమరానికి 

న్యకతవాం వహంచి ప్రణాళ్కలు 

రూపందించారు. 'కోవిడ్ హీరో గోల్డే  

పిన్' చ్ సత్కరింపబడాడే రు. డా.క-

లపులత గారు చ్సన గణనీయమైెన 

స్వలకు, న్యకతవాపు విలువలకు 

గాను ఆవిడను ACCP  Hall of 

COVID Heroes లో స్థా నం ఏరపు-

రచారు.

  ఆవిడను ఎన్నా అవారుడే లు అలం-

కరించాయి.   మచుచేకు కొనినా:.  

'Pravasi Bharatiya Samman' 

award the highest civilian 

award given to non resident 

Indian, - by the President of 

India (2012) 

'Master FCCP' from ACCP, 

'Master Clinician life time 

achievement award' by the 

Baylor College of Medicine 

(2013),

 Oscar Friedman endowed 

professorship (2013) .Distingui

shed scholar in Critical 

Care Medicine' by the Chest 

Foundation (2006), ”College 

Medalist” award by the 

American College of Chest 

Physicians (2012)

'World lung health award' 

by the American Thoracic 

Society(2004)

'Lifetime achievement award'

by the Indian Society of 

Critical Care Medicine, (2010) 

“Parker Palmer -  Courage 

to teach” award by the 

Accreditation Council for 

graduate medical education 

(2008) 

Presidential award for 

'academic excellence' by the 

Baylor College of Medicine 

(2004)

 and 'MACP” by the American 

College of Physicians' (2008) 

to name a few. 

“Washington Post”. “House 

Calls”, “India Today” “Femina”  

“Zarposh” పత్రికలలో ఆమె 

గురించి ఎన్నా వా్యస్లు ముద్రిత-

మయా్యయి. 

  మన పాఠకులతో డా. కలపులత 

గారు పంచుకుననా వివరాలను పైన 

ఉననా వీడియో లింక్ దావారా తలుస-

కోవచుచే.
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ఎలక్రె న్
     ఎండ ఓమోస్తరు తీవ్రతతో-
నూ, వాతావరణం అతి ఉక్కగానూ 
ఉంది. సముద్రతీరం రండు కిలో-
మీటరలో దూరంలో ఉన్నా, భర ్తమీది 
కినుకతో మౌనం వహంచిన ఆలిలా 
పిసరంత గాలి కూడా వయ్యటలేలో-
దు. వేళలోకి నీళలోందక ఎండుబారిపో-
యి, గోధుమ వర్ణంలోకి మారిపో-
తూననా ఆకులతో స్తంభించిపోయిన 
దారిపక్క వృకష్ లు చలనరహత-
మైెన త్రిదిశ వర్ణచిత్రాలాలో  కనబడు్త -
న్నాయి. స్రు్యడూ, భూమీ, నీరూ, 
ఆకశమూ జన్వళ్మీది ఆగ్ర-
హంతో ఒక్కస్రి కలిసకటుటు గా తమ 
కసని చూపిస్త ననాటుటు గా ఉంది. 
భద్రిరాజు మనస అవమానం-
తో ఉడికిపోతుండగా, తన చుటూటు  
ఉననా ప్రపంచం మంటలతో భసమా-
మైెపోతోందననా ఆక్రోశంతో మంథన్ 
కలేజీ నుంచి సై్టకిలు మీద ఇంటికి 
తిరిగివచ్చేశడు.
  “ఏం మధా్యహనామే తిరిగి వచ్చేశ-
వు? కలేజీలో చ్రి న్లుగు రోజులు 
కూడా కలేదు.  ఇలా కలో సలు ఎగొ్గ -
డితే ఇంటరలా గటటు కు్క తావు, డాకటు-
రలా అవుతావు?” తండ్రి సమరాజు 
కస్త పోపులో పేలుతుననా ఆవగిం-
జలాలో  చిటపటలాడుతూ అడిగాడు.
 “మారిచేలో పరీక్షలైయా్యయి. ఇంక 
ఫలితాలు రాలేదు. న్ రికరుడే  చూస 
మంథన్ మహాశయులు ముం-
దస్త గానే అడిమాషన్ ఇచ్చేసనపుపు-
డు చంకలు గుదు్ద కొన్నావు. ఇంక 
మెదడు చలాలో రకుండానే అపుపుడ్ 

ఇదీ ఓ సమస్యే

కలో సలు మొదలు పటేటు శరు. మొననా 
చపిపున పాఠాలకి నిననా ఉదయం 
మొదటి గంటలో పరీక్ష పటేటు శరు. 
ఇలాంటి ఒతి్తడికి నేను తటుటు కో-
లేను. నేను ఈ కలేజీకి వళ్ళను. 
ననునా ప్రభుతవా కలేజీలో చ్రిపుంచు. 
నేను ఏ కలేజీలో చదివిన్  న్కు 
రావాలి్సన మారు్కలూ, రా్యంకులూ 
న్కొస్్త యి!” 
  “కుదరదు. లక్షరూపాయలు 
ముందుగానే తీస్సకొన్నారు. 
నినునా కలేజీ మారిపుస్్త ఆ లకష్  
తిరిగి యివవారు.  కలేజీ పేరు ప్రతి-
షటు లు నీకు తలియనివి కవు. అధిక 
శతం ఇంజనీరింగ్, మెడిసన్ సీటులో  
దేశీయంగా ఈ కలేజీకే లభిస్త -
న్నాయి. నేను నీ భవిష్యత్ కోసం 
ఇంతశ్రమ పడుతోంటే నీకు చాలా 
నిరలోక్షంగా ఉంది. ఒక్క రండ్ళ్్ళ 
కళ్్ళ మూసకొంటే చాలు, ఇంటర్ 
పూర ్తయి మెడిసన్లో  సీటు వచ్చే-
స్త ంది. న్కూ, అమమాకీ బెంగ తీరి-
పోతుంది.”
 “రండ్ళ్్ళ కళ్లో మూసకొంటే, కళ్్ళ 
తరిచి నిద్రా పాడూ లేకుండా చదివే-
దెలా”
   “వధవ తర్కం చపపుకు. నేనింక 
కలేజీని మారిపుంచలేను. ఇషటు -
ముంటే చదువు, లేకపోతే చదువు 
మానేస  అడడేగాడిదలా ఊరంతా 
తిరుగు!” సమరాజు విసరుగా 
తనగదిలోకి పోయి తలుపు థడ్ల్ 
మని మూశడు. 

  వంటగదిలో నిశ్శబ్ద ంగా పనిచ్-
సకొంటుననా భ్రమరాంబ ఆ తండ్రీ 
కొడుకుల వాగావాదం వింటనే 
ఉంది. భర ్త తన గదిలోకి వళ్లోపో-
యాడని నిశచేయించుకొననా భ్రమ-
రాంబ  బయటకి వచిచే కొడుకుతో, 
“ఏమిట్రా భద్రీ! న్ననాగారితో అన-
వసరంగా వాదులాడుతున్నావ్? 
ఆయన నీ మంచికోసమే కదా 
చబో్త ంట!” అని అనునయంగా 
మాట్లో డబోయింది. 
   “అమామా! మంథన్ కలేజీలో 
చదవడం న్కిషటు ం లేదు. రుబు్డు 
మంత్రం తపపు బోధన్ యంత్రాం-
గంలో అంత సమరథాతలేదు. నేను 
అడిగిన రండు ప్రశనాలకి సమాధానం 
చపపుక దాటవేస పుస్తకంలోని 42,43 
పేజీలు చదవమన్నారు. రండ్ళ్్ళ 
కదుకదా, రండు రోజులు కూడా ఈ 
కలేజీలో చదవ మనస్కరించటలేలో-
డు. నువైవైన్ న్ననాతో చపుపు.”
    “చపపుడానికి న్ వద్ద  తగినంత 
కరణం ఉంటేకదా?”
  “అవునేలో  కరణం ఉన్నా ధైర్యంగా 
చపపులేని భీరువులు మీరు?”
  “ఏమిట్రా, ఏం మాట్లో డుతున్నావ్!”
   “అక్క విషయంలో నువువా మీ 
అననాగారలోకి, న్ననా తన అక్కగా-
రికి ఏం చపపుగలిగారని? నీపేరనా 
తాతయ్య పళ్లో  కనుకగా రండ్కరా-
లు రాయబోతే మావయ్యలిద్దరూ 
న్న్ హంగామా చ్స, ఆ ప్రయతానా-
నినా సంతకలు చయ్యక అడుడే కొన్నా-
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రు. ఇటు అత్తయ్యకి వివాహం జరి-
గినపుపుడు న్ పితామహుడుం గారు 
పిత్రారి్జతమైెన ఆస్తలో న్లుగకరాల 
భూమి రాసస్్త, న్ననా సంతకలు 
చయ్యడమే కకుండా, తన వాట్లో  
రండు ఎకరాలు అమిమా,వేలు ఖరుచే 
పటిటు  అత్తయ్య వివాహం జరిపిం-
చాడు. ఇపుపుడు అక్క విషయంలో 
మేనరికమైెన్ అయిదేస లక్షలు 
కటనాం కవాలంటున్నారు వీళూ్ళ, 
వాళూలో  కూడా! ఇటు న్ మేనత్తకీ, 
అటు న్ మేనమామలకి సంస్్కర-
మనేది లేదు.”
   “యివనీనా ఎవరు చపాపురు?” 
భ్రమరాంబ కస్త విస్త పోతూ 
అడిగింది. 
    “న్కు  చిననా కలో సల నుంచి పరీ-
క్షలోలో  నూటికి 95 శతం మారు్కలు 
ఊరికే రాలేదు. నేను పుస్తకలేనా 
కదు, న్యనమమా దగ్గర డాబామీద 
కూరుచేని  మన కుటుంబాల చరిత్ర 
కూడా చదివానననా సంగతి మీకు 
తలియదు.”
 “ఈ సంగతులనీనా నీ కందుకు? 
ఆడపిలలో  అననా తరావాత కొంత రాజీ-
పడకపోతే వివాహాలు జరగవు". 
   “కవొచుచే.కనీ న్కు ఏ కలే-
జీలోనైెన్ అడిమాషన్ సలువుగా 
వస్త ందని తలిసకూడా, న్ననా న్కు 
తలియకుండా లక్ష రూపాయలు 
ఆ కలేజీవాళ్ళకి అరిపుంచుకోవడం 
న్కు నచచేని పని. ఇది న్ ఆతమా-
విశవాస్నికి చాలాపద్ద  దెబ్. ప్ర-
భుతవాకలేజీలను మనం విసమారిస్్త, 
ప్రైవేటు కళాశలలు తలిలో దండ్రులినా 
హడలతి్తంచి విద్యతో వా్యపారం చ్-
స్త న్నారు. అమామా, నీకు తలియదే-
మో కనీ ప్రభుతవా కళాశలలోలో  పని 
చ్స్త ననా ఎందరో లకచేరరులో  దం-
గచాటుగా ఈ ప్రైవేటు కళాశలలోలో  

పాఠాలు చబు్త న్నారు.  అటువంటి 
కలేజీలోలో  న్కు చదువుకోవడం 
ఇషటు ం లేదు!”
    “ఇపుపుడు యిషటు ం లేదంటే 
ఎలారా? న్ మెడలోని మూడు 
పేటల బంగారపు గొలుస అమేమాస 
ఆ లకష్  కట్టు రు. నువువా కలేజీ మా-
రిపుంచమంటే ఆ లకష్  బూడిదలో 
పోసన పనీనారే కదా?”
   “మరి అలాంటిది రేపు న్కు మెడి-
సన్లో  సీటు వస్్త, ఏడాదికి పదిహేడు 
లక్షలు ఫీజు! అయిదు సంవత్సరా-
లు చదివితే ఈ కలపు స్థా యిలో 
బోడి ఎం.బ్.బ్.ఎస్! ఆ సొముమాల-
క్కణ్ణ ంచి తీసకొస్్త రట! అటుపైన 
మరో రండు డిగ్రీలు స్ధిస్్తకని ఏ 
పేషంటూ గడప తక్కడు.”
   “పదిహేనెకరాల స్గుబడి ఉంది. 
నీ చదువుకీ, అక్కపళ్్ళకీ ఢోకలేదు. 
సమయానికి వంటనే చ్తిలో సొ-
ముమాలేక న్ గొలుస తీసకొన్నారే 
తపపు, న్కుననా బంగారానికీ లోటు 
లేదు. అందుచ్త డబు్ చింతతో 
ఈ కలేజీలో చదువు మానకు!”
 “సరే! ఈ స్యంత్రం న్ననా ఏద్ 
పని మీద హైెదరాబాద్ వడు్త న్నా-
డు కదా? ఆయన అటు కదలగానే 
న్తో ఒకస్రి కలేజీకి రా!
   ఆ స్యంత్రం యిద్దరూ మంథన్ 
కలేజీ ప్రాంగణంలో అడుగు పటిటు , 
సై్టన్్స బాలో క్ వైపు నడిచారు. సరిగా 
అదే సమయానికి ఓ తరగతి 
గదిలోంచి విదా్యరుథా లు బయటకి 
రాస్గారు. వారిలో ఒకడు,”ఒరేయ్ 
శ్రీనుగా! మధా్యహనాం కలో సలగొ్గ టిటు న 
మన భద్ిర్రాజు బామమారి్ద వచాచేడ్రో-
య్! కూడా మన అత్తమమాని కూడా 
తీసకు వచిచేనటులో ంది!”
 ఓ పదిమంది గొలులో న నవావారు. వి-
దా్యరుథా ల వనక ఆఖరుగా నందబాల 

ఒక పుస్తకం పటుటు కొని వచిచేంది. 
  “ఏమిటమామా, ఇలా తముమాడి-
తో కలిస వచాచేవు? మధా్యహనాం 
తముమాడు కలో సకి డుమామాకొడితే 
ఎందుకో అనుకొన్నాను! సంగతే-
మిటి?” అంది నందబాల 
 భద్రిరాజు మౌనంగా కలో సలోకి దారి 
తీశడు. తలిలో , కూతుళ్్ళ భద్రిరాజుని 
వననాంటి  ఆ తరగతి గదిలో ప్రవే-
శించారు. బయట నుననా విదా్యరుథా -
లో కస్్సపు వరండాలో ఆగి వళ్్ళ-
పోయారు. 
  “విన్నావా అమామా! ఆ వధవల 
కరు కూతలు? అక్క ఈ కలేజీలో 
లకచేరర్ ఉద్్యగం చ్స్్త ండడం 
కదు కనీ, రండు రోజులోలో  కలేజీ 
వారందరికీ బామమారిదినైెపోయా-
ను! ఏ కలేజీలో జేరిన్ అక్కమీద 
సహౌద్్యగులనుంచి విదా్యరుథా ల 
వరకూ ఏవో రకమైెన వా్యఖ్యలు 
తపపువు. అక్క అందం అటువంటి-
ది మరి?న్ననా ననునా రండ్ళ్్ళ కళ్లో  
మూసకొని ఈ కలేజీ చదువు ము-
గించమంటున్నాడు. రండ్ళ్్ళ ఈ 
బామమారిది పిలుపులనెలా సహం-
చగలను? సరదాగా తీసకొందా-
మన్నా, న్ దగ్గర చాలా అసభ్యంగా 
కూడా మాట్లో డుతున్నారు! తను 
ఈ ఉద్్యగం మానేయకూడదు. 
చయా్యలి. అయితే నేను మటుటు కు 
ఈ కలేజీలో చదవడం ఇషటు ం లేక, 
కలేజీ మారడం కోసం గొడవపడు్త -
న్నాను. ప్రత్యక్షంగా చూస్వు కబటిటు  
న్ననాకి చపుపు!”
  నందబాలా,భ్రమరాంబా న్ట 
మాట రాక మౌనం దాలాచేరు! 
అందమైెన అక్కలు పనిజేస్త ననా 
కలేజీలో తముమాళ్్ళ చదువుకోకూ-
డదు. సంగతి తలిస సమరాజు ఏ 
నిర్ణయం తీసకొంట్డో?
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వేదులానవాయు పలుకు -2 

వేదుల సబ్రహమాణ్యంకొవువాబరువును తగి్గంప గోరి యొకడు

వైదు్యనిన్ జేరి దీనుడైె వగవ స్గ  

నెనినాయో పరీక్షలు చ్స యంచి జూస   

నడక యొక్కట మందని నచచే చపపు 

ఇంటి దగ్గర ‘పారు్క’ న కేగి యతడు 

నిత్యమును జేయు వా్యయామ నియమములను

శ్రద్ తపపుక పాటింప శపథ మొందె  

సహజ చపలతవా మించుక సంతరింప 

జంతికల మూట నిత్యము జంక బెటిటు

‘పారు్క’ లో నొక మూలను పవవాళ్ంచి

మూట విపిపు సమూలము న్టగుక్క  

నొక్క పక్షము న్వల పిక్క బలిస

బరువు పంచను మరియొక పది ‘కిలో’లు 

కొవువా రటిటు ంపునయి బెటటు  కవువా కేక       

వేదులానవాయు పలుకు సమోమాదమొలుకు 

 

తలుగు భాషను మాట్డ దెలియజేస

ఒతు్త లను పలు్క నీమము లొతి్తజెపిపు

సపుషటు ముగ పలు్కనటుటు ల స్యపడుము

వేదులానవాయు పలుకు సమోమాదమొలుకు  

 

ఉచిత సలహాల నిచిచేన నొపుపుకదు

కోరి యడుగగ నిచుచేట కొంత మేలు

ఇచిచేనవి ఆచరించుట నింక మేలు

వేదులానవాయు పలుకు సమోమాదమొలుకు  

 

వారకంతల కౌగిళ్ళ వలల జికి్క

దార సతులను విడన్డి దూరముండు 

వారలకు లేదు నిషకృతి పాప మడగ      

వేదులానవాయు పలుకు సమోమాదమొలుకు  

తండ్రి తనయుని ప్రేమించ తపుపుకదు

కని వా్యమోహ మంటిన గలుగు ముపుపు

భారతము నేరుపు పాఠము పరిగణంచు 

వేదులానవాయు పలుకు సమోమాదమొలుకు  

 

దేహములు వేరయైనను దేహమందు

నుననా ఆతమాయ పరమాతమా యననా నిజము

తలిసకొనగల జాఞా నముమా కలుగు నొకొ్క!

వేదులానవాయు పలుకు సమోమాదమొలుకు  

 

ఆడ మగయను భేదము నరయకుండ

సంతతిని నెలలో  భగవతప్రస్ద మనుచు

ప్రీతి నందించు సంసకృతి పరగ నిముమా   

వేదులానవాయు పలుకు సమోమాదమొలుకు   

  

కలమెపుపుడు నిరీ్ణత గతుల దరలు

మారుపు గమనించి ప్రజల సమమాతము నొంది   

ప్రగతిపథమును తీరుపుము తగినరీతి  

వేదులానవాయు పలుకు సమోమాదమొలుకు 

 

కోరుకొననాది దరకని కరణమున 

కేలోశ పడకుము హృదిని నిరాశ తోడ  

మించి కృష్సలిపు దాని దకి్కంచు కొనుము 

వేదులానవాయు పలుకు సమోమాదమొలుకు  

 

కొడుకు కోడళ్్ళ తగవుల బడుట జూచి   

తగుదునని మధ్య తలదూరచే దగదు సమిమా!

మిననాకుండిన నొపపుయి మేలు కలుగు  

వేదులానవాయు పలుకు సమోమాదమొలుకు 
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపది్ద  వంకట మురళీ కృష్ణ

       పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత ప్్రతి పాత్రమై 
నది.కాని ఆ స్వామికి సయంబయంధయంచిన పురాణగాధ సయంపూర్యంగా 
కొదిదిమయందికి మాత్రమే తెలుసు.   
 స్్కయందపురాణయంతర్గతమైన జగన్నాధ క్షేత్ర మాహాత్త్ యానినా యధామూ 
లయంగా, సరళ, వా్వహారిక భాషలో అనువదియంచి మన పాఠకులకు 
ప్రతి నెల అయందిసుత్ న్నాము.    చదవయండి, చదివయంచి మోకాషేనినా 
పయందయండి.
                                                       -  సయంపాదకురాలు

                                                                23 వ అధా్యయం

                                                            జైెమిని ఋష్ సంవాదం

                                                  (ఇంద్రదు్యమునాడు  బ్రహమాను దరి్శంచుట)

 దావారపాలక! ఇతడు రాజరిష్ అగు ఇంద్రదు్యమునాడు. బ్రహమాను చూడడానికి వచాచేడు. నీవు అనుమతిస్్త 
లోపలికి తీసకు వడతాను.” అని న్రదదుడు అడిగాడు. “ మహరిష్ మీరు మా పై కోపగించకండి. మీతండ్రి 
అయిన బ్రహమాగారు సభలో ఉన్నారు. సంగీత సభ జరుగుతోంది. మీరు లోపలికి వళ్లోఅనుమతితీసకోండి. 
అంతవరకు దికపులకులతోకలిస ఇక్కడ ఉంట్రు.” అని దావారపాలకుడైెన మణకోదరుడు వినయంగా 
విననావించాడు. న్రదుడు లోపలకి వళ్్ళ స్షాటు ంగ నమస్్కరం చ్స, ఇంద్రదు్యమునాడుగూరిచే తండ్రికి 
చపాపుడు.బ్రహమాసంగీత మాధుర్యంలో నిమగనామైె ఉండి ఏమి మాట్లో డ లేదు. రాజు బయట ఉండిపోయాడు.        

