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                                               జో బైడ్న్ : అమరిక అధ్యకుషు డు

     అమరిక అధ్యకుషు ని ఎనినాక ఎలక్టి రల్ కలేజీ నుండి ఎనునాకుననా 538 మంది అధికరులు (ఎలక్టి రల్స్) సమక్షంలో చేయాలిస్ ఉంటుంది. 

అది ఎవరు ఎనినాకలోలో  గెలిచారనేది అధికరికంగా నిర్ణయిస్త ంది. వారు డిశంబర్ 14 న ఓటు వేసందుకు తమ రాష్ట్ర రాజధానులోలో  సమావే-

శమవుతారు.      ఎలకటి ర్స్ ఓటులో  స్ధారణంగా రాష్ట్రంలోని మజారిటీ ఓటలో ను ప్రతిబంబస్్త యి. అయితే అది అధికరికంగా అవసరం కదు. 

క్యబన్ట్ మంత్రులను నియమించడానికి, ప్రణాళికలు రూపందించడానికి తగిన సమయం ఇచిచిన తరువాత కొత్త అధ్యకుషు డు జనవరి 

20న అధికరికంగా ప్రమాణస్వాకరం చేస్్త రు. ఆ విధంగా అమరిక అధ్యకుషు నిగా 2021 జనవరి 20న జో బైడ్న్ అధికరికంగా ప్రమాణస్వా-

కరం చేశరు. వైస్ ప్రెసిడ్ంట్ గా ఇండియన్ అమరికన్ అయిన కమలా హారిస్ ప్రమాణస్వాకరం చేశరు. 20,000 ల మంది సెక్్యరిటీలతో 

సింపుల్ గా అధ్యక్ష ఉపాధ్యక్ష ప్రమాణస్వాకరాలు జరిగాయి.  భారతీయులు ఎంతో మంది బైడ్న్ ప్రెసిడ్ంట్ అయితే మనకి అనుక్లంగా 

గ్రీన్ కరుడు లు, H1 వీస్లు వస్్త యని ఎదురు చూస్త న్నారు. 

             ఎనినాకలు వస్త న్నాయి అంటే చాలు దాడులు మొదలు. ఘరషుణ వాతావరణం లేకుండా ఎనినాకలు జరగవు. ఒకరి ఇంటిపైన ఒకరు 

దాడులు చేసకుంటూ, ఘరషుణలతో, కొటాలో టలతో ఇంక చెపాపాలంటే హంసలతో ఎనినాకలు జరుగుతాయి .ఎపుపాడు ఎనినాకలు వచిచిన్ ప్రజలు 

భయకంపితులవుతున్నారు. ప్రస్త తం పంచాయితీ ఎనినాకల న్మినేషన్ ముగించేసరికే ఎన్నా ఘరషుణలు జరిగాయి. ముందు ముందు ఎలా 

ఉంటుంద్ ?

           ఆరిధిక మంత్రి నిర్మలా స్తారామన్ వరుసగా మూడోస్రి2021---22 లో  ఆరిధిక బడ్జెట్ పారలోమంట్లో  ప్రవేశపటాటి రు.  గతంలో ఎపుపాడూ 

లేని విధంగా ప్రసంగించారు. కరోన్ పోరాటంలో ఉద్్యగులంతా అండగా నిలిచారని, ఎంపీలు, ఎంఎల్ ఏ లు తమ జీతాలను విరాళంగా 

ఇచాచిరని, కరోన్ నివారణకు రండు వా్యకిస్నులో  వచాచియని మరికొనినా తవారలో రాబోతున్నాయని, కరోన్  తరువాత ప్రపంచం మారుతోంద-

ని అన్నారు. డిజిటల్ పద్దతిలో బడ్జెట్ ప్రవేశపటాటి రు నిర్మలాస్తారామన్, కరోన్ కటటి డిలో దేశనికి దిక్స్చిగా నిలిచామని అన్నారు. లాక్ 

డౌన్ లేకుంటే భారత్ భారీ నష్టి నినా చవి చూడవలసి వచేచిదని అన్నారు. ఆరోగా్యనికి అధిక ప్రాధాన్యతను ఇచాచిమని, నేషన్ ఫసటి లో రైతుల 

ఆదాయం రటిటి ంపు చేశమని 15 యాథావసర ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఏరాపాటు చేశమని 35 వేలక్టులో  కరోన్ వా్యకిస్న్ క్సం కేటాయించామని, ఈ 

విధంగా బడ్జెట్ ను ప్రసంగించి బడ్జెటునా ప్రవేశపటాటి రు  ఆరిధిక వ్యవసథా అనేక రంగాలకు తీవ్ర నష్టి నికి గురి చేసింది. బడ్జెట్ ఫోకస్ అంతా ఇన్ఫ్రా  

సట్రకచిర్ పైనే ఉంది అని ప్రజల అభిప్రాయం.    బడ్జెట్ ముఖ్యంగా 6 అంశలను చెపపావచ్చి. తెలంగాణలో స్కూళ్లో  తెరుచ్కున్నాయి. ఏపీకి 

బడ్జెట్ లో ట్పీ పటాటి రని , స్మాను్యలకు అధికంగా ధరలు పరిగేటటుటి గా బడ్జెట్ ఉందని అనుభవజ్ఞు ల అభిప్రాయం. 

   కరోన్ వలలో  11 న్లలుగా స్కూళ్లో , కలేజీలు, సినిమా హాళ్లో  అన్నా ఒకొకూకకూటిగా తెరుచ్కుంటున్నాయి. అలా అని కరోన్ పూరి ్తగా మనలినా వదిలి 

వళి్ళంది అనడానికి క్డా లేదు. ఇంక కొత్త వైరస్ లు వస్త న్నాయి. అందుకే వా్యకిస్న్ ఇచిచినంత మేరకు అందరూ తీసకుంటూనే కరోన్ ని-

బంధనలు పాటించాలి తపపానిసరిగా అని ప్రభుతవాం నియమం పటిటి ంది. స్కూల్స్ లో కరోన్ నిబంధనలు పాటించడం లో భాగంగా విదా్యరుథా లు 

బంచికి ఇద్దరు మాత్రమే క్రోచివాలని  నిర్ణయించారు.  

            భారతీయ క్రికెట్ ప్లో యర్స్ కరోన్ సమయంలో క్డా ఆడి, ఆసట్రలియా మీద విజయం స్ధించడం భారతీయులకు ఎంతో గరవా 

కరణం.. వయసస్లో పద్దవారు మాత్రమే గెలవగలరు అనే నిన్దానినా పకకూన పటిటి , వయసస్లో చిననా వారైన్ ఆసట్రలియా మీద యుదధింలా 

ఆడి, గెలిచి భారత దేశనికే గరవా కరకులయా్యరు. ప్రపంచంలోని ప్రజలంతా రాత్రి పగలూ తేడా లేకుండా టీవీలకే అతుకుకూపోయి  భారతీ-

యుల విజయానికి భారత దేశ ప్రధాని మోడీ తో సహా ప్రజలంతా క్రికెట్ టీమ్ ను అభినందనలతో ముంచెతా్త రు. 

                                                                                                                                  

తీగవరపు శంతి



అభిప్రాయవేదిక
 1.వైద్్య న్రాయణో హరి అంటూ  డా. కలపాలత 

గారితో డా. స్రవంతి, కరోన్ గురించి చేసిన ఇంట-
రూవాయూ అత్యదుభుతం, డా. స్రవంతి కలపాలత గారిని 
ఇంటరూవాయూ చేసిన తీరు, ఆ డాకటిరుగారు క్డా వి-
జాఞు నవంతమైన విషయాలు చెపపాడమే కక ఎన్నా-
న్నా విషయాలు తేటతెలలోమైన తెలుగులో వివరిం-
చారు.  డా. కలపాలతాగారు భారతావని ముదు్ద బడడు  
అని, దేశనికి సవ చేయడం ప్రశంసన్యమని 
వైరస్ చాలా చూసిన్ ఆమ వేకిస్న్ తీసక్వడం 
నిజంగా గరవాకరణం అంటూ వందలమంది వారి 
వారి అభిప్రాయాలు తెలియ జేశరు..ప్రతీ ఒకకూరికీ 
వారు కృతజఞుతలు తెలియ జేయమన్నారు. 
ఢిల్లీ నుండి శ్రీ రామ కృష్ణ రావు , శ్రీమత్ విజయ , 
బుంబాయి శ్రీ ముంగళుంపల్లీ లక్ష్మీనరసుంహమూర్తి ,  
కెనెక్టికట్ నుండి శ్రీమత్ సుందరవల్లీ శ్రీదేవి, మిల్వాక్ 
నుండి శ్రీమత్ జయశ్రీ, హైదరాబాదు నుండి శ్రీమత్ 
పద్మజ వెళ్లీ, హ్యూసటిన్ నుండి శ్రీ కేశవరావు, శ్రీమత్ 
సరసవాత్ తెల్య జేశారు.  
2. టైటిల్ ప్జీలు క్డా చాలా బాగా తీసకువ-
స్త న్నారు. ఇదీ ఓ సమస్య అంటూ ఎలకట్ర న్ గారు 
సమాజంలో ఉననా సమస్యలను తీసకుని పరి-
ష్కూరమారాగా లతో కథల రూపంలో అత్యదుభుతంగా 
వ్రాస్త న్నారు. వేదులానవాయ పలుకులు ఉపయో-
గంగాను, హాస్్యసపాదంగాను క్డా ఉంటున్నాయి. 
కొవువాతో మొదలు పటిటి , అతా్త  క్డళలోవరకు వీలైన 
వారి పధా్యలు బావుంటున్నాయి. 
శ్రీమత్ సరళ, శ్రీ రాఘవుందరి రావు ---గుంటూరు
 3. పూరి జగన్నాధ వైభవం గురించి శ్రీ పోచినపది్ద  
వంకట మురళీ కృష్ణ గారు ఎంతో అత్యదుభుతంగా 
వ్రాస్త న్నారు. ఇంతవరకు ఇవన్నా మాకు తెలియవు. 
శ్రీ కొత్త రామానందం నేటి హరిదావార్ గురించి సప్త 
మోక్ష నగరాలలో భాగంగా మమ్మలినా తీరథా యాత్ర 
చేయిస్త ననాంత గొపపాగా వ్రాస్త న్నారు. 
శ్రీమత్ శలైజ, శ్రీమత్ వాగ్దేవి --- రాముంతపూర్ 

4. 2020వ సంవతస్రంలో ప్రజలు పడిన బాధలు, 
ముఖ్యంగా కరోన్ సమయంలో ప్రజలు తీసక్వ-
లసిన జాగ్రత్తల గురించి అనేక విషయాల గురించి 
బాగా వ్రాస్రు శ్రీమతి భారతిగారు. పాలేపు బుచిచి-
రాజ్ గారు సందరకండ పద్యం తాతపార్యంతో సహా 
చాలా బాగా అందిస్త న్నారు. 
శ్రీమత్ లత, శ్రీ కరుణాకర్ -ముండపేట.
5. జూస్ జన్మ వృతా్త న్తమ్ గురించి చాలా బాగా 
వ్రాస్రు. తలిలో  న్మోసిన్ జాఞు పకశకి ్తకి అధిపతి అంటూ 
బాగా వివరించారు వేమూరి వంకటేశవారరావు గారు. 
కృష్ణమోహన్ , సత్యభామ రుకి్మణీ పాత్రలు జీవం పో-
సినటులో  బాగా వ్రాస్రు శ్రీ వేంకట సబాబారావు గారు . 
శ్రీ సదర్శనరావు , శ్రీమత్ సమ,  -కరుంనగర్. 
6. భయం అనే కథను పాలకురి ్త రామారావు గారు 
ఎంతో అత్యదుభుతంగా వ్రాస్రు. ప్రస్త త పరిసిథాతులను 
దృష్టి లో పటుటి కుని మా తాతమ్మ చెపిపాన కథ అంటూ 
బాగా వ్రాస్రు. పోడూరి శ్రీనివాసరావుగారు ష్వుకరు 
జానకి గురించి ఎంతో ఇంట్రెస్టి  కలిగిస్్త  తెలియనివి 
ఎన్నా చెపాపారు ఆవిడ గురించి .

 శ్రీమత్ మాలత్, శ్రీమత్ రాధ ----ఒుంగోలు
7. ఆదూరి హైమావతిగారు వ్రాస్త ననా నవవిధభకు్త లు 
లో భాగంగా జనవరి న్లలో వ్రాసిన కీర ్తన గురించి 
బామ్మ దావారా తెలియజేయడం చాలా బావుంది. మా 
ఊరి నందుల కధలో బీగం వృతి్త, ప్రవృతి్తగురించి 
చాలా బాగా చెపాపారు. భాగవతులతో అనుబంధం 
అంటూ భాగవతుల గురించి ఈ రోజ్లోలో  ఎవరికీ 
తెలియనివి తెలియజేస్రు, బాగా వ్రాస్రు. 
శ్రీమత్ అన్నపూర్ణ , శ్రీ రామమూర్తి  ---- కొవ్వారు
8.చాగంటి కృష్ణకుమారి గారు అందిస్త ననా పజిల్ 
చూస్త న్నాము. బావుంట్ంది. డా. వడ్డుపలిలో  కృష్ణ గారి 
గురించి చదువుతుంటే నిండు కుండ తొణకదు 
అననాటులో గా వారిలో ఉననా భావపరంపర తో  అత్యదుభు-
తంగా గేయాల రూపంలోనూ, గీతాల రూపంలోనూ,  
గేయ న్టికల రూపంలోనూ వారు వ్రాయడం 
నిజంగా మన అదృషటి ం . 
శ్రీమత్ శ్రీలత, శ్రీమత్ శివకుమార్, -కొతూతిరు, 
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వైద్్య  న్రాయణో   హరి: 

  “Organ transplantation” 
అవయవాల మారిపాడి - ఈ ప్ర-
క్రియ ఇపపాటిది కదు, ఎన్నా 
దశబా్ద ల క్రితం 2nd century 
BC లో మన భారత దేశం లోనే 
ప్రముఖ శస్త్రవైదు్యడై్న శుశ్రుత 
మొటటి మొదట ప్రారంభించా-
రు. అయిన rhinoplasty, 
ముకీకూకి సంభందించిన సరజెరీ 
లో skin graft ఉపయోగించి-
నటుటి  కధన్లు ఉన్నాయి. అకకూడ 
మొదలు 18th మరియు 19th 
century లో రకరకల organ 
transplants చెయ్యడానికి ప్ర-
యతానాలు జరిగాయి. 1954 

2 వ  భాగం
 'వైద్్య న్రాయణో హరి:'  శీరిషుక క్రింద గత న్ల క్విడ్ వా్యధిపై డా, కలపాలత గారితో 

డా. స్రవంతి నిరవాహంచిన ముఖాముఖిని ప్రచ్రించాం.  ఈ న్ల మూత్రపిండ 

వా్యధులు మరియు మూత్రపిండ మారిపాడి పై డా. భమిడిపాటి మూరి ్త గారితో 

డా.స్రవంతి జరిపిన ముఖాముఖిని ప్రచ్రిస్త న్నాం.  పకకూ నుననా వీడియో ఐకన్ పై 

కిలోక్ చేసి ముఖాముఖిని చూడవచ్చిను.                                 - ఎడిటర్ 

లో America లోని Boston 
Hospital లో మొదటి స్రిగా 
kidney transplant విజయ-
వంతంగా నిరవాహంచారు. 
ఇపుపాడు ప్రతి ఏటా సమారు  
పది లక్షలకు పైగా kidney 

transplants ప్రపంచమంతటా 
చేస్త న్నారు, మిగితా అవయ-
వాల తో పోలిస్త కిడీనా ట్రాన్స్్పలో ం-
ట్ అనినాటికంటే చకకూగా విజ-
యవంతగా చేయబడుతోంది 
అని చెపపాచ్చి. 
ఇవావాళ  మనతో వారి అను-

భూతులని పం-
చ్క్వడానికి మన 
ముందుకు వచాచిరు. 
Kidney Transplant 
N e p h r o l o g i s t 

D r . B h a m i d i p a t i 

Murthy గారు. 

Dr.Murthy garu ఢిల్లో  

లోని Maulana Azad 

Medical కలేజీ లో MBBS 

మరియు PGI Chandigarh లో 

post గ్రాడు్యయేషన్ పూరి ్త చేసకుననా 

తరావాత New England మరియు 

Cleveland Clinic లో advanced 

training పందారు. వారు 

Houston లోని Baylor College 

అఫ్ Medicine లో Associate 

Professor of Nephrology గా పని 

చేస్త న్నారు. వారు ఎన్నా scientific 

papers మరియు books 

publish చేశరు. 

https://youtu.be/j9qbiqngFzQ
https://youtu.be/3foDUGpPtdM


7ఫిబ్రవరి   2021

దేశ చరిత్రలో మొదటిస్రి ఆరిధిక-

మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా స్తారామన్ 

సోమవారం ప్పర్ లస్ బడ్జెట్ (ఈ-

బడ్జెట్) ను పారలోమంట్ లో సోమవారం 

ది. 1 ఫిబ్రవరి 2021 రోజ్న ప్రవేశ-

పటాటి రు. గత బడ్జెయ్ ప్రసంగాలకు 

భిననాంగా ఈస్రి లోక్ సభలో రండో 

వరసలో నిలబడి 110 నిముష్లపా-

టు ప్రసంగించారు. 

బడ్జెట్ హైలైట్స్ 

 కరోన్ వైరస్ మహమా్మరితో కుదేల-

వుతుననా దేశ ఆరిథాక వ్యవసథాను తిరిగి 

గాడిలో పటటి డమే లక్షంగా కేంద్ర 

ఆరిథాకమంత్రి, దేశభివృదిధికి మూల 

స్తంభాలుగా ఉననా ఆరు రంగాలకు 

ప్రాధాన్యత ఇస్్త  బడ్జెట్ ప్రతిపాదిం-

చారు. దేశభివృదిధికి మూలసథాంభా-

లైన ఆరోగ్యం, ఆరిథాక సంసకూరణలు, 

ఉద్్యగ కలపాన్, మూలధనం, మౌలిక 

సదుపాయాల కలపానలకు పద్ద  పీట 

వేశరు. మొత్తం రు. 34,83,236 క్టలో  

అంచన్ వ్యయంతో బజెట్ ప్రతిపా-

దించారు.  

  తవారలో అసెంబీలో యే ఎనినాకలు జరగ-

నుననా తమిళన్డు, పశ్చిమ బంగాల్, 

అసోం, కేరళ లాంటి రాష్ట్ర లకు భారీగా 

వరాలు ప్రకటించారు. ఈ కేటాయిం-

పులకు అవసరమైన నిధుల క్సం 

పలు ప్రభతవా రంగ సంసథాలోలో  ప్రభుతవా 

వాటాలను విక్రయించడం దావారా 

లకషు  డ్బైబై అయిదు వేళా క్టలో ను, 

పట్రోల్, డీజిల్, దిగుమతి చేసకునే 

వంటనూన్లు, ఆలకూహాల్ లాంటి 

వాటిపై కొత్తగా 'అగ్రి సెస్' ప్రుతొ 

మరో ముపఫ్య్ వేల క్టలో  రూపాయల 

నిధులు సమక్రుచిక్వాలనుకుం-

టున్నారు. పనునా రాయితీల ఊస 

లోకపోగా అదనపు భారం పడ్లా 

అగ్రి సెస్ ను ప్రతిపాదించడం క్డా 

మూలిగే నకకూపై తాటి పండు పడడు  

చందంగా మారింది. 

ఆదాయపు పనునా 

 కొత్త మినహాయింపుల ఊస లేదు, 

శలో బులు సవరించలేదు, పనషున్ 

మరియు వడీడు ఆదాయం తపపా 

లేని 75 ఏళలో వయస దాటిన వారికి 

ఆదాయపు పనునా రిటరునాలు దాఖలు 

చేయనవసరం లేదని చెపపాడం, 

వివాదాల పరిష్కూరానికి ప్రతే్యక కమిటీ 

ఏరాపాటు చేయడం లాంటివి చెపుపాక్-

దగగా పరిణామాలు. వృదుధి ల పింఛను, 

వడీడు చెలిలో ంచే బా్యంకులు అవసర-

మైన మేరకు పనునా (TDS) వస్లు 

చేస్్త రు. ఫికస్డ్  డిపాజిటలో పై వడీడు 

ఆదాయం ఒకే బా్యంకులో ఉంటేనే ఈ 

వసలుబాటు. 

   వ్యకు్త ల చేతులోలో కి వచేచి డివిడ్ండు 

ఆదాయానికి ఎపపాటిలాగానే పనునా 

విధిస్్త రు. సిథారాసి్త ఇన్ ఫ్రా ఇన్వాస్టి  

మంట్ ట్రసటి లకు చెలిలో ంచే డివిడ్ండు 

పై ఇకపై TDS ఉండదు. విదేశీ పో-

రుటి ఫోలియోలో పటుటి బడిదారుల 

డివిడ్ండు ఆదాయంపై పనునా రేటలో ను 

హేతుబదధింగా పరిశీలించే అవకశం 

ఉంది. అంతే కకుండా, విదేశీ 

కంపన్లు ఆరిజెంచే డివిడ్ండుపై చె-

లలోంచాలిస్న పనునా తకుకూవగా ఉంటే  

కన్స ప్రతా్యమానాయ పనునా MVAT 

చెలిలో ంచనకకూరలేదు. 

 రు. 45 లక్షలలోపు అందుబాటు 

గృహాలపై తీసకుననా ఇంటి ఋణానికి 

సెక్షన్ 80 EEA క్రింద రు. 1,50,000/- 

వరకు చెలిలో ంచే వడీడుపై ప్రతే్యక ప్రోతాస్-

హానినా మారిచి 31, 2022 వరకు పడి-

గించారు. 

         గత రండ్ళలోలో రు. 50,000/- 

కు మించి మూలం వద్ద  పనునా క్త 

TDS వస్లు చేసిన సందరాభులలో 

తపపానిసరిగా రిటరునాలు దాఖలు చే-

యాలిస్వుంటుంది. ఒకవేళ రిటరునా-

లు దాఖలు చేయకపోతే, వారినుంచి 

TDS రటిటి ంపు మొతా్త నినా గాన్, లేదా 

5 శతం, ఈ రంటిలో ఏది ఎకుకూవైతే 

అది వస్లు చేస్్త రు. ఆ నిబంధన 

ఉద్్యగులు, ప్రవాస  భారతీయులు, 

లాటరీ చెలిలో ంపులు తదితరవాటిలో 

పూరి ్త పనునా మూలం వద్ద  తగిగాంచిన 

యూనియన్  బడ్జెట్
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సందరాభులలో వరి ్తంచదు.

  ఉద్్యగులకు వచేచి LTC  మొత్తంపై 

ఖరుచిలతో నిమిత్తం లేకుండా కొనినా ని-

బంధనలకు లోబడి మినహాయింపు 

వరి ్తస్త ంది. 

 ప్రవాస భారతీయులు సవాదేశనికి 

వచిచినపుపాడు వాళలోకు లభించే పదవీ 

విరమణ మొతా్త లపై విధించబోయే 

పనునాలను అంతరాజె తీయ రేటలో కు 

అనుగుణంతో సరళీకరిస్్త రు. 

 పనునా చెలిలో ంచని ఆదాయానినా తిరిగి 

పరిశీలించేందుకు ప్రస్త త నిబం-

ధనల ప్రకరం మదింపు సంవతస్-

రం ముగిసిన తరావాత ఆరేళ్ళ వరకు 

న్టీసలు జారీ చేస అవకశం ఉంది. 

సెక్షను 149 ప్రకరం ఈ న్టీసలు 

ఇస్్త రు. ఈ ఆరేళ్ళ కలపరిమితిని 

మూడ్ళలోకు తగిగాంచాలని ప్రతిపాదిం-

చారు. అయినపపాటికీ,  తీవ్రమైన మో-

సపూరిత కేసల విషయంలో పదేళలో 

వరకు తిరిగి తనిఖీ చేస వీలుంది. 

నమోదు చేయని ఆదాయం రు. 

50 లక్షలకు మించి ఉననాపుపాడ్ ఈ 

నిబంధన వరి ్తస్త ంది. తిరిగి తనిఖీ 

చేస విధానం ఇకపై కొనినా నివేదికల-

పై కొనినా నిరి్దషటి  నివేదికల ఆధారంగా 

జరుగుతుంది. 

  వివాదాల పరిష్కూరం క్సం - ప్ర-

స్త తం పనునా చెలిలో ంపుదారుడికీ, 

ఆదాయపుపనునా శఖకు మధ్య ఉననా 

వివాదాల పరిష్కూరానికి సెటిల్ మంట్ 

కమీషనును ఆశ్రయించవచ్చి. రు. 

50 లక్షల లోపు ఆదాయం ఉండి, 

అందులో వివాదాసపాద ఆదాయం 

రు. 10 లక్షల లోపు ఉననా సందరాభుల-

లో,   ది. 1వ ఫిబ్రవరి 2021 నుండి ఈ 

కమిటీని సంప్రదించి పరిషకూరించ్క్-

వచ్చి. 

ఆరోగ్యరంగానికి  అగ్రపీఠం 

 ఈ రంగానికి 23,846 క్టలో  రూపాయలు 

కేటాయించారు. కేవలం క్విడ్ వేకిస్న్ 

కొరకే 35,000 క్టలో  రూపాయలు వి-

నియోగించనున్నారు. అదే విధంగా 

'ఆత్మ నిరభుర్, సవాసథా భారత్ యోజన' కు 

64,000 క్టలో  రూపాయలు కేటాయిం-

చినటులో  చెపాపారు. 

 ఇతర ప్రతిపాదనలు 

. వలస కరి్మకులు, క్ల్లకు అండగా 

ఉండడం క్సం 'ఒకే దేశం ఒకే రేషన్' 

క్డా అమలు చేస్త న్నామన్నారు.

.దేశ రక్షణ రంగానికి 4.8 లక్షల క్టులో , 

రైలేవా శఖకు  1,10,055 క్టులో  కేటా-

యించారు. 2022 జూన్ వరకలాలో  

ఈసటిరునా, వసటిరునా (EDFC, WDFC 

) రవాణా కరిడారులో  ఏరాపాటు కను-

న్నాయి. విజయవాడలో రండు కరి-

డారులో  అభివృదిధి  కనున్నాయి. 2022 

డిశంబర్ న్టికి బ్రాడ్ గేజ్ రైలేవా లైన్ 

లను 100% విదు్యదీకరించాలని 

లక్షంగా నిర్ణయించారు. ఇది 46000 

కిలోమీటరలో వరకు ఉంటుంది.   

