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                                                            కరోన్ నిబంధనలు ఎవరికీ? 
                   మన దేశంలో ఒక పక్క కరోన్తో బాధ పడి ఎందరో ప్రాణాలు కోలోపోయారు. మరి కందరు తిండికి 
కూడా నోచుకోక రోడ్డ్ న పడాడ్ రు, పడ్తున్నారు. మరి కనినా కుటుంబాలలో కుటుంబ సభ్్యలను కోలోపోయి 
మానసిక బాధకు లోనై జీవచ్ఛవంలా బతుకుతున్నారు. ఇంక కందరు కోవిడ్ వచిచి తేరుకుని శరీరక శకి ్త 
నశంచి బలవంతంగా కలానినా వళలోదీసే వారు కూడా ఉన్నారు. 
    ఇంక దురదృష్ట  మేమంటే 'వైద్్య న్రాయణో హరిిః' అంటూ తమ ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా 
కరోన్ రోగులను కపాడడంలో 624 మంది (ఈ రోజుకి )తమ ప్రాణాలనే పణంగా పెట్్ట రు. ఇలా బలైెనవారి-
లో ఫ్ంట్ లైెన్ వర్కర్స్ గా  నరుస్లు,  పోలీసలు, మునిస్పాలిటీ వర్కర్స్ ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు. 
  ఇటువంటి పరిసిథాతులోలో  దేశం ఆరిధికంగానే కక ఎనోనా రకలుగా నష్ట పోతోంది. ప్రజలు కూడా బాధతో 
అయోమయంలో ఉన్నారనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అమెరిక నుండే కక పలు దేశలు మన 
దేశనికి వేకిస్న్ , వంటిలేటరులో  తో సహా పలు రకలుగా సహాయం అందిస్త న్నాయి. మన దేశంలో కూడా 
కందరు డబ్బుననా వారు పేదవారికి రక రకలుగా సహాయం అందిస్త న్నారు. అలాగే సేవా సంసథాలు ఎనోనా 
రకలుగా వారి సహాయానినా అందిస్త న్నారు. హోమియో, ఆయుర్వాదం వంటి మందులు కూడా ప్రజలకు 
ఉపయోగపడ్తున్నాయనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎవరికీ చేతనైన రీతిలో వారు సహాయానినా 
అందిస్త న్నారు. 
       అయితే ఇంక మన ప్రభ్తవా పరిపాలనలో అసమానతలు చోటుచేసకున్నాయని ప్రజలు వాపోతు 
న్నారు. ప్రభ్తవా ఉద్్యగుల, రాజకీయ పరిపాలకుల జీత్లు పెంచుకోవడంలో గానీ,  వారి సౌకరా్యల 
విషయంలో గాని కరోన్ నిబంధనలు వారికి పాటించవు, ఎంతో కష్ట పడి పని చేసే వారికి మాత్రమే కరోన్ 
కష్్ట లు చెబ్తుంది ప్రభ్తవాం అనేది కూడా ప్రభ్తవాం ఆలోచించ వలసిన అవసరం ఉంది అని కందరు 
ప్రజలు వాపోతున్నారు. 
   ఇదే అమెరికలో అయితే అందరికీ సమానంగా ఎపుపోడూ ఏదీ ఊరికే ఇవవాని ప్రభ్తవాం కూడా కరోన్ కష్ట  
కలంలో అందరికీ అకంట్లో  జమ చేసింది. ఎక్కడ ఎవరికి ఎంత అవసరమో, ఎక్కడ విదేశీయుల నుండి 
వీస్లకు, చదువులకు ఫీజులు తీసకోవాలో ముకు్కపండి వసూలు చేస్త ంది. అలాగే రీసరచ్ చేసి ఏదైన్ 
కని పెటి్ట న వారికి మిలియన్ డాలరలో డబ్బు ఇచిచిన్ అక్కడ ఎవవారు సంత్నికి వాడ్కోకుండా, మరలా 
ఇంక ఏదైన్ రీసరచ్ కి ఉపయోగ పడ్తుంది అని ఆ డబ్బును డొనేట్ చేస్్త రు. అలాగే 'లా' సి్రికు్ట గా పాటి-
స్్త రు. అక్కడ పెద్ద , చిననా, దేశం విదేశం , డబ్బు,పేదరికం తేడాలు లేవు. మన దేశంలో  ఇటువంటివి  అనీనా 
ఎందుకు పాటించ లేక పోతున్నాము? 
   ఇంత కరోన్ కష్ట  సమయంలో కూడా ఓ పక్క ప్రాణాలు కోలోపోతున్నా ఇంక ఆసపత్రుల దగ్గరనుండీ 
మందులు, ఆసపత్రులు అలా అనినా చోట్లో  డబ్బు పరమావధిగా ఎందుకు మోస్లు చేసి ప్రజల నుండి 
పీడించి మరీ డబ్బు వసూలు చేస్త న్నారు? మరో పక్క ప్రక్రుతి సహజంగా వచేచి మారుపోలతో వరా్ష  కలం 
మొదలైె , కరోన్ థర్డ్ వేవ్ గురించి హెచచిరికలు వస్త ంటే, ఇపపోటికైన్ మనలో మారుపో రావలసిన అవసరం 
లేదా?  విదేశలు మనకి ఏమిచాచియని చేతులు చాచే కన్నా మనకి ఉననా వాటితో మనం తెలివిగా ఎంత-
వరకు మనం కపాడ్కోగలుగుతున్నాం అనే విషయానినా మాత్రమే గ్రహించి, పాటించవలసిన అవసరం 
లేదా? 
      ఇకనైన్ మనం మారదాం. ఇపపోటికే ప్రకృతిని పాడ్ చేసకున్నాము . ఇపుపోడైన్ మన ఆరోగ్యం, మన 
జీవనం ప్రకృతి మీద ఆధారపడి మాత్రమే ఉందననా విషయానినా గురు్త పెటు్ట కుని ముఖ్యంగా వ్యవస్యానినా, 
చెటలో ను, నీటిని కపాడ్కుంటూ మనం జీవనం స్గిదా్ద ము. 



తీగవరపు శంతి

     అమెరిక, లండన్ వంటి కనినా దేశలు మన దేశ పౌరులకు రాక పోకలు నిషేధించింది ప్రస్త తం. 
అలాగే మన దేశీయులు అమెరికలో కందరు చాలా కలం నుండి వీస్ ఇబబుందులు పడ్తున్నా-
రు. గ్రీన్ కరుడ్ , సిటిజన్ షిప్ వగైరా వాటి కోసం చాలా టెన్షన్ పడ్తున్నారు. అటువంటి వారికందరికి 
బైడన్, కమలా హారిస్ ప్రభ్తవాం వచాచిక ఎంపాలో యిమెంట్ బ్స్డ్ వీస్ల బా్యక్ లాగ్ కిలోయర్ అయ్్య 
సూచనలు కనిపస్త న్నాయి. ఇపపోటివరకు ఇబబుందులు పడిన భారతీయులంత్, బైడన్ పాలనలో 
ఆనందంగా ఉన్నారనడంలో సందేహం లేదు.   
                                                                   *********             
      దేశనినా ఉకి్కరి బికి్కరి చేసిన కరోన్ వైరస్ సకండ్ వేవ్ ఉధృతి తగు్గ  ముఖం పడ్తోంది. ఈ 
మహమా్మరికి కళలోం వేయడమే లక్షంగా దేశమంత్ కనస్గుతుననా వా్యకిస్నేషన్ కు తోడ్ కేంద్ర రాష్ట్ర 
ప్రభ్త్వాలు తీసకుంటుననా పలు చర్యలు సత్ఫలిత్లిస్త న్నాయి.  
    ప్రధాని మోదీ హఠాతు్త గా ఓ ఆన్ లైెన్ సమావేశంలో ప్రత్యక్షమైె కంతమంది  సీబీఎస్ఈ విదా్య-
రుథా లను ప్రధాని మోదీ ఆశచిర్యంలో ముంచెత్్త రు. సీబీఎస్ఈ పరీక్షలు రదు్ద  చేసూ్త  కేంద్ర ప్రభ్తవాం 
తీసకుననా నిర్ణయం నేపథ్యంలో కేంద్ర విదా్య శఖ అక్తధ్వార్యంలో విదా్యరుథా లు , వారి తలిలో తండ్రులతో 
ఆన్ లైెన్ లో ఓ సమావేశం నిరవాహించారు. ప్రభ్తవా త్జా నిర్ణయంపైె అధికరులు వారి అభిప్రాయా-
లను తెలుసకుంటున్నారు. ఈ లోగా అనుకోకుండా ప్రధాని మోడీ ఆ సమావేశనికి హాజరై అందరీనా 
ఆశచిర్య పరిచారు. విదా్యరుథా లోలో  సూ్ఫరి ్త నింపేలా కదీ్ద  సేపు మాట్లో డారు. ప్రస్త త విపత్కర పరిసిథాతులలో 
పరీక్షలను రదు్ద  చేసినందుకు ప్రధానికి విదా్యరుథా లు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 
                                                         ***********
 చైెన్ సముద్రంలో చైెన్ అరాచకలు మలేషియా దాక వా్యపంచాయి. ఇపపోటి వరకు ఫిలిపీపోన్స్, ఇం-
డోనేషియా వంటి ప్రాంత్లకే పరిమితమైెంది. చైెన్ యుదధి విమాన్లు ఇష్్ట రాజ్యంగా వ్యవహ రిస్త ం-
డడంతో మలేషియా కూడా ఫైటర్ జట్ విమాన్లను రంగంలోకి దింప వాటిని తరమాలిస్ వచిచింది. 
ఈ ఘటనతో ఒక్కస్రి దకి్షణ చైెన్ సముద్రంలో ఉద్రిక ్త వాత్వరణం నలకంది. 
దకి్షణ చైెన్ సముద్రంలో ఫిలిపీపోన్స్, వియత్నాం, తైెవాన్, బ్రునై, మలేషియా వంటి దేశలున్నాయి 
అంతరాజా తీయ సముద్రజలాల చట్ట ం ప్రకరం తీరం నుంచి 12 న్టికల్ మైెళ్ళ వరకు మాత్రమే ఆయా 
దేశల తీర ప్రాంత్ల కిందకి వస్్త యి. చైెన్కు తనది అని చెపుపోకునే సముద్రంలో అతి తకు్కవ భాగమే 
దకు్కతుంది. కనీ డ్రాగన్ దకి్షణ చైెన్ సముద్రానేనా మింగేయాలనుకుంట్ంది. ఇక్కడ భారీగా చమురు 
నికే్షపాలుననాటులో  తేలింది . దీంతో వీటిని సంతం చేసకోవడం కోసం ఇక్కడి చాలా దీవులు తనవే అని 
చెబ్తోంది. వీటిలో స్్ట ర్ దీవులు కీలక మైెనవి. వీటిని దకి్కంచుకోవడానికి ఒక దీవిని కృత్రిమంగా 
తయారుచేసి, అక్కడ తన యుదధి విమాన్లను మోహరించింది. 
                                                                   *******
ప్రజలంత్ ఇంటి పటు్ట నే ఉండి, ప్రభ్తవాం విధించిన నియ-
మ నిబంధనలు పాటిసూ్త  అందరూ ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా 
ఉండాలని కోరుకుంటూ... 
                                                                                                                              
                                                                                                                                 

మీ ఎడిటర్,
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యోగరతోవా భోగరతోవా   -  

సంగరతోవా సంగ విహీనః                                                                                   

యస్య బరిహ్మణీ రమతేచిత్ం -నందత్ 

నందత్ నందతే్యవ. --  

భజగోవిందం లో శంకరులవారిశషు్య-

లు నిత్్య నందుడ్ చెపపోన శ్లో కం ఇది.  

బంధ సహితు డైన వాడ్ యోగికనే-

రడ్.చిత్తంలో భగవంతుని తలంచు 

కుంటూ కర ్తవ్య కర్మలను నిరవాహించాలి. 

 పరమాత్మ అనే పురుషునికి  ప్రవృతి్త, 

నివృతి్త అనే ఇరువురు భార్యలు.ప్రవృతి్త 

నైజం త్్యగం, నివృతి్త లోక  కళ్్యణంకో-

సం కర ్తవ్య కర్మలను నిరవారి ్తసూ్త  ఉంటుం 

ది. సంఘంలో ఉండి కూడా త్్యగరాజు,-

జయదేవుడ్, పోతన, వేమన,రామకృష్ణ  

పరమహంస, కబీరు, రామదాస,ము-

ననాగు వారు న్మ స్మరణతో ఆత్మ తతవాం 

లో లీనమైె ఉండేవారు. సంఘమునకు 

దూరంగా ఏహిమాల యా లోలో నో ,అడ-

వులోలో  నో ఉంటూ తపసస్ చేసకునే 

వారి వలలో  సంఘానికి ఏమీ ప్రయోజనం 

లేదు.మరి కందరు భకు్త ల వలె నటిసూ్త  

తమనే కక సమాజంలోని వారినీ మోసం 

చేస్త ంట్ రు. జప ధా్యన్లు రతనాసమా-

న్లు. వాటిని కనగల వారికే అమే్మ వారు 

చూపుత్ రు. సిథార చితు్త లగుటకు మూడ్ 

స్ధనలు ఉన్నాయి. 

 మొదటిది – మీనస్ధన -  మీనము 

అనగా చేప ,త్ను నీటిలోమాత్రమే 

జీవించ గలదు.నేలపైె బ్రతకలేదు. 

అలాగే ఏకంతంలో మాత్రమే కందరు 

స్ధన చేయ గలరు.దీనేనా మీన స్ధన 

అంట్రు. 

ఇహ రండవది మృగ స్ధన - మృగము 

అనగా పశువు, కేవలము భూమిపైెన 

మాత్రమే జీవించ గలదు .నీటిలో 

జీవించ లేదు. కందరు అలాగే పదిమం-

దిలో స్ధన చేయగలరు, ఏకంతంలో 

సంస్ర బాధ్యతలు స్ధన చేయనివవావు. 

ఇహ మూడవది కూర్మ స్ధన - కూర్మము 

అంటే త్బ్లు నీటిలోనూ బయట 

కూడా జీవించగలరు. దానివలె కందరు 

ఏకంతం లో నూ పదిమంది మధ్య 

గుంపులోనూ స్ధన చేయగల ఏకగ్రత 

కలిగి ఉంట్రు. సమచిత్తం పవిత్రమైెన 

ఏకగ్రతకు దారితీస్త ంది. అలాంటి 

ఏకగ్ర చిత్తంతో పవిత్ర విశవాసంతో స్ధన 

చేదా్ద ం. మనం సంఘంలో జీవిస్త న్నా 

దైవ విశవాస్నినా వదలరాదు. 

             ఇంద్రియ నిగ్రహంతో  సతస్ం-

గంలో ఏకగ్రతతో విననా విషయాలను 

హృదయంలో భద్రపరచుకుని , వాటిని 

మననం చేసకుంటూ చలించని 

చిత్తంతో భగవదను గ్రహానికి పాత్రు-

లమయ్్యలా ప్రవరి ్తంచాలి.విననావాటిని 

ఆచరించి నపుడే స్రధికత. మన బ్ఱ్ఱ   

రజకుని గృహం వంటిది .పూరవాక-

లం రజకులు ఊరి వారందరి బట్ట ల-

నూ తెచిచి, నది లేక చెఱువు వద్ద  ఉతికి 

ఆర్సి మూటకటి్ట  తెచిచి ఉంచి, జాగ్రత్తగా 

ఎవరివి వారికి గురు్త ంచుకుని అపపోగిస్్త -

డ్. చివరకు మూటకటి్ట న గుడడ్  ఒక్కటే 

తనది మిగులుతుంది. వంట చేసేపుపో-

డ్ పపుపో, కూర, చారు,పాయసం లోనూ 

గరిటె పెటి్ట  త్రిపుపోతుంట్ం ,కనీ ఆ 

గరిటెకు రుచి ఏమాత్రం తెలియదు. 

ఎడ్డెమనుష్్య డేమేరుగు ఎన్ని 

దినంబులు కూడి యండినన్                                                                                  

దొడడె గుణాఢ్్యనందుగల 

తోరపు వర్న లెల్ల ప్రఙ్ఞ బే                                                                                               

ర్పడ్ద వివేకి రీత్ ,రుచిపాక-
ము నాలుక గాకెఱంగునే   ?                                                                                       

తెడడెది కూరలో గలయ దిరిమ్మరు 

చండిన నైన భాస్కరా! - 

 అన్నాడ్ భాస్కరశతక కరుడ్ . మనం 

అలాకకూడదు. సతస్ంగములో విననా  వి-

షయాలను స్మరిసూ్త  స్ధనలో ఉంచాలి.

కలమునూ, జీవితమునూ పవిత్రం చే-

సకోవాలి.                               ..        

                    **** ఆదూరి.హైెమావతి

 హితోకు్త లు
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   ఏడ్గురు పేషేంటులో  హాసిపో-
టల్ కి వళ్లో రు. ఒకడ్ డిస్చిర్జా 
అయా్యడ్. మిగత్ ఆరుగురూ 
డిశచిర్జా కలేదు. వాళ్్ళ డాక్టర్ ని 
అడిగారు. 
"డాక్టర్ డాక్టర్ మేమెందుకు డి-
స్చిర్జా కలేదు?" అని. 
"మీకు జబ్బు తగ్గలేదు గనక" 
నవావాడ్ డాక్టర్. 
"ఎందుకు తగ్గలేదు?"
"హాసపోటలోలో  మంచాలు లేవు 
గనక"
"మంచాలకీ జబ్బుకీ సంబంధం 
ఏముందీ?"
"మంచం ఉనోనాడికే ఆకిస్జన్ 
ఇస్్త ం గనక"
:పోనీ మంచాలు మేమే తెచుచి-
కుంట్ం. అపుపోడూ?"
"మంచాలు తెచుచికున్నా ఆకిస్జన్ 
లేదు గనక"
"ఆకిస్జన్ ఎందుకు లేదూ?"
"కోట్లో ది చెటులో  కటే్ట శరు గనక 
.. తగిననినా పాలో ంటులో  లేవు గనక 
.. వుననావి తగినంత ఆకిస్జన్ 
సరఫరా చెయ్యటేలో దు గనక "
"ఆకిస్జన్ తెపపోంచవచుచిగా. 
ఎందుకు తెపపోంచలేదూ? గుండ్ 
సూదులనుంచి గుడారాల దాక, 
అపుపోల దగ్గరునాంచీ చెపుపోల దాక 
ఇతర దేశల మీద ఆధారపడ్-
తున్నాంగా ... ప్రాణవాయువుని 
ఎందుకు తెపపోంచరూ?"
"అవనీనా మా చేతులోలో  లేవు గనక 

... నిర్ణయాలు తీసకునేది వేర్-
వాళ్లో  గనక "
"మరి మీర్ం చేస్్త రూ?"
"బిలులో  వేస్్త ం"
"దేనికీ?"
 " ట్రీటె్మంటుకి"
"ట్రీటె్మంటు ఈ జబ్బుకి లేదంటు-
న్నారుగా?"
"అనేవాళ్్ళ అంట్రు. 
మాకందుకూ?" 
"మరి?"
"ట్రీటె్మంటు ఇస్త న్నాంగా!"

"ఏమిచాచిరూ? ఫలాన్ ట్బలో టూలో  
ఫలాన్ ఇంజక్షనూ అవి జబ్బుని 
తగి్గంచలేవని ప్రపంచం కోడై 
కూసూ్త  ఉందిగా?"
"కోళ్లో  కూస్్త యి. కూయడం కోళలో 
అలవాటు. వైదు్యలు కూయరు. 

 చేపా  ... చేపా 
భ్వనచంద్ర

వైద్యం చేస్్త రు"
"అదే ఏ వైద్యం?"
"తీసకోవలసిన జాగ్రత్తలు 
చెపాపోం. ఇంట్లో నూ బయట్ 
మీరలాగూ ఆ జాగ్రత్తలు 
తీసకోరు గనక మేము దగ్గరుం-
డి మరీ మీరు ఆ జాగ్రత్తలు తీస-
కునేలా చేస్్త ం. అందుకే చక్కని, 
సరసమైెన బిలులో లు వేస్్త ం"
"జబ్బు తగ్గకపోతే? మందే లేన-

పుపోడ్ తగే్గదలా?"
"క్ంద వుననాది వైదు్యడ్. 
పైెనుండేది న్రాయణుడ్. 
ఇక్కడ వైదు్యడి వలలో  కకపొతే, 
పైెవాడి వలలో  ఖచిచితంగా 
అవుతుంది"
"అంటే?"
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"అదే!"
""అవునూ... మా ఏడ్గురిలో 
ఒకడినా వున్నా డిశచిరిజా చేశరుగా. 
మాకు మంచాలూ ఇవవాక డిశచిర్జా 
చేయక త్రిశంకు సవార్గంలో పడ-
య్యటం ధర్మమేన్?"
"వాడికి జబ్బు వుంది గనక 
వంటనే పంపేశము. లేకపోతే 
మాకంటుకుంటుంది. మీకసలు 
జబ్బులేదు. అందుకే మీకు 
మంచాలేలోని వారుడ్ లో 'సరికత్త 
వేరియంట్' పేరుపెటి్ట  దరాజా గా 
ఉంచుతున్నాం"
"మరి మాకు మోక్షమెపుపోడూ? 
అదే డిశచిర్జా ఎపుపోడూ?"
"ప్రజలోలో  పూరి ్తగా జబ్బు తగి్గనపుపో-
డ్. ఆకిస్జనూ, మంచాలూ, ఇం-
జక్షనూలో , వంటిలేటరూలో  కుపపోలు 
కుపపోలుగా దొరుకుతూ, బాలో క్ లో 
అమ్మడం పూరి ్తగా ఆగిపోయిన-
పుపోడ్!"
"అన్్యయం కదూ?"
"అన్్యయం ఏముందీ? అనీనా 
తెలిసీ మీరు ఎలక్షను ఊర్గింపు-
లోలో నూ, వైను ష్పుల ముందరా, 
సినిమా హాలు ముందరా, విజ-
యోతస్వాలోలో నూ, కూరగాయల 
దగ్గరా, కిరాణాష్పుల దగ్గరా, 
బస్్ట పులోలో  ఇష్ట ం వచిచినపుపోడ్ 
గొర్రెలు మూగినటులో గా మూగడం-
లేదూ? అది అన్్యయం కదా? 
మనిషికీ మనిషికీ మధ్య దూరం 
పాటించమంటే ఒకడి నతి్తన 
మరొకడ్ ఎకి్క కపాల నృత్యం 
చేస్త న్నారు. పెళ్్ళళ్ళకి మూగొదు్ద -
రా అంటే వింటున్నారా? 'ముకు్క 
గంత'ని వాడ్తున్నారా? గీసిన 

ఒకే టైెము చూపంచినటు్ట , వీరు 
వారినీ, వారు వీరినీ సమాం-
తరంగా నిందిసూ్త నే వుంట్రు 
తపపో ఇద్దరూ కలిసి ఏ సంయుక ్త 
నిర్ణయమూ తీసకోరు. భగవం-
తుడ్ భేదాలోలో నే వుంట్డని వారి 
ప్రగాఢ నమ్మకం. వీరు చెయ్యలే-
దని వారూ, అసలు నిర్ణయాలు 
వాళ్్ళ చేయాలని వీరూ ముపుపో 
తొలిగిపోయ్దాక తపుపోలెనునా-
తూనే  వుంట్రు."
"అయితే?"
"ముపుపో తొలిగిపోయాక, యీ 
విజయం మావలలోనే అంటే మా-
వలలోనే అని ఇద్దరూ జబబులు చరు-
చుకుంట్రు. పత్రికలోలో  టీవీలోలో  
ర్డియోలోలో  సభలోలో  అవిశ్ం-
తంగా ఘోషిస్్త రు. ఎవరు చే-
యించుకుననా భ్జకీరు్త లినా వార్ 
తగిలించుకుని మహోత్స్హంగా 
'ఇలానే ముందుకు పోదాం' అని 
ప్రజలకి పలుపులిస్్త రు."
"అపపోటిదాక?"
"అంటే ఎపపోటిదాక  అన్? 
ముందే చెపాపోగా! ఆ ముంద-
రుననా మంచికలం వచేచిదాక 
కడ్పులో ట్బలో ట్ కరకు్కం-
డా మీరు బిలులో లు కడ్తూ 
వుండండి. మేము బిలులో లు 
వేసూ్త నే వుంట్ము. హాయిగా 
ఇలా ముందుకి పోతూనేవుం-
దాం"
  ఇక చెపేపోదేముందీ .... చేసేదే-
ముందీ!
   బై 
 మీ భ్వనచంద్ర          
 