                                                                                                                                               ( 1- 8 )

      చివరకు ఇంద్రాదులతోబాటు రాజును లోపలికి ప్రవేశ పట్టు రు. ఇంద్రదు్యమునాడు బ్రహమాను చూస, 
స్కష్ త్ విష్్ణ వును చూసనటులో గా భావించాడు.స్త తిస్్త  నమస్కరిస్్త  బ్రహమాకు కొది్ద  దూరంలో నిలబడాడే డు. 
కలంగడిచిపోతోంది. సభ పూరి ్తఅయే్యవరకు ఎవరు మాట్లో డలేదు. 

          సభ పూరి ్త అయిన తరువాత బ్రహమా రాజును చూస చిరునవువా నవివా “ రాజా! నీవు భగవంతునికి ఇష్టు డయిన 
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వాడివి.సత్యలోకనినా చూడగలుగలిగావు. ననునా చూసనతరువాతనీకు తీరని కోరిక ఏదిఉండదు.అయిన్ 
నీ కోరిక ఏమిట సంకోచం లేకుండా చపుపు” అని బ్రహమా రాజుని అడిగాడు.

    “ నీవు సరావాంతరా్యమివి. నీకు తలియని విషయం లేదు. అయిన్ న్పై ఉననా ప్రేమతో అడుగుతున్నావు. 
నీవు అజాఞా పించినటులో గా,న్రదునిఆధవార్యంలోఅశవామేధ యాగాలు పూరి ్తచ్స్ను. స్వామి దారుమయ 
రూపానినా చూస్ను. స్వామికోసం నిరిమాంచిన భవనంలోవిగ్రహ ప్రతిష్ఠ కు నీవు రావాలని న్ ప్రార్న” అని 
రాజు విననావించాడు..

            “ఇంతలో దురావాస మహరిష్ లోపలికి ప్రవేశించి, “స్వామి! నీ దావారపాలకులు లోపలికి 
అనిమతించకపోవడం వలన మేమందరం బయట ఉండి పోయాం. వారందరిని లోపలికి అనుమతించు” 
అని ప్రార్ించాడు. “మహరిష్! ఇంద్రదు్యమునాడు పాపాలను నశింపచ్సకొని, జీవనుమాకు్త డయి ఇక్కడకు 
వచాచేడు.

ఇతనితో ఇతరులు సమానులు కరు. విష్్ణ వును మనస్సలో నిలుపుకున్నాడు. న్ అనుగ్రహం వలన ననునా 
అరిచేంచడానికి ఇక్కడకు వచాచేడు. దేవతలు కూడా తపస్స చ్స ఇక్కడకువస్్త రు. అయిన్నీకోరిక ప్రకరం 
మిగిలిన వారిని లోనికిప్రవేశ పటుటు ” అని బ్రహమా పలుకగా దేవతలు లోపలికి వచాచేరు.

         దేవతలు లోపలికి వచిచే బ్రహమాకునమస్కరించి ఇంద్రదు్యమునాని చూస,”రాజా! నీవు స్వామికోసం  
భవనం నిరిమాంచావు. కని నీవు ఇక్కడికి వచిచే ఒక మనవాంతరంగడిచిపోయింది. నీ బంధువులు ఎవరు 
అక్కడ లేరు. నీవునిరిమాంచినభవన్లలోరండుమాత్రమే మిగిలాయి. నీవు వంటనే వళ్లో  భవన్లు స్వాధీనం 
చ్సకో. తరువాత మేము వస్్త ము” అని దేవతలు చపాపురు.                            ( 9 - 20)

          దేవతలు తలలు వంచుకొని స్వామి పాదాలు చూస్్త  ఉన్నారు. “దేవతలారా! మీరందరు కలస 
ఇక్కడికి ఎందుకు వచాచేరు?” అని బ్రహమా అడిగాడు.

“స్వామి! పూరవాం మేము ఆరాధించిన నీలరూపుడయిన స్వామి అంతర్ానమయా్యడు. ఇంద్రదు్యమునాడు 
యాగాలు చ్సన తరువాత స్వామి ఆవిరభువించుటకు కరణం ఏమిట మిముమా అడిగి తలుసకుందామని 
వచాచేము” అని దేవతలు విననావించుకొన్నారు? “ఇది రహస్యం ఇంతవరకు ఎవరికి చపపులేదు,మీరు 
అడిగారు కనుక చబుతున్నాను.పూరవాం స్వామి నీలమణ రూపంలో ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో న్ జీవితంలో 



13జనవరి   2021

దివాతీయార్ం ప్రారంభమయింది. శ్వాతవరాహకలపుం, స్వాయంభువ మనవాంతరం గడిచింది. న్ దివాతీయార్ం 
మొదటిరోజున స్వామి దారు రూపానినా పంది, పురుషోత్తమకేష్త్రంలో స్వామి ఆవిరభువించాడు. ఆస్వామి 
దారుమయ రూపంలో ఉండి న్ ఆయుుః ప్రమాణానినా లకి్కస్్త  ఉంట్డు. మా ఇరువురికి భేదం లేదు. 
మేము సరవాత్ర వా్యపించి ఉన్నాం. పురుషోత్తముడు పాల సముద్రంలోను, శ్వాత దీవాపంలోను యోగనిద్రలో 
ఉంట్డు. ఆ స్వామి చైతన్య సవారూపమే వృక్షం. ఆయన శరీరంపై ఉననా రోమాలు కలపుదృమాలు. వాటిపై 
శంఖ, చక్రాలు చిహనాంగా ఉంట్యి. అటువంటి ఒక రోమం సముద్రంలో పడింది. ఆ వృక్షం దారుమయ 
రూపానినా పంది లోకంలో భోగాలు అనుభవిస్త ంది.వేలాది జనమాలలో నేను స్వామిని ఆరాధించాను.

        ధా్యనము, ధారణ చ్యలేని వారికి మోకష్ నినా ఇవవాడానికి స్వామి భూలోకంలో ఆవిరభువించాడు. ఈ కేష్త్రం 
స్వామి శరీరం. ఎవరు ఎలాభావిస్్త స్వామి వారికి అలా కనిపిస్్త డు. స్వామిని దరి్శంచుకుననా వారి మనస్స 
నిరమాలమయి మోకష్ నినా పందడానికి అర్హత కలుగుతుంది.                ( 21 - 74 )

        “ దేవతావానినా విడిచిపటిటు  భూలోకనికి వళ్లో . నియమంగాస్వామినిఆరాధించాలని”దేవతలుమనస్సలో 
అనుకొన్నారు. “ దేవతలారా! ఇంద్రదు్యమునాని అనుగ్రహంచడానికి స్వామి అక్కడ ఆవిరభువించాడు’ అక్కడ 
ఉననా ప్రతిమ మాట్లో డుతుంది. వరాలనిస్త ంది. స్వామిని ప్రతిష్్ఠ చడానికి నేను అక్కడికి వస్్త ను. మీరు 
కూడా రండి. రాజు ముందుగా వళ్లో  ఏరాపుటులో  చ్స్్త డు. మీరు రాజుకి సహాయపడండి” అని బ్రహమా ఆదేశిం 
చాడు. పదమానిధిని తోడుగా ఇచిచే పంపిస్్త ను” అని బ్రహమాచపపుగానేఇంద్రదు్యమునాడుఆనందించి,నమస్క
రించి, దేవతలతో కలిస భూలోకనికి తిరిగి ప్రయాణ మయా్యడు.                            ( 75 - 80)

     స్్కందపురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలో పురు షోత్తమ కేష్త్ర వైభవములో జైెమిని ఋష్ సంవాదము అను 
ఇరవై మూడవ అధా్యయం సమాప్తం.

                                                               24 వ అధా్యయం

                                                           జైెమిని ఋష్ సంవాదం.

                                               ( ఇంద్ర దు్యమునాడు భూమికి తిరిగి వచుచేట)

     ఇంద్రదు్యమునాడు ఇంద్రాది దేవతలతోకలిస భూలోకనికి వచాచేడు. జగన్నాధుని దరి్శంచుకొని, 
నమస్కరించి ఈవిధంగా స్త తించాడు.

        ఇంద్రదు్యమునాడు జగన్నాదుని స్త తించుట-------

నమో బ్రహమాణ్యదేవాయ గోబ్రాహమాణ హతాయచ

ప్రణతారి ్త విన్శయ చతురవార్్గక హేతవే

హరణ్యగరభు పురుష ప్రధాన వ్యక ్త రూపిణే

ఓం నమో వాసదేవాయ శుద్ జాఞా న సవారూపిణే

     పరబ్రహమా సవారూపుడు, బ్రాహమాణలకు గోవులకు హతానినా చ్యువాడు, దుుఃఖాలను పోగొటేటు వాడు, ధరామాది 
న్లుగు పురుషార్ాలను ఇచ్చేవాడు, హరణ్యగరుభుని, పురుష్ని, ప్రకృతిని వలలోడి చ్స్వాడు, శుద్జాఞా న 
సవారూపుడా, నీకు నమస్్కరము” అని రాజు స్త తిం చాడు.                        ( 1- 4 )
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       ఇంద్రదు్యమునాని కళ్ళనుండి ఆనంద భాషాపులు రాలాయి. జగన్నాధునికి ప్రదక్షణ చ్స్డు. దేవతలు 
స్వామిని దరి్శంచుకొని ఈ విధంగా స్త తించారు.

దేవతలు జగన్నాధుని స్త తించుట----------

సహస్ర శీరాష్  పురుషుః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్

స భూమిం సరవాతోవా్యప్య అధ్యతిష్ఠ  దశంగులం

యుః పుమానపురమం బ్రహమా పరమాతేమాతి గీయతే

భూతం భవ్యం భవిష్యంచ సరవాం పురుష ఏవ తత్

ఏతావానస్యమహమజా్యయానేషపుమానప్రభుుః

పాద్&స్య విశవా  భూతాని త్రిపాదస్్యమృతంభువి

ఛందాంస జిజిఞారే తవాత ్తన్తయూతో్త యజఞా పుమానస

తవాతో్త&శవాశచేవ్యజాయంత గావో మేషాదయస్తధా

బ్రాహమాణా ముఖతో జాతా బాహ్జాుః క్షత్రియాస్తవ

విశస్తవోరుజా పదాభుయూం తధా శూద్రాుః సమాగతాుః

మనస శచేంద్రమా జాత  శిచేకుష్ స్ ్త  దివాకరుః

కరా్ణ భా్యం శవాసనుః ప్రాణైరి్జహావాయా హవ్యవాడపి

న్భితో గగనం దౌ్యశచే మూర్నైస్్త సమవర ్తత

పాదాభా్యం తే ధరా జాతా దిశశ్ష్్ణ  శృతేర్గతాుః

సపా్త సనపురిధయస్తవైత్త ఏకవింశత్సమిచచేవై

చరాచరాుః సరవాభావా స్తవైత ్త ఏవహ జజిఞారే

తవామేవ జగతాం న్ధ స్తవైమేవహ పరిపాలకుః

ఉగ్రరూపశచే సంహరా్త తవామేవ పరమేశవార

తవామేవ యజ్ఞా  యజాఞా ంశ  స ్తవైం యజేఞాశ పరాతపుర 

శబ్ద  బ్రహమా పరం తవాం హ శబ్ద బ్రహామాస విశవారాట్

సవారాట్ సమ్రాడ్ జగన్నాధ విరాడస జగతపుతే

అధశో్ర్వైంచ తిర్యక ్తవైం తవాయా వా్యప్తం జగనమాయ

ప్రాపునావంతి వరం స్థా న వరాదపి జగతపుతే
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అధశో్ర్ంచ తిర్యక ్తవైం తవాయా వా్యప్తం జగనమాయ

ప్రాపునావంతి వరం స్థా నం తావాం యజంతశచే యాజిఞాకుః

భోజ్యం భోక్త హవిరో్హ తా హవనం తవాం ఫలప్రదుః

కరమా ప్రేరయితా తవాం హ ధరమాకరా్యర్ సద్ిదుః

తావామృతే ముకి ్తదుః కో&న్్య హృష్కేశ నమో&స్త తే నమో&స్తవైనంతాయసహస్రమూర ్తయేసహస్రపాదాకిష్       
శిరోరుహభాహవే  సహస్రన్మేనాపురుషాయ     శశవాతేసహస్ర  కోటి యుగధారిణే నముః

వయం చు్యతాధికర స్్త వైం ప్రపన్నాుః శరణం ప్రభో

త్రాహ నుః పుండరీకకక్ష అగతీన్ం గతిరభువ

సంస్ర పతిత స్టత్వైకో జంతోస్తవైం శరణం ప్రభో

తవాత్సృషాటు  తాదృశో న్స్త యో దీనపరిపాలకుః

దీన్ న్ధైక శరణం పితా తవాం జగతిుః ప్రభో

పాతా పోషాటు  తవామేవేశ సరావాపదివానివారకుః

త్రాహ విషో్ణ  జగన్నాధ త్రాహ నుః పరమేశవార

తావామృతే కమలాకంత కుః శక ్తుః పరిరక్షణే

అంతరా్యమి నమస్్త&స్త  సరవాతేజ్ నిధే నముః

         వేయి శిరస్సలు, వేయి కనునాలు, వేయి పాదాలు కలవాడా, భూమియందు అంతట్వా్యపించిన

 వాడా, పరబ్రహమాము, పరమాతామా అని కీరి ్తంపబడు వాడా, భూత భవిష్యత్ వర ్తమాన రూపమైెన వాడా నీకు 
నమస్్కరము.                                                                                                    (ఇంక  వుంది)
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కొత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొపపుది. అమూల్య మైెనది. ఆధా్యతిమాక లో చపాపులంటే 
దురలోభమైెనది. కేవలం లౌకిక జీవితానినా ఆరాధించ్ వారి సంగతి పక్కనుంచితే భగవంతుడ్ పర-
మావధిగా ఆయనను పందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైెన వారికి జీవితం అపురూపమైె నది. మానవ జనమా ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చ్సకోకూడదంట్రు మన పద్దలు. జాఞా నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహాపుఋష్లను ఆశ్రయించి, ఆతమా --పరమాతమా జాఞా నం పందాలి. ధరామార్  కమమోకష్ నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్  కమాల వంట నేటి మనిష్ పరుగులు చ్స్త  న్నారు. పరమాతమా పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసను లగనాం చ్యాలి. మన మనస ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైన్ పదిలంగా బతకలని ప్రతి జీవి తాపత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమా-
దరహతంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కంక్ష అంతరీలోనమైె ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైన-
పుపుడు ఏమైెన్ మహమానివాత శకి ్త తనకు సహక కి ్త రించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని అను-
గ్రహం పంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పందాలనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మార్గం.  భగవంతుడు 
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్ది్దనిచిచే సన్మార్గంలో నడిపిస్్త  డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముకి ్త చ్య-
డానికి ఎనెనాన్నా మారా్గ లు చూపాడు. ఎన్నా దివ్య ధామాలను సృష్టు ంచాడు.  వేదాలు పుటిటు న ఈ పవిత్ర 
భూమిపై ముకి ్త ధామాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాతమా అనేక అనేక అవతారాలుగా 
ఉదభువించి దుషటు  శిక్షణలు గావించి తన మహమలతో కృపాదృష్టు తో కపాడుతున్నాడు, మరియు నూ-
తన్తా్సహానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కశీ కంచి అవంతికపురి దావారవతి చైవ 
సపత్తే మోక్ష దాయక" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేష్త్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగా ప్రసది్ద  గాంచి మనందరకూ సఖ శంతులు, విజయ కంతులు ప్రస్దిస్త  న్నాయి. అం-
దువలలో  మనకు ఆధా్యతిమాక చైతన్యం విరాజమానమైె దైెవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పరిగి ఆతమా విచారణ 
చ్యగలుగుతున్నాము. ధరమా బద్దమైెన జీవన్నినా ఎంపిక చ్సకుని పుణ్య కేష్త్రాలను సందరి్శస్్త  ముకి ్త 
కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధే్యయంగా చ్సకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను 
దరి్శంచి పునీతులమవావాలి. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆస్తు హమాలయ పర్యంతం వా్యపించిన మన భారతావనిలో ఎన్నా జాతులు, తగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైెక్య పరచి ముందుకు నడిపిస్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిటు  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేష్త్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికలం నుంచి విఖా్యతి చంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికలుగా ఏడు పుణ్య కేష్త్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పందాయి.
 అవి అయోధ్, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కయంచి, అవయంతిక(నేటి 
ఉజ్జయిని) మరియు ద్వారక.
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శీతల గంగా తరంగాలు:
  ఈ పుణ్యధామంలో పవిత్ర 
గంగానది అనినా కలాలలో 
అనినా వేళలోలో  పారుతూ భకు్త ల-
ను పునీతం చ్స్్త  ఉంటుంది. 
మంచు ఉననా అతి శీతలమైెన 
నీరు వేగంగా ప్రవహస్్త  అనేక 
పురాతన దివ్య కేష్త్రాల మీదుగా 
పయనిస్్త  భూలోకవాసలను 
పునీతం చ్స్త ననాది. దివి నుంచి 
భువికి దిగివచిచేన గంగామాత 
గురించి కొది్దగా ముచచేటించు-
కుందాం.
      ఒక పురాణ కధ ప్రకరం దక్ష 

    మాయ (నేటి హరిద్వార్)

యజఞాంలో జరిగిన అవమాన్నికి 
శివుని భార్య సతీదేవి ఆతామాహుతి 
అయింది. శివుడు సతీవినియో-
గం భరించలేకపోయాడు. పరా-
శకి ్త ప్రత్యక్షమైె శివుని ఓదారుచేతూ 
తవారలో తాను మేన్ హమవం-
తులకు ప్రధమ సంతానంగా 
'గంగ' న్మధేయంతో జనిమా-
స్్త నని, తదుపరి వారి దివాతీయ 
సంతానంగా గౌరీదేవి న్మధే-
యంతో అవతరిస్్త నని, వారు 
ఉభయులు సదాశివుని స్వలు 
చ్సకుంట్రని చపపుగా, ఆ 
వాక్యలు పరమశివుని సంతోష-

పరిచాయి. 
 అననాటుటు గానే హమవంత దం-
పతులకు ప్రధమ సంతానంగా 
గంగ ఉదభువించి, తలిలో తండ్రుల 
మమతానురాగాలు పందుతూ 
వచిచేంది. ఆమెకు యుక ్త 
వయస్స వచిచేన సమయాన, 
సృష్టు  కర ్త బ్రహమాదేవుడు హమవం-
తుని కలిస, పరాశకి ్త సదాశివుని-
కి ఇచిచేనమాట గురు్త  చ్స్డు. 
'గంగ'ను తనకు దత్తత ఇమమా-
న్నాడు. అలా ఇస్్త సత్యలోకంలో 
గంగా- శివులకు కళా్యణం జరిపి-
స్్త నన్నాడు. బ్రహమాదేవుని అభ్య-
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రథానను మనినాంచి, గంగను బ్రహమా 
గారికి దత్తత ఇచాచేడు. పిదప 
గంగా శివుల వివాహానినా బ్రహమా 
దేవుడు సత్యలోకంలో అత్యంత 
వైభవంగా జరిపించాడు.   
      పళ్లో  అనంతరం నూతన 
దంపతులు అయిన గంగ, 
శివులు కైలాస్నికి వళలోబోవు 
సమయాన గంగను చూస పుత్రిక 
దూరమైెపోతుననాదని  బ్రహమాదేవు-
డు తన దుుఃఖము ఆపుకోలేకపో-
యాడు. గంగ పంపుడు తండ్రిని  
ఓదారిచే, 'తండ్రీ! దుుఃఖించకు, 
నేను నీ కమండలంలో జల-
రూపంలో ఉంట్ను' అని పలికి 