. దేశం లోని వాహన్ల ఫిట్ న్స్ పరీక్ష 

ప్రతే్యక విధానం - వ్యకి ్తగత వాహన్-

లకు 20 ఏళ్్ళ, వాణిజ్య వాహన్లకు 

15 ఏళ్్ళ, ఈ కల పరిమితి ముగిసిన 

తరావాత ఫిట్ న్స్ పరీక్షకు వళాలో లని ని-

బంధనలు విధించారు. 

. ప్రావిడ్ంట్ ఫండ్ లో జమ అయిన 

రు. 2.5 లక్షల మొత్తంపై వచేచి వడీడుకే 

పనునా మినహాయింపు లభిస్త ంది. 

. వచేచి ఆరిథాక సంవతస్రంలో రు. 12 

లక్షల క్టులో  అపుపాగా తేవాలని లక్షం 

పటుటి కున్నారు. 

. రండు ప్రభుతవా బా్యంకులు, ఒక 

భీమా సంసథాలో పటుటి బడులు ఉప-

సంహరించనున్నారు. 

. బా్యంక్ డిపాజిటరలోకు సలువుగా రక్ష-

ణగా ఉండ్ విధి విధాన్లను డిపాజిట్ 

ఇనూస్రన్స్ చటటి ం 1961, లో మారుపాలు 

తీసకురానున్నారు. 

. బడ్జెట్ ప్రతిపాదనల వలలో  

- ఈ క్రింది వస్త వుల ధరలు పరగవ-

చ్చి. 

* సోలార్ ఇనవారటిరులో  * కరలో విడి భాగాలు 

* లదర్ ఉతపాతు్త లు  * వంట నూన్లు  

* ఆలకూహాల్  వగైెరా... 

  - ఈ క్రింది వస్త వుల ధరలు తగగావ-

చ్చి. 

 *బంగారం  * వండి  * కపర్  * ట-

క్స్టిల్స్  * న్ఫ్్త   * ఆట్మొబైల్ పరి-
కరాలు  * నై్లాన్ దుస్త లు   * మధ్య 

తరగతి పరిశ్రమల ఉతపాతు్త లు 

       సకరణ:    

              కె. రామానందం 
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వన్నాలకంటి... పాటైన్, మాటైన్  వన్నాల విరిజలులో

   కొనినాపాటలు వింటూంటే..
ఎంత  హాయిగా ఉందీపాట..
పాట రచయిత ఎవరోకదా ! అని-
పిస్త ంది.  ఆపాటలో స్హత్యం 
అంత బాగుంటుంది. అలాగే,  
కొనినాపాటలు వింటూంటే, అసం-
కలిపాతంగా ఆ సినిమాలో నటీన-
టుల అభినయం  మన కళ్ళ-
ముందు ప్రత్యక్షమవుతుంది.  
అలాంటి పాటలు చిరస్మరణీ-
యాలు.  సంవతస్రాలు గడిచిన్ 
అవి ప్రేక్షకుల గుండ్లోలో , సంగీ-
తప్రియుల హృదయాలోలో  అజరా-
మరంగా నిలిచిపోతాయి. 
అటువంటి గీతరచయితల 
క్వలోకి చెందుతారు శ్రీ వన్నాల-
కంటి. ఆయన  రాసిన పాటలన్నా 
స్పర్ హటేటి . అనువాదచిత్రాల   
పాటలంత హట్ అయా్యయో,  
సెట్రయిట్ చిత్రాల పాటలూ అంతే 
హట్ అయా్యయి.  డబబాంగ్ చి-
త్రాలకు పాటలంటే, రచయిత-
లకు ఎన్నా పరిమితులుంటా-
యి....భాష పరంగానే కదు, 
పదాల కదలికలకు అనుగుణం-
గా పదాలు పడాలి.  అంతేకదు, 
పాటలో తెలుగుతనం వుండాలి.  

వన్నాలకంటి వ్రాసిన ఎన్నా అను-
వాదచిత్ర గీతాలు, బహుళ జన్-
దరణ పందడమేకకుండా.. 
..ఆయనలోని ప్రతిభను తెలి-
యచేస్్త యి.౭౦
శ్రీ వన్నాలకంటి పూరి ్తప్రు  “వ-
న్నాలకంటి రాజేశవార ప్రస్ద్”  
అయిన్ ఇంటి ప్రైన  “వన్నాల-
కంటి”  ప్రుతోనే,  ఆయన ప్రా-
చ్ర్యం పందారు.  ఆయన సవా-
సథాలం న్లూలో రు.  శ్రీ క్టేశవారరావు, 

శ్రీమతి పదా్మవతి దంపతుల 
రండో సంతానంగా జని్మంచారు. 

ఘంటస్ల బలరామయ్య గారి 
ప్రతిభా పికచిర్స్ సంసథాలో ప్రొడక్షన్ 
చీఫ్ గా పనిచేసవారు శ్రీ క్టేశవార 
రావు గారు. అకికూనేని ణి చలనచి-
త్ర పరిశ్రమకు పరిచయం చేసిన 
ఘనుడు శ్రీ బలరామయ్య గారు. 
అటువంటి ప్రముఖుని సంసథాలో 
పనిచేసవారు, శ్రీ వన్నాలకంటి 
తండ్రి శ్రీ క్టేశవార రావు గారు.  

సిన్పరిశ్రమలో  ప్రతిభా క్టే-
శవార రావుగా ప్రు గడించారు. 
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తండ్రిలాగే, తనప్రు క్డా సిని-
మాలలోచూసక్వాలనే తపనతో 
రచయితగా మారారు, మన 
వన్నాలకంటి.  బాల్యంనుంచే 
స్హత్యం మీద మకుకూవ ఏరపా-
డడంతో, చిననాతనంలోనే, పద-
కొండవ ఏటనే “భక ్త దుుఃఖ న్శ 
పారవాతీశ” మకుటంతో ఏకంగా 
ఒక శతకం వ్రాస్రు వన్నాలకం-
టి.  గురువుల ప్రోతాస్హం, పద్దల  
ఆశీసస్లతో ఆ తరావాత “రామ-
చంద్ర శతకం”, “లలితా శతకం” 
క్డా వ్రాస్రు.  కన్ వన్నాల-
కంటి మనసంతా న్టకలమీ-
దే ఉండ్ది.  డిగ్రీ పూరి ్త చేసిన 
తరావాత  బా్యంకు వుద్్యగంలో 
చేరిన్, న్టకలకు, స్హతా్యని-
కీ వన్నాలకంటి ఎపుపాడూ దూరం 
కలేదు. శ్రీ జంధా్యల వ్రాసిన “ఏక్ 
దిన్ క సలా్త న్” న్టకంలోనూ, 
“ఈ చరిత్ర ఏ సిరాతో”, “ఎవవాని-
చే జనించ్”,”దరపాణం” వంటి 
ఇతర న్టకలోలో  క్డా శ్రీ వన్నా-
లకంటి నటించారు.
సటిట్ బా్యంకు లో క్యష్యర్ గా 
ఉద్్యగం చేస్త ననాపపాటికీ, సిని-
మాలమీద ఉననావా్యమోహం-
తో, ఎలాగైెన్ సిన్ పరిశ్రమలో  
గురి ్తంపు   తెచ్చిక్వాలననా ఆస-
కి ్తతో గీతరచయితగా మారారు వ-
న్నాలకంటి.    

1986 లో నటుడు, నిరా్మత డా.
ప్రభాకర రడిడు  ప్రోతాస్హంతో   ‘శ్రీ-
రామచంద్రుడు’  చిత్రంలో  
తొలిపాట  ‘చినినాచినినా  కననా-
య్యకు వన్నాలజోల’  అననాపాట 
వ్రాస్రు.   ఆపాట తో తన సిన్-
ప్రస్థా న్నినా మొదలుపటాటి రు శ్రీ 
వన్నాలకంటి. ఒకప్రకకూ సినిమా, 
మరోప్రకకూ ఉద్్యగం ... ఎటువైపు 
కలుమోపాలో, నిలద్రోకుకూక్-
వాలో తెలియక ఊగులాడు-
తుననాసమయంలో  శ్రీ ఎస్పా 

బాలసబ్రహ్మణ్యం ప్రోతాస్హం-
తో “అన్నాచెలలోలు” చిత్రంలో 
“అందాలు ఆవురావురన్నా-
యి” అననా మరోపాట వ్రాస్రు.  
అటువంటి పరిసిథాతులోలో , శ్రీ ఎస్పా 
బాలు తదితర పలువురి స్చ-
నలతో సటిట్ బా్యంకు ఉద్్యగాని-
కి రాజీన్మా చేసి సిన్ పరిశ్రమ 
వైప్ మొగుగా చూపారు.  అలా ప్రా-

రంభమైన శ్రీ వన్నాలకంటి గత 35 
ఏళ్ళ సిన్ స్హతీప్రయాణం లో 
300  చిత్రాలకు పైగా సవ్యస్చిలా 
మాటలూ, పాటలూ వ్రాయడం 
జరిగింది.  తన సిన్ జీవిత చరిత్ర 
లో ఎకుకూవ బాలకృష్ణ సినిమాల-
కు పాటలు వ్రాసినటులో  శ్రీ వన్నా-
లకంటి తెలిపారు.  ఇపపాటివర-
కు  సెట్రయిట్, డబబాంగ్ చిత్రాలకు 
సమారు 2000 కు  పైగా పాటలు 
వ్రాస్రు.
ముదు్ద లమామయ్య  చిత్రంలో 
సోదరి సెంటిమంట్ తో పాట 
వ్రాయాలిస్వచిచిన సందరభుం-
లో, తనకు తోబుటుటి వులు లేని 
కరణంగా, ఆపాట వ్రాయ-
డానికి విముఖత చూపిన్... 
దర్శక నిరా్మతల స్చన-
లతో, గొపపా హట్ పాటగా 
నిలచిన “మామయ్య అననా 
పిలుపు...” అనే హట్ గీతానినా 
అందించారు.   
తవారగా పాటను వ్రాసిచేచి రచ-

యితగా శ్రీ వన్నాలకంటి గారికి 
మంచి ప్రు, గురి ్తంపు వుంది. 
పదాల కలయికకు సరిపోయే-
విధంగా, పాటలను వ్రాయడం-
లో శ్రీ వన్నాలకంటి సిదధిహస్త -
డు.  అందుకే, డబబాంగ్ చిత్రాల 
మాటల, పాటల రచయితగా 
ప్రు తెచ్చికున్నారు. పద్యం, 
పాట, గేయం, వచన కవితవాం, 
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అభు్యదయ కవితవాం, న్టకం....
ఇలా ప్రక్రియ ఏదైెన్...శ్రీ వన్నాల-
కంటి ముందు తలవంచాలిస్ం-
దే...వారి మాటలోలో , పదాలోలో ..ఒది-
గిపోవాలిస్ందే.  వైవిధ్యభరితమైన 
రచన్ విశ్షటి త, శబా్ద లంకరపు 
చమతాకూరం, భావుకత విరజి-
మి్మన పరిమళం శ్రీ వన్నాలకంటి 
పాటలోలో  గుబాళిస్్త  వుంటాయి. 
పండిత పామరులకు సైెతం 
సలభశలైిలో అరధిమయే్యరీతి-
లో పాటలు వ్రాయగలిగిన సతా్త  
ఉంది, శ్రీ వన్నాలకంటికి.  సెట్రయిట్ 
చిత్రాలతో ప్రయాణం మొదలైన్, 
అనువాద చిత్రాలకు చిరున్మా-
గా మారారు శ్రీ వన్నాలకంటి.
కమలహాసన్ “న్యకుడు” 
సినిమాతో అనువాదచిత్ర ప్రవేశం 
జరిగింది.  
ముఖ్యంగా నటుడు కమల్ 
హసన్ కు, ఇసైెజాఞు ని ఇలయరా-
జా కి శ్రీ వన్నాలకంటి ఎంతో ప్రీ-
తిపాత్రుడు. ఆయన సినిమాలు 
తెలుగులో డబబాంగ్ అయితే, ఆ 
చిత్రానికి మాటలు, పాటలు  శ్రీ 
వన్నాలకంటి వ్రాయాలిస్ందే.  
   “మాటరాని మౌనమిది.. 
మౌనవీణ గానమిది ”, “అలిలో బలిలో  
కలలా రావే.... అలులో కుననా కథలా 
రావే”, “రాసల్లవేళా ....రాయబా-
రమేలా”,”కలలో తెర... తీయాలా, 

తీయగా ఎద...వేగాలా”, “చల్్త 
క న్మ్ గాడీ,  చలాకీ వన్నాలే-
డీ”, “చిరునవువాల వరమిస్్త వా...
చితినుంచి లేచొస్్త .. మరుజ-
న్మకు కరుణిస్్త వా...ఈ క్షణమే 
మరణిస్్త ”, “మాటే మౌనమై మా-
యజేయనేలా “, “చలి చలి చం-
పుతుననా చమకుకూలో” ,” రాజశేఖ-
రా .. ఆగలేనురా..”, “మధురమే 
సధాగానం”, “శ్రీరంగ రంగా-
న్ధుని దివ్యరూపమే చూడరే”, 
“వన్నాలోలో  హాయ్ హాయ్ ..” 
కొండా క్నలోలో  లోయలోలో  గోదారి 
గంగమా్మ స్యలోలో ”,,వంటి ఎన్నా 
బహుళ జన్దరణ పందిన,  
మాధుర్యభరితమైన పాటలు శ్రీ 
వన్నాలకంటి కలంనుంచి జాలు-
వారినవే.
జనవరి 5వ తేదీన తన ఇంటిలో 
బాత్ం కి వళదామని లేచిన 
శ్రీ వన్నాలకంటి massive 
heartattack రావడంతో కుపపా-
క్లి మరణించారు. శ్రీ వన్నా-
లకంటి కుమారులు శశంక్ వ-
న్నాలకంటి, రాకేందుమౌలి క్డా 
చలనచిత్రస్మలో గీతరచయి-
తలుగా పనిచేస్త న్నారు. 
శ్రీ వన్నాలకంటి కలం నుంచి జా-
లువారిన మరికొనినా మధురగీతా-
లు:
న్ గూడు చెదిరింది న్ గుండ్ 

పగిలింది, హృదయం ఎకకూడు-
న్నాది (గజిన్), రాయినిమాత్రం 
కంటే (దశవతారం), కమ్మని న్ 
ప్రేమ (గుణ), హృదయం ఎకకూడ 
వున్నాది (గజిన్), మాటంటే 
మాటేనంట (ఏప్రిల్ 1 విడుదల), 
విజయావారి బృందావనం చిత్రం 
లోని పాటలు,  “చినినా చినినా 
కననాయ్యకు వన్నాల జోల “(శ్రీ-
రామచంద్రుడు), రాసల్ల వేళా 
(ఆదిత్య 369),  ప్రణయమా..
న్ ప్రేమిటి ప్రణయమా (అలలోరి 
ప్రియుడు),  రావయా్య.. ము-
దు్ద లమామ (సమరసింహారడిడు), 
అమ్మ నువ్వాకకూస్రి (మా వూరి-
మారాజ్), ప్రేమంటే ఏమిటంటే 
(శీను).........
ఇంక..ఇంక...ఇంక.... ఎన్నా...
ఎన్నాన్నా...మధుర గీతాలు.
శ్రీ వన్నాలకంటి గారు సభు్యలుగా-
వుననా రండు గొపపా సంసథాలోలో  నేను 
క్డా సభు్యడిని కవడం, రండు 
సందరాభులలో వారితోపాటు నేను 
క్డా ఆయా సభలోలో  పాలుపం-
చ్క్వడమేకకుండా, అనేకమా-
రులో  వారితో ఫోన్ లో సంభాష్ంచే 
అవకశం రావడం నేను చేస-
కుననా పూరవాజన్మ పుణ్యంగా భావి-
స్త న్నాను.
          డా. పోడూరి శ్రీనివాస్ రావు,  
                        98494  22239              
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       "ను... ను.. నువవావరూ?", 
వణికిపోతూ అరిచాడు పి. ఎన్ . 
సింహం . 
"నేన్?... కొంచెం గురు్త కు 
తెచ్చిక్", నవివా అననాది ఓ  
ఆకరం. 
ఆ నవువా నవువాలా లేదు... వంద 
ఏనుగులు ఘంకరించినటూటి , 
వయి్య పులులు ఒకేస్రి గాండ్రిం-
చినటటి , వంద సింహాలు ఒకేస్రి 
గరిజెంచినటూటి , క్టి కుకకూలు 
ఒకేస్రి భీకరంగా మొరిగినటూటి ,  
పదివేల కుకకూలు ఒకేస్రి ఊళ 
వేసినటూటి , వయి్య గాడిదలు క్-
డబలుకుకూని ఒకేస్రి గాండ్రించి-
నటూటి  ఉంది. పి .ఎన్ . సింహానికి  
చెమటలు పటాటి య్. గుండ్ గు-
భేలుమంది.    
 న్... న్... కు గురు్త  రావడం-
లేదు" తడబడుతూ నతి్తనతి్తగా 
అన్నాడు సింహం. 
"ఎందుకు గురు్త ంటానూ ... 
ఉండను గాక ఉండను. ప్రుకు 
మాత్రమే నరసింహానివి. బుదిధి 
చూస్త నినునా ఏ జంతువుతోనూ 
క్డా పోలచిడానికి మనస రా-
వడంలేదు. నినేనా ఏమిటిలే... 
ఏ మనిష్న్ జంతువులతో 
పోలచిలేం."
"మనుషుల మీద అంత క్పం 

ఎందుక్?" 
"నేను దెయా్యనినా కనక ... మీకంటే 
వయి్య రటులో  మంచివాడినా గనక!" 
మరోస్రి వయి్య విమాన్లు 
ఒకేస్రి స్టి రుటి  చేసినటులో , రండు 
వేల చెడిపోయిన రుబుబారోళ్లో  
ఒకేస్రి  గిర్రున తిరిగినటులో  చి-
రునవువా నవివాందా ఆకరం. 
"ఓరానాయన్య్ ... దెయా్యని-
వా?", పరిగెటటి బోయాడు సింహం. 
"ఓరి సన్నాస్, మనిష్కి భయప-
డాలి గాన్, దెయా్యనికి భయప-
డటం ఏమిట్రా? భయపడకు", 
అభయం ఇచిచిందా దెయ్యం. 
 కొంచెం సిథామితపడాడు డు సింహం. 
'న్ ప్రేమిటీ? బ్రతికివుననాపుడు 
ఏం చేసవాడివీ? పిలలోలంతమం-
ది? ఏమాత్రం సంపాదించావు? 
ఏమాత్రం వనకేశవు?", ధైర్యంగా 
అడిగాడు సింహం.
 ఇందుకే నేను ఆత్మహత్య 
చేసకుని మరీ చచిచింది. ఒరే, 
ప్రు శశవాతమటరా? ఇక పిలలోలు! 
వాళ్్ళ శశవాతమా? వాళ్్ళ చిననా-
పుపాడు మనచేత న్న్ చాకిరీ చే-
యించ్కుంటారు. మనకి వృ-
దాధి ప్యం వచిచినపుడు వాళ్్ళ లకషు  
తొంభై స్కులు చెపిపా మననుంచి 
దూరంగా పోతారు. మహా 
అయితే ఓ వృదాధి శ్రమంలో చేరోచి, 

ఓ నరుస్ను మనకి సహాయంగా 
పట్టి  చేతులు దులుపుకుంటా-
రు. ఇహ ఎంత సంపాదనయితే-
నేమీ, ఎంత వనకేస్తనేమీ, చచేచి-
టపుడు మన వంట చిలిలో గవవా 
క్డా రాదుగదా. ఈ బోడి ప్రశనా-
లు తపపా మిగతావేవీ యీ మను-
జజాతికి పటటి వు. ఛీ.. మీ మొహాన 
కరం కొటాటి !", ఛీదరించ్కుంది 
దెయ్యం. 
 సరేలో... యీ మాటలు రోజ్కి 
వంద స్రులో  మేం వింటూ వుననావే. 
అనినాటికీ సమాధానం చెపాపావు 
సరేలో గాన్, ఇపుపాడు న్ ప్రేమిటీ?", 
విశ్ంతిగా అడిగాడు సింహం. 
 "బతికుననాపుపాడు నేను పుటిటి ంది 
'తుంపిలి' అనే గ్రామం గనక 
ననునా తుంపిలి దెయ్యం 
అంటారు. చచిచి దెయ్యమయా్యక 
ఏ ప్రుతో  పిలిచిన్ ఒకటే. 
అసలు ప్రుతో పనేముందీ?", 
కంకర గుటటి ల మీద నుంచి 
రోడుడు  రోలర్ నడిచినటుటి  గరబరా 
గరబరా నవివాంది తుంపిలి. 
 "దెయా్యలు పళిలో  చేసకుంటా-

 తుంపిలి దెయ్యం    
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యా?" కుతూహలంగా అడిగాడు 
సింహం. 
  "మనిష్కి దేవుడు ఎందుకు కన-
పడడో న్కు తెలుస్? పిలవంగానే 
ప్రత్యక్షమైతే, న్లాంటి వధవలు 
ఆయనినా అగిగాపటటి  తెమ్మన్, ఆన-
పకయలు తరగమన్, పిండి 
రుబబా ద్సెలు వయ్యమన్ చం-
పుకుతింటారు. 
  అందుకే ఆయన చచిచిన్ కని-
పించడు. ఏద్ మంచీ చెడూ 
చెపిపా నినునా బాగుచేదా్ద మని న్కు 
కనిపించాను. నువేవాం అడుగు-
తున్నావ్? న్కు పళలోయిందా లేదా, 
పిలలోలున్నారా లేదా, న్ సంస్రం, 
etc అడిగి ఫకు్త  మనిష్ వనిపిం-
చ్కున్నావు", ఛీదరిస్్త  అననాది 
తుంపిలి. 
  "స్రీ..  మనుషులకు పళిలో  
తపపాదనుక్... దెయా్యలక్కూ-
డా మాలాంటి నియమాలు 
వుంటయా్య అనే కుతూహలంతో 
అడిగానే కన్, నినునా హర్టి చె-
యా్యలని కదు. ఇంతకీ మీలో 
ప్రేమ వివాహాలూ మామూలు ప-
ళి్ళళ్్ళ ఉంటయా్య?", దెయ్యం 
మీద పూరి ్తగా భయం పోయింది 
కనక ధైర్యంగా అడిగాడు 
సింహం. 
  "ఒరే సింహం, ఇంక్ గంటలో 
నువువా మూడు ముళ్్ళ వేసిన 
పళా్ళమే పాత చెపుపాలు వది-

లేసినటులో  వదిలేసి పుటిటి ంటి-
కి పోబోతోంది. న్కు మా పళిలోళలో 
గురించి ఎందుక్ కుతూహలం? 
పో... ఇంటికి పో.. కళ్్ళ గడడుమో 
పటుటి కుని న్ పళా్ళనినా ఆపుకునే 
ప్రయతనాం చెయ్!" 
 "ఏమిటీ... నిజమా..", గబగబా 
ఇంటికేసి పరిగెతా్త డు సింహం. 
మళీ్ళ కంకర మీద బుల్ డోజర్ 
లా నవివాంది తుంపిలి. 
 "ఇదిగో పంచాయతనం గారూ, 
కసపు ఆగుతారూ?", పాతిక 
కపపాలు బకబక లాడినంత గు-
సగుసగా అననాది తుంపిలి.    
ఠకుకూన ఆగాడు పంచాయత-
నం గారు. మనిష్ కనపడకుండా 
మాట వినిపించేసరికి ఆయనకి 
గుండ్లోలో  ఠారు పుటిటి ంది. 'పవన 
తనయ సంకట హరణ' అంటూ 
హనుమాన్ చాల్స్  చివరినుం-
చి మొదలటాటి రు పంచాయతనం 
గారు. 
 ఖంగారకకూరలేదులే, అయిన్ 
జపతపాలతో జబుబాలినా తగిగాంచే, 
దయా్యలినా వదలకొటేటి  మీకు 
భయమందుక్?", మళీ్ళ నవివాం 
ది తుంపిలి.
 "నువవావరూ? కంటికి కనిపడ-
కుండా ఎలా మాటాలో డుతున్నావు?" 
గాంభీరా్యనినా నటిస్్త  అన్నాడు 
పంచాయతనం. 
 "నేను దెయా్యనినా. న్ ప్రు 