గీతలనినాంటినీ దాటుతూ, ఫ-
నిస్ంగుల మీద నించి దూకేసూ్త , 
టీకల కోసం తోసకుంటూ ప్రవ-
రి ్తసే ్త తపుపోలేదు గానీ, ,మిమ్మలినా 
హాసిపోటలోలో  కూచోబటి్ట  ఇంచక్క 
బిలులో  వేస్త ంటే తపపోంట్రా? 
అన్్యయం అంట్రా?" ఒక్క 
దులుపు దులిపాడ్ డాక్టరు. 
  "పోనీ ప్రజలోలో  జబ్బు తగి్గ  మేము 
బయటపడే రోజు ఎపుపోడో చెపపో-
గలవా?" అడిగారు ఆరుగురూ 
దీనంగా. "ఓరి పచిచివాడా... 
లోకంలో ఆ విషయం తెలిసిందీ 
తెలిసేదీ కేవలం రాజకీయ న్-
యకులకి మాత్రమే. వారపుపోడ్ ఏ 
నిర్ణయం తీసకుంట్రో ఆఖరికి 
వారిని పుటి్ట ంచిన భగవంతుడికి 
కూడా తెలీదు. మాబోటి వాళలోకేం 
తెలుస్త ందీ?"
"అంటే?"
"ఎననాటికీ రైలు పట్్ట లు కలవ-
నటు్ట , ఏ రండ్ గడియారాలూ 
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ఎలెక్రి న్

     క్ష ంతువు బీజము

        విశవాపతి వృక్షశస్తంలో తన 
యిరవై న్లుగో సంవతస్రంలో-
నే మార్గదర్శకుల నిర్్దశ ప్రమేయం 
అతిగా లేకుండా, సవాయంగా సి-
దాధి ంతవా్యసం రాసి నికరైసైన, 
గౌరవనీయమైెన ప.హెచ్.డి 
సంపాదించిన వంటనే, అమరా-
వతిలోని న్గారుజా న ప్రభ్తవా కళ్-
శలలో ఉపన్్యసకుడిగా చేరాడ్. 
మూడేళలోలో తన జన్మసథాలమైెన వి-
శఖపటనాంలోని కృష్్ణ  ప్రభ్తవా కళ్-
శలకి బదిలీ అయింది. ఇటీవల 
బా్యంకులు ఇంథన వాహన్ల 
కనుగోలుకి నలసరి జీతగాళ్ళకి 
సలువుగా ఋణాలివవాడంతో, ప్రతి 
వ్యకి ్త వదా్ద  సూ్కటర్ వా్యమోహం తగి్గ   
మోట్ర్ సైకిలు కనబడ్తోంటే, వి-
శవాపతికి దివాచక్రవాహనం లేదా అని 
అనిపంచవచుచి. ఉండేది. మూ-
డేళలోక్తం ఉద్్యగంలో చేరిన రండో 
నలలోనే ఋణం తీసకని వస్పో 
సూ్కటర్ కన్నాడ్. ఇపుపోడ్ బదిలీ 
కవడంతో, సూ్కటరినా  తను పనిచే-
సిన కలేజీలోని ఓ లా్యబ్ అటెండ-
రి్క అతితకు్కవ ధరలో ఇచేచిశడ్. 
విశఖ వళ్్ళన తరావాత  కత్త హోండా 
మోట్ర్ సైకిల్ కనుకో్కవచచిని 
అనుకన్నాడ్. బ్రహ్మచారి కబటి్ట  
మూటలు కటి్ట  లారీలకకి్కంచేవారి 
ప్రమేయం లేకుండానే, కేవలం 
రండ్ సూ్యట్ కేసలతో రత్నాచ-
ల్ లో ఉదయం ఆరింటికి ఎకి్క, 
పననాండింటికలాలో  విశఖ చేరుక-

వయస మీదకచిచిన్ జుటు్ట ని న-
రవనీయని ఆచార్య కళ్వతి అనే 
మహిళ. రంగులద్దడంలో బహు 
నేరపోరి. 
 “ఏమయా్య విశవాపతీ! ఇతరత్రా 
కకుండా, కేవలం న్ వయసని  
మాత్రమే ఓ అధికరంగా లేక 
స్కుగా తీసకని నినునా ఏకవచ-
నంలో సంబోధిస్త న్నాను, ఏమీ 
అనుకోవదు్ద  మరి!” అందావిడ, వి-
శవాపతి కలేజీలో చేరినపుపోడ్. అలా 
కళ్వతి ఏకవచన సంబోధనకి- 
అన్్యపదేశంగా తనకుననా రండ్ 
ఆచార్య పట్్ట లూ, పాతికసంవ-
తస్రాల పైెచిలుకు అనుభవమూ 
కవననా ముసగు మాట.  
“పరావాలేదు మేడమ్! నేను మీకంటే 
చాలా చిననావాణ్్ణ. ఆశీరవాదించండి,” 
అన్నాడ్ విశవాపతి  కస్త కళ్వతి 
కళ్ళ వైపు వంగి, ఉత్తరాది సంస్్క-
రంతో నమస్్కరం చేసూ్త .
విశవాపతికి మొదటిరోజు కలో సలోనే, 
పాఠం బాగా చెపా్త డననా మాట వచేచి-
సింది. రండ్ నలలోలో  అదే ఖ్్యతి 
ససిథారపడిపోయింది. కళ్వతి వి-
శవాపతికి తన కలో సలు కూడా అంట-
కట్ట డం మొదలు పెటి్ట ంది. “విశవాం! 
చాలాకలం తరావాత లండన్ నుంచి 
మా చెలిలో వస్త ంది..కందులపాలెం 
నుంచి న్ సేనాహితురాలొస్త ంది...
భీముని పటనాం మా మనవడి పు-
టి్ట నరోజుకి వళ్్ళలి....నీ కలో సల 
కోసం విదా్యరుథా లందరూ ఎదురు 

న్నాడ్. తన 27 ఏళలో వయసతో 
దరాజా గా విశఖలో అడ్గు పెట్్ట డ్. 
ఆట్ ఎకి్క సీతమ్మధారలోనీ  తమ 
యింటికి వళ్్ళడ్.   
 “ఒంటిగా వళ్్ళ ఒంటిగా తిరిగొచాచి-
వ్, మా న్యనే! నీ కోసం బోలెడ్ 
సంబంధాలొస్త న్నాయి.  నీ అమా్మ-
న్ననాలు ఏ సమాధానమూ చెపపో-
లేక, నువివాంక వివాహానికి ఒపుపో-
కోవటలేలోదనే ఓ కుంటిస్కు చెపపో 
తపపోంచుకంటున్నారు. నీ మేన-
మామలిద్దరూ నస పెటే్ట స్త న్నారు.  
తవారగా ఓ ఇంటివాడవైపోతే న్ ము-
నిమనవడికి నీ త్త పేరు పెటి్ట ంచి 
మరీ పోత్ను!” అంది న్యనమ్మ 
సంతోషపడిపోతూ. 
అత్తగారి మాటలోని విరుపు విశవాపతి 
తలిలో  వసమతికి సూటిగా తగిలింది. 
ఎందుచేతనంటే విశవాపతి పత్-
మహుడి పేరు గౌరీపతి. ఆపేరు 
పెట్ట కుండా వసమతి తన తండ్రి 
విశవాపతి పేరు  పెటే్ట వరకూ భర ్తని 
లోగుటు్ట గా వేధించుకు తినేసింది. 
దానికి ఆమె చెపపోన బలీయమైెన 
కరణం-తండ్రి తన పేరిట రండ-
కరాల భూమి రాయడమే. విశవాపతి 
తండ్రి చలపతి సిథారాసి్తతో అడ్గు-
పెటి్ట న భార్య పటు్ట దలకి  తలవం-
చక తపపోలేదు.  
ఓ మంచిరోజు చూసకని విశవాపతి 
విశఖకలేజీ వృక్షశస్త విభాగంలో 
చేరినటులో  సంతకం చేశడ్. ఆ వి-
భాగానికి అధిపతి ఏభైయ్యయిదేళలో 
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చూస్త న్నారనుకో! నేను  ప్రినిస్పా-
ల్ గారి చేత మాటలు పడకుండా 
న్ కలో సలు కస్త తీసకో!” అని 
అధికరపూరవాకమైెన అభ్యరథాన-
లు చేసి, మెరమచుచి మాటలు 
చెపపో, లౌక్యం చూప  విశవాపతిని ఓ 
మోస్తరు అదుపులో ఉంచుకంది. 
బాగా పనిచేసే మెత్తటి వాళలోకి 
బహుమానం మరింత పనేనననాది 
తిరుగులేని సత్యం.                             
   ఆ సరికి, విశవాపతి ముందు 
బంచీల మీద కూరుచినే అమా్మ-
యిల మనసలు ద్చుకోస్గా-
డ్. ఇద్దరు ముగు్గ రు ధీరయు-
వతులు తమలో త్ము పందేలు 
వేసకని, తమ రికరుడ్  పుస్తకలోలో  
ప్రేమలేఖలు పెట్్ట రు. ఇటువంటి 
ఉదంత్లు స్ధారణంగా జరిగేవే. 
లేబొర్టరీ అటెండరు మాలాశ్రీ 
కళ్వతికి నమి్మనబంటు. విదా్య-
రుథా లు ఇచిచిన రికరుడ్ లను పేజీలు 
తిపపో, ఇటువంటి ఉత్తరాలినా కళ్-
వతికి అందజేసేది. కళ్వతి ఆయా 
విదా్యరీథా, విదా్యరిథాలను సనినాతంగా 
మందలించేది. మాలాశ్రీ ఈ మారూ 
అదే పని చేసింది. కళ్వతి ఆలోచ-
నలో పడింది. 
    మరో నలరోజులోలో  కడప ప్రభ్తవా 
కళ్శలలో పనిచేస్త ననా నీలావతి 
అనే డిమాన్ సే్రిటర్ బదిలీ మీద 
విశఖపటనాం వచిచి కృష్్ణ  కలేజీలో  
చేరింది. ఆమెదీ వృక్షశస్తమే. చా-
మనచాయలో ఉన్నా, పోతపో-
సిన నిండైన కంస్యవిగ్రహంలా 
బిగువులు సడలని కట్్ట చేచి రూపం. 
ఆమె మగ విదా్యరుథా లను అయ-
స్్కంతంలా ఆకరి్షంచడం మొదలు 
పెటి్ట ంది. నీలావతి సగసలినా చూసి 
అమా్మయిలూ, స్ఫరద్రూప అయిన 

విశవాపతిని చూసి అబాబుయిలూ 
మనసలోలో  అసూయలు పెంచుకో-
న్రంభించారు. 
    ఓ రోజు కళ్వతి తన పుటి్ట న-
రోజు సందర్ంగా ఇంట్లో  ఏరాపో-
టుచేసిన విందుకు తన విభా-
గంలోని స్్ట ఫ్ మెంబరలోనందరినీ 
పలిచింది. కళ్వతి భర ్త మంగపతి 
బహు చతురుడ్. ఆయన పదవీ 
విరమణ చేసిన ప్రినిస్పాల్.  రండ్ 
పెగు్గ లు బయటి వరండాలో 
బిగించి, లోపలికి వచాచిడ్. ఆ 
మాట్ ఈ మాట్ మాట్లో డ్-
తూ, “ఏమోయ్ కళ్! నీ సక్షన్ లో 
అందమైెన జంటలు వచిచి చే-
రుతున్నారు. విదా్యరుథా ల హాజరీ 
ఎంత శతం పెరిగింద్ గణాంకలు 
తీశవా?” అన్నాడ్. 
      హాలోలో ఉననా అందరికళ్్ళ వి-
శవాపతి వైపూ, నీలావతి వైపూ టీవీ 
ప్రస్రవాహినుల ధారావాహికలోలో ని 
పాత్రల విస్్ఫరిత నేత్రాలవలె  తిరిగి 
తిరిగి, వారిద్దరి మనసలోలో నూ ప్రేమ 
బీజాలు న్టేశయి. మరానాటి స్-
యంత్రానికలాలో  ఇటీవలి కలంలో 
వారా్తప్రపంచం తనిష్క-సభాoశుల 
ప్రేమోదంత, వివాహపు వార ్తల-
ను వదజలిలో నటులో గా, ఊహాగాన్-
లు కలేజీ అంత్ వా్యపంచేశయి. 
ట్లీవుడ్ హీరో కోలీవుడ్ హీరోయినినా 
ప్రేమించి మాలీ్దవులలో పెళ్లోచేస-
కంటే, ఆ వార ్త విననా అభిమానులు 
చందాలేసకని మునగపాడ్లో 
టపాసలు కలేచి రోజులు మరి.  
విదా్యరుథా లు ఆ రోజుకోసం ఎదురు-
చూడ స్గారు. 
“అయిన ముద్ర ఎలాగూ పడింది 
సర్! సంద్రమంటే ఏమో తెలియని 
కడప జిలాలో  వాసిని. కస్త అలా కై-

లాసగిరి పైెనుంచి చూసి వదా్ద ం” 
అంది ఓ రోజున నీలావతి. విశవా-
పతి కదనలేకపోయాడ్. అపపో-
టికింక మోట్ర్ బైకు కనలేదు. 
అందుకని కైలాసగిరి  దిగువ-
వరకూ ఆట్లో వళ్్ళ, అటుపైెన 
కండపైెకి కేబ్ల్ కరులో వళ్లో రు. 
అలా అలా మొదలైెన నీలావతీ వి-
శవాపతుల హుష్రు విహారాలు రా-
మకృష్ణ సముద్రతీరాన ఇసకలో  
నిలబటి్ట న జలాంతరా్గ మి వద్దకు, 
విశఖలోని మహాదుకణ సము-
దాయాలకీ, బహుళ తెరల చలన-
చిత్ర మందిరాలకీ విస్తరించాయి. 
దశపలాలో  హోటలోలో  టిఫినులో  చేసూ్త  
చాలామంది విదా్యరుథా ల కళ్ళలో 
పడాడ్ రు. వారిద్దరూ ప్రేమికులననా 
సమాచారం బలపడిపోయింది 
   ఓ రోజు కళ్వతి విశవాపతిని తమ 
ఇంట రాత్రి భోజన్నికి పలిచింది. 
కళ్వతి భర ్త మంగపతి, భోజన్ల 
బలలోదగ్గర నీలావతిని గురించి 
కనినా వివరాలు చెపాపోడ్. చెపాపోడ్ 
అనడం కంటే, కళ్వతి చెపపోం-
చింది అనడం సబ్వు. “ఆమె 
ఇరవై సంవతస్రాలకి బి.ఎసిస్. 
పా్యసైంది. కలేజీ లో చిననా ఉద్్య-
గంలో చేరింది. పైె చదువులకు, 
వివాహ కలయాపనకు  ఇష్ట ం లేని 
తలిలో దండ్రులు వివాహం చేసేశరు. 
అతి్తంట్లో  అడ్గు పెడో్తనే ఆరళ్్ళ 
ప్రారంభమైెయా్యయి. ఏడాది దాటే-
సరికి  పండంటి కూతురు పుటి్ట ంది. 
అయిన్ భరా్త , అత్తమామల తీరు 
ఏమాత్రం మారలేదు. కూతురినా 
కననాందుకు ఆడిపోసకున్నారు. 
నీలావతి భర ్త కూతురననా జాలి కూడా 
లేకుండా పాపని దగ్గరకు రానిచేచి-
వాడ్ కదు. ఏ చిననావంక దొరికిన్ 
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డొంకలు పీకి, హదు్ద లు మీరి నీ-
లావతిని  అవమానం చేశరు. 
విసగతి్త విడాకులు తీసకంది. 
కూతురుతో సహా తలిలో దండ్రుల 
పంచన చేరింది. నువువా నీలావతి-
ని వివాహం చేసకంటే సమాజం 
హరి్షస్త ంది. నీలావతితో న్ శ్రీమతి 
మాట్లో డింది. ఆమె వివాహానికి 
సముఖంగానే ఉంది. మీరు ప్రే-
మించుకన్నారని కలేజీ అంత్ 
కోడై కూస్త ంది. ఆ కోడిఅరుపు-
లినా కోయిలరాగాలాలో  మారుచికనే 
ఇది మీ యిద్దరి చేతులోలో నే ఉంది. 
ఏమంట్వ్?” అని ముగించాడ్. 
విశవాపతి ఒక అయిదు నిముష్ల 
పాటు సమాధానమివవాక, విశఖ 
బిరా్యనీ తింటూ  ఆలోచించి 
అన్నాడ్. “మంగపతిగారూ! మీర్ 
ముందస్త గా తెలిస, తెలియకో 
ఓ ప్రేమోద్వనకు  అంకురా-
రపోణ చేసేశరు. అయితే నీలావతి 
న్తో తనని గురించి ఏమీ చె-
పపోలేదు. ఏద్ కలిసి తిరగడమే 
తపపోంచి, ఒకరి ప్రేమను మరొకరం 
మౌఖికంగా వ్యక ్తం చెయ్యడం జర-
గలేదు. మీరిపుపోడామె దీనగాథని 
చెబో్త ంటే ద్రవరూపంలో ఉననా న్ 
ప్రేమ ఈ క్షణంలోనే ఘనీభవిం-
చినటలో నిపస్త ంది. అయితే ఒక్క 
సహాయం చెయా్యలి. మీరిద్దరూ న్ 
తలిలో దండ్రులతో మాట్లో డి ఈ వివా-
హానికి ఒపపోంచండి. మా న్ననా సం-
స్్కరవాది. సలువుగా ఒపుపోకం-
ట్డ్. మా న్యనమ్మ న్ మాట 
కదనదు. అయితే పాప పేరుమ-
టు్ట కు మా న్యనమ్మ పేరుకి మా-
రిపోంచాలి! అననాటు్ట  మరొక్క సంగతి. 
మా అమ్మతరపు బంధువులందరూ 
ఛందసతత్్త ం కలిగినవారు.  న్ 

మేనమామలకిద్దరికీ వివాహవయ-
స్కలైెన  కూతుళ్్ళన్నారు. వాళ్్ళ 
బంధుత్వాల పేరిట మా అమ్మ మీద 
మనోవైజా్ఞ నికమైెన ఒతి్తళ్్ళ తీసకు-
వచిచి పేచీలు పెట్్ట చుచి. అందుకని 
బ్రాహ్మడ్ పెటి్ట న ముహూరా్తనికి రి-
జిస్్రి ర్ ఆఫీసకు వళ్్ళ పెళ్లో  చేసే-
సకంటే, తరావాత ఎవర్ం ఏడ్చిక-
న్నా పరావాలేదు!” 
  “నీలావతి తరఫున కూడా 
ఇటువంటి సమస్య రావొచుచి. 
అయిపోయిన పెళ్్ళకి చట్ట  వాయి-
దా్యలెందుకననాటులో గా నీవననామాట 
సబ్వుగానే ఉంది. మేం దగ్గరుం-
డి స్కి్ష సంతకలు చేస్్త ం,” అని 
భరోస్ యిచాచిరు కళ్వతీ, మంగ-
పతులు.  
   మంగపతీ, కళ్వతులు వళ్్ళ 
చలపతీ, వసమతిలతో మాట్లో -
డారు. అటే్ట  బటు్ట పోకుండా వాళ్్ళ 
తమ సమ్మతి తెలియజేశరు. 
ముహూర ్తం కుదిరిన రోజున పద-
కండింటి కలాలో  ఇరువైపులవారూ 
రిజిస్్రి ర్ ఆఫీస చేరారు. అందరూ 
కలిసి పదిమంది  లోపే. ముంద-
స్త గా  ఓ గుమాస్్త  హాలోలో కి వచిచి, 
ఆరోజు వివాహం చేసకోదలచిన 
మొత్తం అయిదు జంటలకి ఫా-
రాలిచిచి పూరి ్త చేయమన్నాడ్. 
ఒకో్క జంటకీ అయిదారుగురు 
గుంపు ఉంది. ఆ జంటలోలో  రండ్ 
జంటలు లేచిపోయిన బాపతు. 
రండ్ జంటలు పేదలు. ఖరుచిలు 
భరించలేక ఈ మార్గం ఎనునాకన్నా-
రు.    తరావాత ఒక్కక్క జంట్ తమ 
గుంపుతో లోపలికి సంతోషంగా 
వళ్్ళ, రిజిస్్రి రువారి ముందు 
సంతకలూ అవీ చేసి, దంపతు-
లైెనటులో  ధ్రువపత్రంతో మరింత 

ఆనందంగా తిరిగి బయటకి 
వచిచింది. విశవాపతి పలుపు ఆఖరిగా 
వచిచింది. విశవాపతి, అతని  తలిలో -
దండ్రులూ, నీలావతి, ఆమె తలిలో  
దండ్రులూ, కళ్వతి మంగపతి-
లూ, మాలాశ్రీ  లోపలికి వళ్లో రు. 
నీలావతి తలిలో  వేదవతి చంకలో 
ఉననా అయిదేళ్ళ పాప గింజుకంటూ 
కిందకి దిగి, “న్న్నా!” అంటూ, 
పరిగతు్త కు వళ్్ళ మేర్జ్ రిజిస్్రి -
ర్ ఒడికకి్క, మెడచుటూ్ట  చేతులు 
వేసి ఏడవస్గింది. “ఎలా ఉన్నావ-
మా్మ బిడాడ్ ?”అంటూ రిజిస్్రి ర్ పాప 
బ్గ్గలమీద ముదు్ద లు కురిపంచ 
స్గాడ్. 
     కళ్వతి మొహం కళ్విహీనమైెం-
ది. నీలావతి బిత్తరపోయి చూసింది. 
ఆ తండ్రీ కూతుళలో అనురాగబంధం 
కళ్్ళరా చూసిన విశవాపతికి కళ్వతీ, 
మంగపతుల కటు్ట కథనం కట్్ట -
చిచినటులో  కనబడింది. కననాతలిలో  పే-
గుబంధమెంత బలీయమైెనద్నననా 
సహజ స్మాజికచిత్రణ వనుక, 
కననాతండ్రి బీజబంధం కూడా అంతే 
బలీయంగా ఉంటుందని విశవాపతి 
గ్రహించాడ్. కళ్వతి నలలోరంగు 
జుటు్ట లాంటి నిజంలోంచి తెలలో-
వంట్రుకలాంటి కలలో  కనబడింది. 
నీలావతి విడాకుల కథనం వనుక 
మర్దైన్ బలీయమైెన కరణం 
ఉండి తీరాలనిపంచింది.     
     విశవాపతి మౌనంగా వనుదిరిగా-
డ్. లోపలినుంచి పాప కిలకిలలు 
వినవసూ్త నే ఉన్నాయి. 
                        *** 
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వేదులానవాయు పలుకు -3 

వేదుల సబ్రహ్మణ్యం

                                                             
 ఇంతి నంతగా పొగడిన నంత మేలు
కోరి వాదన కనితెచుచి కనగ రాదు 
కరివితో తన తలగోకుకనుట తపుపో  
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు    61 
 

భర ్త కటి్ట న త్ళ్ని భద్ర పరచి
‘బాంకు లాకరు’ నందుంచు భాగ్యమునకు
లాకరంతగ నోచెనో మోకరిలిలో  ! 
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు   62 
 

బాంకు ‘లాకర’ నీదిగా భాగ్యమనగ !
పసిడి మేలిమి ‘బిస్కటులో ’ మిసిమి గొలిపో   
నగల గుట్ట లు నీకుకి్ష సగస పెంచు  
తెలుపు నలుపను భేదము తెలియకుననా    
నోటలో  కట్ట లు కుకి్కన నొచుచి కనున
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు   63 
 

పరుల శలో ఘంచి తనవారి పరిహసించి 
చులకనగ మాటలాడ్ట సంపు కదు
మెచచిదగువారి నపుడైన మెచచిదగును
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు   64 
 

మూఢ నమ్మక మది యెలలో  ముదిరిపోయి      
మలినమైె బ్దిధియింకను మందగింప
చేయు పనులందు విజ్ఞత మాయ మగును
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు   65 
 

సూ్ఫరి ్త నిచెచిడి వా్యఖ్యలు, సూకి ్తసధలు
స్మరస్యముతో నిండి సరస మొపపో 
సదు్గ ణము్మలు పెంపొంద స్యపడ్ను 
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు    66 
 

మంచి చేసిన వానికి మంచి చేసి
చెడ్ను చేసడ్ వానికి జెపుపోట్పుపో
ఇద్దరకు కలు్గ  మేలపుపో డలలోవేళ
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు    67 
 

ఆది మధా్యంత రహితుడౌ హరిని దలచి 
మదిని తిరముగ నిలిపోన ముదము గలుగు   
భకి ్తతో గొలిచి ధా్యనింప ముకి ్త కలుగు
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు      
                                                                      68

పూరవా జన్మల జేసిన ఫుణ్య ఫలము
సజజానుల సహవాసము సహకరించి 
మనిషి సంస్్కరవంతుడై మనగ నేరుచి 
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు     69 
 

శవుడ విషు్ణ వు విషు్ణ వే శవుడ్ కగ
ఒకరు మరియొక రూపమైె యుండి విశవా
మందు నలలోర బ్రోచుచు నుందురపుడ్
వేదులానవాయు పలుకు సమో్మదమొలుకు    70 
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపెది్ద  వంకట మురళీ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమైె నది.కని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కది్దమందికి మాత్రమే తెలుస.   
                స్్కందపురాణాంతర్గతమైెన జగన్నాధ కే్షత్ర మాహాత్్త యానినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నల అందిస్త న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోక్ష నినా పొందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

      

                                                                     28 వ అధా్యయం 

                                                               జైెమిని ఋషి సంవాదం

                                                              (బ్రహ్మ నృసింహుని స్త తించుట)

         బ్రహా్మది దేవతలు నీలాచల పరవాతంనుండి బయలుదేరారు. మంత్ర మహిమ వలన నృసింహుడ్ 
ఉగ్ర రూపంలో ప్రత్యక్షమయా్యడ్. స్వామి రూపానినా చూసి ప్రదు్యమానాదులు నిశ్చిషు్ట లయా్యరు.