భర ్తతో కైలాస్నికి వళ్్ళపోయింది. 
పిమమాట కొనినా సంవత్సరాలు 
గడిచిన పిమమాట హమవంత 
దంపతులకు గౌరీదేవి గా పరాశకి ్త 
అవతరించింది, శివునికి అర్ాంగి 
అయింది.  
      మహా విష్్ణ వు అనేక అవ-
తారాలు ఎతు్త తూ బలి చక్రవరి ్తని 
శికిష్ంచ్ందుకు వామన్వతారా-
నినా ధరించాడు. బలి చంత కేగి 
మూడడుగుల సథాలానినా అరిథాం-
చాడు. బలి చక్రవరి ్త అందుకు 
అంగీకరించాడు. ఒక అడుగుగా 
తన పాదానినా సత్యలోకం వైపుకు 
ఉంచాడు. ఒక పాదం భూమిపై 

ఉంచాడు. ఇక మూడో పాదానినా 
బలి చక్రవరి ్త శిరస్సపై ఉంచి పా-
తాళానికి తకి్కవేశడు. సత్యలోకం 
చ్రిన స్వామి పాదాలను బ్రహమా-
దేవుడు తన కమండలంలోని 
గంగతో అభిషేకం గావించాడు. 
విష్్ణ పాదానినా వదలలేకపోయిన 
గంగ విష్్ణ పాదంలోనే సథారనివా-
సం చ్సకుని తరించింది.  
       అలా విష్్ణ పాదంలోనే సథార 
నివాసం ఏరపురచుకుననా గంగమమా 
భూమి పైకి రావడం వనుక మరో 
కథ దాగి వుంది.   
  భగీరథుడు ఒక రాజ వంశ-
సథా డు. ఆయన పూరీవాకులు 
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సగరులు. వారు యజాఞా శవా-
నినా వతుకుతూ కపిల మహరిష్ 
ఆశ్రమం చ్రుకున్నారు. మొదటి-
నుంచి సగరులు యజాఞా లు చ్స 
ఫలితాలు పందటం ఇంద్రునికి 
ఇషటు ం లేదు. వారి ప్రతీ ప్రయ-
తనాం భగనాం చ్యటం ఇంద్రుని-
కి పరిపాటి అయింది. అందుకే 
యజాఞా శవానినా కపిల మహాముని 
ఆశ్రమంలో ఉంచారు. సగరులు 
యజాఞా శవానినా కపిల ఆశ్రమంలో 
చూస కపిల మహరిష్తో తగవుకు 
దిగారు. వారి చ్తలకు కోపోద్రి-
కు్త డైె కపిల మహరిష్ వారిని భసమాం 
చ్శడు. ఫలితంగా సగరుల-
కు పుణ్యలోకలు లభించలేదు. 
భసమా రాశులుగా కపిల ఆశ్రమం-
లోనే ఉండిపోయారు. 
   తన పూరీవాకుల దుసథాతి-
ని గ్రహంచిన భగీరథుడు వారి 
సద్గ తి నిమిత్తం విష్్ణ  భగవాను-
ని వేడుకుంటూ ఘోర తపస్స 
చ్శడు. వాసదేవుడు భగీరథుని 
తపస్సకి మెచిచే ప్రత్యక్షమైెన్డు. 
ఆయన ఆదేశం ప్రకరం గం-

గామాతను వేడుకుంటూ మరల 
తపస్స చ్శడు. గంగ శివుని ప్రా-

రిథాంచమననాది. తాను భూమిపై 
అవతరించినపుపుడు తన ప్రవాహ 
వేగానినా ఒక్క శివుడ్ నిరోధించగ-
లడని పలికింది. తదుపరి పటుటు  
విడవకుండా ఈస్రి ముక్కం-
టిని ప్రసననాం చ్సకొనుటకు 
మరల తపస్స చ్శడు. శివుడు 
కరుణంచాడు. శివాజఞా అను-
సరించి గంగ ఆకశం నుంచి 
శివుని జట్జూటం పైకి దూకింది. 
శివుడు గంగను జట్జూటం-
లో బంధించాడు. గంగాధరుడు 
తన జట్జూటం లోని గంగను 

ఏడు పాయలుగా విడుదల 
గావించాడు. అందులోని ఒక 

పాయలోని గంగ మాత్రం భగీ-
రథుని అనుసరించింది. గంగ 
అలా ప్రవహస్్త  జహునా మహరిష్ 
ఆశ్రమం వైపు జ్రుగా ప్రవహం-
చి ఆశ్రమానినా ముంచతి్తంది. 
ఆ దృశ్యనినా చూసన జహునాడు 
కోపించి గంగ యావతూ్త  త్రా-
గివేశడు. భగీరథుడు మరల 
దీనంగా వేడుకోగా గంగ తిరిగి 
జహునా మహరిష్ నుంచి ప్రవహం-
చింది, తన తపుపుకు జహునాడు 
చింతించి గంగను క్షమించమని 
వేడుకున్నాడు. జహునాని విధేయ-
తను మెచుచేకుని, ఇకపై తాను 
జాహనావిగా కూడా పిలవబడతా-
నని చపిపుంది.
      భగీరథుని వంట స్గిన 
గంగ పాతాళానికి చ్రి, సగరుల 
భసమా రాశులపై ప్రవహంచి, వారికి 
సద్గ తులను ప్రస్దింపచ్సంది. 
గంగా నది భాగీరథిగా పిలవబ-
డుతోంది. గంగ పేరు విననాంతనే 
మనసలు పవిత్ర భావనలతో పు-
నీతమౌతాయి. 
                   (ఇంక  వుంది)
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2020
       2020 ఎవరూ మరచిపోలేని 

సంవత్సరం. ప్రపంచానినా గడగడ 

లాడిస్్త  కరోన్ మన అందరికీ 

పరిచయం అయి్యంది. ఎంతోమం-

దికి చ్దు అనుభవాలని దుుఃఖాలని 

మిగిలిచేంది. కొత్త పంథాలు 

తకు్కతూ ముందుకు స్గుతు-

ననా రాకట్ యుగంలో సీపుడ్ బ్రేకర్ 

గా మారింది. కరోన్ పుణ్యమా అని 

కొనినా సంసథాలు, రంగాలు కోటలో కి పడ-

గలతి్తతే, దాదాపు అనినా వృతు్త లు, 

వా్యపారాలు కుదేలయిపోయాయి. 

ఒకో్క నెల ఉగాది మొదలుగా ఒకో్క 

ఆకరం దాలిచేందీ వైరస్. మొదట 

భయం, తరావాత పరిశుభ్రం, ఆశ, 

నిరాశ, వైరాగ్యం, దురాశ ఇలా రకర-

కల మన్భావాలతో కొత్త అలవాటులో  

అలవరచుకోవడంలో మనిష్ చాలా 

విధాలుగా తలమునకలయా్యడు. 

కవారంటీన్, సషల్ డిస్టటుని్సంగ్, 

ఏసంపటు మేటిక్  లాంటి కొత్త పదాలు 

అందరికీ ఊతపదాలు అయా్యయి. 

అనినా వయసల వాళ్్ళ రకరకలుగా 

ఉదేవాగాలకు, ఉద్రేకలకు గురి అవు-

తున్నారు. అసలే అనుబంధాలు 

అంతంత మాత్రంగా ఉంటుననా ఈ 

కలంలో ఈ కరోన్ దెబ్ వాటిమీదా 

పడింది. ఎవరికీ వారే యమున్ 

తీరుగా ఉండటమే మంచిది అని-

పిస్త ంది.  

  ఇంతవరకు అదే కథ; కరోన్ 

చికి్కంది, పలచేబడింది అనే వార ్తలు 

వచాచేయి. జన్లలో భయం 

తగి్గంది. కరోన్ని ఓడించడాని-

కి చ్సన ప్రయతానాలు సఫలమైె 

వా్యకి్సన్ కూడా వచిచేంది. కలానికి 

అనినాంటినీ మారేచే శకి ్త ఉంది. ఈ 

సమయం ఉండదు. చక్కని భవి-

ష్యతు్త  మన ముందు ఉంది. యు-

గయుగాలుగా ఏవో  ఒక సమస్యలు 

వస్్త నే ఉన్నాయి. కనీ మానవసం-

బంధాలు, అనుబంధాలను మనం 

మరింత పటిష్ఠ  పరచుకోవాలి్సన 

సమయం ఇది. జీవితం చాలా వి-

లువైనది అని బాగా తలిసవచిచేం-

ది కబటిటు  అలసతవాం వీడి ప్రతి 

విషయానినా శ్రద్గా, క్రమ శిక్షణతో 

ఆనందంగా చక్కని జాఞా పకలను 

పందుపరచుకుంటూ, చక్కని జాఞా -

పకలను మనవారికి అందిస్్త  

ఈ కరోన్ భారానినా ఈ సంవత్సరం 

డిస్టంబరు 31 న భుజాలమీదనుం-

డి దింపేదా్ద ం. తేలికగా, ఆహాలో దంగా 

చక్కని సంకలాపులతో ధృవీకరణలతో 

నూతన సంవత్సరం లోకి అడుగు 

పడదాం. రటిటు ంపు ఉతా్సహం-

తో పనిచ్దా్ద ం. నూతన సంవత్స-

రం అందరికీ  శుభాలు కలగాలని 

మనస్రా కోరుకుందాం.
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

     

వాల్మాకి రామాయణం మహోతు్రుషటు మైెన కవ్యం. ఎవర నినాస్రులో  రాసన్ ఇంతకంటే ఎకు్కవగా ఏం చపపుగ-
లరు? యావదాభురత దేశంలో ఎన్నా భాషలోలో  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదాస రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాల్స్ ప్రతి 
రోజూ ఎక్కడో ఒక దగ్గర వినిపిస్్త నే ఉంట్యి. తలుగులో కూడా వయే్యళ్్ళగా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణానినా రాస, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిషటు మైెన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి ్తకి, కర్య దీక్షకి, బుది్దకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాల్మాకి. అసలు రామాయణంలో సందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృష్టు ంచ బడింది అనిపిస్త ంది.  సీతానేవాషణలో హనుమ చ్సన అధు్త కరా్యలకి అబు్రపడి శ్రీరాము-
డు “నువువా న్ తముమాడు భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలించుకున్నాడు. భకి ్త తతావానికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి న్చుకుంది. 
న్టి రామదాస, తా్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దావారా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని స్ఫూరి ్తగా తీసకుని ‘వంద కందాలోలో  సందర కండ’ రాదా్ద మనే ప్రయతనాం చ్శను. ‘అషోటు త్తర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహారులో ’ తో పూరి ్త చ్య గలిగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశిస్త న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదె్దనిమిది కందాలు చ్రాచేను. పట్టు భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తముమాలినా, మంత్రులినా, స్మంతులినా, సై్టన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరలా మసలుకోవాలో మాట్లో డాక, పుర 
ప్రజలినా కూడా పిలిపించి వారికి భకి ్త  తత్తవైం బోధిస్్త డు. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలపు బుచిచేరాజు

నూటపదహారులో    కందాలోలో   

 సందరకండ

            మనవి
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                                                             9)          నిను జూడగ మాయావిగ

                                             అనుమానము పడును సీత అందుకు హనుమా!

                                             వినుమీ ముద్రిక జూపుము

                                             మును ముందుగ నముమునంచు ముద్రిక నిచ్చెన్

  9) శ్రీరాముడు కూడా హనుమ శకి ్త స్మర్ాయూలని అపపుటికే అంచన్ వేయగలిగాడు. ఉత్తమ కర్య స్ధకుడి 

లక్షణాలు ఉననావాడు హనుమంతుడు. అందువలలో  ఆతడు తపపుక సీతజాడ తలుసకురాగలడని తలపోశడు. తన 

చ్తి ఉంగరం తీస, ఇది చూపిస్్త, నినునా న్ బంటుగా సీత నముమాతుంది. అని దానిని అతనికిచాచేడు. 

. 

                                                             10)   ముద్రిక చేకొని మారుతి 
                                         భద్రముగా దాచిపెట్టి  భక్ తిగ పలికెన్ 
                                         రుద్రునివలె నీవండగ
                                         భద్రమె భటులకు నిరతము భయమే ముండున్
 
   10) హనుమ దానిని జాగ్రత్తగా దాచిపటుటు కుని, రామునికి భకి ్త పూరవాకంగా నమస్కరించి, ఆశీరావాదం తీసకుని 

బయలే్దరుతాడు. 

                                                   11)   అంగదుడాదిగ వీరులు  

                                          అంగలు వేయుచు వెడలిరి అంజని వెనుకన్ 

                                          రుద్రునివలె నీవండగ

                                          భద్రమె భటులకు నిరతము భయమే ముండున్

    11) హనుమంతునితో బాటుగా అంగదుడు జాంబవంతుడు వంటి మహావీరులంతా అతు్యతా్సహంతో జానకీ-

మాత జాడ కనిపటటు డానికి బయలే్దరుతారు. 

                                                             12)  గిరులును శిఖరము లెకుకుచు
                                      తిరుగుచు వింధ్యాద్రి జేరి తేరుకొనంగన్ 
                                      తరుశాఖల జేరుకొనిరి
                                      పరిచయమాయె నట వృద్ధ  పక్షంద్రునితోన్  

 12) అలా బయలే్దరినవారు  కొండలు ఎకు్కతూ, దిగుతూ వింధ్య పరవాతానికి చ్రుకుంట్రు. అక్కడ దటటు మైెన 

చటులో  ఉండడంతో, వాటి కొమమాల మీద  కొంతస్పు అలసట తీరుచేకోడానికి ఆగుతారు. అక్కడ్ ఒక ముసలి పకిష్ 

కూడా పడి ఉంటుంది. 
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                                                              13)    అందురు నను సంపాతిగ  
                                        ఎందులక్ంత కపిసేన ఏకారయాంబో! 
                                        విందగు వినగా చ్వలకు
                                        సందడిగా చ్ప్పరాదె సజ్జను లారా!
  13) ఆ పకిష్ తనని తాను ‘సంపాతి’ గా పరిచయం చ్సకుని,  “ ఇంత సందడిగా ఎక్కడికి వళ్్త న్నారు? తలుస-

కోవాలని కుతూహలంగా ఉంది. మీకభ్యంతరం లేకపోతే చపపుండి.” అని అడిగింది.

                                                             14)  అనుచు ఖగంద్రుడడుగగా 
                                      వినయముగా రామ కథను వివరించంగా 
                                      మనమున ఖేదము నందుచు 
                                      వనచరులతొ పక్్ష రాజు వగవకుడనియెన్ 
   14) అపుపుడు వారు అంతవరకు జరిగిన రామ కథనంతా వివరంగా చపిపు, “ మేము సీతాదేవిని వదకడానికి వళ్్త -

న్నాము” అంట్రు. 

                                                              15)  రాక్షసుడొకకుడు దుష్టి డు 
                                      దక్్షణ దికుకుగ నెగురుచు దయనీయముగా
                                      రక్షణ కోరెడి పడతిని 
                                      దాక్్షణయాము లేక వాడు దండించంగా

   15) అపుపుడు సంపాతి, “ఒకస్రి నేను దుషటు రాక్షసడొకడు ఆర ్తన్దాలు చ్స్త ననా స్త్రీని ఆకశమారా్గ న ఎతు్త కుపో-

తూ ఉండగా చూశను. వాడికి అసలు దయాదాకిష్ణా్యలనేవి లేవు.” 

                                                              16)   అపు్పడు చూచితి నామెను 
                                       ఇపు్పడు తట్టిను నిజంబు ఇలాలా లెవరో 
                                       తప్పక సీతయె మరెవరు 
                                       తపా్పయె నపుడె వధంచ దర్పము పోదే!
   16) “ఆన్డ్ ఆమె సీత అని తలిస ఉంటే, వాడిని ఎదిరించి ఆమెను రకిష్ంచ్దానిని. న్ వలలో  తపుపు జరిగిపో-

యింది. ఇపుపుడిక నేను ముసలిదానినైెపోయాను. ఎగరలేని సథాతిలో ఉన్నాను. కని ఈ విషయంలో మీకు కొంత 

సహాయం చ్యగలను.                                                                                                                 

                                                                                                                                                  (సశ్షము)
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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 

నేను ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కరణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శ్న్ 
ప్రాని్సస్క లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్్క చ్రునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసద్ం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చుటుటు  తిరిగి వస్్త ను. అరగంట స్పు ఓపిక పటటు ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జ్రు పంచుతూ 
పైకి లేచ్సరికి ఇహ చ్స్ది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచేకి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైెన్ “ఇరవై 
నిమిషాల కర్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించ్ను. “అపసవారం అనే ఏపిల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముషాలు ట. చూడడం మొదలు పటేటు ను.   
పురాతన గ్రీస దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం నేనెపుపుడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూస్ను. 
గమ్యం చ్రుకోగానే గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమామాయిని అడిగితే, 
“చిననాపుపుడు హైెస్్కల్ లో చదివేను” అని చపిపుంది. నేను పుస్తకల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ళ పటిటు ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్్ళ ఇంక ఎంతమంది ఉంట్రో అని-
పించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చ్స్్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైెన అంశలు ఎన్నా తలుసకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాస్ను. 
ఇక్కడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా సపురి్శంచిన్ ఇది  పద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైెన అంశలని మాత్రమే ముచచేటించ్ను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పలో జంటన్, కేలిఫోరినాయా 
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        జాస్ దేవలోకనికి - అనగా,  
గ్రీస దేవతలకి ఆవాసమైెన 
ఒలింపస్ పరవాతం మీద ఉననా  
అమర లోకనికి - అధిపతి. 
పోలికలు ముమూమారు్త లా 
సరిపోవు కనీ జూస్ ని మన 
ఇంద్రుడితో పోల్సవచుచే. ఋగేవా-
దంలో  ఆకశనికి అధిపతి 
అయిన “డయుస్” పేరుకి, జూస్ 
కి మధ్య ఉననా పోలిక కేవలం 
కకతాళీయం కదు. వీరిరు-
వురి ఆయుధాలు మెరుపులు, 
పిడుగులు అవడం గమన్ర్హం. 
క్రోనస్ - రేయాలకి  పుటిటు న పిలలోలో 
కనిష్్ఠ డు అయిన జూస్ జనమా 
వృతా్త ంతం, జూస్ గదె్దకి ఎకి్కన 
వయినం చూస్్త క్రోనస్ చరిత్ర 
పునరావృత్తమయిందా అని అని-
పిస్త ంది. తన తండ్రిని పదవీ భ్ర-
ష్టు డిని చ్స, ట్రటురస్ లో బందీ 
చ్స  జూస్ గదె్దకి ఎకి్కన ఉదంతం 
ఎలా నడుస్త ంద్ చూదా్ద ం. 
5.1 జూస్ జనమా వృతా్త ంతం

తన తండ్రి యూరనస్ శపం ఏ 
విధంగా పరిణమిస్త ంద్ అనే 
భయంతో క్రోనస్ తన సంతాన్-
నినా మింగేస తన కడుపులో బం-
ధిస్్త డు. కనీ రేయా పనునాగడ 
పనినా  జూస్ స్థా నంలో ఒక రాయికి 
దుపపుటి గుడడే   చుటటు బెటిటు  క్రోనస్ 
కి ఇస్త ంది. ఆ రాయిని క్రోనస్ 
మింగేస్్త డు. ఈ  విధంగా క్రోనస్ 

కడుపులో లోకి జూస్ వళలోకుం-
డా రక్షణ పందుతాడు. రేయా 
జూస్ ని తీసకుని క్రీట్ దీవాపంలో, 
ఒక గుహలో,  దాచిపడుతుం-
ది. అక్కడ వసంత దేవతలు 
ముగు్గ రు జూస్ ని పంచి పద్ద  
చ్స్్త రు. 
     జూస్ పద్దవాడు అయిన 
తరువాత అతని భార్య  మెటీస్ 
ఇచిచేన మతు్త  పదారథాం కలిపిన 
పానీయానినా తన తండ్రికి ఇచిచే  
క్రోనస్ వాంతి చ్సకోనేటటుటు  
చ్స్్త డు.  ఫలితంగా అపపుటి 
వరకు క్రోనస్ పటటు లో కూరొచేని 
ఎదుగుతూననా రేయా యొక్క 
మిగతా సంతానం, రాయి 
బయటకి వచ్చేస్్త యి. 
తన తోబుటుటు వులు క్రోన్స్ 
కడుపు నుండి విడుదల అయిన 
తరువాత గదె్ద   కొరకు యుద్ం చ-
య్యమని జూస్ క్రోనస్ కి సవాలు 
విసరుతాడు. పదవిలోఉననా టై-