తుంపిలి. అయా్య, ఆయతనం 
గారూ, మీరు కొన్నాళ్్ళ 'మతం' 
పుచ్చికుని మత మారిపాడులను 
భీకరంగా ప్రోతస్హంచారు. ప్రే-
యసిని పళిలో  చేసక్వడం భార్య 
ఉండగా కుదరదు కనక, మీరే 
మళీ్ళ సవాయంగా మతం మారుచి-
కుని ఖురాన్ బటీటి  పటాటి రు. 
 మీరు చేస్త ననా అరాచకని-
కి నిఖారైస్న మహమ్మదీయులు 
దేహ శుదిధి చేస్త, మళీ్ళ కష్యం 
కటుటి కుని మయిన్ గా పూజలూ, 
వ్రతాలూ చేయిస్్త  సైెడ్ బజిన్స్ 
గా జో్యతిష్యం, వాస్త , దెయా్యలినా 
వళలోగొటేటి  పన్ పటుటి కుని ఆరు 
చేతులా గడిస్త న్నారు. దెయా్యలినా 
వదలగొటేటి  మీకు, నేను దెయా్య-
ననాని తెల్దా", గది్దంచినటుటి గా 
అననాది తుంపిలి. 
  "సరేలో... న్ వనక ఎందుకు 
పడాడు వూ?", చికగాగా  అన్నాడు 
ఆయతనం.  లోపలోలో పల  భయం 
యథాతథం గానే వుంది. 
  "పడ్లాగ నువేవా చేసకున్నా-
వు. భగవంతుణి్ణ ప్రేమించమని 
చెపుపా. అది ఓ. కే. భగవంతు-
డినా చూపిస్్త  భయపడతావు 
ఎందుక్? ఏమిటీ... మొకుకూ చె-
లిలో ంచకపోతే దేవుడు అషటి  కష్టి ల 
పాలుచేస్్త డా? ఎంత తపుపాడు 
మాట! ఏమిటీ మొకుకూ అంటే? 
సృష్టి  అంతా భగవంతుడిదేగా? 
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నువువా ఆయనకి ఇచేచిదేమి-
టీ? ఏమోయ్, దెయా్యలినా వళలో-
గొటేటి  న్పం మీద ఎనినా క్ళ్ళన్, 
ఎనినా మేకల్నా బలిచాచివూ? నిజం 
చెపుపా... మనిష్ తపపా అలాంటి ని-
కృషటి పు పని ఏ జీవి అయిన్ యీ 
భూమీ్మద చేసో్త ందా? ఆశ్రమా-
లకి విరాళం, చరీచిలు కటటి డానికి 
విరాళం. మస్దులకి విరాళం, 
గురుదావారాలకి విరాళం. విన్-
యకుడి విగ్రహాలు పటటి డాని-
కి విరాళం, ఆఖరుకి అభిమాన 
నటుడికి బేనరులో  పటటి డానికి, పా-
లాభిషేకలు చెయ్యడానికి క్డా 
విరాళమే. అనినాటికీ డబేబా... అదే 
బ్రహ్మ, అదే విషు్ణ , అదే మహేశవా-
రుడు, అదే క్రీస్త , అదే అలాలో , అదే 
జొరాసటిర్. ఒకకూస్రి నిజం చెపుపా... 
గుటటి లు గుటటి లుగా మత గ్రంథా-
లినా ప్రుచికుంటూ పోతున్నావే, క్ష-
ణానిక్ స్రి పాప పుణా్యల మాట, 
సవారగా  నరకల మాటా ఎతు్త తున్నా-
వే - ఒకకూస్రి మళీ్ళ అడుగుతు-
న్నాను ...  ఎంతకలం జన్లినా 
భయపటిటి  మీ గుపపాట్లో  ఉంచ్-
కుంటావు? ఎంతకలం స్వారధిం 
స్వారధిం స్వారధిం అనే పిశచంతో 
కపురం చేస్్త  'స్కు్త లినా' 
వలిలో స్్త  కలం గడుపుతావు? 
ఎంతకలం మనిష్ని మతానిక్, 
కులానిక్ అంటగటిటి  మానవ-
తావానినా హరిస్్త వు? ఎంతకలం న్ 
సఖం క్సం ఇతరుల కష్టి నినా 

దంగిలిస్్త వు? చెపపావేం?", గటిటి గా 
అడిగింది తుంపిలి. 
 "నినునా బంధించి యీ స్స్లోకి 
పంపడం న్కు క్షణంలో పని", పై 
పై డాంబకంతో అన్నాడు పంచా-
యతనం. 
 "న్ బంద. స్యంత్రం ఫుల్ 
బాటిల్ కొటటి కపోతే మాటైన్ 
మాటాలో డలేనివాడివి ననునా బం-
ధిస్్త వా? ఎటాలో  బంధిస్్త వ్ చెపుపా 
చూదా్ద ం", పకపక నవివాంది 
తుంపిలి.
  "ఓం శకిన్, డాకిణీ, శంకిణీ, 
హాకిన్, హ్రీమ్, హ్రామ్, ఫట్" న్టి-
కొచిచిన శబా్ద లినా వలువరించాడు 
పంచాయతనం. 
  "న్ బంద ... అవన్నా న్కు 
స్నియర్స్, చచిచి దెయ్యమ-
యా్యక, మా  ఛండాలపు బుదిధిని 
మానిపాంచి, కొంచెం మానవతవాం 
వైపు తిపిపాంది వాళ్్ళ.  ఒరే సన్నాస్... 
దేవుడినా చూపించో, గారడీలు 
చూపించో జన్లినా భయపటిటి  
సఖపడటం మాన్య్. లేకపోతే 
నువూవా మాలాగా న్ళ్్ళ నిపుపాలూ 
లేకుండా గాలోలో  గాలిపటంలాగా 
తిరుగుతూ వుండాలిస్ందే!", హ-
చచిరించింది తుంపిలి. 
 "చచాచిక దెయ్యమయే్యది 
నిజమేన్? మరి నేను బోలడునినా 
హందూ క్రైస్తవ  మహమ్మదీయ 
గ్రంథాలన్నా చదివాగా! సవారాగా నికి 
దారులు వేసకున్నాగా? కనూఫ్యూ-

జింగ్  గా అడిగాడు పంచాయ-
తనం. 
  "మీలాంటి వాళ్ళని మాతో చేరుచి-
క్ము. పదిమందికీ మంచి చేసి 
మేం మళీ్ళ మానవజన్మ ఎతొ్తచ్చి. 
న్క ఛానుస్ లేదు. కన్సం జంతు 
జన్మ క్డా దరకదు. బతికి వు-
ననాపుపాడ్ బాగుపడు", సలహా 
ఇచిచింది తుంపిలి.
 "అంటే ఏం చేయాల్?", మలలోగా 
అడిగాడు పంచాయతనం. 
 "మనుషులినా మనుషులు-
గా చూడు. కంటికి కనపడని-
వాడినా పూజిస్్త  కంటదురు-
గా వుననావాళ్ళని కషటి పటటి కు. 
బతుకులో ఏదీ శశవాతం కదన్, 
అన్నా ఇకకూడ వదిలి పోవాలిస్ం-
దేనన్ గురు్త ంచ్క్. పదిమంది 
క్సం నువువా బ్రతకడమే పుణ్యం. 
న్క్సం నువువా మాత్రమే స్వారధిం-
గా బతకడం పాపం. నువువా స-
ఖపడుతూ అందరికీ సఖానినా 
ఇవవాడం సవారగాం. 'నేను మాత్రమే' 
సఖపడాలి అనుక్వడం సజీ-
వనరకం. ఛాయిస్ న్దే", పంచా-
యతనం వీపుని గాలిలాగా తటిటి  
నిషక్రమించింది తుంపిలి. 
PS : దెయా్యలకకూడో  లేవు.  
మనలోనే వున్నాయి. దైెవం 
అడుగు పటాటి లంటే దుషటి  
భావాలినా ముందు పకకూన్టాటి లి.                   
       మళీ్ళ కలుదా్ద ం. 
           - భువనచంద్ర
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ఎలకట్ర న్

పరిహారం

     రీ ఇంబర్స్ మంట్ అనే ఆం-
గలోపదానికి హందీలో ప్రతిపూ-
రి ్త, భరాపాయి, అదాయగీ అనే 
మూడు పదాలు చెపాపారు. 
తెలుగులో ఏమంటారో అని 
శంకరన్రాయణ నిఘంటువు 
చూస్త పరిహారం అననా పదం గో-
చరించింది. ఈ పదానికి ముందు 
ఏదైెన్ విశేషణం చేరిస్త అది 
విశేషణ పూరవాపద కర్మధారయ-
మై క్రుచింటుంది. నషటి పరిహా-
రం ఒక ఉదాహరణ. మడికల్ 
అనే ఆంగలోపదం ముందు చేరిస్త 
అది మడికల్ రీ ఇంబర్స్ మంట్ 
అవుతుంది. అంటే-అయిన 
వైద్యపు ఖరుచిలకి ఇచేచి పరిహారం 
అననామాట. ప్రభుతావాలు ప్దల-
క్సం రూపందించిన ఆరోగ్యశ్రీ 
పథకలూ, తమతమ ఉద్్యగు-
లకి సంసథాలు కలుగజేస  వైద్యస-
దుపాయలూ, ఈ క్వకి  కొది్దపాటి 
తేడాలతో చెందినవే. వైద్యబీమా-
లు పూరి ్తగా వేరే క్వకి చెందినవి.  
‘ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము’ అని 
వేదకలంనుంచీ మనిష్ని హ-
చచిరిస్్త  వస్త ననా స్కి ్త శతప్ర-
తిశతమైన సత్యవాకుకూ. అయితే 
ప్రజల అన్రోగ్యమే మహాభాగ్య-
ము అననాది వైదు్యలకు, కర్పారేట్ 
ఆసపాత్రులక్ అనవాయిస్త, అది 
అందరికీ, అనినాంటికీ కక  కొం-

విరిగిన ఎముకలను అతికించ-
డంలో కొనినా వంశలు గృహవై-
ద్యంగా నిపుణత స్ధించాయి.     
    అయితే శస్త్రవిజాఞు నం కొత్తపుం-
తలు తొకకూడంతో వైద్యవిధాన్లు 
క్డా శీఘ్రగతిని పురోగమించ 
స్గాయి. ఔషధనిర్ణయాలకి 
ముందుగా రోగ కరకలినా తెలు-
సకొనే ప్రయోగశలలు న్లకొ-
న్నాయి. కీలరిగి వాత పటిటి నటుటి -
గా, రోగకరణం తెలిస్త వైదు్యడు 
తగిన  వైద్యమందివవాడాని-
కి ఈ పరీక్షలు సహకరిస్్త యి. 
శస్త్రచికితాస్ విధాన్లు అనూ-
హ్యంగా రూపందాయి. భౌతిక, 
రస్యన శస్్రా లు వైద్యరంగా-
నికి అనూహ్యమైన దనునానిచాచి-
యి.  మానవ దేహానికి బాహ్య, 
అంతరాలైన ప్రతి భాగానికి వై-

తమందికీ, కొనినాంటికీ  మటుక్ 
సత్యదూరం కదు. అన్దిక-
లంనుంచి దేశీయమైన, ప్రాంతీ-
యమైన వైద్యవిధాన్లు ప్రపం-
చమంతటా న్లకొనే ఉన్నాయి. 
అయితే ఆ ఔషధాలు మౌలికంగా 
వనమూలికల, మొకకూల ఆకుల, 
చెటలో  బరళ్ళ, సవార్ణ, రజిత, తామ్ర, 
అభ్రక,పాదరస భస్్మలపై, ఆధా-
రితమైనవే. అన్ది కలంలో  
క్డా శస్త్రచికితస్లు జరిగిన్, 
విసతృతంగా జరిగినటిటి  ఆధారాలు 
లేవు. విరిగిన ఎముకలకు కటులో క-
టిటి  నయం చేయడంలో మటుటి కు 
ప్రావీణ్యత ఉండ్ది. తరతరాలుగా 
తమిళన్డులోని  పుతూ్త రు కటుటి  
వైద్యం అందరికీ తెలిసినదే కదా-
?కతి్తక్త అనేది లేకుండా కేవలం 
ఆయురేవాద లేపన్లతో, పై కటలో తో 
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ద్యశస్త్రంలో ప్రతే్యకమైన శఖలు 
పరిగిపోయాయి. వైద్యవిదా్యధ్య-
యనంలో ఆయా శఖలోలో  స్నా-
తక్త్తర పటాటి లు సంపాదించి 
మహానిపుణులు తయారవు-
తున్నారు.  ఉననారోగాలకీ, తలతే్త 
కొత్తరోగాలకి కొత్తకొత్త మందుల 
తయారి సంసథాలు ముందుగా 
మండూకలమీద, మూష్క-
లమీద, కుందేళలోమీద, క్తుల-
మీద, ఆఖరిగా మానవులమీద 
అనేకమైన అభ్యంతరాల నడుమ 
ప్రయోగాలు చేసి, మందు కేషుమ-
దాయకమేనని నిరాథా రించ్కొ-
ని, ప్రభుతవా వైద్యరంగనిపుణుల 
సలహాసంఘం  వారి అనుమతి 
తీసకొని విపణి వీధులోలో  అము్మ-
తున్నారు.  
     ఈ  ప్రగతి కరణంగా ఒకన్టి 
మనిష్ సగటు జీవనకలం 35 
నుంచి ఈ న్డు 70 వరక్ పా-
కిపోయింది. పుటిటి నపపాటునాం-
చీ ఏ ఔషధమూ తీసక్కుండా 
అరవైలు దాటి బతికేవారి సంఖ్య 
చెపుపాక్దగగా శతంలో ఉండగా, 
రోజ్కి గుపపాడు మందులు 
తీసకొంటూ, ఎనభైలు దాటిన్ 
మరణభయంతో కుమిలే 
మానవులు చాలా చాలా అధిక 
శతంలో ఉండడం మూలాన వై-
ద్యరంగం ఎపుపాడూ వికసితంగా-
నే ఉంట్ంది. 
  ఏ ప్రభుతావానిక్న్ ప్రజల 
ఆరోగ్యం ముఖ్యం. ఎందుకంటే 
వారికి పరోక్షంగా  ఓటులో  ముఖ్యం.  
ఏ సంసథాక్న్ ఉద్్యగుల ఆరో-
గ్యసమస్యలను న్తి్తన వేసకొనే 

బాధ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే 
వారి ఆరోగ్యమే సంసథాకి మహాభా-
గ్యము కబటిటి . 
నేనూ ఓ ప్రభుతావాధీన సంసథాలో 
స్ంకేతికపరమైన ఉద్్యగిని.  
దేశంలోని పలు ప్రాంతాలలో 
ముడిచమురు స్థా వరాలినా అనేవా-
ష్ంచడం, ముడిచమురును, 
సహజవాయువుల్నా ఉతపాతి్తచే-
సి దేశ ఆరిథాకపరిసిథాకి దనునాగా 
స్యం చెయ్యడం మా సంసథా 
లక్షం. ననునా ఈశన్యప్రాంతం-
లోని అస్స్ం రాష్ట్రంలో శ్బ్ స్గర్ 
(శ్వస్గర్) అనే ఓ చిననా తరహా 
పటటి ణంలో నియుకు్త ణి్ణ  చేశరు. 
ఆ ఊరి శ్వాలయం చాలా ప్రసిదిధి 
చెందినది.  
   ఆ ఊరిలో సవాంత ప్రాకీటిస చే-
స్త ననా నలుగురు డాకటిరలోలోను  
ప్రసిదిధి గాంచిన నిర్మల్ కుమార్  
బోరాథా క్ర్ అనే ఒక వైదు్యణి్ణ  
స్యంత్రం వేళలోలో , సంసథా ఉద్్య-
గుల ఆరోగ్యసమస్యల నివారణ 
నిమిత్తం, కలన్లో ఉననా ఒక కవా-
రటిరోలో  న్లసరి తాతాకూలిక భత్యం-
మీద క్రుచినే ఏరాపాటులో  చేసింది. 
ఆ విధంగానే స్త్రీల వైద్యసమస్యల 
నిమిత్తమై ప్రభుతావాసపత్రితో ఒక 
ఒపపాందం చేసకొని ఒక లేడీ 
డాకటిరుని క్డా కుదురుచిక్వ-
డం జరిగింది. అపపాటికి సవాంత 
ప్రాకీటిస చేస వైదు్యరాళ్్ళవరూ ఆ 
ఊరిలో లేరు. ఆమ మధా్యహనా 
సమయంలో వచిచి క్రుచినేది. 
ఎందుచేతనంటే భర ్తలు ఉద్్యగ 
నిరవాహణలకు వళి్ళన  తరావాత 
ఇలాలో ళ్ళకు తీరుబడిగా ఉంటుంది 

కబటిటి . గాయాలకీ వాటికీ కటులో  
కటటి డానికి, కుటులో  వేయడానికీ 
ప్రథమచికితస్ క్సం ఒక కం-
పండరినా కుదిరాచిరు. ఆ కవారటిరు 
సరిగా నేనుండ్ కవారటిర్ కి రోడుడు -
కవల ఎదురుగా ఉండ్ది.
 డాకటిరు రోగులినాపరీకిషుం-
చి మందుచీటీ రాసిచేచివాడు. 
ఉద్్యగులు  మందుల ష్పులోలో  
మందులు కొనుకొకూని, డాకటిరు 
రాసిచిచిన మందుచీటీ అంటే 
ప్రిసిక్రపషు న్ నకలినా, మందుల 
కొనుగోలు తాలూకు అసలు రస్-
దులినా సంసథా ఆఫీసవారికి సమ-
రిపాంచ్కొంటే, వాటిని పరిశీలించి 
అయిన ఖరుచిలు ఇచేచివారు. ఇది 
కులో ప్తంగా మడికల్ రీఎంబరస్్మం-
ట్. అంటే వైద్యపరంగా ఉద్్యగికి 
అయిన ఖరుచిలను సంసథావారు 
జాగ్రత్తగా పరిశీలించి, విడిగా 
కన్, లేదా  న్లాఖరు జీతంలో 
కలిపి కన్ యివవాడమననామాట. 
అయితే ఈ వైద్య విధానంలో 
ఉననా వసలుబాటు ఏమిటంటే 
డాకటిరుగారికి ఉద్్యగులు సంప్ర-
దింపుల సొము్మలిచ్చిక్నవస-
రం లేదు.  
    ఊరికే దరికితే ఊరంతా తనదే 
అనుకొనే ఉద్్యగులు క్డా 
ఉంటూనే ఉంటారు. వారు చీటికీ, 
మాటికీ ఏ చిననా సమస్య వచిచిన్ 
ఆసపాత్రికి పరుగులు తీయడానికి 
అలవాటు పడిపోతారు.    
   డాకటిరు స్ధారణంగా రోగి లక్ష-
ణాలను బటిటి  మందులిస్్త డు. 
అయితే కేంద్ర ఆరోగ్యసమితి ని-
యమాలినా ప్రభుతావాధీన సంసథాలు 
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అమలు జరపాలి. అందుచేత 
డాకటిరు రాస మందులలో కొనినా 
టికి పరిహారం లబంచదు. వి-
టమినుమాత్రలు, క్యడ్ లివర్ 
అయిలు, ఫెర్రడాల్ లాంటి  బల-
వరథాకలూ, మరికొనినా మందులూ 
అననామాట. విత్తవిభాగంవారు 
ఉద్్యగులు సమరిపాంచ్కొననా 
పరిహారం దరఖాస్త ని జాగ్రత్త-
గా, నియమానుస్రంగా పరి-
శీలించి, క్యాలిస్న క్తలు 
క్సస్్త రు. సంసథా ఉద్్యగుల, 
వారి కుటుంబాల  వైద్యఖరుచిల 
వ్యవహారాలు చూడాడు నికి విత్తవి-
భాగంలో ఒక వ్యకి ్త ప్రతే్యకంగా 
నియమితుడై్ ఉంటాడు. విత్త-
విభాగంవారు ఆ  క్లోమ్ ప్రధమ 
పరిశీలనచేసి, డాకటిర్ కి తిరిగి 
పంపిస్్త రు. డాకటిర్ దానినా పునుః-
పరిశీలించి, తన ఆమోదముద్ర 
వేసి తిరిగి విత్తవిభాగంవారికి పం-
పిస్్త డు. అపుపాడు దానిమీద వి-
త్తవిభాగాధికరి సంతకం చేసస్త, 
ఆ బల్ మొత్తం ఉద్్యగి న్ల 
జీతానికి చేరిచి యివవాబడుతుంది. 
యిది ఉద్్యగికి వచిచిన రోగానికీ 
సంసథా చెలిలో ంచిన పరిహారానికీ నే-
పథ్యంలో జరిగే తతంగం.    
     శన్దివారాలోలో  న్కు వీలు కలి-
గినపుపాడలాలో , ఆయనకి రోగుల 
సందడి లేనపుపాడలాలో   క్రుచిని  
కబురులో  చెప్పావాణి్ణ. ఆయన కజిన్ 
న్కు ఆంధ్రా యూనివరిస్టీలో 
ఒక ఏడాది జూనియర్.  అస్స్ం 
నుంచి ఆంధ్రావచిచి చదువుకొననా 
విదా్యరిథా. ఆ కరణంగా డాకటిర్ కీ  
న్క్ పరిచయం బాగా పరిగింది. 

ఒకరోజ్ అలా క్రుచిని కబురులో  
చెపుపాకొనే  సమయంలో, 
ఒకయన వచిచి తన అసవాసథా-
తని గురించి చెపాపాడు. డాకటిర్  
ఆయనినా ఆకుపచచిటి తెరవనకకి 
తీసకువళిలో  ఏవ్ పరీక్షలు చేసి, 
కొనినా మందులు రాసిచిచి జాగ్రత్త-
లు చెపాపాడు. ఆ కలం న్టికి రో-
గనిరాథా రణ పరీక్షలు, సంబంధిత 
కేంద్రాలు అంతంత మాత్రంగా 
ఉండ్వి. డాకటిరు కేస తీవ్రత-
ను బటిటి   రోగిని ఏభై కిలోమీటరలో 
దూరంలో ఉననా డిబ్రూఘర్ ప్ర-
భుతవా ఆసపాత్రికి పంపించేవాడు. 
డిబ్రూఘర్ ఆసపత్రి ఆ న్టికి 
అస్స్ం లో ఉననా పద్ద  ఆసపాత్రుల-
లో ఒకటి. సంస్థా గతమైన ఆసపా-
త్రులు లేవనే చెపుపాక్వాలి.       
    ఆ వచిచిన్యన తనకి-
చిచిన మందుచీటీ చదువుకొని 
“మీరు రాసిన ఆరు మందులోలో  
రండు  మందులకు పరిహారం 
లభించదు, వేరే మందులుంటే 
రాయండి సర్!” అన్నాడు.   
“ఆ రండూ బలవరథాకలు. వాటి 
వలలో  మీ రోగ నిరోధకశకి ్త పరుగు-
తుంది. మీ మంచిక్సమే వాటిని 
రాశను. వాడితే మంచిది. న్కు 
మీ సంసథా నియమాలతో పని 
లేదు. కేవలం మీ రోగలక్షణాల-
తోనే పని!” అని చాలా సౌమ్యం-
గానే చెపాపాడు. వారి సంభాషణ 
అంతా బంగాల్, అస్స్మీ భాషలోలో  
జరిగిన్ ఆ సరికి న్కు ఆ రండు 
భాషలోలో నూ కస్త మిడిమిడి 
జాఞు నం కలిగింది.  
     ఆయన వళి్ళపోయిన తరావాత 

బోరాథా క్ర్ నవువాతూ అన్నా-
డు . “ అ రథా మై ం ద నుకొ ం టా ను . 
ఈయన ప్రు చంద్రాబశవాస్. వి-
త్తవిభాగంలో పని చేస్్త డు. భార్య, 
ముగుగా రు పిలలోలు. అందుచేత 
ఆయన ఇకకూడ తరచూ ప్రత్యక్షం 
అవుతాడు. వచిచినపుపాడలాలో  ఇదే 
తంతు. ఎపుపాడూ కలవలేదా? ఈ 
కలన్లోనే ఉంటాడు.”
“కలన్లో ఈ వీధి వరసలో 
మటుటి కు లేడు. మరో వీధిలో 
ఉంటే ఉండొచ్చి.  నేను పూరి ్తగా 
ఫీల్డు  మనిష్ని. ఫైెన్న్స్ సెక్షన్ 
కి రండుమూడు స్రులో  వళి్ళన్ 
ఈయనినా  చూడడుం తటసిథాంచ-
లేదు. అకకూడ పదిమందికి పైగా 
పనిచేస్త న్నారు,” అన్నాను. 
బరాథా క్ర్ రోగాలినా గురించి, 
రోగుల మనస్తతా్త వాలని గురించి 
చాలా కబురులో  చెప్పావాడు.  
ఒకస్రి మా విభాగంలోనే 
పనిచేస దిగువ స్థా యి స్ంకేతిక 
కర్మచారి మడికల్ ల్వ్ పటాటి డు. 
ఆరోజ్ మాకు సైెట్ లో చేయవ-
లసిన పని తగలడం మూలాన, 
అతను రాకపోవడం ఇబబాందిక-
రంగా మారింది. ఆ రోజ్ మా బాస్ 
జయప్రకష్ వైష్  సవాయంగా సైెట్ 
కి వచిచి, నేను న్ విధులు నిరవా-
హస్త ండగా  ఆ కర్మచారి చేయా-
లిస్న పని తను చేశడు. మధా్య-
హానానికలాలో  పని పూరి ్త చేశం. ఆ 
స్యంత్రం నేనూ, వైష్ స్బ్ కు-
టుంబాలతో సహా మహా శ్వరాత్రి 
మేళాకి వళా్ళం. అపుపాడు, సెలవు 
పటిటి న కర్మచారి కులాస్గా సనా-
హతులతో మేళాలో తిరుగాడు-
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తూ కనిపించాడు. 
   ఆ మరానాడు స్యంత్రం నేను 
డాకటిర్ బోరాథా కుర్ తో సంగతి ప్రస్్త -
వించాను.
     “చికకు ఇకకూడ్ ఉంటుంది. మీ 
వాడు ‘కడుపులో నొపిపాగా ఉంది, 
విరోచన్లు వడు్త న్నాయి, రండు 
రోజ్లు విశ్ంతిక్సం సెలవు 
కవాలని అడిగాడు.’ జవారమంటే 
తెలుసక్వచ్చి దెబబాలు తగిలితే 
తెలుసక్వచ్చి. చెయీ్య, కలూ 
విరిగితే తెలుసక్వచ్చి.  కడుపు 
నొపిపా, తలనొపిపా  లాంటి లక్షణాలు 
చెబే్త  మటుటి కు మాటలు నమా్మలి.  
సెలవు యివవాక, తరావాత ఏదైెన్ 
జరిగితే న్క్, మీ సంసథాకీ క్డా 
విపరీతమైన్ తలనొపిపా విషయం. 
అందుకని రికమండ్ చేసి 
పంపాను. అంతెందుకు?  ఈ 
మడికల్ ల్వ్ అనేది పద్దస్థా యి 
ఆఫీసరులో  క్డా కొనినా సమయా-
లోలో  నిసిస్గుగా గా ఉపయోగించ్-
కొంటారు. రాజకీయన్యకులు 
అరథాంతరంగా ఆసపాత్రులలో చేరి 
విశ్ంతి తీసక్వడం జరుగు-
తుంది. మీరు ఆఫీసరు స్థా యిలో 
నేరుగా సంసథాలో చేరిన్, దిగు-
వస్థా యి కర్మచారుల పనులన్నా 
నేరుచిక్వాలి. ఇకకూడ మీవాడు 
మాయ మాటలు చెపిపా పని ఎగొగా -
టాటి డు. ఒకవేళ నిజంగానే సవ్య-
మైన కరణంతో అతను పనిలోకి 
రాలేకపోతే-ఆ పని క్డా 
చేయడం మీరు నేరుచిక్వాలి,“ 
బోరాథా కుర్ నవువాతూ అన్నాడు. 
  “నిజమే. రష్యనలో తోటీ, అమరిక-
నలో తోటీ కలిసి పనిచేయడం వలలో  

ఈ సంసకృతి మాక్ అలవడింది. 
వాళ్ళకి డిగినాటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటే 
శ్మిక గౌరవం తెలుస. అం-
దుకేగదా న్ బాస్ వచిచి, ననునా 
నేను చేస పనికి వదిలి,  తను ఆ  
కర్మచారి పని చేసి మాట నిలబ-
టుటి కొన్నాడు. న్్యయానికి స్థా యీ 
ప్రమాణంగా గా చూస్త ఆ కర్మ-
చారి పని నేనూ, న్ పని న్ బాస్ 
చెయా్యలి!” అన్నాను.   
   ఒకస్రి మా సైెట్లో  ఒక ప్రతే్య 
కమైన స్ంకేతిక నిరా్మణం 
క్సం అయే్య ఖరుచిల  అను-
మతికి పటిటి న దస్త్రం విత్తశఖ-
లో ఇరుకుకూపోయింది. దానినా 
తవారితం చేయడం క్సం వితా్త -
ధికరి సబ్రమణిని కలుసక్-
మని న్ పై అధికరి వైష్ స్బ్  
చెపపాడం మూలాన వళా్ళను. 
అపుపాడు బశవాస్ ఆయన గదిలో 
ఉన్నాడు. మణి ననునా పరిచయం 
చేశడు. బశవాస్ ముక ్తసరిగా 
హలో అన్నాడు. చూసి రండు 
న్లలైందేమో గురు్త పటటి లేదను 
కొంటాను.   

