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                                                                           విన్యక చవితి శుభాకంక్షలు 
         చైెతన్యం సంకల్పబలం పాఠకులకు విన్యక చవితి" శుభాకంక్షలు. ప్రజలంతా  విన్యకునికి 
పూజ చేసి, తాము చేసే ప్రతీ పనిని విఘ్నాలు లేకుండా చూడాలని భకి ్త శ్రద్ధలతో పూజ జరిపించుకోవాల. 
అంతే కనీ అక్కరలేని ఆడంబరాలకు పోయి, ఊరిలో హడావిడి చేసి, అసలే ఎన్నా ఇబ్ందులు పడుతుననా 
ప్రజలంతా జాగ్రత్త పాటించాల . మనలనా మనం కపాడుకోవాల. దేశంలో కరోన్ తో ఎంతో మంది ప్రజలు 
ఎన్నా ఇబ్ందులు పడుతున్నారు. కవున ప్రజలంతా గుంపులుగా చేరకుండా జాగ్రత్తలు తీసకోండి.  అసలే 
3ర్డ్ వేవ్ అని కంగారు పడుతుననా ప్రజలంతా ప్రభుతవాం విధించిన నియమ నిబంధనలు పాటించవలసిన 
అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది. 
                                                                    ఉత్తమ ఉపాధ్్యయుల పురస్్కరాలు 
    ఉత్తమ ఉపాధ్్యయుల రాష్ట్ర స్థా యి పురస్్కరాల కోసం  తెలంగాణ ప్రభుతవాం 48 మంది ఉపాధ్్యయుల-
ను ఎంపిక చేసింది. వీరికందరికీ ఈ అవారుడ్ లను ఈ నెల 5వ తేదీన ప్రదానం చేశరు.    
                                                          ఏపీ లో పోలీసలకు న్లుగు జాతీయ అవారుడ్ లు 
     ఏపీ పోలీసలకు న్లుగు జాతీయ అవారుడ్ లు  జాతీయ స్థా యిలో దక్కయని డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ 
తెలపారు. 2019 డిసెంబరు నుండి ఇప్పటివరకూ ఏపీ పోలీస్ శఖ 130 బహుమతులు కైవసం చేసకుం-
దని , పాస్ పోర్్ట జారీ విషయంలో అయితే దేశంలోనే రాష్ట్రం మొదటి స్థా నం దకి్కంచుకుందని అన్నారు. 
ఇవనీనా కైవసం చేసకోవడం  ఆనందంగా ఉందని ఆయన అన్నారు.  
                                                                              తెలంగాణా  విదా్యసంసథాలు 
                  తెలంగాణా ....  హైదరాబాద్ లోవిదా్య సంసథాలు సెప్ట ంబర్ 1 వ తేదీ నుండి తెరుచుకున్నాయి. 
ప్రత్యక్ష తరగతులు నిరవాహించాలని ప్రభుతవాం నిర్ణయం తీసకోవడంతో రాష్ట్ర వా్యప్తంగా విదా్య సంసథాలు తె-
రుచుకున్నాయి. కరోన్ నేపథ్యంలో విదా్యరుథా లు మాస్కలు ధరించి, పాఠశలలకు, కళాశలలకు విదా్యరుథా లు 
హాజరయా్యరు. కోవిద్ నిబంధనలు పాటిస్్త నే, ప్రభుతవా ఆదేశల మేరకు విదా్య సంసథాల యాజమాన్్యలు 
పాఠశలలను శుభ్ం చేసి గురుకులాలు మినహా ప్రత్యక్ష తరగతులు నిరవాహిస్త న్నాయి. తెలంగాణా రాష్ట్రంలో 
మొదటి నుండీ కోవిద్ నియంత్రణ చర్యలు కటు్ట దిట్ట ంగా అమలు చేస్త న్నామని రాష్ట్ర ప్రజారోగ్య శఖ సం-
చాలకులు డా. శ్రీనివాస్ తెలపారు. ఇప్పటివరకూ రాష్ట్రంలో 1నుంచి 10 ఏళలో  లోపు వారిలో కేవలం 3 శతం 
మాత్రమే, అలాగే 20 ఏళలో  లోపు వారిలో 13 శతం మందికి మాత్రమే వైరస్ సోకినటులో  వలలోడించారు వైరస్ 
సోకిన్ వాళ్ళలోలో  73 శతం మంది 20 నుంచి 65 ఏళలో  లోపు వారు ఉననాటులో  వివరించారు. చిన్నారులకు కోవిద్ 
సోకిన్ 100 శతం మంది కోలుకుంటున్నారని తెలపారు. ఇక అమెరికలో అయితే డెలా్ట  వైరస్ ఎకు్కవగా-
నే ఉంది. ఈ వైరస్ ఇండియా నుండి వచి్చందని, అక్కడనుండి వచే్చ భారతీయుల రాకను నిషేధించిం-
ది.  అమెరిక రావాలనుకునే వారు అమెరిక పౌర సతావానినా కలగి ఉండాలని నిబంధనలు పటి్ట ంది. అక్కడ 
నుండి ఎవరైన్ అత్యవసరంగా రావాలనుకునే వారు ఇండియా నుండి డైెరక్్ట గా కక, వేరే  దేశనికి వళ్లో  14 
రోజులు ఉండి అమెరికకు వస్త న్నారు.   అమెరికలో వైరస్ ఎకు్కవగా ఉండి, ఆసపత్రులు రోగులతో నిండి, 
బెడ్స్ ఖాళీ లేని పరిసిథాతి ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా ఈ వైరస్ కూడా టెకస్స్ సే్టట్ లోను ఫ్లో రిడా లోనూ ఎకు్కవ-
గా ఉంది ఆగస్ట  నెలలో, కనీ ప్రస్త తం సే్టబుల్ గా ఉంది అమెరికలో పరిసిథాతి అంటున్నారు. కనీ ఇంక 
ప్రజలు అప్రమత్తముగా ఉండవలసిందే అని అక్కడ డాక్టరులో  చెబుతున్నారు.  మరో పక్క గత 18 నెలలుగా 
విదా్య సంసథాలు మూత బడి, గత 10, 15 రోజులనుండి తెరుచుకున్నాయి. అమెరికలో 12 సంవతస్రాల 
వయసస్ వచి్చన  పిలలోలకు మాత్రమే వేకిస్న్ ఇవవాడం జరిగింది. అయిన్ పిలలోలంతా ఒక్కస్రి కలవడంతో, 
ఎంత మాస్కలు ధరించిన్, రోజుకి ఒకరిద్దరు కరోన్ బారిన పడుతుననాటులో , తలలో  తండ్రులు మెయిల్ అం-
దుకుంటున్నామంటున్నారు. 12 సంవతస్రాల వయసస్ లోపు పిలలోలకు ఇంక వా్యకిస్న్ అనుమతి లభించ-



లేదు.    
     ప్రభుతవాం ఉచితంగా వేకిస్న్ ఇచి్చన్  ఇంక అమెరికలో కందరు వేకిస్న్ వేయించుకుందుకు ఇష్ట పడక 
వ్యతిరేకిస్త న్నారు . కందరు అలా ఉండడం వలలో  కూడా మిగిలన వారు ఇబ్ంది పడుతున్నారని, ఆ వచే్చ 
కేసలు కూడా వా్యకిస్న్ వేయించుకోని వారివే ఏకు్కవగా ఉంటున్నాయని అమెరికలోని డాక్టరులో  చెబుతు-
న్నారు. ఏది ఏమైెన్ కరోన్ వైరస్ బారిన పడుతూ ప్రజలు ఇబ్ంది పడుతుంటే, ఇంక కత్త వేరియంటులో  
పుటు్ట కస్్త నే ఉన్నాయి. యావత్ ప్రపంచానినా వణికిస్త ననా కరోన్ వైరస్ తన రూపాలను మారు్చకుంటూ, 
ఆలాఫా, డెలా్ట  లాంటి వేరియంటులో  విజృంభించడంతో, ఆలాఫా 193 దేశలోలో నూ, డెలా్ట  170 దేశలోలో నూ కేసలు 
బయట పడాడ్ యి. తీవ్ర ప్రభావం చూపించే వేరియంటులో  వలుగు చూడడం ఆందోళన కలగించే అంశం.  
 టోకో్య లో జరిగిన పేరాలంపిక్స్ లో మన క్రీడాకరులు 19 మెడల్స్ గెలచి మన దేశనికే గరవా కరణమయా్య-
రు. 5 గోల్డ్  మెడల్స్, 8 సిలవార్ మెడల్స్, 6 బ్ంజ్ మెడల్స్ గెలచిన వీరికందరికీ చైెతన్యం సంకల్ప బలం 
అభినందనలు తెలయజేసో్త ంది. ప్రధ్న మంత్రి సవాయంగా అందరికీ అభినందనలు తెలపి, క్రీడాకరులను 
ఉతాస్హపరిచారు. 
తాలబన్ ప్రభుతవా అధినేతగా ములాలో  బారాదర్ 
ఆఫ్ఘా నిస్్త న్  తాలబనులో  ఆక్రమించుకోవడం, అక్కడ ప్రజలంతా అనేక ఇబ్ందులపా-
లై విదేశలకు పరుగులు తీయడం, కందరు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోలో్పవడం జరిగింది.                                                                                                                                   
శుక్రవారం ములాలో  బరాదర్  పేరును తాలబన్ ప్రభుతవా అధినేతగా  ఖరారు చేసినటులో  సమాచారం. ఇప్ప-
టివరకు ఆయన తాలబన్ ల పొలటికల్ ఆఫీస్ అధిపతిగా వ్యవహరిస్్త  వచా్చరు. ఇంక తాలబనలో  వ్య-
వస్థా పకుడు ములాలో  ఒమర్ కుమారులు ములాలో  యాకూబ్, షేర్ మహమ్మద్ స్్ట న్జా య్ లకు కీలక స్థా న్లు 
దక్కనున్నాయి. ట్ంప్ సరా్కర్ ఆఫఘాన్ లో యుదా్ద నినా ముగించాలని భావించడంతో తాలబనలో తో చర్చలకు తెర 
లేపింది. అమెరిక తాలబనలో  మధ్య ఒప్పందం ఫిబ్రవరి 29 న కుదిరింది. 2020 మారి్చ లో అప్పటి అమెరిక 
అధ్యకుషు డు ట్ంప్ ఆఫఘానిస్్త న్ లో హింసను ఆపాలని బారాదర్ తో మాట్లో డారు. తరువాత బారాదర్ పేరు 
ఒక్కస్రిగా వార ్తలోలో కి ఎకి్క, తాలబన్ ప్రతినిధిగా వివిధ దేశల న్యకులతో చర్చలు జరపడం జరిగింది. ఈ 
మధ్య చైెన్ను సందరి్శంచిన తాలబనలో  బృందానికి కూడా న్యకతవాం వహించారు.ఆఫ్గా నిస్్త న్ లో మహిళ-
లకు పూరి ్తగా హకు్కలు లేవని, కబూల్ లో పలు దుకణాలపై ఉననా మహిళా పయింటింగ్స్ ను తాలబనులో  
బలవంతంగా తొలగించడం లోనే అరథామవుతోందని, అక్కడ తమ హకు్కల కోసం పలు చోటలో  రోడలో  పైకి వచి్చ 
గంతెతు్త తుననా మహిళల పటలో  తాలబనులో  తమ ప్రతాపానినా చూపిస్త న్నారని, వీడియోలు , సోషల్ మీడియాలో 
హల్ చల్ చేస్త న్నాయి. పాశ్చత్య దేశల ప్రోతాస్హంతో తమకు లభించిన సేవాచ్ఛ, హకు్కలను కలరాయద్దని 
కబూల్ లోని ప్రెసిడెనిషుయల్ భవనం వద్ద  ఎంతోమంది మహిళలు శుక్రవారం  Sep 3న ఆందోళనకు దిగారు. 
                   ఒక పక్క ఆఫ్గా నిస్్త న్ లో జరుగుతుననా దుశ్చర్యలు, మరో పక్క చైెన్, పాకిస్థా న్ ఎటువంటి ఇబ్ం-
దులైన్ పట్్ట లని చూస్త ంటే, ఇంక వదలకుండా పీడిస్త ననా కరోన్తో సమస్యల వలయంలో ప్రజలంతా చి-
కు్కకున్నారు. ఇటువంటి కిలోష్ట  పరిసిథాతులలో ఇంక మన దేశంలో ఐకమత్యం కరవడి, ఒకరి నొకరు విమర్శ-
లతో సమయానినా డబు్ను వృధ్ చెయ్యడం ఎంత వరకు సమంజసం? ఇవనీనా మనం మానుకుని అంతట్ 
అంతా కలసిగటు్ట గా దేశనినా కపాడుకోవలసిన అవసరం ఎంతైెన్ ఉంది.
                                                          ప్రజలంతా దేశ భకి ్తని పంచుకోండి. 
మనం దేశంలో భాగం మాత్రమే. దేశం బావుంటేనే మనం బావుంట్ము. 
మనమంతా ఒక్కటే. ఈ దేశం మనది. మన దేశనినా మనం కపాడుకుందాం.      
మీ ఎడిటర్,

తీగవరపు శంతి
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 హితోకు్త లు

               మనిషికి బంగారు ఆభరణాలు, ముతా్యలహారాలు అలంకరం కదు. పూలమాలలు పరిమళ ద్రవా్యలు,   

 స్నాన్లు ముఖ్యం కదు. సంస్్కరంతో కూడిన మాటలే మనిషికి సిసలైన అలంకరాలు. పైవనీనా కీషుణించేవే. కీషుణిం-

చని మంచి మాటలే సిసలైన ఆభరణం. 

కత్త రామానందం

కేయూరాణి న భూషయంత్ పురుషం హారాన చంద్రోజ్వలా: 
న సానానం న విలేపనం న కుసుమం నాలంకృతం మూర్ధజా: 
వాణ్యేకా సమలం కరోత్ పురుషం యా సంసకృతా ధారయేతే 
క్షీయంతే  ఖలు  భూషణాని సతతం వాగూభూషణం  భూషణం

న చోర హారయేం న రాజ హారయేం 
న భ్రోతు  భ్జయేం న చ భ్రకారీ 
వయేయ కృతే వర్ధత ఏవ నితయేం 
విద్యేధనం సర్వ ధన ప్రద్నం 

విదా్యధనమునకు సమానమైెన ధనమే లేదు. విదా్యవంతునికి దక్కని గౌరవం ఉండదు. అయితే విద్య అంటే 

మామూలు చదువు కదు. 'చదువులలో మర్మమెలలో  చదివితి తండ్రీ' అని ప్రహాలో దుడు చెపి్పన విధముగా బ్రహ్మము 

తెలసికనుటకు, జాఞా న సముపారజాన కరకు స్ధన మయ్్యది విద్య. సమాజ హితమునకు ఉపయోగపడాల అని 

తపించేవారు కందరే ఉంట్రు. వారి ఉదే్దశ్యము విదా్యధికులము అని చెపు్పకోవడం కదు. 'విదా్య దదాతి' వినయం 

అననాటులో గా వినయముతో న్కు తెలసననా న్లుగు విషయాలు అందరికీ ఉపయోగపడాల అననా తపన మాత్రమే. 



7సెప్ట ెంబరు 2021

   ఆ ఊరి బడి
ఎలక్రా న్

స్త్రీకి ఆరిథాకస్వాతంత్రర్ం ఉంటే 
భర ్త అంతగా ఎదురు చెప్పలేడు. 
అతను గది వదిల బయటకు 
వచి్చ, రండు లక్షలకి రామలంగం 
పేరిట చెకు్క రాసి ఇచా్చడు.   
    మొత్తం మీద అందిన ధనస-
హాయంతో, ఊరిలోని ఒక తాపీ-
మేస్త్రి చేసిన శ్రమదానంతో బాల 
బాలకలకు ముందస్త గా ఆధు-
నికమైెన మరుగు దొడులో  కటి్ట ం-
చాడు. ఇంటి పైకపు్ప పంకుల 
వరసలను   సరి చేయించి, 
ఇలలోంతా గోడలకి వలలోలు, స ్తం-
భాలకి రంగులు వేయించాడు.  
ప్రాంగణంలో ఉననా నూతి 
గటు్ట ని బాగుచేయించి, పైన 
జాలీ చట్ం బిగించి, మోట్రు 
పంపు ఏరా్పటు చేసి,  పదడు-
గుల ఎతు్త లో రండు సింటెక్స్ 
తయారీ నీళ్ళకుండీలను ఒకటి 
మామూలు వాడకనికి, మరొకటి 
తాగునీటికి ఏరా్పటు చేశడు.  
తాగునీటినుండి స్క్ష్మజీవుల 

తొలగింపుకు విదు్యత్ పరికరానినా 
అమరా్చడు.  పడిపోయిన ప్రహరీ 
గోడని బాగుచేయించి  పిలలోలచేత 
మొక్కలు న్టించాడు. ఈ పను-
లననినాంటినీ పావని దగగారుం-
డి అజమామాయిషీ చేసింది. 
అణా, పైసలతో సహా (క్షమిం-
చాల ఆఖరి రూపాయివరకూ) 

అయిన ఖరు్చలు ధనసహాయం 
చేసినవారికి చూపించాడు.  ఈ 
మారు్పలు చూసి ధనసహా-

యం చేసినవారు సంతసించి 
రామలంగం మీద గౌరవానినామ-
రింతగా పంచుకన్నారు. 
ఆ తరావాత ఊరి పద్దలని పిలచి 
ఒక కురువృదు్ధ చేత సరసవాతీ దేవి 
చిత్రానినా ముందు వస్రా గుమ్మం 
పక్కన ఆవిష్కరింప చేశడు. 
“చుటూ్ట  ఉననా వాతావరణం అనినా 