టనలో తో  పదేళ్ళపాటు యుద్ం 
చ్స,  చివరకి, సై్టకోలో ప్్స (వీరికి 
ట్రటురస్ నుండి జూస్ విముకి ్త 
కలిపుంచాడు) సహాయంతో  జూస్,  
అతని  సహోదరులు  విజయం 
స్ధించారు, అదే సమయంలో 
క్రోనస్,  ఇతర రాక్షసలు ట్-
రటురస్ లో ఖైదు పాలవుతారు. 
ఆ తరువాత  జూస్ తన సదరి 
హేరాని పళ్లో  చ్సకుంట్డు. 
జూస్, అతని మిత్ర బృందం, 
ఒలింపస్ పరవాతం మీద సథారని-
వాసం ఏరపురచుకుంట్రు.  
     జూస్ కి ఏడుగురు భార్యలు. 
ఏడుగురు భార్యలూ అమరులే. 
వారి పేరులో : మెటీస్ (Metis), 
థెమీస్ (Themis), యురిన్మి 
(Eurynome), డిమిటర్ 
(Demeter), నెమోసన్ 
(Mnemosyne), లేతో (Leto), 
హేరా (Hera). అయిన్ జూస్ కి 
స్త్రీ లోలతవాం పోలేదు. జూస్ అనేక 

5. గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు: జూస్ (Zeus)
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స్త్రీలతో మొత్తం 92 మంది పిలలోల-
కి తండ్రి అవుతాడు! 
       "తన కంటే గొపపువాడు" 
అయిన కుమారునికి  జనమాని-
స్త ంది అని తలిస, జూస్  తన 
మొదటి భార్య అయిన మెటీస్ 
ని  మాయ చ్స, ఈగగా మారిచే, 
మింగేస్డు. ఆమె అపపుటికే 
ఎథీన్ని గరాభుననా  కలిగి ఉంది.  
ఏది ఏమయినపపుటికీ, ఎథీన్  
పూరి ్తగా పరిగి,  యుద్ం కొరకు 
దుస్త లు, ఆయుధాలు  ధరించి,  
జూస్  తల నుండి బయటికి 
వస్త ంది. 
        జూస్ కి నెమోసన్ తో పుటిటు న 
తమిమాది మంది అడ పిలలోలినా 
“మూజ్” (Muse) లు అంట్రు. 
తలిలో  నెమోసన్ జాఞా పక శకి ్తకి అధి-
పతినా అయితే తమిమాది మంది 
“మూజ్” (Muse) లు స్హతా్య-
లకి , కళలకి, శస్్రా లకి అధిప-
తునాలు. ఒక గ్రంథ రచన వంటి  
భృహతా్కర్యం తలపటిటు నపుపుడు 
స్హతా్యలకి అధిపతినా అయిన  
మూజ్ ని ఆహావానించి పని ఉప-
క్రమించడం ఆనవాయితీగా 
జరుగుతుంది. 
The Chariot of Zeus by 
Alfred Church. (వికీపీడియా 
నుండి) 
5.2 గ్రీస దేశపు పురాణాలలో 
పేరులో
     గ్రీస పురాణాలలో పేరులో  ఎలా 
రాయాలో, ఎలా ఉచచేరించాలో 
అననా విషయంలో సపుషటు త లేదు. 
ప్రపంచవా్యప్తంగా 

                         జూస్

సమాచారం ఇంగీలోష్లో దరికి-
నంత సలభంగా గ్రీకు భాషలో 
కూడ దరకదు కనుక పేరలో యొక్క 
వర్ణక్రమానినా ఇంగీలోష్లో కూడ 
ఇస్్త  ఉంట్ను. ఉదాహరణ-
కి ఈ మూడు పేరులో  చూడండి: 
Eros, Eris, Ares. వీటిని 
తలుగు లిపిలో రాసనపుపుడు 

Eros ని ఈరోస్ అనినీనా, Eris ని 
ఏరీస్ అనినీనా,  Ares ని ఆరీస్ 
అనినీనా రాస్ను. ఉచాచేరణలో 
ఇంత దగ్గరగా ఉననా పేరులో  ఉం-
డడానికి కరణం లేకపోలేదు; ఆ 
విషయం తరువాత చూదా్ద ం. 
ఈరోస్ (Eros) మనమాధుడి లాంటి 
వ్యకి ్త. సృష్టు కి ముందు  ఉననా 
అవ్యక ్త అస్తవ్యస్త సథాతి నుండి 
ఉదభువించిన త్రయం: గాయా 
(భూదేవత), ట్రటురస్ (పాతాళం), 
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ఈరోస్ (కమ దైెవం). ఈరోస్ 
ఎఫ్రొడీటీ కొడుకు అని కొనినా చోటలో  
ఉంది.
           
     
           ఈరోస్ (Eros)

ఏరీస్ (Eris ) కలహభోజని. 
ఈరష్యూ, అస్య ఈమె తతా్త వై-
లు. తగాదాలు పటటు డంలో దిటటు . 
ఈమెకి ఎక్కడా దేవాలయా-

లు లేవు. ఈమె తలిలో దండ్రులు 
ఎవవారు అననా విషయం మీద 

నిర్ిష్ఠ మైెన సమాచారం లేదు; 
ఒకొక్క “పురాణం” లో ఒకొక్కలా  
ఉంది. ఒక కథనం ప్రకరం ఈమె 
జూస్ కి హేరా కి పుటిటు న బ్డడే . ఈ 
లక్కని ఈమె ఒలింపియను 
యుద్ దేవత ఆరీస్ (Ares)కి 
తోబుటుటు వు కనీ సహచరి కని; 
సపుషటు త లేదు.  మరొక కథనం 
ప్రకరం ఈమె నిక్్స (Nyx) కి మగ 
సంపర్కం లేకుండా పుటిటు న బ్డడే . 
ఈ కోణం నుండి చూస్్త ఈమె 
ఈరోస్ వలనే  ఒక అపరావతా-
రం (personified concept). 
వేరొక కథనం ప్రకరం ఈమె నిక్్స 
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కి ఎరిబస్ (Eribus) కి పుటిటు న 
బ్డడే .  ఆకశంలో కనిపించ్ ఒక 
చిరు గ్రహానికి కూడా ఈమె పేరే 
పటేటు రు. 
     కమదైెవం అయిన ఈరోస్ 
(Eros) పేరు, కలహభోజని 
అయిన ఏరీస్ (Eris) పేరు ఒక-
దానితో మరోకటి పోలి ఉండడం 
కేవలం కకతాళీయం  కకపోవ-
చుచే. తలిచూపులో కలిగిన క-
మోద్రేకం కలక్రమేణా కలహాలకి 
దారి తీయడం చూస్్త నే ఉన్నాం 
కదా! 
          ఆరీస్ (Ares) దావాదశ ఒలిం-
పాయనులలో ఒకడు. జూస్ కీ 
హేరా కి పుటిటు న బ్డడే  అయినపపు-
టికీ వారికి అయిష్టు డు. యుద్ా-
లకి అధిపతి. ఇతడ్ గిత్త రూపం 
దాలిచే మానవమాత్రుడైెన పేరిస్ 
పటిటు న పందెంలో గలిచినపుపుడు  
పేరిస్ నిషపుక్షపాత బుద్ి దేవలో-

కంలో తలుస్త ంది.  ఇతని సహ-
చరులలో ముఖు్యలు డైెమోస్ 
(Deimos), ఫోబోస్ (Phobos). 
యుద్రంగంలో ఆరిస్ రథానినా 
నడిపే వ్యకు్త లు. కలహభోజని 
ఏరీస్ (Eris) కూడా ఇతని స్హ-
చర్య వర్గం లోనిదే!  

                 (ఇంక వుంది)

   ఆరీస్ (Ares) 
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ఇంద్రగంటి వేంకట సబా్రావు 

ప్రేమంటే  ఇంతే 

      “ఆనువుగాని చోట 
అధికులమనరాదు అన్నారు 
ఇక్కడ మెజారీటు మీది, అందుచ్త 
న్ కమెంట్్స” అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్.
        “అంటే దానర్ం సత్యభామ 
ఎంట్రీ కూడా వుందననామాట” 
ఇంక ఏడిపిస్్త  అంది రుకిమాణ.
“బాబూ! లొంగిపోతున్నాను, 
సత్యభామ వేరే లేదు, రుకిమాణ 
సత్యభామ ఒక్కరే డబల్ రోల్, 
ఇక పద బయలుదేరుదాము” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.    
కృష్ణమోహన్ దంపతులిద్దరిని 
కరు దాక దిగబెటిటు , వీడో్కలు 
చబుతూ “బావా! ఒక్క విషయం 
న్కు చాలా ఆనందానినా 
కలుగజేసంది, అదేమిట 
తలుస్? 23 సంవత్సరాల 
క్రిందట నువువా రాధకి ఇచిచేన 
వాగా్ద న్నికి భంగం కలగకుండా 
నినునా విజయవతంగా అడుడే కు 
ననాందుకు న్కు ఆనందమే 
కదు, ఒకింత గరవాంగా కూడా 
వుంది” అన్నాడు అవిన్శ్.
“థా్యంకూ్య బావా, న్ పటలో  నువువా 
చూపిన నీ భాద్యతకి నిజంగా 
నీకు ఋణపడి వున్నాను. నువువా 
ననునా అడుడే కుని వుండకపోతే, 
నేను రాధకిచిచేన మాట తపిపు 
ఉంకో తపుపు చ్స వుండ్వాడిని. 
దానికి నేను జీవితాంతం బాధ 
పడ్వాడిని. ఈ వ్యవహారంలో 
మొండిగా ప్రవరి ్తంచాను, 

దగ్గర బయలుదేరి పది నిము 
షాలయింది, ఇంతవరకూ 
భారా్యభర ్తలిద్దరూ మౌనంగా 
వున్నారు. అతనికి మళీ్ళ ఆలో 
చనలు మొదలయా్యయి. 
రాధ కనిపించిన దగ్గరనుండి 
తన ప్రవర ్తన గురించి రుకిమాణ 
ఏమనుకుంటున్నాది? ఎటిటు  
పరిసథాతులలో రుకిమాణ తనని 
అపార్ం చ్సకోకూడదు. రాధ 
విషయంలో నేను కొంచం అతిగా 
సపుందిస్త న్నాన్? ఎందుకోగాని 
రాధని చూసన దగ్గర నుండి 
న్కు దుుఃఖం ఆగడం లేదు, 
బహుశ రాధ జీవితంలో కషటు ం 
వచిచేనపుడు తను ఏ సహాయం 
చ్యకపోయిన్, కనీసం స్ను 
భూతి కూడా వ్యక ్తపరచలేదు 
అననా బాధ తనని దహంచివేస 
నిలవనీయటం లేదు. ఏద్ 
కలం తచిచేన మారుపులతో 
ఇన్నాళూ్ళ మరచిపయిన్, 
ఈ రోజు రాధ కనబడటంతో 
ఒక్కస్రి మనసలో దాగి 
వుననా బాధ లావాలా పేలి 
బయటకి వస్త న్నాది…ఇంతలో 
సీటురియోలో “నినునా నినునాగా 
ప్రేమించుటకు, నీకోసమె కనీనారు 
నించుటకు నేనున్నాని నిండుగ 
పలికే తోడొకరుండిన అదే 
భాగ్యము అదే సవార్గము” అని 
వినిపించింది. ఆ తోడ్ కదా రాధకి 
కరువైంది అని బాధ కలిగింది 

 (గతసంచిక తరువాయి)

కటువుగా మాట్లో డాను ఐ యాం 
స్రీ అపార్ం చ్సకోకు” అని 
నొచుచేకున్నాడు కృష్ణమోహన్.  
“ఎంతమాత్రం కదు బావా” అని 
పరిసథాతిని తేలిక చ్స్ందుకు 
“ఏం చ్స్్త ము బాబూ, ఆడపిలలోని 
ఇచుచేకున్నాము, అనీనా భరించాలి. 
అమామా రుకిమాణ మీ ఆయనని 
నీకు జాగ్రత్తగా అపపుగించాను, 
ఇక గోపికలబారి నుండి ఎలా 
కపాడుకుంట్వో నీదే బాధ్యత” 
అని చమత్కరించాడు అవిన్శ్. 
అతని మాటలకి ఆ దంపతులు 
మనస్రా నవువాకున్నారు.        
  “అననాయా్య, మీ బావగారు తన 
పేరు స్ర్కం చ్సకుంట్నంటే 
న్కేమీ అభ్యంతరం లేదు, 
ఎందుకంటే అపుపుడు న్ బాధ్యత 
కూడా తగు్గ తుంది” కృష్ణమోహన్ 
వంక చూస నవువాతూ అంది 
రుకిమాణ.
   “అది సరేగాని బావా, రేపు 
ఉదయం లావణ్యని పళ్్ళ 
కూతురు చ్స్త న్నారు ఉదయానేనా 
నువువా తపపుకుండా రా” విషయం 
మారుస్్త  అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
“అలాగే వస్్త ను, నీకు రుకిమాణ రాక 
ముందు చపిపుంది గురు్త ందా? 
నువువా ఉలాలో సంగా వుండాలి. ఓకే 
గుడ్ నైెట్” అన్నాడు అవిన్శ్.
   “అలాగే బావా! ఓకే గుడ్ నైెట్” 
అంటూ కరు స్టు ర్టు చ్స్డు 
కృష్ణమోహన్.      
కరుని నెమమాదిగా పోనిస్త న్నాడు 
కృష్ణమోహన్. అవిన్శ్ ఇంటి 
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కృష్ణమోహని్క. గత పదిహేను 
నిముషాల నుండి మౌనంగా కరు 
నడుపుతుననా కృష్ణమోహన్ వంకే 
చూస్త న్నాది రుకిమాణ. అయితే 
రుకిమాణ చూస్త ననాటులో  అతను 
గమనించ లేదు. 
  అతను మళీ్ళ రాధ గురించి  
ఆలోచిస్త న్నాడని రుకిమాణ గ్రహం 
చి “ఏమండీ! ఒకస్రి కరు 
ఆపండి” అంది.
  కరు ఆపుతూ “ఏమయింది 
రుకూ్క” అని అడిగాడు 
   “ఆ ప్రశనా నేను అడగాలి మళీ్ళ 
రాధ గురించ్ ఆలోచిస్త న్నారు 
కదూ! ఏమిటండి ఇది? 
ఇలా రేపు మీరు నలుగురి 
దృష్టు లో పడితే న్న్ రకలుగా 
అనుకుంట్రు, దానివలలో  ఎకు్క 
వ నషటు పోయేది అనూరాధ 
అందుకని కస్త ఆలోచించండి. 
అదీగాక భవిష్యతు్త లో మీరిలా 
అస్తమాటూ ఆలోచిస్్త  బాధపడి 
కుమిలిపోతే మీ ఆరోగ్యం ఎక్కడ 
దెబ్ తింటుంద్నని న్కు 
భయం వేస్త న్నాది. మీ ఆరోగ్యం 
గురించి, న్ గురించి, పిలలోల 
గురించి ఆలోచించండి” అని 
తన ఆవేదనని చపిపుంది రుకిమాణ.
“స్రీ రుకూ్క, న్ ప్రవర ్తన కి 
చింతిస్త న్నాను.  ఆలోచనలని
ఎంత నియత్రించుకుందా 
మనుకున్నా ఆపుకోలేక పోతు 
న్నాను. న్ చ్షటు ల వలన నీ 
మనసలో నువువా పడుతుననా 
ఆవేదన న్కు తలుస, 
లోకం ఏమనుకుంటుంద్ 
న్కు తలుస. అనీనా తలిస 
కూడా నేనిలా వున్నానంటే, న్ 
మనసలో నేను పడుతుననా 
సంఘరష్ణని అర్ం చ్సకో 

రుకూ్క. ఈ ప్రపంచం మొత్తం 
ననునా అపార్ం చ్సకున్నా నేను 
లఖ్ఖ చ్యను, నువువా మాత్రం 
సరిగా అర్ం చ్సకుంటే చాలు. 
మనిద్దరి మధ్య అపార్ాలకు 
తావు వుండకూడదు, అందుకని 
దయచ్స ననునా సరిగా అర్ం 
చ్సకో…కలం ఎంతటి గాయానినా 
అయిన్ మానుపుతుందంట్రు, 
23 ఏళ్ళ క్రితం ఏరపుడిన గాయం 
నయం కలేదా, కంగారుపడకు 
ఈ రోజు వుననా ఆవేదన రేపటికి 
తగు్గ తుంది,. దగ్గరలో ఏద్ 
దుకణం తరచి వుంది పద 
ఏదైెన్ తాగుదాము, కస్త రిల్ఫ్్గ  
వుంటుంది” అని రుకిమాణ ఆవే 
దనని తలగించడానికి ప్రయతనాం 
చ్స్డు కృష్ణమోహన్.              
“ఏమండీ నేనొక సలహా ఇస్్త ను, 
దయచ్స తపుపుగా అర్ం 
చ్సకోకండి”  
“ఏమిటది?”
“లావణ్య పళ్్ళ అయిన మరానాడు 
అనూరాధని మనింటికి రమమాని 
మనిద్దరం పిలుదా్ద ము. ఆ 
తరువాత రోజు అంటే ఇరవైన్ల్గ వ 
తేదీన మీరు ఆవిడని తీసకొని 
కరులో ఒక లాంగ్ డ్రైవి్క 
అననావరం వళ్్ళ రండి. భోజనము 
కూడా బయటే తినేయండి. 
ఉదయం నుండి స్యంత్రం 
వరకు మీ మీ మనసలోని 

బాధలని, మీ కషటు  సఖాలని 
మనస విపిపు మాట్లో డుకోండి. 
అలా మాట్లో డుకోవడం వలలో  
మీరిద్దరూ మీ హృదయాలలో 
పడుతుననా ఆవేదనలని, బాధని 
పంచుకుంట్రు, దానివలలో  మీ 
మనసలు తేలిక పడతాయి. ఆ 
సత్యన్రాయణస్వామి దర్శనం 
చ్సకోవడం వలలో  మీరిద్దరూ మీ 
మీ మానసక సంఘరష్ణల నుండి 
బయటికి వచిచే మామూలు సథాతికి 
వస్్త రు” అని సలహా ఇచిచేంది 
రుకిమాణ.  
    కృష్ణమోహని్క ఆ సలహా 
విననా వంటనే సరదాగా ఆట 
పటిటు స్త న్నాదేమోఅనుకొని,
 “రుకూ్క! ఏమిటి మాట్లో డుతు 
న్నావు ననునా ఎందుకిలా ఆట 
పటిటు స్్త వు” అన్నాడు.
  “లేదు, నేను సరదాకి 
అనడం లేదు, నిజాయితీగా 
చబుతున్నాను”
     “అసలు నీ ఆలోచన ఏమిటి 
రుకూ్క. మేము అననావరం వళ్్ళన 
సమయంలో ఎవరైన్ రాధ 
గురించి అడిగితే ఏం చ్స్్త వు? 
లేని సమస్యలు సృష్టు ంచుకోవదు్ద , 
దానివలలో  ఎటువంటి పరిసథాతి 
మనం ఎదురో్కవలస వస్త ంద్? 
వదు్ద  అలాంటి ఆలోచన వదు్ద ”
“అది పద్ద  విషయం కదు నేను 
సంబాళ్స్్త ను. రేపు లావణ్యని 
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పళ్్ళ కూతురిని చ్సన తరువాత 
అనూరాధని ఆహావానిదా్ద ము, 
అయితే అననావరం ట్రిప్ 
గురించి ప్రస్త తానికి రహస్యంగా 
వుంచుదాము. అనూరాధని 
ఆహావానించ్. ముందు ఈ విష 
యం అవిన్శ్ అననాయ్యతో 
కూడా చరిచేదా్ద ము సరేన్?  మీరు 
ఇంకేమీ ఆలోచించకండి, నేను, 
అవిన్శ్ అననాయ్య చూసకుం 
ట్ము, రాత్రి పనెనాండు దాటింది, 
పదండి బయలుదేరుదాము”             
    “అవును పద, రేపు ఉదయానేనా 
లేవాలి”
 కృష్ణమోహన్ రుకిమాణ గురించి 
ఆలోచిస్్త  కరు డ్రైవ్ చ్స్త న్నా 
డు…అసలు రుకిమాణ ఇలాంటి 
సలహా ఇస్త ందని కలలో కూడా 
అనుకోలేదు. నిజానికి తనే 
రుకిమాణతో చపిపు రాధని ఏ బీచో్క 
తీసకు వళ్్ళ మనస విపిపు 
మాట్లో డి వదా్ద మనుకున్నాడు, 
కని ఆ ప్రతిపాదన రుకిమాణ 
చ్యడం ముదావహము. తన 
భర ్తని ఉంకొక స్త్రీతో వళ్్ళ వాళ్ళ 
కషటు సఖాలు మాట్లో డుకుని 
వాళ్్ళ పడుతుననా ఆవేదనలు 
సంఘరష్ణల నుండి ఉపశమనం 
పందమని సలహా ఇవవాడం 
రుకిమాణ సంస్్కరానికి, గొపపుతన్ 
నికి తారా్కణం. ఆమె ఇచిచేన 
సలహాతో అతనికి కొంత 
ఊరట కలిగింది. ఇదివరకు 
కంటే ఇపుపుడు రుకిమాణ ఇంక 
ఉననాతంగా కనబడుతున్నాది, 
ఎంతైన్ ఎం.ఏ (సై్టకలజీ) 
చదివింది కదా!!!  అనుకున్నాడు.
ఇంటికి చ్రుకుననా తరువాత 
ప్రొదు్ద ననా నుండి శరీరం అలస 
వుండడం వలలో  రుకిమాణ వంటనే 
నిద్ర పయింది. కృష్ణమోహన్ 