బశవాస్  ఏద్ దస్త్రంలో మణి 
సంతకం తీసకొని వళిలోపోయా-
డు. బశవాస్  వళి్ళపోయిన తరావాత 
మణి అన్నాడు. 
  “చాలా నిఖారాస్యిన వ్యకి ్త. 
మడికల్ క్లోమ్ బల్స్ చాలా కుషు ణ్ణం-
గా చూస్్త డు. నియమంలో లేని 
మందుల ఖరుచిలు నిరా్ద కిషుణ్యంగా 
క్త పటేటి స్్త డు. అయితే విచిత్ర-
మేమిటంటే తనకు తెలిసండీ 
క్డా డాకటిరుగారిచిచిన  మందు 
చీటీ ప్రకరం బల్ పడా్త డు. అన-
ర్హమైన మందుల ప్రలోచ్టూటి  
రడ్ పన్ తో    సన్నాలు చ్టిటి  
అనర్హమని రాస్్త డు. ఈ ఏడాది 
ఆగసటి  పదిహేను సందరభుం-
గా ఇచేచి  ప్రశంస్ పత్రాల నిమి-
త్తమై న్ విభాగంనుంచి అతని 
ప్రు స్చించాను. గ్రేట్ ఫెలో!’ 
అన్నాడు. 
  ప్రాజెకుటి  ఖరుచిలినా యక్షప్రశనా-
లు వేసి, తగిన సమాధానం వస్త 
కన్ మణి సమ్మతించడు.   ప్రా-
జెకుటి  మేనేజర్ సంతకం క్సం 
దస్్రా నినా పంపడు. స్ంకేతిక 
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నిపుణులు విసకుకూన్నా మణి 
చిరునవువాతో చెప్పా సమాధానం 
ఒకకూటే. “మీరేవ్ పని దృష్టి యూ 
ప్రోపోజల్స్, అంచన్లు వేసి  
ముందస్త  సమ్మతి క్సం న్ 
వద్దకు పంపుతారు. ఏ విధమైన 
అభ్యంతరమూ తెలపడాని-
కి వీలు లేని దస్్రా లుక్డా న్ 
వద్దకు చెపుపాక్దగగా సంఖ్యలోనే 
వస్్త యి. వాటిమీద నేను కళ్్ళ 
మూసకొని సంతకం పటిటి , ప్రా-
జెక్టి మేనేజర్ వద్దకు పంపగల-
ను. కన్ అలా చెయ్యను. ఏద్ 
ఒక చిననా అభ్యంతరం లేవదీ-
స్్త ను. దానికి  మీరు సమాధానం 
యిస్్త రు. ఇది మీక్, న్క్, 
మన మేనేజర్ కీ త్రివిధాల కేషుమ-
దాయకం. ఆరిథాకపరమైన విశేలో-
షణ లేకుండా ఖరుచిలు చేస్్త ర-
ననా అపప్రథ రాక్డదు. ఆడిట్ 
వారికి మనం సమాధానం చెపుపా-
క్వలసిన అవసరం తెచ్చిక్-
క్డదు.”
   మణికి మా దస్త్రం సంగతి 
చెపాపాను. “నేను మూడురోజ్ల 
క్రితమే ప్రధమ సమ్మతి  ఇచేచిశ-
ను. అది ప్రాజెకుటి  మేనేజరు కలనాల్ 
హజారిక స్బ్ కి పంపించాను. 
ఆయన అరథాంతరంగా కేంద్రం 
పిలుపందుకొని ఢిల్లో  వళా్ళడు. 
ఆయన చారిజె ఇచిచిన డాకటిర్  దేబ్ 
కుమార్ చంద్రాస్బ్  మీ సైెంటిసటి  
కదా? ఫీల్డు  పనుల అవసరం 
ఆయనకి  తెలియక కదుగాన్,  
హచ్చి విలువల దస్్రా ల మీద 
తాతాకూలికంగా చారిజె తీసకుననా 
సమయంలో సంతకలు పటటి -

డమంటే ఒకవిధంగా ఇబబాందిక-
రమైన విషయం. ఇవావాళ  కలనాల్ 
స్బ్ వస్త న్నాడని తెలిసింది. 
ఆయన తిరిగి రాగానే, వంటనే 
సంతకలు పటేటి స్్త డు. రేపటిక-
లాలో  దస్త్రం  వస్త ందని న్ బాస్ తో 
చెపుపా,” అన్నాడు నవువాతూ.   
   నేను చంద్రబశవాస్ కీ, డాకటిర్ 
బరాథా క్ర్ కీ  మధ్యన జరిగిన 
సంభాషణ గురించి చెబా్ద మను-
కొని ఆ ప్రయతనాం  విరమించ్-
కొన్నాను. మణి తన శఖనుంచి 
బశవాస్ కి ప్రశంస్పత్రం ఇవవాడా-
నికి సిఫ్రస చేశడు. బశవాస్ 
పటలో  ఏ విధమైన వ్యతిరేక అభి-
ప్రాయమూ  మణి ఎదుట వలి-
బుచచిడం సవ్యం కదు. 
బశవాస్ ఒక అసవాసథాత పాలైన 
ఉద్్యగిగా, అయిన ఖరుచిల-
కి  క్లోమ్ పడా్త డు. కన్ ఆఫీస 
కురీచిలో క్రుచిననాపుపాడు తన 
విధి తాను నిరవాహస్్త డు. డాకటిరు-
గారితో మరో మందు యివవారాదా 
అననా అభ్యరథానలో చంద్రాబశవాస్  
చేసిన తప్పామైన్ ఉందా అంటే 
లేదనే అనుక్వాలి.  
   ఈన్డు మన మహానగరాలోలో  
సరవా మహానిపుణ ఆసపాత్రులు-
న్నా కొందరు రాజకీయప్రతిని-
థులు విదేశలకి పోయి ప్రజల 
సొము్మతో వైద్యం చేయించ్-
కొని వస్త న్నారు. ప్రభుతావాధీన 
సంసథాలన్నా కొనినా సంస్థా గత-
మైన ఆసపాత్రులతో ఒపపాందాలు 
చేసకొని, అవసరం వచిచిన-
పుపాడు ఉద్్యగులినా వాటికి పంపి, 
శతాధికమైన వేలలో సొము్మలు 

చెలిలో స్త న్నారు. ఈ న్పీపా, ఆ నొపీపా 
అంటూ మందులు రాయించ్-
కొని వాటిస్థా నే మందుల ష్పులో 
టూత్ ప్సటి లూ, సబుబాలూ, 
పడర్ డబాబాలూ అవి కొను-
కుకూని, అసలు మందుల ప్రిట 
రశీదులు తీసకొని క్లోమ్ పటేటి   
ఉద్్యగులున్నారు. మడికల్ 
కమ్ కిరాణా ష్పులు వలిశయి. 
ఇపుపాడు విదా్య, వైద్యరంగాలు 
విపణి వీధులోలో  పరుగులు తీస్త -
న్నాయి. 
మరో రండ్ళలోలో మేము అయిదు 
ముడి చమురు కేషుత్రాలు కను-
గొనడంతో  ప్రాజెక్టి ఉద్్యగుల 
సంఖ్య అయిదు వేలకి పరిగింది. 
కొత్త ఆఫీస భవన్లు వలిశయి. 
యిరవై పడకలతో, అయిదు-
గురు డాకటిరలోతో, ఇతర సిబబాం-
దితో  మా సంసథా సవాంత ఆసపాత్రి 
వలిసింది. ఆ అయిదుగురులో-
నూ ఇద్దరు లేడీ డాకటిరులో . రండు 
అంబులనుస్లు. వైద్యవిభాగం 
అధికరిగా బరథాక్ర్ కి ఉద్్యగం 
ఇవవాజూపితే ఆయన సనినాతం-
గా తిరసకూరించాడు. మా సంసథా 
ఉద్్యగులం బరాథా క్ర్ ఉద్్యగా-
నినా నిరసించాడని తెలుసకొని 
నిరాశ పడిపోయాం. “న్మీద 
స్థా నికులకు ఎంతో నమ్మకముం-
ది. నేను వారికి దూరం కదలుచి-
క్లేదు. మీ వద్ద  శశవాతంగా చేరితే 
వారికందకుండా పోతాను. మీరు 
వేరే చూసక్ండి”.
 ఒక వైష్, ఒక బోరాథా క్ర్, 
ఒక మణీ, ఒక బశవాస్, చాలా 
అరుదుగా కనిపిస్్త రు. 
                   *****
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వేదులానవాయు పలుకు -3 

వేదుల సబ్రహ్మణ్యం

క్తురును క్డలను నొకకూ క్వ జేరిచి
నిండు మనసన ప్రేమించ్ న్తిపరులు 
ధను్య లగుదురు నికకూము ధరణి లోన
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు          21

కననావారిని కటుటి కునుననా వారి 
కంట తడిబటటి  కుండగ కచ్కొనగ  
ధర్మపాలన మొనరింప ధను్యడగును    
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు         22 
 
క్రి సంస్ర బంధము కొనగ దెచిచి
గుటుటి గా ధర్మమారగాము బటిటి  విడక
బాధ్యతల దీరుచి వానికి బరగు ముకి ్త 
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు         23 
  
చిననా వయసన బుదుధి లు చెపపాదగును
పరిగినన్జెపపా చెడును న్ పద్దరికము
హతము చెపపాగ నొపుపా సమ్మతముతోడ 
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు        24 
 
వయస మీరుచ్ నుండగ వగపు కననా 
మోక్ష ధామము దరిచేరు మోద మరసి 
దైెవ చింతనపై మది తరలు టొపుపా 
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు        25  
 

వయసధర్మము పాటించి నయము న్ంచి 
జాగరూకతతో దినచర్య మలచి  
మనస న్ధా్యతి్మకంబున మసల నిము్మ 
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు     26

జన్మ సంస్ర వృతు్త ల సతము జికికూ
పాపక్పము జొచిచియు బయట బడక
పారలౌకిక జాఞు నము బడయు టటులో
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు     27 
 
క్పమందుననా వానికి కుదురు లేక
మంచి చెడడులు గురి ్తంచి మసలు శకి ్త
సననాగిలిలో  వివేకము సడలి పోదె!
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు     28 
 
మనుజ్ డింద్రియ లోలుడై్ మసలి నంత 
పూరవా సంస్కూర పుణ్యము బుదిధినిచిచి 
మనస తీరును సరిదిది్ద  మరల జేయు   
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు     29 
 
తలిలో  కనిపంచి లాలించ్ పిలలోవాడు    
పద్దవాడయి పడదారి వదకు న్డు 
తలలోడిళ్ళదె వ్యధతోడ తలిలో  మనస ! 
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు     30 
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపది్ద  వంకట మురళీ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమై నది.కని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కొది్దమందికి మాత్రమే తెలుస.   
                స్కూందపురాణాంతరగాతమైన జగన్నాధ కేషుత్ర మాహాతా్త యూనినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి న్ల అందిస్త న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకషు నినా పందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                                       25వ అధా్యయం                                                                                                     

                                                          జైెమిని ఋష్ సంవాదం

                                                              (జగన్నాధ రధ నిరా్మణం )

      విగ్రహప్రతిష్ఠ కుకవలసినసంభారాలనినాన్రదుడు వ్రాసి ఇచాచిడు. రాజ్ఆపత్రానినాపద్మని.ధికిఇచాచిడు. “ 
పద్మనిధి! బంగారు మండపానినానిరి్మంచ్ బ్రహ్మకి ప్రతే్యక భవన్నినా నిరి్మంచ్. ఇంద్రాది దేవతలు సిదుధి లు, 
మానవులు, మున్ంద్రులు, రాజ్లు, క్రోచి వడానికి తగిన ఆసన్లతో సభా భవన్నినా ఏరాపాటు చేయి. 
కవలసిన వస్త వులు ఏరాపాడటు చేయి. విశవాకర్మ న్కు సహాయపడతాడు.” అని రాజ్ ఆదేశ్ంచాడు. 

     “ రాజా! బంగారంతో మూడు రధాలను నిరి్మంచాలి వాటిని పటుటి  వస్్రా లతో, ముతా్యల మాలలతో 
అలంకరిచాలి. జగన్నాధుని రధంపై గరుడ ధవాజం ఉండాలి. సభద్ర రధంపై పద్మ ధవాజం ఉండాలి. స్వామి 
రధానికి పదహారు చక్రాలు, బలరామునిరధానికి పదున్లుగా  చక్రాలు, సభద్ర రధానికి పన్నాండు చక్రాలు 
ఉండాలి. స్వామి రధంపదిహస్్త లు,బలరామునిరధంపదానాలుగు హస్్త లు, సభద్ర రధం పన్నాండు 
హస్్త లు పడవు ఉండాలి. 

     ఈ చరాచర జగతు్త ను స్వామి తన అరచేతిలొ చూస్్త  ఉంటాడు. బలరామునికి న్గలిని ధవాజంగా 
ఏరాపాటు చేయాలి. స్వామిని ముందుగా రధంపై ప్రతిష్్ఠ ంచాలి. స్వామి ప్రతిష్ఠ కు కవలసినవి ఏరాపాటు చేయి
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నేను వచిచి స్వామిని ప్రతిష్్ఠ స్్త ను” అని న్రదుడు పద్మనిధికిచెపాపాడు, పద్మనిధివిశవాకర్మకుఆదేశ్ంచాడు

         విశవాకర్మ న్రదుడు చెపిపాన కొలతలప్రకరం రధాలను నిరి్మంచాడు. న్రదుడు స్వామి రధంపై 
జగన్నాధుని విగ్రహం ప్రతిష్టి ంచాడు.రధానినా లాగడానికి పన్నాండు తెలలోని గుర్రాలను ఏరాపాటు చేస్రు. ఆ 
రధం స్ర్య రధంలాగ ప్రకశ్సో్త ంది.  ( 1 -29)

  “”జగన్నాధుని రధానికి ఈశన్య భాగంలో మర్క రధానినానిలాపారు.ఆరధంలోన్లుగుచేతులవడలుపా,న్  
లుగుచేతులపడవులలో ఒక వేదికను నిరి్మంచారు. ఆ రధానికి ఉత్తరదికుకూనశుభముహూర ్తంలోఅంకురా
రపాణ చేస్రు. ముపైఫై ఇద్దరు దేవతలకు బలులు ఇచాచిరు.          రధంలో ఉననా వేదికపై పద్మం ఆకరంలో 
ముగుగా లు పటాటి రు. దాని మధ్యలో కుంభానినా ఉంచారు. వాము చెటలో నుండి తీసిన రస్నినా పోస్రు. 
గంగా జలానినా జలాలో రు. సగంధ ద్రవా్యలతో పూజించారు. ఆచారు్యడు తూరుపా దికుకూవైపునకు క్రుచిని, 
విషు్ణ వును స్మరించ్కొని పంచామృతాలు సమరిపాంచారు.చ్టుటి  పటుటి  వస్్రా నినా కపిపా పైభాగంలో పుష్పాలతో 
అలంకరించారు.           నరసింహుని యధావిధిగా పూజించారు. స్వామిని ఆవాహన చేసి, యధావిధిగా 
అరిచించారు. కుంభానికి వాయువ్య భాగంలో వయి్య ఎనిమిది స్రులో  సమిధలతో, న్యి్యతో హవిసస్ 
సమరిపాంచారు. రధానినా అలంకరించారు. శంఖాలు ఊదుచ్ వాయిదా్యలు వాయించారు. స్వామి రధంపై 
వాయు దేవుని ప్రతిష్్ఠ ంచారు. గరుత్మంతుని పూజించారు.  రధం పైభాననాగరుత్మంతుని ప్రతిష్్ఠ ంచారు. 
కుంభానినా రధంపై ఉంచి , రధానినా మూడు స్రులో  నడిపారు. బ్రహ్మతో కలిసి రధానినా సవించారు.

     తరువాత పూరా్ణ హుతి సమరిపాంచారు. బ్రహ్మకు, బ్రాహ్మణులకు దకిషుణ ఇచాచిరు.దావాదశక్షర మంత్రానినా 
చదువుతూ బలరాముని రధంపై ప్రతిష్్ఠ ంచారు. న్గలి దవాజానినా రధంపై ఏరాపాటు చేస్రు. స్వామితోబాటు 
బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు క్డా వళాలో రు. ఏనుగులు, గుర్రాలు రధంతో పాటు వళాలో యి. 

       రధయాత్ర జరిగే సమయంలో రధం పడిపోతే గ్రామాలలోని వారికి న్శనంకలుగుతుంది.బలిఇవావాలి, 
శంతి హోమం చేయాలి. అననాదానం చేయాలి. రధానికి ఈశన్యభాగంలోఅగినానిఏరాపాటుచేయాలి.
హోమంచేయాలి. రధంలో ఉననా లోపాలు చూసి, ఆప్రదేశంలోహోమం చేయాలి. బ్రాహ్మణులతో శంతి 
చేయించాలి. ఈవిధంగా చేస్త విశేషమయిన శుభాలు కలుగుతాయ. బ్రాహ్మణులకు శుభము                                                    

                                                                                                         (ఇంక  వుంది)
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కొత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొపపాది. అమూల్య మైనది. ఆధా్యతి్మక లో చెపాపాలంటే 
దురలోభమైనది. కేవలం లౌకిక జీవితానినా ఆరాధించే వారి సంగతి పకకూనుంచితే భగవంతుడ్ పర-
మావధిగా ఆయనను పందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపురూపమై నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసక్క్డదంటారు మన పద్దలు. జాఞు నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జాఞు నం పందాలి. ధరా్మరధి  కమమోకషు నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అరధి  కమాల వంట నేటి మనిష్ పరుగులు చేస్త  న్నారు. పరమాత్మ పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసను లగనాం చేయాలి. మన మనస ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైన్ పదిలంగా బతకలని ప్రతి జీవి తాపత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమా-
దరహతంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కంక్ష అంతరీలోనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైన-
పుపాడు ఏమైన్ మహమానివాత శకి ్త తనకు సహక కి ్త రించాలని ఆశ్ంచడం సహజం. భగవంతుని అను-
గ్రహం పంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పందాలనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మారగాం.  భగవంతుడు 
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదుబాది్దనిచిచి సన్్మరగాంలో నడిపిస్్త  డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముకి ్త చేయ-
డానికి ఎన్నాన్నా మారాగా లు చూపాడు. ఎన్నా దివ్య ధామాలను సృష్టి ంచాడు.  వేదాలు పుటిటి న ఈ పవిత్ర 
భూమిపై ముకి ్త ధామాలుగా సప నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక అవతారాలుగా 
ఉదభువించి దుషటి  శ్క్షణలు గావించి తన మహమలతో కృపాదృష్టి తో కపాడుతున్నాడు, మరియు నూ-
తన్తాస్హానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కశీ కంచి అవంతికపురి దావారవతి చైెవ 
సపతైతే మోక్ష దాయక" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేషుత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగా ప్రసిది్ద  గాంచి మనందరక్ సఖ శంతులు, విజయ కంతులు ప్రస్దిస్త  న్నాయి. అం-
దువలలో  మనకు ఆధా్యతి్మక చైెతన్యం విరాజమానమై దైెవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పరిగి ఆత్మ విచారణ 
చేయగలుగుతున్నాము. ధర్మ బద్దమైన జీవన్నినా ఎంపిక చేసకుని పుణ్య కేషుత్రాలను సందరి్శస్్త  ముకి ్త 
క్సం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసక్వాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను 
దరి్శంచి పున్తులమవావాలి. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి క్రుకునేది క్డా అదే.
 ఆసతు హమాలయ పర్యంతం వా్యపించిన మన భారతావనిలో ఎన్నా జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటిన్ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపిసో్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిటి  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేషుత్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికలం నుంచి విఖా్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికలుగా ఏడు పుణ్య కేషుత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పందాయి.
 అవి అయోధయూ, మధుర, మాయ (నేటి హర్ద్వార్), కాశీ, కుంచి, అవుంత్క(నేటి ఉజ్జ-
యిని) మర్యు ద్వారక.
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      భగీరథుని వంట స్గిన 
గంగ పాతాళానికి చేరి, సగరుల 
భస్మ రాశులపై ప్రవహంచి, వారికి 
సదగా తులను ప్రస్దింపచేసింది. 
గంగా నది భాగీరథిగా పిలవబ-
డుతోంది. గంగ ప్రు విననాంతనే 
మనసలు పవిత్ర భావనలతో పు-
న్తమౌతాయి.
      హమాలయాలలో కొండలు 
వాగులలో ప్రవహస్్త , అందరి 
తపోభూములను పున్తం చేస్్త  
హరిదావార పుణ్యధామం ప్రవేశ్ంచి 
నదీ రూపంలో వేల కిలోమీటరులో  
పయనించి కలకతా్త  నగరం వద్ద  

మాయ (నేటి హరిదావార్)

సముద్రంలో కలుస్త ంది. ఇక 
హరిదావార్ పుణ్యసథాలి యందు లక్ష-
లకొదీ్ద  యాత్రికులు గంగా స్నానం 
చేసి పున్తులౌతారు. తమ 
పద్దల అసిథాకలు కలుపుతారు. 
తీరథా విధులు ఆచరించి ధను్య-
లుగా భావిస్్త రు. ఇటువంటి 
పితృ కర్మలు నిరవాహంచడానికి 
బ్రహ్మకుండానికి దకిషుణంగా కు-
శవర ్తం ఘటటి ం ఏరాపాటుచేశరు. 
బ్రహ్మదేవుడు ఈ తీరథాంలో విషు్ణ -
వుని సవించాడు. కబటిటి  ఈ ప్ర-
దేశనికి బ్రహ్మకుండం అననా ప్రు 
వచిచింది. 