     “తండ్రి! ఇపుపోడ్ స్వామి ఉగ్రరూపంలో ఎందుకు ప్రత్యక్షమయా్యరు?ఈ రూపం భయానినా కలిగిస్త ంది. 
నీవుమాత్రమే స్వామి లీలలను అరధిం చేసకోగలవు” అని న్రదుడ్ ప్రశనాంచాడ్.

    “న్రదా! దారుమయమైెన ఈ శలాపోలను కందరు సరిగా అరిచించక, స్వామి మహిమ తెలుసకోవడానికి, 
మంత్రరాజమైెన ఉగ్రనరసింహ మంత్రానినా అభిమంత్రించారు. అందువలన స్వామి హిరణా్యకు్ష ని 
సంహరించిన రూపంలో ప్రత్యక్షమయా్యరు, స్వామి రూపాలలో ఇది శ్రేష్ట మైెనది. ఈ రూపంలో స్వామిని 
అరిచిసే్త తిరిగిరాని లొకలకు చేరుకుంట్రు.” అని బ్రహ్మపలికి స్వామిని ఈ విధంగా స్త తించారు.

బ్రహ్మ నృసింహ స్వామిని స్త తించుట--------

        నమో&స్త తే దేవవరైక సింహ                                                  
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నమో&స్త  పాపౌఘ గజైెక సింహ

      నమో&స్త  దుిఃఖ్ర్ణవ పార సింహ

      నమో&స్త  తే కేలోశ విముకి ్త సింహ

     నమో&స్త  తే దైత్య విదారసింహ   

      నమో&స్త  దేవేషవాధి దేవ సింహ

     నమో&స్త  వేదాంతవనైక సింహ

    నమో&స్త  తే యోగి గుహైెక సింహ

    నమో&స్త  తే సింహ వృషైక సింహ

     నమో&స్త  నీలాచలశృంగ సింహ.

నృసింహ రూపంలో ఉననా ఓ దేవదేవా! పాపాలనే ఏనుగులకు సింహము వంటివాడా! దుిఃఖము అను 
సముద్రానినా దాటించువాడా! తేజోమయ రూపానినా ధరించినవాడా! అనినా రూపాలను ధరించిన వాడా! 
కష్్ట లనుండి ముకి ్త కలిగించినవాడా! దివ్య శరీరం కలవాడా! వీరులలోఉత్తమమైెనవాడా! దైతు్యని 
చీలిచినవాడా! దేవాధిదేవా! వేదాంతము అను వనంలో సింహము వంటి వాడా! యోగుల హృదయాలనే 
గుహలో సింహము వంటి వాడా! సింహాలలో ఉత్తమమైెన సింహ రూపం కలవాడా! నీలాద్రి పరవాతంపైె 
నివసించువాడా! ఓస్వామి!  నీకు నమస్్కరం.                 ( 1- 17)

         ఈ విధంగా బ్రహ్మ స్వామిని స్త తించాడ్. సింహ యంత్రానినా వ్రాసి, దానిపైె వైష్ణవ మంత్రానినా ఆవాహన 
చేస్రు.న్లుగు వేదాల స్రం ఆమంత్రంలో ఉంది. ఈ మంత్రప్రభావంతో స్వాయంభ్వ మనువు సృషి్ట ని 
చేస్డ్.న్లుగు పురుష్రాధి లను పొందవచుచి. యజ్ఞ ఫలానినా ఇస్త ంది. సమస్త తీరథా ఫలానినా, దాన ఫలానినా, 
వ్రత ఫలానినా ఇస్త ంది. సమస్త పాపాలు నశస్్త యి. భవ రోగాలనుండి ముకి ్త పొందవచుచి. గ్రహబా ధలు 
పోత్యి
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      బ్రహ్మ ఇంద్రదు్యమునానికి నృ సి ం హ 
మంత్రానినా ఉపదేశంచాడ్.ఆ మ ం త్ర ప్ర భా వ ం 
వలన నరసింహ స్వామి 
రాజుకి ఈ విధంగా క న బ డాడ్ డ్ . 
శ ం త సవా రూ పు డై న నృ సి ం హు ని 
వక్షసథాలముపైె లకీ్షమీదేఉంది. చ క్ర ము , 
పన్కము ధరించి ఉ న్నా డ్ . 
సూరు్యడ్,చంద్రుడ్, అగినా క నునా లు గా 
ఉన్నారు. ముపైెఫైరండ్ దళ్లు ఉననా 
యోగ పట్్ట పైె మంత్రవరా్ణ లు కలిన దీర ్ఘ కరి్ణకల 
మధ్య స్వామి లకీ్షమీ దేవి ముఖ్నినా చూసూ్త  
ఉన్నాడ్. బలభద్రుడ్ తన పడగలతో 
గొడ్గు పటి్ట  ఉన్నాడ్. అటువంటి దివ్య 
సవారూపంతో ఉననా స్వామిని చూసి రాజు 
ఆనందించాడ్.              ( 18 - 32 )

        “ స్వామి చరిత్ర చాల ఆ శచి ర్య ం గా 
ఉంది.రధంపైె న్లుగు రూ పా ల లో 
ఉననాస్వామి ఇపుపోడ్ ఒ కే రూ ప ం 
లో ఉన్నాడ్.రధంలో ఉననారూపాలను 
మందిరంలో ప్రతిషి్ట ంచమని ఆ క శ వా ణ్ 
చెపపోంది.ఇది నిజమా?కలా అని రాజు బ్రహ్మను అడిగాడ్.

      బ్రహ్మ చిరునవువానవివా”ఓరాజా! స్వామి రూపాలలో ఈ నృసింహాకృతి మొదటిది.ఈ ప్రతిమ స్క్ష త్ 
పరబ్రహ్మ సవారూపం.అఖండఆనందానినాఇస్త ంది.ఈస్వామి న్లుగు వేదాలను అనుసరించి జగతు్త ను 
సృషి్ట ంచి, తనను త్ను సృషి్ట ంచుకున్నాడ్. శబ్ద బ్రహ్మ,పరబ్రహ్మ వేరుకదు.ప్రళయ సమయంలో రండ్ 
రూపాలు ఒకటే అవుత్యి. శబా్ద రాధి లు వేరు కదు. రండ్ కలిసే ఉంట్యి. వీటినుండి వేదాలు పుట్్ట యి. 
బలరాముడ్ ఋగేవాద రూపం.సభద్ర యజుర్వాదరూపం.నరసింహుడ్ స్మవేద రూపం.సదర్శనం 
అధరవాణ వేదరూపం. ఈ న్లు్గ  వేదాలు ఒక్కటే. అలాగే స్వామి న్లుగు రూపాలలో ఉననా అసలు సవారూపం 
ఒక్కటే.స్వామిని ఎవరు ఏవిధంగా భావిసే్త స్వామి ఆవిధంగాకనబడత్డ్. బంగారం ఒకటే అనేక 
ఆభరణాలుగా మారినటులో  స్వామి అనేక రూపాలలో కనబడత్డ్.ఎంతభకి ్తతో ఆరాధిసే్త అంత ఫలిత్నినా 
ఇస్్త డ్.

       విశుదధిమైెన అంతరాత్మతో స్వామిని ఆరాధించు. నీకు ఉపదేశంచినమంత్రంతో స్వామినిఆరాధిసే్త ధరా్మది 
చతురవారా్గ లుస్ధించవచుచి.స్వామి ప్రీతి పొందుత్డ్. వైకుంఠ నివాసం లభిస్త ంది. యజ్ఞయాగాదులు 
చేయ వలసిన పనిలేదు. ఈ స్వామిని ఉపాసిసే్త చాలు. ముకి ్త లభిస్త ంది.                     ( 33 - 56 )

  స్్కంద పురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలో పురుషోత్తమ కే్షత్ర మాహాత్మయాంలోని జైెమిని- ఋషి సంవాదం 
అను ఇరవై ఎనిమిదవ అధా్యయం సమాప్తం.

                                                                                                         (ఇంక  వుంది)
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కత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొపపోది. అమూల్య మైెనది. ఆధా్యతి్మక లో చెపాపోలంటే 
దురలోభమైెనది. కేవలం లౌకిక జీవిత్నినా ఆరాధించే వారి సంగతి పక్కనుంచితే భగవంతుడే పర-
మావధిగా ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలిగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైెన వారికి జీవితం అపురూపమైె నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసకోకూడదంట్రు మన పెద్దలు. జా్ఞ నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జా్ఞ నం పొందాలి. ధరా్మరధి  కమమోక్ష నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అరధి  కమాల వంట నేటి మనిషి పరుగులు చేస్త  న్నారు. పరమాత్మ పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసను లగనాం చేయాలి. మన మనస ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడ్డ్కులు ఎదురైన్ పదిలంగా బతకలని ప్రతి జీవి త్పత్రయపడ్తుంది. అందులో ప్రమా-
దరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కంక్ష అంతరీలోనమైె ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైన-
పుపోడ్ ఏమైెన్ మహిమానివాత శకి ్త తనకు సహకరించాలని ఆశంచడం సహజం. భగవంతుని అనుగ్ర-
హం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పొందాలనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మార్గం.  భగవంతుడ్ 
అపార కరుణా సముద్రుడ్. దయాళ్డ్. ఆయన మానవునికి సదుబుది్దనిచిచి సన్్మర్గంలో నడిపస్్త డ్. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డ్. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుండి విముకి ్త చేయ-
డానికి ఎననానోనా మారా్గ లు చూపాడ్. ఎనోనా దివ్య ధామాలను సృషి్ట ంచాడ్.  వేదాలు పుటి్ట న ఈ పవిత్ర 
భూమిపైె ముకి ్త ధామాలుగా సప్త నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక అవత్రాలుగా 
ఉద్వించి దుష్ట  శక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృషి్ట తో కపాడ్తున్నాడ్, మరియు నూ-
తనోత్స్హానినా నింపుతున్నాడ్.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కశీ కంచి అవంతికపురి దావారవతి చైెవ 
సపెతైతే మోక్ష దాయక" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కే్షత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప్త మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధామాలుగా ప్రసిది్ద  గాంచి మనందరకూ సఖ శంతులు, విజయ కంతులు ప్రస్దిస్త  న్నాయి. అం-
దువలలో  మనకు ఆధా్యతి్మక చైెతన్యం విరాజమానమైె దైవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పెరిగి ఆత్మ విచారణ 
చేయగలుగుతున్నాము. ధర్మ బద్దమైెన జీవన్నినా ఎంపక చేసకుని పుణ్య కే్షత్రాలను సందరి్శసూ్త  ముకి ్త 
కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసకోవాలి. ముఖ్యంగా జీవిత కలంలో సప్త మోక్ష ధామాలను 
దరి్శంచి పునీతులమవావాలి. భగవంతుడ్ భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆసేతు హిమాలయ పర్యంతం వా్యపంచిన మన భారత్వనిలో ఎనోనా జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైెక్య పరచి ముందుకు నడిపస్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటి్ట  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కే్షత్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికలం నుంచి విఖ్్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికలుగా ఏడ్ పుణ్య కే్షత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
 అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కంచి, అవంత్క(నేటి ఉజ్జ-
యిన్) మరియ ద్వారక.
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   కశీ మహానగరం 

   మన దేశ ప్రధానమంత్రి మోడీ 
గారు విశవాన్ధ ఆలయం, దాని 
పరిసరాల రూపుర్ఖలు మా-
రుచితున్నారు. గుడి చుటూ్ట  
మాడ వీధులు, ఉపాలయా-
లు ఏరాపోటు చేసి ఆ ప్రాంత్నినా 
అత్యంత సందరంగా తీరిచి దిదే్ద  
ప్రణాళ్కలు అమలు చేస్త న్నారు. 
మును్మందు ఆలయ సమీపంలో 
సందులు, చెత్త కనిపంచవు. 
 అననాపూర్ణ ఆలయం:
 కశీ విశవాన్ధుని ఆలయా-
నికి ఎదురుగా అననాపూర్్ణశవారి 
ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయం 
ఉత్తర భారత శలైిలో నిరి్మంపబ-
డింది.  గర్ గృహంలో కలువైన 
అననాపూర్ణమ్మ తలిలో  కూరుచిననా 
పీఠం క్ంద జగదు్గ రు ఆది శం-
కరాచారు్యలు వారు ప్రతిషి్ట ం-
చిన శ్రీ చక్రముననాది. అమ్మవా-
రు పీఠంపైె కూరుచిని ఉంట్రు. 
అమ్మ వారి ఎడమ చేతిలో 
పాయసం పాత్ర , గరిటెను తిల-
కించవచుచిను. మహిళ్ భకు్త లు 
చాలా మంది అమ్మ వారికి పసపు 
కుంకుమలు, వడి బియా్యనినా 
సమరిపోస్్త రు. చూడ వచిచిన భకు్త -
లందరికీ పూజారులు బియా్య-
నినా ప్రస్దంగా ఇస్్త రు. వాటిని 

ఇంటికి పవిత్రంగా తీసకు వళ్లో  
పాయసంలో కలిప భ్జిస్్త రు. 
కందరు ప్రస్దంగా లభించిన 
బియా్యనినా బియ్యం నిలవా చేసే 
డబాబులో ఉంచుత్రు. అలా చేసే్త 
ఆ బియ్యం డబాబు అక్షయ పాత్ర 
గా మారి పోతుందని నము్మత్-
రు. 

        గర్ గృహంలో బయట ఉననా 
12 స ్తంభాలతో కూడిన మండపం 
గుండా అమ్మవారి దర్శనం 
సంతృప్త గా చేసకోవచుచిను. ఈ 
మండపంలో కుంకుమ పూజలు  
పూజారులు మహిళలతో చే-
యిస్్త రు. ఈ మండపం చుటూ్ట  
ఆలయం ప్రక్కనే ఉననా మరో 

ప్రాంగణంలో అనేక ఉపాల-
యాలు ఉన్నాయి. గర్ గృహానికి 
బయట కళీయ మర్దన శ్రీ కృష్ణ 
పరమాత్మ, గజ లకి్షమీ దర్శనమి-
స్్త రు. అమ్మ వారిని దరి్శంచు-
కుని బయటకు వసే్త ఒక పెద్ద  
గంట కనపడ్తుంది. ఆలయ 
ప్రధాన మండపం ఎడమ పక్క 

సరంగంలా ఉననా ప్రాంతంలో 
శకి ్త వంతమైెన యంత్రేశవారుడ్ 
లింగ రూపంలో కలువై దర్శన-
మిస్త న్నాడ్. ఈ లింగానికి అగ్ర 
భాగంలో ఓ శ్రీ చక్రం ప్రతిషి్ట ంచ-
బడిందిట. 
       ఈ ఆలయంలో మరో విశ్షం 
భకు్త లు చూడగలుగుత్రు. అది 
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బంగారు అననాపూర్ణమ్మ దర్శనం. 
ఆలయ మొదటి అంతసథా లో 
కలువైన ఈ అననాపూర్ణమ్మ తలిలో  
నరక చతుర్దశ రోజున భకు్త లకు 
దర్శన భాగ్యం కలుగ జేస్్త రు. 
బంగారు ఆభరణాలతో కూడిన 
అమ్మ విగ్రహానినా దీపావళ్ రోజున 
దర్శనం చేసకోవచుచిను. 
అమ్మ వారి సందర  రూపానినా 
దరి్శంచి తన జీవితం ధన్యమైె-
నదని భావిస్్త రు. ఆది శంకరా-
చారు్యల వారు అననాపూర్ణ తలిలో ని 
దర్శన్నంతరం అననాపూరా్ణ ష్ట -
కనినా భకు్త ల కోసం రచించారం-
ట్రు. ఆమెను పూజించి, ఈ 
అష్ట కనినా పఠిసే్త, ఆ గృహంలో 
అననా పానీయాలకు ఎటి్ట  లోటు 
ఉండదు. 
          ఈ ఆలయంలో ప్రతీ 
రోజూ ఆలయ నిరావాహకులు 
వందలాది భకు్త లకు అననా ప్ర-

స్దానినా ఆలయ మొదటి అం-
తసథా లో వితరణ చేస్్త రు. అమ్మ 
కృప పొందుటకు ఇక్కడ భోజనం 
చేయుటకు సంసిదు్ద లౌత్-
రు. షడ్రసపేతమైెన భోజన్నినా 
ఆలయ వాలంటీరులో  భకు్త లంద-
రికీ వడిడ్స్్త రు. 
    భకు్త లైెన న్రాయణ దీకి్షతులు 
అనే ఆయన ఇంట అననాపూర్ణ-
మ్మ వచిచి ఆన్డ్ అతని ఇంటికి 
వచిచిన స్ధు సన్్యసలందరి-
కీ తన సవాహస్్త లతో రక రకల 
వంటలు వండి తృప్తగా వడిడ్ం-
చింది. ఆమె ఆదేశం ప్రకరం 
న్రాయణ దీకి్షతుల వారు ఓ 
చిననా ఆలయానినా నిరి్మంచారు. 
ఇపపోటికీ కశీలో ఈ ఆలయానినా 
చూడవచుచిను. నిననా , నేడ్ ర్పు 
అననా తేడా లేకుండా అందరినీ 
పాలించే ఆ చలలోని తలిలో  కశీ 
నగరంలో అననా పూర్్ణశవారిగా 

వలసి భకు్త లను పాలిస్త ంది. 
    గంగా నది ఒడ్డ్ న వలిగి 
పోతుననా కశీ నగరంలో ఆ తలిలో  
ఆది శకి ్త విశలాకి్ష, దురా్గ  వారాహి 
అంటూ వివిధ రూపాలోలో  దర్శన 
మిస్త ననాపపోటికీ అననాపూర్ణమ్మ 
అగ్ర స్థా నంలో ఉంది. కశీ నగ-
రానినా కపాడ్తోంది.ఒక్క కశీ 
మహా నగర మేమిటి ? ఈ సమస్త 
విశవానినా రకి్షసూ్త  ఉంటుంది. ఆ 
తలిలో  చలలోని చూపుల వలలోనే కదా! 
    అననాదాన్నికి మించిన దానం 
లేదు ఆకలితో అలమటిం-
చే వారికి అననాం పెట్్ట లి ధన 
సహాయం కంటే అననా దానం 
రూపంలో కడ్పు నిండా బోనం 
పెటి్ట  ధరా్మనినా కపాడాలి. అననా-
దానం వలలో  దాతకు కీరి ్త, యశసస్, 
తేజసస్, బలం సమకూరుత్యి. 
కశీ విశలాకి్ష ఆలయం:
     కశీ విశ్వాశవారుడి దేవాల-
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యానికి కదీ్ద  దూరంలో తూరుపో 
వైపున కశీ విశలాకి్ష ఆలయం 
ఉంది. అష్్ట దశ శకి ్త పీఠాలలో 
పదిహేడవ కే్షత్రంగా అలరారు-
తుననాది. ఇక్కడ సతీ దేవి కుడి 
కనునా పడిందని కందరు, ఎడమ 
చేయి పడిందని మరికందరు 
అభిప్రాయ పడత్రు. 
   ఒకపుపోడ్ బ్రహ్మ దేవుడ్ భూ-
లోకనినా పరిపాలించేందుకు 
నియమించిన దివోదాస అనే 
రాజు త్ను రాజ్యం చేయాలంటే 
దేవతలంత్ భూమిని విడిచి 
పోవాలని షరతు విధించాడ్. 
ఆ షరతుకి లోబడి శవుని కూడా 
కశీ వదిలి వళ్లో  పోవాలని షరతు 
విధించాడ్. ఆ షరతుకి లోబడి 
శవుడ్ కూడా కశీ వదిలి వళ్లో  

పోయాడ్. అయితే శవుని 
ఎడబాటు భరించ లేక తిరిగి 
రావాలని విన్యకుని దూతగా 
పంప , దివో దాస తిరిగి శవుని 
రమ్మనమని ఆహావానించాడ్. 
మహానంద భరితుడైన నీల 
కంఠుడ్ పరివార సమేతంగా 
కశీకి విచేచియగా గౌరీ మాట 
కళ్్ళ పెద్దవి  చేసకుని చూసూ్త  
కశీలో ప్రవేశంచి, మహా శకి ్తగా ని  
లిచిందట. అందుకే ఆమెను వి-
శలాకి్ష అని పలుస్్త రు. 
   ఈ ఆలయంలోని రాతి విగ్రహం 
సవాయంభ్వు. కన్నాళలో తరావాత 
కంచి పీఠాధిపతి బంగారు విగ్ర-
హానినా ప్రతిష్ట  చేశరు. ఒక పక్క 
నుండి చూసే్త మనకు రండ్  వి-
గ్రహాలు మనకు ఒకదాని వనుక 

ఒకటి కనపడత్యి. భకు్త లు 
ముఖ్యంగా అమ్మవారికి పసపు 
కుంకుమ చీర గాజులు సమ-
రిపోంచి తమకు సిరి సంపదలు, 
మాంగళ్య బలానినా ఒసగమని 
వేడ్కుంట్రు. పూజారి ఇచేచి 
కుంకుమను, గాజులను సవీ-
కరించి వనుతిరుగుత్రు. శకి ్త 
సవారూపణ్ ఆ విశలాకి్ష దేవికి, 
అననాపూర్ణమ్మకు వేరు వేరు దే-
వాలయాలు ఉండడం వలలో  వారి 
వేరు వేరు దేవతలు గా పరిగణ్ంప 
బడ్తున్నారు. విశలాకి్ష శంతి 
సవారూపణ్. ఒక చేతిలో త్రిసూలం 
మరో చేతిలో ఢమరుకం ధరిసూ్త  
భకు్త లకు దర్శనమిస్త ంది. 

