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                     చైతన్యం సయంకల్పబలయం పత్రిక పాఠకులకు ప్లవ నామ సయంవత్సర ఉగాది శుభాకయంక్షలు
                                                                  ఉగాది పండుగ ప్రాధాన్యత
    చైత్ర శుదధి పాడ్యమి న్డు వచ్చే తెలుగు వారి మొదటి పండుగ ఉగాది. ఇది వసంత కాలంలో వస్త ంది. 
బ్రహ్మ దేవుడు గత ప్రళయం పూరి ్త  అయిన తరువాత తిరిగి సృష్టి  ప్రారంభించ్ సమయాని్న బ్రహ్మ కల్ం 
అంటారు. ఇలా ప్రతీ కల్ం లోను మొదట వచ్చే పండుగ 'యుగాది' అని యుగానికి ఆదిగా  ప్రారంభ 
సమయంగా "ఉగాది" అని వ్యవహరిస్్త  ఉంటారు. ఈ పండుగ చైత్ర మాసంలో మొదలవుతుంది కనుక 
ఆ రోజు నుండి తెలుగు సంవతసిర మొదటి దినంగా పరిగణిస్్త ం. 
  ఈ ఉగాది పండుగ రోజున అందరు తల స్్నన్లు చ్యడం, కొత్త బటటి లు ధరించడం, ఇంటి మంగిట 
మగుగు లు వేసి వసంత లకిష్మికి స్్వగతం పలకడం చ్స్్త  ఉంటారు. షడ్రుచులతో కూడిన ఉగాది ప్రస్దాని్న 
పంచాంగానికి, దేవతలకు నైవేద్యం చ్సి, తమ భవిష్యత్ జీవిత్లు ఆనందంగా స్గాలని కోరుకుంటూ 
ఉగాది పచచేడి తింటారు. ఈ పచచేడి వైద్య  పరంగా కూడా వా్యధి నిరోధక శకి ్తని కలిగిస్త ందని అంటారు. 
    ఇక ఉదయం వేళ లేదా స్యంత్రం వేళ పంచాంగ శ్రవణం చ్స్్త రు. ఉగాది పండుగ రోజున అందరూ 
కలిసి పండితులను ఆహ్్వనించి, వారిని సన్్మనించి, పంచాంగ శ్రవణం చ్యడం కూడా జరుగుతుంది. 
సంవతసిరం లోని శుభ  అశుభాలను  తెలుసకుని దానికి అనుగుణంగా వారి భావి జీవిత్ని్న ఆచరించ్ం 
దుకు మొదలు పెడత్రు. ఈ పంచాంగ శ్రవణం వలన మానవునికి సంపద ఆయుష్ష్ ,  పాప ప్రకాష్ ళన, 
వా్యధి నివారణ, గంగా స్్నన పుణ్య ఫలం వస్్త యని విశ్వసిస్్త రు. 
                                                         సరో్వన్నత పీఠం పైె తెలుగు తేజం          
తెలుగు  జ్తి ఖ్్యతిని చాటుతూ 48 వ సప్ంకోరుటి  ప్రధాన న్్యయ మూరి ్తగా  శ్రీ ఎం. వి. రమణ ఈ నల 
24 వ తేదీన పదవీ బాధ్యతలు స్్వకరిస్్త రు. 2022 ఆగసటి  26 వరకూ సప్ం కోర్టి ప్రధాన న్్యయమూరి ్త
గా కొనస్గుత్రు. 4 దశబాదా ల అనంతరం మరల తెలుగు తేజం ప్రధాన న్్యయ మూరి ్తగా బాధ్యతలు 
స్్వకరించడం  నందిగామ బార్ అసోసియేషన్ సభ్్యలు అందరూ  ఆనందం వ్యక ్తం చ్శరు. కృష్ణా  జిలా్ల  
ఆవరణలో సంబరాలు జరుపుకున్్నరు. న్గారుజు న విశ్వవిదా్యలయంలో అభ్యసించిన అయన తోటి స్్నహి 
తులు ఎంతో హరష్ం వ్యక ్తం చ్శరు. 
                                                         యాదాద్రి లకీష్మి నరసింహ స్్వమి
   దేశంలోని ఆలయాలకు ఆదర్ంగా యాదాద్రి యాదగిరి గుటటి లోని "లకీష్మి నరసింహ స్్వమి ఆలయం 
ఎంతో అందంగా రూపుదిదుదా కుంది. మే నలలో తిరిగి పునః ప్రారంభించ్ అవకాశం ఉందని మఖ్యమంత్రి 
కేస్ఆర్ అన్్నరు.
                                                            మంజీరా లోని గోదాఝరి  
                                                     హల్దా  కాలువకు కొండ పోచమ్మ నీటిని విడుదల చ్సిన కేస్ఆర్.  
  మన తెలంగాణా గదే్వల్ - కాళేశ్వరం  నీటితో  నిండిన  కొండపోచమ్మ రిజరా్వయరు నుండి గోదావరి 
జలాలు హల్దా  కాలువలోకి విడుదలతో, మరో చారిత్రాత్మక ఘటటి ం మంగళవారం మఖ్య మంత్రి చ్తుల 



తీగవరపు శంతి

మీదుగా ఆవిషకృతమైంది. దీనితో గోదావరి జలాలు మంజీరా నది లోకి పరుగులు పెటాటి యి. ఈ 
ప్రక్రియతో తెలంగాణాను కోటి ఎకరాల మాగాణి గా అభివృదిధి  చ్యాలనే తలంపుతో స్గునీటి 
ప్రాజెక్టి రూపకల్న స్ఎం.కేస్ఆర్ కారా్యచరణ కీలకమైన మైలురాయి దాటింది.  ఈ హల్దా  కాల్వలో-
కి 1600ల కూ్యసెకుకుల నీటిని విడుదల విడుదల చ్యగా 5 నుంచి 10 రోజులలో ఈ వాగు నుండి 
మంజీరా నది దా్వరా నిజ్ం స్గర్ కు తరలించ్ కార్య క్రమానికి సియం కేస్ఆర్ శ్రీకారం చుటాటి రు. 
తదనంతరం కొండ పోచమ్మ స్గర్ జలాలను గజ్్వల్ కెన్ల్ నుండి సిదిధిపేట జిలా్ల లోని 20 చరువు-
లను నింపేందుకు వదిలారు.
                                                            టాప్ 20 లో అవారుడు లు
     టాప్ 20 లో "గో్ల బల్ ఉమన్ ఆఫ్ ఎకసిలెన్సి" అవారుడు కు తెలంగాణా గవర్నర్ తమిళ్ ఇసైె సందర్య 
రాజన్ ఎని్నకయా్యరు. అలాగే టాప్ 20 లో నే "గో్ల బల్ వుమన్ ఆఫ్ ఎకసిలెన్సి" అవారుడు కు అమరికా 
ఉపాధ్యకుష్ రాలు కమలాహ్రిస్ కూడా ఎని్నకవ్వడం విశేషం, హరష్దాయకం. వారితో పాటుగా మరో 18 
మంది ఈ అవారుడు కు ఎంపిక అయా్యరు.
                                                      దేశీయ వార ్తలు   -    కరోన్ ఉధృతి                                                                                                                         
                భారత దేశంలో కరోన్ ఉధృతంగా ఉంది. ఒకకు రోజులోనే లక్ష కేసలు దాటితే మందు 
మందు ఎలా ఉంటుంది అని  మనం ఆలోచించుకోవాలి. మనకి ఉన్న జన్భాకి ఉన్న ఇన్ఫరా-
సట్రకచేర్ ఎంత? అందరూ కరోన్ తగిగుపోయింది అని మాసకులు లేకుండా కూడా లేకుండా తిరగడం 
మొదలు పెటాటి రు. కరోన్ నిబం- ధనలు పాటించకుండా పారీటిలు అనీ, పెళి్లళ్్ల  అనీ నిర్లక్షంగా  
గుంపులుగుంపులుగా తిరగడం వల్లనే కరోన్ మరల విజృంభించింది అని డాకటిరు్ల  చబుతున్్నరు. 
   ఏప్రిల్ రండో వారం వచ్చేసరికి పీక్ స్టిజ్ కి చ్రుకుంటాం అంటున్్నరు. మనం చ్స్త న్నదేమిటి?
బయట చూస్్త కరోన్ ఉన్నటేటి  కనిపించదు. స్టి టిసిటిక్సి చూ స్్త లక్ష దాటింది. మనకి ఉన్న హెల్్త ఇం-
ఫ్రాఆసటికచేర్ ఎంత ? స్మాజిక దూరం పాటించరు  ఒక వాకిసినేషన్ తీసకోగానే, మాసకులు దింపేసి 
బయటకి తిరుగుతున్్నరు. రోడ్ల  మీదే ఉంటున్్నరు. మారిచేలో  14, 15 తేదీలో్ల   చూస్్త  ఇపు్డున్న  
వాటిలో 10 శతం కేసలు కూడా లేవు.  అంటే 10 రోజులో్ల పల 10 రేటు్ల  పెరిగాయి హ్సి్టల్సి నిండి 
పోయాయి. ఇన్్ఫరా  సట్రకచేర్ కొలాప్సి అయిపోతుంది.               
      శర్వరీ న్మ సంవతసిరంలో అంటే 14 నలలుగా ప్రజలు పడుతున్న కష్టి లు, బాధలు అందరికీ 
తొలగి పోయి, ఈ ప్ల వ న్మ సంవతసిరంలో (ప్ల వ అంటే తెప్ అని అరథాం) ప్రతీ ఒకకురు ఎవరి జ్గ్ర 
త్తలో వారు ఉంటూ అందరూ సఖ సంతోష్లతో, అష్టిశ్వరా్యలతో ఉండాలని కోరుకుంటంది 
చైతన్యం సంకల్బలం.    సరే్వజన్ సఖినోభవంతు                                                                                                                     
                                                                                             ఉగాది శుభాకాంక్షలతో,
                                                                                                        మీ ఎడిటర్,
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విందులో జూస్ ఏరిస్ ని విందుకు పిలవక పోవడంతో 
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భారతి గారు బాగా వ్రాస్రు. అందమైన కవర్ పేజీలతో చాలా మంచి 
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వైద్్య  న్రాయణో   హరి: 
   'Brain'- మదడు బహుశ ఈ 

ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాంపె్ల -

క్సి/కీలకమైన వ్యవసథా (System) 

అంటే అతిశయోకి ్త కాదేమో! 

మన మదడులో సమారు 100 

బిలియన్ (ఒక బిలియన్ అంటే 

100 కోటు్ల ) కణాలు (Neurons) 

నిండి ఉంటాయి. ఇవి ఇతర వేల 

కొదీదా  neurons తో Synapses 

దా్వరా కనక్టి అయిఉంటాయి. ఈ 

Neurons ఒకటితో ఒకటి ఎలకి ట్ర-

క్ సిగ్నల్సి దా్వరా మాటా్ల డుకుంటూ 

ఉంటాయి. మన మాట, ఆలోచన, 

ఊహ, శ్వస, చూపు, జ్ఞా పకంతో 

పాటు అని్న అవయవాలను నియం 

త్రించ్ది మన మదడు. 

 మన మదడులో Cerebrum, 

Cerebellum మరియు Brain 

Stem అనే మూడు మఖ్యమైన 

భాగాలు మన శరీరంలో జరిగే 

అనేక రకాల ఫంక్షన్సి కు కారణం. 

Neuroscience, Brain మరియు 

నర్వస్ సిసటిమ్ పైెన ఎనో్న దశబాదా ల 

నుండి పరిశోధనలు జరుగుతు-

న్్న కూడా, ఇతర అవయవాలలో 

పోలిస్్త పూరి ్తగా వీటి అంతు చికకు-

లేదు అంటే ఆశచేర్యం కలగొచుచే. 

అందుకే ఇప్టికీ  Brain ను ఒక 

Mysterious Organ గానే  అను-

కోవాలి.  

అటువంటి Brain and Nervous 

System గురించి మాటా్ల డటానికి 

మన మందుకు వచాచేరు Neuro 

Vascular అండ్ క్రిటికల్ కేర్ సె్-

షలిస్టి  డా. చ్తన్ వేంకట సబా్బ-

రావు గారు. ఆయన Bangalore 

మడికల్ కాలేజీ లో మడికల్ డిగ్రీ 

పూరి ్త చ్సకున్న తరా్వత, అమరికా 

లోని డట్రాయిట్ లో రసిడ-

నీసి మరియు Neurology అండ్ 

Neurovasculaar లో ఫెలోష్ప్ 

చ్శరు. ఇపు్డు Baylor కాలేజ్ 

ఆఫ్ మడిసిన్ లో ప్రోగ్రామ్ డైరకటిర్ 

ఆఫ్ నూ్యరాలజీ / నూ్యరో క్రిటికల్ 

కేర్ ఫెలోష్ప్ మరియు డైరకటిర్ ఆఫ్ 

నూ్యరో క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ at 

BSLMC and Section Head అఫ్ 

Neurovascular /Neuroscience   

and Neurocritical care గా పని-

చ్స్త న్్నరు. Neurovascular /

Neuroscience ఫీల్డు  కో ఎంతో పరి-

శోధన చ్సి అనేక రకాల Research 

పేపర్సి పబి్ల ష్ చ్శరు.

https://youtu.be/xvZvKGIBWOo
https://youtu.be/xvZvKGIBWOo
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చైన్లోని  యూహ్న్ లో పుటిటి ందన్్నరు

వయసతో  సంబంధం లేకుండా. 

వీస్, పాస్ పోరుటి లతో పనిలేకుండా 

దేశలనీ్న  ఆక్రమించింది, విశ్వవిజ్త అలెగాజు న్ డర్ లా 

అమరికా, ఇంగా్ల ండు, జర్మనీ, బ్రెజిల్.... 

ఒక దేశమని కాదు, ఒక ప్రాంతమని కాదు....  

భారత్ తో సహ్ పలు దేశలో్ల  

విజయకేతనం. ఎగరేసింది  కరోన్ మహమా్మరి 

శవాల గుటటి లతో నిండిపోయిన 

అగ్రరాజ్్యల  వీధులు. భయంతో  అటుటి డికిపోయాయి 

పారిశుదాధి యానికి  భయపడిన. దేశలు కకావికలు 

అయా్యయి .... ఇక ఉగాది. మాటేమిటి?

ధైర్యంతో. మందడుగు. వేసింది. భారత్ 

పరిశోధనల పరంపర  కొనస్గించింది 

లాక్ డౌన్  ప్రక్రియతో  జ్గ్రత్తలు పాటిస్్త  

కోవాకిజున్, కోవి షీల్డు  లను ఆవిషకురించింది 

భారత్  బయోటెక్  ఆధ్వర్యంలో

సమరథావంతంగా వాకిసినేషన్  కనుగొంది 

విజృంభస్త న్న  కరోన్  .... తోకమడిచి 

పలాయన మంత్రం. పఠంచింది 

 సమరథావంతంగా సమృదిధిగా తయారీయే కాదు 

ఒకకు. భారత్ కే కాదు   ..  ప్రపంచ దేశలకు 

సైెతం  వాకిసిన్ సరఫరా చ్స్ సిథాతికి చ్రింది భారత్ 

విశ్వం  వేనోళ్ళ. పొగిడింది  భారతదేశ ప్రతిభను 

రక్షణ కవచం - మాస్కు లను ధరించండి 

స్మాజిక దూరం పాటించండి 

గుంపులు గుంపులుగా చ్రకండి 

కరచాలనం  వదదాండి - నమస్కురమే  మన 

సంస్కురం 

మొదటి డోస వాకిసిన్ వేసకోండి 

మరో 28 రోజులకు రండో డోసండి  

కరోన్...  కోవిడ్ ... మీ దరిదాపులకు  రావండి 

ఆనందమయ జీవిత్ని్న ఆహ్్ల దంగా జరుపుకోండి

కరోన్ రహిత, ఆనంద భరిత 

జీవిత్నికి  ఆహ్్వనం. పలకండి 

హ్యిగా, ఆనందంగా గడుపుకోండి 

ఇక 'ఉగాది' ని   వేడుకగా 

 

భయభ్ంతులను పారద్రోలుతూ 

ఉగాది పండుగను జరుపుకుందాం 

నవ్య ఉగాది.....  భవ్య ఉగాది .. 

మన తెలుగువారి  విజయానికి పున్ది. ...

పోడూరి శ్రీనివాసరావు

ఆ దేశమనీ  లేదు ...... ఈ దేశమనీ లేదు 

ప్రపంచమంత్  కరోన్  భయం 

గుపె్ట్ల  గజగజ్  వణుకుతోంది 

ఇక ఉగాది  ఊసెకకుడుంది?

ఉగాది 
ఎలా జరుపుకోను?

https://youtu.be/yFDdkHfdh_M
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 "కాలం అంటే కేవలం నది లాగా 
ప్రవహించ్ది మాత్రమే కాదు... 
ఎపు్డు ఏమేమి ఎలా జరగాలో 
స్షటి ంగా రచించ్ది. శృతినీ, 
గతినీ నిరణాయించ్ది"  అన్్నరు 
మా స్్వమీజీ ఓన్డు. చింతల-
పూడి అనే మా వూళ్్ళ విశ్వన్ధా-
శ్రమాని్న స్థా పించింది వారే. ఆది 
శంకరాచారు్యలవారి విగ్రహ్నీ్న, 
శ్రీ రాజరాజ్శ్వరీ అమ్మవారి వి-
గ్రహ్నీ్న ప్రతిష్టి ంచి ప్రాణ ప్రతిషటి  
చ్సిందీ వారే. వారి పేరు శ్రీ బో-
ధానందపురి మహ్రాజ్. 
 "ఎలా స్్వమీజీ?" అడిగారొక 
భకు్త డు. దసరా ఉతసివాలు మా 
ఆశ్రమంలో అదు్తంగా జరు-
గుత్యి. వేలాదిమంది భకు్త లు 
వచిచే అమ్మవారి్న దరి్ంచుకునే-
వారు. ఎందరో పండితులు, భా-
గవత్రూ్ల , హరికథా విడవాస-
లు వచిచే ఆ పదకొండు రోజులూ 
అదు్తంగా తమ ప్రజఞాతో ప్రేక్షకు-
లి్న మంత్రమగుధి లి్న చ్స్వారు.  
  "నిన్న మీరు భరతుడి పుటుటి క 
గురించి విన్్నరుగా. భరతుడి 
పుటుటి క జరగాలంటే మొదట 
అతని తలి్ల దండ్రులే కాదు అమ్మ-
మ్మ త్తయ్యలు ఎవరో కూడా ని-
రణాయించబడాలి. ఒక న్టకాని్న 

రకి ్త కటిటి ంచాలంటే సరైన రచ-
యితలే కాదు, సరైన పాత్రధా-
రులుండాలి. అపు్డే ఆ న్టకం 
ప్రజ్రంజకమవుతుంది. మనిష్ 
రాస్ న్టకమే ఇంట రకి ్త కడితే, 
కాలం రచించ్ న్టకం ఇంకెంత 
పకడ్బందీగా ఉండాల్?" నవా్వరు 
స్్వమీజీ. 