 గంగ చాలా వేగంగా పయని-
స్త ంది. అందుకు యాత్రికుల 
సౌకరా్యరథాం ఇనప గొలుసలు 
ఏరాపాటు చేశరు. ఈ ప్రాంతం 
లోని హరి కి పైడి దగగారలో వి-
షు్ణ కుండం, సభాష్ ఘాట్ అని, 
రామఘాట్ అని, గౌ ఘాట్ అన్ 
అనేక స్నాన ఘటాటి లు ఉన్నాయి. 
హరి క పైడి లో యాత్రికులు భకి ్త 
శ్రదధిలతో శ్వాలయంలో శ్వుని, 
గంగమ్మ ఆలయానినా తిలకించి 
నమసకూరిస్్త రు. ప్రతి రోజూ 
స్యంత్రం 7 గంటలకు గం-
గాహారతి ఇస్్త రు. అకకూడ అనినా 
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వివిధ ఆలయాల పూజారులు 
క్డా ఘంటాన్దాల మధ్య 
వేలాది భకు్త లు తిలకిస్త ండ-
గా భకి ్తతో హారతులు సమరిపాస్్త  
సందర్శకుల హృదయాలను ద్-
చ్కుంటారు. భకు్త లు అందరూ 
గంగమ్మకు పూజలు జరిపి 
చిననా చిననా దన్నాలలో దీపాలు 
వలిగించి పూలతో ఆ దీపహార-
తిని గంగామాతకి సమరిపాంచి ఆ 
తరువాత ఆ దీపానినా, పువువాలినా 
దన్నాతో సహా న్ళలోలో వదులుతా-
రు. ఇటిటి  దీపాలు వందలు వేలకొ-
దీ్ద  న్ళలోలో వదలటం వాళ్ళ ఆ దీ-
పాలన్నా బారులు తీరి అందంగా 
కదిలివళ్తుంటే చూచి యా-
త్రికులు అపూరవా అనుభూతి 
చెందుతారు. 
హరిదావార్ లో దరి్శంచ్క్వాలిస్న 
దేవాలయాలు అనేకం ఉన్నాయి. 
వాటిని గురించి తెలుసకుందాం. 
1. మానసాదేవి ఆలయుం 
   అష్టి దశ పీఠాలలో ఒకటయిన 
'కమరూపి' దేవి పటటి ణం లోని 
శ్వాలిక్ కొండమీద వలిసి, హరి-
దావార్ పుణ్యకేషుత్రానికి వచిచిన యా-
త్రికుల బాగోగులు చూసకుం-
టుంది. కొండపైన అమ్మవారిని 
చూచ్టకు కలినడక లేక రోప్ వే 
దావారా భకు్త లు ఆలయానికి చేరు-
కుంటారు. విదు్యత్ తీగల మీద 
నడిచే  ట్రాల్లలో యాత్రికులను 
క్రోచిపటిటి  కొండపైకి చేరుస్్త రు. 
గంగామాతను, పటటి ణ పరిస-
రాలను, కొండలు క్నతిలకిస్్త  
కొండపైకి సంతోషంగా చేరుకొని 

ప్రధాన ఆలయానినా, ఉపాలయా-
లన్ చూసి తరిస్్త రు. అమ్మవారి 
ఆలయ ప్రాంగణం నుంచి ప్రకృతి 
శోభను తిలకిస్్త  మురిసిపో-
తారు. కొందరు దాతలు తమ 
మొకుకూలు తీరుచికుననా పిమ్మట 
నివేదన చేయించిన ప్రస్దానినా 
భకు్త లందరికీ సవాహస్్త లతో పంచి 

తృపి్త చెందుతారు. అమ్మవారి 
ఆలయం నుంచి రోప్ వే కు వళ్లో 
మారగాంలో ఉననా దుకణాలలో 
అందమైన బమ్మలు, పాఠాలు, 
ఇతర వస్త వులు అము్మతుంటా-
రు.                   
2. చండీదేవి ఆలయం 
బ్రహ్మ కుండానికి పశ్చిమం-
గా ఆరు కిలోమీటరలో దూరంలో 
న్ల పరవాతమనే కొండ పైన 
చండీదేవి ఆలయం ఉంది. 
ఇచచిటనే అమ్మవారు శుంభ ని-
శుంభులనే రాక్షసలతో యుదధిం 
చేసినటులో గా ఇచచిటి స్థా న్యు-
లు చెపు్తంటారు. ఈ మధ్యకలం 
200 సంవతస్రాలలో కొండ మీద 
ఉననా ఆలయానినా చేరుటకు రోప్ 
వే నిరి్మంచారు. యాత్రికులకు 
చండీదేవి దర్శనం రోప్ వే దావారా 
సగమమైంది. దసరా నవరా-
త్రులు ఈ ఆలయంలో ఘనంగా 
జరుపుతారు. ఈ చండీదేవి 
మందిరానికి దగగారలో ఉననా గౌరీ 
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శంకర ఆలయం, నవేశవార మహా-
దేవుని మందిరం, అంజన్దేవి 
ఆలయములు చూడవచ్చిను. 
ఈ మానస్దేవి, చండీదేవి ఆల-
యాలను యాత్రికులు విధిగా 
దరి్శంచ్కుని అమ్మవారలోకు తమ 
క్రకూలు నివేదించ్కుంటారు.  
3.భారతమాత  మందిరం 
ఈ మందిరం హరిదావార్ కి 4 కిలో-
మీటరలో దూరంలో ఉత్తరం వైపు 
ఉంది. ఇది ఏడు అంతసథా ల 
భవనం. భవనం మందిరం లోని 
ప్రతి అంతసథా లో అనేక విగ్రహా-
లను తిలకించవచ్చిను. క్రింది 
అంతసథా లో అతి సందరంగా 
రూపందించబడిన భారతమాత 
విగ్రహం మన్ జవాలంగా తిలకిం-
చవచ్చిను. బుదధి, మహావీర, గు-
రున్నక్, కబీరు, తులస్దాస, 
శంకరాచార్య మొదలగు మహ-
న్యుల విగ్రహాలు కనిపిస్్త -

యి. వేరే అంతసథా లో భారతదే-
శం గరివాంచదగగా వ్యకు్త లు అనగా 

రాణా ప్రతాప్, శ్వాజీ, గురుగో-
వింద్ సింగ్ వంటి వీరుల విగ్ర-
హాలు దరి్శంచ్క్వచ్చిను. అదే 
రీతిలో పై అంతసథా లో నవదురగా , 
జగదాంబ, మీన్కిషు, శకి ్త రూపాలు 
కనుల విందుగా దరి్శంచ్క్వ-
చ్చిను. అయిదవ అంతసథా లో 
లకీషు్మ న్రాయణులు, స్తారాము-

లు, రాధాకృషు్ణ ల  చలువరాతి 
విగ్రహాలు అందంగా అలంక-

రించారు. ఆఖరి అంతసథా లో శ్-
వరూపాలయిన నటరాజ్, అరధి-
న్రీశవారుడు, ఉమామహేశవారుల 
విగ్రహాలను చూడగలుగుతాం. 
భరతమాత మందిరం సందరి్శస్త 
భారతీయ సంసకృతి ఎంత ఉననా-
తంగా నిలిచింద్, దైెవారాధనకు 
ప్రజలు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్త -

న్నారో తెలుసక్గలుగుతాం. 
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       సంక్రాంతి  సంబరాలలో భాగంగా 

కొనినా ప్రాంతాలలో గాలిపటాలు ఎగు-

రవేస్్త రు. పిలలోలంతా మేడ పైన గా-

లిపటాలు ఎగురవేస్త ంటే, నేను, 

మావారు చూడడానికి వళా్ళము. 

చ్టుటి పకకూల అపార్టి మంట్ టర్రేస్ 

లపైన చాలా ఉతాస్హకరమైన వాతా-

వరణం కనిపించింది. చిననాపిలలోలు, 

పద్దవాళ్్ళ అంతా చాలా సందడిగా 

ఆ గాలిపటానికి పైన, క్రింద దారంతో 

ముడివేసి సరైన దికుకూ వైపుకి గాలి 

గమన్నినా బటిటి  చేతిలోని గాలిపటం 

దారం గుంజ్తూ, వదులుతూ పైకి 

ఎగురవేస్త న్నారు. ఈ గాలిపటాలను 

'పతంగు'లని, వాటికి కటేటి  దారానినా 

'మాంజా' అని అంటారు. ఎగురవేసిన 

పతంగులలో కొనినాంటికి రంగురం-

గుల తోకలు క్డా ఉన్నాయి. కొందరు 

మూ్యజిక్ పటుటి కుని ప్రకకూనుననా 

పతంగుని కట్  చేయగానే కేకలు పటిటి  

డానుస్లు చేస్త న్నారు. చాలా సరదాగా 

స్గుతోంది ఆ ఆట. అలా ఆకశంలో 

తోకచ్కకూలాలో  ఎగురుతుననా గాలిపటా-

లను కళ్ళపైన చెయి్య అడడుం పటుటి కు-

ని చూస్్త  ఉండిపోయాను. 

అద్ మా్యజిక్ లా తోచింది. అలా చూ-

స్త ననా  న్ ఆలోచనలు మన జీవితాల-

వైపుకు మళా్ళయి. వేదాంతంలా 

అనిపించిన్ ఈ గాలిపటాలకు మన 

జీవితాలకు చాలా దగగార పోలికలు 

ఉన్నాయి. సవాచ్ఛగా గాలికి రపరపలా-

డుతూ గగన స్మలోలో  ఎగురుతుననాటుటి  

కొందరి జీవితాలు మనకు అనిపిం-

చిన్ దారం కింద ఎవరి చేతులోలో నే 

ఉంటుంది. మన జీవితాలు విధాత 

చేతిలో ఉననాటులో , అపపాటిదాక తారా-

స్థా యిలోకి చేరిన పతంగులు ఎవరైన్ 

కట్ చేయగానే కిందకి సడులు 

తిరుగుతూ వచిచి నేలకొరుగుతాయి. 

మనలోని కొందరి జాతక మహత్యం-

లా తారాస్థా యి నుండి పాతాళాని-

కి దిగిపోయినటులో  కొనినా పతంగులు 

పైకి ఎగిరిన కొదీ్ద  క్షణాలోలో నే ఏ కరంట్ 

తీగలక్ చెటుటి కొమ్మలక్ చ్టుటి కుని 

ఆట ముగిస్్త యి. 

 కొందరు దురదృషటి వంతుల బ్రతు-

కులు ఆదిలోనే వసివాడినటులో , మన 

ఎదుగుదల చూసి ఓరవాలేక వనునాపో-

టు పడిచినటులో  పైపైకెగిరి అలలోంత 

దూరాన ఉననా పతంగును గురిపటిటి  

దానిని తెంపి (ఆదే, కట్ చేసి) నేలరా-

లేచివారు కొందరు, మనలోని కొందరి 

స్వారథాపరుల కుట్ర కుతంత్రాలాలో  ఎకకూడో 

తయారయి్య, ఎన్నా చేతులు మారి 

మన దగగారకి వచిచి మన ఆటలో 

భాగమై దూరంగా ఎకకూడో ఏ మూలన్ 

న్లకొరిగే పతంగులు చూస్త మన 

జీవితాలాలో గే అనిపించింది. ఎకకూడో 

పుటిటి ,  ఎకకూడ పరుగుతామో, చివరకి 

మన కథ ఎకకూడ ముగుస్త ంద్ ఎవరికీ 

తెల్దు. 

 మన జీవితాలు ఈ గాలిపటాలైతే 

మనలినా ఓ అదుభుత శకి ్త దారమై నింగి 

అంచ్లకు ఎగసలా చేసో్త ంది. ఆ 

గగగనపు టంచ్లపై నిలబడి నిశచి-

లంగా, సవాఛచిగా, ఆహాలో దంగా పుడమి 

అందాలను చూసి తరించాలని  ఈ ప్ర-

కృతిలో మనం పులకరించాలని ఆ శకి ్త 

తన వంతు కృష్ చేస్్త నే ఉంటుంది. 

ఆ గాలి స్కిషుగా ప్రతి ఒకకూరం తమ 

పతంగు ఆకశపు మేఘాలను ముదా్ద -

డాలనే అనుకుంటారు. మన విధాత 

మరింత అనంతశకి ్తతో అనేక లక్షల 

క్టలో  జీవిత గాలిపటాలను నింగికి 

నేలకి నిచెచిన వేసి ముందుకు నడిపి-

స్్త  ధర్మం, న్్యయం, కృష్, శ్రదధి అనే 

దారంతో ఒడిసిపటిటి  వనుకకు లాగుతూ 

ముందుకు వదులుతూ ఉంటాడు. ఆ 

రక్షకుడి చేతులోలో  మనముండగా రోజూ 

సంక్రాంతి పండగే! మన జీవితాలన్నా 

సవాఛచిగా ఎగిరే ఆ గాలిపటాలే!

              నమస్త!

                            భారతీలకిషు్మ  
                                       సైెనిక్ పురి

గాలిపటాలు
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పాలెపు  బుచ్చిరాజు

     

వాల్్మకి రామాయణం మహోతుక్రషటి మైన కవ్యం. ఎవర నినాస్రులో  రాసిన్ ఇంతకంటే ఎకుకూవగా ఏం చెపపాగ-
లరు? యావదాభురత దేశంలో ఎన్నా భాషలోలో  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులస్దాస రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచ్ర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాల్స్ ప్రతి 
రోజూ ఎకకూడో ఒక దగగార వినిపిస్్త నే ఉంటాయి. తెలుగులో క్డా వయే్యళ్్ళగా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణానినా రాసి, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశ్షటి మైన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి ్తకి, కర్య దీక్షకి, బుది్దకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాల్్మకి. అసలు రామాయణంలో సందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ క్సమే 
సృష్టి ంచ బడింది అనిపిస్త ంది.  స్తానేవాషణలో హనుమ చేసిన అధుబాత కరా్యలకి అబుబారపడి శ్రీరాము-
డు “నువువా న్ తము్మడు భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలించ్కున్నాడు. భకి ్త తతావానికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి న్చ్కుంది. 
న్టి రామదాస, తా్యగరాజ్ నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దావారా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని స్ఫ్రి ్తగా తీసకుని ‘వంద కందాలోలో  సందర కండ’ రాదా్ద మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అష్టి త్తర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహారులో ’ తో పూరి ్త చేయ గలిగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశ్స్త న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదె్దనిమిది కందాలు చేరాచిను. పటాటి భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తము్మలినా, మంత్రులినా, స్మంతులినా, సైెన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరలా మసలుక్వాలో మాటాలో డాక, పుర 
ప్రజలినా క్డా పిలిపించి వారికి భకి ్త  తత్తవాం బోధిస్్త డు. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని ప్రు. 
తులస్ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలపు బుచిచిరాజ్

నూటపదహారులో    కందాలోలో   

 సందరకండ

            మనవి
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                                                                17)       ఇది జర్గి నేటిక్ యగన                                              
                                                               పదిమాసములు కపుల్ర పట్టి డు లుంకన్
                                                               వదలడు రావణుడు చెనటి 
                                                               మదిలో సుందేహమేల మాతన గావన్
       17)  నేను చెపిపాన ఉదంతం జరిగి సమారు పది న్లలు కవసో్త ంది. మీరింక తిననాగా లంకకే వళ్ళండి.  దు-

రా్మరుగా డు రావణుడు ఆ మాతను ఒకంతట విడిచి పటటి డు.

                                                               18)   రావణుడు సీత నెత్తి క
                                                         పోవుట చూచెన మదీయ పుత్రు డు హనమా
                                                         కావుడని యరచు మహిళన 
                                                         ఆవుంతయు వినని నీచు డౌరా యనియెన్

    18)  స్తన్తు్త కు పోయిన వాడు రావణుడ్ అననావిషయం న్ కుమారుడు క్డా దకిషుణ సముద్రపు ఒడుడు న 

చూశడు. స్త “రకిషుంచండి. రకిషుంచండి” అని అరుస్త న్నా లకకూచేయక వాడు లంక నగరం వైపుగా ఆకశమారాగా న 

ఎగిరిపోయాడు. 

                                                                19)     ఆ రావణు పురముుండున 

                                                                          పారావారము నడుమన బాగగ వినడీ
                                                                          ఆ రాజ నగరు జేరున 

                                                                          నూరామడలెవడు దూక నోపునొ వాడే
                                          

    19)  న్ దృష్టి  చాలా నిశ్తమైనది. ఎంత దూరమైన్ చూడగలను.ఆ లంక నగరం సముద్రం మధ్యన ఉంది.

అకకూడికి చేరడం అంత తేలిక కదు. నూరామడల దూరం ఏకబగిన ఎవరు ఎగుర గలరో వారే అకకూడికి చేరుక్గ-

లరు. మీకు శుభమగు గాక! “ అని దీవించింది ఆ పకిషు.. 

                                                             20)  అుంతయు విన్న కపులకునొ
                                                      క్ుంతగ నత్సాహము కల్గె నపుడె వెడలన్
                                                      అుంతలొ ఖేదము కల్గెన
                                                      అుంతటి సాహసము చేయ అుందర్ కనవ
  

 20)  సంపాతి మాటలు విననా కపిసనలో చాలా ఉతాస్హం వచిచింది. స్తా ఎకకూడ ఉంద్ తెలిసింది గదా అని 

గంతులు వేశరు. కని అంతలోనే నిరుతాస్హం వారిని కమి్మవేసింది. మనలో అంత స్హసం చేయగల ధీరుడు 

ఎవరు? అని తరికూంచ్క్స్గారు. 
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                                                               21)    అుందరు మహుందరిగిర్పై 
                                                       సుందేహములు వెల్బుచ్చ సాగిర్ ముుందున్
                                                       చుందము తెలుపగ నొక్కడు 
                                                       బుంధువు గలడు మనలోన భయపడ నేలన్
  21) అలా ఆలోచనలోలో  గడుపుతూ వారు దకిషుణ సముద్రపు ఒడుడు న ఉననా మహేంద్ర పరవాతం చేరుకున్నారు. 

ఏం చేయాలి? ఎలా చేయాలి? లంకకు ఎలా వళ్ళగలం? అనే చింత వారిని బాధించస్గింది. ఒకడు “నేను సగం 

దూరం వరకే ఎగర గలను అన్నాడు” . మర్కడు “నేను వళ్ళగలను కని తిరిగి రాలేను” అన్నాడు. ఆఖరికి, మనం-

దరిలోనూ పద్దవాడు, అనుభవజ్జె డు తెలివైనవాడు అయిన జాంబవంతుదు ఉన్నాడు. ఆయననే ఉపాయం 

అడుగుదాం అని క్డ బలుకుకూని జాంబవంతుడిని అడిగారు.                                                        

                                                                 22)  ) అని జుంబవుంత్ నడిగిర్ 
                                                          మన హనముంత్డు వలుంత్ మానడు చిుంతన్ 
                                                          తనబలమె తనకు తెల్యదు 
                                                          మనముంత కల్స హనమన ముంత్రిుంచ వలెన్
 
   22)  అపుపాడు జాంబవంతుడు, వారితో అన్నాడు. “న్యనలారా! దీనికి మీరంత చింతించ వలసిన పని లేదు. 

అంతటి మహా వీరుడు మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు. కని విచిత్రం ఏమిటంటే, ఆయనకు తన బలమే తనకు 

తెలియదు. మనంతా కలిసి హనుమంతుని ‘న్ అంతటి వీరుడు లేడ’ని పగిడితే, ఆ ఉతాస్హంతో, ఆయన ఈ 

కరా్యనినా అవల్లగా స్ధించ గలడు.” 

                                                              23)  అనిపల్కె వృద్ధ వీరుడు 
                                                     వనచరు లుందరు హనమన బాగగ పొగడన్ 
                                                     కనమెుందున నీయుంతటి
                                                     ఘనమగ వీరుని మహీజ కనగొని రమా్మ!
   23)  ఇంకేముంది? కపులంతా హనుమంతుని చ్టూటి  చేరి భజన మొదలుపటాటి రు. “నువ్వాకకూడివే స్తామాత-

ను చూసిరాగలవు. వంటనే బయలే్దరు” అని తొందరపటాటి రు. 

                                                              24)   లెుంకవు రాముని ప్రుయుడవు 
                                                       లుంకకు పోగలవు నీవులుంఘుంచుమిదే
                                                       ఇుంకన జపయూము చేయకు
                                                       జుంక్న సగ్రువునాజ్క్ష జరుగనె హనమా!
   24)  “నువువా రాముడి బంటువి. నువవాంటే ఆయనకి చాలా ఇషటి ం. ఆయన ఆశీరావాదం పందిన వాడివి నువువా 

స్ధించలేనిది ఏదీ లేదు. ఇంక ఆలస్యం చేయవదు్ద . మన మహారాజ్ సగ్రీవుడు ఇచిచిన గడువు క్డా దాటి 

పోయింది. నువువా తపపా మా ప్రాణాలు ఎవరు కపాడగలరు?” అని వేడుకున్నారుసహాయం చేయగలను.                                                                                                                 

                                                                                                                                                  (సశేషము)
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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, శేన్ 
ప్రానిస్సోకూ లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్కూ చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిదధిం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మర్క విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చ్టుటి  తిరిగి వస్్త ను. అరగంట సపు ఓపిక పటటి ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పంచ్తూ 
పైకి లేచేసరికి ఇహ చేసది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచికి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైెన్ “ఇరవై 
నిమిష్ల కర్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అనే ఏపిల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముష్లు ట. చూడడం మొదలు పటేటి ను.   
పురాతన గ్రీస దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం నేన్పుపాడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూసను. 
గమ్యం చేరుక్గానే గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచ్ర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడిగితే, 
“చిననాపుపాడు హైస్కూల్ లో చదివేను” అని చెపిపాంది. నేను పుస్తకల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ళ పటిటి ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్్ళ ఇంక ఎంతమంది ఉంటారో అని-
పించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేస్్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైన అంశలు ఎన్నా తెలుసకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాసను. 
ఇకకూడ ఉటంకించిన అంశలనినాటిన్ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా సపారి్శంచిన్ ఇది  పద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచచిటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పలో జంటన్, కేలిఫోరినాయా 

గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు
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6. అపసవారం అనే ఏపిల్ పండు కథ

        గ్రీస దేశపు  పురాణ గాధలలో 
ఒక కథ ఇది. ప్రస్త తం టరీకూ దేశం 
ఆక్రమించిన ప్రాంతానినా పూరవాం 
ఏసియా మైనర్ అనేవారు. ఈ 
ప్రాంతపు ఈశన్య మూలకి ట్రోయ్ 
అనే నగరం ఉండ్ది. గరభువతిగా 
ఉననా ఈ నగరపు రాణి హక్బా 
(Hecuba) ఒక రాత్రి  ఒక వింతైెన 
జావాలని ప్రసవించినటులో  కలని 
కననాది. రాజ్ ఆస్థా న జో్యతిషుకూ-
డిని పిలిపించి కలకి అరథాం చెపపా-
మని అడిగేరు. 
“రాజా! రాణి వారు ప్రసవించబో-
యే బాలుడు ట్రోయ్ నగరపు వి-
న్శన్నికి కరకుడు అవుతాడు! 
ఈ రాజా్యనినా, ప్రజలని రకిషుంచ్-
క్వాలంటే ఈ బాలుడిని హత-
మారచివలసిందే”  అని జోశ్యంతో 
పాటు సలహా క్డా  చెప్పాడు. 
భూపతనమైన వంటనే 
బాలుడిని హతమారచిమని 
భటుడికి  ఆదేశం ఇచేచిడు రాజ్. 
ముకుకూపచచిలారని పసికందు 
ప్రాణాలు తియ్యలేక భటుడు ఆ 
పసిక్నని ఇడా (Ida) పరవాతం 
మీద ఒక  చెటుటి  కింద వదిలేసి 
వళి్ళపోయాడు. ఆ పసి కందుని 
ఒక ఎలుగుబంటి చూసింది. 
పాపని చూసి, జాలిపడింద్ 

ఏమో  రాత్రలాలో  కపలా కసింది. 
మరున్డు బాలుడు ఏమయా్య-
డో చూదా్ద మని భటుడు తిరిగి 
వచేచిడు. ఆ బాలుడు ప్రాణాల-
తో కనిపించేసరికి “ఈ బాలుడు 
భవిష్యతు్త లో ఏద్  స్ధించవల-
సి ఉంది. అందుకనే ప్రాణాలతో 
బయట పడాడు డు” అనుకుంటూ 
ఆ పసివాడిని రహస్యంగా తన 

ఇంటికి తీసకెళిలో  పం-
చ్కున్నాడు.  శుకలోపక్ష 
చంద్రుడిలా పరిగిన  
ప్రిస్ (Paris)  సఫ్ర-
ద్రూపి, సత్యసంధుడు, 
శీలవంతుడుగా ము-
లోలో కలలోను  ప్రు తె-
చ్చికున్నాడు. 
పందేలలో పోటీకని 

ప్రిస్ క్డ్ దూడలని పంచేవాడు.  
పందెంలో తన గిత్తని ఎవవారి 
గిత్త ఓడగొడితే వారికి  బంగారు 
కిరీటం బహుమానంగా ఇస్్త నని 
ప్రిస్ ఒక స్రి సవాలు విసిరేడు. 
సవారగాలోకంలో ఉననా ఆరీస్ 
(Ares) ఈ సవాలు విన్నాడు. 
తానే సవాయంగా ఒక గిత్త  రూపం 
దాలిచి పోటీలోకి దిగేడు. యు-

దాధి లకి అధినేత అయిన ఆరిస్ 
ఈ పోటీని అన్యాసంగా 
గెలిచేడు. ప్రిస్  పద్దమనిష్ 
తరహాలో ఓటమిని అంగీకరిం-
చి ఆరిస్  కి బంగారు కిరీటానినా 
బహూకరించేడు. ఈ సంఘ-
టనతో  “సత్యసంధుడు, మాట 
తపపాని పద్దమనిష్” అని ప్రిస్ 
భూమి మీద, సవారగాంలోనూ 
ప్రు ప్రతిష్ఠ లు తెచ్చికున్నాడు. 
ఇలాంటి ప్రు రావడంతో ఒక 



33ఫిబ్రవరి   2021

అనూహ్యమైన పందేనికి ప్రిస్ 
ఎలా న్్యయనిరే్ణత అయేడో 
చూదా్ద ం. 
సవారాగా నికి అధినేత జూస్ భార్య-
లలో ఒకరైన థేమిస్ (Themis) 
జూస్ కొడుకులలో ఒకడు  జూస్ 
ని పదవీభ్రషుటి డిని చేస్్త డ-
ని జోశ్యం చెపిపాంది. ఈ  జోశ్యం  
ఇలా ఉండగా జూస్ ఒక రోజ్ 
సముద్రపుటొడుడు కి విహారానిక-
ని వళిలో , అకకూడ తేటిస్ (Thetis) 
అనే ఎలన్గ ని చూసి, మనస 
పడి, గాంధరవా విధిని పళిలో  చేస-
కుంటానంటాడు. అపుపాడు తేటిస్ 
కి పుటటి బోయే కొడుకు తండ్రిని 
మించిన వాడు అవుతాడు అని 
మర్కరు జోశ్యం చెప్పారు. జూస్ 
రండు, రండు కలిపితే న్లుగు 
అని లకకూ వేసకుని, పద్ద  
ఎతు్త న కంగారు పడి,  తేటిస్ ని 
పీలియస్ (Peleus) అనే ముసలి 
మానవుడికి ఇచిచి పళిలో  చెయ్య-
డానికి తాంబూలాలు ఇపిపాంచే-
సడు. విందుకి జూస్ అందరిన్ 
ఆహావానించేడు - కలహభోజని  
అని ప్రు తెచ్చికుననా ఒకకూ ఏరీస్ 
(Eris)  ని తపపా!  
తనకి ఈ  విధంగా జరిగిన అవ-
మాన్నికి ఏరీస్ క్పోద్రేకురా-
లు అయింది. అసహనంతో 
రగులుతుననా ఏరీస్  అతిధులు 

బారులు తీరిచి భోజన్లు చే-
స్త ననా మందిరానికి గాలివా-
నలా దూసకు వచిచింది. ఆమ 
లోపలికి రాకుండా హరీ్మస్ అట-

కయించి అగిగా  మీద గుగిగాలం 
జలేలోడు. ఏరీస్ బయట నుండ్ 
“ఇదే న్ పండిలో  కనుక” 
అంటూ ఒక బంగారు ఏపిల్ 
పండుని అతిథుల మధ్యకి 
విసిరింది. ఆ బంగారు ఏపిల్ 
పండు మీద “ఇది ములోలో క-
లలోను అందమైన ఆడదాని-
కి మాత్రమే” అని రాసి ఉంది. 
ఇంకేముంది. “ఆ పండు 
న్దే!” అంటూ అకకూడ ఉననా 
దేవతలంతా ఎగబడాడు రు. ఆ 
దమీ్మలో హేరా, ఎతీన్, ఏఫ్రొ-

డీటి అనే ముగుగా రు దేవతలు ఆ 
పండుని స్వాధీన పరచ్కుందు-
కి పోటీ పడాడు రు. హేరా స్కషు తు్త  
జూస్ భార్య. పైపచ్చి పటటి మహ-
ష్. ఈమ స్త్రీలకి, వివాహ జీవి-
తాలకి అధినేత్రి. ఎతీన్ విద్యలకి 
అధినేత్రి. ఏఫ్రొడీటి  అందాలకి 
దేవత. 
ఈ ముగుగా రిలోను పండు ఎవవారి-
కి చెందాలి? ముగుగా రూ దేవతలకి 
రాజైెన జూస్ ని తీరుపా చెపపామ-
న్నారు! జూస్ కి పచిచి వలకకూయ 
గొంతులో పడడుటుటి  అయింది. 
ఎవరి పకషు ననా తీరుపా చెబతే 
ఎవవారికి క్పం వస్త ంద్! వారిలో 
ఒకమ తన భార్య క్డా! 
“ఈ సమస్యని న్్యయబదధిం-
గా పరిషకూరించగలిగే సోథా మత 
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భూలోకంలో ఉననా ఒకకూ ప్రిస్  కి 
తపపా మరవవారికీలేదు” అంటూ 
తన కొడుకు హరీ్మస్ ని తోడు 
ఇచిచి అందరిని భూలోకంలో  
ఇడా పరవాతం మీద ఉననా ప్రిస్ 
దగగారకి పంపి ఇబబాంది నుండి 
తపుపాకున్నాడు జూస్! 
స్కషు తు్త  సవారగాలోకనికి అధిపతి 
అయిన జూస్ తనయుడు హరీ్మస్ 
సవాయంగా వచిచి అడుగుతూ 
ఉంటే పశువులని కసకుంటూ-
ననా ప్రిస్ కదనలేకపోయేడు. 
దేవతల ముందు నిలబడి ము-
గుగా రిని పరకయించి చూస్త న్నా-
డు.
దేవతలు ముగుగా రూ ఎలాగో 
ఒకలాగ ప్రిస్ ని మభ్యపటిటి  

రాజ్లందరి దగగార స్పారాటి  రాజైెన 
మనలావూస్ (Menelaus) ఒక 
హామీ తీసకున్నాడు. భవిష్యతు్త -
లో ఈ కొత్త దంపతులకి ఏ ఆపద 
వచిచిన్ అందరూ  సైెన్యసమే-
తంగా వచిచి హలన్  ని రకిషుం-
చాలి. అందరూ ఒపుపాకున్నారు. 
అపుపాడు  హలన్ పంపుడు తండ్రి 
తిందారియస్ (Tyndareus) 
మనలావూస్  ని హలన్ భర ్తగా 
ఎంపిక చేసడు. (తిందారియస్ 
భార్య లేడాకి జూస్ దావారా పుటిటి న 
క్తురు హలన్!) 
ఇలా పళి్ళ  అయిపోయి, కపురం 
చేస్త ననా హలన్ ప్రిస్ ని ప్రే-
మించేలా చేస్త ంది ఏఫ్రొడీటి. 
ఈ సంఘటన   మహాభారత 
యుదాధి నినా పోలిన మహాసంగ్రా-
మానికి దారి తీసింది. గ్రీకులకి, 
ట్రాయ్ నగరానికి మధ్య జరిగిన 
ఈ భీకర పోరాటానినా హోమర్ 
అనే రచయిత తన ఇలియాడ్, 
ఆడ్స్స్ అనే ఉదగా రాంథాలలో పం-

దుపరచేడు. ఈ కథలో కొనినా 
పాత్రలు భువి నుండి దివికి, దివి 
నుండి భువికి సన్యాసంగా 
తిరుగుతూ ఉంటారు.
దేవతలు పోటీ పడి, పందెం కటిటి , 
దాని పర్యవస్నంగా భూమి మీద 
లక్షలాది ప్రజలు న్శనం అవడా-
నికి కరణభూతులు అవుతారు. 