          (ఇంక వుంది)
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పాలెపు  బ్చిచిరాజు

     

వాలీ్మకి రామాయణం మహోతు్రుష్ట మైెన కవ్యం. ఎవర నినాస్రులో  రాసిన్ ఇంతకంటే ఎకు్కవగా ఏం చెపపోగ-
లరు? యావదా్రత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలో  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గోస్వామి తులసీదాస రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీస్ ప్రతి 
రోజూ ఎక్కడో ఒక దగ్గర వినిపసూ్త నే ఉంట్యి. తెలుగులో కూడా వయ్్యళ్్ళగా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణానినా రాసి, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశష్ట మైెన పాత్ర హనుమది. స్వామి భకి ్తకి, కర్య దీక్షకి, బ్ది్దకుశలతకి 
కలమానంగా చిత్రించాడ్ వాలీ్మకి. అసలు రామాయణంలో సందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృషి్ట ంచ బడింది అనిపస్త ంది.  సీత్నేవాషణలో హనుమ చేసిన అధుబుత కరా్యలకి అబ్బురపడి శ్రీరాము-
డ్ “నువువా న్ తము్మడ్ భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కగలించుకున్నాడ్. భకి ్త తత్వానికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచుకుంది. 
న్టి రామదాస, త్్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దావారా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని సూ్ఫరి ్తగా తీసకుని ‘వంద కందాలోలో  సందర కండ’ రాదా్ద మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషో్ట త్తర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పెరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహారులో ’ తో పూరి ్త చేయ గలిగాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశస్త న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పద్దనిమిది కందాలు చేరాచిను. పట్్ట భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడ్ తము్మలినా, మంత్రులినా, స్మంతులినా, సైన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరలా మసలుకోవాలో మాట్లో డాక, పుర 
ప్రజలినా కూడా పలిపంచి వారికి భకి ్త  తత్్త ం బోధిస్్త డ్. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలెపు బ్చిచిరాజు

నూటపదహారులో    కందాలోలో   

 సందరకండ

            మనవి
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                                                       49) ఘోర పరాజయము జరిగి

                                                              కోరలు పోవగ గతంబ్ గురు్త కు వచెచిన్

                                                              వీరుడ వినుమని చెపెపోను 

                                                              ఆ రాముడ్ వచుచిను తన యాలిని బొందున్

   49. “ఓ మహా వీరుడా! విను. ననునా చంపగలిగి కూడా చంపకుండా వదిలి పెట్్ట వు. నీ రాముడ్ తపపోక 

వస్్త డ్. రావణునినా చంప సీతను తనతో తీసకువళ్్త డ్. 

                                                       50) పరమేషి్ట  వరమిది చెడ్న

                                                              కరము దయాళ్డవు ననునా కపాడితివే

                                                              చొరబడ్ లంకను వంటన

                                                              సరవైరి మదమునడంచు శూరుడ వీవే

 50. ఇది రావణుడికి బ్రహ్మ ఇచిచిన శపం. జరిగి తీరుతుంది. అనుభవించక తపపోదు. ఇంక నువువా సేవాచచిగా 

లంకలో ప్రవేశంచు.“ అని చెపపో వళ్్ళపోయింది. 

 

                                                       51)  ఇంతలొ వననాల విరిసను

                                                              అంతటి బాహుబలి పలిలో  యంతయి దూరన్

                                                              గంతిన సవవాడి నవవారు 

                                                              సంతయు వినరాక భటుల సళ్వుగ దాటెన్

                

    51. ఈ లోగా సూరా్యస్తమయం అయి, వననాల వచిచింది. ఇదే సమయం అని హనుమంతుడ్ పలిలో  అంత 

అయి. కపలా వాళ్ళ కంట పడకుండా నగరంలోకి ప్రవేశంచాడ్. 

                                                       52) పావని వీధుల దిరుగుచు 

                                                              రావణుడ్ండ్ నిజమందిరంబ్ను చేరన్

                                                              కవలి యుండిరి న్లుగు 

                                                              ద్వల దూరగ వశంబ ద్మకు నైనన్ 

52. అలా వీధులోలో  తిరుగుతూ సీత్మాత కోసం గాలించ స్గాడ్. రావణుడ్ ఉండే మందిరానికి చేరుకున్నా-

డ్. ఆ మందిరంలో ద్మ కూడా దూరడానికి అవకశం లేకుండా భటులు కపలా ఉన్నారు. 

                                                      



22 జూన్ 2021

                                                        53)  మదవతులు మదిర త్గుచు 

                                                               ఎదపైె పయ్యట సడలగ నేమారిచిరిగా

                                                               సదనమున కలియ దిరుగుచు

                                                               మదమెకి్కన మతు్త లోన మానినులంత్

53. అక్కడ కందరు రాక్షస స్త్రీలు మద్యపాన మతు్త లైె వంటిమీద బట్ట లుననాయోలేద్ కూడా తెలుసకోలేని 

సిథాతిలో తిరుగుతూ కనిపంచారు. 

                                              

                                                       54)  చీరలు చెదిరిన తెలియరు

                                                               తీరని త్పము దహించ తీయని కలలన్

                                                               మారుతి కర్మము జాలక 

                                                               వారల జూడగ బిడియము భయమును పడియెన్

   54. కందరైతే నిద్ర మతు్త లో మదన త్పం ఓరవాలేక కలలలోనే కలవరిస్త న్నారు. మారుతికి ఆ దృశ్యం చూడడా-

నికే అసహ్యం వేసింది. కంచెం భయ పడాడ్ డ్ కూడా 

 

                                                        55)  ఇచచిట నందుకు జొచిచితి? 

                                                               ఇచోచిటున సీతయుండ్ నేగతి యనుచున్

                                                               అచోచిటు విడిచి పోయెను 

                                                                అచచిట నొక మేడగాంచి అబ్బుర పడియెన్

   55. న్ ఖర్మ కలి ఈ మందిరం వైపు వచాచిను.  ఇటువంటి నీచమైెన సథాలంలో సీతమ్మవారు ఎలా ఉంట్రు?  

మరొక చోట వదకలి అనుకుంటూ ముందుకు నడిచాడ్. 

           

                                                       56)  కంచన మయంబ్ సౌధము 

                                                               కంచనమే కనిపంచె కంచగ నౌరా!

                                                               కంచన వర్ణపు శయ్యను 

                                                               కంచనమును బోలు మగువ కనగ వచెచిన్

   56. అక్కడొక దగ్గర బంగారంతో మెరిసి పోతుననా అందమైెన మేడ చూశడ్. ఆ మేడలో బంగారు మంచం 

మీద, బంగారు వననాలో మెరిసిపోతుననా ఒక స్త్రీ హాయిగా నిద్రపోతుననాటు్ట  గమనించాడ్.                                                                               
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   (సశ్షము)
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వేమూరి వేంకటేశవారరావు

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

                                                                ముందు మాట 

నేను ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కరణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శ్న్ 
ప్రానిస్స్క లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్్క చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిదధిం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయ్ 
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చుటు్ట  తిరిగి వస్్త ను. అరగంట సేపు ఓపక పట్ట ండి,”  అని చోదకుడ్ విమానం జోరు పెంచుతూ 
పైెకి లేచేసరికి ఇహ చేసేది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీచికి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైన్ “ఇరవై 
నిమిష్ల కర్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపసవారం అనే ఏపల్ పండ్ కథ” 
ట. పదిహేను నిముష్లు ట. చూడడం మొదలు పెటే్ట ను.   
పురాతన గ్రీస దేశపు కథ. ఇంతకు పూరవాం నేనపుపోడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూసేను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికేను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడిగితే, 
“చిననాపుపోడ్ హైెసూ్కల్ లో చదివేను” అని చెపపోంది. నేను పుస్తకల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ళ పటి్ట ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్్ళ ఇంక ఎంతమంది ఉంట్రో అని-
పంచింది. ఈ కథ గురించి పరిశ్ధన చేసూ్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైెన అంశలు ఎనోనా తెలుసకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాసేను. 
ఇక్కడ ఉటంకించిన అంశలనినాటినీ కేవలం ఒక నఖచిత్రంలా సపోరి్శంచిన్ ఇది  పెద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కనినా ముఖ్యమైెన అంశలని మాత్రమే ముచచిటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశవారరావు 
                                                                                                                   పెలో జంటన్, కేలిఫోరినాయా 

గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు
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9. ఇలియాడ్: సంగ్రహంగా 

   భారతీయ వాంగ్మయంలో 
భారతం ఎటువంటిద్ పాశచి-
త్య వాంగ్మయాలకి ఇలియాడ్ 
అలాంటిది. గ్రీకు భాషలో 
“ఇలియాస్” అంటే ట్రోయ్ అనే 
అరథాం ఉండడం గమన్ర్ం! 
హోమర్ రాసిన ఇలియాడ్ లో 
కథనం గ్రీస సేనలకి, ట్రోయ్ 
సేనలకి మధ్య యుదధిం తొమి్మద్ 
సంవతస్రంలో ఉండగా మొ-
దలవుతుంది. అనగా యుదధిం 
చివరి దశలోఉండగా కథ మొద-
లవుతుంది; భారత కథ జనమే-
జయుని సరపోయాగంతో మొద-
లయినటులో ! 
కవి స్హిత్్యధి దేవత అయిన 
“మూజ్” ని ప్రారిధించి గ్రీకు 
యోధులలో అగ్రేసరుడైన అఖి-
లీలో స్ కోపోద్రేకలకి కరణమే-
మిట్ చెపపోడంతో గ్రంథ రచన 
ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ 
అఖిలీలో స్ తండ్రి పెలియస్ (ఒక 
కులీన రాజ  వంశీయుడైన 
మానవుడ్), తలిలో  థేటిస్ (దైవ-
గణాలకి చెందిన ఒక జలకన్య). 
ఇలియాడ్ లో  వచేచి పాత్రలలో 
అత్యధికులు గ్రీస దకి్షణ పర-
గణాల నుండి వచిచిన వారైతే 
ఒక్క అఖిలీలో స్ మాత్రం ఉత్త-

రాదివాడ్. అనగా ఒక విధంగా 
”పరాయి” వాడ్. యవవానం, 
పరాక్రమం అతని భూషణాలు 
అయితే కూటనీతి, మంత్రాంగం 
తెలియని ఉడ్కు రక ్తం అతని 
శత్రువులు. అఖిలీలో స్ కీ  మరొక 
గ్రీకు మహారథుడైన అగమే-
మానాన్ కి  మధ్య వచిచిన మన-
సపోరథాల  కరణంగా యుదధిం చె-
య్యనని ప్రతిన పూని అఖిలీలో స్ 
తన గుడారంలో కూరుచింట్డ్. 
దరిదాపు కథాంతం వరకు అఖి-
లీలో స్ అలక లోనే ఉంట్డ్. చిట్ట   
చివరికి తన ఆప్త మిత్రుడ్ పా-
ట్రోకలోస్ యుదధింలో మరణ్ంచే-
సరికి కోపోద్రేకలు పెలులో బకగా 
దుమారంలా యుదధిరంగం లోకి 

దూకి పాట్రోకలోస్ మరణానికి  కర-
ణభూతుడైన హెక్టర్ ని హతమా-
రిచి అతని మృత దేహానినా ఛిన్నాభి-
ననాం చేస్్త డ్.
కడ్కు మృతదేహానినా తెచుచి-
కుందుకని హెక్టర్ తండ్రి ప్రియం 
అరధిరాత్రి వేళ అఖిలీలో స్ ఆవా-
స్నికి వళలోడంతో కథ పూరి ్త  
అవుతుంది.  ఆశచిర్యకరమైెన  
విషయం ఏమిటంటే బహుళ 
ప్రచారం పొందిన కయ్యగుర్ం 
ప్రస్్త వన ఇలియాడ్ లో కనిపం-
చదు. 
 ఇదీ  టూకీగా ఇలియాడ్ లో  కథ. 
ఇదంత్ ఒలింపయను దేవుళ్ళ 
కనుసననాలలో జరుగుతుంది. 
అనగా ఈ దేవుళ్్ళ కేవలం ప్రే-
క్షకులు కదు వీరు కూడా ఇరు 

పక్ష లకు వనక ఉండి  పురి 
కలపోడం, మద్దతు్త  ఇవవాడం 
వంటి పనులు చేసూ్త  ఉంట్రు. 
కనుక ట్రోయ్ యుదధిం కేవలం 
రండ్ మానవ సైన్్యలకి పరి-
మితమైెన యుదధిం కదు; 
దేవుళ్ళ మధ్య జరిగిన యుదధిం 
కూడా!  హేరా (దేవతల అధినేత 
అయిన జూస్ పట్ట మహిషి), 
ఎతీన్  (బ్దుధి లకీ, యుదాధి లకి 
అధినేత్రి, పొసయిడన్  (సము-
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ద్రాలకి అధిపతి) గ్రీకుల పక్షం 
అయితే ట్రోయ్ పక్షం కసినవారి-
లో అపాలో ముఖ్్యడ్.
హ్రదయ విదారకమైెన అంశం 
ఏమిటంటే యుదధింలో మరణం 
తథ్యం. యుదధింలో పాలొ్గ నే 
వారు, తదావారా మరణ్ంచే వారిలో 
యువత ఎకు్కవ. అఖిలీలో స్ వయ-
సస్లో పననావాడ్. ఉడ్కు రక ్తం 
వాడ్. తలిలో  దావారా సంక్రమించిన 
దైవాంశ దనునా ఉన్నా యుదధింలో 
మరణానినా జయించలేక 
పోయాడ్. శౌర్య పరాక్రమాలతో 
అలపో కలం బతికిన తరువాత 
వీరసవార్గం కవాలా లేక స్ధార-
ణమైెన జీవితంతో  పూరా్ణ యు-
రా్ద యం కవాలా అని అడిగితే  
యుదధింలో మరణానినా ఎదురొ్కని 
వీరసవారా్గ నేనా కోరుకున్నాడ్. అఖి-
లీలో స్ చేతులలో చచిచిపోయిన 
హెక్టర్ కూడా యువకుడే! 
మరి దేవుళ్ళ సంగతి? వారు 
అమరులు. వారికీ మరణం లేదు. 
వారు వారి ఇష్ట ం వచిచిన ఆటలు 
ఆడవచుచి. మరణం లేకపోయి-
న్ దేవతలు కూడా కనినా కష్్ట ల-
ని ఎదురో్కక తపపోలేదు. అఖిలీలో స్  
మరణంతో అమరతవాం పొందిన్  
అతని తలిలో  థేటిస్ గర్శ్కంతో 
బాధపడ్తూనే ఉంది - నేటికీ! 
యుదధిం మొదలయి తొమి్మదేళ్లో  

గడచిన తరువాత గ్రీకు సైన్యం 
ట్రోయ్ మిత్రరాజ్యం అయిన క్సి 
ని ముట్ట డించి లొంగదీసకుం-
టుంది. ఈ సందర్ంలో ఓడిపో-
యిన రాజా్యనికి చెందిన ఇద్దరు 

కన్యలు -  క్సేయిస్ (Chryseis), 
బ్రెసేయిస్ (Briseis) - గ్రీకుల 
వశం  అవుత్రు. గ్రీకుల సేన్-

ధిపతి అగమేమానాన్  క్సేయిస్  
ని తనకి దకి్కన బహుమానంగా 
తీసకుంట్డ్. అఖిలీలో స్  బ్రెసే-
యిస్ ని తీసకుంట్డ్. 
క్సేయిస్ తండ్రి క్సస్ - స్-
క్ష తు్త  ఒలింపాయన దేవుడైన 
అపా లోకి  హితుడ్ -  కూతురు 
బంధ విమోచనకి అగమేమానా-
న్ కి ఎంతో విలువైన నగలు, 
ఆభరణాలు పణంగా పెడత్డ్ 
కనీ అగమేమానాన్  లొంగడ్. 
తన హితునికి ఎదురవుతుననా 
పరాజయం చూడగానే అపాలోకి 
కోపం వచిచి అగమేమానాన్ సేనల 
మీద పేలో గు మహమా్మరి పడాలని 
శపస్్త డ్.
తమ సేనలు ఎండలలో పట్ట ల-
లా రాలిపోతూ  ఉంటే  చూసి, 
కంగారుపడి, అఖిలీలో స్ దైవజు్ఞ -
లని  సంప్రదించగా, కలచిస్ 
(Calchas) అనే  దైవజు్ఞ డ్  లేచి, 
“ఇదంత్ అపాలో శపం వలలో  
జరుగుతోంది” అని చెబ్త్డ్. 
అపుపోడ్ అగమేమానాన్ - అయి-
ష్ట ంగానే -  క్సేయిస్ ని వదలు-
కుందుకి ఆమోదిస్్త డ్;  కనీ 
ఒక మెలిక పెడత్డ్. ఏమిట్ 
మెలిక? త్ను  క్సేయిస్ ని 
వదులుకుంటే ఆ స్థా నంలో 
అఖిలీలో స్ తనకి  బ్రెసేయిస్ ని 
ఇచెచియా్యలి! ఈ వంకయల 
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బ్రం విని అఖిలీలో స్  కోపోద్రేకు-
డయి, కతి్త దూసి,  అగమేమానాన్  
తో దవాందవా యుదాధి నికి తయార-
వుత్డ్.  ఒక పక్క ట్రోయ్ సేనలు  
భీకర పోరాటంలో ఉండగా  ఈ 
గిలిలో కజాజా లు ఏమిటని కబోలు  
ఒలింపాయని దేవత హేరా ఈ 
యోధుల మధ్య సంధి కుద-
రచిమని ఎథీన్ని పంపుతుంది. 
నస్టర్ సహాయంతో ఎథీన్ చేసిన 
హితోపదేశం అఖిలీలో స్ కోపానినా 
చలాలో రుచితుంది. తనకి జరిగిన 
పరాభవానికి ప్రతీకరంగా త్ను 
ఇటుపైెన యుదధిం చెయ్యన-
ని ప్రతిన పూని తన గుడారా-
నికి చేరుకుంట్డ్. అఖిలీలో స్ 
తన  కోపం చలాలో రక ముందే తన 
తలిలో  అయిన ఎలన్గ (సముద్ర-
పు “జలకన్య”) థేటిస్ ని పలచి 
తనకి జరిగిన పరాభవానికి  ప్ర-
తీకరం చెయ్యడానికి దేవతల 
రాజైెన జూస్ నుండి సహాయం 
అరిథాంచమని అడ్గుత్డ్.
ఇది ఇలా ఉండగా అగమేమానాన్ 
క్సేయిస్ ని ఆమె తండ్రి దగ్గరకు 
పంపేసి,  బ్రెసేయిస్ ని తన దగ్గ-
రకి రపపోంచుకుంట్డ్. ఒడీసి-
యస్ తన పడవలో  క్సేయిస్ 
ని తీసకువళ్్ళ  ఆమె తండ్రికి 
అపపోగించగా, అతను సంతృప్త 
చెందిన వాడై గ్రీకు సైనికులని 
శపం నుండి విముకి ్త చెయ్యమని 

అపాలోని కోరుకుంట్డ్. గ్రీస 
కీ ట్రోయ్ కి మధ్య త్త్్కలికం-
గా యుదధి విరమణకి ఒపపోందం 
జరుగుతుంది.  
గ్రీకు సేనలకి, ట్రోయ్ సేనలకి 
మధ్య యుదధిం ఆగింది కనీ 
అఖిలీలో స్ కి అగమేమానాన్ కీ మధ్య 
విరోధ జావాలలు ఎగసిపడ్తూ-
నే ఉన్నాయి. దేవతల రాజైెన 
జూస్ ని కలుసకోడానికి థేటిస్ 
కి పననాండ్ రోజులు పటి్ట ంది. 
జూస్ ట్రోయ్ పక్షం కసే్త భార్య 
హేరాకి కోపం వస్త ంది; ఆమె 
గ్రీకుల పక్షం! కని థేటిస్ కోరికని 
కదనలేకపోయాడ్, జూస్. 
హేరాకి కోపం రానే వచిచింది. 
మానవుల మధ్య జరుగుతూననా 
ఈ పోరాటంలో దేవతలు తల 
దూరచిడం శ్రేయస్కరం కదని 
ఆమె కడ్కు హెఫయెస్టస్ 
హేరాకి హితోపదేశం చేస్్త డ్.  
ఈలోగా ట్రోయ్ పక్షం వారు యుదధి 
విరమణ ఒపపోందానినా ఉలలోంఘ-
స్్త రు. అపుపోడ్ జూస్ ట్రోయ్ పక్షం 
వహించి వారికీ సహాయం చె-
య్యడానికి వస్్త డ్. జూస్ ట్రోయ్ 
పక్షం కయడం, అఖిలీలో స్ అస్త 
సన్్యసం చేసి ఇహ పోరాడనని  
భీషి్మంచుకుని కురోచివడం వలలో   
గ్రీకు సేనలు బాగా నష్ట పోత్రు. 
చాల రోజులు జరిగిన ఆ భీకర 
పోరాటంలో పేరిస్-మెనలావు-

స్ ల మధ్య, హెక్టర్-ఏజాక్స్ ల 
మధ్య జరిగిన దవాందవా  యుదాధి లు 
చిరస్మరణీయమైెనవి. అయిన్ 
సర్ ట్రోయ్ సైన్్యలు గ్రీకు సేన్ 
వాహినిని తరిమి కట్్ట యి.  
భారత యుదధింలో వా్యసడ్ 
పద్దనిమిది రోజుల యుదాధి నినా, 
దిన్లవారీగా, వ్్యహాలవారీగా, 
అస్్రా లవారీగా  ఎలా వరి్ణస్్త డో 
హోమర్  కూడా అలా ఆ యు-
దాధి నినా వరి్ణంచుకుంటూ వస్్త డ్. 
చిట్ట చివరికి ట్రోయ్ నగరానినా 
పడగొట్ట లేక గ్రీస సేనలు పడ-
వలలో ఎకి్క పారిపోత్రు. ఆ 
హడావిడిలో ఒక కయ్య గుర్రా-
నినా సముద్రపుట్డ్డ్ న వదిలేసి 
మరీ పోత్రు. ట్రోయ్ సేనలు 
వారి విజయానికి ఆ గుర్ం ఒక 
అభిజా్ఞ నం  అనుకుంటూ దానిని 
ఈడ్చుకుని పట్ట ణపు లోపలికి 
తీసకుపోత్రు. లోపలికి వళ్లోన 
తరువాత ఆ కయ్యగుర్ం 
తలుపులు తెరుచుకుని గ్రీకు 
సేన్ వాహిని, యులిసిస్ న్య-
కతవాంలో,  బయటకి వచిచి ట్రోయ్ 
నగరానినా పరిపూర్ణంగా కలలోగొటి్ట  
పోత్రు. 
భారత యుదధిం ధర్మయుదాధి నికి 
ప్రతీక అయితే ట్రోయ్ యుదధిం 
దేవతల అగ్రహానికి, సవాలపోబ్దిధికి 
ప్రతీక అనుకోవచుచి. 
    (32 వ పేజీ  చూడండి )



27జూన్ 2021

ప్రేమంటే  ఇంతే 

  "వరీగుడ్, అటువంటి మంచి 
మనసననా వ్యకి ్త దగ్గర ఉద్్యగం 
దొరకడం చాలా సంతోషంగా 
వుంది"
"నీ ఉద్్యగం ఎలా వుంది? ఎనినా 
ప్రమోషన్స్ వచాచియి? ఏమైెన్ 
అవార్డ్సై వచాచియా?"
"న్ ఉద్్యగం ఇపపోటికి మూడ్ 
పురస్్కరాలు, ఆరు బదిలీలు, 
న్లుగు పద్ననాతులతో విలసి-
లిలో ంది" 
"గ్రేట్ మూడ్ పురస్్కరాలు 
వచాచియా, కంగ్రాట్స్" 
ఇంతలో ఫుడ్ వచిచింది. వైటర్ని 
సర్వా చేయవద్దని చెపాపోడ్ కృష్ణ-
మోహన్. రాధ సర్వా చేయబోతే 
కృష్ణమోహన్ ఆప "నేను సర్వా 
చేస్్త ను, ఇలాంటి అవకశం మళీ్ళ 
రావచుచి, రాక పోవచుచి,ఇది న్ 
భాగ్యం" అన్నాడ్. 
“బావా న్లో ఏమైెన్ మారుపో 
వచిచిందా?”
"ఏమీలేదు అపపోటి జయచిత్ర 
లాగ అపుపోడ్న్నావు ఇపపోటి జయ-
చిత్ర లాగ ఇపుపోడ్న్నావు" అని 
ఏడిపంచాడ్
"ఇది టూ మచ్, నేను అంత 
భారీగా వున్నాన్" అంటూ గారంగా 
బ్ంగమూతి పెటి్ట ంది. 
"అంత లేవు, కనీ ఇదివరకు కన్నా 
బాగా బొదు్ద గా వున్నావు"
"ఆడవాళ్ళకి పెళ్్ళళ్్ళ అయిన్క 
బాగా మారుపో వస్త ంది న్యన్" 
"అవును, అయిన్ ఆడవాళ్్ళ 
బొదు్ద గా వుంటేనే అందంగా 
వుంట్రు"