 "మీరు వివరించి చబితేనే గదా 
మాకూ అరధిం అయే్యది. మేమేద్ 
చదివినదానికి కొంత కల్న్ 
జోడించి ప్రేక్షకులు ఆనందిం-
చ్లా చబుత్మే గానీ, అంత-
రారాధి లూ, విశేష్రాధి లూ మాకేం 
తెలుస్!" గడుసగా అన్్నరు 
ఇంగువ వాసదేవశస్త్రి గారు. 
ఆయన గొప్ విద్వతు్త  గలిగి-

నవాడే. అందులో ఏమాత్రం 
సందేహం లేదు. అయిన్, 
స్్వమీజీ మందు పిలా్ల డయిపో-
త్డు. 
 "అయా్య శస్త్రిగారూ... మీకు 
తెలిసిన విషయానే్న మళీ్ళ న్తొ 
చపి్ంచుకోవడం మీ వినయాని-
కి నిదర్నం. సరే. అఖండ భరత 
ఖండాని్న పరిపాలించడానికి ఓ 
రాజుని కాలం సృష్టి ంచాలి. ఆ 
రాజు లక్షణాలు ఏమై వుండాల్? 
ఒకటి నిర్యత్వం. రండు బుదిధి 
బలం. మూడు అనంతమైన 
శరీరక బలం. న్లుగు దేనైనైన్ 
లంగదీసకు తీరాలనే పటుటి దల. 
అయిదు రకిష్ంచగల స్మరధియాం. 
ఆరు ధరా్మధర్మ విచక్షణ. ఏడు 
పెదదావారి మాటలి్న ఆలకించ్ 
వినయ విధేయతలు. ఎనిమిది 
అవసరమైనపు్డు నిరాదా కిష్ణ్యంగా 
వ్యవహరించగల నిరొ్మహమాటం, 
నిరదాయ. ఇని్న లక్షణాలు భరతు-
డిలో పుషకులంగా వున్్నయి. ఈ 
లక్షణాలు అతనికి సంక్రమించా-
లంటే, ఇవనీ్ననో, కొనో్న తలి్ల దం-
డ్రులనుంచి రావాలి. ఆ తలి్ల దం-
డ్రులకి కూడా ఈ లక్షణాలు వారికి 

 కాల రచన
భ్వనచంద్ర

https://youtu.be/tOVqzYJ4-0A
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పూరీ్వకులనుంచి రావాలి. అంటే 
వారి తరతరాల చరిత్రనూ పరి-
శీలించాలిసి ఉంటుంది. సైెనుసి 
ప్రకారం 'జీన్' సట్రకచేర్ మారాలంటే 
28 మిలియన్ సంవతసిరాలు 
పడుతుంది. ఒక మిలియన్ 
అంటే పది లక్షలు. 28 మిలియన్  
అంటే 28 x 10 = 280 లక్షల సం-
వతసిరాలు. అంటే, ఎని్న మహ్-
యుగాలు గడవాల్?" ఆగారు 
స్్వమీజీ. 
 "మహ్యుగం అంటే?" 
అడిగాడు మా మొకకుపాటి రవి. 
 "కృత, త్రేత్, దా్వపర, కలి 
యుగాలు న్లుగిటినీ కలిపితే 
ఒక మహ్యుగం అవుతుంది. 
లెకకులు తరువాత చబుత్నులే. 
ఈ భూమండలంలో గణిత్ని్న 
నేరిచేందీ, నేరి్ందీ భారతీయు-
లే. అంతే కాదు. వాస్త , జో్యతి-
ష్య, అణు (కణ), వైద్య, ఖగోళ 
శస్్రా లి్న కూడా స్షటి ంగా లోకానికి 
ఇచిచేంది భారతీయులే!" స్్వమీజీ 
మోహంలో ఆనందంతో కూడిన 
చిరునవు్వ. 
 "అబా్బయ్ రవీ... చిన్న చిన్న ప్ర-
శ్నలతో అడడుం రాకు. స్్వమీజీని 
చప్నీ" మందలించారు సబ్ రి-
జిస్ట్ర ర్. 
   పకపకా నవా్వరు స్్వమీజీ. 
"అయా్య సబ్ రిజిస్ట్ర రు గారూ 
ఇవనీ్న నేను చబుతున్నది పిల్ల-
లకోసమే! సగం జీవితం గడిపే-

తున్్నరు" గురు్త  చ్సింది మహ్-
లక్ష్మమ్మ వినయంగా. 
 "అవును కదూ..! దుశ్యంతుడు 
అందగాడు. అమా్మయిలి్న క్షణా-
లో్ల  వాలా వేయగల సందర్యం 
కలవాడు. అలాగే అవసరం 
తీరాక అవతలకి త్రోస్ దురుగు ణం 
కూడా అతనిలో వుంది. ఒకవి-
ధంగా చపా్లంటే, శౌర్యమూ, 
క్రూరత్వమూ, సందర్యమూ 
కూడా సమపాళ్లలో కలిగినవాడు, 
పులులు సింహ్లు వంటి క్రూర 
జంతువులి్న వేటాడి పటుటి కుని, 
వాటితో ఆటలాడుకునే అలవాటు 
అతనికి చిన్నతనం నుంచ్ వుంది. 
 ఇక శకుంతల.... ఈమ మేనక, 
విశ్వమిత్రుల సంగమం వల్ల  
పుటిటి న బిడడు . మేనక అత్యంత 
సందర్యవంతురాలే కాక అదు్-
తమైన మేధససి, సహజమైన 
ప్రతిభ కలిగిన దేవకన్య. రంభ 
ఊర్వశి తిలోత్తమలతో సరితూగే 
న్ట్య ప్రతిభ యీమ సొతు్త .
  ఇక భరతుడి త్త అయిన వి-
శ్వమిత్రుడైతే, బ్రహ్మ కుమారు-
డైన కుశుడికి మనిమనవడు. 
ఎలాగంటే, కుశుని కొడుకు కు-
శన్భ్డు,కుశన్భ్డి కొడుకు 
గాడి. ఆ గాది యొకకు పుత్రుడే వి-
శ్వమిత్రుడు. కుశ వంశం వాడు 
కనక ఇతడి్న కౌశికుడు అని 
కూడా పిలుస్్త రు. అనన్య స్మా-
న్యమైన పటుటి దల, పంతం, దీక్ష 

సినవాళ్ళకి ఇదంత్ ఎందుకూ? 
అబా్బయ్, కలియుగ పరిమితి  
4,32,000 సంవతసిరాలు. దాని 
పైెనున్నది  దా్వపరయుగం. దాని 
పరిమితి 8,64,000 సంవతసి-
రాలు. త్రేత్యుగపు  పరిమితి 
12,96,000 సంవతసిరాలు. ఆ 
పైెది కృతయుగం. దాని కాల-
పరిమితి 17,28,000 సంవతసి-
రాలు. ఈ న్లుగూ కలిపితే ఒక 

మహ్యుగం. అంటే 43 లక్షల 
20 వేల సంవతసిరాలన్న మాట. 
ఇలాంటివి 71 మహ్యుగా-
లు గడిస్్త ఒక మన్వంతరం 
అవుతుంది. న్యన్, భారతీ-
యుల కాలమానం అత్యంత 
అదు్తమైనది. దీనికి స్టి 
వచ్చేది సృష్టి  లోనే లేదు" రవి గాడి 
సందేహం తీరాచేరు స్్వమీజీ.  
 "మీరు భరతుడి సంగతి చబు-
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 "అవును. కాలానికి సంబంధిం-
చిన రహస్్యలు మనకి అరధిం 
కావు. అది మన మేధో శకి ్తకి అతీ-
తతమైనది. జ్గ్రత్తగా గమనిస్్త 
ప్రతి వ్యకి ్త పుటుటి క వనకా ఓ సృష్టి  
రహస్యం ఇమిడేవుంటుంది" 
చపా్రు స్్వమీజీ. 
 "ఎకకుడో పోర్ బందర్ లో పుటిటి న 
గాంధీ ప్రపంచానికి అహింస 
అనే అదు్తమైన ఆయుధాని్న-

చిచే శంతిని స్థా పింపచయ్యలే-
దా? అంతెందుకూ... అగిగుపుల్ల  
దగగురు్నంచి అణ్వస్్రా ల వరకూ 
కనిపెటిటి న మహ్నుభావులం-
దరూ మానవాళి ప్రగతికి చ్సిన 
శ్రమనూ త్్యగాలనీ మనం మరిచే-
పోగలమా? ఆరిధిక స్ంఘిక, 
స్ంకేతిక, విదా్య, వైద్య, రవాణా, 
ప్రయాణ రంగాలో్ల  మానవుడు 
స్ధించిన ప్రగతికి కారకులంద-

రూ మనకోసం కాలం సృష్టి ంచిన 
పుణ్యపురుష్లు కాలరా?" మళీ్ళ 
ఆగారు స్్వమీజీ. 
 మనం ప్రగతి అనుకునే ఈ మా-
రు్లవల్ల  నషటి మే లేదంటారా?" 
అడిగాడు అచిచేరడిడు  సబా్బరావు. 
 "చటుటి కి పూసిన ప్రతి పువూ్వ 
కాయగా మారాడు. ఒకవేళ 
కాయిగా మారితే ఆ బరువుకి 
చటేటి  నేలరాలిపోతుంది. సైెనుసి 
తెచ్చే ప్రతిదీ మానవాళికి ఉప-
యోగపడనకకురలేదు. కానీ ప్రతి 
ప్రయోగమ, ప్రతి నిర్వచన-
మ కూడా ప్రగతికి ఏద్న్డు 
మటు్ల గా మారత్యి. ఆ 
నమ్మకం న్కుంది. ఎందుకంటే 
న్ దృష్టి లో ఇండియన్ ఫిలాసఫీ 
అంటే పూ్యరస్టి  ఫామ్ ఆఫ్ సైెన్సి" 
అని మగించారు స్్వమీజీ. 
          **********
 అయా్య ప్రతి పుటుటి కకీ ఓ అరధిం 
వుంది. అందుకే ఎపు్డూ నిరాశకీ 
నిసపృహకీ లోను కాకూడదు. గె-
లుపోటమలు కావు..... జీవితపు 
విలువని నిరణాయించ్ది. మనలో 
వున్్న మంచి చడులే మన జీవి-
త్ని్న నిర్వచిస్్త యి.    
 సమస్త లోకాససిఖినో భవంతు. 
మళీ్ళ కలుదాదా ం. 
మీ 
భవనచంద్ర 
  

విశ్వమిత్రుడికి పుటుటి కతో వచిచేన 
లక్షణాలు. అనుకున్నది స్ధిం-
చ్వరకూ నిద్రపోని మనస్తత్వం. 
ఎంత చాపల్యం వుంద్ అంతకి 
వయి్యరటు్ల  పటుటి దల వుంది. 
కాష్ త్ర ధరా్మని్నంచి బ్రాహ్మణత్్వని-
కి మారే ప్రయత్నంలోనే మేనకా 
సందరా్యనికి మగుధి డై శకుంతల 
జన్మకి కారకుడయా్యడు. 
 విశ్వమిత్రునిలో గల పటుటి దల, 
దీక్ష, మేనకలోని ప్రతిభ, మేధససి, 
సజన్యం, సని్నతత్వం, శకుంత-
లలోని సకుమార్యం ధీరత్వం+ 
దుష్యంతునిలోని సందర్యమూ, 
క్రూరత్వమ (ఇకకుడ క్రూరత్వమ 
అంటే త్ను చ్స్ పనులలో లేక 
కర ్తవ్యంలో నిరాదా కిష్ణ్యంగా తీస-
కోవాలి). ఇవనీ్న కలగలిపితే కానీ 
భరతుడు అనే మహ్ బలశ-
లియైన చక్రవరి ్త ప్రభవించలే-
దు. అంటే, భరతుడి పుటుటి కకి 
వూ్యహరచన చ్సింది కాలమే 
గదా! లేకపోతే ఎకకుడి మేనక, 
ఎకకుడి విశ్వమిత్రుడు, ఎకకుడి 
శకుంతల, ఎకకుడి దుష్యం-
తుడు.... ఎకకుడి కణు్వడు. ఒక 
భరతుడు ఓ ఖండానే్న నిరి్మం-
చడానికి ఇంతమంది ప్రత్యక్ష, 
పరోక్ష  కారకులయా్యరు" ఆగారు 
స్్వమీజీ. 
 "అంటే ప్రతి పుటుటి కకీ ఇలాంటి 
కారణాలు ఉంటాయా స్్వమీజీ?" 
అడిగాడో భకు్త డు. 
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ఎలెకాట్ర న్

     ప్రపంచ దివసం

   ఎండిన మొకకులతో, వా్యపిం-
చిన మళ్ల పొదలతో, చట్ల  నీడలు 
లేక, పురపాలక సంఘపు నిర్లకాష్ యా-
నికి నిదర్నంగా ఉన్న ఆ పటటి ణ 
ఉదా్యనవనంలో, బీటలువారిన 
సిమంటు బంచీలమీద కూరుచేన్న 
ఆ మగుగు రు స్్నహితులతో ప్రతిదిన 
స్యంకాలపు సమావేశం జరుగు-
తోంది. 
  “ఈ ప్రపంచ దివస్లు లేదా 
దిన్లు దరిదాపులో్ల  180 కి పైెగానే 
ఉన్్నయట. చాలా స్మాజిక 
అంశలను దృష్టి లో ఉంచుకొని 
ఈ దిన్లు నిరాథా రింపబడత్యట” 
అన్్నడు న్గేశం.        
    సమాచార, గణాంక  స్కరణలు 
న్గేశనికి కాలకేష్పం. ఆ మగుగు రూ 
పదవీ విరమణ చ్సి ఇరవై సంవ-
తసిరాలు దాటి ఎనభైలలో పడిన్ 
ఈన్టి సమాజ ధోరణులగురించి  
మచచేటా్ల డుకొంటారు.   
     “కావొచుచే. కానీ అవనీ్న 
స్మాజిక దృష్టి తో సృష్టి ంచబ-
డిన్ వాటిలో కొంత శతం అం-
తరీ్లనంగా దేశీయమైన సంసకృతీ 

న్గేశం. 
     “అయితే ఇదే నవంబరు 14 
అంతరాజు తీయ మధుమేహ దినంగా 
జరుపుతున్్నరు. కాకత్ళీయం 
కావొచుచే కానీ ఈ రండింటి మధా్య 
అసంకలి్తమైన అనుబంధ-
మంది. మధుమేహ్ని్న ఏ వైద్యం-
తోనూ వదిలించుకోవడం స్ధ్యం 
కాదు. ఏవో కొని్న గుణాలు వంటా-
డుతోనే ఉంటాయి!” అన్్నడు శస్త్రి. 
అతగాడికి  రాజకీయ విశే్లషణలు 
చయ్యడం, రంగులు పులమడం   
అలవాటు.  
       “రాజకీయం చయ్యకు. ఇవని్న 
ఏం స్ధిస్త న్్నయని చప్డం 
కషటి మైన్, మౌలికమైన కొని్న స్-
మాజికాంశల గురించి ప్రజలి్న 
ఆలోచింపజ్సి  చైతన్యవంతులి్న 
చ్స్త న్్నయని అనుకోవచుచే కదా-
?”అన్్నడు న్గేశం.
       “న్కు న్ పుటిటి నరోజూ, పెళ్లయి-
నరోజు తప్ మరేమీ మఖ్యం కావు. 
అంచ్త నను్న నేను ఓ ప్రపంచ 
పౌరుడిగా పరిగణించ్ ఈ రండు 
వ్యకి ్తగతమైన దివస్లూ ప్రపంచ 

సంప్రదాయాలి్న వకికురించ్ ధోరణి 
ఉంటుంది. అవి సెలవులే్లని పం-
డగదిన్లుగా, ఆదరా్లు వలి్ల ంచ్ 
సభా, సమావేశ దిన్లుగా ఉంటు-
న్్నయి.” అన్్నడు స్త్పతి.  
     “ప్రపంచ బాలల, యువత, 
ప్రేమికుల భర ్తల, తలు్ల ల 
మహిళల, వయోధికుల, గుండ-
సంబధిత, నవు్వల, మధుమేహ, 
క్షయ, ఎయిడ్సి, కానసిర్, పొగాకు, 
ధూమపాన నిష్దధి, వైదు్యల, 
వన్ల, వన్యమృగాల, పరా్యవ-
రణ యిటీవలే ప్రవేశబటటి బడిన 
యోగా........ఇలా ఒకటేమిటి, 
అనేక అంశల పేరిట ఈ అం-
తరాజు తీయ దినోతసివాల రూపక-
ల్న జరిగి, జ్తిమత ప్రమేయం 
లేకుండా విశ్వజనీనమైన సభలూ, 
సమావేశలు జరుపుతున్్నరు. 
వీటికీ కొని్న దేశీయమైన బంధాలు 
పెటటి డం జరుగుతోంది. బాలల 
ప్రపంచదివసం నవంబరు 20 
అయితే, మన దేశవా్యప్తంగా  దాని్న 
చాచా నహ్రూ జన్మదినం నవంబరు 
14 తో మడివేస్శరు ....” అన్్నడు 

https://youtu.be/R3eXMcvIvjs
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దివస్లే! అన్్నడు శస్త్రి. శస్త్రి 
ఎదుటివారి మాటలి్న  సలువుగా 
ఒపు్కోడు. వ్యతిరేకించడం అతనికి 
మహసరదా. అందుకనే అతనితో 
వాదించడం ఒక విధంగా కషటి మే! 
అయిన్ స్్నహితులు ఏమీ అను-
కోకుండా వినోదం పంచుకుంటారే 
కానీ విరోధం పెంచుకోరు. అపు్డ-
పు్డు వాళ్్ల  మర తిపి్ వదులా్త రు.   
“ఏడువందల కోట్ల  ప్రపంచ 
జన్భాలో నువు్వ అల్బుదిధివి 
కాదుకానీ,  మాలాగే స్ధారణమైన 
ఓ స్వల్ బుదిధి మానవుడివి. ఏ ప్రా-
తిపదిక మీద, లేదా ఏ ప్రమాణం 
మీద నీకు సంబంధించిన ఈ 
రండు రోజుల్్న అంతరాజు తీయoగా 
పరిగణించాలి?” స్త్పతి అడుడు  
పడాడు డు. 
       “జ్తి మత్ల అంశలు లేక-
పోయిన్ వా్యపార వాణిజ్య అంశలు 
అంతరీ్లనంగా కొని్నటితో పెనవే-
సకు పోయాయి. లౌకికవాదంతో 
పండుగలను, ఖరుచేలను  గేలి చ్స్ 
విజుఞా లు ఈ ప్రపంచ దివస్ల ఆరా్-
టాలి్న నిరసించరు. అసలు మన 
పండుగలకు ఏద్ మూలకారణం 
ఉండేది. అయితే నేపథ్య చరిత్రల 
ఆధారాలు తెలుసకోకుండా, తెల్ల -
తోలుగాళ్్ళ ఏదంటే దాని్న మనం 
గుడిడుగా ఆచరణలో పెటేటి స్త న్్నం. 
ఉదాహరణకి ప్రేమికుల దిన్నే్న 
తీసకోండి.   ప్రేమికుల దిన్ని్న ని-
రసించిన మనలాంటి వారిని దు-
రా్షలాడి నగర యువత పలు రా-
ష్ట్ర లలో కాని పనులు చ్సి అభాస 
పాలైెయి్యంది. 

           (ఇంకా  వుంది)

Photo by K. Mitch Hodge on Unsplash
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వేదులాన్వయు పలుకు -3 

వేదుల సబ్రహ్మణ్యం

చటటి మను కొదిదాగా వంచి జనుట కదుదా
మొత్త మల్లంఘనమ జ్య మపు్ కలుగు 
హదుదా  దాటిన నేచటటి  మాదు కొనదు
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు   41 

ఊరకుకకుల బాధల కోర్వలేక
ఊరు విడన్డు టేమంత ఒపు్ కాదు 
దండమను బటిటి  దూరమ తరుమ టొపు్
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు   42

తనకు సంపద యుండియు ధరిని వేర 
యొరుల సంపద చూచిన నోర్వలేని
గుణమ మనసకు శంతి చ్కూరచే దెపుడు 
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు 43

తనకు లేదని బాధతో తల్లడిలి్ల    
ఒరులకుందని కుందుట నురి్వ తగదు  
ఉన్న దానితో సంతుష్ఠి  నందు టొపు్
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు  44

జంకు లేకుండ “కోరుటి ”లో బంకు స్కుష్
లుండ జ్కూరునే న్్యయ మొకరికైన
న్్యయదేవత కనుగప్ న్్యయమగున!   
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుక   45

దారి తప్యి గమ్యమ చ్రలేక
మనస కటటి డి తపి్న మనుగడందు
శంతమను సఖ్యమండవు సంతయైన  
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు  46   

సంఘస్వకు ధనమల్ల  సంతరించి  
చిలి్ల  గవ్వయు కోరక స్వ జ్యు 
వారి నల్లర శ్ల ఘింపవలయు నపుడు 
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు   47

చంత నుండిన విలువల చింత రాదు    
దూరమండగ కొండను ద్చు నునుపు
దరికి జ్రగ ద్చును గరుకు నిజమ 
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుక  48

ఋజువు లేకుండ నమ్మరు నిజమ నవరు  
మనస నూహించి నమ్మట మంచి కాదు
మంచి చపి్న పటటి దు మనస కెపుడు !
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుక 49

ఒరుల తపు్లు వదకుట నపు్ కాదు 
త్ను చ్సిన పనులందు తపు్ లెరిగి
తిరిగి చ్యక నుండిన బరగు మేలు  
వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు 50

https://youtu.be/Sm2K1iTDLKI
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పూరి జగన్్నధ స్్వమి  వైభవం

డా.పోచనపెదిదా  వంకట మరళీ కృషణా

                     పూరి జగన్్నధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్తి పాత్రమై నది.కాని ఆ స్్వమికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూరణాంగా కొదిదామందికి మాత్రమే తెలుస.   
                స్కుందపురాణాంతరగుతమైన జగన్్నధ కేష్త్ర మాహ్త్్త యాని్న 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహ్రిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నల అందిస్త న్్నమ.    చదవండి, చదివించి 
మోకాష్ ని్న పొందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

      

 బ్రహ్మ బలరామని రధం దగగురకు వళా్ల డు.భకి ్తతో నమసకురించి ఈ విధంగా స్త తించాడు.

బ్రహ్మ బలరామని స్త తించుట------

“బలరామా! ఆకాశమ నీ శిరససి. నీరు నీ శరీరమ. పాదమలు భూమి. అగి్న నోరు.  నీ ఉచాఛ్వాశ నిశ్వసలు, 
వాయువు, మనససి చంద్రుడు. కను్నలు స్రు్యడు. చ్తులు ఆకాశమ. జ్ఞా నమనకు అదదామవంటి వాడవు 
అగు నీకు నమస్కురమ. పదున్లుగు  లోకాలకి నీవే మూలస్తంభం. నీపాదపదా్మలకు నమసకురించిన వారి 
పాపాలు పోగొటుటి వాడా, అంతులేని కను్నలు, పాదాలు, చవులు, కను్నలు, చ్తులు కలవాడా! అన్దికాలం 
నుండి మూలరూపం కలవాడా, చీకటికి స్రు్యడు వంటివాడా! వేదమూరి ్త! మూడు ద్ష్లు న్శనమ 
చ్యువాడా! మూడు అవత్రమలు దాలిచేనవాడా! పడగలపైె భూమిని  మోయువాడా! కాలాగి్న రుద్రా! 
మహ్రుద్రా! నీకు నమస్కురమ.

         పడగలను గొడుగు క్రింద నిద్రించు వాడా! లోకాలను ఉదధిరించువాడా! నీవే రకిష్ంచువాడవు. 
నీవే సృష్టి ంచువాడవు. నీవే భకిష్ంచువాడవు. నీవలన మేమందరం బతుకుతున్్నం. ఉపనిషతు్త లచ్   
స్త తించబడిన న్రాయణ స్వరూపం నీవే. నీకంటె వేరైనది ఏది లేదు. నీవే అనేక రూపాలల కనిపిస్త న్్నవు. 

https://youtu.be/Q2YED0J5ZK0
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నీవే శయ్య. నీవే శయనించు వాడవు. కపు్వాడవు, కప్బడువాడవు నీవే. విష్ణా వు నీవే. బలరామడు నీవే.
మీ ఇదదారిమధ్య భేదంలేదు” అని బ్రహ్మస్త తించాడు.(40-51)

       లోకాలకు తలి్ల  అయిన సభద్రను చూడడానికి బ్రహ్మ సభద్ర రధం దగగురకు వళా్ల డు.ఆమకు నమసకు

రించి ఈవిధంగాస్త తించాడు.