తీరుపా తమవైపు వచేచిలా ప్రయ-
తినాస్త న్నారు. 
“ననునా ఎంపిక చేస్త నినునా 
ఐరోపాకీ, ఆసియా మైనరుకి 
చక్రవరి ్తని చేస్్త ను,” అని ఆశ 
పటిటి ంది హేరా.
ఎతీన్  ముందుకి వచిచి, “న్కు 
విదా్యబుదుధి లు ప్రస్దిస్్త ను. 
యుదధిరంగంలో తిరుగులే-
ని అస్్రా లు ఇస్్త ను,” అని ఎర 
చూపించింది. 
చిటటి చివరికి తన కురులని 
సగంధం వదజలేలో  పువువాలతో 
అలంకరించ్కుననా  ఏఫ్రొడీటి  
ముందుకి వచిచి, “ప్రిస్ ! నువువా 
ననునా ఎనునాకున్నావంటే న్కు 
మరపురాని అనుభవానినా ప్రస్-
దిస్్త ను. స్త్రీ యొకకూ ప్రేమ ఎలా 
ఉంటుంద్ చవి చూపిస్్త ను. 
స్పారాటి  రాణి హలన్ ని మించిన 
అందగతె్త ఈ భూలోకంలో లేదు. 
ఆమ పందు న్కు దకేకూలా వరం 
ఇస్్త ను. ఆమ న్ సందిట బందీ 
అయేలా  చేస్్త ను. ఏమంటావు?” 
హలన్ అస్ధారణమైన అంద-
గతె్త. ఆమ చేతి క్సం ఎందరో 
యువకులు ఉవివాళ్్ళరేవారు. 
శూరులు, వీరులు, మేథావులు,  
ఒకరేమిటి? ఎవరిని ఎనునాకుంటే 
ఎవరికీ క్పం వస్త ంద్? హలన్ 
ని వరించడానికి వచిచిన యువ-
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ఇంద్రగంటి వేంకట సబాబారావు 

ప్రేమంటే  ఇంతే 

     “న్కు తెలుస మీరు 
చాలా బజీ, ఈ పళి్ళ భారం 
అంతా మీ భుజసకూందాల 
మీద వుంది, అయిన్ ఈ 
దీనురాలిని కరుణించి కస్త 
అపాయింట్ మంట్ ఇవవాండి” 
అని దీనంగా మొహం పటిటి  
అడిగింది అనూరాధ. అది చూసి 
కృష్ణమోహన్ తో సహా అందరూ 
నవువాకున్నారు. 
   “అనవసరంగా ననునా మునగ 
చెటుటి  ఎకికూంచకు” నవువాతూ 
అన్నాడు కృష్ణమోహన్. వీళ్ళంతా 
నవువాతూ మాటాలో డుక్వడం 
దూరంనుండి చూసిన రుకి్మణి 
“హమ్మయ్య, ఈయన మూడ్ 
మారినటులో ంది” అనుకుంది.                
ఇంతలో రాజేశవారరావుని, కవితని 
పారవాతమ్మగారు పిలుస్త న్నారని 
కబురు రావడంతో వాళి్ళద్దరూ 
అకకూడనుండి లోపలికి వళా్ళరు. 
అనూరాధ, కృష్ణమోహన్ ఒంటరి 
గా మిగిలారు. “పిలలోలిద్దరూ 
విశఖలో వస్త న్నారు సటిషన్ కి 
వళా్ళలి, నువువా వస్్త వా?” అని 
అడిగింది అనూరాధ.  
 “వదు్ద లే మీ అననాయ్య, నువువా 
వళ్ళండి” అన్నాడు కృష్ణమోహన్ 
తపిపాంచ్కుంటూ.  
“నువువా నిజంగా  డాష్” అంది 
అనూరాధ నిరుతాస్హంతో.    
   “ఆ “డాష్” కి అరధిం ‘పలాయ 
నవాదివి’ అని న్కు తెలుస, ఆ 
విషయం న్కు 23 సంవతస్రాల 

అవిన్తిపరులుగానూ, తపుపా 
చేసిన వాళ్్ళగానూ భావిస్్త రు. 
ఎదటివాడు ఇబబాందులలోన్, 
కష్టి లలోన్ వుంటే చూసి 
ఆనందిస్్త రు తపపా, చేయూతని 
ఇవవారు’… ఈ జీవితం ఎన్నా 
పాఠాలను నేరిపాంది, న్ వలలో  
ఎటువంటి నిందలు న్ మీద 
పడక్డదు, అది నేను 
భరించలేను. అదీగాక ఆ 
నిందల ప్రభావం మన పిలలోల 
మీద క్డ చూపిస్త ంది అది 
వారి భవిష్యతు్త ని ఇబబాందులలోకి 
న్టటి క్డదు, ఆ ఉదే్దశ్యంతోనే 
అలా మాటాలో డాను. దయచేసి 
ననునా అరధిం చేసక్” అని తన 
మనసలోని భావానినా వివరించా
డు.                       
   “అవును నువువా చెపిపాంది 
నిజమే. న్ మాట నేను 
ఎపుపాడు కదన్నాను, న్ మాట 
న్కు శసనమని అది న్కు 
శ్రోధార్యమని పాతిక సంవతస్రాల 
క్రితమే చెపాపాను, నువువా చెపిపానటేలో  
అననాయ్యతో వళతాను” నిననాటి 
పరిసిథాతి నుండి కృష్ణ బాగానే 
క్లుకున్నాడు అని మనసలో 
అనుకొంది అనూరాధ.
 ఇంతలో సప్రియ వచిచి 
”న్ననాగారూ, నరహరి తాతగారు 
మీరు కనపడలేదని ఆయన 
సిగేనాచర్ టూ్యన్ మొదలు 
పటాటి రు” అంది.

 (గతసంచిక తరువాయి)

క్రిందటే అరధిమయిందికదా. 
రాధా, ఇకకూడ మనిద్దరి గురించి 
తెలిసినవాళ్్ళ చాలామంది 
వున్నారు, అందుకని మనిద్దరం 
ఇపుడు కలిసి కరులో వళా్ళము 
అనుక్ చాలా కహాన్లు 
పుడతాయి. అందుకనే మిమ్మ 
లినా వళ్ళమన్నాను, నువువా 
నిరుతాస్హపడకు నువువా వైజాగ్ 
నుండి వళ్్ళ లోపల న్తో 
ప్రతే్యకంగా కొంత సమయం 
గడుపుతాను, కన్ ఇపుపాడు కదు 
సరేన్” అన్నాడు కృష్ణమోహన్. 
“అదేమిటి కృష్్ణ  మనిద్దరమూ 
కలిసి వళ్ళడం తపాపా? నువేవామిటి 
ఇలా మాటాలో డుతున్నావు? 
బంగాల్ లో పుటిటి నందుకు 
ఎంతో అభు్యదయ భావాలతో 
వుండ్వాడివి, ఇపుపాడ్మిటి 
ఇలాంటి చిననా విషయాల 
గురించి తీవ్రంగా ఆలోచించి 
భిననాంగా మాటాలో డుతున్నావు, ఈ 
మారుపా న్లో ఎందుకొచిచింది” 
అని ఆశచిర్యపోతూ అడిగింది 
అనూరాధ.  
  “లేదు రాధా, న్లో మారుపా 
వచిచినటులో  న్కు అనిపించవచ్చి 
కన్ న్ దృకపాధంలో మారుపాలేదు, 
కకపోతే ఇలాంటి చిననా చిననా 
విషయాలు రేపు చిలికి చిలికి 
గాలి వానగా మారకుండా జాగ్రత్త 
తీసకుంటున్నాను. ఎందుకంటే 
‘ఈ సంఘంలో ప్రతి ఒకకూరూ 
తాము తపపా మిగతా వారందరిన్ 

(42 వ ప్జీ చూడండి)
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          *ఇక వీనుల విందైెన, సంగీత 

ప్రాధాన్యము కలిగిన చకకూని పాటల 

గురించి తెలుసకుంటే మనసస్-

కి ఆహాలో దం,సంతోషం కలిగిస్త ంది 

కబటిటి , ఇపపాటి ఆ విషయాలలోకి 

వడదాము:-

    ఒక 20 ఏళ్లో గా మొదలైన..”-

యువ హీరో, హీరోయిన్ ల ప్రేమక-

ధా చిత్రాలు, మధ్య మధ్యలో నటన్-

అనుభవం వుననా స్నియర్ నటులు 

నటించిన, మంచి కధాంశం వుననా 

చిత్రాలూ ఇపపాటి వరక్వస్్త ండ-

డం” ప్రేక్షకులు అందరికీ తెలుస-

ననాదే! 

   అలాగే, కలానుగుణంగా మారు-

తుననా ‘ఈ కలపు సినిమా సంగీతం’ 

గురించి ఆలోచిస్త.. పాటలు 

వినగానే చాల వరకు బావుండడ-

మేగాక, అవి కొనినా కొనినా మంచి 

భావానినా క్డా కలిగి వుంటు చకకూని 

మూ్యజిక్ అందివవాబడుతోందను-

కునేలా వున్నాయనే చెపాపాల్!   

    అయితే, ఈ నవయుగ కలాన 

తెలుగు సినిమాలకు ఎకుకూవ మూ్య-

జికినా అందించేవారిలో, వీరిని తపపా-

కుండా చెపుపాకు తీరాలి:- కీరవాణి, 

కీరి ్త శేషులు S.P బాలసభ్రహ్మణ్యం, 

దేవి శ్రీ ప్రస్ద్, S.తమన్, మికీకూ J 

మేయర్, R.P. పటానాయక్, శ్రీచర-

ణ్, కుంచె రఘు, పారథాస్రథి తది-

తరులు.

 * మహాగాయకుడు S.P బాలస-

భ్రహ్మణ్యంగారు, అనంత లోకలకు 

తరలి పోయి వళలోడం.. సినిమాలకు 

తీరని లోటుతో పాటు, అభిమానుల 

అందరి గుండ్లోలో  ఆరని దుుఃఖానినా 

సహతం మిగిలిచిన వారవడం 

అననాది క్డా ఈ సందరాభున 

తపపాకుండ గురు్త చేసక్వలసిన 

అవసరం వుంది!

  ఎంతో గొపపా సంగీత ప్రావీణ్యం 

ఉండడమే కదు, మంచి గీత 

రచయత, మూ్యజిక్ డై్రక్షన్, 

ఎన్నాన్నా సినిమాలలో పాత్ర పోషణ 

చేయడం వంటి ఎన్నాన్నా కళలకు 

బాలుగారు పటిటి ంది ప్రు అని సరవా-

జనులకు తెలిసననాదే.

 అలాగే  సినిమాకి మాటలు, పాటలు 

అందించే సప్రసిదధి రచయిత వ-

న్నాలకంటి రాజేంద్ర ప్రస్దాగా రు క్డా 

మరణించడం అననాది చిత్ర స్మకు 

ఎంతో లోటు అనే చెపాపాలి.

   ఇక, సిన్ గీతాల స్హత్య రచయి-

తల విషయాలకు వస్త.. ముక్షంగా 

సిరివన్నాల స్తారామ శస్త్రి, చంద్ర-

బోస్, రామజోగయ్య శస్త్రి, భువన 

చంద్ర, తనికెళ్ళ భరణి, అనంత 

శ్రీరామ్, స్హతి వంటి మహామ-

హులు ఎందరో వున్నారు అననాది 

క్డా ప్రతీ ఒకకూరికీ విదితమైన 

విషయమే.

   సినిమాలకు డై్లాగ్స్ అందించే 

సిన్ రచయితల గురించి క్డా 

రాయాలిస్ వస్త:- పరుచూరి బ్రద-

ర్స్, త్రివిక్రమ్, చంద్రమౌళి, లకిషు్మ 

భూపాల్, తణికెళలో భరణి, దివా-

కరబాబు, మారుతీ తదితరులు 

అందరిని ప్రముఖంగా చెపుపాక్వాలి.

   అంతేకదు! ఇపపాటి సినిమా 

పాటలు వింటుంటే.. చాలా వరక్ 

లిరిక్స్ లో కన్, వాటికి సంగీతానినా  

సమక్రచిడంలో కన్ రచయిత-

లు, ఆ మూ్యజిక్ డై్రకటిరులో  కనబర-

చిన ప్రతిభ అదుభుతమనే చెపాపాల్.

 పాఠకులారా! అలాగే.. ఈ కొత్త 

పాటలకు, పూరవాకలపు పాత 

పాటలకు సంబంధించి నూతన-

విధాన సరళి ఒకటి మీ ముందు 

ఉంచే ప్రయతనాం చేయదలుచికు-

న్నాను. అది తపపాకుండా మీరంత 

గమనించి చదవగలరు.

             (ఇంక  వుంది)                                                           

      సినిమా
నండూరి సరోజాదేవి



37ఫిబ్రవరి   2021

      పంచమవేదం, వా్యస మహా-
భారతం (జయమ్)లో భిననా వ్య-
కి ్తతావాలు కలిగా న వీరులను మనం 
చూస్త న్నాము. స్ర్యపుత్రుడై్న 
(కుంతీపుత్రుని) కరు్ణ ని వ్యకి ్తతవాం 
ఉదాత్తమైనది. జననం మొదలు 
మరణం దాక నవరసభరితమైన 
ఆయన జీవనం మనకు ఆదర్శ-
ప్రాయమైనది. అయితే ఆయన 
జీవిత చిత్రీకరణలో కరు్ణ నికి 
న్్యయం జరిగిందా! ఇదక సం-
దేహంగానే ఉండిపోయింది.
   జననం : మహరిషు దురావాసలవా-
రి మంత్రోపదేశంతో, కన్యకయైన 
కుంతీదేవి, స్ర్యభగవానుని 
దావారా కరు్ణ నికి జన్మ నిస్త ంది. 
గంగానదిలో తొటటి ల్లో వదలిప-
డు్త ంది. మాతృహదయం తలలోడి-
లిలో న్, సమాజానికి భయపడింది. 
స్తునికి ఆ తొటటి  లభించడం, 
స్తపుత్రునిగానే 'కరు్ణ డు' పి-
లవబడడం - మహాభారతం-
లో కనిపాస్త ంది. దానికి, కరు్ణ డు 
ఆద్యంతం బాధపడడం.
విద్య: కేవలం స్తపుత్రుడనే క-
రణంచేత ద్రోణాచారు్యలు 'కరు్ణ ని' 
శ్షు్యనిగా అంగీకరించలేడు! 
అందువలలో  తనను 'బ్రాహ్మణుని-

గా' తెలిపి పరుశురాముని వద్ద  
విదా్యభా్యసం చేసిన 'కరు్ణ ని'కి 
ఒకనొక సందరభుంలో గురువు 
కేషుమానినా క్రి, బాధను  భరించిన 
ఆయనకు (కరు్ణ నికి) మిగిలింది 
గురుశపం. తదావారా ఆయన 
నేరుచికుననా విద్య, అవసరమైన 
సమయంలో (యుదధిభూమిలో) 
పనికిరాకపోవడం. 
   రంగసథాలంలో అవమానం: 
కురు-పాండవులు శస్త్ర విద్య ప్ర-
దర్శనకు గురువు ద్రోణాచారు్య-
లు రంగసథాలలంలో 'అరుజె నిని' 
సరవాశ్రేష్ఠ  ధనురధిరునిగా ప్రకటి-
స్్త డు. అందుకు సభలో నుననా 
'కరు్ణ డు'- పోటీ పడడానికి సిదధి-
పడిన్, ద్రోణాచారు్యలు అంగీక-
రించలేదు. సభలో ఆస్నురాలైన 
కుంతీదేవి కుమారునినా గురు్త ప-
టిటి న్, ఆ విషయానినా గుప్తంగానే 
ఉంచింది తపపా ఏం చేయలేకపో-
వడం, బాధాకరమైన విషయం. 
ఇలాంటి సమయంలో దురో్య-
ధనుడు సభాముఖంగా 'అంగ-
రాజ్'గా కరు్ణ నికి అండగా నిలిచి, 
కరు్ణ ని జీవితాంతం తనవైపున 
ఉంచ్తాడు.
    యుధిష్్ఠ రుడు ఇంద్రప్రసథాం-

లో 'చక్రవరి ్త' అయిన తరావాత 
రాజస్య యాగానినా నిరవా-
హస్్త డు. ఆ సమయంలోనూ 
కుంతీదేవి కరు్ణ ని గురి ్తంచి క్డా 
నిసస్హాయురాలిగా ఉండిపో-
తుంది.
    ఏన్డు క్డా 'కరు్ణ డు' తన 
కషు త్రధరా్మనినా త్యజింపలేదు - 
అనినా వేళలా, శకుని యొకకూ కు-
తంత్రాలను ఒపుపాక్లేదు, తన 
మద్దతు ప్రకటించలేదు సరికదా 
ఆ కుతంత్రాల దావారా పాండవు-
లను లాకషు  గృహంలో ఉంచడం, 
జూదమాడి రాజా్యనినా క్వసం చే-
సక్వడం లాంటి దుషటి చేషటి లను 
ఖండించాడు.
   ద్రౌపదీ సవాయంవర సమ-
యంలోనూ 'కరు్ణ డు' ద్రుపద 
మహారాజ్ అంగీకరంతోనే తన 
శస్త్ర నై్పుణా్యనినా ప్రదరి్శంపబూని, 
మతస్యూయంత్రానినా ఛేదింపబూ-
నిన తరుణంలో, ద్రౌపది నిరసి-
స్త ంది. ఇది చాలా బాధాకరం. 
ఇకకూడ కరు్ణ నికి జరిగిన పరాభవం 
మరువ లేనిది. అందుకే ద్రౌపదీ 
వస్్రా పహరణ సమయంలో 
ఆమను, ఆవేశంతో 'వేశ్య'గా 
సంబోధించిన్, తరావాత పశచి-

మహాభారతంలో మహోననాతమైన వ్యకి ్త
          (దాన వీర శూర కర్ణ) మతస్యూరాజ హరగోపాల్
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తా్త పపడిన సంఘటనలన్నా 
భారతంలో కనిపాస్్త యి. ఉదా-
హరణకు కురుకేషుత్ర యుదధిం 
ప్రారంభం అయే్య ముందు రోజ్ 
రాత్రి శ్రీకృషు్ణ డు కరు్ణ ని కలుస్్త -
డు. 'భీష్మపితామహుడు' కురు-
సైెన్్యనికి అధిపతిగా ఉన్నాడు. 
ఆయన ఆధిపత్యంలో కరు్ణ డు 
యుదధిం చేయక్డదని భీషు్ణ ని 
షరతు. కవున యుదధిం జరిగే 
సమయంలో, పాండవుల శ్బరం 
నుండి యుదాధి నినా వీకిషుంచమ-
ని క్రుతాడు. అందుకే కరు్ణ డు 
కృషు్ణ డితో తన నిసస్హాయతని 
తెలుపుతూ పాండవ శ్బరంలో 
'ద్రౌపదీదేవి' ఉంటుంది. ఆమను 
ఒకనొక సమయంలో 'వేశ్య' అని 
సంబోధించడం తనను ఎపపా-
టికీ బాధిస్త ందని, తను చేసిన 
ఈ దురా్మరగాము ఎపుపాడు తనను 
వంటాడుతూ సిగుగా పడ్టులో  చే-
స్త ందని తెలుపుతూ క్షమాపణ 
క్రుతాడు కరు్ణ డు. పశచితా్త పం 
దావారా చేసిన తపుపాను ప్రకషు ళనం 
చేసకుంటాడాయన.
     కృష్ణ రాయబారానికి పూరవాం 
కరు్ణ డు భీషు్మని నివాసంలో పి-
తామహుణి్ణ కలిసిన సందరభుం-
లోనూ భీషు్మడు 'కరు్ణ నితో' కౌరవ 
పకషు న నిలువక్డదన్, తదావారా 
'అధరా్మనికి' ద్హదం చేయ-

క్డదని అంటాడు. అపుపాడు 
కరు్ణ డు నిబబారంగా భీషు్మనితో 
ఆయన లాగే తాను క్డా కొనినా 
నియమాలు, పరిసిథాతులకు తల-
వ్గిగా  కౌరవపకషు న 'ఉండవలసి 
వస్త ందని తన నిసస్హాయతను 
తెలియజేస్్త డు. 
  ప్రతిరోజ్ స్రో్యదయాతూపా-
రవాము, కరు్ణ డు - అడిగినవారికి 
కదనకుండా, ఎటిటి  పరిసిథాతులోలో -
నూ, ఏమడిగిన్ కదనలేడని 
తెలిసిన ఇంద్రుడు, భారతయు-
దాధి నికి పూరవాము ఓన్టి ఉద-
యంవేళ బ్రాహ్మణరూపంలో 
'ఇంద్రుడు' కరు్ణ ని దగగార బక్ష 
(దానం) అడుగుతాడు. అంత-
క్రితం రాత్రి, స్ర్యభగవానుడు 
ఈ విషయం తనతో తెలిపిన్, 
ఏలాంటి సంక్చం లేకుండా, 
తన శరీరంలో భాగమైన కవచ-
కుండలాలను ఇంద్రునికి సమ-
రిపాస్్త డు దానకరు్ణ డు.
అపపాటేలో నే శ్రీకృష్ణభగవానుడు, 
రాయబారం తరావాత కరు్ణ నితో 
కలిసి ఆయన జన్మవృతా్త ంతం 
వివరిస్్త , పాండవపకషు న నిల-
బడమని క్రుతాడు. మహారాణి 
కుంతీదేవి క్డా ఓన్టి 
ఉదయం కరు్ణ ని కలిసి, ఆయన 
జన్మవృతా్త ంతానినా వివరిస్్త , 
పాండవ పకషు న ఉండమని, 