వినిపంచాడ్ కృష్ణమోహన్. 
పూడిమడక బీచ్కి చేర్సరి-
కి మధా్యహనాం మూడ్ననార 
అయింది.
శీత్కలం అవటం వలన ఎండ 
తీవ్రత ఎకు్కవ లేకపొయిన్ ఒక 
గంట కరులోనే కూరుచిని కబ్రులో  
చెపుపోకుందామని అనూరాధ 
కోరడంతో కరులో కూరుచిని 
కబ్రులో  మొదలెట్్ట రు.
"నేను హైెదరాబాద్ వదిలేస్క 
ఇదే కలవడం, ఇపుపోడ్ చెపుపో నీ 
సంగతులు" అన్నాడ్ కృష్ణమోహ-
న్. 
"చెబ్త్ను, ముందు ఈ 23 
ఏళ్ళలో ననునా చూడట్నికి 
ఎందుకు రాలేద్ చెపుపో"
"ఏం చెపపోమంట్వు, నేను 
ఏం చెపపోన్ అది కుంటిస్కు 
అవుతుంది. హైెదరాబాద్ నుండి 
ఈ వ్రు వచాచిక నేను జరిగిన-
దాని నుండి కోలుకోవడానికి కంత 
సమయం పటి్ట ంది, తరువాత 
రుకి్మణ్తో వివాహం జరిగింది. ఆ 
తరువాత న్కు పద్ననాతి మీద 
ఢిలీలో  బదిలీ అయింది అక్కడ-
నుండి మద్రాస, బ్ంగుళ్రు, 
కలకత్్త , తిరిగి వైజాగ్ ఇపుపోడ్ 
బాంబ్ వళ్్ళలి. ఈ చక్రభ్రమ-
ణం వలాలో , ఉదొ్యగరీత్్య చాలా 
బిజీ అవడం వలాలో  నేను గత్నినా 
దాదాపు మరచిపొయాను...నేను 

 (గతసంచిక తరువాయి)

"త్ వలచింది రంభ అన్నారు" 
వాళ్ళ భోజన్లు పూరి ్త అయా్యక 
లసీస్ త్రాగి పది నిముష్లు రిలాక్స్ 
అయి మళీ్ళ బయలుదేరారు. 
కరు దగ్గరకి వచాచిక "ఇపుపోడ్ 
నేను కరు డ్రైవ్ చేస్్త ను, నువువా 
కసేస్పు రిలాక్స్ అవు" అంది 
అనూరాధ.
"నిజంగా! డ్రైవింగ్ ఎపుపోడ్ నేరుచి-
కున్నావు? "
కరు స్్ట ర్్ట చేసి డ్రైవ్ చేసూ్త  "పది 
సంవతస్రాలు దాటింది డ్రైవింగ్ నే-
రుచికుని, కృష్్ణ  చాలా రోజులయిం-
ది నీ పాట విని ఒక పాట పాడవా?" 
అని అడిగింది అనూరాధ.
"OK పాడత్ను, ఏ పాట కవాలి"
"మూగమనసలులో పాట 
పాడ్త్ తీయగా చలలోగా" 
"ఆ పాట బీచ్కి వళ్్ళన తరువాత 
పాడ్త్ను ఎందుకంటే ఇపుడ్ 
సీ్టరింగ్ నీ చేతిలో వుంది కదా ఆ 
పాట వింటూ నువువా నిద్రపోతే 
ప్రమాదం" అన్నాడ్ కృష్ణమోహన్ 
నవువాతూ.
"సర్ నీకు నచిచిన పాట పాడ్” 
అంది రాధ.
"ఔరా అమ్మకచెలాలో  ఆలకించి 
నమ్మడమెలాలో ”, “పూలోన్ క రంగ్ 
సే దిల్ కీ కలమ్ సే” చక్కగా పాడి 

ఇంద్రగంటి వేంకట సబాబురావు



28 జూన్ 2021

మద్రాస్లో వుండగా ప్రకష్ చని-
పోయాడని పడ్గులాంటి వార ్త 
విన్నాను...న్కు దాదాపు మూడ్ 
నలల తరువాత వైదేహి అక్కయ్య 
వాళ్్ళ తిరుపతి వచిచి అక్కడనుం-
డి మద్రాస్ వచిచినపుడ్ తెలిసింది. 
ఆ వార ్త విననా వంటనే కళ్ళ క్ంద 
నేల ఖ్ళీ అయి అగాధంలో-
కి పడిపోయినటలో యింది. రండ్ 
రోజులు రోదిసూ్త నే వున్నాను. న్ 
పరిసిథాతి చూసి ‘అందుకే నీకిం-
తవరకూ చెపపోలేదురా’ అంది 
అక్కయ్య. వంశీ అపపోటికి మూడే-
ళ్ళవాడ్, సప్రియ ఏడాది పలలో…
న్ పరిసిథాతి చూస్క చిననాపలలోల-
తో రుకి్మణ్ ఇబబుంది పడ్తుం-
దని అక్కయ్యని వారం రోజులు 
వుంచేస్రు బావగారు. మూడ్ 
రోజుల తరువాత కస్త కోలుకుని 
ఆఫీస్కి వళ్్ళను...అటువంటి 
సమయంలో రుకి్మణ్  ఒక పసిపా-
పని చూసకుననాటులో  చూసకుని 
ననునా ఓదారిచింది, పూరి ్తగా కోలు-
కోవడానికి పది రోజులు పటి్ట ంది…
న్ పరిసిథాతి చూసి “ఒకస్రి అనూ-
రాధని చూసి వదా్ద మండి, ఆవిడని 
చూసే్త మీలో గూడ్గటు్ట కుననా ఈ 
దుిఃఖ్నికి ఉపశమనం లభిస్త ం-
ది” అంది రుకి్మణ్. 
“వాళ్ళకి చాదస్్త లు ఎకు్కవ అం-
దువలలో  రాధ నుదిటిమీద బొటు్ట  
తీసేస్్త రమో, రాధ నుదిటిమీద 
బొటు్ట లేకుండా నేను చూడలేను, 
చూసి భరించలేను” అని రుకి్మ-
ణ్తో చెపాపోను…ఒకవేళ ఈయన 
ఊహించినటేలో  జరిగితే ఈయనని 
కంట్రోల్ చేయలేము అని ఆ 
ఆలోచన విరమించుకుంది 

రుకి్మణ్. 
అందుకనే మొననా నినునా మొద-
టిస్రి చూసినపుడ్ ముందు నీ 
నుదిటి మీద బొటు్ట  వుందా లేదా 
అని చూస్ను. బొటు్ట  కనబడిన్క 
"హమ్మయ్య" అనుకున్నాను…నీకు 
కష్ట ం వచిచినపుడ్ నేను మౌనంగా 
వుండిపొయి తపుపో చేస్ననే 
చింత, నీకు కనీసం ఒక ఓదారుపో 
మాట కూడా చెపపోలేదనే వేదన, 
ఈ పదహారు సంవతస్రాలుగా 
న్లో నేను పడ్తుననా ఈ సం-
ఘర్షణల ఫలితమే మొననా నినునా 
చూడగానే ఒక్కస్రి దుిఃఖము 
పెలులో బికి ఆ రోజు నేను సిథామితం-
గా వుండలేకపొయాను"…అంటూ 
కనీనారు కరుసూ్త  తన మనసలో 
ఆవేదనని చెపాపోడ్ కృష్ణమోహన్.
ప్రకష్ విషయం వచేచిసరి-
కి అనూరాధకి కూడా దుిఃఖం 
వచిచి కనీనాళ్్ళ తనునాకు వచిచి వకి్క 
వకి్క ఏడవస్గింది. "స్రీ రాధా, 
ప్రకష్ గురు్త కచాచిడా? అనవస-
రంగా నినునా కలవరపెట్్ట ను. కస్త 
మంచి నీళ్్ళ త్రాగు సరు్ద కుంటుం-
ది" అంటూ ఓదారిచి మంచినీళ్్ళ 
త్రాగించాడ్ కృష్ణమోహన్.       
"అవును గురు్త కచాచిరు. ఆయన 
పొయిన తరువాత ననునా 
ఎంతోమంది చాలా రకలుగా 
ఓదారాచిరు, కనీ ఎవరు ఎనినా 
రకలుగా ఓదారిచిన్ నేను నీ దగ్గ-
రనుండి ఈ ఓదారుపోని కోరుకు-
న్నాను...ఇకపోతే ఈ బొటు్ట  వి-
షయానికి వసే్త నీకు గురు్త ందా? 
ఒకస్రి హైెదరాబాదులో నువువా 
మా ఇంటికి వచిచినపుడ్ మా వనక 
వీధిలో మా దూరపు బంధువు ఒక 

నడి వయస్కరాలి భర ్త చనిపోతే, 
ఆ రోజు వాళ్్ళంట్లో  ఆ రకమైెన క-
ర్యక్రమం వాళ్్ళ నిరవారి ్తంచబోతూ 
వుంటే నువువా వళ్్ళ వాళ్ళ పెద్దవా-
ళ్ళతో మాట్లో డి ఆ కర్యక్రమానినా 
ఆపంచావు…  
...ఆ రోజు "ఆడదానికి బొటు్ట , 
కటుక, పువువాలు, గాజులు పెళ్్ళ 
జరగక ముందునుంచి వున్నాయి, 
భర ్తతో పాటు అవి రాలేదు, 
అందుకని అతను చనిపొయాక 
వాటిని స్త్రీ ఎందుకు విసరిజాంచాలి? 
ఆ పసిపలలోలు రోజూ వాళ్ళ అమ్మని 
చూసి ఈ విష్దానినా తలచుకని 
బాధ పడరా? పొయిన కననాతండ్రి-
ని ఎలాగో మనమెవవారమూ తిరిగి 
ఇవవాలేము, కనీసం ఆ తలిలో  పచచిగా 
కనబడితే ఆ చినినా హృదయాలు 
కస్త ఊరట చెందుత్యి"....అవి 
నువవాననా మాటలు న్ మసి్తష్కం-
లో నిలిచిపొయాయి, అందుకే 
వాటిని వదిలివేయడానికి నేనూ 
ఒపుపోకోలేదు…  
...దాని గురించి ఇంట్లో  చాలా 
పంచాయతి జరిగింది. 
"నలుగురూ న్లుగు రకలుగా 
అనుకుంట్రు, మా పరువు నలు-
గురిలో తీసేస్్త వు, ఆ మోహన్ 
మాటలు నీ బ్ర్లో బాగా న్టు-
కుపొయాయి, అందుకే నువివాలా 
మూరం్గా ప్రవరి ్తస్త న్నావు" 
అంటూ అమా్మ, న్ననాగారూ చాలా 
గొడవ చేస్రు, అయితే అననా-
య్యలూ, వదినలూ ననునా పూరి ్తగా 
సమరిధించారు…ననునా తపుపోగా 
అరధిం చేసకోకు బావా, నువువా 
ఎందుకు రాలేద్ తెలుసకోవా-
లని కుతూహలంతో అడిగాను 
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గాని, వివరణ కోసం కదు" అంది 
అనూరాధ.
"నువువా కుతూహలంతో అడిగిన్, 
వివరణ ఇవవావలసిన బాధ్యత 
న్కుంది రాధా" 
"సర్గాని మొననా నేను వచిచిన రోజు 
ననునా చూసి నువువా చాలా కలత 
చెందినటులో  న్కు అరధిం అయింది, 
స్యంత్రం నువువా ఎక్కడికో 
వళ్్ళవు, రుకి్మణ్ చాలా టెనస్గా 
కనబడింది, కనీ అడగటం 
సంస్్కరం కదని అడగలే-
దు. రాత్రి ఫోన్ వచిచిన తరువాత 
రుకి్మణ్, మురళ్ హడావిడిగా 
బయలుదేరి వళ్్ళరు, అసలేం 
జరిగింది ఆ రోజు"        
ఆ రోజు స్యంత్రం అవిన్ష్ 
ఇంటికి డ్రింక్ చెయడాని-
కి వళ్ళడం, అక్కడ జరిగిన 
విషయాలు అనీనా పూస గుచిచిన-
టులో  రాధకి వివరించాడ్. 
"అయితే నువివాంక డ్రింక్ చే-
స్త న్నావా?" అని అనుమానంగా 
అడిగింది అనూరాధ.
"లేదు రాధా,  23 సంవతస్రాల 
క్ందట నీకు మాట ఇచిచిన 
తరువాత నేను త్గ లేదు. కనీ ఆ 
రోజు నినునా చూసిన తరువాత న్కు 
కలిగిన ఆవేదనని తటు్ట కోలేక, 
ననునా నేను నియంత్రించుకో లేక 
త్గి ఆ బాధని మరచిపొదాము 
అనుకుని నిగ్రహం కోలోపోయాను. 
కకపోతే అవిన్శ్ తెలివిగా నేను 
త్గకుండా, నేను నీకిచిచిన మాట 
తపపోకుండా ననునా కపాడాడ్. 
అదే ఆ రోజు త్గి వుంటే నేను 
చేసిన పనికి జీవిత్ంతం నీకు 
మొహం చూపంచలేక పొయ్వా-

డిని" అన్నాడ్ కృష్ణమోహన్.                          
"‘ఒకక్క స్రి మన ఆవేదన 
మనలోని నిగ్రహనినా చంపేస్త ం-
ది’. స న్కిచిచిన వాగా్ద న్నినా మళీ్ళ 
గురు్త చేస్త న్నాను, న్ చేతిలో 
చెయి్య వేసి ఆ మాటని పునరుదధి-
రించు బావా" అంది అనూరాధ. 
తన కుడి చేతిని అనూరాధ కుడి 
చేతిలో వుంచి "ప్రామిస్, నీకిచిచిన 
మాట తపపోకుండా నిలబటు్ట కుం-
ట్ను" అన్నాడ్ కృష్ణమోహన్. 
"న్ బావ మంచివాడ్ నేను చె-
పపోనటులో  వింట్డ్...బావా మన 
వయస ఏభైకి దగ్గర పడ్తు-
న్నాది, నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, అం-
దుకోసమే న్ ఆరాటం, నీకేమైెన్ 
అయితే నేను తటు్ట కోలేను" తన 
ఆంద్ళనని వ్యక ్తం చేసూ్త  అంది 
రాధ. 
"అలాగే కంగారుపడకు. నీ 
ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, పలలోలు జాగ్రత్త. 
అనవసరమైెన ఆలోచనలు చేసూ్త  
కృంగిపోకు, వారానికి ఒకస్రయి-
న్ ఫోన్ చేసూ్త  వుండ్. ఎపుపోడ్ 
నీకు ఏ రకమైెన అవసరం 
వచిచిన్, సహాయం అవసర-
మైెన్ నేనున్నాని గురు్త ంచుకో, 
మొహమాట పడకుండా చెపుపో, 
న్కు కుదరక పోయిన్ రుకి్మణ్ని 
పంపుత్ను...ఒక విషయం గురు్త -
పెటు్ట కో నేను ఉదొ్యగరీత్్య చాలా 
బిజీగా వుంట్ను. సమావేశలు, 
సదసస్లు, గోషు్ట లు, టూర్స్ చాలా 
ఎకు్కవ. నలకి కనీసం 15 నుండి 
18 రోజులు వీటితోనే సరిపోతుంది, 
అందులో బాంబ్లొ ఇవి ఇంక 
ఎకు్కవ. అవసరం బటి్ట  విదేశ-
లకి కూడా వళ్ళవలసి వుంటుంది. 

అందుకని నేను ఏదైన్ బిజీలో 
వుండి ఫోన్ లిఫ్్ట  చెయ్యకపొతే 
కంగారుపడకు. ఇంటికి ఫోన్ చేసి 
రుకి్మణ్తో మాట్లో డ్" అన్నాడ్ కృ-
ష్ణమోహన్.  
“అలాగే, ఇపపోటిదాక ఎనినా దేశలు 
చూశవు? రుకి్మణ్ని కూడా తీసక-
ళ్్ళవా?" 
“ఒకస్రి జినీవా వళ్్ళను, 
అపుపోడ్ సప్రియ వయస రండో 
నల అందుకని రుకి్మణ్ రాలేకపో-
యింది. రండ్ రోజులూ గోషి్ట లతో 
బిజీగా వున్నాను, మూడో రోజు సిటీ 
చూడడానికి మా వాళ్ళంత్ వళ్్ళన్, 
రుకి్మణ్ లేకుండా న్కు వళ్్ళలని-
పంచలేదు, అందుకని రూంలోనే 
వుండిపోయాను. ఉంకో స్రి 
జర్మనీ, ఇంగాలో ండ్ వళ్్ళనపుడ్ 
రుకి్మణ్ని కూడా తీసకు వళ్్ళను" 
"అబోబు, అబాబుయిగారికి పెళ్్ళం 
మీద చాలా ప్రేమ వుందే" అని 
సరదాగా వేళ్కోళం చేసింది 
అనూరాధ.
"ననునా నము్మకుని న్ వంట నడచి 
వచిచిన వ్యకి ్త మీద ప్రేమ వుండదా 
రాధా?" 
"మరి న్ మీద" ఇంక ఆట పటి్ట -
సూ్త  అడిగింది అనూరాధ.       
"మీరిద్దరూ న్ రండ్ కళ్్ళ, ఇం-
కపుపోడూ అలా అడగకు" 
"సరదాగా నినునా ఆట పటి్ట దా్ద మని 
అలా అన్నాను"
"రాక్షసి న్కంటే అమాయకుడ్ 
దొరకలేదా?”
       ************
సర్ పాడ్త్ తీయగా చలలోగా...
పాట ఇపుపోడ్ పాడ్" అంది 
అనూరాధ. కృష్ణమోహన్ పాడాడ్ 
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ఆ పాటతో ఇద్దరి హృదయాలూ 
బరువక్కయి.  
“అది సర్గాని కోనసీమ అమా్మ-
యిని పెళ్్ళ చేసకుందామని 
అనుకున్నావు, ననునా చేసకో-
లేకపొయిన్ ఉంకో కోనసీమ 
అమా్మయినే చేసకున్నావు…నీకు 
తెలుస్? మా అమ్మగారు, మీ 
అత్తగారు జా్ఞ తులు, కనీ రండ్ 
తరాల ముందు వారి కుటుంబాల 
మధ్య కలతలు వచిచి రాకపోకలు 
లేవు. అసలు రుకి్మణ్ సంబంధము 
గురించి ఎవరు చెపాపోరు? ఆ కధ 
మొత్తం చెపుపో విన్లని కుతూహ-
లంగా వుంది" అంది అనూరాధ.
"మీరు బంధువులని న్కు 
తెలుస, బావగారి తలిలో కి కూడ 
అదే చుట్ట రికం వుంది కదా”. నీ 
వివాహం తరువాత నేను హైెద-
రాబాద్లో వుండలేకపోయాను, 
ఆ వ్రోలో  వుంటే నువేవా జా్ఞ పకం 
వచిచి నీ గురించే ఆలోచిసూ్త  
న్ బ్రతుకుతో పాటు నీ బ్రతుకు 
కూడా ఎక్కడ దుర్రం చేస్్త -
నోనని గుబ్లు పుటి్ట ంది. ఆ 
సమయంలో అవిన్శ్ న్ వననాంటి 
నిలిచి ననునా కంటికి రపపోలా చూ-
సకున్నాడ్”. అతను ఇచిచిన 
సలహా మేరకు నేను మా డైరక్ట-
ర్ మిశ్గారిని కలిసి మొత్తం న్ 
బాధని వివరించి "ననునా విశఖ-
పటనాం బదిలీ చెయ్యండి, ఒక వేళ 
అవకశం లేకపోతే నేను ఉంకో 
వుద్్యగం చూసకుని వళత్ను, 
ఈ వ్రోలో  నేను వుండలేను" అని 
విననావించుకున్నాను. 
ఆయన ననునా సహృదయంతో 
అరధిం చేసకుని "మిస్టర్ మోహన్! 

నేను కూడా ఈ యాతన అనుభ-
వించిన వాడిని గనుక మీ బాధను 
అరధిం చేసకున్నాను. తపపోకుం-
డా డి.జి. స్బ్తో మాట్లో డి మీకు 
విశఖపటనాం బదిలీ అయ్ట-
టులో  చూస్్త ను, మీరు నిశచింతగా 
వుండండి" అన్నారు. 
కనినా నలల తరువాత న్కు విశఖ-
పటనాం బదిలీ అయి్యంది. విశఖ-
పటనాం వచాచిక చాలా రోజులు ఎవ-
రితోనూ ఎకు్కవగా మాట్లో డేవాడిని 
కదు, ఒంటరిగా గడపడానికి ఇష్ట -
పడేవాడిని, ఒక నిర్వాదంలో, ఒక 
నిరిలోప్త వైఖరితో నిరుత్స్హంగా 
వుండేవాడిని. మొదట్లో  మా అమ్మ 
న్ననాగారు, సనినాహిత మిత్రులు 
"సర్లే జరిగినదానికి వాడ్ అలా 
కలతగా వున్నాడ్, అనూని మర-
చిపోలేక పోతున్నాడ్, కన్నాళ్్ళ 
వాడిని మనము మన ప్రశనాలతో, 
సలహాలతో ఇబబుంది పెట్ట వదు్ద " 
అని అనుకున్నారు. కనీ ఆరు 
నలల తరువాత కూడా న్లో 
మారుపో రాకపోతే "వీడేమైెపోత్డో" 
అని అమ్మ కంగారు పడి న్ననాగా-
రితో చెపపో బాధ పడింది. 
ఒక ఆదివారం న్ననాగారు ననునా 
బీచ్కి తీసకుని వళ్్ళ అక్కడ 
న్తో మాట్లో డారు. మా న్ననాగా-
రు న్కు చిననాపపోటినుండి అనినా 
విషయాలలోను సలహాలు, 
సూచనలు ఇచిచి మార్గదర్శకు-
డ్గా వుండేవారు,  ఆయన ననునా 
ఎపుపోడూ ఒక సేనాహితుడిగా భా-
వించేవారు. అందుకే ఆయన 
"ఒర్య్ మోహన్ ఏమిటిరా 
ఇది? ఎంతో హుష్రుగా వుండి 
అందరితో కలివిడిగా వుండేవా-

డివి, అనూని మరిచిపోలేక పో-
తున్నావా?' అని అడిగేసరికి న్కు 
దిఃఖం ఆగలేదు.   
"బాధ పడకు, మనిషి అనుకు-
ననాది జరగనపుడ్, ఓటమిని 
ఎదురొ్కననాపుడ్ కృంగిపోవడం 
సహజం. ఆ బాధని, ఆవేదన-
ని ఉంకకరితో పంచుకుని ఇలా 
కనీనాళ్ళ దావారా బయటికి పంపవే-
సే్త హృదయం తేలిక పడ్తుంది, 
మనసకి ప్రశంతత చేకూరు-
తుంది. అంతేగాని బాధని నీలోనే 
దాచుకని కుమిలిపోతే సమస్య 
పరిష్్కరం కదు… 
 . . . ప్రే మి ం చి న వా ళ్్ళ 
వదిలి వళ్్ళ పోయారని...అలాగే 
ఉండిపోతే ఎలా? దేహానికి తపపో, 
దాహానికి పనికిరాని ఆ సము-
ద్రపు కరట్లే ఎగిసి ఎగిసి 
పడ్తుంటే”... ఇవి న్ మాటలు 
కవు, నువువా ఇష్ట పడే శ్రీశ్రీ గారు 
అననా మాటలు... 
...ఒర్య్ ఆ సముద్ర తరంగా-
లని చూడ్, అవి లేస్త న్నాయి, 
పడ్తున్నాయి, మళీ్ళ లేస్త న్నా-
యి. మనిషి జీవితం కూడా ఆ 
తరంగం లాంటిది, ఆ తరంగం 
ఒకక్క స్రి ఎగిసిపడ్తుంది, 
అది తన విజయాలకి సంకేతం. 
అలా ఎగిసిపడిన తరంగం మళీ్ళ 
క్ందపడ్తుంది, అది తన అప-
జయాలకి సంకేతం. అలా క్ంద 
పడిన తరంగం తన శకి ్తనంత్ 
కూడగటు్ట కని మళీ్ళ ఉవవాతు్త న 
లేస్త ంది, అది దాని పటు్ట దలకి, 
పోరాటపటిమకి సంకేతం. మనిషి 
కూడా అలాగే జీవితంలో ఎనోనా 
పోరాట్లు చెయా్యలి అంతేగాని 
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ఒక సమస్య వసే్త అక్కడితో 
"ఇదంత్ న్ దురదృష్ట ం" అని 
నిరాశ పడకూడదు, నిరుత్స్హ 
పడకూడదు… 
...మనము అనుకుననాది స్ధిం-
చలేనపుపోడ్, ఓటమిని చవిచూ-
సినపుడ్ మన మనో స్థారా్యనినా కో-
లోపోకూడదు. జరిగినదానికి బాధ 
పడటం వలన ప్రయోజనము 
వుండదు, పరిసిథాతిని ధైర్యంగా 
ఎదురొ్కని ఏం చేసే్త పరిసిథాతిలో 
మారుపో వచిచి మనసకి ప్రశం-
తత కలిగి, న్ అపజయం మీద 
విజయం స్ధించాను అనే తృప్త 
కలుగుతుంది అని ఆలోచించా-
లి… 
...జరిగినది మరచిపో. మీ అమ్మ 
నినునా చూసి చాలా ఆవేదనకి గురి 
అవుతున్నాది, బంగ పడ్తు-
న్నాది. ఒక మంచి సంబంధము 
చూసి నీకు వీలైెనంత తొందరగా 
వివాహం చేదా్ద మనుకుంటున్నా-
ము. మనిషి జీవితంలో వివాహం 
చాలా మారుపోలు తెస్త ంది, 
బాధ్యతలని పెంచుతుంది. 
పెళ్్ళ చేసకుని పలలోలు పుటి్ట న 
తరువాత జీవితం మొత్తం అన్య-
ముగా వుంటుంది. ఆ చిన్నారుల 
ఆట పాటలతో జీవితం ఎంతో 
మధురంగా వుంటుంది’ … 
...అందుకని నువువా ఎంత 
తొందరగా వీలైెతే అంత తొందరగా 
ఆ దశకి చేరుకుంటే నీ గతం 
నుండి నీకు ఉపశంతి లభిస్త ంది. 
మేమూ మా విశ్ంత జీవితంలో 
మనుమల ఆట పాటలతో ము-
చచిటలో తో ఆనందంగా, సంతోషంగా 
జీవిస్్త ము" అని న్కు నచచిచె-