బ్రహ్మ సభద్రాదేవిని స్త తించుట------------
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పంచాంగ శ్రవణం
మంగళంపలి్ల  నరసింహమూరి ్త 

 “ దేవి! జగన్్మత్! పరమేశ్వరి! 
అ ను గ్ర హి ం చు . కా ర్య 
కారణమలు నీవే కలి్స్్త వు. 
నీకు సర్వశకు్త లు ఉన్్నయి. 
అందరిలో జ్ఞా న్ని్న, మోహ్ని్న 
నీవే కలి్స్్త వు. కైవలా్యని్న, మకి ్తని 
నీవే ఇస్్త వు. నీవే విష్ణా మాయవు. 
అందరిని మోహింపచ్యునది 
నీవే. విష్ణా  వక్షసథాలమపైె 
ఉంటూ ఆయన భావాలకి 
అనుగుణంగా నడుచుకొను 
చున్్నవు. నీవే లకిష్మివి, గౌరివి, 
శచివి,కాత్్యయనివి. అని్న 
శకు్త లను కలి్ంచుదానవు నీవే. 

నిను్న స్త తించ డానికి ఎవరు 
సమరుధి లు కారు.అందరికి 
భద్రమను కలి్ంచునటిటి  
సభద్రవు నీవే. జగన్్మతవు నీవే. 
స్్వమి జగత్తి! స్త్రీలందరు నీ 
స్వరూపాలే. పురుష్లందరు 
స్్వమి రూపాలే. మీ ఇదదారకు 
మధ్య భేదమ లేదు.విష్ణా  
మాయా స్వరూపిణి యగు నీవే 
మమ్మలను నియమించావు. 
నీ ఆదేశంపైె మేమ ఈ 
కారా్యలు నిర్వహిస్త న్్నమ. 
వృతి్త, ప్రవృతి్త, ఆకలి,నిద్ర అని్న 
నీవే. ఆశలు కలి్ంచునది 

నీవ, పూరి ్తచ్యునది నీవే.
మకి ్త ఇచుచేదానవు నీవే. 
బంధన్లు కలి్ంచుదానవు 
నీవే. జ్ఞా న్ని్న ఇచుచేదాన్1 
కల్వృక్షమ వంటిదాన్! నీ 
పాదాలకు నమస్కురం” అని 
బ్రహ్మ సభద్రను ప్రారిధించాడు. 
అకకుడికి సమీపంలో సదర్న 
చక్రం ఉన్న రధం ఉంది. బ్రహ్మ 
అకకుడకు వళా్ల డు.    ( 52 - 63)

   ఇరవై ఏడవ అధా్యయం 
సమాప్తం                      

           (ఇంకా  వుంది)

ప్ల వ న్మ సంవతసిర పంచాంగం 

శ్రీ మంగళంపలి్ల  నరసింహమూరి ్త 

గారు మనకు వినిపిస్త న్్నరు. వీ-

కిష్ంచండి.

https://youtu.be/2FBsQb56i4g
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కొత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- మఖ్యంగా మానవ జీవితం గొప్ది. అమూల్య మైనది. ఆధా్యతి్మక లో చపా్లంటే 
దుర్లభమైనది. కేవలం లౌకిక జీవిత్ని్న ఆరాధించ్ వారి సంగతి పకకునుంచితే భగవంతుడే పర-
మావధిగా ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపురూపమై నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురి్వనియోగం చ్సకోకూడదంటారు మన పెదదాలు. జ్ఞా నం లేకుండా మకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహ్పుఋష్లను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జ్ఞా నం పొందాలి. ధరా్మరధి  కామమోకాష్ ని్న విడిచి 
మధ్య ఉన్న అరధి  కామాల వంట నేటి మనిష్ పరుగులు చ్స్త  న్్నరు. పరమాత్మ పట్ల  చిత్తం అంటే 
మనసను లగ్నం చ్యాలి. మన మనస ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎని్న ఒడుడుకులు ఎదురైన్ పదిలంగా బతకాలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమా-
దరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కాంక్ష అంతరీ్లనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైన-
పు్డు ఏమైన్ మహిమాని్వత శకి ్త తనకు సహక కి ్త రించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని అను-
గ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పొందాలనే ప్రయత్నమే --- భకి ్త మారగుం.  భగవంతుడు 
అపార కరుణా సమద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్బదిదానిచిచే సన్్మరగుంలో నడిపిస్్త  డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జ్గృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విమకి ్త చ్య-
డానికి ఎన్ననో్న మారాగు లు చూపాడు. ఎనో్న దివ్య ధామాలను సృష్టి ంచాడు.  వేదాలు పుటిటి న ఈ పవిత్ర 
భూమిపైె మకి ్త ధామాలుగా సప నగరాలు ఉన్్నయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక అవత్రాలుగా 
ఉద్వించి దుషటి  శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృష్టి తో కాపాడుతున్్నడు, మరియు నూ-
తనోత్సిహ్ని్న నింపుతున్్నడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కాశీ కంచి అవంతికాపురి దా్వరవతి చైవ 
సపెతైతే మోక్ష దాయకా" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేష్త్రాలు ఉన్్నయి. అయితే సప మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగా ప్రసిదిదా  గాంచి మనందరకూ సఖ శంతులు, విజయ కాంతులు ప్రస్దిస్త  న్్నయి. అం-
దువల్ల  మనకు ఆధా్యతి్మక చైతన్యం విరాజమానమై దైెవం పట్ల  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పెరిగి ఆత్మ విచారణ 
చ్యగలుగుతున్్నమ. ధర్మ బదదామైన జీవన్ని్న ఎంపిక చ్సకుని పుణ్య కేష్త్రాలను సందరి్స్్త  మకి ్త 
కోసం ప్రయతి్నంచడం మన ధే్యయంగా చ్సకోవాలి. మఖ్యంగా జీవిత కాలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను 
దరి్ంచి పునీతులమవా్వలి. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆస్తు హిమాలయ పర్యంతం వా్యపించిన మన భారత్వనిలో ఎనో్న జ్తులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్్న మొత్తం జ్తినంతటినీ సమైక్య పరచి మందుకు నడిపిసో్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిటి  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేష్త్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికాలం నుంచి విఖ్్యతి చంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికాలుగా ఏడు పుణ్య కేష్త్రాలు అత్యంత ప్రామఖ్యత పొందాయి.
 అవి అయోధ్, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కశీ, కయంచి, అవయంత్క(నేటి ఉజ్జ-
యిని) మరియు ద్వారక.

https://youtu.be/uGTHQP39SdU%20
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   కాశీ మహ్నగరం 

       
   హిందూ ఆధా్యతి్మకత, భకి ్త 
తత్్వనికి కేంద్రం---- కాశీ పు-
ణ్యకేష్త్రం. అసంఖ్్యక శివ-
లింగాల సమాహ్రం --- కాశీ 
కేష్త్రం. జీవితంలో ఒకకుస్రైన్ 
కాశీని సందరి్ంచాలనే పవిత్ర 
సంకల్ం ప్రతీ హిందువు 
మదిలోను ఉంటుంది. కాశీ 
యాత్ర అనేది అనేక కారణాల 
రీత్్య ప్రతీ హిందువు చ్యవలసి 
ఉంటుందని, ఇది వారి ప్రాధమిక 
ధర్మం అనీ కాశీ ఖండం పేరొకుం-
టుంది. భకు్త ల మకి ్త స్ధనకు 
సోపానం, కాశీ యాత్ర---- కాశీ 
యాత్ర. 
      కాశీ యాత్రలు పలు రకాలుగా 
ఉన్నవి. అవి  1. పంచ కోశి పరి-
శ్రమ 2. శివ యాతన యాత్రలు 
3. గౌరీ యాత్ర 4. నవ గ్రహ యాత్ర 
5. ఏకా దశ మహ్రుద్ర యాత్ర. 6. 
జయ తీరథా యాత్ర 7. అంత గ్రహ 
యాత్ర 8. దురాగు  దేవి యాత్ర . 
      ప్రతీ ఏటా కోటా్ల ది మంది కాశీ 
కేష్త్రాని్న సందరి్ంచుకుంటారు. 
కానీ అందులో చాలా మంది 
అసలు కాశీ యాత్ర ఎందుకు 
చ్యాలి? ఎలా చ్యాలి? అకకుడ 
నిర్వహించ వలసిన క్రతువు-

లు ఏమిటి ? వాటిని ఎవరు 
నిర్వహిస్్త రు? కాశీ యాత్రలో 
సందరిసించవలసిన ప్రదేశలు 
ఏవి? అసలు కాశీ యాత్ర అరధిం 
పరమారధిం ఏమిటి? అనే పలు 
విషయాల పట్ల  సరైన అవగా-
హన ఉండదు. ఈ అంశలను 
తెలుసకునే ప్రయత్నం ఇపు్డు 
చ్దాదా ం. 
         కాశీ యాత్రను ప్రధానంగా 
చ్స్ది పితృ కర్మలను నిర్వహిం-
చడం కోసం అనేది చాలా మందికి 
తెలిసిన విషయమే. అయితే ఈ 
యాత్రలను కాశీ లోనే ఎందుకు 
నిర్వహించాలి? అని అంటే కాశీ 
అనేది పవిత్ర జీవనది గంగానది 
ఒడుడు న, హిందూ మత్నికి  కేంద్ర 

బిందువుగా వలసిన అత్యంత 
మహిమాని్వతమైన కేష్త్రం కాబటిటి  
చప్వలసి ఉంది. కాశీయా-
త్రనే కాశీ పరిక్రమ అని కూడా 
ఉంటారు. కాశీనే వారణాసి, 
బన్రస్ అని కూడా పిలుస్్త రు. 
పైెన ప్రస్్త వించిన పలురకాల 
కాశీ యాత్రలనీ్న సంవతసిరమ-
లోని వివిధ సమయాలు, సం-
దరా్లలో జరుగుత్యి. కాశీ-
యాత్ర అనేది సర్వ పాపాలనూ 
హరించ్ మహిమ గల యాత్ర 
అనేది హిందువుల బలమైన 
విశ్వసం. ఇది మోక్ష ప్రాపి్తని కలి-
గిస్త ంది. కాశీలో పితృ దేవతల-
కు తర్ణాలు, వారిని  సంతుష్టి  
పరిచ్ కర్మలు నిర్వహించినవారికి 
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ఆ పెదదాల ఆశీససిలు లభిస్్త యి. 
దీనితో పాటు కాశీలోని ఇతర 
పుణ్య ప్రదేశలను కూడా సంద-
రి్ంచుకోవాలి. కాశీ ప్రదేశమంత్ 
ఎంత పుణ్యప్రదమైనదంటే ప్రతి 
అణువులోనూ కాశీ విశే్వశ్వరుడు 
కొలువై ఉంటారు. 
కాశీయాత్రలోని. ఆంతర్యం, అం-
తరారధిం 
 పవిత్ర గంగానదీ తీరంలో 
హిందూమత ఆధా్యతి్మక ఆత్మగా 
వలసిన అతి పురాతన పటటి ణం 
కాశీ పటటి ణం. కాశీ, వారణాసి, 
బన్రస్ వంటి పలు పేర్లతో పి-
లువబడే ఈ కాశీ కేష్త్రం ఏంట 
పవిత్ర పటటి ణం దివంగతులైెన 
పెదదాల ఆత్మలకు శంతి కలిగించ్ 
పలు  క్రియలకు వేదిక కాశీ స్ధా-
రణంగా పితృ తర్ణ కారా్యలను 
పవిత్ర న్దీ తీరాలలో చ్యడం 
మంచిదైెతే కాశీలో గంగానది 
తీరంలో నిర్వహించడం అత్యంత 
పుణ్యప్రదం. కాశీలోని కాకుండా 
ఇటువంటి కర్మలను ఆచరించ్ 
యాత్రను మూడు ప్రదేశలలో ని-
ర్వహిస్్త రు. అందులో మొదటిది 
'గయ'. బుదుధి డు ఆత్మజ్ఞా న్ని్న 
పొందిన పవిత్ర ప్రదేశం గయ. 
అలాగే అలహ్బాద్ లోని ప్రయాగ 
రండవ పుణ్యప్రాంతం. ఇది గంగ, 
యమన, సరస్వతి నదుల పవిత్ర 
సంగమ కేష్త్రం. మూడవది రామే-

శ్వరం. కాశీయాత్ర అంటే కేవలం 
కాశీ పటటి ణాని్న మాత్రమే సంద-
రి్ంచడం కాదు. అతి పురాత-
నమైన, అత్యంత శకి ్తవంతమైన 
రండు జో్యతిరి్లంగ శివ కేష్త్రాలను 
సందరి్ంచడం వలెనే కాశీయాత్ర 
సంపూరణామవుతుంది. అది ఒకటి 
విశ్వన్థుడు కొలువైన కేష్త్రం, 
రండవది రామేశ్వరుడు కొలువైన 
రామేశ్వర కేష్త్రం. 
 అయిటర్ కాశీకి పోవాలన్న ప్రతి 
ఒకకురూ కాశీకి వళి్ల  కాశీ విశ్వన్-
ధుని, విశలాకిష్ని దరి్ంచుకోలే-
రు. కారణం గత జన్మలో ఎన్ననో్న 
ఆలయాలను దరి్ంచుకుని పూ-
జించినవారికే, ఈ జన్మలో కాశీ 
తలుపులు తెరచుకుంటాయి అని 
చబుతుంది శివపురాణం. ఏడు 
మకి ్తకేష్త్రాలలో ఒకటిగా కీరి ్తం-
చబడుతున్న కాశీలో పన్నండు 
జో్యతిరి్లంగేశ్వరులలో ఒకరైన శ్రీ 
విశ్వన్థుడు కొలువై భకు్త ల-
ను అలరిస్త న్్నడు. 'ఈ పవిత్ర 
భూమిని న్ నివాస యోగ్యంగా 
మారుచేకున్్నను, ఇకపైె ఈ నగ-
రాని్న వదిలి ఒకకురోజూ బయటకు 
వళ్ళలేను' అంటూ విశ్వన్థుడు 
ప్రమాణపూరి ్తగా చపి్నటుటి  లిం-
గపురాణంలో ఉంది.     
 కాశీ అనే పేరుకు కాంతి నిచ్చే 
సథాలం అని అరధిం. జగదుగు రు 
ఆది శంకరాచార్య, తులస్దా-

స, కబీరు, గౌతమ బుదుధి డు 
దరి్ంచిన పుణ్యధామం ఇది. 
అతి పురాతనమైన ఈ నగరా-
నికి వయస న్లుగు సంవతసి-
రాలకు పైెనే. ఇంకా గంగానదికి 
ఉత్తరంగా 'వరుణ' నది, దకిష్ణాన 
'ఆసి' నది సంగమిస్త న్్నయి. ఈ 
రండింటికి మధ్య ఉన్న నగర-
మవడం వలన వరుణ + ఆసి = 
వారణాసిగా ఈ సథాలం పిలువబ-
డుతోంది. 
హిందూ పురాణాలలో సైెతం అతి 
పవిత్ర ప్రాంతంగా చోటు చ్స-
కున్న అతి పురాతన పటటి ణం 
కాశీ పటటి ణం. ప్రపంచవా్యప్తంగా 
ఎంతోమంది హిందువులు తమ 
అంత్య కాలాని్న కాశీలో గడ-
పాలని కోరుకుంటారు. కాశీలో 
మరణిస్్త అది నేరుగా స్వరాగు నికి 
చ్రుస్త ందనే ప్రగాఢ విశ్వసం 
హిందువులలో నలకొని ఉన్నది. 
అందుకే విశ్వన్ధ ఆలయానికి 
దగగుర ఉన్న మణికరిణాకా ఘాట్ లో 
రోజూ వందలాది మృతదేహ్లను 
అగి్నకి ఆహుతి చ్సి అసిథాకలను, 
చిత్భస్్మని్న గంగలో కలిపివేస్్త -
రు. అలా కోరిక తీరనివారు, చని-
పోయిన తరా్వత వారి చిత్భ-
స్్మలను గంగలో కలిపితే ఏంట 
శంతి పొందుత్రు అనే నమ్మ-
కంతో ఎంతోమంది 'ఆసిథా విసరజున' 
కార్యక్రమమలను నిర్వహిస్్త ం-



21ఏప్రిల్    2021

టారు. హిమాలయాలలో పుటిటి  
బంగాళాఖ్తంలో కలిస్వరకూ 
గంగమ్మ ఏంట పవిత్రమైనది. 
ఒకకుస్రి స్్ననం చ్సిన్, సపృ-
శించిన్ వారి పాపాలను హరించ్ 
మహిమ గంగానదికి ఉన్్నడని 
యాత్రికుల విశ్వసం. అందుకు 
త్రాకుణంగా స్వయంగా విశ్వన్-
ధుడే తన సతి విశలాకిష్కి 'గంగా-
మహిమ' తెలియ పరచాడు. 
 విగతజీవుడైన తన భర ్త తలని 
ఒడిలో పెటుటి కుని ఏడవస్గిం-
ది ఒక వృదుధి రాలు. ఆ హృదయ 
విదారకమైన దృశ్యని్న యాత్రి-
కులంత్ చూస్త న్్నరు. 'ఏయ్ 
మసల్, శవాని్న ఇకకుడ పెటుటి -
కుని రోదిస్్త వందుకు? దహనం 
చ్యవచుచే కదా' అని అన్్నరు 
చుటూటి  ఉన్న వాళ్్ళ. ఆ వృదుధి రా-
లు మరింత దుఃఖంతో 'అయా్య! 
న్ భర ్త చనిపోయేమందు ఓ 
కోరికను కోరాడు. ఇంతవరకు 
జీవితంలో ఒకకు పాపం కూడా 
చ్యని వ్యకి ్త తనకు దహన సం-
స్కురాలు చ్యాలన్నది ఆయన 
కోరిక. మాకు సంత్న భాగ్యం 
కూడా లేదు. మీలో ఎవరైన్ 
పాపం చ్యనివారు న్ భర ్తకు 
అంత్యక్రియలు చ్స్ందుకు 
మందుకు రండి: అని అభ్యరిథాం-
చడం ఆలస్యం, ఆ గుంపు చది-
రిపోస్గింది!