మాత్రం తన వాకమాన్లో  మాండొలిన్ 
శ్రీనివాస్ వాయించిన కీర ్తనలు 
విననా తరువాత మనసలోని 
అశంతి కస్త తగి్గ  నిద్రలోకి 
జారుకున్నాడు. 
               *********
   ఉదయం ఐదు గంటలకి 
రుకిమాణ లేచి, పిలలోలిద్దరిని లేపి 
తను స్నానం చ్స పూజ చ్సకొని 
అపుపుడు కృష్ణమోహనినా లేపింది. 
అందరూ తమిలి ఆరుననార కలాలో  
పళ్్ళవారి ఇంటికి చ్రుకొన్నారు. 
కృష్ణమోహన్ కరు దిగేటపపుటికి 
అవిన్శ్ ఎదురుగా కనపడి 
“బావ, ఎలా వున్నావు? నిననా 
రాత్రి నువువా రమమాంటే అలాగే 
అనేశను కని మీ చలలోలు ఇవాళ 
వస్త న్నాది, పిక్ అప్ చ్యడానికి 
వళ్తున్నాను. సరే మీ అందరికీ 
ఒక స్రి కనిపించి ముఖ్యంగా 
లావణ్యకి హాయ్ చపిపు వళదామని 
వచాచేను” 
“సరే, నేను నీ చలలోలు నీతో 
మాట్లో డవలసన విషయం 
ఒకటి వుంది, అందుకని నువువా 
అందరిని పలకరించి రా, తిరిగి 
వళ్్ళటపుడు మాట్లో డుదాము” 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్.
అవిన్శ్ లోపలికి వళ్్ళ అందరినీ 
కలిస పలకరించి, పళ్్ళకూతురికి 
శుభాకంక్షలు చపిపు బయటకు 
వస్్త  వుంటే అనూరాధ, వాళ్ళ 
కుటుంబ సభు్యలు కనబడితే 
వారందరితో కస్్సపు మాట్లో డి 
అనూరాధని వాళ్్ళంటికి రమమాని 
ఆహావానించాడు.  
   అవిన్శ్ వచిచేన తరువాత 
కృష్ణమోహన్, రుకిమాణ అవిన్ష్నా 
అతని కరుదాక దిగబెటిటు  అక్కడ 
రాత్రి రుకిమాణ ఇచిచేన సలహా 
గురించి చపిపు “నీ ఉదే్దశ్యం 

ఏమిటి బావా” అని కృష్ణమోహన్ 
ఆడిగాడు.  
“మా చలలోలు చక్కటి సలహా 
ఇచిచేంది, నువువా అనవసరమైెన 
ఆలోచనలు చయ్యకుండా 
అమలు చయి్య. నేను అనూని 
మా ఇంటికి రమమాని ఇపుపుడ్ 
ఆహావానించాను. ఏదైెన్ తేడా వస్్త 
మా ఇంటికి వళా్ళరని రుకిమాణ 
చబుతుంది, నేను మా చలలోలు 
సంబాళ్స్్త ము. సరేన్ నేను 
బయలుదేరతాను” అని రుకిమాణ 
చపిపున సలహాని సమరి్దంచాడు 
అవిన్శ్.         
ఇంటలో కి తిరిగి వళ్తూ వుంటే 
రాజేశవారరావు, కవిత ఎదురయి     
“ఏంటి పద్దమనిష్వి, రాత్రంతా 
గాయబ్ అయిపోయావు. నీతో 
కలిస కర్డేస్ ఆడుకుంటూ కబురులో  
చపుపుకుని కస్్సపు సరదాగా 
గడుపుదాము అనుకుంటే మనిష్ 
వి పతా్త లేవు” అన్నారు. 
వనకలే అనురాధ వచిచే “గుడ్ 
మారినాంగ్” అని కృష్ణమోహనినా 
పలకరించింది.
“గుడ్ మారినాంగ్ రాధా” అని 
“రాజా ఈ రోజు మధా్యహనాం భోజ 
న్లు అయిన్క ఒక రండు 
గంటలు కర్డేస్ ఆడుకుందాము. 
నేను చాలా కలం అయింది 
ఆడి” అని రాజేశవారరావుతో అన్నా 
డు కృష్ణమోహన్.       
“నువువా చాలా అదృషటు వంతుడివి 
అననాయా్య! నీకు ఈ రోజు రండు 
గంటలు అపాయింటమాంట్ ఇచాచే 
డు” అని కృష్ణమోహన్ ప్రక్క 
తిరిగి “స్ర్, మేము కూడా మీ 
అపాయింటమాంట్ అడిగాము, 
మాకింక ఇవవాలేదు.

            (ఇంక వుంది)



32 జనవరి  2021

భయం

         

         (గత సంచిక తరువాయి)

      ధైర్యంగా మీరొక నిర్ణయం తీ-
సకున్నారు. అది మీ జీవితానినా 

మారేచేస్త ంది. అది ఎటైన్ కవచుచే. 

స్హసంతో ముందడుగు వేస్్త మీ 

తరతరాల చరిత్రను మీరు మా-

రేచేస్్త రు. కని మీలోని అంతర్గత 

భయం ఆ నిర్ణయానికి అనుక్షణం 

అడుడే  తగులుతుంది. 

      ఉదాహరణకు.. మీరొక ఉననా-

తోద్్యగి. 45 సవత్సరాల వ్యకి ్త 

అనుకుందాం. ధైర్యం చ్స ఏదైెన్ 

వా్యపారం చ్యాలని అనుకున్నారు. 

దానికి తగ్గ సమాచారానినా సమగ్రంగా 

స్కరించారు. ఎన్నా కోణాలలో ఆలో-

చించారు. అనినా విధామైెన పరిణా-

మాలను బేరీజు వేసకున్నారు. అనినా 

అవసరమైెన విధాన్లను కుష్ ణ్ణంగా 

పరిశీలించి ఉద్్యగానికి రిజైెన్ చ్-

యాలనుకున్నారు. అదృషటు ం కలస 

వచిచే మీరు వా్యపారంలో విజయం 

స్ధిస్్త మీ కలలు వరవేరడమే 

కదు, తరతరాలుగా మీ కుటుంబం 

అభు్యదయ మార్గంలో నడుస్త ంది. 

అలాకక, అపజయం పాలైతే పాతా-

ళానికి దిగజారుతారు. కుటుంబమే 

కషాటు ల పాలుగావచుచే. ఈ పరిసథా-

తులలో ఎందరో మీ శ్రయోభిలా-

ష్ల ముసగులో వనుకకు లాగే 

ప్రయతనాం చ్స్్త రు. జాగ్రత్తలు చ-

పపువలసన సమయంలో భయాలు 

చపుతారు. వారి స్చనలు, 

మాటలు విననా మీ మనస మిమమా-

లినా అడిగే ప్రశనాలు....

1) నీ నిర్ణయం సమంజసమేనే?

2) నీ లక్షం అస్ధ్యమైెనది కదా... 

నీ గమనంలో ఎదురయే్య సమస్య-

లు చాలా బలమైెనవి. వాటిని అధి-

గమించ్ ధైర్యం నీలో ఉననాదా?

3) చక్కగా ఉననా ఉద్్యగం వదిలేస 

క్రొత్త మార్గంలో తలియని రంగంలో 

అడుగు పటటు డం ఎంత వరకు 

సమంజసం

4) ఒకవేళ అందులో అపజయం 

పాలయితే... ఉననా ఉద్్యగమూ 

పోతుంది... మళీ్ళ ఉపాధికై ఎదురు 

చూస్్త  మరొకరి అడుగుల-

కు మడుగులొతా్త లి్సన అవసరం 

వస్త ంది.

5) ఇనినా సంవత్సరాలుగా నీవు దా-

చుకుననా సొముమా పోతుంది. ఉపాధి 

ప్రశనార్కమౌతుంది. నీపై ఆధార-

పడిన పిలలోల భవిష్యతు్త  ఆలోచిం-

చావా?

6) బాంకులకు కుదువ వటిటు న నీ 

ఆస్తపాస్త లు హరించుకు పోతే... 

ఈ వయసలో నీకు అనుకుననా 

ఉద్్యగం మళీ్ళ రాకపోతే జీవితానినా 

ఎలా స్గిస్్త వు?

ఇలా ఎన్నా ప్రశనాల రూపంలో అంత-

ర్గత భయం పలకరిస్్త... ముందుకు 

పోవడం స్ధ్యపడుతుందా? దీనికి 

పాలకురి ్త రామమూరి ్త
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బంధు మిత్రుల జ్డింపులు తోడైెతే 

పరిసథాతి ఎలా ఉంటుంది?

 నిజానికి అనిశిచేత సథాతి, 

తికమకలు, అనుమాన్లు, అభ-

ద్రతా భావనలు, అపనమమాకం 

ఇవే అంతర్గత భయానికి ఆప్త 

మిత్రులు. అసలే కోతి ఆపై కలులో  

త్రాగిందననాటులో గా ఉంటుంది. 

భయం మనలను ముందుగా తటిటు  

లేపుతుంది... పై భావనలు దానిని 

బలోపేతం చ్స్్త యి. అంతే కదు, 

ఇంతకు ముందు ఇలా ప్రయతినాంచి 

విఫలులైన వారి చరిత్రల సనిమాల-

ను మనకు చూపిస్త ంట్యి. అం-

తర్గత భయం చపుతుంది...

1) నీవుననా మండలం భద్రమైెనది 

(Safe Zone)

2) నీవు నడవాలనుకుననాది అని-

శిచేతమైెనది, అభద్రమైెనది 

(Uncertain & Unsafe Zone)

3) నీవు క్రొత్త మార్గంలో విజయం 

స్ధించావనే అనుకుందాము... 

దాని వలలో  నీకొచ్చే అదనపు ప్రయో-

జనం ఏమిటి?

4) నీ కిపపుటికే అవసరమైెన దాని 

కన్నా హెచుచేగా డబు్ ఉననాది. 

అధికరం ఉననాది. సమాజంలో 

పేరు ప్రఖా్యతులు ఉన్నాయి. ఇంక 

ఏమి కవాలని క్రొత్తదన్నినా కోరు-

తుననావు

5) కొత్తగా పూనుకుననా పనిలో కలస 

రాకపోతే... ఇబ్ందులు అపార-

మైెతాయి. నీకు నషటు ం వచిచేన్ నీ 

పనివారికి జీతాలివావాలి, ప్రభుతావా-

నికి పనునాలు కట్టు లి, బా్యంకులకు 

అపుపులు కట్టు లి.... ఇలా అవసరం 

లేని తలనొపుపులు అవసరమా? 

ఆలోచించు...

 దీని వలలో  కలిగే అనిసచేత 

సథాతిలో నిర్ణయం తీసకోవడం-

లో సపుషటు త కఱవవుతుంది. అను-

మాన్లు సకరాతమాక భావనల 

పరిధిని విస్తరింప చ్స్్త యి. అంత-

ర్గత భయాలు పడగ విపిపు బుసలు 

కొడతాయి. దానితో నకరాతమాక 

వైఖరి తిషటు  వేసకు కూరుచేంటుం-

ది... భయానికి బలానినా ఇస్త ంది.

 నిజానికి FEAR... అంటే 

False Evidence Appearing Real 

మాత్రమే. అది మరచి పోతే మన 

దారిలో FAIL కు మార్గం వేస్త ంది. 

..  FAIL అంటే First Attempt In 

Learning అనే విషయానినా మఱచి 

పతాము FAIL ను Failure గా 

మలుచుకుంట్ము. మనసలో 

నకరాతమాక వైఖరి విస్తరించడం వలలో  

Failure శశవాతతావానినా సంతరించు-

కుంటుంది. 

 ఒక న్యకుడు పదవిలో 

ఉననాంతకలం తనను ప్రజలు 

మరచిపోరనే భావనతో ఉంట్డు... 

ఒకస్రి ఓడిపోగానే ప్రజలు 

తనను మరచిపోతారనే నకరాతమాక 

భావనతో అడడేదారులలో ప్రయాణ-

స్్త  తన ఉనికిని చాటుకునే ప్రయ-

తనా చ్స్్త డు. అవాస్తవాలను ప్రచారం 

చ్యడం, చ్యలేని పనులను 

హామీలుగా ఇవవాడం లాంటి అవాం-

ఛనీయ సంగతులకు శ్రీకరం 

చుడుతాడు. అసహజ మారా్గ లలో 

తన ఉనికిని చాటుకునేందుకు ఏ 

మారా్గ నైెనైన్ వళ్్ళందుకు వనుదీ-



34 జనవరి  2021

యడు. ఇదంతా తాను గలవలేననే 

అంతర్గత భయం వలలోనే.

 కొందరు తమ అంతర్గత 

భయానినా గురి ్తంచి భయానినా అధి-

గమించ్ విధాన్నినా ఆలోచిస్్త రు. 

అందులో భాగంగా దానిని మచిచేక 

చ్సకునే విధాన్నినా ఆలోచిస్్త రు. 

అపజయం మనిష్ని ఉననా స్థా నం-

లోనే పాతిపటేటు స్త ంది. ఉననాత స్థా -

న్నికి వళ్్ళ అనినా మారా్గ లను మూ-

సవేస్త ంది. 

 ఓడిపోతామనే భయం ప్ర-

తిభావంతులను కూడా ప్రయతినాంచ 

నీయదు. ప్రయతనాలోపం కన్నా ప్ర-

యతినాంచి ఓడిపోవడం మంచిదనే 

ఆలోచనను రానీయదు. అంతర్గత 

భయానినా అధిగమించిన వారు, 

ప్రతిభాహీనులైన్, నైెపుణా్యలు 

లేకున్నా స్ధించాలనే తమ వైఖరి 

మూలంగా ఆయా రంగాలలో 

ముందుకు స్గిపోతారు. స్మర్యూం 

ఉననా యువతరం కూడా సవాళ్ళతో 

కూడిన ఉద్్యగాల వైపు చూపును 

పటటు కపోవడం శోచనీయాంశం. 

దానికి కరణం భయం తపపు మరేదీ 

కదు.

 చివరగా... ఉననాత పదవిలో 

ఉండ్ వ్యకు్త ల మనసలో ఈ 

భయానినా వలుగు చూడనిస్్త... 

వారి సృజన్తమాకత మరుగున 

పడుతుంది. సతవారమే ఉచిత ని-

ర్ణయాలు తీసకునే నైెపుణ్యం ని-

రీవార్యమౌతుంది. అంతర్గతంగా 

ఒతి్తడి పరిగి నకరాతమాక వైఖరిని 

సంతరించుకుంట్రు. స్ధించాల-

నే తపన ఆశయాలు చలాలో రి విఫల 

మన్రథులై (Frustration) నిస్్తజ-

మైెన జీవితానికి అలవాటుపడతా-

రు. వీరిలోని మానసక చైతన్య దీపి్త 

అటటు డుగు స్థా యికి చ్రుతుంది. 

 ఇదీ మనలో భయం 

చ్స్ విధవాంసం... న్ అవగాహన 

మేరకు.....

 భయానినా అధిగమించ్ం-

దుకు మారా్గ లు.....

   సహజంగా డబు్ లేకపోవడా-

నికి కరణం సంపద మీద మనం 

దృష్టు ని కేంద్రీకరించలేకపోవడం, 

అంట్రు. న్ దగ్గర అవసరానికి 

సరిపడ డబు్ లేదు అనుకుననాంత 

వరకు అది మన వద్దకు చ్రదు. 

ఎందుకంటే డబు్ లేదు అనే 

భావనకు మనసను పరిమితం 

చ్స్త న్నాము, కబటిటు . మన ఆలోచ-

నలనీనా దానికే పరిమితం చ్స్త న్నా-

ము. మనస దేనిని గూరిచే ఆలోచి-

స్్త దానినే ఆకరిష్స్త ంది. చిననాపుపుడు 

మనకు పద్దవారు తథాసథా  దేవతలు 

ఉంట్రు చడుకోరుకోకు అనే వారు. 

దానికి ఇదే కరణం. మన జీవిత ని-

రవాహణా కేంద్రం దేనికి పరిమితమైె-

తే దానినే ఆకరిష్స్త ంది. ఒక కలకటుర్ 

ఉద్్యగం రావాలని చిననాపిలలోవాడు 

లక్షం నిరే్దశించుకుంటే తను ఆ 

చదువుకు తయారయే విధానంలో 

భాగంగా తాను కలకటుర్ అయితే 

ఎలా ప్రవరి ్తస్్త డో అలా తన హావభా-

వాలు, మాటతీరు, ప్రవర ్తన్ పద్తి, 

వస్త్రధారణను కూడా మారుచేకోవాలి. 

అంటే తాను తన లకష్ యూనికి అను-

గుణంగా తన జీవన నిరవాహణా 

కేంద్రానినా నిరిమాంచుకోవాలి. ఆపుపుడ్ 
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లక్షం ఆకరిష్తమౌతుంది. ఆకరిష్త 

లకష్ యూనికి అనుగుణంగా ప్రయతనాం 

జరిగితే లక్షం సగమమౌతుంది... 

లేదా స్కరమౌతుంది. 

 ఇదే ఉదాహరణ భయానినా 

జయించ్ందుకూ పనికి వస్త ంది. 

ధైర్యం, స్హసం మన అంతర్గత 

బంధువులుగా ఊహంచుకోవ-

డం వలలో  భయం ప్రక్కకు ఒదిగి 

ఉంటుంది. నిజానికి ధైర్యం మనకు 

సహజాతం. భయమే అరువు దె-

చుచేకుననాది. చిననా పిలలోవాడిని 

చూడండి... పిలలోలు రండింటికే 

భయపడతారు... ఒకటి.. పద్దగా 

చపుపుడు చ్స్్త ఉలికి్కపడతారు... 

రండవది.. క్రిందికి చూస్్త భయప-

డతారు. ఆ రండింటికి తపపు మరి-

దేనికీ భయపడరని మానసక శ-

స్త్రజుఞా లు చపుతారు. మరి మనకు 

ఇనినా భయాలు ఎందుకు వచాచేయి. 

అంటే.. జాగ్రత్తల పేరుతో తలిలో దం-

డ్రులు, తోటిపిలలోలు, ఉపాధా్యయు-

లు, సమాజం, చుటూటు  ఉండ్ పరి-

సథాతులు... ఇవనీనా భయాలు మన 

మనసకు స్చనలుగా అందిస్్త -

వి. ఆ స్చనలు అంతరమానస్స-

లో ముద్రలుగా పడి ప్రతి నిత్యమూ 

సమాజం అందిస్త ననా స్చ-

నలతో మరింత బలోపేతమైె ఆ 

భయాలకు బంధీగా మారుతుంది. 