వసలబాటలో తోనూ ఆహాలో దకరం-
గా ఉంటే, చేయాలస్న పనులోలో  
ఉతుస్కత ఉంటుంది. విదా్య-
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లయమనేది కూడా ఈ రీతికి 
అనుగుణంగానే ఉండాల. ఈ 
బడి చూడముచ్చటగా కనిపిం-
చేటందుకు మీరందరూ నడుం 
బిగించి సహాయం చేశరు. ఆరిథా-
కంగా కమేశం గారి బావమరు-
దులు, మరి కందరు పద్దలు 
అజాఞా తంగా తగుపాటి సహాయం 
చేశరు. అనీనా ఉన్నా అయిదోత-
నం లేనటు్ట గా, యిపు్పడు పాఠ-
శలకు అనీనా సమకూరిన్, ఉపా-
ధ్్యయులే లేకుండా పోయారు. 
యింతకలం నుంచీ కనస్గు-
తోనేఉననా ఉపాధ్్యయుల కరత 
గురించి ఆలోచించాల. దీనికి 
నేను అధికరులకు  విననాపా-
లు విననావించుకంట్ కనీ, రా-
జకీయంగా పలుకుబడిఉననా 
పంచాయితీ అధ్యకుషు లు కనకరా-
జు గారు ముందంజవేసి దస్్రా ల-
ని కదిలసే్త, పాఠశల పరుగులు 
తీస్త ంది. గ్రామమంతా సంఘటి-
తంగా ఎలుగెతి్తతేకని బాధ్యతలనా 
విస్మరిస్్త   కప్పదాటులో  వేస్త ననాఈ 
ఉపాధ్్యయులకీ, లక్షం లేని వి-
దా్యధికరవరాగా నికీ చెవికెక్కదు. ఈ 
సహాయంకోసం ఊరి గ్రామసథా ల-
నీ, గ్రామ పాలకవరాగా నినా ఆరిథాస్త -
న్నాను!” అన్నాడు. 
పంచాయితీ అధ్యకుషు డు కన-
కరాజు ఆకసం కేసి చూస్్త , 

“అంతా ఆ పరమేశవారుడి దయ! 
ప్రయతినాస్్త ను!” అన్నాడు. తన 
ప్రమేయం లేకుండా స్్కలు 
బాగోగులనా చేయించినందుకు 
ఆయనకి మనసలో గుర్రుగా 
ఉంది.       
కమేశం  మేనకోడలు  పాఠశల 
విదా్యరుథా లకు ఊరికే చదువు చె-
ప్పడానికి పటనాం నుంచి మకం 
మారి్చ వచి్చందని తెలుసకననా 
ఊరిపద్దలలో కంత సంచలనం 
కలగింది. ఆ ఊరినుంచి ఇద్దరు 
సైెన్యంలో చేరారు. ఒకతను 
స్రిబాబు. కశ్్మరు సరిహదు్ద -
లో పాక్ చేసిన దొంగ దాడులోలో  
కుడికలు పోగటు్ట కని, ఊరు 
తిరిగివచి్చ తండ్రికి వండ్ంగి 
పనులోలో  స్యం చేస్త న్నాడు. 
అతగాడూ ఇంటర్ పా్యసయిన 

వ్యకి ్త. అతను కూడా పాఠాలు చె-
ప్పడానికి ముందుకు వచా్చడు. 
రామలంగం ఆనందానికి 
హదు్ద లు లేకపోయింది. ఎందు-
చేతనంటే శ్యమలరావు వళ్్ళ-
పోయిన తరావాత తనొక్కడే అనినా 
తరగతులోలో కి వళ్్ళ, ఓ అరగంట 
పాఠం చెపి్ప, అభా్యసం చెయ్య-
మని పాఠాలు ఇచి్చ ఏదో విధంగా 
బండి నడిపించాడు. ఏడో తరగ-
తిలో ఉననా మాలకిషుమి, మంగ  అనే 
ఇద్దరు అమా్మయిలు ఒకటి, 
రండు తరగతులకు పోయి కనినా 
పాఠాలు చెప్ప స్గారు. ఇపు్పడు 
మరో ఇద్దరి ఆసరా లభించడంతో 
రామలంగానికి కండంత ధైర్యం 
వచి్చంది. మొదటోలో  ఓ వారం 
రోజులు పావని, స్రి బాబులనా 
దగగార కూరో్చబెటు్ట కని బోధన్ 
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రీతులనా గురించి స్త్రప్రాయం-
గా వివరించాడు. వారు పాఠం 
చెప్పడంలో ఉననా న్డి పటు్ట క-
న్నారు. మా లకిషుమి, మంగలు కూడా 
మరినినా సలువులు నేరు్చకన్నా-
రు.  పావని కడుకు ఒకటో తర-
గతిలో చేరాడు. 
పిలలోలోలో  చదువుమీద ఉతాస్హం 
కలగడం చూసి తలలో దండ్రులు 
నిటూ్ట రు్పలు వదిల, ఆశభావం 
వహించ స్గారు. 
మధ్్యహనా భోజన పథకం కన-
స్గటలేలోదని, ఎవరో నేరారోపణ-
చేసే్త ఇద్దరు అధికరులు పరు-
గులమీద వచా్చరు. రామలంగం 
ఊరివారిని పిలచి పంచాయితీ 
పట్్ట డు. “కోనసీమనుంచి నేనీ 
ఊరొచి్చ ఆరునెలలైంది. భోజ-
నపథకం తాలూకు ఒక్క ఖాతా 
బుకు్క కూడా లేదు. ఉననాది  

నేనొక్క ఉపాధ్్యయుణి్ణ. నలభై-
మంది విదా్యరుథా లు. అందరూ 
ఇళలోదగగారే తిండి తిని వస్త న్నారు. 
యిపు్పడు మీ  దగగారుననా ఖాతాల 
వివరాలు చెప్పండి”, అని నిలదీ-
శడు.
 “వందమంది విదా్యరుథా లు ఉననా-
టు్ట గా మాకు చూపిసే్త మేము 
సరుకులూ సరంజామా అంది-
స్త న్నాం. యిద్దరు వంటవారికి 
మనిషికి రోజుకి  వంద చొపు్పన 
రండువందలు అందజేస్త న్నాం. 
అంటులో  తోమే మనిషికి రోజుకు 
పాతిక రూపాయలు మంజూరు 
చేస్త న్నాం. యివిగో కయితాలు 
సంతకలతో సహా!” అని 
దాఖలాలు చూపించారు. 
“గత రండు సంవతస్రాలుగా మా 
బిడడ్లకి ఒక్క అననాం మెతుకు 
కూడా పట్ట లేదు. అయిన్ మాకు 

కవాలస్ంది పిలలోల చదువుక-
ని,  ఇలా దొంగ లఖ్ఖలు రాసిన 
కయితల మీది కూడు కదు.  
ఎంతున్నా, కని కూడు తినే ధోరణి 
మీ చదువుకననా దొరలదే!” ఎరు-
కలమి్మ శోమిదేవమ్మ విరుచుకు 
పడింది. ఒక పత్రిక విలేఖరి కో-
డైెకూశడు.     
జిలాలో  పాలన్ధికరిచేత అతి తీ-
వ్రమైెన చివాటులో  తిననా విదా్యధికరి 
యంత్రాంగం కదిలంది. పిలు-
పందుకోవడంతో రామలంగం 
వళ్్ళ జిలాలో  పాలన్ధికరితో మా-
ట్లో డాడు.
 “అంటుననాందుకు క్షమించం-
డి. మౌలకంగా ఈ భోజనపథకం 
వనుకనుననా ఆశయం పేద వి-
దా్యరుథా లను చదువుపటలో  సము-
ఖులను చేయడానికే అయిన్, 
తలలో దండ్రులు కననా సంతాన్నినా 
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విద్యకోసం కకుండా ఒక పూట 
భోజనం కోసం పంపిస్త ననాటు్ట -
గా తయారైంది. భోజనం తరావాత 
మధ్్యహనాం తరగతులకు రాక, 
బాలకరి్మకులుగా తలలో దండ్రుల 
వంట పోతున్నారు. భోజన పం-
కు్త లోలో  కుల, మత భేదాలు వివా-
దాలకు దారి తీసిన సంఘటనలు 
మీకు తెలయంది కదు.  అలాగే 
తమకు పటి్ట న తిండిలో కంత 
డబా్లో దాచుకని, ఇంటికి తీ-
సకుపోయి డొక్కలు మాడుతు-
ననా తలలో కి పటే్ట  హృదయ విదార-
కమైెన సంగతులు న్కు తెలుస. 
ఉపాధ్్యయులు మధ్్యహనా 
భోజన్ల ఏరా్పటులో తలమున-
కలౌతున్నారు. సరుకులు న్సిర-
కంగా ఉంటున్నాయి. విదా్యరుథా లు 
అనేక సందరాభాలలో విషాహారo 
పాలటబడి తీవ్రమైెన ఆరోగ్యస-
మస్యలు సృషి్ట స్త న్నారు. అవినీ-
తికి విదా్యరంగం కూడా అతీతం 
కకుండా పోయింది. ఇపు్పడు 
మా ఊరి బడికి కవాలస్ంది 
మధ్్యహనాభోజన్లు కదు. ప్రతి 
నిత్యమూ పాఠశలకు హాజరయ్్య 
బోధకులు కవాల. యింతవర-
కూ ఎనిమిదో తరగతి వరకు న్మ 
మాత్రపు పరీక్షలు. నిలవరింపులు 
లేవు. యిపు్పడు    పదో తరగతి 
వరకూ నిలవరింపులు ఉండవం-
టున్నారు. పదో తరగతి పరీక్షలోలో  

ఉతీ్తరు్ణ లైన వారి శతం పడిపోతే 
మీరే మాకు తాఖీదులస్త న్నారు. 
అందు మూలాన ఉపాధ్్యయులే 
విదా్యరుథా లకు చీటిలచే్చస్త న్నారు. 
జవాబులు చెపే్పస్త న్నారు. స్థా యి 
అధఃపాతాళానికి పడిపోతోంది. 
పద్ధతి మారి్పంచండి సర్!”
“వారం రోజులోలో  మీ బడిలో  
ఆరుగురు  ఉపాధ్్యయులు 
వచి్చ చేరేటటులో  చూసే బాధ్యత 
న్ది. మీరు చెపి్పన విషయాలు 
సత్యదూరం కదు. ప్రభుతవా పథ-
కలనా అమలు పర్చదమే తప్ప 
నిరసించే అవకశం మాకు లేదు. 
ఎందుకంటే ఆ ప్రణాళ్కలనీనా 
తీసకచే్చది ప్రజలనునాకననా న్-
యకులదే! ఇంక....?”
రామలంగం పావనిని గురించి, 
స్రిబాబు గురించి, ఏడో తరగతి 
చదువుతుననా మంగ, మాలకిషుమిల 
గురించి చెపి్ప, వారి సహాయంతో 
తను పాఠశలనెలా నిరవాహిస్త -
న్నాడో వివరించాడు. 
 “అయితే ఆ పక్షంలో నలుగురు 
ఉపాధ్్యయులనా పంపిస్్త ను. 
పావని, స్రిబాబులనా మీరు క-
నస్గించండి. వారిని శశవాతంగా 
మీ పాఠశలకే అంకితమయ్్య 
స్ధికర చర్యలు తీసకంట్ను. 
మధ్్యహనా భోజన పథకలోలో  చాలా 
అవకతవకలు జరుగుతున్నాయ-
ననా సంగతి న్కు తెలుస. ఏం 

చేదా్ద మంట్రు? రదు్ద  చేయడం 
అనేది కుదరదు. ఇది న్టుకూ 
వోటుకూ ఉననా సంబంధంలాగే 
పిలలోవాడి న్టికీ, వాడి తలలో దం-
డ్రుల వోటుకూ ఉననా సంబంధం!”
“ఆ ఊరిలో మరిడమ్మ వారనే గ్రా-
మదేవత గుడి ఉంది. ఆ గ్రామ-
దేవతకి ఆగ్రహమెకు్కవని  ఊరి-
వారికి చాలా నమ్మకం. ఆ ఆలయ 
నిరవాహణకి ఒక సంఘముంది. 
వారికి ఈ మధ్్యహనా భోజన పథక 
నిరవాహణ అప్పగించి, పావని 
ఆధవార్యంలో సక్రమంగా జరిగేట-
టు్ట  చూసే బాధ్యత న్ది. ఎటొచీ్చ 
న్సిరకం సరుకులు అందించ 
ప్రయతినాసే్త ఆయా సంబధిత వ్య-
కు్త లను శికిషుంచే అధికరం మీరు 
చేబట్్ట ల.”   
 “మీ ఉదే్దశ్యం బాగానే ఉంది. ఏ 
మారు్పకైన్ అడుగువేసే్తనే కనీ 
ఎదురైయ్్య ప్రతిబంధకలు, 
కష్ట సఖాలు తెలయవు. అలాగే 
కనిదా్ద o. ఏ విధమైెన అవసర-
మొచి్చన్ మీరు  న్కు  నేరుగా 
సమాచారమందించండి.” 
రామలంగం ధన్యవాదాలు తె-
లుపుకని తిరుగు ముఖం 
పట్్ట డు. ఆ వచే్చ సోమవారాని-
కలాలో  నలుగురు పంతుళ్్ళ వచి్చ 
చేరారు. రామలంగం అందరీనా 
సమావేశ పరచి పాఠ్య ప్రణాళ్కలనా 
చరి్చంచి విధులు అప్పగించా-
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డు. రామలంగం మాటలవనుక 
జిలాలో పాలన్ధికరి బలముం-
దని తెలసిన ఉపాధ్్యయులు 
కస్త బెదురుతోనే విధినిరవాహణ-
లోకి దిగిపోయారు. ఇద్దరిద్దరు 
చొపు్పన ప్రతిరోజూ రండు మోట్ర్ 
సైెకిళలోమీద పటనాం నుంచి సరిగా 
సమయానికి వచి్చ, సమయమైెన 
తరావాత వళలోస్గారు. ఓ వారం 
రోజులోలో  రామలంగం దక్షత చూసి, 
వారికి ఆయనంటే విపరీతమైెన 
గురి, గౌరవాలు కలగాయి. ఇక 
పావని, స్రిబాబుల సంగతి చె-
ప్పనఖ్ఖరేలోదు.   
 ఆఖరి గంట అయిపోయిన 
తరావాత అభిరుచి కల విదా్యరుథా -
లకు నీతి కథలు బోధించే వాడు.  
రండు బీరువాల గ్రంధ్లయం 
ఏరా్పటు చేశడు. సలభగ్రాహ్య-
మైెన, ఆసకి ్తకరమైెన పుస్తక-
లు చదవింపజేశడు. చదివిన 
వాటినీ, విననా వాటిని తిరిగి వా-
రిచేతనే మరుచటి దిన్ల స్-
యంత్రాలోలో   చెపి్పంచేవాడు. వారు 
చూసిన వింతలీనా విశేషాలనా చె-
ప్పమనే వాడు. ఆ పిలలోలందరికీ 
వాకు్శది్ధ  ఏర్పడింది. అడగవ-
లస్ంది ధైర్యంగా అడుగుతున్నా-
రు, చెప్పవలస్ంది చెప్పగలుగా తు-
న్నారు. సభాపిరికిదనం లేకుండా 
పోయింది.  కందరు పద్ద  పిలలోలు 

బడి బెంచిలనీ, కురీ్చలను బాగు 
చేసే స్రిబాబుకి సహాయం 
చేసేవారు. పావని ఆడపిలలోలకి 
అలలో కలూ, కుటు్ట  పనులు నేరి్పం-
చస్గింది. రామలంగం నెలకో-
స్రి చెపా్పపట్ట కుండా నెలసరి 
పరీక్షలు పటి్ట  ఒకరి సమాధ్న 
పత్రాలనామరొకరిచేత దిది్దంచేవా-
డు. అందరి విదా్యరుథా ల స్థా యీ 
పరిగింది. 
ఆ మరుసటి సంవతస్రానికలాలో   
పటనాం పోయి చదువుకనే పిలలోలు 
చాలామంది తిరిగి వచి్చ తమ 
ఊరి బడిలోనే చేరారు. బడిప-
క్కనే ఉననా ఒక అరకరం మెరక 
భూమిని ఒక రైతు పాఠశలకి 
ఇచే్చశడు. దాంతో ఒక ఆటసథాలం 
లభ్యమైెంది. స్రిబాబు విదా్య-
రుథా లచేత క్రమపద్ధతిలో కవాతు 
చేయించి ఆటలాడించేవాడు. ఆ 
మరుచటి సంవతస్రం చుటు్ట ప-
క్కలుననా కుగ్రామాలనుంచి కూడా 
విదా్యరుథా లు వచి్చ చేరస్గారు. 
జిలాలో పాలన్ధికరి సవాయం కల-
గచేసకోవడంతో మూడేళలోలో 
అది ఉననాత పాఠశలగా మారి-
పోయింది. ఇరవై మందికి పైగా 
ఉపాధ్్యయులు.  ప్రాంగణంలో 
ఒక క్రమపద్ధతిలో మరో పదిగ-
దుల నిరా్మణం జరిగింది. 
ఇపు్పడు రామలంగం లేడు. 