తదావారా రాజా్యధికరానినా క్డా 
పంది, 'చక్రవరి ్త' కగలడ-
ని తెలిపిన్, చలించని కరు్ణ డు 
''అమా్మ.. ఎటువంటి పరిసిథాతు-
లోలో నూ కురుకేషుత్ర సంగ్రామంలో 
కేవలం అరుజె నుని తపపా, మిగిలిన 
పాండు పుత్రులను ఎలాంటి హాని 
కలిగా ంచనన్, తదావారా అయిదు-
గురు పుత్రులు, న్కు మిగులు-
తారన్ ప్రమాణం చేస్్త డు. ఆ ప్ర-
మాణానినా నిలబటుటి కుననా ధీరుడు 
కరు్ణ డు.
    భారతయుదధి ప్రారంభంలో 
భీషు్మడు కౌరవ సరవా సైెన్్యధి-
పతా్యనినా ఒపుపాకుననా తరుణంలో 
'తన ఆధిపత్యంలో' కరు్ణ డు 
యుదధిం చేయక్డదననా 
షరతు విధిస్్త డు.  అందువ-
లలో  మొదటి పదిరోజ్లు కరు్ణ డు 
యుదధింలో పాలొగా నలేదు.  పది-
రోజ్ల కురుకేషుత్ర యుదధిం తరావాత 
భీషు్మడు 'అంపశయ్య'పై ఉననా 
తరుణంలో, కరు్ణ డు పితామ-
హుని వద్దకు వళి్ళన సందరభుం-
లో కరు్ణ ని 'కుంతీపుత్రా' అంటూ 
సంబోధిస్్త డు. కరు్ణ ని జన్మరహ-
స్యం భీషు్మనికి క్డా తెలుస. 
అయిన్ తన ఋణవిము-
కి ్త కొరకు మాత్రమే కౌరవపకషు న 
యుదధిం చేస్్త  'దురో్యధనుని' 
అనినా విధాల, తను బ్రతికి ఉననాం-
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తవరకు కపాడుతానని, అతని-
పటలో  'నిష్ఠ ' వలలో  మాత్రం కదని ని-
పుపాలాంటి నిజానినా పలుకుతాడు. 
అందుకే ఏన్డు క్డా 'కరు్ణ డు' 
శకుని కుటిలన్తిని సమరిథాంచలే-
దు సరికదా తన విరోధానినా నిరభు-
యంగా తెలియజేశడు. 
రాజన్తిజ్ఞు నిగా, యోధునిగా 
ద్రోణుడు క్డా కరు్ణ ని గురి ్తం-
చిన సందరాభులన్నా మనకు 
భారతంలో కనిపాస్్త యి.  ద్రోణా-
చారు్యల సైెన్్యధిపత్యంతో, 13వ 
రోజ్ కరు్ణ డు భీముని ఓడిస్్త డు. 
ఆ సందరభుంలో సన్యాసంగా 
భీముని వధింపవచ్చి. కన్ తన 
తలిలో  'కుంతీదేవి'కిచిచిన మాట 
ప్రకరం చేజికికూన 'భీముని' వది-
లివేస్్త డు కరు్ణ డు. 15వ రోజ్ ద్రో-
ణపరవాం ముగుస్త ంది - కరు్ణ డు 
కౌరవసన అధిపతిగా, దురో్యధ-
నుడు నియమిస్్త డు. ఆ రాత్రి భీ-
ష్మపితామహుణి్ణ మళీ్ళ కలుస్్త డు 
కరు్ణ డు - ఆయన నుండి ఆశీ-
రావాదం పందుతాడు. ఇదీ కరు్ణ ని 
గొపపాతనం. తనకంటే పద్దవారు, 
కొనినాస్రులో  తనకు అవమానించి-
న్, వారిని ఏన్డు తూలన్డలే-
దు. సరికదా వారికి తగిన గౌరవం 
ఇచాచిడు.
       మహాభారత సంగ్రామంలో 16వ 
రోజ్ అరుజె నునితో ముఖాముఖి 
యుదధిం స్గుతుంది. చివరకు 

అరుజె నుడు పూరి ్తగా ఓడిపోయే 
పరిసిథాతిలో, సలభంగా 'కరు్ణ డి' 
విజేతగా నిలువగలిగిన సం-
దరభుంలోనూ, స్రా్యస్తమా-
నమవుతుననాదనే న్పంతో 
అరుజె నుని చంపకుండా వదలి-
వేస్్త డు. దురో్యధనుడు 'కరు్ణ ని' 
శంకించిన పరిసిథాతిలోనూ, తన 
నిబదధితను, మన్నిగ్రహానినా వి-
డన్డడు. తను బ్రతికుననాంత-
వరకు 'దురో్యధనుని'కి ఎలాంటి 
ముపుపారాకుండా అహరినాశలు 
కపాడి తన ఋణానినా తీరుచికు-
ననా మహామన్ష్ కరు్ణ డు. 17వ 
రోజ్ యుదధింలో కరు్ణ ని రథం 
నేలలో కుంగుతుంది. స్రథి 
'శలు్యడు' స్టిపోటి మాటలతో 
అవమానిస్్త డు. 'గురు' పరు-
శురాముని శపంవలలో  దివా్యస్్రా -
లన్నా కరు్ణ ని అందుబాటులోకి 
రావు. అలాంటి విపతాకూర పరి-
సిథాతులను  ఆసరాగా చేసకొని, 
అరుజె నుడు 'మహావీర' కరు్ణ ని 
చంపుతాడు. అందువలలో  జననం 
నుండి మరణంవరకు తన తపుపా-
లేకున్నా, పరాభావులను ఎదుర్కూ-
ననా ధీరుడు కరు్ణ డు - ధీరుడిగా 
వాటిని ఎదుర్కూన్నాడు తపపా, 
ఏన్డు కృంగిపోలేదు. అలాంటి 
సిథాతప్రజ్ఞు డు కరు్ణ డు. జీవితాంతం 
స్తపుత్రునిగానే మిగిలిపో-
యాడు. తపపా నిజం తెలిసిన 

తరావాత క్డా 'రాజా్యధికరం 
కొరకు' కుంతీపుత్రునిగా చెపుపాక్-
లేదు. కురుకేషుత్ర యుదధింలో 17వ 
రోజ్  యుధిష్్ఠ రుడు (ధర్మరాజ్), 
నకులుడు ఆయా సందరభుం-
లో కరు్ణ ని ఎదుర్కూని ఓడిపోయే 
పరిసిథాతులు ఏరపాడాడు యి. చేతికి 
చికికూన వీరిని సలభంగా వధించే 
అవకశం కలిగా న్, తలిలో  కుంతీదే-
వికిచిచిన మాట ప్రకరము, వారిని 
చంపకుండా వదిలివేస్్త డు 
- 16వ న్టి యుదధింలో అరుజె -
నుడు చేతికి చికికూన పరిసిథాతు-
లోలో  చంపకుండా వదిలివేస్్త డు. 
17వ రోజ్ ఉదయం కుంతీదేవి 
యుదధిభూమిలో కరు్ణ ని శ్బరం-
లోకి వస్త ంది. ఆ సమయం-
లోనూ తన మాటగా అరుజె నుని 
తపపా మరే పాండవ పుత్రులను 
చంపనని మాట ఇచిచి తపపాలేదు. 
అంతటి ఉదారసవాభావుడు, మ¬-
ననాత వ్యకి ్త కరు్ణ డు. అదే 17వ రోజ్ 
విపతాకూరపరిసిథాతులోలో  'కరు్ణ డు' 
చంపబడతాడు. తలిలో  కుంతీదేవి 
యుదధిభూమిలో 'కరు్ణ ని' శవం 
వద్ద  విలపిస్్త , ఆయన తన 
జే్యష్ఠ పుత్రుడిని, పాండవులలో 
అగ్రజ్డననా విషయానినా బహరగా-
తం చేస్త ంది. అపుపాడ్ ధర్మరాజ్ 
బాధతో కృదుధి డై్ 'ఆడవారి న్ట్లో , 
క్షణమాత్రం క్డా నిజం దాగ-
క్డదంటు, పలికిన్డని ప్రతీతి. 
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ఏది ఏమైన్ ఒక శకం ముగు-
స్త ంది. అమరుడై్న్డు కరు్ణ డు.
మహాభారత యుదాధి నంత-
రం యుధిష్్ఠ రుని పటాటి భిషేక 
సమయంలో 'దాన వీర శూర 
కరు్ణ ని' పాండుపుత్రులు అభివా-
దనం చేస్్త రు.
       భారత యుదాధి నికి పూరవాం, 
భీముని మనుమడై్న బరబారీకు-
డు తన గురువు ఆదేశనుస్రం 
నడుచ్క్వటంతో తన విచక్షణా-
జాఞు న్నినా సరిగా ఉపయోగించలే-
కపోయినందున, పాండుపుత్రు-
లకు ఒక సమస్యగా మారుతాడు. 
కౌరవులు క్డా ఇదక సమస్యగా 
భావిస్్త రు. బరబారీకుడు తన ని-
తా్యనుష్్ఠ నంలో ధా్యనమగునాడై్ 
ఉననా తరుణంలో, దురో్యధనుడు 
బరబారీకుని తలను నరకడాని-

కి ప్రయతినాస్త ననా సమయంలో 
'కరు్ణ డు' అడుడు పడి, అది దు-
రా్మరగామైన, నిసపాషటి మైన పనిగా 
ఉంటుందని, దురో్యధనునికి జాఞు -
న్దయం కలిగా స్్త డు కరు్ణ డు.
ముగింపు : భారతీయ ఇతిహా-
స్లలో వా్యసమహరిషు రచించిన 
జయం (మహాభారతం), వాల్్మకి 
మహరిషు రచించిన శ్రీమద్రామా-
యణం, అతి ముఖ్యమైనవి. 
వాటిలో లేని విషయాలు మర-
కకూడ కనబడవు. మహాభారతంలో 
'కరు్ణ డు' ఒక విశ్షటి  వ్యకి ్త. పుటుటి క 
మొదలు చావుదాక ఎన్నా సమ-
స్యలకు ఆయన ఏ మాత్రము 
బాధు్యడు కకపోయిన్, స్త-
పుత్రునిగా పిలువబడి, అవమా-
న్ల పాలయా్యడు. పాండవులు 
తన తము్మలన్ తెలిసిన్, తన 

తలిలో  కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణభగవాను-
డు, భీష్మపితామహులు ఆయా 
సందరభుంలో తన జన్మవృతా్త ం-
తానినా తెలిసిన్, తన మాటకు, 
మిత్రతావానికి, కటుటి బడాడు డ్ తపపా, 
తన ఆశయాలను కర ్తవా్యనినా 
మరువలేదు. 'కృతజఞుతాపూరవా-
కంగా' కౌరవ పక్షం వహంచిన్, 
'నిష్ఠ ' (ధర్మనిష్ఠ )ను మరువలేదు. 
మరి అలాంటి దాన, వీర, శూర-
కరు్ణ ని దుషటి చతుషటి ంలో ఒకరిగా 
భావించడం, ముద్రవేయ-
డం తగున్! మహాభారతంలో 
ఆయన విశ్ష్ఠ తను మనం ఎలా 
చూడాలి. ఎలా అరథాం చేసక్వా-
లి. విజ్ఞు లైన పండితులు ఆలో-
చించవలసిన తరుణమిది.
ఆచార్య మతస్యూరాజ హరగోపాల్
hargopal33@yahoo.com

         న్ననా
నందుల  గౌతమ్
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              స్మరణం
      బామ్మ చెపపాస్గింది. "నవ 
విధ భకి ్త మారాగా లోలో  మూడవది 
స్మరణ. అంటే తలంచడం, 
చింతించడం, జఞుపి్తయందుంచ్ 
క్వడం. స్ధారణంగా న్లాంటి  
పిలలోలు పరీక్షలు వస్త న్నాయం-
టే  హనుమాన్ ఆలయానికి 
వళి్ళ నమసకూరించ్కుంటారు.
ప్రదకిషుణలు చేస్్త రు. పరీక్షలన 
గానే దేవుడు గురు్త  వస్్త డు.ఐతే 
నిరంతరం భగవన్నామానినా స్మ-
రించ్కుంటూ ఉంటే వేరే పరీ-
క్షల సమయాన ప్రదకిషుణలు చే-
యనకకూరలేదు. స్మరణం వలన 
ధైర్యం వస్త ంది. మీరు ప్రశనాల-
కు సమాధాన్లు పరీక్షలోలో  ఎలా 
గురు్త  తెచ్చికుంటారో అలాగే 
భగవన్నామానినా నిరంతరం మన 
సస్లో స్మరించ్ క్డం ఒక 
గొపపా అలవాటు. భాగవత కథలో 
ప్రహాలో దుడు, చిననావాడ్ ఐన్    
నిరంతరం భగవన్నామ స్మరణ 
వలన తరించిన మహన్యుడు, 
తండ్రికి క్డా  ముకి ్త లభించను 
కరణమైనవాడు.  అలాంటి ఒక 
బాల భకు్త నికథ చెతాను విను. 
     అననావరం అనే గ్రామంలో 
అనంతయ్య అనే ఒక రైతు క్ల్ 
ఉండ్ వాడు. అతనూ అతని 
భార్య భాగ్యమా్మ  కషటి పడి క్ల్ 
న్ల్చేసి కొడుకు బాలాజీని చది-
వించేవారు. బాలాజీ వారి ఇల-
వేలుపా. అందుకే ఆయనప్రే 
కొడుకుకూ పటుటి కున్నారు. బాలాజీ 

అని పిలిచినపుడలాలో  వారు భగ-
వంతుడై్న బాలాజీని స్మరించే-
వారు. బాలాజీ క్డా తలిలో , తండ్రి 
తనక్సం ఎలా కషటి  పడి సంపా-
దిస్త న్నారో, తన చదువు క్సం 
ఎంత కషటి పడుతున్నారో గ్రహంచి 
మరో  ఆలోచన లేకుండా చదు-
వుక్స్గాడు.  
  ఐతే బాలాజీ క్డా శవాసక్రియ 
జరిగిటేలో  నిరంతరం తనకు తె-
ల్కుండానే మనసస్లో స్వామి 
వారి రూపానినా తలంచ్కుంటూ, 
స్మరించ్కుంటూ ఉండ్వాడు. 
అతని ధ్్యయం  ఒకకూటే తనక్సం 
కషటి పడ్ అమా్మన్యనల కష్టి -
నికి ప్రతిఫలం స్ధించి బాగా 

చదివి వారిని సఖపటాటి లని.
  అలా పటుటి దలతో చదువుతూ 
బాలాజీ, ఆ ఊరోలో  చదువ యా్యక
పకకూ ఊరికి నడిచి వళ్తూ 
పద్కలో స ఫసటి  కలో స లో పాస-

నవవిధ భకు్త లు

ఆదూరి హైమవతి

యా్యడు. 
స్కూల్ మాస్టి రలో స్యంతో 
నగరంలో మంచి కళాశలలో 
ఉచిత ఇంటర్ మీడియట్ విద్య 
లో చేరి, అకకూడి ప్రభుతవా వసతి 
గృహంలో ఉంటూ  పన్నాండో 
తరగతి ప్రధముడిగా వచాచిడు.
  ప్రభుతవామే బాలాజీని ప్రభుతవా 
కళాశలలో చేరను వసతి కలిపాం-
చింది. బాగా చదువుకుని ప్రభు-
తవా విదా్యరిథా ఉపకర వేతనంతో బ 
ఎస్స్ డిగ్రీ, ఆ పైన మాసటిర్ డిగ్రీ 
ఎం ఎస్స్క్డా పూర ్తయే్య వేళకు 
బాలాజీ తల్లో  తండ్రీ బాగా పద్దవా-
రై  పనిచేయలేని సిథాతికి వచాచిరు.
 బాలాజీ మంచి కళాశల-

లో అధా్యపకునిగా ఉద్్యగం 
సంపాదించి వచిచి, అమ్మనూ 
న్ననానూ  తనతో నగరానికి తీస-
కెళా్ళడు.  
 ఊరివారేకక, అనేక  టీవీ  
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ఛానళ్ళ వారు అతడిని ఇంట-
రూవాయూ చేయగా బాలాజీ ఒకేమాట 
చెపాపాడు.
  'మాన్యన్, అమా్మ న్కు 
భగవంతుడై్న బాలాజీ పరు 
పటిటి  నిత్యం ననునా అనేక మారులో  
'బాలాజీ', 'బాలాజీ' అని పురి ్త 
ప్రుతో పిలుచ్కుంటూ  ఆ 
భగవంతుని న్మానినా పదేపదే 
ఉచచిరించేవారు. నేనూ స్వామి 
న్మానినా లోలోపల శవాసక్రి-
యలాగా స్మరిస్్త , ముఖ్యంగా 
మా అమ్మ న్ననాల కష్టి నినా 
న్క్సం ఎంత కషటి పడుతు-
న్నారో స్మరిస్్త  వారి కలలను 

నిజం చేయాలని  తలంచేవా-
డిని. భగవంతుని న్మానినా పి-
లలోలకు పద్దలు ఎందుకు ప-
టుటి కుంటారో న్కు అరధిమైంది.
ఇలా మేము ముగుగా రం ఆ స్వామి 
వారి న్మానినా స్మరిస్్త  నేను మా 
తలిలో దండ్రుల ధ్్యయానినా స్మరి-
స్్త   ఈ రోజ్కు నేను చేరవల-
సిన గోల్ చేరాను. కొది్ద  రోజ్ల-
యా్యక కలు నిలద్రొకుకూకుని వచిచి 
ఈ ఊరోలో  ఒక మంచి పాఠశల,  
పలంలో మంచి పంటలు 
పండించను నేను  చదువు-
కుననా అగ్రికలచిరల్ ఎమ్మస్స్ 
చదువుతో మన ఊరి పలాలోలో  

బంగారం పండించి కననా ఊరికి 
సవ చేసకుంటాను. దానిక్సం 
ముందు ఉద్్యగంలో చేరి కొంత 
సొము్మ వనకేసకుని మరలా న్ 
మాతృ భూమికి చేరుతాను' అని 
చెపాపాడు. చూశవా! కననా తలిలో -
దండ్రులనే కక కననా భూమికి 
సవచేయాలని ఎలా నిర్ణయిం-
చ్కున్నాడో! మన ధ్్యయానినా 
నిరంతరం స్మరిస్్త  భగవంతుని 
స్మరిస్త తపపాక విజయం స్ధిం-
చగలం . తెలిసిందా!" అంటూ 
ముగించింది బామ్మ.  
                    ***

ప్రేమంటే  ఇంతే
   “ఏయ్ ప్రియా! ఏమిటది చిన్నా 
పదా్ద  లేకుండా ఆ వా్యఖ్యలేమిటి?” 
అని సప్రియని మందలించాడు.
   “అబోబా! రూపంలో వాళ్ళ అమ్మని 
పోలిన్, చ్రుకుతనంలోని, 
ఎదుటి వాళ్ళని కమ్మ కటటి డంలో 
న్ పోలిక బాగా వచిచినటులో ందే 
ప్రియకి” అంది అనూరాధ.
  “చూస్వా ప్రియా, ఆంటీ న్ 
గురించి ఏమనుకుంటున్నారో?” 
కొంచెం క్పంగా అన్నాడు కృష్ణ 
మోహన్.
“కృష్్ణ ! ఏమిటది, ఇపుపాడు తను 
ఏం పద్ద  నేరం చేసిందని అలా 
మందలిస్త న్నావు. పిలలోలన్నాక 
హుష్రుగా వుండాలి, ఎపుపాడూ 
నవువాతూ, జోక్స్ వేసకుంటూ, 
ఎవరైన్ వాళ్ళ మీద జోక్స్ వేస్త 
సోపారిటివ్ గా తీసకుంటూ వుండాలి. 
అంతే గాని నిస్తజంగా ఒక మూల 
క్రుచింటే ఏం బాగుంటుంది. 
అదీగాక ఈ వయసలోనే వాళ్ళ 

కి ఆ సవాచ్ఛ వుంటుంది, ఉంక్ 
ఐదారు సంవతస్రాలు తరువాత 
ఎన్నా బాధ్యతలు వచిచి ఇలా 
వుండమన్నా వుండలేరు. ఆమా్మ 
ప్రియా, నేను న్కు ఫుల్ సపోర్టి” 
సప్రియ నిరుతాస్హ పడకుండా 
వుండాలని అలా అంది అనూ 
రాధ.  
“థాంక్్య ఆంటీ”
“యూజ్ లస్ ఫెలో! అపుపాడ్ 
ఆంటీని బుటటి లో వేస్వు, పదండి 
లోపలికి వళదాము” అన్నాడు 
కృష్ణమోహన్.  
 కృష్ణమోహన్ మలిలో గా రుకి్మణి 
ఎకకూడ వుంద్ వతుకుకూని 
“ఏమిటి రుకి్మణీదేవి గారు 
ఎకకూడా కనబడటంలేదు. బజీగా 
వున్నారా? ఈ దాసడికి ఒక కపుపా 
కఫీ కొటిటి స్్త రా” అని వేళాక్ళంగా 
అడిగాడు. 
 “ఇకకూడికి వచిచిన వంటనే 

ఇదా్ద మనుకున్నాను, కన్ కరు 
దిగిన దగగారనుండి శ్రీ కృషు్ణ లవారు 
చాలా బజీగా వున్నారు. అయిన్ 
మధ్యలో ఒకస్రి కఫీ ఇదా్ద మని 
బయటకు వచాచిను, అపుపాడు 
అకకూడ “రాధాగోపాళం” కని 
పించి మధ్యలో పానకంలో పుడ 
కలా నేన్ందుకు అని వనకికూ 
వచేచిస్ను” అని చమతాకూరంగా 
సమాధానమిచిచింది రుకి్మణి.          
 రుకి్మణి ప్రకకూనే వుననా కమల, 
సౌజన్య వీళి్ళద్దరి మాటలూ విని 
ముసముసిగా నవువాతున్నారు. 
“బావగారు ఇవాళ డిఫరంట్ గాను, 
స్్మర్టి గాను కనబడుతున్నారు” 
అని వేళాక్ళంగా అంది కమల .
కమలకి వంత పాడుతూ “అవును 
బావగారు ఇవాళ చాలా స్్మర్టి గా 
కనబడుతున్నారు, ఐ థింక్ దేర్ 
మస్టి  బ సంథింగ్”.  
  
                  (ఇంక  వుంది)

(35 వ ప్జీ తరువాయి)
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

     (గత సంచిక తరువాయి)

 బూడిదలో కలిన మిరపక-
యలినా, తెలలోపాయలినా, చింత-
పండును, ఉపుపాను పళ్లోంలో 
ఒక మూలన వేసి బటనవేలితో 
నిలుపుతారు.  ఆ నలిప్టపుపా-
డు పళ్లోం టక..  టక..  అంటూ 
శబ్ద ం చేస్త ంది. ఆ శబా్ద నినా 
దరువు అంటారు. అదే 'బట-
నవ్రేలి దరువు'... క్ర, పచచిడి, 
పపుపా, చారు, పాయసం.... అన్నా 
అదే. ఇక బీగాల స్యబు 
కథలను ఎందుకు ఆస్వాదించ-
రు చెపపాండి?
 సంఘసవిక బూబమ్మను 
గురించి క్డా చెపాపాలి. ఈమది 
ఈ ఊరే అయిన్ అపుపాడపుపా-
డు వచిచి పోతూ వుంటుంది. 
ఈమ వచిచిందంటే రావి చెటుటి  
అరుగు నుండి పద్దబావి మటలో  
వరకు దారి శుభ్రంగా వుంటుంది.  
ఈమ ఊరోలో  లేకుంటే చిననా చిననా 
బావి గులక రాళలోతో, నలలో  తుమ్మ 
ముళ్ళతో  నిండి వుంటుంది. 
ఈమ ఊరోలో కి వచిచిన మొదటి  
రోజ్ ఉదయం న్లుగు గంటల 
కలాలో  పరక తీసకుని ఈ దారి 
మొత్తం శుభ్రంగా ఊడుస్త ం-
ది. ఇందుకు ఎవరి నుంచీ ఏమీ 
ఆశ్ంచదు. బావిలో న్ళ్లో  తీస-
కునేటపుపాడు గంగా దేవిని ప్రా-
రిథాంచి తనకు కవలసిన కడవ 
న్ళ్లో  ముంచ్కుపోతుంది. 
 బాగా వయస ఉడిగిన్ ఈ 

పని చేస్్త  వుండ్ది. ఎవరైన్ 
తమాష్కి 'నువువా ఇంక బ్రతికేవు-
న్నావా' అంటే ... అందుకు సమా-
ధానంగా గొపపా ఫిలాసఫీ చెప్పాది. 
దేవుడు మనలను పుటిటి ంచినపు-
డ్ ... ఇంత  అననాం, ఇనినా న్ళ్లో , 
పీలచిడానికి ఇంత  గాల్, చెయ్య-
డానికి ఇంతపని  ఇచిచి పంపు-
తాడట. దేవుడిచిచిన ఈ రేషన్ 
సక్రమంగా వాడుకుంటూ పోతే ... 
నిండు నూరేళ్లో  బ్రతకవచచిట. 
 అలా కకుండా ఇచిచిన రేషన్ లో 
ఏ ఒకకూటి ఎకుకూవగా వాడుకున్నా 
... అది అయిపోతే .. అదే రోగ-
మవుతుందట. ఉదాహరణకు.. 
అవసరానికి మించి తిని శరీరా-
నినా పంచ్కుంటే  అదే రోగమై 
తినడానికి తిండి లేక, వున్నా తినే 
అవకశం లేక బాధపడతారట. 
అలాగే ఎకుకూవ నిద్రపోయిన్, 
ఎకుకూవగా గాలి పీలిచిన్,... నవన్-
గరిక ప్రపంచంలో వతి్తడి (టనషున్) 
వలలో  గాలి పీలుచిట ఎకుకూవై రక ్త-

పోటు, భయం, అభద్రతా భావం 
వస్త న్నాయి. న్ళ్లో  అవసరమైన-
నినా తాగక, చలలోని గదులోలో  క్చ్ని 
చలలోటి న్ళ్లో  తాగితే దపిపాక 
తీరుతుంది కన్ శరీరానికి అవ-
సరమైన న్ళ్లో  అందవు. అలాగే 
రాత్రి పగలు పని చేసి ఇచిచిన 
'రేషన్ పని' అయిపోతే ఆకలి, 
దపిపాక, నిద్ర... అన్నా ఉంటాయి. 
పని చేస స్మరధియూం పోతుంది.  
    అందుకే బూబమ్మ చెపిపాన 
వేదాంతం - మనకు ఆ భగ-
వంతుడిచిచిన 'రేషన్' సరిగాగా  
వాడుకుంటే నిండు నూరేళ్లో  
ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా బ్రతక-
వచ్చి. 