 'ఈ ప్రపంచంలో ఒకకు పాపం 
కూడా చ్యకుండా ఉండటమా?' 
అనుకుంటూ వళ్ళస్గా-
రు. గంటలు గడుస్త న్్న ఏ 
ఒకకురూ మందుకు రాలేదు. ఒక 
యువకుడు అకకుడకి వచాచేడు. 
విషయం తెలుసకున్్నడు. 
'అవా్వ! మీ ఆయనకు నేను అం-
త్యక్రియలు చ్స్్త ను. నేను న్కు 
తెలిసినంత వరకు ఏ పాపమూ 
చ్యలేదు. ఒకవేళ న్కు తె-
లియకుండా ఏమైన్ పాపాలు 
చ్సివుంటే, ఆ కాశీ విశ్వన్ధు-
డిని ప్రారిధించి, గంగలో స్్ననం 
చ్స్్త ను' అని చపి్ ఆ వృదుధి ని-
కి అంత్యక్రియలు చ్స్ందుకు 
ఉపక్రమించాడు. వంటనే ఆ 
వృదుధి డు, వృదుధి రాలు కాశీ వి-
శ్వన్థుడు, విశలాకిష్గాప్రత్య-
క్షమయా్యరు. ఆ యువకుని 
ఆశీర్వదించారు. ఈ కథ  వి-
న్నవారికి గంగానది పవిత్రత, 
అందు స్్ననం చ్స్్త సర్వపాపాలు 
హరింపబడత్యని సబోధమ-
వుతుంది.       
 యాత్రికులు కాశీలో ఉన్న ఆల-
యాలను ఒకదాని వంబడి 
రండవ దానిని భకి ్తతో  దర్నం 
చ్సకుంటారు. హైెందవ స్ం-
ప్రదాయాలపైె నమ్మకమన్నవారు 
కనీసం తొమి్మది రోజులు కాశీలో 
నిద్ర చ్సి, కాశీ విశే్వశ్వరన్ధుని 

దర్నం చ్సకుంటూ నియమ-
బదధిమైన జీవిత్ని్న గడిపి ధను్య-
లవుత్రు. గంగా స్్ననమాచరిం-
చిన పిమ్మట భకు్త లు ప్రధమంగా 
కాశీనగరం కేష్త్ర పాలకుడైన కా-
లభైరవ ఆలయాని్న దరి్ంచటం 
ఒక అలవాటు. 
 పూర్వం బ్రహ్మదేవునికి త్నే 
సరా్వధికారినన్న గర్వం పొడచూ-
పింది. శివహేళన చ్యస్గాడు. 
ఒకానక దశలో అకకుడ ప్రత్యక్ష-
మయిన శివుడు తన ఆవులింత 
నుండి భైరవుని సృష్టి ంచి, బ్రహ్మ 
ఐదవ తలను త్రుంచివేయ-
మన్్నడు. వంటనే భైరవుడు 
బ్రహ్మ ఊరధివామఖ్ని్నత్రుంచి-
వేయగా, అతనికి బ్రహ్మహత్్య 
పాతకం చుటుటి కుంది. శివుని 
ఆజఞాతో భైరవుడు బ్రహ్మ కపాలాని్న 
చ్తిలో ధరించి, భికాష్ ని్న స్్వకరి-
స్్త  కాపాలికా వ్రతంతో సంచ-
రించస్గాడు. చివరకు భైరవుడు 
కాశీ నగరం ప్రవేశించగానే బ్రహ్మ 
కపాలం నేలపైె  పడిపోయింది. 
అప్టినుండి భైరవుడు విశే్వశ్వ-
రుని ఆజఞాపైె కాశీ నగర కేష్త్రపా-
లకుడిగా పదవి పొంది, అకకుడ 
కొలువై, తనను దరి్ంచుకున్న 
భకు్త ల మనోరధాలు నరవేరిచేమ్ 
వారి పాపాలను పోగొడుతున్్న-
డు.     
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పాలెపు  బుచిచేరాజు

     

వాల్్మకి రామాయణం మహోతు్రుషటి మైన కావ్యం. ఎవర ని్నస్రు్ల  రాసిన్ ఇంతకంటే ఎకుకువగా ఏం చప్గ-
లరు? యావదా్రత దేశంలో ఎనో్న భాషలో్ల  ఎందరో మహ్నుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్్వమి తులస్దాస రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉన్న ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సందర కాండ పారాయణం, హనుమాన్ చాల్స్ ప్రతి 
రోజూ ఎకకుడో ఒక దగగుర వినిపిస్్త నే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వయే్యళ్్ళగా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణాని్న రాసి, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రామడి తరవాత విశిషటి మైన పాత్ర హనుమది. స్్వమి భకి ్తకి, కార్య దీక్షకి, బుదిదాకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాల్్మకి. అసలు రామాయణంలో సందర కాండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృష్టి ంచ బడింది అనిపిస్త ంది.  స్త్నే్వషణలో హనుమ చ్సిన అధు్బత కారా్యలకి అబు్బరపడి శ్రీరామ-
డు “నువు్వ న్ తమ్మడు భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగలించుకున్్నడు. భకి ్త తత్్వనికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సందర కాండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచుకుంది. 
న్టి రామదాస, త్్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహ్నుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దా్వరా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని స్్ఫరి ్తగా తీసకుని ‘వంద కందాలో్ల  సందర కాండ’ రాదాదా మనే ప్రయత్నం చ్శను. ‘అష్టి త్తర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పెరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహ్రు్ల ’ తో పూరి ్త చ్య గలిగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశిస్త న్్నను. 
ఆఖర్న అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదెదానిమిది కందాలు చ్రాచేను. పటాటి భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
మడు తమ్మలి్న, మంత్రులి్న, స్మంతులి్న, సైెన్్యని్న ఉదేదాశంచి ఎవరలా మసలుకోవాలో మాటా్ల డాక, పుర 
ప్రజలి్న కూడా పిలిపించి వారికి భకి ్త  తత్తవాం బోధిస్్త డు. ఆ కారణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులస్ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలెపు బుచిచేరాజు

నూటపదహ్రు్ల    కందాలో్ల   

 సందరకాండ

            మనవి

https://youtu.be/lYnH1Iyu5oo
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                                                      33)    ఆకాశమంత నోటితొ

                                                                రాకాసిని బోలి సరస రారమ్మనియన్ 

                                                                ఏకాకి దొరికితివిదియ

                                                                ఆకలి గొని యుంటి నిను్న హ్యిగ తిందున్

      33. సరస మారుతిని అడడుగించి, “న్కు భలే ఆకలిగా ఉంది. ఒకకుడివే నువు్వ న్కు బాగా దొరికావు. నిను్న 

మింగేస్్త ను రా!” అని పెదదాగా నోరు తెరిచింది. మారుతి అంతకంటే పెదదాగా అయా్యడు అలా పెరుగుతూ పోయి, 

ఆమ ఆకాశమంత నోరు తెరిచింది, 

                                                      34)     లంగక భీకర రూపుడు 

                                                                అంగుళమాత్రుడయి దూర నంగన నోటన్

                                                                చంగున యుదరమ చ్రను

                                                                అంగలు వేయుచు బయటికి అంజని వచచేన్

   34. ఆసమయంలో హనుమ ఉన్నటుటి ండి తన చతురత చూపించి, అంగుళమంతగా మారి,  ఆమ నోట్ల  ప్రవే-

శించి చటుకుకున బైటికి వచాచేడు. 

 

                                                      35)    అమా్మ! తీరను ఆకలి

                                                                పొమా్మ న్ దారి విడిచి పోవలె నమా్మ

                                                                అమ్మను జూడగ లంకకు 

                                                                మమా్మరరిథాంతు నంచు మందుకు పోయన్

                                          

    35. “అమా్మ! నీ ఆకలి తీరింది కదా! ఇక నీ దారిన పో! నేను రామని భార్య స్తమ్మను వదకడానికి లంకకు 

పోతున్్నను. నిను్న వేడుకుంటాను” అని వళి్ళపోయాడు. రండో అడడుంకి అలా తొలగింది. 

                                                      36)    అకకుడితో న్గక యొక 

                                                                రకకుసి సింహిక తినంగ రామని బంటున్

                                                                ఒకకుడిగ దలచి  కేసరి

                                                                నకకుడ బంధించగ నడియాసతొ యుండన్

 36. అకకుడితో ఆయన కష్టి లు తీరలేదు. సమద్రంలో సింహిక అనే రాక్షసి ఉంది. అది హనుమంతుని 

నీడ నీటి మీద పడుతూ ఉంటే, దాని ఉనికిని బటిటి , హనుమంతుని ప్రయాణం మందుకు స్గకుండా అడుడు కో 

స్గింది. ఒకకుడే ఉన్్నడు పోరాడ లేడు అని ఆయను్న తినేదాదా మనే ఆశతో ఉంది. 
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                                                      37)     అప్టికె విసిగి యుండిన 

                                                                యప్వన కిశోరుడామ నల్లన చ్రన్ 

                                                                చపు్న పొటటి ను  చీలెచేను

                                                                 తపు్లు చ్సిన ఫలితమ తప్దు ధరలో

 37. అప్టికే హనుమ ఎదురు పడిన అవరోధాలతో విసిగి పోయి ఉన్్నడు. సమయం వృధా అయిందని బాధ 

పడుతున్్నడు. ఇంక ఆలస్యం తగదని, దాని నోట్ల  దూరి, శరీరం పెంచి, కడుపు చీలిచే బైటికి వచాచేడు. సింహిక 

దెబ్బకి చచిచే పడింది. తపు్ చ్సిన వారికి శిక్ష తప్దు కదా!.

                                              

                                                      38)    అవరోధమలేర్డినను 

                                                                అవల్లగ నధిగమించి ఆగక పోగా 

                                                                జవగల ధీరుడని తెలుపు

                                                                పవన సతుని బోలు వీర భకు్త ల గాధల్

    38. ఇలా అంజనేయుని కథలు విన్నవారికి కార్యశూరుడు ఎలా మసలు కోవాలో, అనుకున్న పని మధ్యలోనే 

ఆపకుండా ఎలా స్ధించాలో, బాగా అవగాహన కలుగుతుంది కదా!. 

                                                      39)    ఆదరికి జ్ర మారుతి  

                                                                పాదమలక కొండ మోపి పరికించంగా

                                                                ఆదర్నమన హ్యిగ

                                                                మోదమ నందెను హృదయమ మోజులు పడియన్

39. ఏమైతేనేం, నూరామడల దూరం ఎగిరి సమద్రం మధ్య ఉన్న లంకలో దిగాడు హనుమంతుడు. ఆ 

దిగడం, దిగడం, తిన్నగా ఒక పర్వత శిఖరం మీద దిగాడు. అకకుడి సందర దృశ్యలు చూస్్త  ఉంటే ఆయనకి 

చాలా ఆశచేర్యం కలిగింది. 

 

                                                      40)   ఏమందమేమియందమ

                                                               ఏమంచు బగడ గలంగ మీ నగరంబున్    

                                                               శ్రీమంతులెంత దనుజులు

                                                                ధామంబుల కాంచనంబు ధగధగ మరిసెన్

   40. ఔరా! ఈ లంకా పటటి ణం ఎంత అందంగా ఉంది!  ఎంత పొగిడిన్ తకుకువే! ఇకకుడి రాక్షసలెంత ధనవం-

తులో! ప్రతీ ఇలూ్ల  బంగారంతో స్యంత్రపు స్ర్య కాంతిలో ధగధగమరిసి పోతోంది.                                                                                                                  

                                                                                                                                                  (సశేషమ)
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

          “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”

                                                                మందు మాట 

నేను ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కారణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శేన్ 
ప్రానిసిసోకు లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్కు చ్రునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిదధిం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయే 
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతున్నటు్ల  ఉన్్నరు. మరో 
చుటుటి  తిరిగి వస్్త ను. అరగంట స్పు ఓపిక పటటి ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పెంచుతూ 
పైెకి లేచ్సరికి ఇహ చ్స్ది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచేకి ఎదురుగా  ఉన్న టి.వి. లో ఏదైెన్ “ఇరవై 
నిమిష్ల కార్యక్రమం” చూదాదా మని వతకడం ఉపక్రమించ్ను. “అపస్వరం అనే ఏపిల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిమష్లు ట. చూడడం మొదలు పెటేటి ను.   
పురాతన గ్రీస దేశపు కథ. ఇంతకు పూర్వం నేనపు్డూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూస్ను. 
గమ్యం చ్రుకోగానే గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉన్న కథ. మా అమా్మయిని అడిగితే, 
“చిన్నపు్డు హైెస్కుల్ లో చదివేను” అని చపి్ంది. నేను పుస్తకాల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ళ పటిటి ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్్ళ ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారో అని-
పించింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చ్స్్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైన అంశలు ఎనో్న తెలుసకున్్నను. 
వాటని్నటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాస్ను. 
ఇకకుడ ఉటంకించిన అంశలని్నటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్రి్ంచిన్ ఇది  పెదదా  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కొని్న మఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే మచచేటించ్ను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు 
                                                                                                                   పె్ల జంటన్, కేలిఫోరి్నయా 

గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు

https://youtu.be/AYyUKwyzXwc
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8. ట్రోయ్ సంగ్రామం నిజమా? కల్న్?
  భారత యుదధిం గురించి  చదువు-

తున్నపు్డు వచ్చే రకం సందేహ్లే 

ట్రోయ్ సంగ్రామం గురించి కూడా 

వస్్త యి. ఈ కథ పురాణమా? ఇతి-

హ్సమా? ఈ యుదధిం నిజంగా 

జరిగిందా? జరిగితే ఎపు్డు 

జరిగింది? యుదధింలో కనిపించ్ 

సంఘటనలు, పాత్రలు (మనుష్్య-

లు, దేవతలు) నిజమా? కల్న్? ఈ 

యుదధిం గురించి ఎవ్వరు రాస్రు? 

ఎపు్డు రాస్రు? వగైెరా, వగైెరా!

ట్రోయ్ లో జరిగిన యుదధిం నిజమా 

కల్న్ అన్న ప్రశ్నని పకకుకి పెడితే 

ఈ కథ యొకకు ప్రామఖ్యత అరథాం 

అవుతుంది. ఎంతమంది చరి-

త్రకారులు, కవులు, కళాకారులు, 

పరిశోధకులు, ఎని్న తరాలబటిటి  

ప్రభావితులు అవుతున్్నరో చూస్్త 

ఈ  కథ యొకకు గొప్దనం అరథాం 

అవుతుంది. యుదధింలో ప్రతి చిన్న 

సంఘటనని హోమర్ వరిణాంచి 

చబుతూ ఉంటే, “ఇంత విపుల-

మైన వరణాన నిజం కాక కల్న ఎలా 

అవుతుంది” అనిపిస్త ంది. మహ్-

భారత యుదధిం తికకున వరిణాంచిన 

తీరు చూసినపు్డు కూడా ఇదే 

రకం భావం కలుగుతుంది.

   ఈ యుదధిం గురించి మనకి 

ఉన్న మఖ్యమైన ఆధారాలు గ్రీకు 

స్హిత్యంలో కనిపిస్్త యి;  కానీ 

ఏ ఒకకు చోట మనకి స్ధికారంగా 

ఆధారాలు కనబడవు. ఈ యుదధిం 

నిజంగా జరిగి ఉంటే అది స్. శ  

పూ. 1194-1184 మధ్య కాలంలో 

జరిగి ఉండవచచేని గ్రీకు శస్త్రవేత్త 

ఎరతోస్తనీస్ (Eratosthenes, స్. 

శ  పూ. 276-194) వేసిన అంచన్ 

నమ్మదగగుదే అనడానికి అధారాలు 

కనిపిస్త న్్నయని పురావస్త  పరిశో-

ధకులు అభిప్రాయపడాడు రు. అనగా, 

కంచు యుగపు చివరి దశలో అని 

మనం చపు్కోవచుచే. 

   స్. శ. 1870 లో జెర్మని దేశపు  

వాణిజ్యవేత్త, ఔత్సిహిక పురావస్త  

పరిశోధకుడు హైెన్రిక్ ష్లైెమన్ 

(Heinrich Schliemann) 

పశిచేమ  టరీకులో (ట్రోయ్ నగరపు 

సమీపంలో) జరిపిన తవ్వకాలలో 

ఒక శిధిలమైన కోట దిబ్బ, దాని 

చుటూటి  25 మీటర్ల లోతు  వరకు శి-

ధిలమైన భవన్ల అవశేష్లు కని-

పించ్యి. వాటి చుటూటి  46 ఇతర 

వాటికలు కనిపించ్యి. ఇటీవల 

జరిపిన మరికొని్న తవ్వకాలలో కన-

బడడు  ఒక పురాతన నగరం హైెన్రిక్ 

ష్లైెమన్ కనుకుకున్న నగరం కంటే 

పదింతలు పెదదాది అని తెలిసింది. 

ఈ  నగరం ఉన్న ప్రాంత్లలో స్. 

శ. పూ. 3000 నుండి స్. శ. పూ. 

1350 వరకు అవిరామంగా జన్-

వాస్లు ఉండేవని తీరా్మనించ్-

రు. అంతేకాదు. స్. శ. పూ. 1180 

కి సంబంధించిన స్తరాలలో వేడికి 

మాడిపోయిన అవశేష్లు, మానవ 

ఆసిథా పంజరాలు కనిపించడంతో 

అవి ఏద్ యుదాధి నికి సంబంధిం-

చినవే అయంటాయని నమ్మతు-

న్్నరు. 

   ఈ నగరం గురించి, అకకుడ 

జరిగిన యుదధిం గురించి, 

ఆనోటా, ఈనోటా, జ్నపదులు 

నోటా  400 సంవతసిరాల తరువాత 

విన్న కథలని హోమర్  ఇలియాడ్, 

ఆడసిసి అనే రండు ఉదగు రాంథాలలో 

పొందుపరచి ఉంటాడు.  చరి-

త్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం 
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ఇలియాడ్ సంకలనం స్. శ  పూ. 

750 లోను, ఆడసిసి సంకలనం  స్. 

శ  పూ. 725 లోను పూరి ్త  అయి 

ఉంటాయి. ఇలా సంకలించబడడు  

కథల సమాహ్రం  లిఖిత రూపం 

దాలేచేసరికి మరికొని్న దశబాదా లో,  

శత్బాదా లో పటిటి  ఉండవచుచే.

  అసలు హోమర్ అనే వ్యకి ్త ఉన్నడా 

అని ప్రశి్నంచ్వాళ్్ళ కూడా ఉన్్నరు.  

కొని్న గ్రీకు మాండలికాలలో  

“హోమర్” అంటే గుడిడువాడు అని 

అరథాం వస్త ంది కనుక “హోమర్” 

గుడిడువాడయి ఉంటాడని కొందరి 

తీరా్మనం. ఎందుకంటే ఆడేసిసి 

లో ఒక చోట ఒక అంధుడు పాత్ర 

వచిచే యుదధింలోవిశేష్లని కథల 

రూపంలో చబుత్డు. హోమర్ ఈ 

విధంగా త్ను చబుతున్న కథలో 

త్నే ఒక పాత్రలా వచ్చేడని వీరి 

అభిప్రాయం. వా్యసడు కూడా 

భారత కథలో అకకుడకకుడ “అతిథి 

నటుడు” గా వస్్త  ఉండడం గమ-

న్ర్ం. 

ఈ కథని చారిత్రక పరిశోధన కోణం 

నుండి విశే్లష్ంచడం కషటి ం. ఈ 

కథలో త్రసపడే చాల పాత్రలు 

దైెవాంశ సంభూతులు (demigods) 

- అనగా దేవతలు,  మానవులు  

కలవగా పుటిటి నవారు. ఉదాహ-

రణకి హెలెన్ ఒలింపియను 

దేవత అయిన జూస్ ఒక హంస 

రూపంలో వచిచే  మానవ వనిత 

లేడాని బలవంతం చయ్యగా పుటిటి న 

సంత్నం. అదే విధంగా హెలెన్ ని 

పేరిస్ వశపరచుకోడానికి టైెటన్ 

దేవత ఏఫ్రొడైటి ఇచిచేన వరం కా-

రణభూతం అవుతుంది. ఈ రకం 

సంఘటనలు నిజ జీవిత్లలో 

జరగడం అనేది మన అనుభ-

వాలకి అతీతం.  అలాగే యుదధిం 

పది సంవతసిరాలు జరుగుతుం-

ది. కంచు యుగంలో ట్రోయ్ 

నగరాని్న పది రోజులు దిగ్బంధం 

చ్స్రంటే నమ్మవచ్చేమోకా-

ని పదేళ్్ల  - అది కూడా న్వికా 

దిగ్బంధం - కొంచం అతిశయోకి ్త 

అనిపిస్త ంది. 

ఈ సమాచారం అంతటిని 

దృష్టి లో పెటుటి కుని ఆలోచి-

స్్త ట్రోయ్ అనే నగరం ఉండి  

ఉండవచుచే. ఆ నగరం వదదా  పెదదా  

యుదధిం జరిగి ఉండవచుచే. ఆ 

యుదధిం జరగడానికి హెలెన్ అనే 

అందమైన ఆడదానిని పేరిస్  అనే 

యువకుడు అపహరించడం 

కారణం అయి ఉండవచుచే. ఆ 

యుదధింలో గ్రీకు సైెనికులు ఒక 

కొయ్య గుర్ంలో దాగుని దొంగచా-

టుగా ట్రోయ్ నగరంలో ప్రవేశించి 

ఆ నగరాని్న న్శనం చ్సి ఉండవ-

చుచే. ఇవనీ్న నిజంగా జరిగిన సం-

ఘటనలే కావచుచే. కానీ ఈ కథలో 

కనిపించ్ దేవతలు, వారికీ మాన-

వులకి మధ్యనున్న సంబంధ బాం-

ధవా్యలు మన అనుభవ పరిధిలో 

నమ్మడానికి వీలు లేనివి. వీటిని కవి 

కలి్ంచిన ఉతే్రేక్షలు అనే అనుకో-

వాలి. 
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ప్రేమంటే  ఇంతే 

                         అనూరాధకి ఇల్లంత్ 
చూపించా     రు కృషణామోహన్ 
దంపతులు. ఆ ఇలు్ల  చూసి 
రుకి్మణి ఇలు్ల  ఎంత అందంగా 
వుంచింద్ అనుకొని అదే మాట 
రుకి్మణితో అంది. పెదదావాళ్్ళ 
మగుగు రూ హ్లో్ల  కూరుచేని కబురు్ల  
చపు్కుంటున్్నరు.  
"మన అతిధికి ఒక వేడి కాఫీ 
ఇవ్వవా?" అని సడన్గా అన్్నడు 
కృషణామోహన్.
"ఇపు్డు పదకొండు అవుతున్్న 
ది, ఇపు్డు కాఫీ ఏమిటి" అని 
లేస్త న్న రుకి్మణి చయి్య పటుటి కొని 
కూరోచేపెటిటి ంది అనూరాధ.
"అబ్్బ అది మీ మీద ప్రేమతో 
కాదు, ఆయనకి కాఫీ కావాలి" 
అంటూ వంటింట్ల కి వళి్ళంది 
రుకి్మణి. 
"ఏమిటి మేడం తమరు ఎపు్డూ 
రాత్రి పదకొండు గంటలకి కాఫీ 
త్గలేదా?" అని రాధ కళ్ళలో్ల కి 
చూస్్త  అడిగాడు కృషణామోహన్.  
"షటప్, అవనీ్న ఇపు్డందుకు?" 
అని కళ్ళతో మందలించింది 
అనూరాధ.             
రుకి్మణి తెచిచేన కాఫీ త్రాగి మరో 
అర గంట కబురు్ల  చపు్కున్్నక, 
రుకి్మణి పిల్లలున్న గదిలోకి 
వళి్ళ “సప్రియ, ఆంటీ ఇకకుడ 
పడుకుంటారు, నువు్వ ఇవాలిటి కి 
హ్లో్ల  పడుకో” అని వంశీతో 
చపి్ అకకుడ బడ్ షీట్సి తలగడ 
గల్బులు అవి మారిచే అనూరాధ 
పడుకోడానికి ఏరా్టు్ల  చ్సింది. 
"స్ర్ మా అపాయింట్మంట్ 
గురించి ఏమిటి ఆలోచించారు?" 
అంది రాధ.
"డోంట్ వర్రీ, న్కు గురు్త ంది. 
సబర్ రఖో...రాధా ఇంక పడుకో, 