పావని లేదు. స్రిబాబు లేడు. 
అందరూ కలగరభాంలో కలసి-
పోయారు. రామలంగం మాటలు 
వినక వళ్్ళపోయిన శ్యమలరావు 
మధ్యలో ఒకస్రి   ప్రధ్న్పాధ్్య-
యుడిగా ఆ ఊరికి బదిలీ మీద 
వసే్త, ఊరి ప్రజలు అడుడ్ కని తిరిగి 
పంపించేశరు. యిపు్పడు మాల-
కిషుమి, మంగలు అదే పాఠశలలో 
తలనెరిసిన ఉపాధ్్యయినులు.  
పావని కడుకు విజాఞా నశస్త్రజాఞా -
న్నినా బోధించే ఉపాధ్్యయు-
డు. ఆ పాఠశలనుంచి వళ్్ళన 
ఎందరో విదా్యరుథా లు ప్రతిభావం-
తులైయా్యరు. ప్రహరీ గోడ లోపల 
చుటూ్ట తా  ఆదిలో రామలంగం 
పాతించిన వేపమొక్కలు 
యిపు్పడు దృఢమైెన వృకషు లుగా  
ఎదిగాయి.  
 విదా్యలయమనేది నిలకడ 
నీరుననా చెరువు కదు. విద్య 
గంగా ప్రవాహంలాంటిది. ఆ ప్ర-
వాహానినా  కల్మష రహితంగా ఉంచే 
బాధ్యత, అధ్్యపకులది, విదా్య-
రుథా లది, చదివించే తలలో దండ్రు-
లది, ముఖ్యంగా ఆ గ్రామసథా ల-
ది కూడాను. ఊరి గుడిని ఎంత 
ప్రవిత్రంగా చూస్్త రో ఊరి బడిని 
కూడా అంతే శ్రద్ధతో చూడాలస్ంది 
గ్రామపద్దలే!
                    ***
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వేదులానవాయు పలుకు -9
వేదుల సబ్రహ్మణ్యం

మదము మోహము నందిన మానవులకు 
మనసు విజ్ఞత కోల్పోయి మైలపడును  
మనుగడంతయు నిక్కట్ల మయము సేయు
వేదులాన్వయు పలుకు సమోమోదమొలుకు  81

ఇందిరియముమోల నరికట్ట నెవరి తరము
ఎంత సాధన చేకూరుచు నంత ఫలము
మునులు యోగుల కది నితయే మోక్ష పథము! 
వేదులాన్వయు పలుకు సమోమోదమొలుకు  82

పదవి లేదననా దిగులును ప్రక్క నెట్్ట 
ఇష్టమగునట్్ట వాయేపక మంచి మనుము   
బుది్ధ బలమంది మనసుకు పొసగు మేలు 
వేదులాన్వయు పలుకు సమోమోదమొలుకు  83

పిల్లలను మంచిగా పంచి పరుగునట్్ల  
వారి యభిరుచి మేరకు వరుస కలిపి 
మంచి పౌరులుగా జేయ మానయేతగును 
వేదులాన్వయు పలుకు సమోమోదమొలుకు  84

తెలుగు భ్షను మాటాడ దెలియజేసి
ఒతుతు లను పలు్క నీమము లొత్తు జెపిపో
సపోష్టముగ పలు్కనట్్ట ల సాయపడుము
వేదులాన్వయు పలుకు సమోమోదమొలుకు  85

ఎల్లకాలము నొక్కగా నెట్్ట లుండు
బండు్ల  నోడలు నోడలు బండు్ల  గావె
ఎల్లవేళల మదిని భ్సిల్లనిముమో 
వేదులాన్వయు పలుకు సమోమోదమొలుకు  86

ముడుపు చెలి్లంచకుండిన మోముకూడ
చూడనోపరు కందరు కూడదంచు,
ముడుపు లీకుండ వెతలను మోయగలమ!
వేదులాన్వయు పలుకు సమోమోదమొలుకు  87

సంఘ సేవకుడని తన సా్వర్థమునకు
ఎనినాకలు నెగ్గి పదవుల కెగపడంగ
సాగునే యది సుప్రజాసా్వమయే మనగ!
వేదులాన్వయు పలుకు సమోమోదమొలుకు  88

కలిసియుండిన చోటెల్ల కలసి రాదు
దూరముండిన ప్్రమలు దొరి్ల  వచుచు
కాలమున కలుగి మారుపో ల గతుల నెరుగు 
వేదులాన్వయు పలుకు సమోమోదమొలుకు  89

దేశ రక్షణకె ైతమ దీక్షమేర
ప్రోణమిచిచున నమర వీరాగ్రగణ్యే
లందరికి కోట్ జోహారు లందనిముమో  
వేదులాన్వయు పలుకు సమోమోదమొలుకు  90
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పూరి జగన్నాధ స్వామి  వైభవం

డా.పోచనపది్ద  వంకట మురళీ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్రీతి పాత్రమైె నది.కని ఆ స్వామికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కది్దమందికి మాత్రమే తెలుస.   
                స్్కందపురాణాంతరగాతమైెన జగన్నాధ కేషుత్ర మాహాతా్త ర్నినా 
యధ్మూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నెల అందిస్త న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకషు నినా పొందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                              30 వ అధ్్యయం

                                                          జైమిని ఋషి సంవాదం

                                                         ( జగన్నాధుని ఉతస్వాలు) 

     “ ఓ మునీశవారా! న్రదాదులు స్వామి వారి ఉతస్వాలు ఏవిధంగా నిరవాహించారో వివరంగా చెప్పండి” 
అని ఋషీశవారులు ప్రారి్ధంచగా జైమిని ఈవిధంగా చెపా్పరు.  ఓ మునీశవారులారా! ముందుగా మీకు 
జే్యష్ఠ స్నానం గూరి్చ చెబుతాను. జే్యష్ట  శుకలోదశమి రోజున ఈ వ్రతానినా ప్రారంభించాల. ఉదయానేనా లేచి 
పంచతీర్ధ విధ్నంలో ఆచమనం చేయాల. స్నానంచేసి, స్వామిని ప్రారి్ధంచాల. ”తీక్షణమైెనవాడా! పద్ద  
శరీరం కలవాడా! అగినా వంటివాడా! భైరవా! అనుజఞా ఇయి్య” అని ప్రారి్ధంచాల. తరువాత తీరథాంలో ప్రవేశించి 
“అఘమరషుణ” మంత్రానినా మూడుస్రులో  చదవాల. యధ్విధిగా స్నానం చేయాల. ”శివా! శంతుడా! 
సరవా పాపాలను హరించువాడా! నేను స్నానం చేస్త న్నాను. న్ పాపాలు హరించు. న్ శరీరం సంస్రం 
అనే తాడుతో  కట్ట బడి ఉంది. చైెతన్యం  లేదు. ననునా రకిషుంచు అని ప్రారి్ధంచాల. తెలలోని వస్్త నినా ధరించి, 
దేవతలను, పితృదేవతలను యధ్విధిగా పూజించాల.

    తరువా శివాలయానికి వళ్లో , నందీశవారుని ముటు్ట కని “నందీశవారా! ధర్మం నీ న్లుగు పాదాలు.
యజఞాసవారూపుడవు. మూడు వేదాలు నీ శరీరం. శివుని వాహనమైెన నీకు నమస్్కరం” అని ప్రారి్ధంచాల.” 
‘అఘోర’ మంత్రంతో శివుని పూజించాల. ఈ విధంగా చేసే్త పది అశవామేధ యాగాలు చేసిన ఫలతం 
కలుగుతుంది,    
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జగన్నాధుని దగగారకువళ్లో , అక్కడకు దకిషుణంగా ఉననా మర్రిచెటు్ట ను దరి్శంచుకోవాల.” విషు్ణ వునకు స్థా నమైెన 
నీకు నమస్్కరం. కలా్పంత వరకు నిలచి ఉంట్వు. మా పాపాలను హరించు”అని ప్రారి్ధంచాల.

     స్వామికి ఎదురుగా ఉననా గరుత్మంతుని దగగారకు వళ్లో , “వేద సవారూపమా1 యాన రూపమ! యజఞారూపమా! 
అంతట్ వా్యపించిన వాడా! నీకు నమస్్కరం” అని ప్రారి్ధంచాల.

      స్వామిని దరి్శంచుకని మంత్రాలతో కని, దావాదశక్షరీ మంత్రంతో గాని,న్మజపంతో కని స్వామిని 
అరి్చంచాల. ”ఓ జగన్నాధ్! సంస్ర సముద్రానినా దాటించువాడా! భకు్త లను అనుగ్రహించువాడా1 నీ 
పాదాలను ఆశ్రయించిన ననునా అనుగ్రహించు” అని ప్రారి్ధంచి స్వామిని ప్రసనునాని చేసకోవాల.(1-62) 

సముద్ర స్నానం చేయడానికి వళ్లో , న్రాయణుని ప్రారి్ధంచాల.””పురుషోత్తమా! విషు్ణ మూరి ్త!  నీకు 
నమస్్కరం. సరవావా్యపకుడా! చరాచర రూపుడా! జగతప్రభూ! శంఖ చక్ర గదాధరా! ఈ తీరథాంలో స్నానం 
చేయడానికి అనుమతించు”అని ప్రారి్ధంచాల. విషు్ణ వును స్మరిస్్త  సముద్రానికి చేరాల.  మారగామధ్యలోఉననా 
ఉగ్రనరసింహమూరి ్తని దరి్శంచుకని, ఈవిధంగా ప్రారి్ధంచాల.

        “ఓ ఉగ్రసేన్!  బాహుబలా1 ఉగ్రమైెన  పరాక్రమం  కలవాడా1 సముద్రస్నానం  చేయడానికి  
అనుమతించమని ప్రారి్ధంచాల. ఇక్కడ వచి్చన దేవతలను ప్రారి్ధంచాల. “కర్మలకు స్కుషు లయిన మీరు 
ననునా సవారాగా నికి తీసకు వళలోండి. మీరు ఈ సముద్రం నుండి పుట్్ట రు. మీ మధ్యనుండి స్నానం చేయడానికి 
అనుమతించండి”అని ప్రారి్ధంచాల. తీరథాప్రదేశనికి చేరుకని, కళ్లో  చేతులు కడుక్కని, ఆచమనం చేసి 
ఆసనంపై తూరు్ప దికు్కగా కూరో్చవాల. ఒక మండపానినా నిరి్మంచి, న్లుగు మూలల కోణాలు, సవాసి్త గురు్త లు 
వేయాల. వాటిమధ్య ఎనిమిది రేకులుగల పదా్మనినా లఖంచాల. ఆ రేకులపై అషా్ట క్షరి మంత్రానినావ్రాయాల.
ఆరు అంగాలలొ ఆరు వరా్ణ లను న్్యసం చేయాల. మిగిలన రండు వరా్ణ లను పొట్ట మీద, వీపుమీద 
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ఉంచాల. పాదాలనుండి తలవరకు వరా్ణ లనినా యధ్క్రమంగా మంత్రంతో వ్రాయాల. ( 63-76)

        వరా్ణ లనినాటికి  మూడుస్రులో  ఆచమనం చేయాల. మూలమంత్రంతో ఇరవైఐదు చోటలో  కవచానినా 
బంధించాల. తూరు్పన గోవిందుడు. దకిషుణాననా వారిజాకుషు డు, పశి్చమాననా ప్రదు్యమునాడు, ఉత్తరాన 
హృషీకేశుడు, ఆగేనాయంలో నరసింహుడు, నైెఋతిలో మధుస్దనుడు, వాయువ్యంలో శ్రీధరుడు, 
ఈశన్యంలో గదాధరుడు. ఊర్ద్ంలో తివిక్రముడు, అధోభాగంలో వరాహుడు. అంతట్ శంఖ చక్ర గదా 
ధరుడు. మనసస్లోన్రాయణుడు, చైెతన్యంలో గరుడధవాజుడు, బుది్ధని జన్ర్ధనుడు, ఇంద్రియాలను 
దానవ సంహారం చేసిన న్రాయణుడు కపాడుగాక” అని ప్రారి్ధంచి, కవచానినా బంధించాల.   (77-81)

          మనసస్లో షోడశోపచారాలు చేయాల. పురుషోత్తముని పూజించాల. జన్ర్ధనుని మండపై ఆవాహన 
చేసి, పూజించాల.”ఓ సదర్శనమా! అజాఞా నినైెన న్కు విషు్ణ  మారాగా నినా చూపించు” అని ప్రారి్ధంచాల. 
“జలరూపంలో ఉననా విషు్ణ వా! తీరథారాజమా!” నీకు నమస్్కరము అని ప్రారి్ధస్్త  మోకళ్ళపై వంగి, సముద్రానికి 
నమస్కరిస్్త  తీరథారాజానినా ఆవాహన చేయాల.  (81- 92)

   జలాధీసని,న్రాయణుని అఘమరషుణ మంత్రంతో స్త తించాల. పంచారుణ స్క్తనినా మూడుస్రులో  
చదవాల. అభిషేకం చేసేటపు్పడు ఆరు అంగాలను ఆవాహన చేయాల.   అంతఃశుది్ధకోసం ఆచమనం 
చేయాల. బయటి అవయవాల శుది్ధకోసం దరభాలు ముంచిన నీటితో తడ పాల. తలపై చేతులు పటు్ట కని 
మూడుస్రులో  తడపాల స్నానం చేసేటపు్పడు జపం చేయకూడదు.  మూడుస్రులో  స్నానం చేసే్త అనేక జన్మల 
పాపం పోతుంది. స్నానం చేస్త ననాపు్పడు న్రాయణుని స్మరించాల.    (93-97)
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      స్నానం పూరి ్త అయిన తరువాత ఆచమనంచేసి మంత్రానినా చదువుకోవాల.”ఓ అగినా! నీవు లోకన్ధుడవు.
రేతసస్ను ధరించు వాడవు. కోర్కలను రేకెతి్తంచు వాడవు. ముఖు్యడవు. ప్రభువువి. న్శనం లేని వాడవు. 
అమృతానికి అరణివి. దేవతలకు మూలానివి. నీటికి అధిపతివి”అని ప్రారి్ధంచాల.   ( 98 -99 )

          స్నానం పూర ్తయా్యక ఒడుడ్ కు వచి్చ  ఆచమనం చేయాల. తెలలోని బట్ట లు కటు్ట కని, శంఖ చక్రాది 
చిహానాలు, ఊర్ధ్పుండ్ం ధరించాల. తర్పణాలు అరి్పంచాల. మండలానికి ఉత్తరముఖంగా కూరు్చని మూల 
మంత్రానినా చదవాల.శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతుడైెన స్వామిని అరి్చంచాల.

         “పరమానందా! సరవా వా్యపకుడా! ననునా అనుగ్రహించు.ఈ చరాచర  ప్రపంచమంతా ఇక్కడే ఉంది. నీటిని 
ఆసనంగా చేసకుననావాడవు. నీ పాదాలనుండి పుటి్ట న గంగ లోకలను పవిత్రం చేసో్త ంది.నీకు పాదా్యనినా 
సమరి్పస్త న్నాను. బ్రహా్మదులచే కలవబడుచుననా నీ పాదాలకు అరఘ్ం సమరి్పస్త న్నాను. పాపాలు పోగటు్ట  
నీకు వస్్రా లు సమరి్పస్త న్నాను. భూమిని ఉద్ధరించిన నీకు సముద్ర స్నానం చేయిస్త న్నా. బ్రహా్మండాలను 
కపి్పఉంచిన నీకు వస్్రా లు సమరి్పస్త న్నాను. యజఞా పురుషుడవైన నీకు యజ్ఞా పవీతం సమరి్పస్త న్నాను.
నీ శరీరంపై  ఆభరణాలు ప్రకశిస్త న్నాయి. అటి్ట  నీకు ఆభరణాలు సమరి్పస్త న్నాను. నీ వలన వృకషు లు 
సగంధభరితం అవుతున్నాయి. నీకు గంధం సమరి్పస్త న్నాను. పాపాలను నశింపచేయు నీకు పుషా్పలు 
సమరి్పస్త న్నాను. అగినా సవారూపమైెన నీకు ధూపం సమరి్పస్త న్నాను. దీపాలను ప్రకశింపచేయు నీకు దీపం 
సమరి్పస్త న్నాను. అనినా ప్రాణులకు అననాం పటే్ట  నీకు నైెవేద్యం సమరి్పస్త న్నాను. దేవతా స్త్రీలను కూడా 
మోహింపచేయు నీకు తాంబూలం సమరి్పస్త న్నాను. భవబంధ్ల నుండి ముకి ్త కలగించు నీకు నమస్క 
రిస్త న్నాను”అని స్వామిని ఆరాధించాల.

       స్వామి తనకంటే వేరుగా ఉననాటులో  భావించాల.  పదా్మలతో స్వామికి అరఘ్ం సమరి్పంచాల. దూరావాలతో గాని, 
విషు్ణ కంత పుషా్పలతోగాని, అరాఘ్నినా సంస్కరించాల. బంగారంతో గాని, వండితో గాని, రాగితో గాని చేసిన 
పళ్ళంలో గంధం, పుషా్పలు ఉంచి అరఘ్మివావాల. దూరవాలు, దరభాలు, నువువాలు కలపి స్వామిని పైనుండి 
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తుడవాల. ఈవిధంగా 
స్వామికి అరఘ్ం ఇవావాల.

 ( 100 - 127 )

     జాజికయలు, 
కంకోణములు,లవంగాల 
పొడి కలపిన నీటిని 
ఆచమన్నికి సిద్ధం 
చే యా ల . తే నె , నె యి్య , 
ఆవుపాలు కలపి కంచు 
పాత్రలో పోసి పైన అలాంటి 
పాత్రనే మూతగా ఉంచాల.
పండలో  రస్నినా వడగటి్ట  

అభిషేకనికి సిద్ధం చేయాల. పటు్ట  వస్్రా నినా  స్వామికి సమరి్పంచాల. అవునేతితో గాని, నువువాల నూనెతోగాని 
దీపారాధనకు సిద్ధం చేయాల. శకి ్తకి తగినటులో  ఆభరణాలు సమరి్పంచాల. పటు్ట  ధ్రంతో గాని నూలుధ్రంతో 
గాని చేసిన యజ్ఞా పవీతం సమరి్పంచాల. కరూ్పరం, గంధం, కుంకుమ స్వామికి పూయాల.సగంధం 
కలగిన పుషా్పలతో చేసిన మాలలు స్వామికి అరి్పంచాల. రకరకల పిండివంటలు, ఆవుపాలు, పరుగు, 
అరటి పండులో  నైెవేద్యంగా పట్్ట ల. స్వామికి ధూప, దీప, నైెవేదా్యలు సమరి్పంచేటపు్పడు ఆచమన నీటిని 
వాడాల. మిగిలనచోటలో  మంచినీటిని వాడాల. చందనం, కరూ్పరం, జాజి, లవంగం కలగిన తాంబూలం 
స్వామికి సమరి్పంచాల. మూల మంత్రంతో నూట ఎనిమిది స్రులో  స్వామికి ప్రదకిషుణ చేయాల.