పాపోరు.
ఆయన చెపపోనదంత్ విన్నాక 
"న్ననాగారు మీరు చెపపోన విష-
యాలనీనా విన్నాను. మనిషి తను 
కోరుకుననాది లేదా ఆశంచినది 
దక్కనపుడ్ నిరాశ చెందడము 
సహజము. నేనూ మనిషినే కనుక 
ప్రసథా తం ఆ వేదనని అనుభవి-
స్త న్నాను. మీరు అమ్మ దిగులు 
పడకండి, నేను తపపోకుండా కోలు-
కుంట్ను. కన్నాళ్ళపాటు పెళ్్ళకి 
ననునా తొందరపెట్్ట దు్ద " అన్నాను. 
ఆ తరువాత న్కు బాగా సనినాహి-
తులైెన ష్జహాన్, అవిన్శ్ లాంటి 
వాళ్ళ దావారా న్కు ఎనోనాస్రులో  హిత-
బోధలు చేయించి  పెళ్్ళకి ఒపపోం-
చారు… 
న్తో కకిన్డలో చదువుకుననా న్ 
సేనాహితుడ్ మహేంద్రవర్మ పెళ్్ళకి 
నేను, అవిన్శ్ కకిన్డ వళ్్ళము. 
రుకి్మణ్ కూడా ఆ పెళ్్ళకి వచిచింది. 
పెళ్్ళ అయిన తరువాత మహేం-
ద్రవర్మ పెళ్్ళకూతురు శశర్ఖని 
మా మిత్రులందరకి పరిచయం 
చేస్డ్. అపుపోడ్ శశర్ఖతో 
పాటు ఆమె సేనాహితురాళ్్ళ ఒక 
అరడజను మంది వున్నారు, 
వారందరిని మహేంద్రవర్మతో 
పాటు మాకు పరిచయం చేసింది 
శశర్ఖ. అంత్ కూరుచిని కబ్రులో  
చెపుపోకుంటున్నాము, అంతలో 
మహేంద్రవర్మ ననునా, అవిన్ష్ని 
ప్రక్కకి తీసకువళ్్ళ..."ఒర్య్ ఆ 
అమా్మయి ఎలా వుందిరా!" అని 
రుకి్మణ్ని చూపంచి అడిగాడ్. 
మామూలుగా అడిగాడ్ అనుకని 
"చాలా బాగుంది" అన్నాను. మళీ్ళ 
అనుమానం వచిచి "ఆ అమా్మయి 

గురించి ననునా అలా ఎందుకు 
అడిగావు?" అని అడిగాను. 
"ఆ అమా్మయి పేరు రుకి్మణ్. 
శశర్ఖ, రుకి్మణ్ అమలాపురం-
లో ఇంటర్, డిగ్రీ కలిసి చదువు-
కున్నారు, చాలా మంచి ఫ్ండ్స్, 
రుకి్మణ్ తండ్రిగారు అమలాపురం 
కలేజి ప్రినిస్పాల్గా పని చేస్త -
న్నారు, వాళ్్ళ బ్రాహ్మణులలో మీ 
శఖ వార్నని శశర్ఖ చెపపోంది. 
మొదటి స్రి ఆ అమా్మయిని 
మా పెళ్్ళ చూపుల సమయంలో 
చూసిన దగ్గరనుండి నీకు సరైన 
జోడీ అనిపంచింది. మా వివాహం 
సటిల్ అయిన్క ఒక స్రి శశర్-
ఖకి న్ ఆలబుంలో వుననా నీ ఫోట్ 
చూపంచి న్ ఉదే్దశ్యం చెపాపోను…
తను కూడా మీ ఇద్దరి జోడీ చాలా 
బాగుంటుందని చెపపో రుకి్మణ్ తలిలో -
తండ్రులతో విషయం చెపపో, నువువా 
మా పెళ్్ళకి వస్్త వని అందుకని 
రుకి్మణ్ని మా పెళ్్ళకి కకిన్డ 
పంపమని వారితో చెపపోంది. 
అయితే ఈ విషయాలు ఏవీ రు-
కి్మణ్కి తెలియవు, నీ ప్రతిసపోందన 
చూసి అపుపోడ్ ఆ అమా్మయికి చె-
బ్దామని ఆగాము…ఎందుకంటే 
ఒకవేళ నువువా అనుకూలంగా 
లేకపోతే రుకి్మణ్ నిరుత్స్హ పడ్-
తుందికదా, అదీ సంగతి. నువువా 
గ్రీన్ సిగనాల్ ఇసే్త, శశర్ఖ రుకి్మ-
ణ్కి విషయం చెపపో వ్యవహారం 
నడ్పుతుంది. మీరిద్దరూ కసేస్పు 
మాట్లో డ్కోవడానికి నేను ఏరాపోటు 
చేస్్త ను" అన్నాడ్ మహేంద్రవర్మ.  
ఇదంత్ విననా అవిన్శ్ "బావా 
అమా్మయి చాలా బాగుంది, నువువా 
కోరుకుననా కోనసీమ అమా్మయి, 
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రుకి్మణ్ న్ననాగారు కలేజి ప్రి-
నిస్పాల్గా చేస్త న్నారు, మంచి 
హోదాలో వున్నారు, వాళ్్ళ మీ 
శఖ వాళ్్ళ కనుక ఇంట్లో  కూడా 
అభ్యంతరం వుండకపోవచుచి" 
అన్నాడ్. 
కసేస్పు ఆలోచించిన తరువాత 
"మహేంద్రా ఆ అమా్మయికి కూడా 
నేను నచిచితే, మాట్లో డట్నికి 
అభ్యంతరం లేకపోతే మాట్లో డిం-
చు" అన్నాను.  
న్ మాట విని మహేంద్ర, అవిన్శ్ 
చాలా ఆనందించారు. అవిన్శ్ 
అయితే ఆనందానినా పట్ట లేక 
ననునా కగలించుకని "బావా న్ 

ఆనందానినా మాటలలో చెపపోలేను, 
మళీ్ళ నీ జీవితంలోకి వసంతం 
రావాలి బావా" అని సంతోషంతో 
ఉదేవాగానికి గురి అయా్యడ్.  
కసేస్పు పోయిన్క మహేంద్ర-
వర్మ న్ దగ్గరకు వచిచి "ఒర్య్ 
మోహన్, శశర్ఖ రుకి్మణ్తో 
విషయం చెపపో నీ వివరాలు కూడా 
చెపపోంది. రుకి్మణ్ తలిలో  తండ్రులకి 
కూడా నీ గురించి చెపపోనటులో  చెపపో, 
నినునా కోలో జ్ ర్ంజ్ నుండి ఉంకక 
స్రి చూపంచింది. ఆ తరువాత 
సేనాహితురాళ్్ళద్దరూ ఏకంతంగా 
మాట్లో డ్కున్నారు, ఇపుపోడే శశర్ఖ 
వచిచి శుభవార ్త చెపపోంది…ఒక 

గ్రీకు తత్్త వేత్త పేలో ట్ (స్. శ.  పూ. 
428 - 348) తనకు సమారు 
న్లుగువందల ఏళలో పూరువా-
డైన హోమర్ రాసిన ‘ఇలియాడ్’ 
గురించి చెపుతూ ఇలా పేరొ్కన్నా-
డ్: “దాదాపు ప్రతిరోజూ ఏథెన్స్ 
నగరంలోని మార్కట్ సథాలంలో-
నో, న్టక మందిరంలోనో, లేక 
కండ పక్కనుననా విశలమైెన 
ఆరుబయలు మైెదానంలోనో 
ఇరవైవేలకు పైెగానే జనం పోగై, 
ఎవరో ఒక ప్రముఖ గాయకుడ్ 
‘ఇలియాడ్’ లోని ‘హెక్టర్ మృతి’, 
‘ప్రియాం రాజు - అఖిలీలో స్ ల భేటీ 
‘ మొదలగు రసవద్ఘట్్ట లను శ్-
వ్యంగా గానం చేస్త ంటే శ్రదధిగా 

పని చెయి్య నేను కరు ఎర్ంజ్ 
చేస్్త ను, నువువా, రుకి్మణ్ వోలా్గ  ర-
స్్ట రంట్కి వళ్్ళ అక్కడ కూరుచిని 
స్వకశంగా మాట్లో డ్కోండి" 
అన్నాడ్. 
కసేస్పు పోయిన తరువాత నేను, 
రుకి్మణ్ కరులో బయలుదేరా-
ము. మా ఫ్ండ్స్, రుకి్మణ్ ఫ్ండ్స్, 
అవిన్శ్, పెళ్్ళకడ్కు, పెళ్్ళకూ-
తురు అందరూ కరు దగ్గరకి వచిచి
..."మోహన్, రుకి్మణ్ మేమంత్ 
శుభవార ్త కోసం ఎదురు చూసూ్త  
వుంట్ము, బస్్ట  అఫ్ లక్" అని 
చెపాపోరు.
         (ఇంక వుంది)  

ఇలియాడ్: సంగ్రహంగా

ఆలకిసూ్త  ఉంట్రు.” 
విశవా విజేత అలెగాజా ండర్ (స్. శ.  
పూ. 356 - 322) ‘ ఇలియాడ్’ 
గ్రంథానినా తన తలగడ కింద 
ఉంచుకుని, చదవాలని బ్దిధిపు 
టి్ట నపుపోడలాలో  తీసి చదువుకునే-

వాడనీ, కుదిరినపుపోడలాలో  ‘ఇలి  
యాడ్’ లోని ఘట్్ట లు కథాంశ-
లుగా జరిగే న్టక ప్రదర్శనలు 
తిలకించేవాడనీ చరిత్రకరులు 
పేరొ్కన్నారు.
                          (ఇంక వుంది)

(26 వ పేజీ  తరువాయి)
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   అమృతసర్ ` సవార్ణదేవాయ 
సమీపంలో జలియన్వాలాబాగ్. అది 
1919వ సంవతస్రం. మొదటి ప్రపంచ 
యుదధిం ముగిసేసరికి దేశమంత్ 
ఉద్రిక ్త పరిసిథాతులోలో  ఉననా సమయ-
మది. ఆ యుదధింలో పాలొ్గ ననా మన 
భారతీయ సైనికు ఎడ బ్రిటిష్వారి 
నిరాదరణవలో , భారతీయుంత్ తెలోదొ-
రపైె కక్ష స్ధించడానికి సననాదధిమైె, 
సన్నాహాు చేస్త ననా సమయమది.
1918`19 సంవతస్ర కంలో మన 
దేశం రాజకీయ ఆరిథాక సంకో్ష భంలో 
ఉంది. అన్వృషి్ట వలో  కరువు కం. వీటికి 
తోడ్ ప్రజపైె అన్టి తెలోదొర దమ-

నకండ, వారి పాన్ విధాన్ు అగినాకి 
ఆజ్యం పోశయి. ఇలాంటి సంకో్ష భ 
సమయంలోనే పచిచి నిరంకుశవాది. 

భారతీయ ప్రజ ఎడ దేవాషభావం కలి్గ న 
క్రూర మైెకల్ ఓ డయ్యర్ పంజాబ్ 
ప్రాంత పాన్ నిరవాహణ బాధ్యత వహి-
స్త న్నాడ్.
ఇలాంటి సందర్ంలో బ్రిటిష్ ప్రభ్-
తవాం రౌట్ బిలో ును ప్రవేశపెటి్ట ంది. 1917 
ఆగషు్ట లో. బాధ్యత్యుత ప్రభ్-
తవాన ఏరాపోటు చేస్్త మంటూ ప్రజకు 
వాగాధి నం చేశరు. కని మొదటి 
ప్రపంచ యుదధిం ముగిసిన తరావాత 
కూడా వారు మాట నిబటు్ట కోలేదు. 
రౌట్ బిలో ు 1919 సంవతస్రం మారిచి 18వ 
తేదీన చట్ట ంగా రూపొందింది. విపలో -
వోద్యమాను, అరాచక చర్యను నిరూ్మ-

లించ డానికి ఈ చట్్ట నినా తెచిచినటులో  
బ్రిటిష్ పాకు సవిచాచిరు.
ఇందుకు నిరసనగా 30 మారిచి 1919న 

దేశవా్యప్తంగా శంతియుత నిరసన 
ప్రదర్శను జరిగాయి. ఢలీలో ి అమృతసర్ 
తదితర చోటలో  6 ఏప్రిల్ న్డ్ బ్రహా్మం-
డమైెన హరా్తళ్ు జరిగాయి. 7 ఏప్రిల్ 
రోజు ప్రజ కోరికపైె మహాత్్మగాంధీ` 
పంజాబ్కు బయుదేరాడ్` కని బ్రి-
టిష్వారు ఆయనను నిరబుంధించి 
బొంబాయికి పంపవేశరు. ఈ చర్యవలో  
భారతీయు సహనం నశసూ్త  వచిచింది. 
దేశమంత్ అటు్ట డికి పోయింది. ఆ 
రోజు అమృతసర్ నగరంలో జరిగిన 
బహిరంగ సభకు ఏభైవేకు పైెగా ప్రజు 
పాలొ్గ న్నారు. డాక్టర్ కిటుజా , డాక్టర్ సత్య-
పాల్ న్యకతవాంతో 9 ఏప్రిల్ 1919న 
అమృతసర్ జరిగిన ఊర్గింపు-
లో మత్కతీతంగా భారతీయుంత్ 
పాలొ్గ ని తమ మాతృదేశభకి ్తని, ఐక-
మత్్యనినా చాటుకున్నారు. ఇది ఓరవా-
లేక, ఆన్టి గవరనార్ మైెకల్ ఓడవా-
యర్ దేశభకు్త లైెన కిటుజా , సత్యపాల్కు 
మరుసటి రోజే (10 ఏప్రిల్, 1919) దే-
శంతరవాస శక్ష విధించారు. తిరస్్కర 
సూచకంగా ప్రజు శంతియుత హరా్తళ్ 
(ప్రదర్శన) జరిపారు.
13 ఏప్రిల్ 1919`భారతీయ చరిత్రలో 
ముఖ్యమైెన రోజు : ‘వైశఖీ’ పండ్గ 
దినం కవడంవలో  ప్రజు ఆనంద్త్స్హా-
తో సంబరాు చేసకున్నారు. పంజాబ్ 
ప్రాంత ప్రజకు వైశఖీ అతి ముఖ్యమైెన 
పండ్గ. ఆన్డ్ వారంతో తమ దేశ 
గౌరవానినా నిబట్్ట ని, స్వాతంత్య్ర  సేవాచ్ఛ-
ను తెలియపరచే క్షంతో సవార్ణమం-
దిర సమీపంలోని ‘జలియన్వాలా 

మతస్యారాజ హరగోపాల్

మన చరిత్ర ` నేటి యువతరానికి సూ్ఫరి ్త 

ప్రదాత జలియన్వాలా బాగ్ దురంతం

 13 ఏప్రిల్ 1919
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బాగ్ (మైెదానం)లో సమావేశమైెన్రు. 
(అమృతసర్లో నేటికి కూడా మనం 
ఈ చారిత్రక మైెదాన్నినా చూడవచుచి). 
అందరూ చేరిన ఈ మైెదానం  చతు-
రస్రాకరంలో ఉండి కేవం ఒకే ఒక 
ప్రవేశ దావారం కలి్గ నటి్ట ది. సమావేశ-
మైెన దేశ ప్రజంత్ నిరాయుధు. మైె-
దానమంత్ దేశభకు్త తో కిటకిటలాడ్-
తుంది. స్యంత్రం అయిదు ఘంట 
సమయం వేదికపైె కందరు న్య-
కున్నారు. దేశభకి ్త పూరిత వాత్వర-
ణం ` సభ ప్రారంభమయ్్య సమయం 
` అంతలోనే సైనికుతోపాటు జనరల్ 
ఓడవాయర్ అక్కడికి చేరుకున్నాడ్. 
కనీసం హెచచిరికనైన్ చేయకుండా 
డవాయర్ ఆజా్ఞ నుస్రం సైనికు కపోుకు 
తెగబడాడ్ రు. నిరాయుధులైెన దేశభకు్త  
అనుకోని ఈ సంఘటనకు నిరా్ద కి్ష-
ణ్యంగా బయా్యరు. 15 నిముష్సేపు 
ఆగకుండా తుపాకి గుండ్లో  పేలాయి. 

మృతు్యదేవత వియత్ండవం 
చేసింది. దేశభకు్త  భారతమాత విమో-
చన్నికి ప్రాణారిపోంచారు.
జలియన్వాలా మైెదానం మెవకి రావ-
డానికి, కేవం ఒకే ఒక దావావరం. అతి 
కష్ట ంమీద న్ుగైదు ప్రదేశ నుండి గోడ 
దూకి బయటపడవచుచి. ఇలాంటి 
ప్రదేశంలో 1650 తుపాకి గుళ్లో  
పేలాయి. మైెదానమంత్ వందలాది 
దేశభకు్త  రక ్తపు కవాతో భయంకరం-
గా తయారైంది. ఆన్టి రాత్రి కరూ్ఫయా 
విధించబడిరది. దీనికంత్ జనరల్ 
డవాయర్ కరకుడ్. ఆయన వంబడి 
ఉననా సైనికులోలో  కందరు బ్రిటిష్వా-
రున్నా, చాలామంది భారతీయ సైని-
కుండడం గర్ించదగింది. నేడ్ కూడా 
ఇలాంటి సంఘద్రోహు కందరు ఉం-
డడంవలో నే దేశభకి ్త, జాతీయుత, మా-
తృవందనం లాంటి అంశలోలో  కూడా 
చరచి జరగడం అది హేయమైెన 
విషయం.

బ్రిటిష్వారి నిరంకుశ విధాన్నినా 
ఎదిరించి అమరవీరులైెన ఈ ప్రదేశం 
‘జలియన్వాలాబాగ్’ నేటికి కూడా 
చరిత్రకు స్కి్షగా నిలిచింది. ఇక్కడ 
తమ ప్రాణారిపోంచిన దేశభకు్త కు నేడ్, 
స్మృతి చిహానాు నిరి్మంచబడిన్యి. 
వారికి మన జోహారులో .
నేడ్ భారతీయ చరిత్రలో చారిత్రిక 
సత్్యను, హైెందవజాతి ఔననాత్్యనినా, 
గౌరవానినా నిబట్ట  ప్రయతినాంచి, విదేశీ 
పాకుతో పోరాడిన దేశభకు్త  జీవిత్ం-
శను చేరిచి, తదావారా నిజమైెన మన 
జాతీయ చరిత్రను యువతరానికి 
అందించాలిస్న అవసరం ఎంతైెన్ 
ఉంది. ఇందులో జలియన్వాలాబాగ్ 
ఒకటి.
     
ఆచార్య మతస్యారాజ హరగోపాల్
   hargopal48@gmail.com
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పోతపాలతో నష్్ట లు:

1) విరోచన్లు కవచుచి 

2) స్వాసకోశ ఇబబుందులు రఎకు్కవ 

కవచుచి. 

3) A విటమిన్ తగి్గ  కంటి జబ్బులు 

రావచుచి 

4) పాల ఎలరీజా రావచుచి

5) జీర్ణకోశ వా్యధులు రావచుచి 

6) దీర ్ఘవా్యధులు రావచుచి. చిననా పలలోలోలో  

క్షయ, కలేయవా్యధి మొదలైెనవి 

7) ఊబకయం రావచుచి. 

8) IQ  తకు్కవగా ఉంటుంది 

ఈ క్ంది పరిసిథాతులోలో  తలిలో పాలు అంతగా 

ఉపయోగపడవు:

1)చంటి పలలోలలకు 'గాలాకో్ట సీమియా' 

వా్యధి ఉంటే అంత పనికిరాదు. కరణం 

పలలోలోలో  పాల లోని పండి పదారాధి లు జీర్ణం 

చేసకునే శకి ్త 

    లేకపోవడం. 

2) తలిలో కి క్షయ రోగం ఉధృతంగా ఉండి 

ఎటువంటి చికిత్స్ తీసకోనపుపోడ్ 

3)  అమ్మకు ర్డియం చికితస్, కమోథెరపీ 

ఇస్త ననాపుడ్ 

4) అమ్మ మతు్త మందులకు బానిస అయి-

నపుపోడ్ 

5) అమ్మ రొము్మ మీద, చంటి మొన మీద 

సరిపో వా్యధి ఉననాపుడ్ 

6) అమ్మకు హెచ్ ఐ వి (ఎయిడ్స్) వా్యధి 

ఉననాపుడ్ 

ఈ క్ంది పరిసిథాతులోలో  ప్రమాద హెచచిరిక-

లున్నా పాలివవావచుచి. 

1) అమ్మకు హపటైెటిస్ బి లేదా హెపటైెటి-

స్ సి ఉననాపుడ్ 

2) అమ్మకు పొగ త్రాగడం అలవాటుననాపు-

డ్ - కనీసం బిడడ్ను ఎతు్త కుననాపుడ్, పా-

లిచేచిటపుపోడ్ పొగ త్రాగడం చేయకుండా 

ఉంటే 

    సరిపోతుంది. 

3) ఆల్కహాల్ - చాలా మితంగా అపుపోడ-

పుపోడ్ త్గితే ఫరవాలేదు. 

4) శశువు పసికరలో వా్యధితో జని్మంచినపుపో-

డ్.   4. కనస్ర్ రాకుండా చేస్త ంది. 

 5 . మనసస్కు ఉలాలో స్నినా కలిగిస్త ంది.

హోమియో చికితస్ :

పాలు తకు్కవగా ఉతపోతి్త అవుతుంటే - 

అమ్మకు - ఆగనాస, అసపటిడా కలే్కరి-

యా, పలస్టిలాలో , లాక్ కనైనం, సపయా, 

అరి్టక, రిసినస్ కమూ్యనిస్, అలా్ఫలా్ఫ 

మొదలగు మందులు పాలను అభివృదిధి  

చేయట్నికి తోడపోడత్యి. 

రొము్మ వా్యధి వలలో  కూడా ఒకో్కస్రి పాలి-

వవాడానికి ఇబబుంది రావచుచి. 

అగారికస్ : చంటి మొనలు దురదగా 

ఉండి మండ్తుంట్యి. 

ఆరినాక: ప్రసవానంతరం సథాన్లోలో  నపపోగా 

ఉంటుంది. 

అమృతం కననాఅమ్మ పాలు మిననా
డా .ఎస్. కృష్ణమూరి ్త శస్త్రి   

బొరాక్స్: స ్తన మొనలు కురుపులుగా 

తయారవుత్యి. స్తన్లు ఖ్ళీగా ఉననా-

టులో గా ఉంటుంది. 

కలే్కరియా కర్బు: రొము్మగటి్ట పడ్తుంది. 

ఒకో్కస్రి చీము కరుతుంటుంది. 

కమోమిలాలో : తీవ్రమైెన నపుపోలుగా స్తన్లు 

ఉంట్యి  ముఖ్యంగా చంటి మొనలు. 