ఒక అయిదు సంవత్సరాల బాలుడు 

పామును పటుటు కొని ఆడుతాడు అదే 

ఇరువది సంవత్సరాల యువకుడు 

పామును చూడగానే పారిపోతా-

డు. కరణం వారి వారి మనసలకు 

పాము గూరిచే ఇవవాబడడే  స్చనల-

తో బలోపేతమైెన మన్ నిరవాహణా 

కేంద్రం మాత్రమే. అందుకే భయం 

స్థా నంలో "అభయానినా" ఊహంచు-

కుంటే భయం అభయంగా మారి-

పోతుంది. భయం పారిపోతుంది, 

అభయం నిలిచిపోతుంది. 

 మీకు తలిసనదే అయిన్ 

ఒక విషయానినా మరొక స్రి గురు్త  

చ్స్త న్నాను. ధా్యనం వలలో  మనస్స 

బలోపేతమౌతుంది. ధా్యనంలో ఏం 

జరుగుతుంది? మన మనస్స-

కు స్చనలు ఇచుచేకుంట్ము. 

ఏ విధమైెన స్చనలు ఇస్్త ము? 

సకరాతమాకమైెన స్చనలు 

ఇవవాడం జరుగుతుంది. ఆ స్-

చనలనే "అఫరేమాషన్్స" అంట్ము. 

ధా్యన్నికి కూరుచేననా సమయంలో 

ఒకస్రి ఇచుచేకుననా స్చనల-

ను అంతరమానస్స గ్రహంచి ఆ 

స్చనలు స్కరమయే్యందుకు 

అనువైన వాతావరణానినా కలిపుస్త ం-

ది. తదుపరి ధా్యనంలో నిరాలోచన్ 

సథాతిని పందిన మనస్స అంతకు 

ముందు ఇచుచేకుననా స్చనలను 

అమలు చ్స్ందుకు సననాద్మౌ-

తుంది. ఆ విధాన్నికి అవసరమైెన 

అనినా అంశలను ఆకరిష్స్త ంది. 

ఆ ఆకరష్ణ ఫలితంగా అనీనా మన 

ముందు ఆవిషకృతమౌతాయి. ఇది 

యోగాభా్యసంలో చపేపు అషటు  సద్ు-

లలో ఒకటి. 

 ---------

ధా్యనంలో ఇచుచేకోవలసన 

స్చనలు లేదా Affirmations....

1) భయం అనేది సహజాతం కదు, 

దత్తత తీసకుననాది మాత్రమే

2) దానిని ఈ క్షణమే నేను విడిచి ప-

డుతున్నాను

3) శవాస తీసకుంటూ... ఈ విధంగా 
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ఊహంచుకోండి... నేను తీసకునే 

ప్రతి ఉఛ్చేవైస న్లోని అణవణ-

వున్ ఆతమావిశవాస్నినా నింపుతుంది

4) శవాసను వదులుతూ... ఈ 

విధంగా ఊహంచుకోండి... నేను 

విడిచి పటేటు  ప్రతి నిశవాస న్లో 

ఉననా భయాలను ఆంధోళనలను 

బయటకు పంపిస్త ంది

5) ప్రతి నిశవాస భయానినా పారద్రోలగా 

ఆ స్థా నంలో ఉఛ్చేవైస ఆతమా విశవా-

స్నినా నింపుతుంది

6) ఇది నిరంతర ప్రక్రియగా న్లో 

స్గుతుంది

7) ఈ ఉఛ్చేవైస నిశవాసల వలలో  

భయం మరియు దానికి సంబం-

ధించిన అనినా నకరాతమాక భావనలు 

న్లో నుండి బయటకు వళ్్ళపోతు-

న్నాయి 

8) నేను కనులు మూసకోగా-

నే ఆ ప్రక్రియ ఆరంభమవుతుం-

ది.... దీనినే NLPలో Anchoring 

అంట్రు.

9) చక్కని నిరభుయ సథాతిలో న్ మనస 

చక్కని ఆలోచనలు చ్స్త ంది

10) ఈ ప్రక్రియ ఫలితంగా సమ-

గ్రత, సంయమనత, సృజన్తమాకత, 

సమభావన, సంపూర్ణత న్ ఆలోచ-

నలో అంతరాభుగమవుతున్నావి. 

 ఇలా ఎనినా మారులో  వీలైతే 

అనినా మారులో  అవకశం మేరకు 

మనసకు స్చనలు ఇచుచేకో-

వడం దావారా మనస మాలియై 

ఆ స్చనలను అమలు పరచ్ 

యంత్రాంగానినా సననాద్ం చ్సకుం-

టుంది. దీనితో బలోపేతమైెన అం-

తరమానస్స ఆ ఆలోచనలు స్కర-

మయే్య వాతావరణానినా కలిపుస్త ంది. 

 ఇపుపుడు... మీరు కొనినా ప్రశనా-

లు వేసకోండి... 

1) మీకుననా అత్యంత ప్రాధాన్యతాం-

శం ఏమిటి? వరసలో వ్రాసకోండి

2) ఎందుకు మీరు దానినే ఎనునా-

కుంటున్నారు

3) ఒకవేళ దానిని స్ధించ్ క్రమంలో 

మీకు అపజయం కలిగితే మీకు 

కలిగే నషటు ం ఏమిటి?

4) వాటిని స్ధించ్ క్రమంలో మి-

మమాలినా ఇన్నాళ్్ళగా భయానికి గురి-

చ్సన అంశలేమిటి

5) వాటిని ఎలా పరిష్కరించుకోగ-

లం

6) SWOT విశ్లోషణ చ్సకోవడం 

వలలో  ఉననాతమైెన ఆచరణాతమాకమైెన 

మార్గం తపపుక కనిపిస్త ంది

7) ఎవరైన్ స్చనలు ఇస్్త 

వాటిని మీ నిర్ణయానినా అమలు 

చ్స్ విధానంలో జాగ్రత్తలు-

గా తీసకోండి... అంతే కని అవి 

మిముమాల అదిగమించ్ విధాన్నికి 

అవకశం ఇవవాకండి.

8) దేనికైన్ సననాధం కండి... ఏ 

నిర్ణయమైెన్ అది మీరు తీసకునే 

నిర్ణయమే... మంచి చడులు మీ 

వ్యకి ్తగతమే.. మరొకరి ముద్ర వాటిపై 

లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసకోండి

9) ఈ విధానంలో మీలోని స్తబ్త-

ను గురి ్తంచి దాని నుండి బయటకు 

వచ్చే ప్రయతనాం చ్యాలి

10) స ్తబ్త తలుస.. దానిని అధి-

గమించాలి అంటే ఏ మీటను 

నొక్కలో మిమమాలినా మీరే బేరీజు 

వేసకోండి

11) సరైన సమయంలో సరైన 
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మీటను నొకడం దావారా భయానికి 

చక్ పటటు ండి

 భయం అనేది మనస 

యొక్క భ్ంతి రూపం మాత్రమే. 

భ్ంతికి ఒక పరిధి ఉంంటుంది. 

పరిధిని విస్తరిస్్త లేదా దాని పరి-

మితులు లయం చ్స్్త అది అప-

రిమిత మౌతుంది. అపరిమితమైెన 

మనస్సకు మరొకటి కనిపించదు... 

కబటిటు  భయం ఉండదు. 

 ఒక చిననా కథతో దీనిని 

ఇక్కడ ముగిస్్త ను.... 

 ఒకపుపుడు ఒక ఊరిలో 18 

సంవతా్సరాల ఒక యువకుడు 

ఉండ్వాడు. పరీక్షల ముందు ఏరపు-

డిన "భయానినా" తలగించుకునేం-

దుకు ఒకన్డు తండ్రి అనుమతితో 

ప్రక్క ఊరిలో సనిమాకు వళ్్ళ వస్త -

న్నాడు. చీకటి అయింది. ఒక్కడ్ 

నెమమాదిగా నడుస్త న్నాడు. తాను 

చూచింది టర్రర్ సనీమా... అదే 

పద్దది... రాత్రి 12 దాటింది. చుటూటు  

ఎవరూ కనిపించరు... నక్కల 

కూతలు కీచురాళలో శబా్ద లు తపపు ఏమీ 

వినిపించడం లేదు. నెమమాదిగా స-

నిమాలోని సంఘటనలు జాఞా పకం 

వస్త న్నాయి. ఆలస్యమవడం వలలో  

తండ్రి దండిస్్త డనే భయం... కనునా 

పడుచుకున్నా కనిపించని చీకటి. 

అలవాటయిన బండలో బాటపై నడు-

స్త న్నాడు. పురుగో బూచో వస్త ం-

దనే భయమూ ఆరంభమయింది. 

తన ఊరికి వళా్ళలంటే మరొక దారి 

ఉననాది కని అది చుటూటు  తిరిగి 

పోవాలి.. ఈ దారి వంట వళ్తే 

చాలా దగ్గర... తన ఊరి బయటకు 

వచాచేడు. అక్కడ దూరంగా ఒక 

పాత బావి ఉననాది... దానిప్రక్కనే ఒక 

పద్ద  మర్రిచటుటు  ఊడలు దిగి ఉననాది. 

చీకటిలో దాని ఊడలు జడలు విర-

బోసకుననా దయ్యం లాగా భయప-

డుతున్నాయి. ఆ ఆలోచన రాగానే 

భయం మరింతగా పరిగింది. 

తన ఊరిలో ఎన్నా కథలు ఆ బావి 

గూరిచే, మర్రి చటుటు  గూరిచే చపుపు-

కుంట్రు. ఎందరో ప్రేమికులు తమ 

ప్రేమ విఫలం కవడంతో ఆ చటుటు కు 

ఉరిపోసకున్నారని, అత్తల/ భర ్తల 

పోరు పడలేక మరందరో ఆ బావిలో 

దూకి ఆతమాహత్య చ్సకున్నారని... 

వారంతా దయా్యలయి ఆ చటుటు పై 

కపురం ఉండి వచి్పోయే వారిని 

తినేస్్త రని ప్రచారం ఉననాది. 

 

చుటూటు  తిరిగి పోతే దూరం 

అవుతుంది కని అది భద్రమైెన 

దారి. అతనిలో సందిగత్... The 

longer but safe route or the 

shorter but risky route? ఇది 

అతనిలోని డైెలమా. 

 అ త డా లో చి స్త న్నా డు . . 

దగ్గరి దారిలోనే వళతాను... ఏమ-

వుతుంది? భూతం వస్త ంది.. 

వస్్త... అలాగే రాకనూ పోవచుచే. 

అవకశలు సగం సగం... ఇంత 

రాత్రి భూతాలు కూడా మంచి నిద్రలో 

ఉండవచుచే కదా. కదు కదు.. 

భూతాలు పగలు నిద్రించి రాత్రి 

మేలొ్కంట్వి... ఏదైెన్ కనిపించ్ 

ఊరిని చ్రేందుకు వనికి్క వళీ్ళ 

దూరం దారిని పటుటు కుంటే 8 కిలో-

మీటరులో  నడవాలి. ఒకటి రండుఫ-

రాలో ంగుల దూరానికి 8 కిలోమీటరులో  

నడవడం బుద్ిహీనత... అందుకే 

ఏమైెన్ తవారగా హనుమంతుని 

ధా్యనిస్్త  పరుగుదీస ఆవైపు చ్రు-
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కుంట్ను అని ఆలోచిస్్త ... కొంత 

దూరం నడిచాడు. అక్కడ్ దారి 

సననాగా ఉంటుంది. అక్కడ్ భూతం 

ఉంటుందని అందరూ చపుపుకోవ-

డం జాఞా పకం వచిచేంది. అక్కడి నుండి 

తమ ఊరికి చ్రుకునేందుకు దారి 

వంకరటింకరులుగా ఉంటుంది. 

తనలో సందేహం, ఆహనం, 

భయం పరిగిపోతున్నాయి. ఒంట-

రితనం మరింతగా భయపడుతు-

ననాది. వనికి్క తిరిగి పోదామంటే... 

భూతం వనుకనుండి పటుటు కునే 

అవకశం ఉననాది. కబటిటు  వనుకకు 

పోలేడు. ముందుకు వళ్ళడం 

సమస్య.. ముందుకు నడవాలంటే 

సమస్య... ఆ సమస్య తనపై ఒతి్త-

డిని పంచుతుననాది. When you 

cannot go back and go forward 

great tension arises. That leads 

to great FEAR. 

 అతనలా ఆలోచిస్్త  

ముందుకు చూడగానే దూరంగా ఒక 

భూతం కనిపించింది. తలలోని బటటు -

లతో మెరిస్ కళ్ళతో... ఎదురుగుం-

డా దారి ప్రక్కన నడుస్్త  వళ్తుననా 

భూతానినా చూస్డు. ఆడుగులు 

పడకున్నా కనునాలు మూసకొని న్-

లుగడుగులు వేస కనునాలు తరిస్్త ఆ 

భూతం కనిపించలేదు... ఆశచేర్యం... 

భయం... అనుమానం.. ఆ భూతం 

ఎక్కడ? రామ రామ అనుకుంటూ 

ముందుకు అడుగు వేస్డు... మళీ్ళ 

కనిపించిన భూతమూ అడుగులు 

వేసంది. తాన్గాడు అదీ ఆగింది... 

అతను కదిలితే అదీ కదులుతుం-

ది... న్రు తడి ఆరిపోతుంది.. శకి ్త-

నంతా కూడదీసకొని "ఎవరూ" 

అంటూ అడిగాడు.. ఎదురుగుండా 

భూతమూ అడిగింది "నీవవరు"? 

అంత భయంలోనూ అతనిలో 

ఎక్కడో బుర్ర పనిచ్సంది. ఆ 

గొంతును గురు్త పట్టు డు... తన 

ఊరిలో వా్యపరం చ్సకునే శెటిటు గారి 

గొంతది. శ్టిటు  తన వా్యపారానినా ము-

గించుకొని వస్త న్నాడు.. ఆ సథాలం-

లోకి రాగానే ఒక కుక్క తన నడడేగిం-

చింది. అందుకే శెటిటు  ఆగిపోయాడు. 

వనుకకు చూస్్త ఈ పిలలోవాడు. పి-

లలోవాడిని శెటిటు  భూతమనుకుంటు-

న్నాడు... శెటిటు ని పిలలోవాడు భూతమ-

నుకున్నాడు. ఇరువురూ కలిస్రు... 

ఇంతవరకు వారిలో ఉననా Illision 

became Illumination... భ్ంతి 

వలుగుగా మారింది... సత్యము 

అవగతమయింది. సత్య వికసం 

భయానినా పారద్రోలింది. 

 యదార్ానినా అవగాహన 

చ్సకుంటే... భయం పారిపో-

తుంది. ఇపుపుడు ఇరువురూ మంచి 

స్నాహతులైన్రు. ఈ యువకుడు 

ఆ శెటిటు గారికి వా్యపార లక్కలు చూ-

చిపట్టు డు.. శెటిటు  అతని చదువుకు 

అవసరమైెన డబు్ సరు్ద బాటు 

చ్స్డు. ఇరువురు పరసపురాధారిత 

స్త్రంపై లాభపడాడే రు. Unknown 

is not danger alone but is also 

full of opportunities... భయం 

వలలో  అవకశలను కోలోపుతాము.. 

ఈ సతా్యనినా అవగాహన చ్సకుంటే 

భయానినా పారద్రోల గలము.

 న్కు భయం అంటే మా 

చిననాపుపుడు మా తాతమమా ఈ కథ 

చపేపుది. కకపోతే కొనినా న్ 

జ్డింపులు.
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     తను నటించిన తలి చిత్రం 
పేరునే తన ఇంటి పేరుగా మా-
రుచేకుననా జానకి గొపపు నటి.  
షాహుకర్ జానకిగా ప్రసద్ి-
గాంచిన శంకరమంచి జానకి 
అలన్టి రంగసథాల, సనీ కథాన్-
యిక. తలుగు, తమిళ, కననాడ, 
మలయాళ, హందీ  భాషలోలో  
సమారు 400 సనిమాలోలో  
నటించింది. ఇందులో సమారు 
200 కి పైగా కథాన్యికగా 
నటించింది. ఈమె రేడియో న్-
టికలదావారా తన నటప్రస్థా నం ప్రా-
రంభించింది.  తలుగు, తమిళ 
భాషలోలో  ఎన్. టి. రామారావు, 
అకి్కనేని న్గేశవారరావు,  ఎం. 
జి. ఆర్., శివాజీగణేశన్ లాంటి 
ప్రముఖ కథాన్యకుల సరసన 
కథాన్యికగా నటించింది.
            జానకి 1931 వ సంవత్సరం  
డిస్టంబర్ 12వ తేదీన రాజమం-
డ్రిలో జనిమాంచి, అక్కడ్ పరిగింది. 
తండ్రి టి. వంకోజిరావు పేపర్ 
పరిశ్రమలో నిపుణలు. ఈయన 
ఇంగాలో ండ్ లో మూడ్ళలోపాటు 
పేపర్ మా్యనుఫ్కచేరింగ్ అండ్ 
కమికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివారు.  
జానకి తలిలో గారి పేరు శచీదేవి. 

జానకి అస్్సం లోని గౌహతిలో 
మెట్రికు్యలేషన్ వరకు చదివారు. 
అనంతరం ఆరిజ్న్ విశవావి-
దా్యలయం ఆమెకు గౌరవ డాకటు-
రేట్ ప్రదానం చ్స్రు. ఆమెకు 

15 సంవత్సరాలకే, 1947 వ సం-
వత్సరము లో శ్రీ శంకరమంచి 
శ్రీనివాసరావు గారితో వివాహం 
జరిగింది.
          జానకి బాల్యం నుంచీ అనేక 

పోడూరి  శ్రీనివాసరావు

షాహుకర్ జానకి
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రంగసథాల  న్టకలలో కూడా 
నటించింది. తన 11 వ ఏటనే 
రేడియోలో ఒక తలుగు కర్యక్ర-
మంలో పాలొ్గ ంది. తను నటించిన 
మొటటు మొదటి చిత్రం షావుకరు-
తో ఆమె ఇంటిపేరు కస్్త  'షావు 
కరు'గా మారిపోయింది. 1950 
లో  విజయా ప్రొడక్షన్ వారు ని-
రిమాంచిన చిత్రం షాహుకరు. 
అపపుటి ప్రముఖన్యకులందరి 
సరసన నటించింది. జానకి 385 
తలుగు, తమిళ, కననాడ చిత్రా-
లోలో నూ, 3 హందీ చిత్రాలోలో నూ, 
1 మలయాళం సనిమాలోనూ 
నటించింది. ఈమె అనేక పుర-
స్్కరాలను పందింది.
     కథాన్యకి కృష్ణకుమా-
రి ఈమెకు సవాయాన్ చలలోలు. 
జానకి సత్యస్యిబాబా భకు్త రా-
లు.జాతీయ ఫిల్మా అవారుడే లకు, 
తలుగు సనిమా అవారుడే లకు 
కమిటీలో జూ్యరి సభు్యరాలిగా 
పనిచ్సంది.
      ఈ దిగువ తలిపిన సనిమాలు, 
జానకి నటించిన చిత్రాలోలో  కొనినా 
ప్రముఖమైెనవి, ఆమెకు పేరు త-
చిచేపటిటు నవి.
     షాహుకరు, పిచిచే పులలోయ్య, 
కన్్యదానం, వద్దంటే డబు్, రో-
జులుమారాయి, కన్్యశుల్కం, 
న్గుల చవితి, జయం మనదే, 

ఏది నిజం, చరణదాస, పాండు-
రంగమహత్యం, భలేబావ, భాగ్య-
రేఖ, ఆలుమగలు, ముందడుగు, 
రేచుక్క పగటిచుక్క, శ్రీ వేంకటే-
శవార మహత్యం, బాటస్రి, మం-
చిమనసలు, పంచినప్రేమ, 
పంపుడు కూతురు, సవతికొ-
డుకు, డాకటుర్ చక్రవరి ్త, మంచి 
కుటుంబం, భామా విజయం, 
అక్కచలలోలు, రామరాజ్యంలో 
రక ్తపాతం, సమాజానికి సవాల్, 
రంగూన్ రౌడీ, తాయారమమా 
బంగారయ్య, గోపాలరావుగారి 
అమామాయి, కృష్ణ గారడీ, సంస్రం 
ఒక చదరంగం, మురళీకృష్్ణ డు, 
సవారకలపున, గీతాంజలి, మేడమ్, 
శుభాకంక్షలు, దేవి, హే రాం, 
సౌఖ్యం, బాబు బంగారం..... 
మొదలైనవి.  
      వీటిలో, షాహుకరు, వద్దంటే 