      “జగన్నాయక! తీరథా సవారూపుడా! దేవతా సవారూపుడా! నీ అనుగ్రహం వలన ఈ తీరథాంలో స్నానం 
చేయగలగాను. ఫలతం కలుగునటులో  అనుగ్రహించు. పాపాలలో మునిగిన ననునా అనుగ్రహించు” అని 
ప్రారి్ధసే ్త అనినా తీరాథా లలో స్నానం చేసిన ఫలతం కలుగుతుంది.   (128-141)

      కోటి ఆవులను, కోటి యజాఞా లు, కోటి దాన్లు చేసిన ఫలతం కలుగుతుంది. ఇక్కడ పిండ ప్రదాన్లు 
చేసే్త కోటిరటులో  ఎకు్కవ ఫలతానినా ఇస్త ంది. పాపాలు నశిస్్త యి. యముడు భయపడి పారిపోతాడు.

     దేవతలు ఇక్కడికి వచి్చ సముద్రస్నానం చేయాలని కోరుకుంట్రు. నీటిని  న్రాయణునిగా భావించి, 
స్నానం చేయాల. గోహతా్యది పాపాలనినా సముద్రస్నానం వలన నశిస్్త యి. అనినా దేవాలయాలు, తీరాథా లు 
దరి్శంచిన ఫలతం ఒక్క సముద్ర స్నానం వలన కలుగుతుంది.

    ఆరు శస్్త లు, కురుకేషుత్రంలో దాన్లు, చాంద్రాయణాది వ్రతాలు, తపసస్ మెదలయినవి చేయుట 
సలభం. సముద్ర జలాలతో పితృ తర్పణాలు ఇవవాడం కష్ట ం. ఇక్కడ పిండప్రదానం చేసే్త పితృదేవతలు 
శశవాత బ్రహ్మలోకనినా పొందుతారు.

    ఈ విధంగా సముద్ర స్నానం పూర ్తయా్యక శ్రీకృష్ణ బలరామ,సభద్రలను దరి్శంచుకోవాల.( 142-168)

  స్్కంద పురాణంలోని వైష్ణవ ఖండంలోని పురుషోత్తమ కేషుత్ర మాహాత్మర్ంలోని జైమిని-ఋషి సంవాదము 
అను ముప్పదివ అధ్్యయం సమాప్తం.

                                                                                                         (ఇంక  వుంది)
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కత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గప్పది. అమూల్య మైెనది. ఆధ్్యతి్మక లో చెపా్పలంటే 
దురలోభమైెనది. కేవలం లౌకిక జీవితానినా ఆరాధించే వారి సంగతి పక్కనుంచితే భగవంతుడే పర-
మావధిగా ఆయనను పొందేందుకే మానవ జీవితం అనే సపృహ కలగి, ఆ గమా్యనికే దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైెన వారికి జీవితం అపురూపమైె నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురివానియోగం చేసకోకూడదంట్రు మన పద్దలు. జాఞా నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుకే 
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జాఞా నం పొందాల. ధరా్మర్ధ  కమమోకషు నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్ధ  కమాల వంట నేటి మనిషి పరుగులు చేస్త  న్నారు. పరమాత్మ పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసను లగనాం చేయాల. మన మనస ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైన్ పదిలంగా బతకలని ప్రతి జీవి తాపత్రయపడుతుంది. అందులో ప్రమా-
దరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కంక్ష అంతరీలోనమైె ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు ఎదురైన-
పు్పడు ఏమైెన్ మహిమానివాత శకి ్త తనకు సహకరించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని అనుగ్ర-
హం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పొందాలనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మారగాం.  భగవంతుడు 
అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్ది్దనిచి్చ సన్్మరగాంలో నడిపిస్్త డు. 
అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జాగృతికి ఆధ్రం. భవ బంధ్లనుండి విముకి ్త చేయ-
డానికి ఎనెనాన్నా మారాగా లు చూపాడు. ఎన్నా దివ్య ధ్మాలను సృషి్ట ంచాడు.  వేదాలు పుటి్ట న ఈ పవిత్ర 
భూమిపై ముకి ్త ధ్మాలుగా సప్త నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక అవతారాలుగా 
ఉదభావించి దుష్ట  శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృషి్ట తో కపాడుతున్నాడు, మరియు నూ-
తన్తాస్హానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధ్్య, మధురా మాయా, కశ్ కంచి అవంతికపురి దావారవతి చైెవ 
సపతైతే మోక్ష దాయక" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కేషుత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప్త మోక్ష నగరాలు మోక్ష 
ధ్మాలుగా ప్రసిది్ద  గాంచి మనందరకూ సఖ శంతులు, విజయ కంతులు ప్రస్దిస్త  న్నాయి. అం-
దువలలో  మనకు ఆధ్్యతి్మక చైెతన్యం విరాజమానమైె దైవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పరిగి ఆత్మ విచారణ 
చేయగలుగుతున్నాము. ధర్మ బద్దమైెన జీవన్నినా ఎంపిక చేసకుని పుణ్య కేషుత్రాలను సందరి్శస్్త  ముకి ్త 
కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసకోవాల. ముఖ్యంగా జీవిత కలంలో సప్త మోక్ష ధ్మాలను 
దరి్శంచి పునీతులమవావాల. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆసేతు హిమాలయ పర్యంతం వా్యపించిన మన భారతావనిలో ఎన్నా జాతులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జాతినంతటినీ సమైెక్య పరచి ముందుకు నడిపిసో్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటి్ట  
సంసకృతికి ప్రతిరూపాలు మన పుణ్య కేషుత్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికలం నుంచి విఖా్యతి చెంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికలుగా ఏడు పుణ్య కేషుత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
 అవి అయోధయే, మధుర, మాయ (నేట్ హరిద్్వర్), కాశీ, కంచి, అవంత్క(నేట్ ఉజ్జ-
యిని) మరియు ద్్వరక.
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   కశ్ మహానగరం 

2. భారత మాత దేవాలయం:
 1936 సం || లో ఈ ఆలయానినా 
గాంధీగారు ఆవిష్కరించారు. 
ఇక్కడ అనేక దేవతా విగ్రహా-
లే  కకుండా పద్ద  భారతమాత 
పటం కూడా వుంది. ఈ పట్నికి 
అందరూ నమస్కరిస్్త రు. 

కశ్లో గంగానది తీరంలో గంగేశ 
మందిరం వుంది. కశ్కి వచి్చన 
యాత్రికులందరూ కశ్ని వదిల 
వళ్్ళటపు్పడు ఈ మందిరంలో 
తమ తిరుగు ప్రయాణానినా 

గురించి తెలయజేయాలంట్-
రు. 
3. తులసీ మానస్ దేవాలయం:
  కశ్లో చూడవలసిన 
దేవాలయం. ఈ దేవాలయానినా 
1964 లో నిరి్మంచారు. రామచ-
రిత మానస్ గ్రంథంలోని శోలో క-

లనినాంటినీ ఈ దేవాలయ గోడ-
లమీద చితీకరించారు. మొత్తం 
రామాయణ కథనంతా కదలాడే 
బొమ్మలతో ప్రదరి్శంచే విచిత్రానినా 
కూడా ఇక్కడ చూడవచు్చ. 

4. కశ్ విశవావిదా్యలయం:
 ఈ విశవావిదా్యలయానినా పండిత 
మదన మోహన మాలవీయా అని 
బీసెంట్ కలసి స్థా పించారు. 200 
ఎకరాల విశలమైెన సథాలంలో ఈ 
విశవావిదా్యలయం ఉంది. విశవావి-
దా్యలయ బిరాలో  మందిర్ ఆవర-

ణలో విశవాన్ధ మందిరం ఉంది. 
ప్రధ్న మందిరంలో పాలరాతితో 
చెకి్కన లకీషుమి న్రాయణుల విగ్ర-
హాలు, శివలంగం, పంచముఖే-
శవారుడు, దురాగా దేవి మొదలగు 
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దేవతా విగ్రహాలు ఉన్నాయి. 
రోజూ ఈ మూరు్త లకు శసో్రా క ్తంగా 
పూజలు నిరవాహిస్్త తారు. యాత్రికు-
లే కక... ఆ విదా్యలయ ప్రాంగణ 
ఉపాధ్్యయులు, విదా్యరిథానీ వి-
దా్యరుథా లు, దర్శనం చేసకుంటూ 
ఉంట్రు. ఆలయం చాలా 
శుభ్ంగా సందరంగా తీరి్చదిదా్ద -
రు. ఇచ్చటి ప్రశంత వాతావరణం 
ఆధ్్యతి్మక చింతనకు, ధ్్యనము-
నకు అనువుగా వుంటుంది. 
5. తిల బాండేశవార ఆలయం :
 ఈ ఆలయ శివలంగం రోజుకు 
ఒక నువువా గింజంత పరిమా-
ణంలో పరుగుతుందట. మెటెలో కి్క 
పద్ద  శివలంగానినా దరి్శంచుకో-
వాల. సంవతస్రాలు గడిచే కదీ్ద  
అంతస్త లను పంచుతున్నారు. 
6. స్రన్ధ్ బౌద్ధ దేవాలయం:
 కశ్కి 8 కి.మీ. దూరంలో బౌ-
దు్ధ లకు అత్యంత పవిత్ర కేషుత్రం 

స్రన్ధ్ ఉంది. బుదు్ధ డు బౌ-
ద్ధగయలో జాఞా నం పొందిన 
తరువాత ఇక్కడ తన మొదటి 
శిషు్యలకు తన బోధనలు తెల-
యజేశడని చరిత్రకరులు తెల-
యజేస్త న్నారు. స్రన్ధ్ ఎంతో  
రమణీయమైెన కట్ట డాలతో ఉననా 
సందరమైెన యాత్రాసథాలం.
 స్నాన ఘట్్ట లు:
 కశ్ నగరంలో గంగా స్నాన-
మాచరించుటకు యాత్రికుల 
సౌకరా్యరథాం 64 స్నానఘట్్ట లు 
ఉన్నాయి. యాత్రికులు గంగాన-
దిలోని పడవలలో ప్రయాణించి 
ఈ స్నాన ఘట్్ట లనీనా తిలకించ-
వచు్చను. ఇచ్చటి ఘట్్ట లనినాం-
టినీ మహారాజులు, ఋషులు 
తమ తపశ్శకి ్తతో నిరి్మంచియు-
న్నారు. వీటిని ఆనుకుని చాలా 
చక్కని రాజ భవంతులను ని-
రి్మంచారు. అవి నేటికీ అత్యంత 

సందరంగా కనవస్్త యి. 
కనినా రాజభవంతులలో యా-
త్రికుల సౌకరా్యరథాం హోటల్స్ ను 
నిరవాహిస్త న్నారు. అనేక లక్షల 
యాత్రికులు ప్రతి రోజూ భకి ్త శ్ర-
ద్ధలతో గంగానదిలో స్నానమాచ-
రించి దాన ధర్మములు చేస్్త రు. 
సవాయంగా అచ్చట శివలం-
గాలను నెలకల్ప అభిషేకం 
చేసకుని తమ కోర్కలను విననా-
వించుకుంట్రు. ఇచ్చట గంగ 
చాలా పవిత్రమైెనది కవున ఈ 
గంగా జలానినా సీస్లలో రాగి-
పాత్రలలో నింపుకుని తమ ఇం-
టివద్ద  గంగపూజ నిరవాహించి, 
తమ బంధువరాగా నికి కూడా గంగా 
జలానినా పంచి తృపి్త చెందుతారు.
  యాత్రికులు ఎకు్కవగా 1) దశ-
శవామేధ ఘ్ట్ 2) ప్రయాగ ఘ్ట్, 
3) మీర్ ఘ్ట్ 4) మణికరి్ణక 
ఘ్ట్ (మధ్్యహనా సమయంలో 
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సచేల స్నానం ముఖ్యమైెన-
ది), 5) పంచగంగా ఘ్ట్, 6) 
అహలా్యబాయి ఘ్ట్, 7) కేదా-
రన్థ్ ఘ్ట్, 8) రాజా ఘ్ట్, 
9) హనుమాన్ ఘ్ట్ 10) అసీస్ 
ఘ్ట్ 11) చౌతసిస్ ఘ్ట్ 12) మా-
నససరోవర్ ఘ్ట్, 13) గాయ్ 
ఘ్ట్, 14) నేపాలీ ఘ్ట్ 15) వి-
ష్వాదర్ ఘ్టలో లో ఎకు్కవ యాత్రి-
కులు స్నాన్లు ఆచరిస్త న్నారు.
      చాలామంది కరీ ్తకమాసంలో  
కశ్యాత్రను ఆచరించి శివుని, 
ఆయన సతీమణులు విశేవాశవారి 
దేవి మరియు అననాపూరా్ణ దేవి 
అమ్మవారలోను దరి్శంచుకుని పు-
నీతులౌతారు. ఈ యాత్ర చేపటి్ట -
నవారందరూ 1) గయ కేషుత్రానినా, 
2) ప్రయాగలో త్రివేణి సంగమం 
(గంగ యమున్ సరసవాతి నదుల 
కలయిక) వద్ద  స్నానమాచరించి, 
పద్దలకు పిండ ప్రదాన్లు చేసి 

తరిస్్త రు. ఈ ప్రయాగ కేషుత్రంలో 
'మాధవీదేవి' శకి ్త పీఠం ఉననాది. 
ఇచ్చటి గంగానది ఒడుడ్ న అనేక 
యాగాలు చేసిన కరణాన ఈ 
నగరానినా 'ప్రయాగ' అని పిలుస్్త -
రు.   
  గయ కేషుత్రంలో యాత్రికులు తమ 
పద్దలకు తీరథా విధులు నిరవాహిం-
చి వారి ఆత్మలకు శంతి ప్రస్-
దించమని మహా విషు్ణ వును కో-
రుకుంట్రు. ఇచ్చటకు వచి్చన 
యాత్రికులు ఒక పండును ఒక 
కయను విడిచిపటి్ట , ఇక ఈ 
జన్మలో వాటిని భుజించరు. గయ 
కేషుత్రంలో శకి ్తపీఠమైెన మాంగల్య-
గౌరి ఆలయం ఉననాది. ఈ ఆల-
యమందు శిలారూపంలో ఉననా 
సతీదేవి వకోషు జాలకు పూజలు 
నిరవాహిస్్త రు. ఇచ్చటకు 12 కి.మీ. 
దూరంలో బుద్ధగయను కూడా 
దరి్శంచుకుంట్రు. బుదు్ద నికి 

ఇచ్చటనే జాఞా న్దయం అయింది. 
విదేశ్యులు ఈ ప్రాంతమందు 
అనేక సందర దేవాలయాలు 
నిరి్మంచారు. వందలాది బౌదు్ధ లు 
ఈ ఆలయాలను భకి ్త శ్రద్ధలతో 
తిలకిస్్త రు. 
 కశ్లోని కనినా వింతలు  
విశేషాలు:
 1. కశ్లో గద్దలు ఎగరవు. 
గోవులు పొడవవు. బలులో లు 
అరవవు. శవాలు కంపు కట్ట వు. 
కశ్లో మరణించిన ప్రతి జీవి 
కుడి చెవి పైకి లేచి ఉంటుంది. 
2. కశ్లో మందిరం చుటూ్ట  
అనేక చిననా చిననా సందులు కలగి 
అటి్ట  సందులు వలయాకరంలో 
ఉండి ఒక పద్మవ్్యహం లాగా 
కత్తవారికి జాడ దొరకనటు్ట గా 
ఉంటుంది. 
3. ఇంతకు పూరవాం అనేక 
సందర వన్లు, పూల చెటలో  



22 సెప్ట ెంబరు 2021

మధ్య ఉండే మందిరం చుటూ్ట , 
తురుషు్కల దండయాత్రల-
నుంచి కపాడుకోవట్నికి, పద్ద  
బంగళాలు కటి్ట  శత్రు సైెనికులకు 
దారి లేకుండా చేశరు. 
4. అనేక దేశల నుండి పద్ద  పద్ద  
శస్త్రవేత్తలు వచి్చ కశ్లో అనేక 
పరిశోధనలు జరిపి ఆశ్చర్య-
పోయారు. అసలు ఈ కసో్మ-
ర్స్ ఎక్కడనుండి వస్త న్నాయి? 
అచ్చటి పూరీవాకులు శకి ్త చలనం 
ఉననాచోటలాలో  మందిరాలు ని-
రి్మంచారు. అంతటి పరిజాఞా నం 
ఆ రోజులోలో  వారికి ఎక్కడినుండి 
వచి్చందని ఆశ్చరా్యనికి గురిఅ-
యా్యరు. 
5. కశ్ విశేవాశవారునికి భస్మ 

లేపనంతో పూజ ప్రారంభిస్్త రు. 
6. కశ్లోని పరాననా భుకే ్తశవారుణి్ణ  
దరి్శసే్త జీవికి పరుల అననాం తిననా 
ఋణం నుండి ముకి ్త లభిస్త ంది. 
7. కశ్కేషుత్రంలో పుణ్యం చేసే్త కోటి-
రటులో  ఫలతం ఉంటుంది. పాపం 
చేసిన్ కోటిరటలో  పాపం అంటు-
కుంటుంది. 
8. విశవాన్థుణి్ణ అభిషేకించిన 
తరువాత చేతిరేఖలు మారిపో-
తాయి. 
9. ఇక్కడి శకి ్తపీఠం విశలాకిషు 
అమ్మవారు, జగతు్త  అంతటికీ 
అననాం పటే్ట  అననాపూరా్ణ దేవి 
నివాస సథాలం కశ్. 
10. ప్రపంచం లోని అనినా 
భాషలకు తలలో  అయిన అతి 

ప్రాచీన సంసకృత పీఠం కశ్లోని 
ఉననాది. 
  పరమేశవారుని పట్ట ణం విజాఞా న వి-
కస్లకు నిలయం. జాఞా న జ్్యతికి 
ఆవాసం. ఆధ్్యతి్మక పరమైెన 
చింతనకు నెలవు. జీవులకు ము-
కి ్తనొసగే పావనధ్మం. గంగాన-
దిలో పునీతమయ్్య ఘ్ట్ లు గల 
నగరం. ముకో్కటి దేవతల పద 
ఘట్ట నలతో పునీతమైెన భూమి. 
యాత్రికుల అంతిమ లక్షం- ఈ 
నగర యాత్రే. ఇలా ఎనెనాన్నా ప్ర-
తే్యకతలతో అలరారుతుననా ఈ 
పురాతన నగర యాత్ర ప్రతి భార-
తీయుడు జీవితంలో ఒక్కస్రైన్ 
చేయాలనుకునే పవిత్ర యాత్ర. 