దానితో కోపం చిరాకు ఎకు్కవ. 

గ్రాఫైటిస్: నపుపోలుగా, మంటలుగా జిగట 

లాంటి దారం చనుమొనల పగుళ్ళనుండి 

వస్త ంది. 

ఫైట్లక్క: గటి్ట పడడ్  సథాన్లు పగుళ్లో  చూప 

ఉంట్యి. త్కితే నపపో, సథాన్ల నుండి 

నపపో శరీరం అంత్ వా్యపస్త ంది. 

సైలీషియా:  పాలు త్రాగేసిన తరావాత స్త-

న్్యనినా తోసేస్త ంది. పాలను ఇష్ట పడదు. 

బలలోడోన్: పాలు ఎకు్కవగా స్రవించిన-

టలో యితే. 

నేట్ం కరుబు : పాలు పడవు. పలలోలకు 

విర్చన్లవుత్యి. పొట్ట  ఉబబురంగా 

ఉంటుంది. 

పలస్టిలాలో : పాలు తకు్కవగా ఉతపోతి్త 

అవుత్యి. ఎంత చీకిన్ పాలు సరిప-

డనంత్ రావు. పాలు వచిచిన్ విరిగిపో-

యిన పాలలా వస్్త యి. రొము్మలు గటి్ట గా 

ఉంట్యి. 
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నవవిధ భకు్త లు

ఆదూరి హైెమవతిదాస్యం
    " కుమారీ! ఈ రోజు ఏడవదైన 

భకి ్త మారా్గ లలో దాస్యము అనే 

దానినా గురించీ చెపా్త ను, విను.

దాస్యము  అంటే అరాథా లు నీకు 

తెలిసే ఉంట్యి, ఐన్ చెపు్తన్నాను.

దాస్్యనికి సేవ, పని అనే  అరాథా లు-

న్నాయి. 

 విజయ నగరంలో ఒక పెద్ద  హా-

సపోటల్ కు సవాంతదారు సవారాజ్య 

లకి్షమీ . ఒకరోజున ఆమె ఉదయం 

వాహా్యలికి ఒంటరిగా వళ్తూ ఒక 

పారు్కలో మెలిలో గా నడ్స్త ననాది.

 ఏద్ ఆలోచిసూ్త  నడ్స్త ననా  ఆమె 

ముందు వేగంగా  పాకిపోతుననా 

పామును చూడనేలేదు. దానిమీద 

కలేయడం అది కటు వేసి, 

జరజరా గుట్ట లోలో కై పాకి వళల్దం  

జరిగిపోయింది. దూరంగా చె-

టు్ట క్ందకూరుచినుననా నందిని 

అనే ఒక పదేళ్ళ అన్ధ బాలిక  , 

అదిగమనించి , వేగంగా వచిచి 

కళ్్ళతిరిగి పడిపోతుననా సవారాజ్య 

లకి్షమీని పటు్ట కుని క్ంద పడ్కో-

బటి్ట ంది.వంటనే తన చిరుగుల 

పరికణా చింప పాదానికి పైెన గటి్ట గా 

కటి్ట ంది. తన జాకటు్ట కుననా  సేఫీ్ట  

పనునా తీసి పాము కటేసిన చోట 

గుచిచి పాదానినా గటి్ట గా వతి్త రక్తనినా 

బయటికి పండింది. 

 పరుగున వళ్్ళ త్ను నీళ్్ళ-

త్రాగను ఉంచుకుననా సీస్లోకి 

అక్కడి ట్్యప్ నీళ్్ళ పటి్ట తెచిచి , 

గాయానినా కడిగి మళ్్ళ మరోమారు 

ఆపాదం వద్ద  గుచిచి గటి్ట గా పాదానినా 

నొకి్కంది. అలా మూడ్ న్లుగు 

మారులో  చేసింది.  అపపోటికి తెలలోవా-

రు తుండగా పారు్కలో నడవను 

వచిచిన కందరు , డాక్టర్ సవారాజ్య 

లకి్షమీని చూసి , వంటనే ఒక ఆట్-

పలిచి ఆమెను ఆమె హాసపోటల్ 

కు పంపారు. ఆమె వంట నందిని 

కూడా వళ్్ళంది. ఆమెను హాసపో-

టల్ వారు గబగబా ఒక ప్రతే్యక 

గదిలో ఉంచి వైద్యం అందించా-

రు.ఆ అమా్మయి అక్కడే బయట 

కూరుచిని ఉంది. సవారాజ్య లకి్షమీకి 

మెలకువరాగానే ముందుగా,   ఆ 

అమా్మయి గురించీ అడిగి  దగ్గరకు 

పలిపంచుకుంది. 

ఆమా్మయి పేరు అడిగి తెలుస్కుని , 

నందినికి తిననూ కటు్ట కోనూ ఏరాపో-

టులో  చేయించి  ఒకరోజంత్ హాసపో-

టలోలో  ఉన్నాక తనతో నందినిని తన 

ఇంటికి తెచుచికుంది.  

వారంపాటు విశ్ంతిగా వుననా సవారా-

జ్య లకి్షమీని, ఎందరు సేవకులున్నా  

నందిని త్నే  దగ్గరుండి అనీనాచూ-

సకుంది.

 ఒకవారమయా్యక సవారాజ్య లకి్షమీ 

ఆరోగ్యంగా  లేచి తిరగస్గింది.

నందినిని దగ్గరకు పలిచి వివరాలు 

అడగా్గ   , నందిని, తనకుననా ఒకేఒక 

అవవా చనిపోవట్న ఆపారు్క-

లో రాత్రులు పడ్కుంటున్నాననీ  

చెపపోంది.ఐద్ కలో స వరకూ సరా్కర్ 

బళ్్ళ చదువుకున్నాననీ అవవా 

పోయాక ఆమె పూరిపాకను ఎవరో 

ఆక్రమించుకుని తనను తరిమేశ-

రనీ చెపపోంది. 

 సవారాజ్య లకి్షమీ అడిగినదానికి తనకు 

ఐద్ తరగతిలో సైనుస్లో పాఠంలో 

ప్రధమచికితస్ ఎలాచేయాలో 

తేలు, పాముకరిసే్త ఏం చేయాలో 

పంతులు గారు చెపపోనది గురు్త ండి 

చేశనని చెపపోంది. 

వివాహంకని సవారాజ్య లకి్షమీ, 

దైర్యంగా ఎవరో తెలీని తన ప్రాణం 

కపాడిన  నందినిని తన పెంపుడ్ 

కుమార ్తగా దతు్త  తీసకుని  వైద్యం 

చదివించి గొపపో డాక్టరుగా చేసి తన 

హాసపోటల్ అపపోగించింది. అదమా్మ 

కుమారీ సేవ వలన చేకూర్ లాభం. 

మానవ సేవే మాధవ సేవ ఐన్ దా-

నివలన  చేకూర్ లాభం మాత్రం 

చాలా గొపపోది." అని  ముగించింది 

బామ్మ.                 
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 
     (గత సంచిక తరువాయి)

   ప్రగతి పథంలో పయనించా-
లనుకుననా యువత చదువులపైె 
దృషి్ట  స్రించారు. పలుగురాళ్ళ-
పలెలో  ఉననాత పాఠశలలో యస్.
యస్.ఎల్,సి. పూరి ్త చేసిన పలలోలు 
చాలామంది తిరుపతిలో బి.విదావా-
న్ లో చేరిపోయారు. మా అననా-
దము్మలం మదనపలెలో  బిసంటు 
థియోస్ఫికల్ కలేజీలో 
చేరిపోయాం. మా చదువులు 
పూరి ్త చేసకుని ఉద్్యగానేవాషణలో 
ఉంటూ... అపుపోడపుపోడ్ ఊరికి 
వచేచివాళ్ళం.              
         పెద్ద  గోపవరం రామననా (రా-
మిరడిడ్) గారి ఉమ్మడి కుటుంబం 
విడిపోయింది. ఆసి్తపాస్త లు 
పంచుకుని ఎవరి కుటుంబం 
వారైపోయారు. మా కుటుంబం 
విషయానికి వసే్త ... మా అత్తగారి-
చిచిన ఆసి్త అయిపోగానే పెళ్లోళలోకు, 
చదువులకు సిథారాసి్త అంట్ అమే్మ-
శరు. రోజువారీ భోజనం నడవడా-
నికి ఇంట్లో  వుననా వండి, బంగారు 
ఆభరణాలు అనీనా... అపుపోడపుపోడ్ 
త్కటు్ట  పెటి్ట  నిత్్యవసర వస్త -
వులు తెచుచికున్నారు. పొలాల-
నీనా కూడా చదువులకు, పెళ్లోళలోకు, 
ఉపనయన్లకు త్కటు్ట  పెట్్ట రు. 
కనీసం అమి్మవుంటే మంచి ర్టు 
పలికివుండేది. 'అహం' అడడ్ం 
వచిచి అమ్మకుండా 'త్కటు్ట ' 
పెట్ట టం... అవి ఈ జన్మలో విడి-
పంచుకోలేకపోవటం. 
 ఆసి్త తరిగిపోయినకదీ్ద  మా 

పెదన్ననాలో అభద్రత్భావం 
మొదలైెంది. వయసస్ మీద 
పడటం .. తన చివరి రోజులోలో  
ఎవరు ఆసరాగా వుంట్రననా 
సమస్యలు  వేధించే సమయంలో  
మా ఆదమ్మక్క, కమయ్య బావ 
వచిచి ఆసి్త పంపకం చేసకుని, 
ఇలులో , తోట, కళ్ళం ... కంత పొలం 
భాగం పంచుకుని పెద్దన్ననా-
ని పలుచుకుపోయారు. ఇక్కడ 
పుటి్ట ... ఇక్కడ పెరిగి, ఈ మటి్ట  
వాసన చూచిన ఆయన అక్కడ 
వుండలేక, ఇక్కడికి వసే్త, ఊరోలో -
వాళ్్ళ 'ఆసి్త పంచుకుని ఇక్కడేం 
బాముకుందామని వచాచివు' అనే 
సూటీపోటీ మాటలు భరించలేక.. 
సతమతమవుతూ ఉండేవాడ్. 
అమ్మ మాత్రం... అలాగే ఆద-
రించేది. అపుపోడే ఋషీ వా్యలీలో 
న్కు ఉద్్యగం వచిచింది. నలకు 
వంద రూపాయలు జీతం. ఉచిత 
భోజన వసతి కలిపోంచారు. కేవలం 
ఇరవై రూపాయలు మాత్రం 
ఉంచుకుని ఎనభై రూపాయలు 
ఇంటికి పంపేవాడిని. అవి పెద్దన్-

ననా తీసకుని న్వి అని గొడవ చేసి 
మళీ్ళ ఇచేచివాడ్. నేను పంపే ఈ 
ఎనభై రూపాయలకు తోడ్ న్ననా 
'సంచారం' పోయి అంతో ఇంతో 
సంపాదించేవాడ్. మా పెద్దత ్త, 
అమ్మ, న్ననా, తము్మడ్, ఇద్దరు 
చెలెలోళ్్ళ బ్రతికేవారు. 
    లంకంత ఇలులో  కూలిపోయింది. 
కేవలం రండ్ అంకణాలు మాత్రం 
పడిపోకుండా ఉండేది. అందులో 
మా పెద్దత ్తను అవస్నసమయం-
లో ఉంచారు. ఋషి వా్యలి వదిలి 
హైెదరాబాదులో ఉద్్యగం వతు-
కు్కన్నాను. ఋషి వా్యలి సూ్కలోలో  
వచిచిన ప్రావిడంట్ ఫండ్ ఐదు 
వందలతో భాకరాపేటలో 'కుటీరం' 
నిరి్మంచాలనుకున్నాం. సబబుననా, 
నేను ముటుకుందారు పలెలోకు 
పోయి కట్ట ం స్మాను మాట్లో డి, 
మే నలలో... నలంత్ పటి్ట ంది 
కట్ట ం పూర ్తయ్్యన్టికి. 
         
       (ఇంక వుంది)
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శ్రీ వచన భూషణం     
 

   కంతమంది సూయాపరులు ఈ 
గ్రంథం ధర్మ వ్యతిర్క అంశలతో 
నిండియుననాది అసత్య ప్రచారం 
చేస్త ంటే రంగన్థుడ్ విని... 
త్నూ ఆమోదించిన గ్రంథంగా 
లోకులకు తెలియజేసే్త, వారు 
ఆచరించే అవకశం ఉందని 
భావించి, తనకు శ్రీ వచన 
భూషణ గ్రంథానినా పళైళై లోకచా-
ర్య స్వామివారిచే వినిపంపజేయ-
మని అరచిక ముఖత్ ఆదేశంచ-
గా .... వారు ఇంట లేనందున వారి 
సదరులు అళగియ మనవాళ 
పెరుమాళ్ న్యర్ రంగన్థుని 
సనినాధికి చేరి గ్రంథానినా స్వామికి 
చదివి వినిపంచారు.శ్రీ రం-
గన్థుడ్ ఆనందంతో వీరిని 
ఆలయ మరా్యదలతో సత్కరించి 
పంపమని ధర్మకర ్తలు ఆదేశం-
చినటులో  వారు అళగియ మనవాళ 
పెరుమాళ్ న్యర్ ను సత్క-
రించినటులో  ఆధారిత గ్రంథాలు 
తెలియజేస్త న్నాయి. అళగియ 
మనవాళ పెరుమాళ్ న్యర్  
కూడా 'ఆచార్య హృదయం' 
వంటి పలు ఉత్తమ గ్రంథాలను 
మనకు అందించియున్నారు. 
వీరు అననాదము్మలు ఇరువురూ 
శ్రీ వైష్ణవ ధర్మ ప్రచారం కనస్-
గిసూ్త  అనేకమంది శషు్యలను 
ఉత్తమ ప్రచారకులుగా తీరిచిది-

దా్ద రు. వీరిలో 'తీరుత్యారు' 
అనే మహిళ్ కూడా సకల వే-
దాన్తములను అభ్యసించిన 
ఆధారాలు వున్నాయి. వీరి ప్రచా-
రంలో 'రామానుజ సిదాధి ంతం' 
సరవా శస్త సమ్మతమని అనేక ప్ర-
మాణాలు ఆధారంగా నిరూపసూ్త  
ప్రచారం గావించేవారు. 
 మణల్ పాకం అనే గ్రామం లోని 
నంబిగారు పళైళై లోకచార్య 
స్వామి స్క్ష తూ కంచి  వరదరా-
జుల అవత్రంగానే భావిస్్త రు. 
నంబిగారు త్ను  సేవిస్త ననా గ్రం-
థాలలో భావాలు వారికి స్ఫరిం-
చక ఇతర పండితులను   అడ-
గలేక కంచి వారసని సనినాధికి 
చేరి స్వామిని  ప్రారిధింపగా, ఆరోజు 

రాత్రి కలలో  కంత  విషయానినా 
వివరించి, మిగిలిన విషయం 
మణల్ పాకం అనే గ్రామం లోని 
నంబిగారు పళైళై లోకచార్య 
స్వామి స్క్ష తూ కంచి  వరదరా-
జుల అవత్రంగానే భావిస్్త రు. 
నంబిగారు త్ను  సేవిస్త ననా గ్రం-
థాలలో భావాలు వారికి స్ఫరిం-
చక ఇతర పండితులను   అడ-
గలేక కంచి వారసని సనినాధికి 
చేరి స్వామిని  ప్రారిధింపగా, ఆరోజు 
రాత్రి కలలో  కంత  విషయానినా 
వివరించి ,మిగిలిన విషయం 
'నేను నీకు శ్రీరంగన్థుని సనినా-
థిలో సవాయంగా కనిపంచి తెలి-
జేస్్త ను, ఆ సమయంలో నీకు 
ఇంక ఏవైన్ సందేహాలు ఉంటే 

 శ్రీవేంకట్చారు్యలు(గత సంచిక తరువాయి)
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ప్రత్యక్షంగా అడిగి తెలుసకోవ-
చుచి' అన్నారుట. ఆన్టి నుండి 
వీరు శ్రీరంగన్థుని సనినాతు-
కి చేరి తనకు కంచి వరదుడ్ 
అందించిన రహస్్యరాథా లను 
నమరు వేసకుంటూ స్వామి-
వారి రాకకు ఎదురుచూస్త -
న్నారు. ఒకరోజు మనల్ పాకం 
నంబిగారు కూరుచిననా చోటు ప్ర-
క్కన ఖ్ళీ సథాలం ఉంటె అక్కడకు 
పళైళై లోకచార్యస్వామి వారు వారి 
శషు్యలందరితో చేరి.... తనకు 
కంచి వరదరాజులు చెపపోన వి-
షయానినా. వారి శషు్యలందరికీ 
వివరించి తనకు శ్రీరంగంలో 
చెబ్త్నననా విషయానినా కూడా 
వివరించి, ఏదైన్ అనుమాన్-

లు ఉంటే అడగవచుచి అని వారి 
శషు్యలతో పాటు మనల్ పాకం 
నంబి వైపు కూడా చూశరుట. 
నంబిగారు ఎంతో ఆనందంతో 
స్ష్్ట ంగ నమస్్కరం చేసి రండ్ 
చేతులూ జోడించి నమస్కరి-
సూ్త  'మీరు వార్న్' అన్నారుట. 
దాంతో పళైళై లోకచార్యస్వామి చి-
రునవువా నవువాతూ వారిని ఆశీరవా-
దించి అక్కడనుండి ప్రయాణం 
కనస్గించారుట. ఆన్టి 
నుండి మనల్ పాకం నంబిగారు 
పళైళై లోకచార్యస్వామి వారు 
కంచి వరదరాజుల అవత్రం-
గా ప్రచారం చేశరు. విశష్్ట దై్త 
సిదాధి ంత వా్యప్త రామానుజుల 
నుండి - ఎంబార్- తదుపరి 

పరాశర భట్్ట ర్ - తదుపరి 
నంబీయర్ - తరువాత వారి 
శషు్యలు నంబిల్ెలో  ఆన్టి వైభవం 
ఏమాటర్్మ తగ్గకుండా పళైళైలోక-
చార్య స్వామి ఎంతో కృషి చేశరు.
 భారతదేశంలో తురుషు్కలు  
దండయాత్రలు జరిప హిందూ 
దేవాలయల సంపద ద్చుకోవ-
డం, విగ్రహాలను, ఆలయాలను 
ధవాంసం చేయడం జరుగుతోం-
ది. ఈ ముపుపో శ్రీరంగన్థు-
ని ఆలయానికి అందలి స్వామి 
అరాచి సవారూపాలకు ప్రమాదం 
రాబోతోందని శషు్యల దావారా 
ముందుగా గ్రహించి, అపపోటిక-
పుపోడ్ మూలమూరి ్తకి రక్షణగా 
గోడ కటి్ట ంచి తొందరగా శ్రీరంగం 
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నుండి బయటపడాలని భావించి 
శ్రీరంగన్థుని అరాచిమూరు్త లతో 
శతృవుల కంటపడకుండా వాటి 
రక్షణయ్ ధ్్యయంగా అడవుల 
వంబడి నడ్సూ్త , దారోలో అనేక 
కష్్ట లు ఎదురు్కంటూ మధురకు 
సమీపంలోని జో్యతిషు్కడి 

గ్రామం చెడి అరాచిమూరు్త ల రక్ష-
ణకు చక్కని చోటుగా భావించి 
అక్కడే నివసిసూ్త .... స్వామి సవా-
రూపములను భద్రంగా శషు్య-
లకు అపపోగించి, క్రీ.శ. 1311 సం 
|| లో (సమారు 105 సంవతస్రా-
లు) శరీరంలో దేవుడ్ కనస్గి-

నంతవరకూ పరమాత్మ సేవయ్ 
ధ్్యయంగా కనస్గి పరమపదం 
చేరారు. 
   వీరు మనకు అందించిన శ్రీ 
వచనభూషణం పూరి ్త జా్ఞ న-
స్రఫలం మరియు ఆచరణ 
గ్రంథంగా కూడా కీరి ్తంపబడింది. 
ఈ గ్రంథం సేవించకుండా ఎనినా 
ఆధా్యతి్మక గ్రంథాలు సేవించిన్ 
సంపాదించే జా్ఞ నం పరిపూర్ణ 
ఫలానినా ఇవవాదని పెద్దలు తెలి-
యజేస్్త రు. గాన ఈ గ్రంథానినా 
అస్మత్ ఆచారు్యలు భగవత్ భా-
గవతుల అనుగ్రహ కట్క్షంతో 
చక్కగా తెలుసకుందాం.
  

            (ఇంక వుంది)
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కనీ దీనికి పూరవామే  19వ శత్బ్ద ం  

లోనే   క్రాస్ వర్డ్ పజిల్ ఇట్లియన్ 

భాషలో  “per passare il tempo” 

గా వాడ్కలో వుంది.

  ఈ పదానికి అరధిము “to pass the 

time.”అని. అంటే ‘కలకే్షపానికై’ . 

వీటిని రూపొందించే వారిని  క్రుసి-

వరాబులిస్్ట  లు  (cruciverbalists) 

అంట్రు.ఈ పదం లాటిన్ పదాలైెన 

crux , verbum,లనుండి పుటి్ట ంది 

. ఇంగీలోషు లో Crux ని  cross 

అనీ verbum  ని  “word.” అనీ 

అంట్రు కనక  ఈ రండూ కలసి 

cross word  అయింది. 

నిజానికి ఆథా విన్  పజిల్  ని పాఠకుల 

‘కలకే్షపం కోసం మాత్రమే రూపొం-

దించలేదు .అవి  మొదటి ప్రపంచ-

యుద్దపు రోజులు .యుద్ద వాత్వర-

ణపు  భీతి, నిరాశ , నిస్ఫ్ర హలనుండి 

జన స్మాను్యల  మానసిక సిథాతిని 

మరలిచి  ఊరటనిచేచిందుకు   తన 

పజిల్ ని ఒక తపపోనిసరి స్ధనంగా 

భావించాడ్ .ప్రజానీకనికి  ఒకనొక  

వా్యపకంగా  వాడ్కలోకి తెచాచిడ్. 

అందమైెన  డైమండ్ ఆకరంలో  

ఖ్ళీ గడ్లను పేరిచి వాటిని అక్ష-

రాలతో  నింపడానికి  పాఠకుల-

కు  సూచనలను తయారు చేసి 

ఇచాచిడ్. అతనిచిచిన ఆధారాలను 

బటి్ట  పాఠకులు పదాలను కనిపెటి్ట    

గడ్లను నింపాలి. దీనికి  అతను 

పెటి్ట న  పేరు  “FUN’s Word-

Cross Puzzle.”  కనినా వారాల 

తరువాత ఒకస్రి  పేపరులో దొరిలోన 

అచుచి తపుపో వలలో   అది  “Cross-

Word,”అనే శీరి్షకతో  వలువడింది.

అదే ఖ్యమైెపోయింది. 

1920 న్టికి అమెరికలో పాఠకుల 

మెదడ్కు  వినోదానివవాగల కలకే్ష-

పానికి క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ ని  చాలాప-

త్రికలు ప్రవేశపెట్్ట యి.ఒకదశబ్ద ం  

తిరిగేసరికి సమారుగా అమెరికలో  

అనినా పత్రికలలోనూ  ఒక్క Times  

లో తపపో ఇవి చోటుచేసకన్నాయి. 

అయితే వీటిలో  కనినా చాలా జాగ్ర-

త్తగా  చూసి  పరిష్కరించినవి  కగా  

కనినాంటిలో  తపుపోలు దొరలోడమూ 

వుంది. పజిల్  నిరా్మణరూపంలో  

కూడా ఒక పదధితంటూ లేకుండా    

వుండేవి.అధారాలివవాడంలో, పదాల 

ఎంపకలో  పలుచదనం చోటు చే-

సకవడమూ వుండేది.   

బ్రిటన్ లో  తొలిస్రిగా  ‘Pearson's 

Magazine’ లో 1922 ఫిబ్రవరిలోనూ 

, 1930 ఫిబ్రవరి 1న  Times లో నూ 

క్రాస్వర్డ్ పజిల్స్  శీరి్షకలు  చేరాయి.  

అమెరికన్ పజిల్స్ కన్నా బ్రిటీష్ క్రా-

స్వర్డ్ పజిల్స్ తమదైన ముద్రను 

సంతరించుకన్నాయి . మెదడ్కి  

బాగా పని కలిపోంచేవిగా తయా-

రయా్యయి.ఎ.ఎఫ్.రిటిచి, డి.ఎస్.