డబు్,  రోజులు మారాయి, కన్్య-
శుల్కం, ఏదినిజం, మంచిమ-
నసలు, డాకటుర్ చక్రవరి ్త, మంచి 
కుటుంబం, అక్కచలలోలు, తాయా 
రమమా బంగారయ్య, సంస్రం 
ఒక చదరంగం  మొదలైన సని-
మాలలో జానకికి మంచి పాత్రలు 
లభించాయి, జానకికి మంచి 
పేరు సంపాదించిపట్టు యి.
      తమిళన్డు ప్రభుతవాం వారిచ్ 
కలైమామణ బ్రుదు పందింది. 
ఉత్తమ సహాయనటిగా నంది 
బహుమతులు పందింది. 89 
సంవత్సరాల వయసలో ప్ర-
స్త తం జానకి బెంగళూరు లో 
నివాసము ఉననాటులో గా తలు-
స్త ంది. తలుగు చలనచిత్రసీ-
మకు లభించిన ఒక మంచి నటి 
జానకి.
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  రాజు అతనిని విచారించి అతడ్ 
రాజ్యంలోని అనినా దంగతన్ల-
కూ ద్పిడీలకు  కరకుడని రు-
జువయా్యక అతడికి మరణ శిక్ష 
విధించాడు.
     అదితలిస మాధవుడు తాను 
జపించ్ రామన్మానినా జపిస్్త నే 
రాజ సభకు వళ్ళడు. 
 మహారాజు అతడిముఖంలోని 
వలుగు చూస" మహానుభావా! 
ఎవరు మీరు?" అని అడిగాడు.
 దానికి మాధవుడు  "మహారాజా! 
తమరు రాజ్యమంతా చపిపుంచ్   
పురాణ శ్రవణాలువిని రామన్-
మామృతం లోని మాధురా్యనినా త-
లుసకుననా వాడిని. మీరు మరణ 
శిక్ష విధించిన గంగులు మా 
తండ్రి.మహారాజా! భగవం తుడు 
తన న్మానినా జపించ్వారిని క-
పాడుతాడని పురాణ పండితులు 
చపాపురు.మరిన్తండ్రిని వదిలే 
యండి. ఇహనుంచీ ద్ంగత-
న్లూ, ద్పిడీలు చ్య కుండా 
తమ నగర ముఖ్య దావారానికి క-
పలాదారుగా నియమించి తగిన 
భత్యం ఇపిపుంచండి.ఆయన 
దంగతనం చ్సన ధనమంతా 
తమరే తపిపుంచి ఎవరిది వారికి 
ఇవవాండి. న్ మనవి అలకిం-
చండి" అని కోరాడు. మహారాజు 
అంగీకరించి గంగులును వది-
లేశడు. గంగులు పరుగున-
వచిచే కుమారుని ఆలింగనం 
చ్సకుని  "బ్డాడే ! నీరామన్మం 
న్ప్రాణాలను కచింది. నేనూ 
రామన్మం జపిస్్త  ముఖ్య దావా-

రానికి కపలాగా ఉంట్ను."అని 
మహారాజుకునమస్కరించాడు. 
చూశవా! కుమారీ! రామన్మ 
జపంతో దంగ కుమారుడైెన 
మాధవుడు బాగా విదా్యభా్యసం 
చ్స ఒక గొపపు పండితుడైెన్-
డు తండ్రినికపాడాడు.అది శ్ర-
ణఫలితం. "అనగానే "బామామా! 
స్పర్. మిగతావి చపా్త వా! మరి" 
అంది. 
"తపపుకుండా చపా్త ను.  కస్త 
విరామం తరావాత" అందిబామమా.   
                   మొదటిదైెన శ్రవణం 
సమాప్తం. 

                 కీర ్తనం. 
   "రండవది కీర ్తనం కుమారీ!" 
   " అంటే ఏంటీ బామామా!"
 "చపా్త ను వినుమరి అంటూ కొ-
నస్గించింది"బామమా భానమమా.

నవవిధ భకు్త లు

ఆదూరి హైెమవతి

         ‘కకుటూరు అనేగ్రామం-
లో చిననాచితక వా్యపారులు 
ఉండ్వారు. అది అటు పటనామూ 
కదు, ఇటు పలేలోకదు. అక్కడి-
నుండీ పక్కనే ఉననా నగరానికి 
వళ్్ళ, వారు వారానికీ, పదిరోజు-
లకు ఒకమారు  తమ వా్యపారా-
నికి కవలి్సన సరుకులనీనా తచుచే 
కుని, తమకు రావలి్సన లాభం 
కలుపుకుని అముమాకునేవారు.
వారు సమారుగా పది మంది 
కలస నగరానికి వళ్్ళ సరుకులు 
కొనుకు్కని అంతా ఒకరికొకరు 

స్యంగా అదె్ద  బండలో మీద సరు-
కువేసకుని తచుచేకునేవారు.
      వళ్్ళపుపుడు స్ధారణంగా అడ్ద -
దారిన కలి నడకన అడవిదారిన 
వళ్్ళవారు. అలా వళ్తే గంటలో 
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నగరం చ్రవచుచే. బండిబా-
టలో వళ్తే మూడు గంటలు 
పడుతుంది. అది చుటుటు దారి. 
ప్రాతుః కలంలోనే స్ర్యదయం 
వేళ కదలి అంతా నగరంచ్రి 
సరుకులు కొని బళ్ళమీద వేస 
కుని స్యంకలానికి వచ్చేవారు. 
బళ్ళబాట చుటుటు దారని నడిచి 
వళలోనే ఇషటు పడ్వారు. 
 కలమంతా ఒకేరీతిలో స్గితే 
మానవుడు తానే మహనీయు-
డిననీ,భగవంతుడిననీ, తనకు 
ఎదురే లేదని భావిస్్త డు కదా-
!అందుకే  ఆ అడవి బాటలో ఒక 
దగల గుంపు వచిచే చ్రిందనీ  
ఆబాటనవళ్్ళవారిని ద్పిడీ చ్-
స్త ననాదనీ గ్రామస్త లు చపుపుకో 
స్గారు.
  ఐతే ఆదారిన వళ్తే తవారగా వ-
ళతామని అటు వళలోనే ఇషటు పడ్-
వారు.
ఒకరోజున పదిమంది వా్యపా-
రులు, సరుకులు కొనను కవ 
లసన ధన్నినా తీస కుని బయలే్ద 
రారు నగరానికి. బయలే్దరేముం-
దు ఆఊరిలోని విషా్ణ లయంలో 
నమస్కరించుకుని, మొకు్కకుని 
వళ్ళడం వారికి అలవాటు. 
 ఆరోజు బయలే్దరిన వారికి అక్కడ 
మాఘ పురాణం  ఉదయా-
నేనా జరుగుతుండట్న కొది్దస్-
పు విని రాహుకలం వళ్్ళనత-
రావాత బయలే్దరుదామని అక్కడ 
కూరుచేన్నారు. పురాణ శ్రవణం  
జరుగు తుననాది.   
       పురాణం బ్రాహమాణడు 
"అయ్యలారా! భకి ్తమారా్గ లనినాం-

టిలోకీ కీర ్తనం బహు తేలి కైనది. 
మన స్రా! భగవన్నామానినా, 
మీకు ఇషటు మైెన న్మానినా,పలు-
కుతూ అంటే కీరి ్తస్్త  ‘హరేరామ 
హరే రామ- రామరామ హరే 
హరే, హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ 
హరేహరే' అనే చిననా వాక్యల నైెన్ 
సరే పలుకుతూ వళ్తే ఏ ఆపదా 
రాదు.  కనుక భకు్త లారా! మీలో 
ఎవరైతే 40 రోజులపాటు ఈ దీక్ష 
తీసకుని ఈ కీర ్తనం చ్యను  
ఇషటు పడతారో వారు వచిచే, ఈ ఎర్ర 
తువావా లు తీసకుని తలకు కటుటు -
కుని, ఈ న్రింజరంగు  తువావాలు 
తీస కపుపుకుని, ఈ దీకష్ కంకణం 
కటుటు కుని, 40 రోజులు దీక్షబూ-
నండి. మీరేమీ మీపనులు మా-
నుకోనక్కర లేదు. మీపనులు 
తోట పన్, కూలిపన్, పలం  
పన్, మరొకట చ్సకుంటూ-
నే మనస్సలో ఈ న్మ కీర ్తనం 
చ్సకుంటూ ఉండవచుచే. 
ఎవరు దీనికి ఇషటు పడతారో వారు 
వచిచే ఈ దీకష్  కంకణం కటుటు -
కోండి" అని పిలుపునిచాచేడు. 
మన పది మంది వా్యపారులూ 
ఒకరి ముఖం ఒకరుచూసకుని 
వారి భావాలు పరసపురం  అర్ం 
చ్సకుని   ముందుగా వళ్్ళ  దీ-
కష్ కంకణాలుకటిటు ంచుకుని, భగ 
వంతునికి నమస్కరించుకుని 
బయలే్దరారు.
ఎక్కడైెతే భజనలు జరుగుతా-
యో అక్కడ వా్యపారాలూ స్గు-
తాయికదా! ఆలయం బయట 
చిరు తలు అమేమా అంగడి చూస, 
అంతా తలో చిరుతల జతా కొ-
నుకు్కని వారిధన్నినా తలపాగాలో 

పటుటు కుని, కటుటు కుని, కీర ్తనచ్స-
కుంటూ అడవిదారిలో స్గారు. 
అడవిమధ్యలోకి వళ్లోసరికి అక్క 
డు ననా పద్ద  మఱ్ఱి  చటుటు మీద-
నుంచీ నలు గురు దంగలు దూకి 
వారి  దగ్గరి ధనం ద్చుకోవా ల 
నే భావనతో వచిచే, వారి కీర ్తన 
విని, వారి దుస్త లు చూస 'ఓహో 
వీరు భకు్త లు దీక్షబూని ఏద్ ఆల 
యానికి వళ్ తున్నారనుకుని 
పక్కనే నిలుచేని వారి భజన కీర ్తన 
వింటూ వారిని ఏమీ చ్యక వ-
ళలోనిచాచేరు.
  వారు కీర ్తన చ్సకుంటూ 
ధైర్యంగా నగరానికి చ్రి తమ 
వస్త వులు కొనుగోలు చ్సకుని 
అదె్ద  బండలో లో స్యంకలానికి 
తమ ఊరు చ్రారు.ఊరోలో  అంతా 
గోలగా ఉండటం తో ఏంట్ 
అని విచారించగా,వారి తరావాత 
అడ్దదారిన నగరానికి బయ 
లే్దరిన వా్యపారులను దంగలు 
కొటిటు  ద్చు కున్నారు, వారికేక-
లు విని ఊరివారు వళ్్ళ వారిని 
బండిమీద తచిచే  వైద్యం చ్స్త -
న్నారుట.  ఆపదిమంది వా్యపా-
రులూ తాము కీర ్తన చ్సకుంటూ 
వళ్ళడం వలన ఎలా ఆపదత-
పిపుంద్  తలు్సకుని ఆనందించి 
తమ జీవితాంతం కీర ్త న కొనస్-
గిస్్త  హాయిగా జీవించారు.
"ఇదమామా కుమారీ ! కీర ్తనచ్య-
డం వలన లాభం."
"బామామా! మరి తరావాతది చపా్త వా!" 
అందికుమారి.
"తపపుక చపా్త నమామా!" అంది 
బామమా భానమమా.   
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీమాయ  కధ 

     (గత సంచిక తరువాయి)

     సంవత్సరానికో స్రి వచిచే, ఓ 
న్లుగు రోజులుండి, అందరికీ 
విన్దానినా పంచి, విసమాయానినా 
కలిగించి, కధలు, గాధలు చపిపు, 
అలరించి పోయే అతిథి 'బీగాల 
స్యిబు'. ఈయన పేరు ఎవరికీ 
తలియదు.

              బీగం చవులు పోయిన 
బీగాలకు కొత్త బీగం చవులు 
తయారుచ్స ఇస్్త డు. ఇది 
అతని వృతి్త. కనీ ప్రవృతి్త మాత్రం 
స్యంకలం పూట రకరకలైన 
కథలు చపిపు ఊరిని అలరిం-
చటం. ఈ మనిష్ మాట, తీరు, 
రూపం ప్రతే్యకంగా ఉంట్యి. 
సననాగోలుగా, ఎతు్త గా బీగాల 
సంచి భుజాన వేసకుని వక్క, 
ఆకు, పగాకు నమిలి నమిలి 
ఎర్రబారిన న్రు, పళ్్ళ. ఇవనీనా 
ఒక ఎత్తయితే... ఈయన 
చవులు మాత్రం డొపపులాలో -
గా పద్దవిగా వుండి ముందుకు 
వంగి ఉంట్యి. ఊరిలో పద్ద  
చవులుండ్ వారిని ఏడిపించా-
లంటే ... 'బీగాల స్యబు' అని 
పేరు పటేటు వారు. 
  ఈయన వృతి్త కంటే ప్రవృతి్త-
కే ఎకు్కవ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవా-
రు ఊరిజనం. ఎవరి ఇంటలో నైె-
న్ భోజనం పడితే తింట్డు. 
లేకుంటే ఆరుబయట, పద్ద  
అరుగు మీద, రామాలయం 
ప్రహరీ గోడకు ఆనుకుని కూరుచేని 

కథలు చపపుటం ప్రారంభిస్్త డు. 
 కథల నిండా ఎపుపుడూ ఊరిజనం 
వినని రారాజులు, మహారాజులు, 
వారి అందచందాలు, శరీర సౌష్ఠ -
వాలు, వారి అలంకరాలు, ఆభ-
రణాలు, సౌభాగ్యం, విలాసవం-
తమైెన జీవితం, పౌరుష గాథలు, 
ధన ధాన్య రాసలు, భూగరభుం-
లో వాళ్్ళ దాచిన బంగారం, 
వండి ఆభరణాలు, పటుటు  వండి 
జరీ చీరలు, వాళ్్ళ రాసకునే 
పౌడరులో , స్టంటులో , పనీనాటిస్నాన్-
లు, పంచ భక్ష పరమాన్నాలు ... 
అంతా కళ్ళకు కటిటు నటుటు  చబుతూ 
ఉండ్వాడు.  
       కథ వింటుననాంతస్పూ 
శ్రోతలు వేరే లోకంలో విహరి-
స్్త  .... తాము కూడా ఆ కథలో 
భాగస్వాములై ... ఆ పిండివం-
టలు ఆస్వాదిస్్త ... ఆభరణా-
లు ధరిస్్త  ... నిజ జీవితాని-
కి దూరంగా ... తమను తాము 
పాత్రలోలో  ప్రవేశపటుటు కుని ఆనం-

దించ్వారు. నిజజీవితంలో రాగి 
సంగటి, 'బటనవ్రేలి దరువు' 
తపపు వేరే భోజనం ఎరుగని జనం 
ఈ కథను ఆస్వాదించటంలో 
ఆశచేర్యం లేదు కదూ! ఇదే కూర, 
పపుపు, చారు ... అంతందుకు 
పంచభక్ష పరమాననాం .... 
   సంగటి చ్సకుంట్రు. 
అందులోకి కూర ఉండదు. 
అపుపుడ్ అంగడికి పోయి ఒక 
'బటుటు 'కు చింతపండు, ఎండు 
మిరపకయలు, తలలోగడడేలు త-
చుచేకుంట్రు. ఎండు మిరప-
కయలను ఉడుకు బూడిదలో 
ఉంచి ... చింతపండును పళలోంలో 
వేస బటనవ్రేలితో నలుపుతూ 
... బూడిదలో కలిన మిరపక-
యలినా, తలలోపాయలినా, చింత-
పండును, ఉపుపును పళలోంలో ఒక 
మూలన వేస బటనవేలితో ని-
లుపుతారు. 
                         (ఇంక వుంది)
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భాగవతులతో అనుబంధం

    స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా జనమాతుః 

ఏ కులంలో అవతరించినవారైన్ 

భగవంతుని పటలో  భకి ్తతో భగవత్ 

సంబంధీకులుగా గురి ్తంపబడ్వారు 

భాగవతులు. వీరితో అనుబంధం 

వలలో  మోక్షంతో సహా సకల కోర్కలు 

నెరవేరుచేకోవచుచే. వీరిపటలో  దేవాషం 

తో, స్వార్ంతో అపచారం చ్శమా 

నశిస్్త ము. 

 తిరుకు్కరుంగుడి కేష్త్రమునకు 

కొంత దూరంలో ఛండాలకులంలో 

అవతరించిన కౌశికుడు అనే మహా-

భకు్త డు నివసస్త న్నాడు. ఇతడు 

అడవిమార్గం గుండా గుడికి తానూ 

పంచముడననా భావముతో తగినంత 

దూరంగా ఉండి, తన వీణాగానంతో 

స్వామివారిని మేలుకొలిపి ఎవరికం-

ట్ పడకుండా తలలోవారేసరికి ఇంటికి 

చ్రేవాడు. తిరుకు్కరుంగుడి ఒక 

దివ్య దేశం. ఇచచేటి మూలవరుల-

ను వైష్ణవ నంబ్ అని, ఉత్సవరులను 

సందర పరిపూర్ణన్ అనీ, అమమావా-

రిని కురుంగుడివలిలో  తాయారు అనీ 

పిలుస్్త రు. ఇక్కడ స్వామి తన భకు్త -

లకు మూడు సథాతులలో దర్శనం 

ఇస్్త రు. 1) నిన్ద నంబ్ (నిలుచుననా 

మూరి ్త), 2) ఇరుందనంబ్ (కూరుచే-

ననా మూరి ్త), 3) కిదండనంబ్  (శయ-

నించిన మూరి ్త). అంతే కదు, ఈ 

స్వామిని కురుంగుడి నంబ్, వైష్ణవ 

నంబ్, తిరుపాపుర్ కడల్ నంబ్, 

మలై మేల్ అని కూడా పిలుస్్త రు. 

ఈ కేష్త్రంలో వామనుడు నివసంచి-

నందున కురుంగుడి సద్ాశ్రమమని 

పేరు వచిచేంది. బలి చక్రవరి ్త నుండి 

వామనుడు మూడు అడుగుల 

దానం కోరుకుని ఒక అడుగుతో 

భూమిని అంతా కొలిచి,  రండవ  

అడుగుతో ఆకశనినా కొలుస్్త  

ఉండగా బ్రహమాదేవుడు ఆ పాదానినా 

కడుగుతుననా సమయంలో కొనినా 

నీటి బ్ందువులు ఈ కేష్త్రంలో పడి, 

శిలమారు అనే నదిగా మారి దకిష్ణ 

సంధు నదిగా కీరి ్తంపబడుతోంది. 

న్రాయణడు నరునకు తిరు-

మంత్రం ఉపదేశించిన చోట బదరీ 

కేష్త్రం. రామానుజులు తిరుకు్కరుం-

గుడి కేష్త్రానికి వచిచే స్వామిని స్విం-

చాలని వస్్త, ఆ స్వామి వడుగ నంబ్ 

రూపంలో రామానుజుల శిష్్యనిగా 

చ్రి దవాయమంత్రానినా వేదస్రానినా 

గ్రహంచినందున  దకిష్ణ బదరి గా 

గురి ్తంపబడుతోంది. 