        (ఇంక వుంది)
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                                                       65)      ఎక్కడ పుటె్ట ను జానకి 

                                                                   ఎక్కడ మెటె్ట ను చివరకు నెయ్్యడ జేరన్

                                                                   ఎక్కడి శయా్య గృహంబు

                                                                   లక్కడి కఠిన శయనంబు లయ్యది తగునే!

 65. ఆమె అవసథా చూసి హనుమంతుడు చాలా బాధ పడాడ్ డు. ఎక్కడ పుటి్ట ంది? ఎంతటి మహానుభావుడిని 

వరించింది? ఎనినా సఖాలు అనుభవించింది? అటువంటి మహా తలలో క ఇంతటి దురవసథా! అని జాల పడాడ్ డు.  

                                                        66)    మారుతి హృదయము కరిగెను

                                                     ఘోరంబిది యంచు వారి గూల్చగ దలచెన్

                                                     శ్రీరాముడు మది మెదలగ 
                                                     వీరావేశము తగదని వేచగ నెంచెన్

66. తలు్చకుననా కదీ్ద  ఆయనకి రాక్షసల మీద కోపం ముంచుకచి్చంది. ఒక్కస్రిగా విజ్ంభించి అందరినీ 

మటు్ట  పటే్ట దా్ద ం అనుకున్నాడు. అంతలోనే శ్రీరాముడిని తలు్చకుని, అంత వీరావేశం  మంచిది కదని 

శంతించాడు. 

                                                         67)   చక్కగ నుదయమె వచె్చను

                                                     రక్కసడు బలముల తోడ రమణిని జూడన్

                                                     ఎక్కడి రాముడు మరువుము 

                                                     ఇక్కడ రాణిగ మెలంగు మింతీ వినుమా!

67. ఈ లోగా తెలలోవారజొచి్చంది. రావణాసడు తన బలగంతో సహా సీతను చూడడానికి వచా్చడు. “నీ పిచి్చగానీ 

ఇంకెక్కడి రాముడు? ఎపు్పడు వస్్త డు? అదంతా కలలో . మరిచిపో! ననునా పళ్లో  చేసకుని సవారగా  సఖాలు అనుభవిం-

చు. 

                                                       68)    పట్ట పు రాణిని జేసెద 
                                                     పటె్ట ద సకలము ఫణముగ పీఠము నితు్త న్

                                                     చుటె్ట ద బంగరు చీరలు

                                                     పటె్ట ద నీకళ్్ళ గూడ పడతీ యింకన్

68.     నినునా పట్ట  మహిషిని చేస్్త ను. నీకేం కవాలంటే అది తెచి్చ ఇస్్త ను. బంగారపు చీరలు ఇస్్త ను. నీ కళ్్ళ 

పటు్ట కుంట్ను. 

నూటపదహారులో    కందాలోలో   

 సందరకండ
పాలపు  బుచి్చరాజు
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                                                       69)    కోరుము సంపద లనినాయు 

                                                     కోరుము యీ భూతలంబు కూర్చద నీకున్                                                    
                                                     కోరుము ప్రాణము నిచె్చద

                                                     ఓరిమి లేదింక న్కు ఒపు్పగ సీతా!

69. "ఎనినా సంపదలు కవాలో కోరుకో! ఈ భూతలం అంతా నీ చేతులోలో  పడతాను. న్ ప్రాణం కోరిన్ ఇచే్చస్్త -

ను. ఇంక న్ ఓపికని పరీకిషుంచకు. వంటనే అంగీకరించు” అని ఆమె ముందు మొర పటు్ట కున్నాడు.

                                              

                                                       70)   పరపురుషు జూడ నేరక 

                                                    కరమున తృణమొకటిపటి్ట  కనులటు నిలపన్

                                                    సరవైరికి వశము గాదనె

                                                    పరమాతు్మని దరికరుగను పది జన్మలకున్    

70.      సీత తలతి్త పరపురుషుడు, దురా్మరుగా డు అయిన రావణుడిని చూడడానికి ఇష్ట  పడలేదు. ఒక గడిడ్  పరకని 

చేతిలోకి తీసకుని దాని మీద దృషి్ట  నిలపి చెపి్పంది. “ఆ పరమాతు్మడు తప్పక వస్్త డు. నువువా పది జన్మలతి్తన్ 

ఆయనతో సరి తూగలేవు.” అంది                                                  

                                                        71)    దుషు్ట ని శపించె జానకి 

                                                     నష్ట మగును లంక న్శనమగును భ్షా్ట !

                                                     కష్ట ములందుకు కందువు

                                                     దుషా్ట ! వచు్చను రఘుపతి దునుమగ నినునాన్

71.      “అంతే కకుండా శ్రీరాముడు కోపిసే్త లంక అంతా న్శనం అవుతుంది. ఎందుకు నువువా ఈ కషా్ట లు కోరి 

తెచు్చకుంట్వు?”అని శపించింది. 

                                               

                                                       72)   ఆసలు తీరక నసరుడు

                                                    మాసదవాయము గడువితు్త  మానిని నీకున్  

                                                    ఈస్రి వలలోకుంటిని 

                                                    బాసయ్ ననొనాలలోకుననా వండుకు తిందున్

72.  అయిన్ సరే, ఎప్పటికైన్ ఆమెను లొంగదీసకోవాలనే కోరికతో, రావణుడు కోపంగా “నీకు రండు 

నెలలు గడువు ఇస్త న్నాను. అప్పటికీ నువువా మారకపోతే నినునా ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి వండించుకు తినేస్్త -

ను. కని వదిల పట్ట ను “ అని భయపట్్ట డు. 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   (సశేషము)
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 11. క్రీసస్ ఉదంతం 

   దావాదశ ఒలంపియను దేవత-
లలో అపాలో ఒకడు. అతనికి 
వచి్చన అనేక విద్యలలో దివ్య-
దృషి్ట  ఒకటి; అతను భవిష్యతు్త -
లోకి చూసి ఏమి జరగబోతోందో 
చెప్పగల సమరు్ధ డు. ఒలంపి-
యను దేవతలలో చాలమంది-
కి ఈ రకం “దివ్యదృషి్ట ” ఉంది 
కనీ ఒక్క అపాలో మాత్రమే ఈ 
విద్యని మానవులతో పంచుకో-
డానికి సముఖత చూపేవాడు. 
ఇందుకని అపాలో అనేక 
“మఠాలు” స్థా పించి, ప్రతి మఠం 
లోనూ “ఓరకిల్”  (Oracle) 
అనే ఒక “దివ్యవాణి”ని ప్రతిష్ఠ  
చేసేడు. ఓరకిల్ అంటే సరవాజుఞా -
డు, ద్రష్ట , ప్రవక ్త అనే అరాథా లు చె-
పు్పకోవచు్చ. ఈ “ఓరకిల్” అనేది 
ఒకరి ఒంటి మీదికి ఆవహించి 
వారి న్ట పలకే భవిష్యవాణి. 
మన దేశంలోనూ గణాచారుల 
ఒంటి మీదికి పూనకం రావడం, 
అపు్పడు వాళ్్ళ ఏదైన్ చెప్పడం 
ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ సమ్మక్క 

జాతరలో ఇలా అమ్మవారు ఒంటి 
మీదకు వచి్చ ప్రజలకు సందేశం 
ఇవవాడం జరుగుతూనే ఉంది. 
అపాలో  స్థా పించిన ఇటువంటి 
“మఠాలు” లో డెలైఫై (Delphi) 
లో ఉననా మఠం ప్రసిది్ధ చెందినది. 
ఈ డెలైఫై మఠంలో ఉననా గణా-
చారిణి పేరు పిథియా (Pithea). 

పద్దలు, పిననాలు, రాజులు, 
పేదలు, ఇలా అనేక మంది డెలైఫై 
కి వచి్చ వాళ్ళకి భవిష్యతు్త లో ఏమి 
“రాసి పటి్ట  ఉందో” చెప్పమని ది-
వ్యవాణిని అరి్ధంచడం, దివ్యవా-
ణి వారి కోరికని పిథియా వాకు్క 
దావారా మనినాంచడం జరుగుతూ-
నే ఉంటుంది. 

గ్రీస దేశపు పురాణ గాథలు
వేమూరి వేంకటేశవారరావు
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ఇలా డెలైఫై లో ఉననా “ఓరకిల్” 
ని సంప్రదించడానికి వచి్చన 
వారిలో స్కషు తూ్త  లడియా దేశపు 
రాజు క్రీసస్ (Croesus) ఒకడు. 
హరడోటస్ (సమారు స్. శ. 
పూ.  484 –  425) రాసిన చరిత్ర 
ప్రకరం లడియా రాజా్యనినా  క్రీసస్ 
14 సంవతస్రాలు పరిపాలంచే-
డు (సమారు స్. శ. పూ. 595 
నుండి 546 వరకు). అనగా  
క్రీసస్ కథ కోసం కల్పన చేసిన 
శలీ్త కదు; నిజంగా చరిత్రలో 
ఒక మానవుడు.  క్రీసస్ అత్యంత 
ధనవంతుడు. అతను ఎంత 
ధనవంతుడంటే ఇప్పటికీ “వాడు  
క్రీసస్ అంత ధనవంతుడు” అనే 
నుడికరం  పాశ్చత్య  భాషలలో 
ఉంది. 
 క్రీసస్ అంత ధనవంతుడు అవ-
డానికి రండు కరణాలు ఉండే 
స్వకశం ఉంది. లడియా రా-
జా్యనికి ముఖ్యపట్ట ణం అయిన 
స్రిడ్స్ (Sardis) గుండా పేకో్ట లస్ 
(Pactolus) అనే నది ప్రవహి-
సో్త ంది. ఆ నదీ గరభాంలో ఉననా 
ఒండుమటి్ట లో వండి, బంగారం 
కలసిన మిశ్రమ లోహం దొరుకు-
తుంది. మైెదస్ రాజు ఈ పేకో్ట లస్ 
లో స్నానం చేసి తాను పటి్ట ందలాలో  
బంగారంగా మారుతుననా “వరం” 
నుండి విముకి ్త పొందేడు అనే ఒక 

కథ ఉంది కదా! ఆ కథే ఈ  పేకో్ట -
లస్ నదిలో దొరికే ఈ బంగారా-
నికి కరణం అంట్రు. నిజానికి  
క్రీసస్ అంత ధనవంతుడు అవ-
డానికి అతని స్మంతులు కటే్ట  
కపా్పలు కూడా కరణం కవచు్చ. 
క్రీసస్ తనకుననా ఐశవార్యంతో తృపి్త 
పొందలేదు. ఎందుకు పుటి్ట ందో, 
ఎలా పుటి్ట ందో కనీ పశి్చమ 
ఆసియాలో ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యం-
తో అలరారుతుననా పారశ్క స్-
మ్రాజ్యం  పై దండెతి్త ఆ రాజా్యనినా 
తన వశం చేసకోవాలనే బుది్ధ 
అతని పుర్రెలో పుటి్ట ంది. ఈ 
రోజులోలో  అమెరిక ఎలాంటిదో ఆ 
రోజులోలో  సైెరస్ చక్రవరి ్త (Cyrus, 
the Great) పరిపాలనలో ఉననా 
పారశ్క స్మ్రాజ్యం అంత శకి ్త-
మంతమైెన దేశం!
బుది్ధ పుట్ట డం పుటి్ట ంది కనీ 
క్రీసస్ మనసస్ పీకుతోంది. 
యుద్ధం ముగిసే వరకు పర్య-
వస్నం ఎలా ఉంటుందో 

తెలయదు కదా. అందుకని డెలైఫై 
లో ఉననా “ఓరకిల్” ని అడిగి 
తెలుసకురమ్మని కనుకలు 
ఇచి్చ  ప్రతే్యక ప్రతినిధిని 
పంపేడు. క్రీసస్ డెలైఫై లో ఉననా 
“ఓరకిల్” కి ఇచి్చన కనుకలు 
ఆ ఆలయంలో  హరడోటస్ 
కలం వరకు ఉన్నాయిట!  క్రీసస్ 
తరఫున రాయబారులు డెలైఫై లో 
ఉననా “ఓరకిల్” ని అడిగిన ప్రశనా: 
పారశ్క దేశం మీదకి క్రీసస్ దం-
డయాత్ర జరిపితే పర్యవస్నం 
ఎలా ఉంటుంది?”
ఈ ప్రశనాకి సమాధ్నంగా 
పిథియా దావారా ఓరకిల్ ఇచి్చన 
సమాధ్నం: “క్రీసస్ ఒక అదుభా-
తమైెన స్మ్రాజా్యనినా సరవాన్శనం 
చేస్్త డు.” 
“దేవుడు మన పక్షం. దండయా-
త్రకు సంసిద్ధం అవండి!” అని 
క్రీసస్ ఆజఞా జారీ చేసేడు.  క్రీసస్ 
సేన్ వాహిని గటులో  తెంచుకుని 
పలులో బికి ప్రవహించిన నదిలా 
ఒకు్కమ్మడి పారశ్క స్మ్రాజ్యం 
మీద విరుచుకు పడింది. పారశ్క  
చక్రవరి ్త సైెరస్ సైెన్యం  క్రీసస్ ని 
చితు్త  చితు్త గా ఓడించి  క్రీసస్ ని 
బందీగా తీసకుపోయింది. చిట్ట -
చివరికి చావు తపి్ప కనునా లొట్ట పో-
యిన చందాన సైెరస్ కలువులో  
క్రీసస్ చిననా గుమస్థా  ఉదో్యగం 
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చేస్్త  శేష జీవితం గడిపేడు.  
తనని ఈ  విధంగా ఓరకిల్ పచి్చ 
మోసం చేస్త ందని  క్రీసస్ కలలో 
కూడా అనుకోలేదు. ఓరకిల్ ని 
ఊరకనే సలహా ఇమ్మని అడ-
గలేదు. బిళలోకుడుములులా 
పారితోషికం (లంచం) సమ-
రి్పంచుకున్నాడు కదా! పట్ట -
పగలు బహిరంగంగా ఇంత  
పచి్చ మోసమా? మునుపటిలా 
ఇపు్పడు ఆస్త లు, అంతస్త -
లు లేవు. అయిన్ ఉననా దాంటోలో  
కసింత గోకి, గోకి చిననా పారితోషి-
కంతో తోటి  గుమస్్త ని పంపేడు 
- జరిగిన అన్్యయానికి కరణం 
ఏమిటో తెలుసకు రమ్మని.
తాను  రాసిన “హిస్టరీ” అనే 
గ్రంథంలో హరడోటస్ జరిగిన 
అన్్యయానికి కరణం ఈ  
విధంగా చెబుతాడు: “డెలైఫై 
లోఉననా ఓరకిల్ చెపి్పన జ్స్యం 
ప్రకరం  క్రీసస్ పారశ్క దేశం 
మీద దండయాత్ర చేసే్త ఒక మహా 
స్మ్రాజ్యం సరవాన్శనం అయి-
పోవాల. “ఆ న్శనం అయి-
పోబోయ్ స్మ్రాజ్యం ఎవరిది? 
తనదా? శత్రువుదా?” అని అడ-
గవలసిన కనీసపు బాధ్యత  క్రీసస్ 
ది. అధికరంలో ఉననా పాలకులకి 
సలహాదారులు సలహాలు  ఇచి్చ-
నపు్పడు “ఆ సలహా అమలు 

పరచితే పర్యవస్నం ఎలా 
ఉంటుంది?” అని అడగకుండా 
“లేడికి లేచిందే పయనం” అననా 
రీతిలో రాజ్యం ఏలతే ఇలానే 
ఉంటుంది. ఇది సవాయంకృతాప-
రాధం.” 
క్రీసస్ పరాజయం గ్రీస దేశపు 
చరిత్రలో విస్మరించడానికి 
వీలులేని మైెలురాయి.
ప్రచ్ఛననా అరథా సందిగ్ధతలతో మా-
ట్లో డడం ఈ న్టి జ్్యతిషు్కల 
ఆయుధం ఎలాగయిందో అలాగే 
అలన్టి ఓరకిల్ లకి కూడా 
ఆయుధం అయి ఉండాల. 
ఎంత సరవాజుఞా డిని అయిన్ సరే 
మనం అడిగే ప్రశనాలు అరథావం-
తంగా ఉండాల, నిర్ద్ందంగా 
ఉండాల. సరి అయిన గురి పటి్ట  
అడగాల. అదే విధంగా నిషా్ణ -
తులు ఇచే్చ సలహాలని విధివి-
ధ్న్లుగా మారి్చ అవలంబించే 
ముందు ఆ సలహాల పర్యవస్-
న్నినా  సరిగాగా  అరథాం చేసకోవడం 
పాలకులు నేరు్చకోవాల. 
ఈన్టి ప్రభుతావాలకి ఓరకిల్ 
లు ఎవరు? శస్త్రవేత్తలు, స్మరణ 
తట్కలు (think tanks), 
విశవావిదా్యలయాలోలో  ఉననాత 
ఆసన్లు అధిషి్ట ంచిన ఆచారు్య-
లు, వగైెరాలు. ఈ పిదప కలపు 
ఓరకిల్ లను ప్రభుతావాలు అపు్ప-

డపు్పడు, అయిష్ట ంగానే, సంప్ర-
దిస్్త యి. కండకచో కనినా ఓరకిల్ 
లు అడిగిన్, అడగక పోయిన్ 
వారి విలువైన అభిప్రాయాలని 
ఉచితంగా జారీ చేస్్త  ఉంట్రు: 
“ఆకశంలో ఓజ్న్ పొరలో చిలులో   
పడడం వలలో  పరా్యవరణం దబ్ 
తింటోంది.”  “పరా్యవరణం వేడె-
కి్కపోవడం వలలో   ధ్రువ ప్రాంతాల-
లో మంచు కరిగిపోయి దాని వలలో  
తీర ప్రాంతాలు ముంపుకి గురి 
అవుతాయి,” వగైెరా. ఈ అభిప్రా-
యాలైన్ సరళమైెన, నలుగురికీ 
అరథాం అయ్  భాషలో ఉంట్యా? 
ఉండవు. శస్త్రీయ పరిభాషలో, 
సంభావ్యతలు, శతాలు, గంట 
ఆకరంలో ఉననా చిత్రపట్ల 
రూపంలో  ఉంట్యి.  రాజనీతి 
తంత్రజుఞా లు విధివిధ్న్లని జారీ 
చేసే ముందు ఈ పరిభాషని 
అరథాం చేసకుని అప్రమత్తతతో 
మెలగాల. ఆ అప్రమత్తతకి కనీస 
శస్త్రీయ పరిజాఞా నం, అవగాహన 
అత్యవసరం. మనం ఎనునాకు-
ననా ప్రతినిధులలో ఎంతమంది-
కి ఈ రకం శస్త్రీయ అవగాహన  
ఉంటోంది? 
సంప్రదించిన మూలాలు:

Carl Sagan, Croesus and Cassandra, 

Chapter 9 in Billions & Billions, 

Random House, New York, NY 1997.