   రాజకీయ న్యకులు 
రాజకీయ న్యకుడనగానే ఆ 
రోజ్లోలో  గుర్్తచేచి స్మత 'ముసి-
లోడై్న్ బసిరడిడు  మేలు' అని. 
                       (సశేషము)
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భాగవతులతో అనుబంధం

    రామానుజ్లు తిరుకుకూరుంగుడి 
కేషుత్రానికి వచిచి స్వామిని సవించా-
లని వస్త, ఆ స్వామి వడుగ నంబ 
రూపంలో రామానుజ్ల శ్షు్యనిగా 
చేరి దవాయమంత్రానినా వేదస్రానినా 
గ్రహంచినందున  'దకిషుణ బదరి' గా 
గురి ్తంపబడుతోంది. 
     ఈ కేషుత్రంలో స్వామి సనినాధి 
యందు ఒక రాత్రి పూరి ్తగా అకకూడ్ 
ఉంటే, రాత్రి లోకం ప్రశంతంగా 
ఉండ్ సమయంలో, కొనినా వింత 
వింత శబా్ద లు బాగా దగగారగా వినిపి-
స్్త యట. దీనికి కరణం యమధ-
ర్మరాజనగరం ఈకేషుత్రానికి చాలా దగగా-
రలో ఉందని తరతరాలుగా పద్దలు 
తెలియజేస మాట. రామానుజ్లకు 
ఉభయ విభూతి న్యకతవాం కలిపాం-
చిన కేషుత్రం. శ్రీ రంగన్థుని ఆజఞుతో 
తిరుమంగైె ఆళావారులో  ఈ కేషుత్రానికి 
విచేచిసి, వీరి అనుగ్రహంతో మోకషు నినా 
పందారు. వీరి సమాధి ఈ కేషుత్రం-
లో 'శ్లామారు' నదీ ఒడుడు న ఉంది. 
ఈన్టికీ మనం దరి్శంచవచ్చి. అటిటి  
తిరుకుకూరుంగుడి కేషుత్రానికి కౌశ్కుడు 
ప్రతిరోజూ తెలలోవారుఝామున అడవి 
మారగాం గుండా చేరి వీణ  మీటుతూ 
దేవగానం వినిపించి స్వామిని మే-
లుకొలిపి, ఎవవారూ గురి ్తంచకుండా 
తిరిగి ఇంటికి చేరుతుండ్వాడు. 
ఒకరోజ్ సమయానినా సరిగా గురి ్తం-
చలేక పరమాత్మ మేలుకొలుపుకు 

అరధిరాత్రి బయలుదేరి వళా్ళడు. పర-
మాత్మ ధా్యసలో ఉండడంతో దారి 
తపిపా ఒక ఘోరమైన అడవిలో ప్రవే-
శ్ంచాడు. అకకూడ ఒక బ్రహ్మ రాక్షస-
డు ఆకలి... ఆకలి అంటూ భయం-
కరంగా అరుస్్త , ఇతనిని చూసి 
'చాలా కలానికి నరుడు దరికడు, 
ఇతని మాంసంతో న్ ఆకలిని తీ-
రుచికుంటాను' అని అంటుండగా, 
కౌశ్కుడు భయపడకుండా 'ఇం-
తవరక్ ఈ దేహం ఈ లోకంలో 
అందరికీ అంటరానిది, పనికిరానిదీ 
అనుకున్నా. న్కు ఆహారంగా ఉప-
యోగపడుతుందంటే న్ అదృషటి ం. 
కొంత సమయం వేచియుండు. 
ప్రతిరోజూ తిరుకుకూరుంగుడి పరు-
మాళ్లో ను వీణాగానంతో మేలుకొ-

లపడం అలవాటు. వారు న్క్సం 
ఎదురుచూస్్త  వుంటారు. గాన వళిలో  
మేలుకొలిపి, తిరిగి వచిచి న్ ఆకలి 
తీరుస్్త . సతా్యనినా పలుకుతున్నా' అని 
ప్రమాణం చేసి పరుమాళ్్ళ సనినాధి-
కి బయలుదేరాడు. కౌశ్కుని బ్రహ్మ 
తేజసస్ ఆ రాక్షసని నిలవరింపచే-
సింది. ఆ రాక్షసడు చరక వంశమున 
జని్మంచిన సోమశర్మ. వీరు సదాబారా -

హ్మణునిగా యజఞు యాగాదులు ని-
రవాహస్్త  ఉండ్వారు. వీటి నిరవాహణ 
విషయంలో మంత్ర క్రియా లోపం 
జరిగితే రాక్షస జన్మయే. ఆ విధంగా 
సోమశర్మ బ్రహ్మ రాక్షసనిగా మారి 
ఒక అడవిలో బ్రతుకుతున్నాడు. 
సోమశర్మ పూరవాజన్మ సకృతం వలలో  
కౌశ్కుని దర్శనం లభించింది.      

                          (ఇంక వుంది)

 శ్రీవేంకటాచారు్యలు(గత సంచిక తరువాయి)
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   గడి - నుడి

స్చనలు:  నిలువు:

2. న్టి యొకకూ బౌతిక సిథాతి (2)
3.  మామ భూమి చ్టూటి  తిరుగుతున్నా-
డు(2) 
4 . ఆకుపచచిని ఆకులలో వుండ్ వర్ణదం(7) 
5.తాంబూలంలో వేసకొనే ముకకూలు areca 
palm  నుండి పందుతాము (7)
7. మనదేశం1858 నుంచి 1947వరకు ఆం-
గేలోయుల ----  యంత్రాగపు దాశ్యనినా అనుభ-
వించి తిరగబడి స్వాతంత్రా్యనినా పందింది(3)
9 సంపద లో  సగ ము (3) 
15.రండు కతు్త లు ఇమడవిందులొ(2) 
16  ఉపాయము(3)   
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స్చనలు: అడడుము:
1.అణు రియాకటిర్ లో ఈ శకి ్త విద్్యత్ శకి ్తగా మారుతుంది(5)

6. న్టకంలో నటుడు పోష్ంచే భూమిక ఇకకూడ తిరగబ-

డింది(2)

8. ఈ బండిని  అక్షరమాలలో రమ్మంటారు (1) 

9.న్ కంటే పద్ద  దైెన న్ సోదరి (2)

10. పలందునునాతుంది(3)

11. పనికిరానిది(3) 

12.   న్రీ న్రీ నడుమ మురారీ లో ఎవరిని పూజించాలి. 

వనకికూ తిరిగి చూడండి (2)

13. లక్షలోవుననాదే  లకకూలోను వుంది(1) 

14. ముకకూలిపీట లో వుననా మాట(2) 

 17. ఇకనుండి ఆదితు్యడిచేచి ఈశకి ్తనే మనం ఎకుకూవగా-

వాడుక్వాలి (7) 
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తుమూ్మరి రాం మోహనరావు

      ‘ఆలాతో గుండ్ చపుపాళ్లో      
వింటాడు
    కలంతో గుండ్ లయలు   విర 
చిస్్త డు’
  వైదు్యడుగా డాకటిరు న్గరాజ్ 
సరేంద్ర కవిగా ‘ఎలన్గ’. వృతి్త 
వైద్యం. ప్రవృతి్త కమన్యస్హ-
త్యం.
  దాదాపు న్లుగు దశబా్ద లనుం-
డి కవితా వా్యసంగానినా సమరథా-
వంతంగా నిరవాహస్్త  వస్త ననా 
ఎలన్గ తెలుగు స్హత్య స్మలో 
లబధి  ప్రతిషు్ఠ డు. పద్యం,గేయం-
,వా్యసం,వచనకవితవాం, లఘు-
కవితవాం,అనువాద ప్రక్రియలలో 
నిష్్ణ తుడు. భాషమీద  మంచి 
పటుటి  కలిగిన కవి.రసౌచిత్యం  
ఎరిగిన స్హతీ పిపాసవు.ఇటు-
స్హత్యం తో పాటు సంగీతంలో 
క్డా మంచి అభినివేశం 
ఉండటంతో ఈయనకవితవాంలో 
లయ విన్్యసం కమన్యంగా 
గోచరిస్త ంది.
        వివిధ ప్రక్రియలలో పాతిక 
పైగా  పుస్తకలు వలువరించిన 
ఎలన్గలో మరో ప్రతే్యకత గళలో-
నుడికటుటి  నిరా్మణం.న్కు తెలిసి 
సదీర ్ఘ కలంగా తెలుగులో అనే-
కపజిళ్లో  తయారు చేస్్త  వస్త -
ననా ఏక్క వ్యకి ్త ‘ఎలన్గ’ అని 
చెపపావచ్చి. ప్రముఖ తెలుగు-

మాస పత్రిక ‘రచన’లో ఈయన 
పజిలింగ్ పజిల్ ను నిరవాహం-
చారు. అనేక మందిపాఠకులను 
తెలుగు పజిల్  వ్యసనపరులుగా 
మారిచిన వారు అని క్డా అన-
వచ్చి. అపపాట్లో  ఈయన పజిల్ 
ను అనేక మంది లబధి  ప్రతిషు్ఠ లైన 
స్హతీ వేత్తలుక్డా పూరించ-
డానికి ఉతాస్హ పడ్వారంటే వీరి 
పజిల్ ఎంత ఉతకృషటి  స్థా యిలో-
ఉండ్ద్ ఊహంచవచ్చి. దానిని 
ఇపపాటి స్మాజిక మాధ్యమాల-
లో ఇంక కొనస్గిస్్త ఉండటం 

వీరికి దానిపైగల ఆసకి ్త ,నై్పుణ్యం 
తెలియజేస్త ంది.
   బహుముఖ ప్రజాఞు వంతులను 
పరిచయం చేయడం కషటి తర-
మైన పని. ప్రముఖ స్హతీవి-
మర్శకులు రజా హుసన్ గారననా-
టులో  ఎలన్గ గారి గురించి ఎంత 
చెపిపాన్ తకుకూవే.
    ఆయన చేపటిటి న ప్రతి ప్రక్రియ-
లోనూ ఒక విలక్షణత ఉంటుంది.
నిరి్దషటి ంగా,నిరు్ద షటి ంగారాయటం-
లో నేరపారి.పదా్యనినా ఎంత పటి-
షటి ంగా రాయగలరో వచన కవితావా-

ఎలగందుల మటిటి లోని మాణిక్యం-‘ఎలన్గ’
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నినా అంతవిశ్షటి ంగా రాయగలరు.
ఎవరూ చేయని ఒక ప్రయోగానినా 
చేసి రండు పుస్తకలు వేసినఘ-
నత ఎలన్గకుంది.వృత్త పదా్యనినా 
వచన కవితవా వాక్యలుగా 
కతి్తరించి ‘మోరిస్ంగ్ మీద 
మాలౌకూౌఁస్ రాగం’, ’కొత్తబాణీ’ 
అనే ప్రలోతో వలువరించారు.
ఆపుస్తకల ప్రేలో చెబుతున్నా-
యి యీయన ప్రయోగశీలతావా-
నినా.మోరిస్ంగ్ అనేది న్లుకతో 
మ్రోగించే ఒక వాద్య పరికరం. ప్ర-
కంపనలతో క్డుకుననా లయా-
త్మకన్దం వలువరిస్త ందది.
   దానిమీద మాలౌకూౌఁస్ రాగం 
పలుకించడమంటేనే అద్ 
ప్రయోగం.
  పద్యం నడక వేరు,  వచనక-
వితవా ధోరణి వేరు.  ఆ పంకు్త ల-
ను విడిగా చదివితేవచనకవి-
తవాంలాగానూ, సమనవాయ పరచి 
న్లుగు పంకు్త లుగా చదివితే 
వృత్తపద్యమోస్సమో ఏదైెన్ 
పద్య రూపంలో ఉంటుంది.
ఉతపాలమాల, చంపకమాల ,శ-
రూ్ద లమతే్తభాలు ఇలా చాలా కల 
పదా్యలపై ప్రయోగం చేశరు. గణ 
యతి ప్రాసలు చకకూగాపాటించ 
పడతాయి. ఉదాహరణకు ఈ  
వచనకవిత లాంటి పద్యం ‘నగ-
రయానం’ అనేశీరిషుకతో రాసిన 
పదా్యలలోనిది చూడండి.
వానొస్తి
ఇక వనవల వెతలే
వారాశి  వచే్చస
ఆ డైెరైనేజీలన కము్మతూ
వరద తోడైె వాగలే పార్

ఆ సీనే ఓ నరకుం
ఇవాళ చిరువృష్టి
మాకు పారాణాుంతకుం
నానా యాతనలున్న 
ఈ నగరయానుం
పదదే శాపుం కద్!
అదే పదయూ రూపుంలో ఇల్
శారూదేలుం:
“వానొస్తి ఇక వనవల వెతలే 
వారాశి  వచే్చస ఆ 
డైెరైనేజీలన కము్మతూ వరద 
తోడైె వాగలే పార్ ఆ 
సీనే ఓ నరకుం ఇవాళ చిరువృ-
ష్టి
మాకు  పారాణాుంతకుం
నానా యాతనలున్న ఈ 
నగరయా నుం పదదే శాపుం 
కద్!“
విడివిడిగా చదివితే వచన కవిత

కలిపి చదివితే వృత్తపద్యం 
శరూ్ద ల విక్రీడితం అవుతుంది.
    ప్రయోగ పదా్యలే గాకుండా 
అచచిమైన ఛంద్బదధి పదా్యల 
సంపుటి అంతస్్త పము. ఇందు 
లో సమకల్న సమాజంలో-
ని అనేక దుసిథాతులను వ్యథా 
రూపంలో ప్రౌఢపదబంధా ల 
తో పదా్యలుగా వలలోడించారు. 
వీరి సమాస బంధురత, శబ్ద  
సంచయము, పద్య ధార వీరి-
పాండిత్య గరిమను ప్రకటిస్్త -
యి. ఉలితో చెకికూన శ్లపాంలాగా 
పదా్యనినామలచటం వీరికి వననాతో 
పటిటి న  విద్య.
ఇటీవల ప్రేమ ప్రుతో అమా్మ-
యిలను 
వేధించి, వారు తిరసకూరిస్త 
అమానుషంగా వారిపై యాసిడ్ 
దాడులు చేయటంసహంచలేక 
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అంతస్్త పంతో రాసిన పద్యం 
ఇది:
   కశరభుటము అనే శీరిషుకతో ఉననా 
పదా్యలలోనిది ఈ చంపకమాల 
పద్యం-
మనసన గెలవాలేక మృ-
దుమానవత్న్ మనవాడు 
కాుంక్షతో
దినములు రాత్రు లన్ యనక 
తీక్ష్ణ విమోహ విషాగి్న క్లలుం
దనగచు బేలయెైన పరుమదన్ 
పొగిల్ుంత్వు నీ దురాత్మతన్
వనితన కురు ుంగదీయు వలప-
న్నదదుంత వివక హీనమో
      భావానికి భావం,భాషకు భాష,
అందమైన ఛంద్బదధిమైన 
పద్యం
ఆధునిక సందరాభునికి అనవాయి-
స్్త  రాయడం మాటలు కదు.
  ఇక వచన కవితావానికి వస్త, 
వాగంకురాలు, సజల నయన్-
లక్సం, అంతరలోయ, అంతర-
గాంధారం, అంతరానాదం  అని 
ఇంతవరకు ఐదు పుస్తకలు వ-
లువరించారు. పుస్తకలప్రలోలోనే 
అన్్యపదేశంగా తన కవితవాం-
లో లయ, న్దం ఉంటుందనే 
విషయం తెలియచేయటం 
జరిగింది. స్మాజిక సపృహ తో 
పాటు, చికకూదనం, భావశబలత 
గమనించగలుగా తాం. ఈ వచన 
కవితావాలోలో  కొందరు ప్రముఖుల-
కు ముఖ్యంగా సంగీత రంగానికి 
చెందినవారికి నివాళ్లు తెలి 
యజేస కవితలున్నాయి. ఈ కవి-
తలోలో  కవిసంగీతజఞుత తెలియ-

వస్త ంది. గతంలో సంగీతజ్ఞు ల 
గురించి డా.స్మల సదాశ్వగా-
రువా్యస్లు రాస్త వీరు కవితలు 
రాస్రు.
  వీరి వచన కవితవాం ఎలా 
ఉంటుంద్  మచ్చికు ఒక కవిత 
చూడండి.
సజల నయన్లు వచనకవితా 
సంపుటి లోని ‘రసోచితం’అనే 
శీరిషుకతో రాసినది.
తీర్కగా చెక్్క 
తీర్్చ దిదుదే  శిల్పా ని్న
పొుందికగా నిల్్చ
అుందిసతి ుంది మనోల్లీ సాని్న
కుుంచెతో రుంగల్్న అదిదే
కుదురుగా రచిుంచు సజీవచి-
త్రాని్న
అుంద్ని్న ఒలకబోసూతి
అచుంచలుంగా నిలుసతి ుంది 
అది
గుండె తీగన బిగిుంచి
గట్టి గా రగిల్ుంచు రాగాని్న
మధుర నిసవాన నివహాని్న
పదిలుంగా నినదిసతి ుంది అది
పద్లలో నదీనద్లన 
దూర్్చ
పర్చెయ్ కాయితమ్్మద
అరచేత్లోఅనభూత్ సవారాని్న
పరువహిుంప జేసాతి యి పరవశ-
కరుంగా
           ఈ ఒకకూ  కవిత మీద న్లుగు 
ప్జీల వా్యసం రాయవచ్చి. 
ఈయన కవితాసంపుటులలో 
మేలిమి కవితలిలాంటివింకెన్నా 
ఉన్నా నేను దీనినా తీసక్వడం-
లో ముఖ్్యదే్దశం ఇది ఆయన 

కవితా మారాగా నినా,కవితా పాటవానినా 
రంటిన్ చూపిస్త ందని.
  వాక్యం రస్త్మకం కవ్యం 
కవాలంటే ఏయే జాగ్రత్తలు తీ-
సక్వాలో, కళ ఎపుపాడురసోచి-
తమౌతుంద్ తెలిప్  ఇది చాలు 
ఈయన మతుకు ఎంత బాగా 
ఉడికింద్ అనిగ్రహంచడానికి.
     ఇక అనువాదరంగంలో ఎల-
న్గకు పటిటి ంది ప్రు. ఆంగలోం 
నుండి తెలుగు,తెలుగునుం-
డి ఆంగలోంలోకి కథలు కవితలు 
అనువదించి పుస్తకలు వలువ-
రించారు.సోమరస్టా్మమ్ నవలిక 
The Alien corn ను కలుపు 
మొకకూ అనే ప్రుతో అనువదిం-
చారు.
   Contemporary Latin 
American Short stories 
నుండి కొనినా ఉత్తమ కథలను 
ఉత్తమలాటిన్ అమరికన్ కథలు 
అనే అనువాద పుస్తకం వలువ-
రించారు. అలాగే  వివిధ దేశల-
కథానువాదాలను కథా తోరణంగా 
తెచాచిరు. ఉత్తమ ఆఫ్రికన్ కథ-
లు,సోమరస్ట్ మామకూథలు పు-
స్తకలుగా వచాచియి.
    అలాగే ‘పరుగు వన్నాల 
,‘ఊహల వాహని’ వీరి వివిధ 
భారతీయ భాషల మూలకవిత-
లకు తెలుగు అనువాద కవితల 
సంపుటాలు.
     వీరి కవితావానువాదం పంకంగా 
మాతృకలోని భావ సౌకుమారా్య-
లను ప్రసఫ్టంగా తెలియబర-
చేదిగా ఉంటుంది. వీరి అనేక-
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నేక సమక ల్న తెలుగు కవితల 
కవితావానువాదాలు పలు సంక-
లన్లోలో  చోటు చేసకున్నాయి. 
కేంద్ర స్హత్య అకడమీ వారి-
క్సంపవన్ కె.వర్మ Ghalib:The 
Man,The Time ను తెలుగులో 
గాలిబ్ -న్టికలం గాఅనువా-
దం చేయడం జరిగింది.
    వీరు అనువాద విషయంలో 
సవ్యస్చి అనవచ్చి. ఆంగలోం 
నుండి తెలుగులోనికి చేసినటేలో -
తెలుగునుండి ఇటు కవితావానినా 
అటు కథల్నా క్డా ఆంగీలోకరిం-
చారు.
    Faded leaves and fireflies 
అనేది డా.అమ్మంగి వేణుగోపా-
ల్ గారి కొనినా తెలుగు కవితలకు 
ఆంగాలో ను వాదం. Impressions 
-Images అనే పుస్తకం 64 మం-
దితెలుగు కవితలకు ఆంగాలో -
నువాదం. ముందే చెపిపానటులో గా 
వీరికి సంగీతం మీద అపారమైన 
పటుటి  కలిగి ఉండటం వలలో  శ-
స్త్రీయ సంగీతమీ్మద, కళాక 
రులమీద రాసినకవితలు, వాకిచి-
త్రా లను ఆంగలోంలో Memorable 
Melody Makers and Other 
Poems on Music గా వలువ-
రించారు.
  అలాగే వటిటి క్ట ఆళావారు స్వామి 
కథలసంపుటి ‘జైెలులోపల’ ను 
Inside the Prison గాఅనువ-
దించి ప్రచ్రించారు. ఇటీవల 
తెలంగాణ కు చెందిన ప్రముఖ 
రచయితలు కళ్జీ, దాశరథి 
కథలను ఆంగలోంలోకి   Stories 

of Kaloji Narayan Rao ను 
కళ్జీ ఫండ్షన్ వారు ప్రచ్-
రించగా, Fire Flowers And 
Other Stories of Dasharathi 
Krishnamacharya ను 
తెలంగాణ స్హత్య అకడమీ ప్ర-
చ్రించింది.
    ఇక ఇతర ప్రక్రియల పుస్తక-
లకు వస్త  ‘యుక ్త వాక్యం’భాష-
ను ఉపయోగించేపుపాడు మనం 
చేస తపుపాల గురించిన పుస్త-
కంకగా ‘నుడిక్రీడ ‘పదబంధాల 
సంచయం మరియు అనేక 
పజిలుస్ పూరణలకుసంబంధిం-
చిన పుస్తకం. వీరి ‘పన్మంటలు 
-క్కిలమ్మ పదాలు ‘డా.సి.న్రా-
యణ రడిడుగారి లాంటి వారి ప్రశం-
సలను చూరగొన్నాయి.
   అవి సరదాగా మరియు సె-
టైరికల్ గా ఉంటాయి. ఒకటి 
చూడండి
‘ఆల్కొచె్చన జోషు
అపుడు ఖర్చయె కాయూషు
మొగడాయె బేహోషు 
ఓ కోక్లమా్మ!’
  ఆరుద్ర క్నలమ్మ పదాలాలో ంటి 
వే ఎలన్గ క్కిలమ్మపదాలు.
    ఓకే పుస్తకంలో ఈ రండు లఘు 
కవితల ను వేశరు . అందులోని
పన్మంటలు  కులో ప్తకవితల సమా 
హారం. అందులోని ఒక లఘు 
కవిత
‘డైెల్గలు చూడ అతడు
ధర్మరాజు అచ్చుం 
బైట చూడ వచి్చ లోభి
వయడసలు బిచ్చుం’
ఈయన పుస్తకల పరిచయమే 

ఇంత సదీర ్ఘంగా ఉంది. ఇక వి-
శేలోషణ చెయా్యలంటే వా్యసవిస్తర 
భీతి హచచిరిస్త ంది.ఇంక చె-
పాపాలంటే న్ శకి ్త క్డా చాలదు.
పైన చెపిపానటులో  ఈయన గురించి 
ఎంత చెపిపాన్ తకుకూవే.పాతికకు 
పైగా రాసిన పుస్తకలేకకుండా 
పలుపత్రికలోలో  రాసిన వా్యస్లు, 
కవితలు గేయాలు అనేకం.
 ఇక జీవిత విశేష్లకు వస్త 
ఈయన పుటిటి ంది కరీంనగర్ 
జిలాలో  లోని చారిత్రక గ్రామమైన 
ఎలగందుల. వా్యసకర ్తది అంటే 
న్ది క్డా అదే ఊరు కవడమే 
గాక ఎలన్గ న్బాల్య సహపాఠి, 
మిత్రుడు. అయితే హైస్కూలు 
చదువు కగానే ఆయనద్ దారి 
న్ద్దారి కవటం వలలో  ఇద్దరం 
పదవీ విరమణ తరువాతనే 
మళీలో  సనినాహతులమయా్యం.
హైదరాబాదులో యం.బ.
బ.ఎస్. చదివిన తరువాత 
1980 నుండి1986 వరకు నై్జీ-
రియాలో ప్రభుతోవాద్్యగి గా పని-
చేశరు. తరువాత తిరిగి వచిచి 
1989 నుండి రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య 
శఖలో చేరి పలుజిలాలో లలో పలు 
హోదాలలో వైద్య సవలందించి, 
చివరి మజిల్లో ఆంధ్రప్రదే   శ్   
వైద్య విధాన పరిషత్ కరా్యల-
యంలో డిపూ్యటీ కమిషనర్ గా 
పదవీ విరమణపందారు. ప్ర-
స్త తం పూరి ్తగా స్హతైెయూకజీవిగా 
హైదరాబాదులో నివసిస్త న్నారు.
వీరిజనన్ జనకులు న్గరాజ్ 
రంగమ్మ, తిరుమలయ్య గార 
లు. వీరి అగ్రజ్లు ప్రసిదధి కవి 



న్గరాజ్ రామస్వామి గారు. 
తము్మడు న్గరాజ్ రవీందర్ 
క్డా డాకటిర్ మరియు అననాయ్య 
ల లాగానే కవి. పదా్యలు రాస్్త రు.
వీరి తండ్రి తిరుమలయ్య గారు 
అపపాట్లో  మంచి హస్తవాసిగలి-
గిన ఆయురేవాద వైదు్యలు. తలిలో  
శతాధిక వసంతాలు జీవించి 
ఇటీవలే గతించారు.
   ముగించే ముందు ఒక 
విషయం చెపాపాలి. చాలా మంది 
ప్రచ్ఛననా న్మాలతో ప్రసిదుధి లు-
గాఉండటం మనకు తెలిసిందే. 
అలాగే డా.న్గరాజ్ సరేంద్ర 
తన కలం ప్రు  ‘ఎలన్గ’  అని 
పటుటి కున్నారు. న్కు తెలిసి 
ఇంత అందమైన అరథావంతమైన 

కలంప్రు అరుదనిపిస్త ంది. 
ఊరి ప్రులోని మొదటి రండ-

క్షరాలు ‘ఎల’ ఇంటి ప్రులోని 
మొదటి రండక్షరాలు  ‘న్గ’ 
కలిపి ఏరపాడిన అందమైన 
తెలుగు పదం ‘ఎలన్గ' వీరి 
కలంప్రు తోనే స్హత్య లోకంలో 
వీరు బాగా ప్రసిదిధికెకకూరు. అం-
తరు్మఖుడు, సౌజన్య మూరి ్త, 
మితభాష్, ఊసపోకకు కకుండా 
సంగీత స్హతా్యలను తపనతో 
అత్యంత శ్రదాధి సకు్త లతో మమేకం 
చేసకుననా ఎలన్గ ఉరఫ్ డాకటిర్ 
న్గరాజ్ సరేంద్ర గారు ఇంక 
ఎన్నా మంచి మంచి పుస్తకలు-
వలువరిం చాలిస్ ఉంది. ఇంతటి  
స్హతీ సంపనునాని కృష్కి తగిన 
గురి ్తంపు క్డా రావాలని 
న్ ఆకంక్ష.
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