హ్లో్ల కి వచిచే "గుడ్ మారి్నంగ్ 
రుకుకు అండ్ రాధా" అన్్నడు.
"గుడ్ మారి్నంగ్, మీ ఆవిడ 
లేపకుండానే లేచావు కొంపదీసి 
మా మాటలు విన్్నవా?" అంది 
అనూరాధ.
"అంటే న్ గురించి మీరిదదారూ 
ఉన్నవీ, లేనివీ చపు్కొని మీ 
ఇదదారూ న్తో పడడు  కష్టి లు 
మచచేటించుకున్్నరన్నమాట" 
"బడ్ కాఫీ కావాలా? తరువాత 
ఇవ్వన్, తొందరగా తెమలండి" 
అంది రుకి్మణి
"కాఫీ ఇచచేయి్య, ఏకంగా స్్ననం 
చ్సి వస్్త ను" 
కృషణామోహన్ రడీ అయేసరికి బ్రేక్ 
ఫాస్టి  తయారు చ్సి అనూరాధ, 
కృషణామోహన్లకి డైనింగ్ టేబుల్ 
మీద పెటిటి  "అనూ రా టిఫిన్ 
పెటాటి ను" అని పిలిచింది రుకి్మణి.   
టేబుల్ దగగురకి వచిచే రండు 
పే్ల టులే వుండటం చూసి "నీకో" 
అని అడిగింది అనూరాధ.
"నేను తరువాత పిల్లలతో 
తింటాను" అంది రుకి్మణి.
    "అదేమిటి నువు్వ మాతో రావా?" 
"స్రీ నేను రావడంలేదు మీరి-
దదారూ వళి్ళ రండి, రేపు సప్రియ 
ప్రయాణం, తను తీసకువళ్ళ-
వలసిన వస్త వులు సమకూరాచే-
లి, పనిమనిష్ వస్త ంది బటటి లు 
ఉతికించాలి. అదీగాక మూ-
డురోజులైెంది ఇలు్ల  వదిలి కాస్త 
సరాదా లి". రుకి్మణి కావాలనే వా-

 (గతసంచిక తరువాయి)

 

ప్రొదుదా నే్న ఐదు గంటలకలా్ల  రుకి్మణి 
లేచి కాలకృత్్యల తరువాత పూజ్ 
కార్యక్రమం పూరి ్త చ్సకొని 
వచ్చేటప్టికి రాధ కూడా లేచింది. 
అపు్డు సమయం ఐదూ ఏభై 
అయింది. "గుడ్ మారి్నంగ్, 
రాత్రి నిద్ర పటిటి ందా, ఇంకాస్సిపు 
పడుకోలేక పొయావా?" అంది 
రుకి్మణి.
"వరీ గుడ్ మారి్నంగ్, న్కూ 
ఐదున్నరకి లేవటం అలవాటు"
"OK ఫ్రెష్ అవు, కాఫీ కలుపుత్ను" 
"బావ లేచాక త్గుదామ" 
"ఆయన రోజూ ఏడు, ఏడున్నరకి 
లేస్్త రు, శెలవు రోజున ఎనిమిది 
దాకా పడుకుంటారు. ఎనిమిది 
గంటలకి అవిన్ష్ ఇంటికి 
వళా్ళలి కనుక ఇవాళ ఏడింటికి 
లేపమన్్నరు. అందుకని కాఫీ 
త్రాగి నువు్వ తెమిలిపో"
"బాగుంది చిన్న పిల్లలలాగ 
లేపడం కూడాన్! అయ్యగారికి 
బదదాకం బాగా పెరిగినటు్ల ంది" 
"రాత్రి ఆలస్యంగా పడుకుంటారు 
అందుకని ఆలస్యంగా లేస్్త రు, 
కానీ మఖ్యమైన పని వుంటే 
ఆయనే మందు లేస్్త రు"
"బంగాల్లో పుటిటి నందుకు ఆ 
అలవాటు్ల  వచాచేయని వేళాకోళం 
ఆడేవాడు" అంది అనూరాధ. 
ఇదదారూ నవు్వకున్్నరు.
ఏడు గంటలకి కృషణామోహన్ లేచి 

ఇంద్రగంటి వేంకట సబా్బరావు

https://youtu.be/RkG9mG7XzT0%0D
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రిదదారినీ పంపించి ఏకాంతంగా 
మాటా్ల డుకోవడానికి అవకాశం 
కలి్స్త న్్నదని అనూరాధకి అరధిం 
అయి్యంది. ఇంతలో కృషణామోహ-
న్ వచిచే కూరుచేని, టిఫిన్ తింటూ 
"మనిదదారమూ వళ్్ల దాదా మ, రేపు 
సప్రియ ప్రయాణం కదా రుకూకు 
బిజీగా వుంటుంది" అన్్నడు. 
 కృషణామోహన్, రాధ కారులో 
ఎనిమిది గంటల కలా్ల  బయ-
లుదేరారు. స్టిరియో ఆన్ చ్స్్త 
అందులో మళీ్ళ "మర సపునోకి 
రాని కబ్ ఆయేగితూ" పాట 
వచిచేంది. ఆ పాట తను కూడా 
పాడుతూ నడుపుతున్్నడు. 
"ఇంకా రాలేదా?" అని అడిగింది.
"లేదు ఇంకా కాస్త దూరం వుంది" 
"ఏమిటి"
"అవిన్ష్ ఇలు్ల "
"బాబూ నేనడిగింది అవిన్ష్ 
ఇలు్ల  కాదు"
"పాట గురించా, ఒకరు కాదు 
ఇదదారు వచాచేరు"  
ఇంతలో స్టిల్ పా్ల ంట్ పైెలాన్, 
ఎంట్రన్సి దగగుర ఆరచ్ కనబడి 
"ఇదేమిటి అవిన్ష్ స్తమ్మధార-
లో వుంటున్్నడని చపా్వు, మనం 
స్టిల్ పా్ల ంట్ దగగుర వున్్నమ, 
అసలు మనం ఎటు వళ్తున్్న-
మ" అని అడిగింది రాధ.   
"అన్నవరం" 
"మతి గాని పొయిందా మనిదదార-
మూ అన్నవరం వళ్ళడమేమిటి? 
ఈ విషయం మీ ఆవిడకి తెలిస్్త 
నను్న హైెదరాబాద్ దాకా తరిమి 
తరిమి కొడుతుంది, ఇంకెపు్డు 
వైజ్గ్లో అడుగుపెటటి నివ్వదు"
"థాంబా, ఈ అన్నవరం ట్రిప్ 

సలహ్ మా ఆవిడే ఇచిచేంది" 
"నీ మరాఠీ మంచిగుంది బిడాడు , కాని 
అబధధిం చబితే అతికనటు్ల ండా-
లె". కృషణామోహన్ వేళాకోళమాడు-
తున్్నడని అరధిం చ్సకొని తను 
కూడా తనకి వచిచేన తెలంగాణా 
యాసలో సమాధానం చపి్ంది.   
"నిజం" అని అ రోజు అవిన్ష్ 
ఇంటి నుండి తిరిగి వస్త నపు్-
డు తనకి రుకి్మణి మధ్య జరిగిన 
సంభాషణ గురించి చపా్డు.  
"ఓహ్ మై గాడ్ నిజంగాన్, మీ 
ఆవిడ మంచి మనసన్న వ్యకి ్త, 
ఉత్తమరాలు అని మాత్రమే 
అనుకున్్న కానీ చాలా తెలివిగల-
ది, ఖతరా్నక్" 
"మనం ఏకాంతంగా కలసకొని 
మన కషటి సఖ్లు మాటా్ల డుకొం-
టే మన మనసలలో వున్న వేదన 
దూరమవుతుందని మనకి సహృ-
దయంతో ఈ అవకాశం కలి్స్్త 
నువు్వ తనని ఖతరా్నక్ అంటావా?”  
"న్యన్ మీ ఆవిడని నేను ఏమీ 
అనలేదు, ఆవిడ తెలివితేటలని 
పొగిడాను" అని "దొంగాడి చ్తికి 
త్ళం ఇచిచేంది" అంటూ ఏడి-
పించింది. ఆ మాటకి ఇదదారూ 
నవు్వకున్్నరు. 
ఎలమంచిలి బైపాస్ రోడుడు లో ఒక 
ధాభా దగగుర కారు ఆపి  "ఏమిటి 
తిందామ?" అని అడిగాడు
"ఇంట్ల  కడుపునిండా మీ రుకి్మణి 
చ్సిన బ్రేక్ఫాస్టి  తిన్్నక కనీసం 
మధా్యహ్నం రండు గంటల దాకా 
న్కు ఆకలి వయ్యదు, నీకు 
కావాలంటే ఆరడుర్ చయి్య"… 
ఆ “మీ” అన్న పదాని్న వతి్త 
పలుకుతూ అంది.

"సరే న్దీ మా రాధ పరిసిథాతే, కాఫీ 
త్గుదామ"… ఆ “మా” అన్న 
పదాని్న వతి్త పలుకుతూ అన్్నడు. 
"నువు్వ ఎంత వతి్త పలికిన్ నేను 
నీ దాని్న కానుగా?" అని బాధగా 
అంది రాధ. ఆమ స్వరంలో 
మారు్ గమనించాడు కృషణామో-
హన్.    
"ఎవరు చపా్రు నువు్వ న్దానివి 
కావని, అప్టికీ, ఇప్టికీ, 
ఎప్టికీ నువు్వ న్దానివే, నేను 
నీవాడినే"
"ఏమిటి మాటా్ల డుతున్్నవు, 
మనిదదారికీ పెళి్ళళ్్ళ అయి ఎవరి 
జీవితం వాళ్్ళ జీవిస్త న్్నమ, 
మన పిల్లలు పెదదా  వాళ్ళయా్యరు. 
ఈ జన్మలో మనిదదారమూ భారా్య 
భర ్తలయే అదృష్టి ని్న ఆ భగవం-
తుడు ఇవ్వలేదు" అంటూ కనీ్నరు 
పెటుటి కుంది అనూరాధ.
 "ఏయ్ రాధా! ఏమిటిది, 
నిజమే ఈ జన్మలో మనం భారా్య 
భర ్తలు కాలేకపోయామ, అది 
దైెవ నిరణాయం. దైెవం ఏమి 
చ్సిన్ మన మంచికేనని నమే్మ 
మనుష్లం మనమ, అందుకే 
ఆ దైెవ నిరణాయాని్న శిరస్వహిస్త -
న్్నమ” అని కృషణామోహన్ ఆమని 
ఓదారాచేడు.    
"కృష్ణా , న్కు ఒక కోరిక వుంది ?" 
అంది అనూరాధ.
"ఏమిటది?"
"ఇపు్డే ఈ క్షణమే నీతో కబురు్ల  
చబుతూ ఇలా ఇకకుడే ప్రాణం 
వదిలేయాలని వుంది" అంది 
అనూరాధ.
కృషణామోహన్ ఉలికికుపడి "రాధా" 
అని గటిటి గా అరచి తన కుడి చ్తితో 
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రాధ నోరు మూస్డు.   
"మనిదదారమూ ఒకటి కాలేకపొ-
యిన్, ఇరవై మూడేళ్్ళ నిను్న 
చూడకపొయిన్, నువు్వ వున్్నవని 
నను్న నేను సమాధాన పరచుకుని 
జీవించాను" అని చాలా ఉదే్వగం-
తో అన్్నడు.    
"ఐ యాం స్రీ కృష్ణా , ఎమోషనో్ల  
ఎదేద్ మాటా్ల డి నీ మనస న-
పి్ంచాను”
ఓకే, టైెం తొమి్మదిన్నర దాటింది, 
మందు సత్యన్రాయణస్్వమి-
వారి దర్నమ చ్సకొని, మళీ్ళ 
ఇకకుడికే వచిచే భోజనం చ్సి ఇకకు-
డనుండి పూడిమడక బీచ్కి వళి్ళ 
అకకుడ కూరుచేని కబురు్ల  చపు్-
కుందామ, ఇక బయలుదేరుదా-
మ" అన్్నడు.
అన్నవరం కొండమీదకు చ్రు-
కొనేసరికి పదకొండు అయింది. 
స్్వమి వారి దర్న్నికి వళి్ల , 
ఇదదారూ తమ గోత్ర న్మాల మీద 
అరచేన చ్యించుకున్్నరు. 
స్్వమి విగ్రహ్ని్న చూస్్త  తన్మ-
యత్వంలో మనిగిపొయారు. 
"రాధ జీవితంలో అంత్ మంచ్ 
జరగాలి, రాధ, పిల్లలు ఇక 
ఎటువంటి కష్టి లు పడకుండా 
వాళ్ళకి మంచి ఆయురారోగా్యలని, 
సంతోష్ని్న, సఖ్ని్న ప్రస్దించు 
స్్వమి" అని కోరుకున్్నడు కృషణా-
మోహన్. 
"కృషణాకి రుకి్మణి లాంటి మంచి 
ఉత్తమరాలిని భార్యగా ఇచాచేవు, 
న్కు చాలా ఆనందంగా వుంది. 
వాళి్ళదదారూ వాళ్ళ పిల్లలతో కలసి 
నిండు నూరేళ్్ళ ఆరోగ్యవంతంగా, 
సంతోషంగా, సఖంగా జీవించా-
లని వాళ్ళని ఆశీర్వదించు స్్వమి" 

అని అనూరాధ కోరుకుంది. 
దర్నమ చ్సకొన్న తరువాత 
ప్రస్దం కొనుకొకుని ఇదదారూ కాస్త 
తిని మిగత్ది ఇంట్ల  వాళ్ళ కోసం 
వుంచారు. అకకుడ వున్న పంపా 
నదిని చూస్్త  తమ గత అన్నవ-
రం యాత్రా విశేష్లని మచచే-
టించుకున్్నరు. 
"న్కు ఎపు్డు అన్నవరం వచిచేన్ 
ఎంతో మనశ్ంతిగా వుంటుంది. 
స్్వమివారి విగ్రహ్ని్న ఎంతస్పు 
చూసిన్ తనివితీరదు" అన్్నడు 
కృషణామోహన్.  
"అవును ఇకకుడ ఈ కొండమీద 
నుండి చూస్్త ఆ రండు కొండల 
మధ్యనుండి ప్రవహిస్త న్న పం-
పానదిని చూస్్త  వుంటే ఎంతో 
ఆహ్్ల దకరంగా వుంటుంది" అంది 
రాధ.   
కారులో కూరుచేని బయలుదే-
రబోతూ వుంటే ఒక పేద బ్రా-
హ్మణుడు వచిచే "అయా్య! నేనక 
వేద పండితుడిని, చితికిపొయా-
ను, అయినవాళ్ళందరూ పోయి 
ఒంటరిగా జీవిస్త న్్నను, న్ 
వయస డబైబైఐదు సంవతసిరా-
లు, కడుపునిండా తిని మూడు 
రోజులయింది. కషటి పడి పని చ-
య్యడానికి శకి ్త లేదు, బిచచేమతు్త -
కోవడమంటే అభిమానం అడుడు -
వస్త న్్నది, కానీ ఈ ఆకలి చ్స్ 
విలయ త్ండవం మందు న్ 
మాన్భిమాన్లు న్మరూపా-
లు లేకుండా నలిగిపోతున్్నయి, 
న్కు కడుపునిండా భోజనం పె-
టిటి స్్త రా" అని కళ్ళ వంబడి నీళ్్ళ 
కారుతుండగా ఏడుస్్త  ఎంతో 
దీనంగా అడిగాడు. 
అది చూసిన కృషణామోహన్కి, రాధకి 

కళ్ళలో నీళ్్ళ తిరిగాయి. వంటనే 
ఇదదారూ కారు దిగి ఆ బ్రాహ్మణు-
ని చయి్య పటుటి కొని హోటలుకి 
తీసకొని వళి్ళ, అకకుడ మేనేజర్తో 
మాటా్ల డి ఆయన తినినంత్ పెటటి -
మని చపా్రు. 
ఆ బ్రాహ్మణునితో "అయా్య మీరు 
మొహమాట పడకుండా భోజనం 
చయ్యండి, నేను డబు్బ చలి్ల ం-
చాను. మీరు కడుపు నిండా తిని 
తృపి్త చందిన తరువాతే మేమ 
బయలుదేరుత్మ" అన్్నడు 
కృషణామోహన్.  
ఆ బ్రాహ్మణుడు భోజనం చ్సిన 
తరువాత "ఆ లకీష్మిన్రాయణు-
లే వైకుంఠం నుండి దిగివచిచే 
ఈ రోజు న్ కుష్ ధా్బధని తీరాచేరు. 
అయా్య నేను ఏమిచిచే మీ 
ఋణం తీరుచేకోగలను, ఆకలితో 
వున్న నను్న అదరించి న్ ఆకలి 
తీరాచేరు. మీకు శతకోటి నమ-
స్కురాలు" అంటూ నమస్కురం 
చ్యబోతూ వుంటే కృషణామోహన్ 
అతని చ్తులు పటుటి కొని వారిం-
చి..."అయా్య మీరు పెదదావారు, 
పండితులు మీ కన్్న వయసలో 
ఎంతో చిన్నవాళ్ళం, మీరు మాకు 
అలా నమసకురించకూడదు, 
మమ్మలి్న ఆశీర్వదించండి" 
అంటూ ఆయన చ్తిలో మూడు 
వంద రూపాయులు పెటిటి  కృ-
షణామోహన్, రాధ ఆ బ్రాహ్మణుని 
కాళ్ళకి నమసకురించారు.
ఆ బ్రాహ్మణుడు వారిదదారి శిరససిల 
మీద చ్యి వేసి "శతమానం భవతి 
శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం 
భవతి శతమితి శతం శతసంవ-
తసిరం ధీర ్ఘమాయుః శతమానం 
భవతి శత్యుః పురుష శ్తేం-
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ద్రియే ఆయుషే్యవేంద్రియే ప్ర-
తిథిషఠి తి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య-
మస్త  యశోవిభవ ప్రాపి్తరస్త ”… 
అని ఆశీర్వచన మంత్రం చదివి 
ధీరా్ఘయుష్్మన్భవ అని కృషణామో-
హన్ని, దీర ్ఘసమంగళీభవ అని 
అనూరాధని దీవించి...“మీ పిలా్ల  
పాపలతో, మనుమలు, మని-
మనుమలతో నిండు నూరేళ్్ళ 
ఆయురారోగా్యలతో సఖసంతో-
ష్లతో జీవించండి"అని ఆశీర్వ-
దించాడు. 
"అయా్య మేమిక వళ్్ళస్్త మ" 
అన్్నడు కృషణామోహన్.
"శుభం, వళి్ళరండి" అన్్నడు ఆ 
బ్రాహ్మణుడు. 
ఆ పేద బ్రాహ్మణుడు గురించ్ 
ఎవరికి వారు ఆలోచిస్్త  వున్్నరు. 
కృషణామోహన్కి ఆ పండితుడి దీ-
న్వసథా చూసి చాలా బాధ కలిగింది. 
అనూరాధకి కూడా అంతటి వేద 
పండితుడు ఈ రోజు బిచచేమతు్త -
కోవడం బాధ కలిగింది. అన్నవరం 
నుండి బయలుదేరిన కొంతస్పు 
వరకు ఇదదారూ మౌనంగా వున్్నరు.
"బావా ఆయన పరిసిథాతి చూస్్త 
చాలా బాధగా వుంది. ఈ రోజులో్ల  
వేద పండితులకు సరి అయిన 
గురి ్తంపు లేకుండా పొయింది"    
"న్ హృదయం కలచి వేసింది" 
"నువు్వ చాలా సెనిసిటివ్ అయిపో-
యావు బావా” 
"అవును ఈ మధ్య కాలంలో కొని్న 
విషయాలు నను్న చాలా ఆవేద-
నకి గురి చ్స్త న్్నయి. కొని్న సిని-
మాపాటలు వింటున్నపుడు కూడా 
నేను ఉదే్వగానికి గురి అవుతున్్న-
ను, అలాగే చాలా విషయాలలో" 
"ఎకుకువగా ఆలోచిస్త న్్నవేమో"

"అయుండచుచే"
"ఎకుకువగా ఆలోచనలు చ్సి 
ఉదే్వగానికి గురికాకు. బావా ఒక 
విషయం గురు్త  పెటుటి కో ‘ఉంకొక 
వ్యకి ్త గాని, ఏదైెన్ సంఘటన గాని 
నిను్న నియత్రించకుండా నువు్వ 
ఆపిన క్షణం నుండి నీకు మన-
శ్ంతి దొరుకుతుంది’ "
"అలాగే, తుని వచిచేంది కూల్ 
డ్రింక్ త్గుదామ కాస్త రిల్ఫ్గా 
వుంటుందేమో" 
తుని నుండి బయలుదేరిన 
తరువాత "నువు్వ ప్రొదుదా నన-
గా లేచావు మళీ్ళ బీచ్కి వళితే 
అవకాశం వుండదు, అందుకని 
ఆ స్ట్ వనకికు వాలుస్్త ను, 
పాటలు వింటూ కాస్సిపు రిలాక్సి 
అవు. హోటల్ వచాచేక లేపుత్ను” 
అన్్నడు కృషణామోహన్. 
"ఆ బ్రాహ్మణుడు మనిదదారినీ భారా్య 
భర ్తలు అనుకుని నను్న దీర ్ఘస-
మంగళీభవ అని దీవించాడు, 
మనం విషయం చపి్ వుండవ-
లసింది" అపరాధ భావంతో అంది 
అనూరాధ.
"ఇపు్డే అనవసరంగా ఆలోచిం-
చవదదాని న్కు సలహ్ ఇచాచేవు మరి 
నువు్వ ఏం చ్స్త న్్నవు? ఆయన 
నిషకుల్మషమైన హృదయంతో 
దీవించాడు. మనలి్న వైకుంఠం 
నుండి వచిచేన లకీష్మిన్రాయణు-
లు అన్్నడాయన, కాని  ఆ సత్య-
న్రయణస్్వమి వారి వ్రత కధలో 
బ్రాహ్మణుని రూపంలో వచిచేన 
స్్వమి వారిలా న్కు కనబడాడు డు” 
అన్్నడు కృషణామోహన్. 
   స్టిరియోలో పాటలు వింటూ 
అనూరాధ నిద్రపోయింది, కృ-
షణామోహన్ పాటలు వింటూ డ్రైవ్ 