                             (సశేషము)
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ప్రేమంటే  ఇంతే 

ఆ మాట వినగానే...“ప్రేమనగర్” 
సినిమాకి వళ్్ళన రోజు ఇదే మాట 
నువువా కూడా అననా విషయం గు-
రు్త కచి్చ న్ ముఖంలో కంచం 
మారు్ప వచి్చంది. ఆ మారు్ప గమ-
నించిన రుకి్మణి...“మీరు అన్య-
మనస్కంగా వున్నారననా విషయం 
నిరివావాదాంశం. ఇపు్పడు కూడా 
నేను ‘మీ మగ వాళ్ళకి అబద్ధం 
చెప్పడం రాదండి’   
    అన్నాక మీ ముఖకవళ్కల-
లో మారు్ప నేను స్పష్ట ంగా గమ-
నించాను. గత కది్దసేపు నుండి 
మీరు మాట్లో డకుండా నిశ్శబ్ద ంగా 
వున్నారు. మీరు ఎందుకో కలతగా 
వున్నారు, ఏదో విషయం మిమ్మ-
లనా కలవర పటి్ట  వేదిస్త న్నాది 
దాని కరణంగా మీరు మీ మన-
శ్శంతికి దూరమవుతున్నారు. 
మిమ్మలనా అశంతికి గురి చేస్త -
ననా ఆ విషయం దయచేసి న్తో 
పంచుకోండి” అంది. 
నేను మన విషయం చెప్పడ-
మా? వదా్ద ? అననా మీమాంసలో 
పడాడ్ ను. చెబితే ఏమనుకుం-
టుందో? ఎలా అర్ధం చేసకుం-
టుందో? తీరా చెపి్పన తరువాత 
పర్యవస్నం ఎలా వుంటుందో? 
ఒకవేళ ఇపు్పడు దాచి పళ్్ళ 
అయిన తరువాత మన విషయం 

కరణం గతంలో న్ జీవితంలో 
జరిగిన సంఘటనలు, నీతో అవి 
తప్పకుండా పంచుకుంట్ను 
ఎందుకంటే అవి ఉంకో వ్యకి ్త 
దావారా నీకు తెలయడం న్కు 
ఇష్ట ం లేదు అలా జరిగితే దాని 
ప్రభావం ప్రతికూలంగా  వుండవ-
చు్చ”
“చాలా మంచి నిర్ణయము, మొ-
హమాటపడవదు్ద  చెప్పండి” 
అంది.
అపు్పడు మనిద్దరి పరిచయం, 
సేనాహం, ప్రేమ, పళ్్ళ వరకు దారి 
తీయని పరిసిథాతులు, కరణాలు 
మొత్తం వివరంగా చెపా్పను-
...ఈ క్రమంలో రుకి్మణి ప్రతి-
స్పందన ఎలా వుంటుందో అని 
కంచం ఒతి్తడికి గురి అయా్యను. 
ఎంత దాచుకుందామన్నా న్ 
ముఖములో వస్త ననా మారు్ప-
లని న్ హావభావముల దావారా 
గ్రహించి రుకి్మణి తన చేతితో న్ 
చేతిని తటి్ట  కళ్ళతోనే నిబ్రంగా 
వుండమని చెపి్పంది. 
అంతా విననా తరువాత 
“ముందుగా మీ గతం న్తో పం-
చుకుననాందుకు ధన్యవాదము-
లు. విననా న్కే మీ దురదృషా్ట నికి 
బాధ కలుగుతున్నాది, అలాంటిది 
మీరు ఈ వ్యధని ఎంతో మన్-

 (గతసంచిక తరువాయి)

తెలసే్త అపు్పడు ఏం జరుగుతుం-
దో?...ఇలా చాలా ప్రశనాలు ననునా 
ఉకి్కరి బికి్కరి చేశయి.
న్ సంశయానినా పసిగటి్ట  న్ 
మౌన్నినా భగనాం చేస్్త ...”ఏ-
మండీ మనం ఒకరినొకరు అర్ధం 
చేసకని మన అందమైెన భవి-
ష్యతు్త కి పున్ది వేసకోనే ప్రయ-
తనాంలో ఇక్కడ సమావేశమయా్య-
ము. అందుకని మీ ఆవేదనకి 
కరణం ఎంతటి గంభీరమైెనదైన్ 
లేదా సనినాతమైెనదైన్ చెప్పండి 
పరవాలేదు. ఉంకక విషయం 
ఇపు్పడు మీకుననా సమస్య భవి-
ష్యతు్త లో మన మధ్య సమాధ్నం 
లేని ప్రశనాగా మారుతుందని గాని 
లేదా అది మన బంధ్లని శ-
సించేదిగా మారుతుందని గాని 
మీకు అనిపిసే్త తప్పకుండా మీ 
వేదనని న్తో పంచుకోండి. న్తో 
పంచుకుననా తరువాత మీకు 
తప్పక ఉపశంతి లభిస్త ందని న్ 
నమ్మకం” అంది.
ఆ మాటలు విన్నాక నిజమే భవి-
ష్యతు్త లో మన విషయం ఉంకో 
వ్యకి ్త  దావారా రుకి్మణికి తెలసే్త దాని 
ప్రభావం వేరుగా వుంటుంది 
అందుకని మనస విపి్ప మా-
ట్లో డడమే మంచిదనిపిం-
చింది...“రుకి్మణీ న్ ఆవేదనకి 

ఇంద్రగంటి వేంకట సబా్రావు
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వేదనతో భరించారు. ‘బాధ 
పడకండి మనము అనుకుననావి 
అనీనా అనుకుననాటులో  జరగవు, జీ-
వితమంటే అదే....ఒక్క విషయం 
నేను మీకు స్పష్ట ముగా చెప్ప-
దలచుకున్నాను ప్రేమించడం 
తపూ్ప కదు నేరమూ కదు. 
మీ ప్రేమ విఫలమయి్యందని 
నేను భావించడం లేదు, దుర-
దృష్ట వశతు్త  అది పళ్్ళ వరకు 
వళ్ళ లేదని అనుకుంటున్నా-
ను...కలం ఎలాంటి గాయానినా 
అయిన్ మాను్పతుంది, ఎన్నా 
సమస్యలకి కలమే పరిషా్కరము 
చూపుతుంది అంట్రు … 
...ఈ భూమండలం మీద సమ-
స్యలు లేని మనిషి అంటూ 
ఎవరూ వుండరండి, ప్రతి మనిషికీ 
ఏదో ఒక సమస్య వుంటుంది. 
ఆ సమస్యలను అధిగమిం-
చి ముందుకు స్గడమే జీవిత 
పరమారథాము. మహంద్రకపూర్ 
పాడిన పాట "జీవన్ చల్నే క 
న్ం చలే్త రహ సబ్హో స్మ్" 
గురు్త  తెచు్చకోండి. జీవితమంటే 
ఎపు్పడూ ముందుకు కనస్గా-
ల, అంతేగాని సమస్యలని చూసి 
ఆగిపోకూడదు. ఇవనీనా మీకు తె-
లయనివి కవు” అని తన చలలోని 
మాటలతో సవాసథాపరచింది. 
 “రుకి్మణి నీ మాటలు న్కు 
ఊరట కలగించాయి” 
 అప్పటివరకూ వుననా 
గంభీర వాతావరణానినా కస్త తేలక 
పరిచేందుకు “ఇందాక మీరు 
గతం గురించి చెబుతుంటే 
కోనసీమ అమా్మయినే వివాహ-

మాడాలని నిర్ణయించుకుననాటులో  
అర్ధమయి్యంది. అది కోనసీమ 
మీద ప్రేమతోనే కదా? కోపం, పగ, 
ప్రతీకరం కదు గదా!!!” అని 
చిలపిగా నవువాతూ అడిగింది .
 “కోనసీమ ప్రకృతి రమ-
ణీయత న్ మనస దోచుకుంది. 
న్కు తెలుగు భాష అన్నా, తెలుగు 
సంసకృతి అన్నా చాలా మకు్కవ. 
కోనసీమ వాటికి ప్రతిబింబమ-
ని న్కు అనిపించింది, అందుకే 
అక్కడి అమా్మయిని చేసకుంటే 
కోనసీమతో ఒక శశవాత బంధం 
ఏర్పడుతుందని న్ అభిప్రాయ-
ము అంతే అంతకు మించి ఏమీ 
లేదు” 
 “అయితే పరవాలేదు” 
అని పకపక నవివాంది రుకి్మణి. 
ఆమె నవువాతో నేనూ శృతి 
కలపాను.
ఇంతలో సరవార్ వచి్చ “స్ర్ కూల్ 
డ్రింక్స్ తెమ్మంట్రా? కఫీ తె-
మ్మంట్రా” అని అడిగాడు.   
"రుకి్మణి నేను కూల్ డ్రింక్స్ 
తాగను, నువువా కఫీ తాగుతావా? 

కూల్ డ్రింక్ తాగుతావా?" అని 
అడిగాను. "న్కు కూడా కూల్ 
డ్రింక్స్ ఇష్ట ం వుండవు, కఫీ 
తాగుదాము" అంది.
కఫీ త్రాగుతూ “న్ గతానినా ని-
రొ్మహమాటంగా నీతో పంచు-
కున్నాను. న్ గురించి నువువా 
ఏ నిర్ణయం తీసకుంట్వో నీ 
ఇష్ట ం” అన్నాను.
“ఒక వేళ మీరు చెపి్పనదంతా న్ 
గతం అయివుంటే మీ నిర్ణయం 
ఏమిటి?” అని ఎదురు ప్రశనా 
వేసింది రుకి్మణి. 
“నీకు మా కుటుంబం గురించి 
మన మాటలలో చెపా్పనుకదా 
అందువలలో  అటువంటి పరిసిథా-
తిలో నువువా వుంటే నినునా నేను 
వివాహం చేసకోవడానికి న్కు 
గాని, మా కుటుంబ సభు్యలకి 
గాని ఎటువంటి అభ్యంతరము 
వుండదు” అన్నాను 

 (ఇంక వుంది)  



30 సెప్ట ెంబరు 2021

       మహిళా స్ధికరత అంటే 
మహిళలు అనినా రంగాలలో 
స్ధించిన ప్రగతి. ఈ అంశం 
మన దేశనికి స్వాతంత్య్ ం వచి్చన 
ఈ 75 సంవతస్రాలలో అంచె-
లంచెలుగా ఎలా వికసించిందో 
చూదా్ద ము. మన దేశనికి స్వాతం-
త్య్ ము రాకముందు మహిళల 
సిథాతి దయనీయంగా ఉండేది. 
బ్రిటిష్పరిపాలన కలంలో 
వారు కనినా చట్్ట లను తీసకని 
వచా్చరు. మహిళాభివృది్ధకై సతీ 
సహగమన నిషేధ చట్ట మును 
1829లో విలయం బెంటింక్ తీ-
సికచి్చ న్ంది పలకరు. వారి 
పాలన కలంలోనే బాల్య వివా-
హముల నిరోధ చట్ట ం కూడా 
1852లో వచి్చంది. 1856లో 
ఈశవారచంద్ర విదా్యస్గర్గారు 
వితంతు పునరివావాహ చట్్ట నినా 
తెచి్చ మహిళలలో ఆలోచనల-
ను రేకెతి్తంచారు. మన రాష్ట్రంలో 
మాత్రం 1881లో కందుకూరి వీ-
రేశలంగం పంతులుగారు దీనినా 
అమలుపరచారు.
స్వాతంత్య్ ం వచి్చన తరావాత కూడా 
మహిళల పరిసిథాతిలో పద్ద  తేడా 
ఏమీ లేదు. స్త్రీలు ఇళ్ళకే పరిమి-
తమైెపోయారు. జమీందారీ కు-
టుంబాలలోని, రాజకుటుంబాల-
లోని మహిళలకే విదా్యవ కశలు 

ఉండేవి. పద్ద  నగరాలలోనే పా-
ఠశలలు, కళాశలలు ఉండేవి. 
పద్ద  నగరాలలోనే పాఠశలలు, 
కళాశలలు ఉండేవి.
మన సవాతంత్ర భారత ప్రథమ 
ప్రధ్నమంత్రిగారైన పండిట్ 
జవహర్లాల్ నెహ్రూ మహిళల 
పురోగతియ్ ఆరిథాక పరిసిథాతిని ని-
లబెడుతుందని ప్రగాఢంగా వి-
శవాసించారు. మహిళలు, బాలక-
లకోసం ప్రతే్యకమైెన పాఠశలలు, 
కళాశలలు వలశయి. 1951లో 
మహిళల అక్షరాస్యత 8.86% 
ఉండేది. మా అమ్మగారు కూడా 
పాఠశలకు వళ్్ళ చదువుకోలే-
దు.  ఆమెకు ప్రైవేటు టూ్యటరు 
ఇంటికి వచి్చ తెలుగు,  హిందీ, 
ఇంగీలోషు భాషలను బోధించేవా-
డు. పరదా పద్ధతి ఉండేది. ఆమె 
ఎననాడూ తన గురువును చూసి 

ఎరుగదు. ప్రాథమికభా్యసం 
హైదరాబాదులోని ఒక బాలకల 
పాఠశలలో కనినా నెలలుగానే 
స్గింది. 12వ ఏటనే వివాహం 
జరిపించారు. బాల్య వివాహ-
ములు ఆన్టి ప్రధ్న సమస్య. 
జమీందారి బాలక పరిసిథాతే ఇలా 
ఉంటే స్మాను్యల సిథాతి ఏమిటి?
మొదటి పంచవరషు ప్రణాళ్కలో 
పద్దగా మహిళల అభివృది్ధ  ఏమీ 
జరగలేదు. రండవ ప్రణాళ్కలో 
మహిళా మండళ్్ళ ఏరా్పటుచే-
సి స్త్రీలలో చైెతన్యం నింపాలని 
ప్రయతనాం జరిగింది. కని పద్ద  
నగరాలలో, పట్ట ణాలలోనే ఇది 
స్ధ్యమైెంది. 3వ ప్రణాళ్కలో 
మహిళాభివ ృది్ధ  ఊపందుకు-

సవాతంత్ర భారతదేశంలో 
మహిళా స్ధికరత

మతస్ర్రాజ విజయలకిషుమి
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ననాది. అభివృది్ద  చెందిన రాషా్రా -
లలో తాలుకల స్థా యిలో, పద్ద  
గ్రామాల స్థా యిలో గ్రామసేవికలు, 
ముఖ్య సేవికల దావారా మహిళల 
విద్య మరియు ఉపాధి పథక-
లపై ప్రభుతవాం చర్యలు చేపటి్ట ం-
ది. మా ఊరిలో అంటే అప్పటి 
హైదరాబాదు జిలాలో  ఇబ్రహం-
పటనాంలో ఒక ప్రైవేటు  భవనం 
అద్దకు తీసకని 1965 సం॥లో 
ఒక మహిళా మండల వలసింది. 
దానికి అనుసంధ్నంగా ఒక 
బాలావాడి కూడా ఉండేది. దానికి 
మా అమ్మగారు వైస్ప్రెసిడెం-
టుగా పనిచేసేవారు. నేనపు్ప-
డు న్లగా వ తరగతిలో ఉన్నాను. 
ప్రభుతవా ప్రాథమిక పాఠశలలో 
చదివేదానినా. మధ్్యహనా భోజన 
పథకం ఉండేది. ఐక్యరాజ్యస-
మితి వారి సహకరంతో మొక్క-
జొననా రవవా మరియు పాలపొడి 
వచే్చవి. శుద్ధమైెన వంట నూనె 
(Rవటఱఅవస ూఱశ్రీ) సప్లో  చే-
సేవాళ్్ళ. కని అనినా గ్రామాలలో 
పాఠశలలు ఉండేవి కవు. పద్ద  
గ్రామాలలోనే ప్రాథమిక పాఠశ-
లలు ఉండేవి. ఉననాత పాఠశల-
లు తాలూక హడ్కవార్టర్స్లోనే 
ఉండేవి. మగపిలలోలు సైెకిళ్ళపై 
వచి్చ ఉననాత విద్యను అభ్యసిం-
చేవారు. వారిలో మన కేంద్ర-
మంత్రి వరు్యలు శ్రీ గంగాపురం 
కిషన్రడిడ్గారు ఒకరు. ఆయన 
తిమా్మపురం నుండి సైెకిలుపై 
ఇబ్రహం పటనాం వచి్చ ఉననాత 
విదా్యభా్యసం చేశరు. న్కననా 
రండు కలో సలు జూనియర్ ఆడ-