        (ఇంక వుంది)

        శ్రీవేంకట్చారు్యలు
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1 1  2    3    5

4 5    6    6

   7 8      10 9

  10    11 12

      

13    14

   15   16 16 17 17

18    18 19

  19 20    

        గడి - నుడి చాగంటి  కృష్ణకుమారి

స్చనలు:                                                        నిలువు:
2. నిండు పుననామి చంద్రుడు ( 4)
3. పళ్్ళవారు నడిచ్ నడక (2)
4. పరుగులో బాగా  ఎకు్కవ నీళ్లో  కలిపి  
గిలకరిచు ? (7)
5. నడి సముద్రములో నడి రాత్రి ప్రయానిస్త -
ననా  వారంతా  ఆ వయస్స లో నుననావారే (2)
పైనుండి కిందకి
6. సఫూటముగా  కనపడు తలాలతో  ఏరపు-
డితే  ఆ   స్ఫూటికలను--- --- స్ఫూటికలు 
అంట్రు    (automorphic crystals)
ఉదాహరణకి  పైరైట్ సఫూటికలు ,  మంచు 
సఫూటికలు  అలా ఏరపుడుతాయి. (7) 
7.ఇనుప రేకు  ఒక కర్రకు బ్గించి ఉననా చ్తి 
పనిముటుటు ప్రధానంగా వ్యవైస్యదారులు 
వాడుతారు(2) 
11.-  -- పండితే కరువు తీరుతుంది (2) 

పైనుండి కిందకి 
 12. బలలోము ,  జావలిన్  (3) 
13. తలుపులకు బందులు  వుంట్యిక-
దా! వాటిలో  వ్డొచిచేనదానిని  రా రమమాని 
పిలువు. అదే  రక్కలు చపుపుడు చ్స్్త  వస్త ంది 
(పైనుండి కిందకు ) (3)
14. శస్త్రీయ న్మము Cuminum cyminum 
(4) కిందనుండి పైకి
16. చరకు నుండి రసం తీసన తరువాత మిగి-
లిపోయేది (2) కిందనుండి పైకి
17పంచపాండవులందరంటే మంచం --- లాగ 
ముగు్గ రు అని రండు వేళ్్ళ చూపాడట !(2) 
(కిందనుండి పైకి)
18. లేహ్యము (2) (కిందనుండి పైకి) 
19 బావ ని పిలువు .(2) 
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స్చనలు:                                                         అడడేము:

1. వనకకు తిరిగి రావడము, ఉ దాహరణ:  పునర్జరమా,గో-

డకు కొటిటు న బంతి వనకకు రావడం (7)

5.రండు ఎదు్ద ల మెడ మీద ఉంచ్ కర్ర తిరగబడింది (2)

7. కీష్రము (2) వనకనుండి ముందుకి(2)

8   చంద్రుడు (3) 

9 వయస(2) 

10. ఫలితాలను గమనించడానికి రస్యన ప్రయోగం-

లో  మారుచే కొంటూ ప్రయోగాలు చ్సీ చూస్  ఉషో్ణ  గ్రత, 

గాడత వంటి రాశి ని  ఇలా అంట్రు ( variable )(4) 

11. దికు్క (2) 

13 .మచచేల జింక(2) 

14నుననాగా పడవుగా స్థా పాకరం లో వుండ్ ఒక కర్ర 

పరికరం. స్్కలు లాగే దీనిని కూడా  తలలో  కగితాలలో 

రూళ్లో  గీయడానికి, వాడవచుచే(వనకనుంచి 

ముందుకి)( 4) 

15."స్రా్కపిటు స్ స్్కబీ"(Sarcoptes scabei) 

పరాననా జీవి వలలో  వచ్చే అంటు వా్యధి(వనకనుం-

చి ముందుకి)(2)  

16. పేసరిడ్ కుటుంబానికి చందిన చిననా పకిష్  

శస్త్రీయ న్మం: Passer domesticus(3) 

17--తాపాలు  మానిపరసపురం క్షమాగుణం అల-

వరుచేకోగలిగితే మానవ  సంబంధాలు  మెరుగు 

పడతాయి(2)

19 బాల రస్ల స్ల నవ పలలోవ కోమల కవ్య 

కన్య లో వుననాద్  తిరగబడడే  పత్రిక  .(2)

20. సముద్రములో నివసంచ్ జీవాలు (7)   

డిస్టంబరు  నెల  గడి -నుడి  సమాధాన్లు  

    స     లవా      ర్      కోలో      రై    డ్     ఢో      క

      లపు     ఉ      లి     ర్

    డ్     లైపై      స 7     ప్ర      ఆ     కేటు     న్

   క్సయ్ 9     కం     చ     న      డ

    న్     నే     న్     లి      క    ద      యా

     మో     ఘా     త    ము     క్సయ్

    న్     టే    పం     ము     క్రో      మైె     డ్

   ర్      పు     వా     మి

    క     ఫీ     ట్     లైపై    స     యం      రి     బే
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తుమూమారి రాం మోహనరావు

లలిత గీతాల తృష్ణ-డా.వడ్డేపలిలో  కృష్ణ 

   అంట్రు దాశరథి లలిత గేయ 

,సనీ గీత రచయిత డా.వడ్డేపలిలో  కృష్ణ 

గురించి.

     "ఏళలో తరబడిగా,ఎనెనాన్నా 

గీతాలను రాశులుగా పోస్త ననా నిత్య 

వికచ ప్రతిభామూరి ్త డా.వడ్డేపలిలో  

కృష్ణ. అని అంట్రు  సన్ర వీరి 

గురించి ఆయన లలిత గీతాల 

పరిశోధనగ్రంథానికి ఆమోదం ప్ర-

కటిస్్త . పాట న్డిని కుష్ ణ్ణంగా త-

లుసకుననా పరిశోధన  ప్రవీణతకు  

ఈ గ్రంథం నిలువుటద్దం అంట్రు 

అదే లేఖలో.

     అలాగే అకి్కనేని నటించిన ‘పిలలో  

జమీందారు’కోసం రాసన గీతం

“ నీ చూపులోన విరజాజి వాన్

ఆ వానలోన నే తడిస్న్ హాయిగా” 

అనే పాటను ప్రస్్త విస్్త  ఏయన్నార్ 

వడెడేపలిలో ని ప్రస్త తించటం ఆయన 

ప్రతిభా శల్నతకు తగిన ప్రశంస.

 బహుముఖీనమైెన ఈయన 

స్హత్య వికస్నినా ఎంతో చక్కగా 

వింగడించారు బ్.ఎస్.రాములు 

మాజీ తలంగాణ తలి బ్.స.కమిషన్ 

ఛైెరమాన్ ఆయన స్హత్య సవారో్ణత్సవ-
సంచికలో.

    వృతి్త రీతా్య తంతి తపాలా శఖలో 

ఉద్్యగం చ్స పదవీ విరమణ చ్సన 

వడ్డేపలిలో ,అటు ఉద్్యగం చ్స్్త నే 

స్హత్య పరంగా అంచలంచలు-

గా ఎదిగారు.వైవిధ్యభరితమైెన 

అంశలతో ముపైపైకి పైగా పుస్తక-

లు ప్రచురించిన డా.వడ్డేపలిలో  కృష్ణ  

స్హత్యరంగంలోన కకుండా ,బు-

లిలో తర,సనిమా రంగాలలో కూడా 

తమదైెన ముద్రవేసకున్నారు.

దాదాపు రండు వందల దాక స-

నీగీతాలు రాస లబ్ ప్రతిష్ఠ లు చ్-

ప్రశంసలు పందిన వీరు అనేక 

గేయ న్టికలు రాస్రు.తలంగాణ 

ఏరపుడిన తరువాత వీరు రాసన 

‘జయహోతలంగాణ’గేయ న్టిక 

"పలలావించే హృదయాలు తకుకువ
  బండవారే హృదయాలే ఎకుకువ
  వడెడెపలిలా  కృష్ణది 
  పలలావించ హృది"
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పలుచోటలో  ప్రదరి్శంచబడి అశ్షాద-

రాభి మాన్లను చూరగొననాది.’వడ్డే-

పలిలో  రూపకలు’ పేరిటవలువడిన 

సంగీత నృత్య రూపకల పుస్తకంలో

సవాదేశీయం, విశవాకలా్యణం, వివేక 

నంద విజయం,ఆమ్రపాలి, మాతృ 

దేవో భవ-పితృదేవతలక భవ,శ్రీకృ-

ష్ణ దేవరా యలు,సవార్ణ భారతి- నృత్య 

భారతి,సంక్రాంతిలకిష్మి,ఉగాది వేళ 

వసంత హేల,చండాలిక, మానవ 

తవాం వంటి రూపకలున్నాయి.

ఇవేగాక ఎయిడ్్స మీద రూపం-

దించిన ‘వనెనాల వల వల’రూపకం  

బాగా ప్రాచురా్యనినా పందింది.

మాడరన్ ట్ండ్ ను దృష్టు లో పటుటు -

కుని మాటలు,పాటలు,సీ్రున్ పేలో   తో 

పాటు దర్శకతవాంకూడా వహంచిన 

వీరి చలన చిత్రం ‘లావణ్య విత్ లవ్ 

బాయ్్స ‘ఆశించిన విజయంస్ధిం-

చలేకపోయిన్ వీరి దర్శకతవా ప్రతిభ-

కు మచుచే తునక అని చపపు వచుచే.

ఇక వీరి కవితవాం విషయానికి వస్్త

సరళ సబోధకమైె లలిత పదానివాత-

మైె ఒపుపుతుంది.  మచుచేకు

    ‘ఉద్యాగం పురుష లక్షణం

   ఉత్సాహం మంచి లక్షణం

   ఉపకారంగా జీవించడమే

   ఉతతిమమైెన మనిషి లక్షణం’

ఇది రుబాయీ లక్షణానినా సంతరిం-

చుకుననా మాత్రాచ్ంద్ కవిత.

      ‘ఊరూరా ఉన్న చ్రువ

    తీరుచెనురా నీట్ కరువ

    పలెలా పలెలా కూ చ్రువ

    ప్రగతి బాటకు దరువ’

 గేయ ప్రక్రియలో ఆరితేరిన వడ్డేపలిలో

కొనినా గజల్్స కూడా రాశరు. పఠిత-

లను ఆకటుటు కునే విధంగా ఉండ్ ఈ 

గజల్ మతాలో చూడండి.

‘కారుకన్న వేగమైెనదెపు్పడూ 

పుకారు

కావాలని అందులో జనం చేస్తి రు 

షికారు’

    దీనినా బలపరిచ్ తరువాతి చరణం 

చూడండి:

  ‘రాజకయవేతతిలపె ై సినీత్రల 

జతలపె ై  రాజుకునే కటుటి కథలు 

రోజ రోజు తయారు’

     శబ్ద ం మీద మంచి పటుటు ననా వారికే 

ఇలా పదాలతో గారడీలు చ్య గల 

సమరథాతచ్కూరుతుంది.

చిరుగజె్జలు అనే బాలగేయాల 

సంపుటితో బాలస్హత్యంలో 

కూడా తన ప్రతిభనుచాటుకున్నా-

రు. ఇటీవలే పిలలోల కోసం రాసన 

‘గేయ రామాయణం’ విడుదలైంది.

ఇటీవలపలు పత్రికలలోవీరి బాల 

గేయాలు ప్రచురితమవుతున్నా-

యి. అనవాయ కిలోషటు త లేని వీరిబాల 

గేయాలు ఒకో్కస్రి వీరిని పిలలోల 

స్థా యికి తీసకు వళలోటం కూడా 

జరుగుతుననాది.చదువ గానే పి-

లలోలకు ఎవరూ విపిపు చపాపులి్సన 

అవసరం రాకూడదనే విషయం-

ఆలోచించ తగినదే. దేశ విదే-

శలలో జరిగిన అనేక స్హతీ 

సభలలో పాలొ్గ ని సన్మానసతా్క-

రాలు పందిన సత్కవి డా.వడ్డేప-

లిలో  కృష్ణ. వీరి పుస్తకల జాబ్తానే 

పద్దదనుకుంటే సన్మాన సతా్కరాల 

చిట్టు అంతకు న్లుగింతలు పద్దది. 

‘విదావాన్ సరవాత్ర పూజ్యతే ‘ అననాటుటు  

వీరి కృష్కి ఫలితంవీరు పందిన 

పురస్్కరా లని చపపువచుచే.

  రాజన్న సిరిసిలాలా  జిలాలా

  రాజిలులా  రమణీయ జిలాలా ’

    అని తలంగాణ లో కొత్త జిలాలో లు 

ఏరపుడడేపుడు ఈయన తనసవాంత 

జిలాలో  గురించి పాట రాశరు. సరిస-

లలో  జిలాలో  కేంద్రంలో 1948 సంవత్స-

రం అగసటు  5 న వడెడేపలిలో  లక్ష్మమమా, 

లింగయ్య  దంపతులకు జనిమాంచిన 

వడెడేపలిలో  పాఠశల విద్యనుఅక్కడ్ 
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పూరి ్త చ్శరు. జాఞా న పీఠ పుర-

స్్కర గ్రహీత స.న్రాయణ రడిడే  

గారిది ఈ జిలాలో యే కవడంవిశ్షం. 

ఈయన తమిమాదవ తరగతి చదివే 

సమయంలో పాఠశల వారిష్క సం-

చికతరంగిణలోవడ్డేపలిలో  రాసన  ‘వి-

ధిలిఖితం’ అనే కథ ప్రచురితమైెం-

ది.ఇది ఈయన  తలిరచనగా చపపు 

వచుచే.H.S.C.లో ఫసటు  రా్యంకులో 

ఉతీ్తరు్ణ డవటంతో తంతి తపాలా శ-

ఖలోఉద్్యగం లభించింది.ఉద్్యగం 

చ్స్్త నే P.U.C. B.A.,M.A..Ph.d.

చ్సన ప్రజాఞా శలి వడ్డేపలిలో .బడిలో 

చదువుకొనేపుపుడు తలుగ పండితు-

లునందగిరి అనంతరామ శరమా, కవి 

కనపరి ్త లకీష్మి నర్సయ్యలు గురువులు 

కగా, పి.యు.స.చదివే రోజులోలో  

న్రాయణ రడిడే  గారి ప్రాపు దరికింది. 

వడెడేపలిలో  గారి శ్రీమతిమణ,కుమా-

ర ్త వాణ,కొడుకులు శ్రీన్ొథ్,శ్రీకం-

త్ లు కగా అందరికీ వివాహాలు 

జరిగి పిలాలో పాపలతో సథారపడాడే రు.

కుమారులు ఇద్దరూ అమెరిక లో 

ఉండటంతో  అనేక స్రులో అమెరిక 

పర్యటన చ్స్ అవకశం కలిగింది.

అలా వళ్లోనపుపుడలాలో  అక్కడి స్హ-

తీసంసథాలతో అనుబంధం ఏరపుడి 

అనేక స్హత్య కర్యక్రమాలోలో  పా-

లొ్గ నటం జరిగింది.

          కగజ్ నగర్ లో ఆలిండియా 

రేడియోలో లలిత గీతాలు పాడ్ 

గాయకులు ఇద్దరుండ్వా-

రు. అందులో ఒకరు రంగన్థ్ 

మరొకరు. వాళ్లోద్దరూ న్కు మంచి-

స్నాహతులు. వాళలోకు రేడియో ప్రో-

గ్రామ్ రాగానే లలిత గీతాలు ఎనునా-

కుని బాణీ కటిటు , అంతా అయిన 

తరువాత న్కు వినిపించ్వారు.

చాలా స్రులో  వారి న్టిగుండా వడ్డేప-

లిలో  పేరు విన్నాను. ఆ తరావాత చాలా 

ఏండలో కు   సరేష్ కుమార్ మంచి-

రా్యలలో చాలా పద్దఎతు్త న స్ం-

సకృతిక వైభవాలు ఏరాపుటు చ్శరు.

అందులో స్హత్య విభాగం న్-

కుఅపపుజెపాపురు. అందులో భాగం 

పలువురు ప్రసద్ కవులను ఆహావా-

నించటంజరిగింది. అలా వచిచేన 

వారిలో బాపురడిడే వడెడేపలిలో  ఉన్నారు.

వా్యఖ్యలత గా వారిపరిచయం చ్స, 

సన్మాన సత్కకరాదులు చ్యటం 

జరిగింది. అదిగో అపుపుడు చూశను 

వడ్డేపలిలో ని మొదటిస్రి. ఆ 

తరువాత ఏకంగా నూ్యయార్్క లో 

వాళలో అబా్యి ఇంటలో  కలుసకుని 

ఓ విషయం మీద చాలా స్పు మా-

ట్లో డుకున్నాము. ఇక ఆ తరువాత-

హైెదరాబాదులో చాలా స్రులో   చాలా 

సందరాభులోలో  కలుసకున్నాం.ఓ స్రి 

ఆయన ఇంటికివళ్లోనపుడు ఆయన 

పుస్తకలు ఇచాచేరు. అందులో 

ఆయన లలిత గీతాల పుస్తకలతో-

పాటు లలితగీతాల మీద పరిశోధన 

చ్సన సద్ాంత గ్రంథం కూడాఉంది.

అనేక వ్య ప్రయాసల కోరిచే ,అత్యంత 

విలువైన సమాచారా ననాందించారు.

లలితగీతాల పుటుటు  పూరోవాత్తరాలు-

,లలిత గీతాల నడకలు, మాత్రా-

ఛందస్స, తాళగతులు ఇలా అనేక 

విషయాలను సపృశించిన పరిశోధన 

గ్రంథం. 

     లలితగీతాలతో మొదలయిన 

ఆయన రచన్ ప్రస్థా నం అనేక గే-
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యన్టికలు,ఆ పైసనిమా గీతాల 

రచనదాక వళ్లోంది. ఇటీవల 

సప్తతి లో అడుగిడిన డా.వడ్డేప-

లిలో  కృష్ణస్హత్య ప్రస్థా నం సవారో్ణత్సవ 

సంబరాలు జరుపుకుననాది. ఈయన 

పరిచయం ఆలస్యంగాజరిగిన్ 

అచిర సమయంలోనే ఆతీమాయమ 

యిందనడానికి నిదర్శనం ఆయన 

దర్శకతవాంవహంచిన ‘లావణ్య విత్ 

లవ్ బాయ్్స ‘లో న్కు తలిస్రి 

సనిమాలో నటించ్ అవకశంక-

లిపుంచడమే.అందుకు ఆయనకు 

సరవాదా కృతజుఞా డిని.

            ఈయన రచించిన అనేక 

గేయాలు అనేక మంది లలిత 

సంగీత గాయనీగాయకుల చ్త 

ఆలాపించబడాడే యి. ఆ తరువాత 

వచిచేన టి.వీ. ఛ్నల్్స లో ఈయన-

ప్రత్యక్షం గా పరోక్షంగా  తన స్థా న్నినా

పంచుకున్నారు.కవి సమేమాళన్లోలో , 

ఉగాది సంబరాలోలో ,సంక్రాంతి వేడు-

కలోలో ,దసరాఉత్సవాలోలో  ఇలా  వివిధ 

రకలైన స్ంసకృతిక కర్యక్రమాలోలో  

పాలొ్గ న్నారు.కొనినా టీ విసీరియళలోత 

పాటలు రాయటమే గాక సవాయంగా 

కొనినా లఘు చిత్రాలునిరిమాంచారు.

బహుముఖ ప్రజఞాశలియైన వడ్డేపలిలో  

ఇపపుటికీ ఎక్కడో ఒకచోట కనిపిస్్త -

నేఉంట్రు.మితభాష్,స్నాహపాత్రు-

డు

     కలగలుపు మనిష్ అయిన ఈ కవి 

రాసన పుస్తకలు చాలా ఉన్నాయి. 

వాటిని పలువురు ప్రముఖులకు 

అంకితమిచిచే ప్రతిష్ఠ  పంచుకున్నా-

రు.

     కనరా న్దేశం వీరి తలి 

గేయసంపుటి.ఆ తరు-

వాత’యువసవారాలు’,’అంతరమాథ-

నం’,వలుగు మేడ,’వసంతోదయం’,’రాగ-

రథం’,’మనస్తలుస్’,మబు్ల 

పలలోకి’,పాటవలదులువంటి అనేక 

గేయ,వచన కవితా సంపుటులు-

వలువరించారు.తలుగులో లలిత 

గీతాలు వీరి పరిశోధన్ గ్రంథం కగా 

వీరి వడ్డేపలలోగేయవలిలో  కి తలుగు 

విశవా విదా్యలయం స్హత్య పురస్్క-

రంలభించింది.బతుకమమా,జయజ-

యహో తలంగాణ వీరి నృత్యరూప-

కలు.

    గేయ కిరీటి బ్రుదుతో వేముల-

వాడ రాజరాజేశవార స్వామి దేవస్థా నం 

వీరినిసత్కరించింది.ఇంక ఎన్నా 

సంసథాలు వీరిని బ్రుదులతో,సన్మాన 

సతా్కరాలతోగౌరవించాయి.

   వీరు పిలలో  జమీందార్,భారవ దీవా-

పం,అమృత కలశం,పద్దరికం,అం-

దరూఅందరే,పళ్లోలోలో య్ పళ్లోలులో -

,ఏంటి బావా మరీను వంటి పలు 

చి త్రా ల కు గీ తా లు రా శ రు . ఎ ం త 

రాసన్ తకు్కవే అననాటులో  ఇలాంటి 

లబ్ప్రతిష్్ఠ ల గురించి ఎంతనిరా-

యగలం.వీరినుండి ఇంక అనేక 

రచనలు ఇంక వలువడాలని 

కోరుకుంటూ వా్యసంముగిస్్త ను.
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