మాక్నట్్ట  (A. F. Ritchie and D. 

S. Macnutt) ఆధారాలు ఇవవాడం-

లో పాఠకులను తికమక పెడ్తూ 

చమత్్కరాలతో   పజిల్స్ పూరించ-

డానికి అవసరమైెన మేధో స్థా యిని-

పెంచి పూరణ కర ్తల మెదడ్లకు 

పదును పెట్్ట రు. పజిల్స్  రూపక-

ర ్తలకు కనినా సత్రాలను నిర్ధిశంచా-

రు.  చక్కని జా్యమితీయ నిరా్మణా-

లలో  పదాలు నృత్యం చేస్త న్నాయా  

అని అనిపంచేటంతగా సవాహస్్త -

లతో  వీరు రూపందించన వేల 

కదీ్ద   పజిల్స్  పాఠకులను విశ్షంగా 

ఆకటు్ట  కన్నాయి.  వీటిని cryptic 

puzzles అంట్రు. ఎందుకంటె 

మర్మగరి్తంగా  ఇచిచిన సూచన 

ఆధారంగా  పూరించాలిస్న  పదానినా 

కనిపెట్ట డానికి  కంత శ్రమపడాలి. 

           (ఇంక వుంది)

క్రాస్  వర్డ్  పజిల్స్ -  క థా కమా మేషు -1

చాగంటి  కృష్ణకుమారి
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   వైజా్ఞ నిక పద బంధ కేళ్

   వా    పు    నూ    నూ    గు     ద    గు్గ

   మ     దీ    న్    న    6     గ    ర్    ము

      న     ప     శు    వు      లు

    వే    బా       దిధి    స     వి

  పా    ర    ద    ర్శ     క     ప      దా     రధి     ము

   కు   ము       రా్మ    లు    ఖం

      పం       తూ    గా     డ్    రం

   మా    గా    ణ్    18     ర    స    సిథా     ర

   వా    ణ్    స    ము    ఖం    అ    టు్ట

                      మే   2021  నల గడి- నుడి సమాధాన్లు

ఏప్రిల్   2021  నల గడి- నుడి సమాధాన్లు

   జే   మ్స్   చా   డివా    క్       ల్     రా     కోలో
   మ్స్    రలో    రి    6     స్    రి
   వా     స్    ర    కోలో     లైె    సీ    న్
  టస్     జు     సీ
  న్    డ   తో     నం   థ   మం  

   ఠీ    ల   య
   జ్     కే్ట   లా    చే    తు    లే     ని
  లో్ట    కో్ట    18   త    కూ    ల్
    మా   లే్ట      జ్       న్    లివా     క    ల్    జౌ
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వంటలు - పండివంటలు  

   ఈ శీరి్షకలో మనం కరకర-
లాడే రిబబున్ పకోడీ తయారీ 
విధానం, చూసూ్త నే నోరూర్ 
రవవాలడూడ్  తయారీ విధానం 
చూదా్ద ం! బజారులో దొరికేవా-
టి కంటే ఎంతో రుచికరంగా 
వీటిని ఇంట్లో నే చాలా సలభంగా 
తయారుచేసకోవచుచి. ఆరో-
గా్యనికి మంచిది కూడా! మా 
వంటింట్లో  తయారు చేసిన ఈ 
సీవాటు, హాటు ఫోట్లను కూడా 
జతపరుస్త న్నాను. 
 తయారీ విధానం లోకి వడదాం!
మొదటగా రిబబున్ పకోడీ (దీనినే 
గటి్ట  పకోడీ అని కూడా అంట్రు). 
దీనికి కవలసిన పదారాథా లు:
బియ్యపపోండి    2 గాలో సలు 
శనగపండి       1 గాలో స 
నువువాలు         1 చెంచా 
వాము             1 చెంచా 
ఇంగువ           కది్దగా 
ఉపుపో              2 చిననా చెంచాలు 
కరం               2 చెంచాలు 
వననా, బటర్, లేక వేడి నూన      3 
చెంచాలు 
బియా్యపపోంది, శనగపండి, 
నువువాలు, వాము, ఇంగువ, ఉపుపో, 

కరం అనీనా ఓ వడలుపో బ్సిన్ 
లో కలుపుకోవాలి.  ఆ తరువాత 
బటర్ లేక నూన - వననాపూస 
అయితే అలాగే వేసి గోరువచచి-
ని నీతితో పండిని కలుపుకోవా-
లి. గటి్ట గా ఓ ముద్దలా చేసకుని 
మూత  పెటి్ట  10 నిముష్లు ఉం-
చుకోవాలి. ఈ లోగా బాణలిలో 
నూన వేవేడకు్కతుంది కదా . 
నూన కగాక జంతికల గొట్ట ంలో 
మైెనస్ ఆకరం గల రిబబున్ 
పకోడీ బిళ్ళను పెటు్ట కుని, కదీ్ద  
ముద్దను తీసకుని నీళ్లో  చి-

లకరించి జంతికల గొట్ట ంలో-
కి జార్లా పండిని కలుపుతూ 
గొట్ట ంలో నింప - నూనలోకి 
గుండ్రంగా చుటు్ట తూ వతు్త కో-
వాలి. కది్ద దిసేపు ఒక వైపు వేగాక 
పొయి్య తగి్గంచుకుని తిరగవేసి 5 
నిముష్లలో తీసి టిష్్య పేపర్ 
వేసిన పేలో ట్లో కి వేసకోవాలి. ఇలా 
మిగత్ పండిని చేసకోవాలి. 
చాలా రుచిగా కరకరలాడ్తూం-
ట్యి.  

                   భారతీ శర్మ



44 జూన్ 2021

రవవాలడ్డ్ :

రవవాలడ్డ్  తయారీకి కవలసిన 
పదారాథా లు:
సూజీ రవవా.   1 కపుపో 
పంచదార     1 కపుపో లేదా 
ముపాపోవు కపుపో - రుచిని బటి్ట   
కబబురికోరు     అర కపుపో 
గోరువచచిని పాలు  పావు కపుపో 
నయి్య.          5 చెంచాలు 
యాలక్కయలు పొడి     అర 
చెంచా 
జీడిపపుపో, కిస్ మిస్ లు    20 
వరకు 
ముందుగా ఓ పొడి మూకు-
డ్లోకి 3 చెంచాల నయి్య వేసి 
సూజీ రవవాని ద్రగా వేయించాలి. 

అందులోనే కబబురికోరు కూడా 
వేసి మిగిలిన రండ్ చెంచాల 
నయి్యతో కమ్మని వాసన వచేచి-
వరకు వేయించాలి.  ఇపుపోడ్ 
అందులో పంచదార కలపాలి. 
తీప ఇష్ట పడితే సమాన కలత 
(రవవాతో) లేదా పంచదార కస్త 
తకు్కవ వేసి కలిప అందులో 
యాలక్కయ పొడి వేసి పొయి్య 
కటే్ట సి ... అందులో గోరువచచి-
ని పాలు కలపాలి. చెయి్య పటే్ట  
వేడిగా యుననాపుపోడ్ ఈ రవవాల-
డ్డ్ లు చుటు్ట కుంటూ పైెన జీడి-
పపుపో కిస్ మిస్ ను అతికించా-
లి. ఇష్ట మైెనవారు వీటిని కూడా 
నేతిలో ద్రగా వేయించుకోవ-

చుచి. అలా పచిచివి అది్దన్ చాలా 
రుచిగా ఉంట్యి. ఈ పంచదా-
రని కందరు మికీస్లో పౌడర్ గా 
చేసి కలుపుత్రు. కనీ ఈ రవవా-
లడ్డ్ లో పంచదార పలుకులు 
పంటి కింద పడితేనే చాలా 
రుచిగా ఉంటుంది. 
 ఇంట్లో  ఉండే సరుకులతో క్షణా-
లలో తయారయ్్య ఈ లడ్డ్  5,6 
రోజులపాటు నిలవా ఉంట్యి. 
చాలా రుచిగా ఉంట్యి. త్జాగా 
చేసకుని తిందాం రండి మరి. 
భారతీ లకి్షమీ (సైనిక్ పురి)
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అసలు సిసలు కవిత్వానికి ఆనవాలు 
పెన్నా పెనునాజాలు

తుమూ్మరి  రాం మోహనరావు

తెలుగులో గజలునా అవగాహన చేసకోవడానికి వీరు గజల్ సౌందర్య దర్శనం అనేపుస్తకనినా వలువరించారు.

గజల్ కు సంబంధించిన అనేక వివరాలతో కూడిన పుస్తకంఇది.

.తెలుగులో గజల్ కు దాశరథి ఆదు్యడ్ కవచుచి. సిన్ర గజళలో తో తెలుగు గజల్ కుప్రాభవం కలిగి ఉండవచుచి.

కని గజల్ మీద స్ధికరత కలిగి ఉననా కవి పెన్నా అనటంలోసందేహం లేదు.వీరు సలాలో పం మరియు శశర వలలోకి 

అనే గజల్ సంపుటులనువలువరించారు.

   కవిసేన మానిఫస్ట ,ఆధునిక భారతం వంటి రచనలతో సప్రసిదుధి లైెన గుంటూరుశ్షేంద్ర శర్మ గారి కవితవాం 

మీద పరిశ్ధన సలిపోన పెన్నా శవరామకృష్ణ గారు హైెదరాబాదువిశవావిదా్యలయం నుండి ‘శ్షేంద్ర కవిత్వానుశీల-

నం’ అనే సిదాధి ంత గ్రంథం సమరిపోంచి 

పహెచ్. డి పట్్ట  పొంది డాక్టర్ పెన్నా శవరామకృష్ణ 

అయా్యరు.

    వీరు కవితవాం మరియు విమర్శలో సవ్యస్చి.అనేక 

అంశలపైె వీరి విమర్శకనస్గింది.

 శవారడిడ్  కవితవాం -పరిణామ వికస్లు,ఎరుక 

(స్హిత్య వా్యస్లు),సిన్ర విశవాంభరలోఅరథాయు-

కి ్త,ఆవిష్కరణ (స్హిత్య వా్యస్లు),తెలుగు గజళ్లో  

రుబాయీలు,గోరటి వంకననాకవిత్ పరామర్శ,వచన-

కవిత-అలంకరికత

ఎన్.గోప కవిత్తత్్త  వివేచన వంటి పుస్తకలు స్హి-

త్యప్రియులకు కరదీపకలవంటివి.

ఇవి కకుండా ‘రోజురోజుకో చరిత్ర’, 
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’జాతీయ అంతరాజా తీయ దినోతస్వా-

లు’,నిరాశవాది నిఘంటువు’,’ ప్రేమ 

మరికనినాసంగతులు’, ’ముదు్ద ల 

ముచచిటులో ’,’త్రీఖ్లోలో  తెలంగాణ’

వంటి వైవిధ్యం కలిగిన పుస్తకలు 

వీరి పెనునా విరచించింది.

 అంతే గాక వీరి సహ సంపాదకతవా 

నిరవాహణలోప్రేమ-101కవితలు,క-

వితవాదశబి్ద ,తెలంగాణ సంసకృతి-

కళలు,శవారడిడ్  కవితవాం-విమర్శ-

లు,ఆమె ఎవరైతే మాత్రం,ఎన్.గోప 

భావచిత్రదీపాలు,శవారడిడ్  పీఠికలు-

,దశబి్ద కవిత,పరంపర,నోముల స్-

హిత్యముచచిటులో  వంటి పలు పుస్త-

కలు వివిధ ప్రచురణసంసథాల దావారా 
వలువడాడ్ యి.ఇది వీరి స్హిత్య ప్రతిభకు గీటు-

రాయిగా చెపపోవచుచి.

  ‘విదావాన్ సరవాత్ర పూజ్యతే’ అననాటులో  వీరి ప్రతిభ-

కు తగిన గురి ్తంపుగా అనేక పురస్్కరాలువీరిని 

వరించాయి.

        నూతలపాటి స్హితీ సత్్కరం,

ఆంధ్ర స్రసవాత సమితి (మచిలీ పటనాం) స్హితీ 

పురస్్కరం, తెలుగువిశవావిదా్యలయం-పలలోలమ-

ఱ్్ఱ  వేదవతి జగన్నాథం స్్మరక పుర స్్కరం,శ్రీమ-

తి కలకలూరిభాగీరథి తెలుగు స్హిత్య విమర్శ 

పుర స్్కరం,వీరి దీపఖడ్గ ం కవిత్ సంపుటికిఉ-

మ్మడిశటి్ట  స్హితీ అవారుడ్ ,స్హితీ గౌతమి (కరీం-

నగర్) వారి సి.న్.ర.కవిత్పురస్్కరం, దావాన్శస్త్రి 

స్హిత్య పురస్్కరం, తెలుగు విశవా విదా్యలయం 

స్హితీపురస్్కరం (దీపఖడ్గ ం కవిత్ సంపుటి-

కి),తెలంగాణ స్రసవాత పరిషత్ వారి సి.న్.ర. 

స్హిత్య పురస్్కరం వీరిని వరించాయి.
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         స్ంఘక సంకే్షమ గురుకుల 

విదా్యలయాలోలో  తెలుగు ఉపన్్యస 

కులుగా పనిచేసిఉద్్యగ విరమణ 

గావించిన పెన్నా శవరామకృష్ణ శర్మ 

గారు ఫిబ్రవరి 8,1960 న నలలోగొండ-

జిలాలో  దుగునవలిలో  గ్రామంలో అనం-

తలకి్షమీ శ్ష్వత్రం దంపతులకు-

జని్మంచారు.సంట్ల్ యూనివరిస్టీ 

ఆఫ్ హైెదరాబాదు నుండి క్రమంగా 

ఎం.ఏ.,ఎం.ఫిల్, పహెచ్.డి.పట్్ట -

లు సంతరించు కున్నారు.

ముగించే ముందు ఒక చిననామాట.

వీరి పలు ప్రక్యలలో ‘అశ్రువు’అనే 

పదం పలుచోటలో  కనబడ్తుంది. 

నేనైతే ఆ పదంపెన్నా గారి స్హిత్య 

సంతకంగా భావిస్్త ను. భావతీవ్ర 

తకు సంకేతంగా రస్ర్ద ్రంగా వాడేఆ 

పదం పెన్నాగారి కవితవాపుట్ లిచిపపో 

లో పడి ఆణ్ముత్యంగా మారిన 

స్వాతిచినుకంట్ను.అశ్రుధార అనే 

శీరి్షకతో ఒక పుస్తకమే వలువరించా 

రంటే వారికి ఆ పదంమీద ఉననా 

మమకరం ఎంతటిద్ తెలుస్త ంది.

    ఇటీవల ముఖపుస్తకంలో వీరి 

పెన్నా సరాలు ఎందరో పాఠకులను-

అలరిస్త న్నాయి.మచుచికి

--కలలలోనే బతుకు సేవాచేచి

  ఒకరు ఇచిచిన బహుమతి!

  మనస కోరిన కలలు కనుటకు

  నిదుర ఇవవాదు అనుమతి!

-ఇలా త్తి్్త కతతో కూడ్కననా 

సరాలు వారి కవిత్ సవారాలు.

నిరంతర స్హితైెయాకజీవి,కవిత్ 

తత్్త  పపాసి ఎందరికో మార్గదరి్శ 

తెలుగు భాషకుతెలంగాణ గడడ్కు 

దొరికిన ఒక ఆణ్ముత్యం పెన్నా. 

పెన్నా గారి పెనునా పెన్నానదిలాజా-

లువారి నిరంతర కవిత్ద్రుమాలు 

పెంచుతూ, స్హితీ సమాలు పం-

చుతూఉండాలని అభిలషిస్త న్నాను

                      ******
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పోడూరి శ్రీనివాసరావు

క్షణ భంగురము

జీవితమంటే క్షణ భంగురమనీ...
జీవితమంటే బ్దుబుద ప్రాయమనీ...
తెలిసి కూడా ఎందుకంత మమకరం?
మనమేమీ చిరంజీవులం కదని తెలియదా!

ప్రాణాల మీది తీప చావనంట్ందా?
అనుభవించిన కష్ట నష్్ట లు చాలవా?
ఇంక ఏవేవో సఖసౌఖ్్యలు కవాలా?
ఇంక బతకలని ఎందుకంత త్పత్రయం?

నీవా సిదాధి ంత్నినా నమి్మన్ నమ్మకపోయిన్...
సృషి్ట కర ్తకు తెలుసగా జీవితం క్షణభంగురమనీ...
అందుకే తన ధర్మం తను నిరవారి ్తస్త న్నాడ్
నిముష్నికో న్లుగు ప్రాణాలు తీసేసూ్త ...

నీకంటే... ఆలోచన...
ఆ ప్రాణాలెలా పోతున్నాయా! అని
 కరోన్ అవవాచుచి... హార్్ట ఎట్్ట క్ అవచుచి..
ఆకలి దపుపోలవవాచుచి... కుటుంబ సమస్యలవవాచుచి...
 

ప్రేమ వైఫల్యం అవవాచుచి... సంస్రంలో కలతలవవాచుచి...
నిరుద్్యగ సమస్యలవవాచుచి... మర్దైన్ కరణమవవా-
చుచి...

ఆ జగన్నాటక సూత్రధారికి అవేమీ అక్కరలే-
దు...
భూమిభారం తగి్గంచడానికి... సమతుల్యం 
చేయడానికి...

ఆయన నము్మకుననా సిదాధి ంతం ఒక్కటే!
పెరుగుతుననా జన్భాను అరికట్ట డం అంతే!
తుఫానవవాచుచి... కరువు కటకలవవాచుచి...
హత్యలవవాచుచి... ఆత్మహత్యలవవాచుచి...

ప్రమాదాలవవాచుచి... విపరీతపరిణామాల-
వవాచుచి...
అకల మరణాలవవాచుచి... కరణాలేమైెన్ 
కవచుచి...  
ఆయన సిదాధి ంతం ప్రకరం జీవితమంటే క్షణ-
భంగురమే!
అందుకే నిముష్నికి న్లుగు ప్రాణాలు హరి-
స్త ంట్డ్...
 
క్తం జన్మ పాపపుణా్యల ప్రకరం
మళ్్ళ జన్మ ఎత్తడం - జన్మ రాహిత్యం
అంత్ క్షణకలంలో జరిగే
ఆ భగవంతుని లీలావినోదాలేగా!
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   "అబోబు - నువొవాక్కడివీ మంచోడివి. 

మేమంత్ చెడిపోయాం"

"అది కదురా. పరీక్షలు దగ్గర పడ్-

తున్నాయి. పైెగా సిలబస్ చాలా 

ఉంది"

"మాకు లేదా - నీ ఒక్కడికే ఉందా. 

ఒక్క గంట అలా తిరిగొసే్త కంపలు 

మునిగిపోత్యా?"

"గంట అంట్ం. మొత్్త నికి ఈ 

పూటంత్...."

"ఒర్య్ - అందరం కలిస్ వళ్్త -

న్నాం. సరదాగా కలవరా అంటే పాత 

తెలుగు సినిమా హీరోలా మాట్లో డ-

కు, పద."

బయలుదేరక తపపోలేదు. రాత్రి 

తిరిగి వచాచిక చదవట్నికి మూడ్ 

రాలేదు. సర్. ర్పు ఉదయం 

లేసూ్త నే.... అనుకుంటూ టీవీ దగ్గ-

రకు చేరాడ్

"ఒర్య్. వీడ్ మామూలువాడ్ 

కదు. పరిపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడ్-

"అందరూ ఒక్కస్రిగా పగలబడి 

నవేవారు. 

'ఒక్కటంటే ఒక్క మంచి అలవాటు 

లేదు" మరీ ఒక్కస్రి నవువాలు చెల-

ర్గాయి.

"వాడి జీవితంలో సిగరట్ వాసన 

ఎరగడ్. ఒక్క పెగు్గ  వేసకోవ-

డం అటుంచి దగ్గరునాంచి కూడా 

చూడలేదు. ఇక..."

 మతి  
చాగంటి   శరత్ బాబ్

"ఒర్య్, ఒర్య్. కస్త ఆపరా"

"ఎంతమాట? మేమంత్ పరమ 

దురా్మరు్గ లం. దురలవాటలో తో పూరి ్తగా 

చెడిపోయినవాళ్ళం."

"అలా అని నేనన్నాన్? అవనీనా న్కు 

పడవు"

"మాకు మాత్రం పడత్యా? నలు-

గురితో కంపెనీ కోసం సరదాగా..."

"సిగరటులో , మందూ లేకపోతే సరదా 

ఉండదా?"

"ఎందుకుండదూ? ఇవి ఉంటే 

సరదా రటి్ట ంపవుతుంది"

"అదంత్ ఉతి్త భ్రమరా"

"అవును బాబూ. మాకు అనీనా 

భ్రమలు. నీవైతే...."



"చంపుకు తినకండిరా"

"రోజూ నినునా ఎవడూ అడగడోయ్. 

ఇవేళ అందరికీ కుదిరింది. సరదాగా 

ఎంజాయ్ చేదా్ద ం అని పలిచాం. 

దానికి నువువా ఇలా ఓవర్ ఏక్షన్ 

చెయ్యటం మాత్రం బాగా లేదు-"

"మూడ్ పాడైపోయిందిరా"

"ఇలా అప్ సట్ చేస్్త వనుకోలేదు. 

అయిన్ నీ సంగతి తెలిసీ నినునా 

అడగటం మాదే తపుపో"

"క్షమించరా. ఇంకపుపోడూ నినునా 

అడగం".

 అందరూ తలో మాట్ నిష్్ట రంగా 

అనడం మొదలైెంది. 

   "వాడిని అడగదు్ద రా. ఎలాగూ 

ఒపుపోకోడ్. మూడ్ చెడగొడా్త డని 

అంటూనే ఉన్నాను. మీరు వినలే-

దు.""పోనేలోరా. మన సేనాహం, మన 

కంపెనీ వాడికంత భారంగా ఉంటే 

ఏంచేస్్త ం. స్రీరా - నినునా రమ్మన-

టం తపైెపైపోయింది." 

"ఛ ఛ - ఏంట్రా ఇది? ఇంత ఫీలైెపో-

వాలా? చిననా విషయం...."

"నీకు మేం చిననా విషయం. మాకు 

నువువా చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే 

ఇంతసేపు..."

"సర్రా - కనివవాండి. మీకోసం ఇవేళ 

...", మొత్్త నికి లొంగిపోయ్డ్.

ఒక్కస్ర్ కదా అనుకున్నాడ్ కనీ.... 

తెలిసిన కథే. చాలా చోటలో  జరిగేదే 

కదా?

*స్వామి హనుమ మైెన్కుడ్ని దాటి 

ముందుకు స్గుతున్నారు. హఠా-

తు్త గా మరో ఆటంకం. సరస... 

'బ్రహ్మ నినునా న్కు ఆహారంగా 

పంపంచాడ్. న్ నోట్లో  ప్రవేశం-

చు...' అంటూ. బ్రహ్మదేవుడ్ పం-

పంచాడంది. అంటే ఆమె తన 

శత్రువు కదు. మీద పడి తినట్నికీ 

రావటం లేదు. అంటే ఇది తనని 

పరీకి్షంచటం కోసం జరుగుతోం-

దననా ఆలోచన బ్దిధిశలి అయిన్ 

స్వామికి స్ఫరించటం సహజమే 

కదా!ఇపుపోడ్ సరసతో చేయాలిస్ం-

ది యుదధిం కదు. ఇక్కడ యుదధిం 

చేసూ్త  కలయాపన చేయటం 

పొరబాటే అవుతుంది. అందుకే 

స్వామి తన శరీరానినా చిననాదిగా 

చేసి వేగంగా ఆమె నోట్లో  ప్రవేశంచి 

బయటకచేచిశరు.

"అమా్మ... నువువా చెపపోనటేలో  నీ నోట్లో  

ప్రవేశంచేశను. ఇపుపోడ్ ననునా 

వదిలివయ్యటం ధర్మం" అన్నారు. 

సరస, దేవతలు సంతోషించా-

రు. ఎక్కడ తగా్గ లో కూడా స్వామికి 

తెలుస. అంతే! 

 **మిత్రులు బలవంతం చేసినపుపో-

డ్ వాదనలు, చరచిలు అనవస-

రం. అక్కడ యుకి ్తతో తపపోంచుకో-

వాలి. అలాంటపుడ్ ఒక అబదధిం 

ఆడిన్ తపుపో లేదు. ఏద్ ఒకటి చెపపో 

తపపోంచుకోవటమే!
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