చ్స్త న్్నడు. హోటల్ వచిచేంది, 
ఇదదారూ కారు దిగి వాష్రూంకి వళి్ళ 
ఫ్రెష్ అయి వచిచే కూరుచేన్్నరు. 
"ఆ రోజుల్ల  ఉద్్యగం చ్స్్త ను 
అనేదానివి, ఉద్్యగం చ్స్త న్్న-
వా?" అడిగాడు కృషణామోహన్.
"పెళి్ళ అయిన తరువాత ఆయనని 
అడిగితే అభ్యంతరం లేదన్్న-
రు, అపుడు ఒక ఎడ్వర్టిజ్మంట్ 
ఏజెనీసిలో అఫీస్ అసిసెటింట్గా 
చ్రాను. దాని యజమానికి మా 
న్న్నగారి వయస వుంటుంది. 
ఆయనకి ఒకకుడే కొడుకు, అమరి-
కాలో వుంటున్్నడు, అకకుడే సెటిల్ 
అయాడు. మా కంపెనీ యజమాని 
నను్న తన కన్న కూతురిలా చూ-
సకుంటున్్నరు. ప్రకాష్ పొయి-
నపుడు చాలా సపోరిటింగ్గా వుండి 
ధైర్యం చపి్ మా న్న్నగారి కంటే 
ఎకుకువ జ్గ్రత్తగా చూసకున్్న-
రు. ఇపుడు మేనేజర్గా ఎదిగాను, 
మొత్తం కంపెనీ బాధ్యత అంత్ 
న్ మీదే పెటాటి రు. మా యజమాని 
వారానికి ఒకస్రి లేదా రండు 
రోజులు మాత్రమే ఆఫీస్కి వచిచే 
అని్న విషయాలూ చూసకుం-
టారు. ఏదైెన్ అవసరం అయితే 
ఫోనో్ల నే గైెడన్సి ఇస్్త రు, మనది 
కర్ పెత్తనమే. అందుకని ఇబ్బంది 
ఏమీలేదు, హ్యిగా వుంది"           
"వరీగుడ్, అటువంటి మంచి 
మనసన్న వ్యకి ్త దగగుర ఉద్్యగం 
దొరకడం చాలా సంతోషంగా 
వుంది"
"నీ ఉద్్యగం ఎలా వుంది? ఎని్న 
ప్రమోషన్సి వచాచేయి? ఏమైన్ 
అవార్డుస్ వచాచేయా?"
         (ఇంకా వుంది)
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లసతు సంసకృత౦ -- జయతు  భారతం

చిలకమరి ్త దురాగు ప్రస్దరావు

ప్రకృతి  మానవజ్తిక౦దించినటు-

వంటి   వరాలో్ల  భాష ఒకటి. మిగిలిన 

జంతువులకు భాష లేదా అని ఎవరైన్ 

ప్రశి్నస్్త ఖచిచేతంగా లేదని చప్లేం 

గాని మనకున్నంత నిరిదాషటి ంగా , నిరుదా -

షటి ంగా లేదని మాత్రం చప్గలం. ఈ 

భాష అనేది మనకు లేకపోతే మన 

పరిసిథాతి ఎలా ఉండేద్ మనం ఊహి-

౦చుకోలేం. దండి అనే ఒక మహ్కవి 

ఇలా అంటాడు. 

ఇదమంధంతమ: కృతస్ం  జ్యేత 

భ్వనత్రయం . 

యది శబాదా హ్వయం జో్యతిరాసంస్రం 

న దీప్యతే.

అంటే మనకు భాష అనే దీపం 

లేకుండా ఉన్నట్ల యితే ఈ మూడు 

లోకాలు ఏన్డో దటటి మైన చీకటిలో 

మనిగిపోయి  ఉండేవి. దీని్నబటిటి   ఈ 

లోకం అంధకార బంధురం కాకుండా 

మనకు వలుగు ప్రస్దించ్ది భాష 

అని తెలుసో్త ంది .  

ఇక ప్రపంచంలో ఎనో్న భాషలు 

పుటాటి యి , ఎనో్న భాషలు నశించాయి 

. కొని్న జన వ్యవహ్రంలో ఉన్్నయి.  

కాని పుటిటి న న్టి నుంచి నేటివరకు 

మానవ జీవిత్ని్న అని్న రంగాలో్ల  ప్ర-

భావితం చ్సిన భాషలో్ల  సంసకృతం 

ఒకటి.  భాష కేవలం భావ ప్రకటన-

కు ఒక స్ధనం . కాని కేవలం దానికే 

పరిమితం కాకుండా భావప్రకటనతో 

బాటుగా   మానవ  జీవనస్రవంతిలో 

మమైకమై, త్నూ సంసకురింపబ-

డుతు  మానవజ్తిని సంసకురించి 

సమన్నతంగా తీరిచేదిదిదాన భాషలో్ల  

సంసకృతం ఒకటి. భాషలనీ్న గొప్వే 

ఏదీ దేనికీ తీసిపోదు. కానీ సంసకృత్-

నికి ఒక ప్రతే్యకత ఉంది . 

ఈ భాష ఒకపు్డు మన దేశంలో జన 

వ్యవహ్రంలో ఉండేదని చప్డానికి 

ఎనో్న ఆధారాలున్్నయి.  అనేక ఆరిధిక 

, స్ంఘిక , స్మాజిక కారణాలవ-

ల్ల  జనవ్యవహ్రం నుండి తొలగిపో-

యి గ్రంథాలకే పరిమితమైంది . ఈ 

భాషను మరల స్మాన్య జన వ్యవ-

హ్ర భాషగా తీరిచేదిదదాడం కోసం ఎనో్న 

ప్రభ్త్వ సంసథాలు, స్వచఛ్౦దసంసథాలు 

నిరి్వరామంగా కృష్ చ్స్త న్్నయి. విశ్వ 

సంసకృత ప్రతిష్ఠి నం,  సంసకృత భారతి 

, U.G.C వంటి సంసథాల దా్వరా ఎందరో    

ఋష్తులు్యలైెన మహ్ను భావులు 

అవిశ్ంతంగా కృష్ చ్స్త న్్నరు.

ఇక  భాషకు రండు పారా్వాలు౦ 

టాయి. ఒకటి వ్యవహ్రం, రండు 

స్హిత్య సంపద. సంసకృతభాషలో 

పుషకులమైన  స్హిత్య సంపద ఉంది.  

వేదాలు, ఇతిహ్స్లు, పురాణాలు, 

ధర్మశస్్రా లు దర్న్లు. సమస్త 

కళలకు సంబంధించిన వేలాది 

గ్రంథాలు వేలాది వా్యఖ్యలతో మనకు 

లభిస్త న్్నయి.           

శస్త్రీయమైన వు్యత్తి్తజ్ఞా నం ఈ 

భాషకొక ప్రతే్యకత. ఉదాహరణ-

కి చటుటి ని మనం ఆంగ్లంలో tree 

అంటాం. ఆ పేరు దానికెలా వచిచేంద్ 

మనకు తెల్దు. కాని సంసకృతంలో 

చటుటి ని పాదప౦ అంటారు . పాదైె: 

అంటే పాదాలతో పిబతి త్రాగుతుంది 

కాబటిటి  పాదప: అంటే చటుటి .

అలాగే ది్వపం అంటే ఏనుగు . 

దా్వభా్యం ర౦ డిటితో పిబతి త్రాగు-

తుంది కాబటిటి  ఏనుగును  ది్వపం 

అంటాం . అది తొండంతో నీరు త్రాగి 

అది నోట్ల  పోసకుని మళా్ళ  త్రాగు-

తుంది. ఈ వివరణ elephant అనే 

పదంలో ఉ౦టు౦దని నేననుకో-

ను.  అలాగే ఉరస్ గచఛ్తీతి ఉరగ: 

అంటే పొటటి తో నడిచ్ది కాబటిటి  పామ 

ఉరగం అయి్యంది. అలాగే పాదైె : న 

గచఛ్తి ఇతి పన్నగ: పాదాలతో నడువ-

నిది కాబటిటి  పన్నగం అయి్యంది .   

                           (సశేషమ)

https://youtu.be/H5bBknKEbcc%0D
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  కాలానికి కొలమానం సంవతసిరం.
     కా  : అనగా శుభమను                                                                       
     ల : అందించునది.
తెలుగు సంవతసిరాలు అరవై (60)
ప్రభవ : మొదటిది, అక్షయ : చివరిది ` 
రాబోయేది ‘ప్ల వ’ న్మ సంవతసిరమ్.
‘శర్వరీ’ (గత ఉగాది) 34వ సంవతసిర-
మ.
‘శర్వరీ’ అంటే రాత్రి.
లకీష్మిదేవి న్మాలో్ల  ఒకటి ‘శర్వరీ’.
మన ఆయురాదా యమ వంద (100) 
సంవతసిరాలు. 
‘అందుకే శతమానం భవతి’అంటా-
రు.
సంవతసిరంలో ఋతువులు ఆరు (6)
1. వసంతమ (Spring), 2 గ్రీష్మ-
మ, 3. వరష్ (Rain), 4. శరత్, 5. 
హేమంతం,  6. శిశిరం
తెలుగుమాస్లు (నలలు) 12. 
మొదటిది చైత్రం. పౌరణామి (Full 
Moon), చిత్్త  నక్షత్రమతో కూడిన 
మాసం చైత్రం.
  స్రు్యడు మేషరాశిలో ఉంటాడు. 
వసంత ఋతువు, చైత్రమా-
సం (Month) శుక్లపక్షం, పాడ్యమీ 
తిథిరోజు వచ్చేది ఉగాది.
ఈ సంవతసిరం (2021)లో 13 ఏప్రిల్ 
మంగళవారం రోజున ‘ప్ల వ’ న్మ సం-
వతసిరం ప్రారంభం అవుతుంది.
ఉ          : ఉత్తమమైన 
గా(గం)  : జ్ఞా నం (knowledge)
‘ఆది యందు గది, ఉగాది.
సరైన జీవన విధాన్నికి (Life Style) 
ఉపకరించ్ విద్యను నేరుచేకోవడానికి 
ప్రారంభమైన దినమే ఉగాది.
   శస్త్రప్రకారం చైత్రశుదధి పాడ్యమి తిథి  
రోజు ఉగాది ఉతసివ (పండుగ) జరు-

పుకోవాలి.
   వసంత ఋతువు ప్రాశస్తయామైం-
ది. ‘ఋతున్మ్ కుసమాకర...’` 
అని్న ఋతువులో నేను వసంత 
ఋతువును(శ్రేషఠి  ఋతువును!)' 
అంటాడు శ్రీకృషణాభగవానుడు భగ-
వదీగు తలో. పంచ భూతమైన ప్రకృతి 
వసంత ఋతువులో పులకరిస్త ం-
ది. మోడువారిన చటు్ల  చిగురిస్్త యి. 
కోయిలలు తమ మధురగాన్ని్న స్వ-
రాని్న వినిపిస్్త యి. ఆకాశం నిర్మలం-
గా ఉంటుంది. మన జీవిత్లు ప్రకృ-
తిలో మడివడినటువంటివి. 
       ఉగాది పచచేడి స్వనం
 మానవ జీవనంలోని సఖ`సంతోష్-
లు, దుఃఖ్లు, కష్టి లు అనీ్న ఉగాది 
పచచేడికి ప్రతీకలు.
పచచేడిలో
1. వేపపువు్వ (చ్దు), 2. 
మామిడి (వగరు), 3. కొత్తచింత-
పండు (పులుపు), 4. మిరియాల-
పొడి (కారం), 5. మిరప, 6. సైెంధవ 
లవణం (ఉపు్) ఉండాలి. ఆయురే్వద 
రీత్్య వీటికి కఫ, వాత, పిత్త ద్ష్లను 
తొగించ్ లక్షణమలున్్నయి. అందు-
వల్ల   మన తెలుగు ఉగాది రోజు ఉగాది 
పచచేడి స్వనం మఖ్యమైనది. 
       పంచాంగ శ్రవణం 
మన సన్తన హైెందవ ధర్మంలో 
కాలానికి కొలమానం సంవతసిరం. 
అయితే మానవ జీవనంపైె నవగ్ర-
హ్ల ప్రభావం ఉంటుందని  శస్ర్తలు 
చబుతున్్నయి.

           పంచాంగం
పంచ : అయిదు, అంగాలు ` - 
భాగాలు.
అవి. 1. అధి, 2. వారమ, 3. నక్షత్ర-
మ, 4. యోగమ, 5. కరణమ.
పంచాంగ శ్రవణం దా్వరా ‘ప్ల వ’ న్మ 
సంవతసిరంలో రాబోయే పరిసిథాతుల-
ను, భవిష్యత్వాణి దా్వరా తెలుసకో-
వచుచే. ఈ సంవతసిరంలో మనమ 
మంచి కారా్యచరణ, నడవడి దా్వరా 
మన కర ్తవా్యని్న ధరా్మని్న నరవేరాచేలని 
సన్తన ధర్మప్రబోధం.
ఈన్డు మన హిందూ యువతరం 
తెలుగు పండుగకు దూరమయిన-
టు్ల గా కనిపిస్త ంది - మన దేశంలో, 
విదేశలో్ల నూ. అయితే మూలం 
(Roots) బలంగా ఉంటేనే చటుటి  
బలంగా ఉంటుంది. మన ధర్మంలో 
ఒకోకు పండుగకు ప్రతే్యకత, విశిషఠి త 
ఉంది. విదేశలో్ల  ఉంటున్న మనవారి-
కి మన సంసకృతీ, స్ంప్రదాయాలను, 
కటుటి బాట్ల ను సన్తన ధర్మ ప్రాశస్్త యా-
ని్న తదా్వరా మన జీవిత్లో్ల  భాగాలైెన 
‘ఉగాది’ లాంటి పండుగ విశిషఠి తను 
మన యువతకు తెలుపుదాం. తదా్వరా 
‘వసధైవ కుటుంబకమ్’.
‘సరే్వజన్ః సఖినో భవంతు’’ అన్న 
మన ధరా్మని్న ప్రపంచం నలు దికుకులా 
చాటుదాం.
    ఆచార్య మతసియారాజ హరగోపాల్
    hargopal48@gmail.com

శ్రీ ప్ల వ న్మ సంవతసిరానికి (2021-22)          
                          ఆహ్్వనం మతసియారాజ హరగోపాల్

https://youtu.be/ch2HEcIq4U8
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 చంటి పిల్లలకు చను పాలు అమృ-

త్నికి తీసిపోనివి. ఒక రకంగా 

అమృతం కన్్న మించినవి. ఒక 

ప్రాణాని్న కాపాడగలిగీతే  అమృతం, 

ఒక ప్రాణికి కావలసిన ఆరోగ్యం, 

ఆనందం, ఆపా్యయత, హ్యి కల-

గజ్స్త ంది.  

     ప్రకృతిలో అమ్మ గర్ంలో జీవం 

పోసకున్న మరు క్షణం నుండి 

గర్సథా శిశువు ఎదుగుదలకు, ఆరో-

గా్యనికి ఒక రకమైన వ్యవసథా. ఏరా్-

డుతుంది. నవ మాస్లు అమ్మ 

రక ్తం నుండి నేరుగా ఆహ్రం సం-

పాదించుకున్న గర్సథా శిశువు ప్రశ-

స్తమైన తరువాత కూడా చనుపాల 

రూపంలో చంటి బిడడుకు తన రకా్తని్న 

పాలగా పంచుతూ అమ్మగా నిలిచి 

పోతుంది. 

        అమ్మ పాల విశిషటి త గురించి 

కొంత అవగాహన పెంచుకుందాం.

మన పైెన చపు్కున్్నం అమ్మ లోని 

శరీర వ్యవసథా తన శిశువుకు తగగు-

టుటి గా తయారవుతుంది, అంటే 

శిశువుకు ఎటువంటి పాలతో 

ఆరోగ్యం కాపాడబడుతుంద్, ఏ 

పాళ్ళలో పోషక పదారాధి లు ఉండాలో,  

ఆపా్యయత ఉండాలో, ఆరోగ్యం 

ఉండాలో, ఆనందం ఉండాలో ఆ 

ఆ పాళ్ళలో అమ్మ పాలు తయా-

రవుతూ ఉంటాయి. అమ్మ జను్య-

వులు, శిశువు జను్యవులకు సరిప-

డడుటుటి  తయారవుతూ ఉంటాయి. 

ఇంతగొప్ పాలు ఎకకుడ దొరుకు-

త్యి? ఒకటిన్నర సంవతసిరమ 

నుండి రండు సంవతసిరాల దాకా 

పాలు ఇవ్వ గల స్మరధియాం  అమ్మకి 

ఉంటుంది. శిశువు జని్మంచిన అర 

గంట లోనే పాలు  రావడం మొదల 

వుత్యి. ఆ పాల వలన వా్యధి 

నిరోధక శకి ్తని పెంచడానికి ఎంతగానో 

ఉపయోగ పడుతుంది. 

1. అమ్మ పాలలో్ల  ఆహ్ర  పోషక 

పదారాధి లు మండుగా ఉండి 

శిశువుకు పుష్టి ని ఇవ్వగలవు. 

2. రోగ నిరోధక శకి ్తని పెంచుతుంది. 

3. శిశువు ఎదుగుదలకు ద్హద 

పడుతుంది. 

4. కలుష్తం కానివి అమ్మ పాలు. 

5. ఎపు్డంటే అపు్డు ఎకకుడంటే 

అకకుడ ఇవ్వ గలిగిన పాలు అమ్మ 

పాలు. 

6. మదడు ఎదగడానికి ఉపయోగ-

పడుతుంది. తెలివి తేటలు పెరు-

గుత్యి. 

7. శిశువుకు అవసరమైన వరకే 

పోషకాలు ఉండడంతో ఊబకాయం 

రాదు. 

8. శిశువులో తెల్ల  కణాలు సరి 

అయిన నిష్తి్తలో ఉంటాయి. 

 9. దీర ్ఘ వా్యధులు రాకుండా కాపాడు-

తుంది. ఉబ్బసం, చర్మ వా్యధులు, 

అలరీజు మొదలైెన జబు్బలు తలి్ల  

పాలు త్గేవారిలో రావు. 

10.విటమిన్ A ఎకుకువగా ఉండడం 

తో ఎలరీజు, వైరస్, ఇన్ఫక్షన్సి వంటి 

జబు్బలు రావు. 

11. చిన్న ప్రేగులలో ఎలరీజు రాకుండా 

కాపాడుతుంది. 

12. చిన్న ప్రేగులలో త్వరగా కాలేయం 

వా్యధి రాకుండా కాపాడుతుంది. 

13. తలి్ల  పాలు బిడడుకు ఎంత ఉష్ణా -

గ్రతలో కావాలో అంత అమ్మ ఉష్ణా -

గ్రతలోనూ దొరుకుత్యి. 

14. అమ్మ స్ర్, అమ్మ చను స్ర్, 

అమ్మ చ్తి స్ర్, అమ్మ ఒడి బిడడుకు 

కొండంత బలం అండ ఇస్త ంది. 

  ఇక అమ్మ విషయానికి వస్్త : 

1. అమ్మకు ఆనందాని్నస్త ంది. 

2. అమ్మలో రక ్త లేమి లేకుండా 

చ్స్త ంది. 

 3. సథానంలో గడడులు రాకుండా 

చ్స్త ంది. 