పిలలోల చదువులు 5వ తరగతితో-
నే నిలచిపోయ్వి. పద్ద  ఊరిలో 
పుటి్ట నందుకు న్ విదా్యభా్యసం 
నిరాటంకంగా స్గింది. అప్పటి 
ఆడపిలలోల దుసిథాతికి నేను, మా 
అమ్మగారు చాలా బాధపడేవా-
ళ్ళం.  న్ సేనాహితు రాళ్్ళ 7,8 
తరగతిలోనే బడి మానేశరు. 
పదవ తరగతికి వచే్చసరికి ఇద్ద-
రమే మిగిలాము.
తరావాత బాలకలకు ప్రతే్యక-
మైెన పాఠశలలు వలశయి. 
అనుబంధంగా హాస్టళ్్ళ. పదవ 
తరగతి తరావాత మా ఊరిలో 
కలేజీ లేదు. హైదరాబాదులో 
హాస్టలులో ఉండి విదా్యభా్యసం 
మా అమ్మగారికి మమ్మలనా 
ఎలాగైెన్ చదివించాలని పటు్ట -
దలగా ఉండేది. అంతమంది 
ఆడపిలలోలలో ధైర్యం చేసి అమ్మ 
ననునా కళాశలలో చేరి్పంచిం-
ది. మొట్ట మొదటి అమా్మయిగా 
నేను ఊరు దాటి పటనాం వచే్చశ-
ను. 1971వ సంవతస్రంలో నేను, 
న్ సేనాహితురాలు ఇంటర్లో 
చేరాము. ఆ సేనాహితురాలు కూడా 
ఇంటర్ తరావాత వివాహం చే-
సికుననాది. నేను న్ చదువును 
మాత్రం ఆపలేదు. ఇది ఒక ఉదా-
హరణమాత్రమే. అంటే వందల 
మంది అమా్మయిలలో ఒక్క 
అమా్మయి తన గమా్యనినా చేరు-
కుననాది అంటే అప్పటి కలంలో 
స్త్రీ విద్య ఎలా ఉండేదో ఊహిం-
చుకోండి. ఉపాధి విషయానికి 
వసే్త మా అమ్మగారు విపరీతమైెన 
కృషిచేసి తన మహిళా మండలకి 

ఒక సవాంత భవన్నినా స్ంక్షన్ చే-
యించుకున్నారు. అనుసంధ్-
నంగా ఒక బాలావాడీ దానికి శిక్షణ 
పొందిన ఒక టీచరు. స్త్రీలకు 
కుటు్ట శిక్షణ, అలలో కల కోసం ఒక 
కుటు్ట  టీచరు మరియు అమ్మకు 
ఒక సహాయకురాలు ఉండేవారు. 
అమ్మ కష్ట పడి 200మంది స్త్రీ-
లను సభు్యలుగా చేరి్చంది. 
నవోదయ మహిళామండల అని 
న్మకరణం చేసి రిజిసే్రాషన్ 
చేయించింది. ఈ సమయంలో 
నేను 8వ తరగతిలో ఉన్నాను.
1966లో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ 
ప్రధ్నమంత్రి అయిన తరావాత స్త్రీ 
సంకేషుమము ఊపందుకుననాది. 
నిధులు ధ్రాళంగా మంజూరు 
అయ్్యవి. ఇంతలో మా అమ్మ 
కూడా మహిళా మండల అధ్య-
క్ష స్థా యి నుండి పంచాయతి 
సమితి సభు్యరాలగా ఎదిగింది. 
సమస్యలను ఏకరువు పటి్ట  శిక్షణ 
పొందిన స్త్రీలందరికీ ఉచితంగా 
కుటు్ట మిషనులో  ఇపి్పంచింది. 
1976`1985 దశబ్ద మును అం-
తరాజా తీయ మహిళా దశబ్ద ంగా 
గురి ్తంచారు. 1975వ సంవతస్-
రంలో నవంబరు 19న శ్రీమతి 
ఇందిరా గాంధీగారు తన జన్మ-
దిన్నినా హైదారాబాదులో జరు-
పుకున్నారు. మమ్మలనా కలేజీ 
నుండి ఉచిత బసస్లో పబిలో క్ గా-
రడ్న్స్కు తీసికెళా్ళరు. 20 జిలాలో ల 
నుండి మహిళలు, కలేజీ వి-
దా్యరిథానులు వేల సంఖ్యలో తరల 
వచా్చరు. తమాషా విషయం 
ఏమిటంటే అమ్మ, నేను ఇద్దరం 
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ఆ మీటింగులో పాలొగా న్నాము. 
మా ఇద్దరికీ మేము ఒకరికి ఒకరు 
అక్కడ ఉననాటు్ట  తెలయదు. 
15 రోజుల తరావాత సెలవులకు 
ఊరు వళ్్ళనపు్పడు ఈ ప్రస్్త వన 
వచి్చంది. ఆ న్టి సమాచార వ్య-
వసథాకిది నిదర్శనం. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
మహిళా సహకర సంసథా 1975లో 
ఏర్పడ్దది. ఫలతంగా ఇబ్రహం 
పటనాంలో మహిళా స్పర్బజారు 
వలసింది. అమ్మ దానికి డైెరక్టరు. 
అందరూ మహిళలే. బియ్యం, 
పపు్ప దినుసలు, మస్లాలు, 
పొడులు లాంటివి శుభ్ంచేసి 
చక్కగా పా్యక్ చేసేవారు. దీనికి వి-
పరీతమైెన ప్రచారం లభించింది. 
లాభాలను గడిరచింది.
1976లో న్ వివాహము 
జరిగింది. మా ఊరి నుండి పద్ద  
సమాచారం ప్రత్యక్షంగా లేదు. 
ఉత్తరాల దావారా అమ్మ అక్కడి 
విశేషాలను తెలపేది. తరావాతిక-
లంలో బాలకల విద్యకు ప్రాధ్-
న్యం పరిగింది. బాలకలు పద్ద  
సంఖ్యలో చదువును అభ్యసిం-
చారు. 1980లో ఇబ్రహంపటనాం-
లో జూనియర్ కలేజీ ప్రారంభం 
అయింది. అక్కడి అమా్మయి-
లకు వేరేచోటికి వళ్ళవలసిన 
పనిలేదు. ఇపు్పడు ఇబ్రహం 
పటనాం పరిసర ప్రాంతాలలో 40 
కలేజీలు ఉన్నాయి. 2018 సం-
వతస్రంలో జరిపిన సరేవా ప్రకర-
ము మహిళా అక్షరాస్యత 65.79 
శతానికి పరిగింది. 9వ ప్రణా-
ళ్కలో 30% నిధులు మహిళా 
సంకేషుమం కోసం కేట్యించా-

రు. 9 మారి్చ 2010లో రాజ్యస-
భలో మహిళా బిలులో  ఆమోద-
పరచబడిరది. సమాన వేతన 
బిలులో  కూడా ఆమోదింపబడిర-
ది. ఇపు్పడు వృద్ధ మహిళలకు 
ఆసరా పింఛనులో  అందిస్త న్నారు. 
మహిళలకు కుటీర పరిశ్రమల 
స్థా పనకు, సవాయం ఉపాధి పథ-
కలకు లోనలో ను అందిస్త న్నారు. 
మహిళలు అనినా రంగాలలోనూ 
ముందున్నారు.
ఇక చట్ట సభల విషయానికి 
వసే్త పారలోమెంటులో 78మంది 
మహిళా ఎంపిలు ఉన్నారు. ఇది 
14% (శతమే). న్ దృషి్ట లో ఇది 
ఇంక తకు్కవే. మొదటి మహిళా 
గవరనారుగా శ్రీమతి సరోజినీ 
న్యుడు పనిచేశరు. 1963లో 
శ్రీమతి సచేతా కృపలానీ ఉత్త-
రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచే-
శరు. (మొట్ట మొదటి మహిళా 
ముఖ్యమంత్రి).
1972సంవతస్రంలో శ్రీమతి 
కిరణ్ బేడీగారు మొట్ట మొద-
టి మహిళా ఐ.పి.ఎస్.ఆఫీసర్. 
పదవీ బాధ్యత సీవాకరించారు. 
ఈమెకు ఈమెయ్ స్టి. 1989లో 
శ్రీమతి కిరణ్బేడి గారి నుండి 
వా్యస రచన పోటీలో బహుమ-
తిని, ప్రశంస్ పత్రానినా అందుకు-
న్నాను. రిట్జా  హోటల్ (Rఱ్ఓ నశ్ీ-
వశ్రీ) హైదరాబాదులో ఆమెతో 
కలసి ఆతిధ్్యనినా సీవాకరించిన 
జాఞా పకం ఇప్పటికీ మదిలో మె-
దలుతుంది. మళీ్ళ రండవస్రి 
పాండిచే్చరీలో 2018 డిసెంబ-
రులో రాజ్నివాస్లో కలస్ము. 

ఆపా్యయంగా పలుకరించి, తన 
ఇలలోంతా తన సెక్రటరీలో చూపిం 
చారు. ఆమె ప్రజల మనిషి. 
ఇపు్పడు మహిళలు మంత్రులు-
గా, ముఖ్యమంత్రులుగా, గవరనా-
రులో గా రాజకీయరంగంలో రాణి-
స్త న్నారు. యుద్ధ విమాన్లను 
నడుపుతున్నారు. పోలీస్ ఆఫీస-
రులో గా తమ బాధ్యతలను సమరథా-
వంతంగా నిరవాహిస్త న్నారు. 
మన ప్రధ్నమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర-
మోదీగారు బేటీ బచావో ` బేటీ 
పఢావో నిన్దంలో ముందుకు 
వళ్తున్నారు. కని ఇంక బే-
టీబచావో మాత్రం నూరుశతం 
జరగడం లేదు. 1994లో లంగ 
నిరా్ధ రణ పరీక్ష నిషేధ చట్ట ం 
తెచి్చన్ కూడా ఇంక భ్రూణ 
హత్యలు జరుగుతున్నాయి. 
ఆడశిశువులను రోడలో పై వదల 
వేస్త న్నారు. ఇవి చదివినపుడు 
విపరీతమైెన బాధ కలుగా తుం-
ది. మహిళా నవశ్రీజూ శ్రీఱఅవ 
అబఎపవతీ గరిభాణులకు ప్రతే్యక 
సలహాలు ` 102, బాలలకు 24/7 
ుశ్శ్రీశ్రీ ఖీతీవవ ` 1098 అనీనా 
అమలులోకి వచా్చయి. రాష్ట్ర ప్ర-
భుతావాలు కూడా స్త్రీ, శిశు సంకేషు-
మాలకు విపరీతంగా కృషిచేస్త -
న్నాయి. భద్రత విషయానికి వసే్త 
నిరభాయ, దిశ చట్్ట లు తెచి్చన్ 
స్త్రీలకు ఇంక భద్రత లేదు. 
ఒంటరిగా రాత్రిపూట తిరుగులేని 
పరిసిథాతి. రోజూ పేపరలోలో అతా్య-
చార ఘటనలే. ూష్ట్రవ ువaఎం 
ఏరా్పటుచేసిన్, ూaసవ జaప 
ణతీఱఙవతీం ను ఏరా్పటుచే-
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సిన్, ఆశించిన ఫలతం లేదు.  
అనినా రంగాలలో ముందంజ 
వేసిన్, భారతదేశంలో మహి-
ళలకు భద్రత లేదు. పనిచేసే 
చోట లైంగిక వేధింపులు ఎకు్క-
వైపోయాయి. గృహహింస చట్ట ం 
2005లో వచి్చంది. అయిన్ 
ఇంక మనం గృహ హింసకు 
లోనైెన స్త్రీల బాధలు చూస్్త నే 
ఉన్నాము.
భారతదేశపు మహిళలు ఇపుడు 
స్మాజికంగా, ఆరిథాకంగా, రా-
జకీయంగా, కళాస్ంసకృతిక, 
సేవా విభాగాలలో, విజాఞా నశస్త్ర, 
స్ంకేతిక నిపుణుతలో మరియు 
రక్షణశఖలోనూ పాలొగా ంటున్నా-
రు. భారతీయ మహిళలందరి-
కీ సమానతవాం (నిబంధన 14), 
వివక్ష లేకుండుట (నిబంధన 15 
(1) ), సమాన్వకశలు కల్పం-
చడం (నిబంధన 16), పనికి 
సమాన వేతనం (నిబంధన 39 
డి ), మహిళల గౌరవానికి భంగం 
కలగించేలా ఆచారాలు లేకుండా 
చేయడం (నిబంధన 51(ఎ)(ఇ)), 
ప్రస్తి సమయంలో ఉపశమ-
న్నికి (నిబంధన 42), మహిళా 
రిజరేవాషన్ 73వ రాజా్యంగ సవరణ 
ప్రకరం సదుపాయాలను అను-
మతించటం వంటి హామీలను 
భారత రాజా్యంగం కలపించింది.
ఆడ శిశువుల హత్యల, లంగ 
వివక్ష, స్త్రీ ఆరోగ్యం మరియు 
మహిళా అక్షరాస్యత వంటి 
అంశలలో స్త్రీ వాద ఉద్యమదా-
రులు కలసికటు్ట గా పనిచేస్త -
న్నారు. భారతీయ స్త్రీలపై భర ్తలు 

మద్యపానం సేవించడం దావారా 
జరిగే హింస్త్మక ఘటనలు 
అరికట్ట డానికి మహిళా 
సమూహాలు మద్యపాన వ్యతిరేక 
ఉద్యమాలు ప్రారం భించాయి. 
ముఖ్యంగా మహిళలకు ఎక్కడైె-
తే రక్షణ కరవడిరదో, హింసకు 
గురి అవుతుందో అక్కడి నుండే 
న్్యయపోరాటం జరిగే విధంగా 
గృహహింస నిరోధక చట్ట ం ఏర్ప-
డిరది. ఈ విషయాలనీనా నేను స్వా-
తంత్య్ ం వచి్చన ఈ 75 సంవతస్-
రాలలో గమనించిన విషయాలు. 
మొదటి ముప్పది సంవతస్రాలు 
చాలా జటిలమయినవి. తరువా-
తనే అభివృది్ధ  పథంలో అడుగు-
పట్్ట ము.
ప్రాచీన కలంలో పురుషులతో 
సమానస్థా యిలో ఉననా భారతీయ 
మహిళలు మధ్య యుగంలో 
అధమ స్థా యికి అణచ బడటం, 
అనేకమంది సంఘ సంస్కర ్తలు 
తిరిగి వారికి సమాన హకు్కల 
కోసం కృషిచేయడం, ఆధునిక 
భారతదేశంలో తిరిగి మన 
ఉనికిని చాటుకోవటం ̀  ఇదీ మన 
స్ధికరత.
మన దేశ ఆరిథాక ప్రగతిలో స్త్రీల పాత్ర 
: ఉపాధి రంగాలలో మహిళలు 
ముందంజలో ఉన్నారు. పారి-
శ్రామిక రంగంలో కిరణ్ మజుం-
దార్షా, ఇంద్రానూయి లాంటి 
మహిళలు ఎంతో  పేరు గడిరచా-
రు. మన మొత్తం GDP (Gross 
Domestic Product) జాతీయ 
సగటు ఆదాయంలో 17`18% 
వరకు స్త్రీలే భాగస్వాములుగా 

ఉన్నారు. మన దేశ జన్భాలో 
25% మహిళలు పనిచేస్త న్నా-
రు. కనీసం 50% మహిళలకైన్ 
పని ఇపి్పంచ కలగాల. ఇప్పటికి 
గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి 25,000 
మంది మహిళలు సవాంత వా్యపా-
రాలను నిరవాహించుకుంటున్నా-
రు. మన ఆరిథాక మంత్రి శ్రీమతి 
నిర్మలా సీతారామన్ ఆధవార్యంలో 
అనేక కత్త పథకలు అమలులో-
కి వస్త న్నాయి.
న్రీ శకి ్త పురస్్కర్ : కేంద్ర ప్ర-
భుతవాంవారు మహిళా సంకేషుమ 
శఖాభివృది్ధ శఖ నుండి ఆయా 
రంగాలలో అసమాన ప్రతిభను 
కనబరచిన 20మంది మహిళ-
లకు న్రీ శకి ్త పురస్్కర్తో సన్్మ-
నిస్త న్నారు. ఇది 1999వ సం॥ 
నుండి ప్రారంభమయింది. ఇం-
తకుముందు దీనిని స్త్రీ శకి ్త పుర-
స్్కర్ అనేవారు. ప్రతి సంవతస్రం 
మారి్చ 8వ తేదీన అంతరాజా తీయ 
మహిళా దిన్తస్వ సందరభాంగా 
ఈ అవారుడ్ ను అందజేస్్త రు.
బేటీబచావో ` బేటీ పఢావో కర్య-
క్రమం: 
 సంబరాలు జరుపుకుని 5 
మొక్కలు న్ట్లన్నారు. ఆడబి-
డడ్లందరి చక్కగా చదివించాల-
న్నారు. తదావారా ఉననాత విదా్యవ-
కశలు, మహిళలను ఆరిథాకంగా 
నిలదొకు్కకునేందుకు తోడ్పడు-
తాయి. పూరవాకలంలో మాదిరిగా 
స్త్రీలు తమ తండ్రులు, భర ్తల 
మీద ఆధ్రపడకుండా సవాయం 
ప్రతిపతి్తతో ఆత్మ నిరభార్ భారత్వై-
పు ప్రయాణిస్్త రు.
  జైహింద్ 
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ఆదూరి హైమవతి