  (ఇంకా వుంది)
    

అమృతం కన్నఅమ్మ పాలు మిన్న
డా .ఎస్. కృషణామూరి ్త శస్త్రి   ఎం.డి. (హోమియో )

https://youtu.be/UGzcMhonBVo%0D
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               అరచేనం    

నవవిధ భకి ్తమారాగు లు  అరచేనం
  "బామా్మ! నవవిధ భకి ్తమారాగు లో్ల  
ఐదవదాని్న గురించి చపా్త వా?" 
అంటూ బామ్మ దగగురకొచిచే 
కూరుచేంది కుమారి. 
 "తప్క      చపా్త ను కుమారి! 
అసలు అరచేనం అంటే భగవం-
తుని పటానికో, ఆలయాలో్ల  ఐతే 
విగ్రహ్లకో  అష్టి త్తరశతన్మా-
లతో పూజించడం.అరిచేంచడం 
అంటే సమరి్ంచడం అని అరథాం. 
మనకున్న వాటిని భగవంతుడికి 
సమరి్ంచడమే అరచేన. అసలు 
మనకు ఏదైెన్ భగవదనుగ్ర-
హం వలే్ల  కదా వస్త ంది? మరి 
మనం ఆయన మనకిచిచేనదాని్న 
తిరిగి ఆయనకు సమరి్ంచడ-
మంటే అరథామే ఉండదు.మరి 
మనం ఆయనకు ఏమివా్వల్ 
అంటే  మనలోని దురుగు ణాలు 
భగవంతునికి సమరి్ంచి, పరి 
పూరణామైన ప్రేమను పెంచుకుని, 
మనతోటి వారికి స్యం చ్య 
డం ఆయనకు ఇషటి మైన అరచేన. 
నీకు బాగా అరథాంకాను ఒక కథ 
చపా్త ను విను.  
   పూర్వం ఒక చిన్నపాటి నగ-
రంలోపుల్లయ్య, పోలయ్య అనే 
ఇరువురు పండ్ల  వా్యపారులు 
ఉండేవారు. పోలయ్య మంచి 
వా్యపారదక్షత గల వాడు. ఎలా 
తన వా్యపారాని్న వృధిధి  చ్సకో-

వాలో నిత్యం ఆలోచిస్్త  ఉండే 
వాడు.  
 పుల్లయ్య స్దాస్దా వ్యకి ్త. తన-
వా్యపారంతో పాటుగా తనచుటూటి  
సమాజంలో ఉండే తనకంటే 
పేదలనూ, అన్ధలనూ గురించి 
ఆలోచిస్్త , వారికి చ్తనైన 
స్యం చ్స్్త  ఉండేవాడు.
ఉండనూ తిననూ ఉంటే 
చాలని అతని అభిప్రాయం.                                                                               
పోలయ్య రోజూ తన అంగడికి 
వళే్లదారో్ల  ఉన్న విన్యక స్్వమి 
ఆలయానికి వళి్ళ రండు పండు్ల  
సమరి్ంచుకుని అరచేన చ్-
యించుకుని,  ప్రస్దంగా 

ఇచిచేన ఒక  పండును అకకుడే 
తినేసి ష్పు కెళే్ళవాడు.
 పుల్లయ్య రోజు తన అంగడి-
కెళే్లమందు కొని్న పళ్ళను ఒక 
బుటటి లో తెచుచేకుని విన్యక-

నవవిధ భకు్త లు

ఆదూరి హైెమవతి

స్్వమి ఆలయం మందుండే 
బిచచేగాళ్ళకూ, అన్ధలకూ, 
అవిటి వారికి  ఇచిచే బయటి 
నుండే విన్యక స్్వమికి 
నమసకురించుకుని వళే్ళవా-
డు. దూరంగా ఆలయ దా్వరం 
బయట ఎదురుగా నిలుచుని  
నమసకురించుకుంటున్న  పుల్ల-
య్యను లోపలి పూజ్రి చ్యతి్త 
దీవించ్వాడు. 
 విన్యక స్్వమికి రోజూ అరచేన 
చ్యటంవలో్ల , మరే అదృషటి ం-
వలో్ల  పోలయ్య వా్యపారం బాగా 
అభివృధిధి  ఐంది.  లాభాలతో 

మంచి ఇలు్ల  కూడా కటుటి కున్్న-
డు. పుల్లయ్య వా్యపారం స్గు-
తున్నది కానీ పెదదాగా లాభాలూ 
లేవు, నష్టి లూ లేవు, స్దాస్దా-
గానే స్గుతున్నది.      

https://youtu.be/2n7HhCMdRMA
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        దారో్ల  వచ్చేవారంత్ వ-
ళ్తున్న పుల్లయ్యకు నమసకు 
రించడం, గుడిమందున్న బి-
చచేగాళ్ళంత్ పుల్లయ్య కనిపించ-
గానే నవు్వతూ లేచి దణణాంపెటటి డం 
చూసిన  పోలయ్య అస్యతో 
మండిపోస్గాడు.
    పుల్లయ్య ఏన్డూ ఆలయం 
లోపలకు వళ్లనే లేదు. బయటి-
నుంచ్ నమసకురించుకునేవాడు. 
  ఒకరోజున ఆలయంలో పూజకై 
వళి్ళన పిచచేయ్య, బయటనుంచీ 
నమసకురించుకుంటున్న పుల్ల-
య్యను లోపలినుంచీ దీవిస్త న్న 
పూజ్రిని చూసి ఆశచేర్యపడి" 
పూజ్రిగారూ! ఏన్డూ గుడి 
లోపలికొచిచే ఒకకు పండైన్ సమ-
రి్ంచి అరచేన చ్యించని పిచిచే 
పుల్లయ్యను మీరు ఇకకుడి  నుంచ్ 
దీవించడం  న్కు ఆశచేర్యంగా-
ఉంది" అన్్నడు.
  దానికి పూజ్రి "ఏమీ అను-
కోకండి పోలయ్య గారూ! మీరు 

రోజూ రండు పళ్్ళతెచిచే స్్వమికి 
సమరి్ంచి, మీ వా్యపారం బాగా 
స్గాలని అరచేన చ్యించుకుని 
ఆ రండు పళ్లలో ఒకటి ప్రస్-
దంగా తిరిగి మీకు ఇస్్త ఇకకుడే 
తినేసి వళ్తున్్నరు. మీ అరచేన 
మీ వా్యపారాభివృధిధికోసం. మీ 
రన్నటు్ల  ఆ పిచిచే పుల్లయ్యగా-
రు బయటి అన్ధలందరిలో 
విన్యక స్్వమిని చూస్్త  వారి 
ఆకలి తీరిచే అకకుడినుండే స్్వమికి 

నమసకురించుకుంటున్్నడు. వా-
రందరిలోని విన్యక స్్వమినీ 
అరిచేంచుకుంటున్్నడు.  మీరు 
ఒకకు విన్యక స్్వమిని అరిచే-
స్్త, పుల్లయ్యగారు ఎంతోమంది 
విన్యకస్్వమలను అరిచేస్త -
న్్నడు. అరచేన అంటే స్్వరధింకో-
సం భగవంతుని పూజించడం 
కాదండీ! భగవంతుని సృష్టి లోని 
అన్ధలకు స్యం చ్యడం" 
అని చపి్ హ్రతి పళ్ళంతో లోపలి 
కెళా్ల డు.
 పూజ్రి మాటలు పోలయ్య 
కళ్్ళ తెరిపించాయి. పుల్లయ్య 
గొప్దనం అరథామైంది. ఆరోజు-
నుంచీ త్ను కూడా కొని్న పళ్్ళ 
తెచిచే బిచచేగాళ్ళకూ, పేదలకూ 
అన్ధ వృధుధి లకూ ఇవ్వస్గాడు.
నిజమైన అరచేన అంటే స్్వరథా 
రహితంగా చ్స్ మానవస్వే 
కుమారి!" అంటూ మగించింది 
బామ్మ .   
               ****

మారిచే   2021  నల గడి- నుడి సమాధాన్లు

       త్రి        కో      ణం    మృ       తి్త       క  

      భ్       డి       గం       క       లి

       జం      మ       గ      బో     మూ

       ని       జ       స్       లె

      ఫో       నై      లా      న్         ప్ర

      టా       టా       ఠ         డిడు         వ

      న్       టా      ప్రో         వి        వ        క ్త
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  

     (గత సంచిక తరువాయి)

    రాజకీయ న్యకులు 
 ఎని్నకల ప్రచారం హోరాహోరీ-
గా జరిగే రోజులో్ల  ఓస్రి వాళ్ళ 
ఊరినుండి మనిష్ వచాచేరట. 
విషయమేమిటంటే, చిదానంద 
మయ్య వారి గడిడువామిని అమా్మ 
రు. కొన్నవాళ్్ళ లారీలతో వరిగ-
డిడుని వారం రోజులు తరలించారు.    
ఓ పెదదా  కొండంత వుండేదట 
వామి. వారి గడిడు  తరలించ-
టం అయిన తరా్వత అందులో 
మిగిలిపోయిన వడ్ల గింజలనీ్న 
రాలాయట. అవనీ్న కుప్ వేస్్త 
పది పుట్ల  వరకూ వడు్ల  అయా్య-
యట. వారి గడిడు  కొన్నవాడు 'వడు్ల  
మావి' అని, చిదానందమయ్య 
మనుష్లు 'గడిడు  అమ్మటం 
జరిగింది... గింజలు కాదుకదా' 
అని గొడవ పెటుటి కున్్నరు.
  ఆ వివాదాని్న తీసకుని చివరి-
మాట కొరకు ఊరినుండి మనిష్ 
వచాచేడు. విషయం చపా్డు. 
స్వధానంగా విని... "ఒరే ... 
మనం ఒక ఆవును అమి్మవే-
శం. అది అమే్మటపు్డు అది 
'స్టి' పశువు, దాని కడుపులో 
దూడ వుంది అని తెలియదు. 
అమి్మన తరువాత తెలిస్్త... దూడ 
మనది అంటామా?" అని తీరు్ 
చపా్డు. విన్నవాళ్్ళ ఆశచేర్యపో-

యారు. గడిడు  ఖరీదు కంటే వడ్ల  
ఖరీదే ఎకుకువగా వుంది. అది... 
ఆన్టి రాజకీయన్యకుల 
లక్షణం. 

          ఉపసంహరణ 
ఆధునికత అపు్డపు్డే ప్రారం-
భమవ్వడం, హరిత విప్ల వ పో-
కడలతో ఎకరాకు నలభై నుండి 
యాభై బస్్త లైెన్ పండించాలని 
'ఎవరికీ యమన్ తీరే' అవటం, 
నిండు సంస్రాలు నిటటి నిలువు-
న్ చీలిపోవటం జరిగింది. భూమి 
తలి్ల ని ప్రేమించ్ రైతు భూస్రాని్న 
లాగి ఒకేస్రి పచచేనోట్ల కు పడ-
గలెత్్త లని చూశడు. ఎదుదా లు, 
దున్నలు స్దా్యనికి పనికిరావని 
యంత్రాలను మారిగాడు. మై-
ళ్లకొదీదా  కాలినడకన, ఎదుదా ల 
బండిపైె ప్రయాణించ్ రైతులు 
మోటారు సైెకిళ్్ళ మరిగారు. 
స్యంత్రం రచచేబండ మీద 
కబురా్ల డుకుంటూ పంటపొలాల 
దిగుబడి గురించి చీడ పురుగుల 

నివారణ గురించి మాటా్ల డుకు-
నే రైతు, స్యంకాలం అయే్య-
టప్టికి పకకునున్న పట్నం వళి్ల  
ఓ సినిమా చూసి, పెగుగు  బిగించి 
ఉదయానికలా్ల  ఎరువులతో, పు-
రుగుమందులతో ఇంటికి చ్ర-
టంప్రారంభమయింది. 
  చూస్్త  చూస్్త  ఉండగానే 
కాలం 'పదేళ్లలో వందేళ్్ల ' 
మందుకు పోయింది. మను-
ష్లో్ల  మారు్లు స్షటి ంగా కనిపి-
స్త న్్నయి. ఎవరి పరిధిలో వాళ్్ళ 
గిరి గీసకుని బ్రతకటం మొద-
లుపెటాటి రు. ఉమ్మడి కుటుంబా-
లనీ్న విచిఛ్న్నమయా్యయి. పెదదా-
రికం మంట  కలిసింది. ఎవరికీ 
వారే పెదదా .  
 చిన్న, సన్నకారు రైతులో్ల  
చాలామంది వడీడులకు డబు్బ తె-
చుచేకునేవారు. పెళి్లళ్లకు, అత్య-
వసరాలకు రాయిపెదిదా  వంక-
టరామయ్య గారి వదదా  వడీడుకి 

https://youtu.be/DgTI93sTE7A%0D
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తెచుచేకునేవారు. సంవతసిరం 
మధ్యలో తిండిగింజలు అవస-
రమైతే కొండువారపలె్లలో దిం-
డుకురి ్త పీరయ్య దగగుర 'న్గు'కు 
గింజలు తెచుచేకుంటారు. 'న్గు' 
అంటే బస్్త  గింజలు ఇస్్త బస్్త -
న్నర గింజలు పంట పండిన 
తరా్వత ఇవా్వలి. ఇచ్చేటపు్డు 
ఎకుకువగా 'వడు్ల ' ఇచిచే తీసకు-
నేటపు్డు 'రాగులు' తీసకునే-
వాడు దిండుకురి ్త పీరయ్య. 
      సంవతసిరం పొడవున్ 
అపు్లు ఇవ్వటం, పంటమా-
స్లు జరిగేటపు్డు ఊరూరూ 
తిరిగి కళ్లంలో గింజలు తనే కొ-
లుచుకుని బస్్త లకెతి్తతే ... ఊరి-
వాళే్ళ ఆ బస్్త లను కొండువారి-
పలె్ల  చ్రాచేలి. ఈ గింజలనీ్న ఒక 
పెదదా  గదిలో నింపుత్రు. ఆ గడి-
గోడలకు ఎకకుడా కిటికీలు, వాకిళ్్ల  
ఉండవు. అడుగున ఒక చయి్య 
పటేటి టటు్ల  రంధ్ం ఉంటుంది. 
ఆ రంధ్ంలో నుండి కొంచం 

గింజలు బయటకి లాగి కొలు-
స్త ంటాడు.   
        చాలామంది రైతులు చాలా 
సంవతసిరాలు కల్లంలో గింజలనీ్న 
'న్గు తెచుచేకున్నదానికి యివ్వగా 
వటిటి  చ్తులతో తిరిగివచిచేన రో-
జులున్్నయి. అందులో మా పె-
దదాన్యన ప్రథమడు.  
  కులవృతు్త లవాళ్్ళ చాలామంది 
ఊరు విడిచిపెటటి డం, బయటి 
పనులు నేరుచేకోవటం జరిగింది. 
న్యీ బ్రాహ్మణులు చాలామంది 
కళాకారులుగా తయారై 'ఆల్ 
ఇండియా రేడియో' లో సంగీతం 
వినిపించ్ స్థా యికి చ్రుకున్్న-
రు. మరి కొంతమంది దగగురలో 
వున్న పోరుమామిళ్ల, కలసపా-
డు, గుడిపాడు లాంటి చిన్న చిన్న 
పటటి ణాలకు వలస వళి్ల  అకకుడ 
'హెయిర్ కటింగ్ సెలూన్' లు 
పెటుటి కున్్నరు. మసలి, మతక 
మాత్రం ఇకకుడే మిగిలిపోయారు. 
 స్యిబుల కుటుంబాల-

లో చాలామంది 'ఓనిపెంట' 
చ్రుకొని పాత్రలకు 'మాటు్ల ' 
వేస్ వా్యపారంతో దేశమంత్ 
తిరగటం, డబు్బ సంపాదించ-
టం మొదలుపెటాటి రు. 'మాటు్ల ' 
వేయడమంటే ఇత్తడి స్మాను్ల  
బకకులు పడి కారుతూ ఉంటే 
వాటిని కారకుండా అతుకువేస్ 
పని. ఒకోకుస్రి ... ఒకోకు ఊరిలో 
వందలకొదీదా  ఇత్తడి గిన్నలు, 
చంబులు, బిందెలు, గంగాళాలు, 
వంటపాత్రలు స్కరించి రాత్రికి 
రాత్రే ఊరు వదిలి వళి్లపోవడం... 
మా పెదదాన్న గంపలగూడంలో 
న్గారుజు నస్గర్ పనులో్ల  ఇంజ-
నీరుగా చ్స్త ండేవాడు. అకకుడికి 
మేమ వేసవి సెలవులకు వళి్ళ-
నపుడు ఓ వా్యపారస్త డు అన్న-
మాటలివి. 'ఓనిపెంట' స్యి-
బులను నమ్మకూడదు అని. కానీ 
అందరు అలా లేరు. 
            (ఇంకా వుంది)
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కోవిడ్  - 19 వాకిసిన్
         కోవిడ్ వాకిసిన్ పైె డా. విజయ్ 

కోరిమిలి్ల , (హ్్యసటిన్, యు ఎస్ ఎ) 

గారి విశే్లషణ వీకిష్ంచండి. 

      నైనిక మరియు రివాన్ లు ఆల 

పించిన గీత్లు వినండి, వీకిష్ం-

చండి.

            రేయాంష్  మరియు రిష్క్  

వాయిదా్యలపైె వినిపించిన లింగా-

షటి కం వినండి, వీకిష్ంచండి 

లింగాషటి కం 

మంగళం

ప్ల వన్మ 

ఉగాదికి 

ఆహ్్వనం 

ఉగాది ప్రాశస్్త యాని్న వివరిస్్త  

శ్రీమతి శ్రీదేవి గారు ఆలపించిన 

పాట వీడియోలో వీకిష్ంచండి.

https://youtu.be/_Zwn9j0Z2wQ
https://youtu.be/kl7cqkLxbbE
https://youtu.be/43MGlGMldxI
https://youtu.be/bCQIUb139Wc
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శ్రీ వచన భూషణం     

వేదమలు జ్ఞా న విజ్ఞా నమలను 
అందిస్్త  సమాజంలో మానవుల 
సత్ ప్రవర ్తనే సమ సమాజ స్థా ప-
నకు కారణమౌతుందని పెదదాలు 
తెలియజ్స్్త రు. అటిటి  వేదాలను 
శ్రీమన్్నరాయణుడు తన న్భి 
కమలమనుండి బ్రహ్మను 
సృజించి వేదాలు అందించి 
జీవీ సృష్టి తో పాటు వేదవా్యపి్త-
కి కృష్ చ్యమని ఆదేశించా-
డు. ప్రజల జీవన విధాన్నికి 
వేదం మరింత చ్రువ కావాలని 
వాల్్మకి, వా్యసని వంటి అవత్-
రాల దా్వరా రామాయణ, భారత్, 
భాగవత గ్రంథాలు, పురాణాలు, 
ఉపపురాణాల దా్వరా వేదస్ర-
మ అందరికీ తెలియాలని అనేక 
వా్యఖ్్యన్లు అందించాడు. వై-
కుంఠంలోని నిత్్య స్తుల 
గోష్టి  లోని సభ్్యలను శ్రీమ-
న్్నరాయణుడు భూమిపైె అవ-
తరింపజ్సి ఈ భూమిపైె వా-
డుకలోనున్న అని్న వ్యవహ్రిక 
భాషలలో వేదస్రాని్న తరుజు మా 
చ్యించి అందించుట చాలా-
వరకు జరిగింది. మఖ్యంగా 
ద్రవిడ భాషలో ఆళా్వరాచారు్య-
లుగా అవతరించి వేదస్రాని్న 
న్లాయిర దివ్య ప్రబంధాలుగా 
అందిస్్త వాటిని మరింత విస్్త -

రంగా, మంత్రం స్రమలు-
గా అనేక పాశురాలలో మరింత 
విస్తరించి వా్యఖ్్యనమలు 
అందించుట జరిగింది. అటిటి వా-
రిలో పిళైళైలోవాచార్య స్్వమివారు 
ఒకరు. వీరు వడకుకు తిరువీధి 
పిళైళై గారి కుమారులు. వీరి స్వ-
సథాలం మడుంబై అనే నగరం. 
అయితే వీరు  బాల్యంలోనే శ్రీరం 
గం వచిచే, అకకుడే సిథారనివాసం 
ఏర్రచుకున్్నరు. 
  భగవద్రామానుజుల తదుపరి 
ఆచార్య పీఠాని్న వరుసగా 
ఎంబార్, పరాశర భటాటి ర్, 
నంబ్యర్ తదుపరి నంబిళ్ళ 

స్్వకరించారు. నంబిళ్ళ గారిని 
వడకుకు తిరువీధి పిళైళై ఆచారు్య-
లుగా భావించి తన కుటుంబ 
సభ్్యలను కూడా మరచి ఆచా-
ర్యస్వలో గడిపేస్త న్్నరు. 
              వీరిది బాల్యవివాహం. 
భార్య యుక ్త వయసకురాలైె కా-
పురానికి తన ఇంటికి వచిచే 
చ్రిందని తలి్ల  అనేక మారు్ల  
కబురంపిన్ గృహసథా  ధర్మం 
పట్ల  అంతగా ఆసకి ్త లేక ఇంటికి 
రాకుండా ఆచార్య స్వలోనే ఉం-
టున్్నరు. 

                     (ఇంకా వుంది)           

 శ్రీవేంకటాచారు్యలు(గత సంచిక తరువాయి)

https://youtu.be/rZjmrvuyVeY
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   వైజ్ఞా నిక పద బంధ కేళి చాగంటి  కృషణాకుమారి

స్చనలు:  నిలువు:

1.  Francis Crick and Maurice Wilkins తో 
కలసి ఈ అణు జీవశత్రవేత్త DNA నిరా్మణాని్న ప్రతి-
పాదించినందుకు నోబల్ ను అందుకున్్నడు (5) 
2.సిథా ర పీడనం వదదా   నియమిత ద్రవ్యరాశి గల 
వాయువు ఘన పరిమాణం దాని పరమ ఉష్ణా  
గ్రతకు అనులోమాను పాతం వుంటుంది .. ఈ 
నియమం పేరు ( 3) 
3. హేలజన్  కుటుంబంలో రండవది (3) 
4. --- సర్ భ్ంతి (2) 
5.  దీనిలో కో్ల రిన్ ఆకీసికరణసిథాతి+5. ఇది  శుదదామైన 
కో్ల రస్ ఆమ్ల మ  అసిథారమవటం చ్త రండుగా 
విడిపోవటంవల్ల  ఏర్డే  ఇన్రాగు నిక్ ఆమ్ల ం పేరు.
(కిందనుండి పైెకి) (3) 
6.  అమరికన్ బ్రాండ్ నేమ్ తో  పిలువబడుతు-
న్న   ద్రవ రూపం లో నున్న క్రిమి సంహ్రిణి. మన 
ఇళ్లలో్ల నూ  ఆసపత్రులలోనూ  దినిని నీటికి కలిపి 
నేలను శుభ్రపరచడానికి వాడుత్మ.(కిందనుండి 
పైెకి) (3).    
9.   w= J Q.  ఈ సమీకరణంలో  J  ఉషణా యాంత్రిక 
తులా్యంకం . దీనినే జౌల్ సిథారాంకం అని కూడా 
అంటాం . ఈ నియమం పేరు .(కిందనుండి పైెకి)
( 5) 
 11. త్రాస .(కిందనుండి పైెకి)( ( 2) 
12. పాలలో వుండే  చకెకుర పేరు (3) 
13. బంజీన్  అణు నిరా్మణాని్న  ఈయన కలగని  
కనుగొన్్నడు . .(కిందనుండి పైెకి (3) 

స్చనలు: అడడుమ:

1.నూ్యట్రాన్   కణాని్న  కనుగొన్న శస్త్రవేత్త( 5) 
3.  ట్రై కో్ల రో ఎ సిటాల్డుహైెడ్ C2H3Cl3O2 , దీని హైెడ్రేట్ ని 
అదివరలో మతు్త మందుగా  ఉపశమన్నికై వాడేవారు 
5. బలహీన మైన ఇన్రాగు నిక్ ఆమ్ల మ పేరు. దీనిలో కో్ల రిన్ 
ఆకీసికరణసిథాతి +3 ( అటునించి ఇటు(3) 
6.  ఇది ఎమినో  ఆమ్ల మ. ఫారు్మలా  C6H14N2O2   మన 
శరీరంలో మాంసకృతు్త లు  తయారవడానికి ఇది అవసరం.
(3)   
7.   ఓ కవి గారి  స్సపద్యంలో  సమద్రం (1) 
8. తృతీయా విభకి ్త  ప్రత్యయాలలో ఇది ఒకటి .  అటునుం-
చిటు (3)  
9.  చిలకడం .  అటునించి ఇటు(3) 
 10. ఠీకాత్త్రా్యలను వతు్త  పెటిటి   వ్రాయమన్్ననుగా  (1)   
12.  మనకి పాలు అరగడానికి ఈ ఎంజైెమ్  తప్నిసరి.  
శరీరంలోని జీరణా వ్యవసథా లో దీని  ఉత్తి్త  తకుకువగావుంటే  
పాలు అరగవు  (3)  
13. కరమలే (3) 
14.మాలోటి  జ్   గూ్ల కోజ్  గా మారే చర్యకి ఉ తే్రే రకంగా 
పనిచ్స్ ఎంజైెమ్.  ఉదాహరణకి ఇది ఈ స్టి  లో వుంటుంది  
( 3) 
15. జౌల్ థామసిన్  ప్రభావమ( Joule Thomson effect) కి 
ఈ పేరు  కూడావుంది. (5) 

1  2       3
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https://youtu.be/6QUakr3zqkI
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    మొదటి స్రి  పెన్్న శివరామ-
కృషణా గారి పేరు మపైెపై ఏళ్ల క్రితం 
మా సదాశివ స్రు నోటివంట 
విన్్నను.
   అప్టికే పెన్్నగారు గజల్ 
కవిగా సప్రసిదుధి లు. అప్ట్ల నే 
పెన్్న గారి కవిత్వం పత్రికలో్ల వ-
చ్చేది.  
     గజల్ ఉరూదా లో ప్రాచుర్యం 
పొందిన ఒక ప్రక్రియ.అందుకే 
ఉరూదా  కవిత్వపు లోతులుతెలుస 
కోవడానికి సదాశివ గారిని సంప్ర-
దించ్ వారనుకుంటా.
      అప్టికి పేరుమాత్రమే 
తెలిసిన నేను ఆయన కూడా 
సదాశివ గారిలాగే  పెదదావయస 
వారనుకు న్్నను.కాని ఇటీవల 

తెలిసింది వారికి మొన్నమొన్ననే 
షష్టి  పూరి ్తఅయి్యందని.పెన్్నగారి 
వృతి్త, ప్రవృతి్తకి అనుకూలమైంది 
కనుక ఇటు తెలుగు అధా్యపకు-
డిగా ఉంటూ ఎం.ఏ.,ఎం.ఫిల్.,-
పిహెచ్.డిపూరి ్తచ్సకున్్నరు.
అలాగే అటు కవిగా ,విమర్కు-
నిగా పరిణత దశకు చ్రుకున్్న-
రు. పెన్్న గారిది నిశ్బదా  విప్ల వం.
రాశి కన్్న వాసికి అత్యంత ప్రా-
మఖ్యతనిచ్చే ఆయన అనేకక-
విత్వరూపగుహ్ంతరా్గాలలో-
కి దూరి వాటి ఆనుపానులను 
పటుటి కున్్నరు. మఖ్యంగా గజల్, 
రుబాయీ వంటి ఉరుదూ ఫారస్ 
ప్రక్రియల స్వరూప స్వభావాల 
గురించితెలుసకోవడానికి డా. 

అసలు సిసలు కవిత్్వనికి ఆనవాలు 
పెన్్న పెను్నజ్లు

స్మల సదాశివ, డా.నోమల 
సత్యన్రాయణ వంటి వరిష్ఠి ల-
దా్వరాఆ ప్రక్రియలపైె స్ధికారాని్న 
సంపాదించిన వారు పెన్్న శివ-
రామకృషణాశర్మ గారు.
         స్వతహ్గా మంచి కవి,        ఆపైె 
విశిషటి  విమర్కులు కావడంతో 
ఏది రాసిన్ లోతుగాఆలోచించి 
ప్రక్రియ ప్రామాణికతను నిలబ-
టేటి  కవిత్్వని్న వలువరించగల 
ఒడుపు ఉన్నకవి పెన్్న. ప్రాచ్య 
పాశచేత్య కవిత్వపోకడల తీరు 
తెలిసిన వారు. పలు వాదాల 
ధోరణి ఎరిగినవారు. వారిది       ఒక 
వచన కవిత చూడండి.        

అప్రమేయంగానే..............!!
కొన్ని అప్ర మేయంగానే వచ్చి చేరతాయి.

దుస్తు లకంటుకునని ఇస్క రేణువులా..

గాలాల దుస్తు లు ధరంచ్న పల్లే రులా...

బాటసార జేబులో రాలిన పూరెమ్మలా...

తేమ ఆరపోగానే 

వచ్చినంత న్శ్శబ్ంగానే రాలిపోతాయి ఇస్క రేణువులు,

వేళ్ళ చ్వర కొన్ని చ్ట్టి  గులాబీలను వికసంపజేస,

జీవనవసా్రా న్కి కొన్ని శిథిల గవాక్షాలను అమరచి

పల్లే రుకాయలూ న్ష్క్రమిసాతు యి.

మన్షిన్ కస్తు ర మృగంగా మారేచి జేబులోన్ పూరెమ్మను 

వాడిపోకుండా కాపాడనూ ల్ము, పారేయనూల్ము!

తుమూ్మరి  రాం మోహనరావు

https://youtu.be/53nnVcfpkNA%0D
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ప్ర పంచవసా్రా న్కి అంటుకునని ఇస్క రేణువులం,

స్ృశించ్న దాన్నలాలే  అంటుకు తిరగే పల్లే రుకాయలం,

అనూహ్య స్గంధ బుదుబుదాలం మనమేనన్....

చ్వరకు రాల్టప్పుడు కానీ తెలియదేమో !!

కొన్ని అప్ర మేయంగానే వచ్చి చేరతాయి !

వచ్చినంత న్శ్శబ్ంగానే రాలిపోతాయి !!

కవితలో ఇసక రేణువులతో, పలే్లరు కాయలతో,రాలిన పూరమ్మలతో మనిష్ మనుగడనుపోలచేడం ఎంతో భావ-

గరి్తంగా ఉంది.మనిష్ లక్ష. ణాలకు తగిన ప్రతీకలుఎంచుకోవడంలోనే తెలుస్త ంది కవి ప్రతిభ. ఏ ప్రమేయం 

లేకుండానే ప్రపంచంలో మనిష్ రావడంపోవడం ఎలాగో చప్డమే కవితలోని మర్మం. ఆయన వచన కవిత్్వనికి-

ది ఒక మచుచేతునక మాత్రమే. ఇక ఈ రుబాయీ చూడండి.

‘వదలిన కొమ్మకు పక్షే పెను భారం అవుతంది

ఊహ గాలిపటమై తే మది దారం అవుతంది

ఛందస్సులు భావాలకు పెను సంకెలలవుతాయా

మలచుకుంటె ప్ర తిబంధం స్మహారం అవుతంది’

‘అశ్రుధార’అనే రుబాయీ సంపుటిలోనిది ఇది.ఇలాంటి అందమైన, భావసో్ఫరకమైనఐదువందల రుబాయీల 

సంపుటి. వీరు ఇటీవల వలువరించిన అశ్రుధార.ఇందులోని ఏ రుబాయీ కా రుబాయీనైపుణ్యంతో రూపొందిం 

చిన సషటి వం కలిగిన అందమైన స్వరాణా భరణలా ఉంటుంది. తెలంగాణ రుబాయీలు పేరుతో ఇదివరకే ఒక 

పుస్తకం ప్రచురించారు వీరు.

అలాగే జపాన్ లో ఆవిర్వించి ప్రపంచవా్యప్తమైన లఘు కవిత్ ప్రక్రియ హైెకూ గురించికూడా చాలా శ్రమించి 

ప్రపంచ ప్రసిదధిమైన కొని్న హైెకూలను తెలుగు పాఠకులకు అందించారు.                      (ఇంకా వుంది)  
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  ఉగాది

చైతన్యం పాఠకులకు, ప్రేక్షకులకు 
ప్ల వ న్మ సంవతసిర ఉగాది శు-
భాకాంక్షలు. ఈ ఉగాది అందరికీ 
ఆరోగా్యని్న, ఐశ్వరా్యని్న, విజయా-
లను సమకూరాచేలని భగవం-
తుని ప్రారిథాస్త న్్నను. మకకులు, 
యూ రస,కొత్త 
 ఉగాది మన తెలుగువా-
ళ్ళ నూతన సంవతసిరమ. ఈ 
ఉగాది ఒఅందుగ తెలుగు 
లోగిళ్ళలో ఉగాది పచచేడి-
తో ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ 
ఉగాదితి ఎనో్న అనుభూతు-
లు, జ్ఞా పకాలు ఉన్్నయి న్కు. 
మా చిన్నపు్డు మా అమ్మ-
మ్మగారు ఈ ఉగాది పచచేడిని 
కొత్త మటిటి  కుండలో చ్స్వారు. 
ఈ ఉగాది పచచేడి షడ్రుచుల 
సమే్మళనం. దీనిని ఎలా తయా-
రుచ్స్్త రు అంటే మామిడిమ-

కకులు, చరుకు మకకులు, అర-
టిపండు మకకులు, వేపపువు్వ, 
కొత్త చింతపండు రసం, ఉపు్, 
పసపు, కారం. 
 ఈ స్జన్ లో కొత్త చింతపండు, 
కొత్త బల్లం వస్్త యి కాబటిటి  
చింతపండు రసంలో బల్లం 
మకకులు కలిపి మిగత్ పదారాథా -
లనీ్న కలిపి చ్దు, వగరు, పులుపు, 
ఉపు్, కారం మరియు తీపి - ఈ 
ఆరు రుచులతో ఈ పచచేడి-
ని తయారుచ్స్్త రు. జీవితంలో 
మనకు ఎదురయే్య రకరకాల 
అనుభవాల దా్వరా మనం చకకుని 
వ్యకి ్తత్వం గల మనుష్లుగా తీ-
రిచేదిదదాపడత్మని ఈ పచచేడి 
దా్వరా మనకు తెలియజ్స్రేమో!
 మా అమ్మమ్మ చ్స్ ఉగాది 
పచచేడి చుటుటి ప్రకకుల వారంత్ 
వచిచే అడిగి తీసకుని వళే్లవారు. 

ఉగాది రోజు నైవేదా్యలు పెటేటి  స్ం-
ప్రదాయం కూడా మనకు వుంది. 
ఎని్న పిండివంటలు చ్సిన్ 
మా మామయ్యలు మందుగా 
వేడివేడి అన్నంలో ఈ ఉగాది 
పచచేడిని వేసకుని తినేవారు. 
అవనీ్న తియ్యని జ్ఞా పకాలు న్కు. 
ఈ ఉగాదితో మీకూ ఇలాంటి 
ఎనో్న అనుభూతులు, జ్ఞా పకాలు 
ఉండే ఉంటాయి కదూ! 
మరోస్రి అందరికీ నూతన సం-
వతసిర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. 
నమస్్త,
భారతీ లకిష్మి  (సైెనిక్ పూరి)

                   భారతీ శర్మ

ఉగాది పాట 
డా. స్రవంతిఉగాదిని ఆహ్్వనిస్్త  డా. స్రవంతి 

గారు పాడిన పాట  విందామా? 

వీకిష్దాదా మా?

https://youtu.be/KhJ882bd3ac
https://youtu.be/zM5TzV66kOA
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1. మీ పాన్ కార్డు, ఆధార్ నంబరు లింక్ చ్శరా? లింక్ చ్యకపోతే, ఏప్రిల్ నుంచి ఫైెన్ చలి్ల ంచాలిసి వస్త ంది. 

పాన్, ఆధార్ లింక్ చ్యడానికి ఆఖరు తేదీ 31-3-2021. కానీ ఈ గడువును  30-6-2021 వరకు పొడిగించడమై-

నది.   

2. ఇటీవల ఎనిమిది ప్రభత్వ రంగ బా్యంకులి్న విల్నం చ్సి మూడు బా్యంకులుగా మారాచేరు. దీంతో ఏప్రిల్ 1 

నుంచి పాత బా్యంకులకు చందిన పాస్ బుక్సి, చక్ బుక్సి పనిచ్యవు. ఈ నిబంధనను కూడా ప్రభ్త్వం కొంచం 

సడలించి పాత చక్ బుకుకులను 30-6-2021 వరకు ఉపయోగించుకునే వసలుబాటు కలి్ంచారు. 

3. ఇన్ కమ్ టాక్సి  కొత్త స్్ల బ్ ప్రకారం పను్నలు చలి్ల ంచాలి. 

4. ఇకపైె  ఇన్ కమ్  టాక్సి  రిటర్్నస్ కోసం ప్రి -ఫిల్డు  ఫామ్సి రానున్్నయి. దీనివలన పను్న చలి్ల ంపుదారులు 

సలువుగా రిటర్్నస్ ఫైెల్ చ్యవచుచే. 

5. మారిచే 31 న ఎల్. టి. సి. స్కుమ్ లో ఇచిచేన మినహ్యింపులు మగుస్్త యి, ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఎలాంటి మిన-

హ్యింపులూ ఉండవు. 

6. ఇన్ కమ్  టాక్సి  రిటర్్నస్ ఫైెల్ చ్యనివారినుంచి  టి. డి. ఎస్. పైె ఎకుకువ రేటు వస్లు చ్యనున్్నరు. 

7. ఏప్రిల్ 1 తరా్వత 75 ఏళ్ల పైెన ఉన్నవారు ఆదాయపు పను్న (ఇన్ కమ్  టాక్సి)  రిటర్్నస్ ఫైెల్ చ్యాలిసిన 

అవసరం లేదు. ప్రభ్త్వం వారి పను్నలను బా్యంకులనే డిడక్టి చ్యమంటున్నది. 

8. కొత్త వేతన-కోడ్  ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలులోకి రాబోతున్నది. మొత్తంగా ఉద్్యగుల టేక్ - హోమ్  స్లరీ తగుగు -

తుంది. 

9. ఒక కంపెనీలో ఐదేళ్్ల  వరుసగా స్వలు అందించాక ఉద్్యగులకు గ్రాటు్యటీ లభిస్త ంది. 

10. ఏప్రిల్ 1 నుంచి టర్్మ ఇనూసిరన్సి రేటు్ల  పెరగనున్్నయి. 

11. టూరిజం ను ప్రమోట్ చ్యడం కోసం కేంద్ర ప్రభ్త్వం ఆల్ ఇండియా టూరిస్టి  పరి్మట్ ను అందిసో్త ంది. 

12. ఏప్రిల్ 1 నుంచి  టి. వి., రిఫ్రిజిరేటర్, ఏ.సి. ధరలు పెరగనున్్నయి. విడిభాగాల కొరతతో పాటు, ప్రభ్త్వం 

కసటిమ్సి దూ్యటీ పెంచడం లాంటి కారణాలతో వీటి ధరలు పెరగనున్్నయి.

ఏప్రిల్ నలనుంచి అమలులోకి రాబోతున్న        
                                       12 కొత్త నిబంధనలు

వి. నిర్మల 

https://youtu.be/43MGlGMldxI
https://youtu.be/DCG_DSIq9FM


  సినిమా అనే కానసిప్టి  పైె ‘న్ అభి-

ప్రాయాలను,ఆలోచనలను క్రమం 

తప్క ప్రతి నల ఎపిసోడ్సి రూపకంగా 

“చైతన్యం మాస పత్రికలో “ రాస్్త  

వస్త న్న కారణంగా..కొని్న సినీ గీత్ల 

సంగతులను కూడా అందు జోడిస్్త 

బావుంటుంది అనిపించి,ఆ ప్రయ-

త్నం చ్స్త న్్నను.

 *సినిమా పాటలు, సంగీతం మహ-

త్తర శకి ్తని కూడా కలిగి వుంటాయని 

‘అది ఒక న్నుడిగా’ అందరూ 

అనుకుంటూ వుంటారని తెలిసన్నదే. 

“యేడేచే చిన్న పిల్లలకి జోల పాటలు 

అయిన్, ఇతర పాటలు అయిన్ 

పాడి వినిపిస్్త చాలు హ్యిగా నిద్రపో-

త్రనీ,అన్రోగ్యంతో మంచం పటిటి న 

వారు సహితం సంగీత్ని్న వింటే లేచి 

కూరుచేంటారని,బండరాళ్లను కూడా 

కరిగించ గలుగుత్యనీ” సర్వత్రా వి-

దితమైన విషయమే.

  అంతే కాదు! ఈ కాలపు యువత 

హుష్రు అయిన పాటలకీ, మంచి 

బీట్ అందించ్ సంగీత్నికి ఎకుకువ 

మకుకువ చూపించిన్..చాలామంది 

పెదదా  వాళ్్ళ మాత్రం,పాత సినిమాల 

లోని“భావయుక ్తమైన్, సంగీత నృత్య 

ప్రాధాన్యమైన్, భకి ్త రసమైన, స్హి-

త్యపరమైన,మహిళా ప్రాధాన్యమై-

న్” వినసొంపైెన పాటల పట్ల  కూడా 

ఇప్టికీ అభిమానం చూపిస్్త నే 

ఉంటారు. 

  అలాగే! ఘంటస్ల, A.M రాజ్, 

P.ల్ల,జమన్ రాణీ,P.సశీల,S.

జ్నకీ, S.P.బాలసబ్రహ్మణ్యం వంటి 

ఎందరందరో గొప్ గొప్ గాయనీ, 

గాయకులు దశబాదా లకాలంగా ఎన్న-

నో్న శ్వ్యమైన పాటలు పాడి, ఇలా 

అభిమానులందరినీ ఎంతగానో మ-

పి్ంచగలిగారు అనడంలో ఏ మాత్రం 

అతిశయోకి ్త లేదు.

  ఇలా పాత సినిమా పాటలు,ఆ సం-

గీత్ని్న గురించి అంటుంటే న్కు 

ఒకటి గురు్త కొసో్త ంది! పూర్వకా-

లం ఇళ్లలో్ల  అందరూ రేడియోలో్ల  

సినీ గీత్లు వస్త ంటే, మానకుండా 

రోజూ వింటూండడం.. అలాగే, కొత్త 

సినిమాలు వస్త న్్నయి అనే వినికిడి 

అయితే చాలు దాని కధ పైెన, 

అందులోని పాటలపైెన్ తెలుసకో-

వడానికి ఎకుకువ ఆసకి ్త కనపరచేడం 

కూడా చ్స్వాళ్్ళ. ఇక,పండుగలు 

వాటి సందరా్న..ఇంట్ల ని పెదదావాళ్ళ 

అంగీకారం అయితే, ఊళ్్ళ “న్టకా-

లు,హరికథలు,బుర్కథలు వంటివి” 

పెదదా  ఎతు్త న జరిగే చోటుకి, సరదాకి 

కాస్పు వళి్ల  చూసిరావడం అన్నది 

చాలా మందికి ఒక కాలకేష్పమ, ఎం-

టర్టిన్మంట్ గా వుంటూ ఉండేవి.

 “పాత సినిమాలపైె” పూర్వకాలం-

లో జన్లకి వుండే ‘ఎంజ్యిమంట్ 

పరిసిథాతులు, ఆ విశేష్లను’ గురించి 

కొని్న సంగతులను కూడా రాసి, మీ 

మందు ఉంచాలనుకుంటున్్నను!

  ఎందుకంటే! అవి చదివే చాల మంది 

“అవును,అపు్డు అలా జరిగేది కదా, 

మనం అలాగే చ్స్వాళ్ళం కదా?” 

అనే ఎన్ననో్న జ్ఞా పకాలను,ఒకస్రి 

ఆత్్మవలోకనం చ్సకోవచ్చేమో అనే 

భావన కూడా న్కు కలుగుతోంది.

       ooooooooooooooooo

** పాఠకులకు,అనుకోకుండా“ఒక 

మనవి” చ్యాలిసివసో్త ంది:- ఇందా-

క,మీకు పైెన చపి్నటుటి ..

   సినిమాలపైె జన్లకి వుండే ‘ఆ 

ఇంట్రసటి ,సరదా సంగతులను’ రాస్ 

మందు..“ఇంపారటింట్ విషయం 

ఒకటి” మీకు తెలియ చ్యాలిసివ-

స్త ంది!  

                              (సశేషం)

సినిమా 
నండూరి సరోజ్దేవి

ఇంతకు-

మందు 

జరిగిన 

కథ తె-

లుసకో-

వాలను-

https://youtu.be/JFVahXzr6BM
https://youtu.be/kVuXomoF-cc


ఇంతకు-

మందు 

జరిగిన 

కథ తె-

లుసకో-

వాలను-