   "బామా్మ బామా్మ! తవారగా వచే్చసి 
తొమి్మదో కథ చెపే్పయి. న్సేనాహి-
తులకు చెపా్పల" అంటూ వచి్చ 
బామ్మ దగగార కూరు్చంది కుమారి. 
కరీ ్తక మాస్నికని  వతు్త లు చే-
సకుంటుననా బామ్మ చిరునవువా-
తో.
 "రా! బంగారు తలీలో ! చెపా్త ను. 
విను"  అంటూ మొదలు 
పటి్ట ంది.
మనం చెపు్పకుంటుననా నవవిధ 
భకి ్తమారాగా లోలో  చివరిదిదైన 'ఆత్మ
నివేదనం 'అంటే మన్వాక్కయ 
కర్మలతో తనను తాను భగవం-
తునికి అరి్పంచుకడం అననా-
మాట. అరి్పంచుకోడం అంటే 
మనసంతా ఆ భగవంతుని-
కి అరి్పంచి నిరంతరం భగవత్ 
ధ్్యనంతో అనినా పనులూ చేస-
కుంటున్నా ఆయనను మనసస్-
లో స్మరిస్్త  ఉండటం.  
   సరే, అనగా అనగా  అనంత-
వరం అనే గ్రామం పక్కనే ఉననా 
చిననాపాటి అడవిలో ఒక పురాతన 
అననాపూర్ణమ్మతలలో  ఆలయం 
ఉండేది. ఆ ఆలయంలో పరమ 

శివుని లంగం ఉన్నా, అంతా 
అమ్మకే ఎకు్కవగా మొకు్కకు-
నేవారు. అననాపూర్ణమ్మ కనుక 
తమకు తిండీ తిప్పలకు కరువు 
ఉండదని జనం భావించేవారు. 
అలా ఆ ఆలయకీరి ్త  చుటు్ట ప-
క్కల పరగణాలకు వా్యపించింది.
అంతా బండులో కటు్ట కుని వచి్చ 
అమ్మనుపూజించి అక్కడే చెటలో -

క్ంద భోజన్లు  వండుకుతిని 
స్యంకలానికి వళ్లోవారు. ఆ 
అలయ పూజారి సదర్శనయ్య 
భార్య సందరమ్మ అననాపూర్ణమ్మ 
తలలో  ఆలయంలో పూజలు చేస్్త  
ఉండేది. ఇరువురూ దేవతల 
పూజలో పునీతులై నిరంతరం 
దైవ ధ్్యనంలో గడిపేవారు. 
భకు్త లు సమరి్పంచుకునే దకిషుణ, 

పూ -
జా ద్ర -
వా్య -
లు , 
క బ్ -
రి క -

నవవిధ భకి ్తమారాగా లోలో  చివరిది     

ఆత్మనివేదనం
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యలూ, పండూలో  ఫలాలతో   వారి 

బతె్తం గడచిపోయ్ది. ఆలయం 

పక్కనే చిననా గుడిసె వేసకుని నివ-

సించేవారు. వారికి ఆలయ పూజ 

దైవస్మరణ తప్ప మరే ధ్్యస్ లేదు. 

ఇలా ఉండగా ఒకమారు విప-

రీతమైెన కరవు వచి్చ, వానలేలోక 

జన్లకు తిండే కరువైపోయింది.

ఎవవారూ ఆలయానికేసి వచి్చనవా-

రేలేరు. పూజారి దంపతులకు ఏం 

చేయాలో పాలుపోలేదు. అమ్మకు, 

అయ్యవారికీ నైెవేద్యం పట్ట ను 

ఏమీ లేక చాలా బాధ పడస్గారు.

చుటు్ట పక్కల అడవులోలో  లభ్యమ-

య్్య కయలు, పండూలో , పూలూ 

తెచి్చ ఎలాగో పూజాదికలు నైెవే-

దా్యలూ చేసి, విచారంగా జీవిం-

చస్గారు. పూరవాం అంగరంగవై-

భోగంగా ఉండే దేవాలయం ఇలా  

నిరా్మనుష్యంగా   ఉండటం, తమకూ 

అమ్మ, అయ్యవారల శేష వస్్రా లు 

లేక చిరిగి చీర, పంచలనే కుటు్ట -

కుని కటు్ట కున్నా తమ గురించీ కక 

ఆలయానికి ఇలా సందడిలేక సం-

దర్శకులు లేక ఉండటం వారిని 

చాలా బాధించింది .

 నిత్యం ఆలయం లో దేవుని 

ముందుకూరు్చని ఇరువురూ 

కంటికి కడివడుగా దుఃఖస్్త  

"అమా్మ మావలలో  అపరాధం జరిగితే 

మనినాంచు. వర్ధం వచి్చ జనం 

సఖ సంతోషాలతో కడుపునిండా 

తింటూ పూరవాంలా ఆలయానికి 

వచి్చ మిము్మ సేవించుకునేలాగా 

చేయ్యండి తలీలో !' అనిమనసస్లో 

స్మరిస్్త  అడవిలో దొరికే కయా 

పండూ, దుంపా నైెవేద్యం పటి్ట  

అదే భుజిస్్త    జీవముననా కర్రలాలో  

సననాబడిపోయి దిగులుతో కృశిం-

చిపోయారు. 

 వారు ఒక నిర్ణయానికి వచా్చరు. 

వరషుం వచే్చ వరకూ నిరాహారం-

గా ఉపవశిస్్త , కేవలం శివునికీ 

అమ్మకూ అభిషేకించిన జలం 

మాత్రమే త్రాగాలని నిశ్చయించు-

కున్నారు.  అలా చేయడం ప్రా-

రంభించారు కూడా. ఒక మాసం 

అయ్్యసరికి   వారు ఇంక చికి్క 

శల్యంచిపోయి కదిలే శకి ్తకూడా-

లేకుండా పోయింది.  ఆరోజు రాత్రి 

చీకటి కమి్మ నీలమేఘ్లు చిక్కని 

మబు్లు వచి్చ కుండపోతగా 

వరషుం కురిసి ఊరూ వాడా నీటితో 

నిండిపోయాయి. 

అలా మూడు పగళ్్ళ మూడు 

రాత్రూలూ వరషుం కురిసి  నదులూ 

చెరులూ పొరిలో పారాయి. 

జనమంతా వాన తగగాగానే ఆలయ 

దర్శన్నికి రాగా అక్కడ సపృహ-

లేకుండా దేవునిముందు పడివు-

ననా పూజారి దంపతులను చూసి 

వారి చేతులోలో  ఉననా ఉధ్ధరిణలను 

చూసి, జరిగింది గ్రహించారు. వా-

రిరువురినీ మంటపంలో పడుకో 

బెటి్ట   కది్దగా పాలు న్టోలో  పోస్్త  

సేవచేస్క మూడు రోజులకు వారు 

కదిలారు. 

గరభాగుడి నుండి వారికి ఒక సవారం 

వినిపించింది. "భకు్త లారా! మీకు 

మూడు సంవతస్రాలు కరువు 

కటకలు ఉన్నాయి. ఐతే ఈ పుణ్య 

దంపతుల భకి ్త వారు మాకోసమే 

కక మీ అందరికోసం తపించి 

తమను తాము   అరి్పంచుకుననాం-

దున వరషుం కురిసింది’.  ఆ సవారం 

విని అంతా పూజారి దంపతు-

లకు భకి ్తతో నమస్కరించి వారికి 

సదుపాయాలనినా చేశరు. తిరిగి 

ఆలయం పూరవాసిథాతికి వచి్చ ని-

త్యకలా్యణం పచ్చతోరణంగా చాలా 

కలం వలుగందింది. ఇదమా్మ 

కుమారీ ఆత్మనివేదనం అంటే.'

"బామా్మ   న్కు బాగా అరథామైెంది.

ఎవరైతే తమకోసం కక జనులం-

దరి కోసం  నిస్వారథాంగా ప్రారిథాస్్త రో  

వారి కోరికను భగవంతుడు తప్పక 

వింట్డు., అని" ఓకే బామా్మ! 

న్కు నవవిధ భకి ్తమారాగా లను 

గురించీ చక్కగా చెపా్పవు. ఇహ 

మా జటు్ట దే గెలుపు. థా్యంకూ్య " 

అంటూ పరుగు లంఘంచుకుంది 

కుమారి.   

                        ***  
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స్వాతంత్ర్యద్యమ విస్ఫారి ్త– చిలకమరి ్త

 మనందరం నివసిస్త ననా  ఈ 
భూమిపటలో   మాతృభావన మనకు 
వేదకలం నుంచి ఉంది.  ఆ న్టి 
మానవుడు “మాతా భూమి: పు-
త్రsహం పృథివా్య:”  అని  తనకు 
భూమిలో గల సంబంధ్నినా మా-
తృపుత్రసంబంధంగా చాటుకు-
న్నాడు. ఇక ఇతిహాసకలం న్టి 
మానవుడు  మరో అడుగు ముం-

దుకెళ్్ళ  కననాతలలో , ఉననానేల   సవా-
రగాంకననా మిననాగా భావించాడు.
రావణసంహారం పూర ్తయిం-
ది. రాముడు సైెన్యసమేతంగా  
అయోధ్యకు తిరిగి రానున్నా-
డు. ఆసమయంలో లక్ష్మణుడు  
రామునితో “ అననాయా్య ! మనం 
ఈ లంకరాజ్యంలోనే ఉoడి-
పోదాo. ఇది చాల బాగుంది” 

అననాపు్పడు రాముడు 
చెపి్పన మాటలు ఒక వ్యకి ్తకి తన 
మాతృభూమి పటలో  ఉండవల-
సిన ఆదర గౌరవాలనా జాఞా పకం 
చేస్త న్నాయి. ఓలక్ష్మణ! ఈ లం-
కనగరం  సరావాoగసందరమైెన  
బంగారు భూమియ్ ఐనప్పటికీ 
నేను ఇష్ట పడను. ఎoదుకంటే 
జనని, జన్మభూమి సవారగాం కన్నా 
గప్పవి.

ఆపి సవార్ణమయీ లంక న మే లక్ష్మణ రోచతే

జననీ జన్మభూమిశ్చ సవారాగా దపి గరీయసీ.

ఈ విధంగా మనకు భూమితోనూ 
అందులోనూ మాతృభూమితోను 
గల సంబంధం చాల గాఢమైెన-
ది. అందువలలో  తమ మాతృదేశం 

దాస్యశృoఖలాలోలో   చికు్కకు-
ననాపు్పడు ఆమె విముకి ్త కోసం 
తను,మన,ధన,ప్రాణాలరి్పం-
చిన మహానుభావులంతమoదో 

ఉన్నారు. వారు ములోలో కలోలో ను 
పూజింపబడుతూనే ఉంట్రు. 
ఎందుకంటే –

‘స్వాతంత్రర్ము్మనకై తెగించి తన సరవాసవాము్మగోలో్పవు నే
పూతాతు్మండతడొక్కడే త్రిభువనీపూజు్యండు’

అంట్రు  ప్రముఖ కవి కీ||శే|| శ్రీ 
య్టుకూరి వేoకట నరసయ్య 
గారు. దీనినాబటి్ట  ఎవడు త్రికర-

ణశుది్ధగా మాతృదేశంకోసం తన 
సరవాస్వానినా సమరి్పస్్త డో అటి్ట వా-
డు ములోలో కలోలో ను గౌరవిoపబ-

డతాడు.
మనదేశం ఆంగేలోయుల ఉకు్క-
పాదాలక్oద నలగి ఎన్నా బాధ-

చిలకమరి ్త దురాగా ప్రస్దరావు
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లనుభవిoచింది. ఆమె దాస్యవి-
మోచనకు ఎంతోమంది ఎనెనాన్నా 
తా్యగాలు చేశరు.  మహాతు్మ-
ని న్యకతవాంలో ఆసేతు 
హిమాచలం కులమతజాతిప్రా-
oతీయభేదం లేకుండా ఆయన 
వంట నడిచింది. అహింస్యు-
తపోరాటం జరిపి ఆంగేలోయులను 
తరిమి తరిమి కటి్ట ంది. ఆ పోరా-
టoలో ఒక్కక్కరు ఒక్కక్క మారగాం 
ఎంచుకున్నారు. కంతమంది 
సతా్యగ్రహానినా ఎనునాకుంటే మరి-
కంతమంది ప్రజలోలో  జాతీయ-
భావాలు రేకెతి్తస్్త  కర ్తవా్యనినా 
ప్రబోధించే స్హితా్యనినా ఎనునాకు-
న్నారు.   మారాగా లు వేరైన్ లక్షం 
ఒక్కటే. అదే స్వాతంత్రర్స్ధన . 
అటువంటి స్హిత్యదళపతుల-
లో బ్రిటీషు వారినెదిరిoఛిన మొ-
ట్ట మొదటివ్యకి ్తగా శ్రీ చిలకమరి ్త 
లకీషుమి నరసింహం గారి పేరు భార-
తస్వాతoత్రర్చరిత్రపుటలలో వ్రా-
యబడి ఉంది. ఆయన కేవలం 
స్వాతంత్రర్సమరయోధునిగానే 
కక కవిగా,  ప్రముఖపాత్రికేయు-
నిగా, గ్రంథాలయోద్యమన్య-
కునిగా, సంఘసంస్కర ్తగా  ఎన్నా 
సేవలందించారు.        
చిలకమరి ్తవారి పూరీవాకులు ప్ర-
కశంజిలాలో  మది్దపాడు గ్రామానికి  
చెందినవారైనప్పటికీ కనినా క-

రణాలవలలో  వలసవచి్చ పశి్చమ 
గోదావరిజిలాలో  వీరవాసరంలో సిథా-
రపడాడ్ రు.  శ్రీచిలకమరి ్త 1867 సె-
ప్ట ంబర్ 26 వ తేదీన తణుకు తా-
లూకలోని ఖండవలలో   గ్రామంలో 
జని్మంచారు. ఈసి్టండియా కం-
పనీవారు వీరవాసరంలో స్థా పిం-
చిన ఆంగలోపాఠశలలో చదువు 
ప్రారంభించారు. వీరవాసరంలో 
న్లగా వ తరగతివరకు మాత్రమే 
ఉండడంవలలో  నరస్పురం 
మిషన్ హై స్్కలోలో   పైచదువు 

కనస్గించారు. 1887 లో మెట్రిక్ 
లో ఉతీ్తరు్ణ లై కంతకలం  రా-
జమహంద్రవరంలో  అధ్్య-
పకునిగా పని చేశరు. అపు్పడే 
అక్కడే శ్రీకoదుకూరి వీరేశలం-
గం గారికి శిషు్యలయా్యరు. ఎన్నా 
కవా్యలు , న్టకలు , నవలలు 
, చారిత్రక నవలలు రచించారు. 
వీరు రచించిన ‘ గయోపాఖా్య-
నం’ న్టకం  ఎంతో ప్రజాదరణ 
పొంది  ఆన్డే ఒక లక్షపుస్తకలు 
అము్మడు పోవడం ఒక విశేషం . 
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భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు
హిందువులు లేగదూడలై య్డు్చ చుండ
తెలలోవారను గడుసరి గలలోవారు
పితుకు చున్నారు మూతులు బిగియగటి్ట

అనే  పద్యంలో ఆంగేలోయులను దోపిడిదారులగాను, భారతీయులను దోపిడీకి గురౌతుననావారిగాను వరి్ణంచిన 

తీరు ఎంతో స్ఫారి ్త దాయకం అయింది .  దేశభకు్త డు కషా్ట లను లక్కచెయ్యకూడదని ప్రబోధించే ఈ పద్యం 

మఱంత స్ఫారి ్త దాయకం.

చెఱస్లల్ పృథు చంద్రశలల యగున్ చేదోయి సంధించు న
య్యరదండల్ విరిదండలౌను కడు హయంబైెన చోడంబలే
పరమాననాంబగు మోటు కంబళ్లు తాల్పన్ పటు్ట సెలాలో లగున్
సిథారుడైె య్నరుడాత్మదేశమును భకి ్తoగలు్చ నవావానికిన్

1909 లో నిమనాజాతులకు పాఠ-
శలను స్థా పించారు. వందలక-
లది నిమనాజాతులవారికి, స్త్రీలకు 
ఉచితంగా విద్యనందిoచారు. 
బ్రహ్మసమాజం, హితకరిణి మొ-
||సంసథాల దావారా సమాజసేవలo-
దిoచారు. ‘సరసవాతి’, ‘మన్రమ’, 
‘దేశమాత’ ముననాగు పత్రికల-
ను నడిపి జాతీయోద్యమానినా  
బలోపేతం చేశరు. వారి   సరవాతో-
ముఖమైెన  సేవలకు గురి ్తంపుగా   
ఆంధ్రవిశవావిదా్యలయం 1943లో 
వారికి ‘కళాప్రపూర్ణ’ బిరుదునిచి్చ 
సత్కరించింది.  వీరు అoధులై-

నప్పటికి ఇంతటి మహోననాత స్థా -
న్నినా పొందగలగడం ఒక విశేషం    
వీరు 1946 జూన్ 7 వ తేదిన మర-
ణించారు.
   ఈ వా్యసంలో శ్రీచిలకమరి ్త 
అందించిన స్వాతంత్ర్యద్యమ-
స్ఫారి ్తకవితలను గురించి  సం-
గ్రహంగా తెలుసకుందాం . అవి 
ఆంగేలోయులు మన దేశనినా పరి-
పాలస్త ననా రోజులు. 1907 లో 
శ్రీ బిపిన్ చంద్రపాల్  దకిషుణ-
భారతదేశంలో  పర్యటిస్్త  తన 
మహోపన్్యసమహాప్రభంజనం-
తో ప్రజలలో అచంచలమైెన జా-

తీయస్ఫారి ్తని రేకెతి్తస్త న్నారు. 
ఆయన బరంపురం మీదుగా 
రాజమహంద్రవరం చేరుకని 
19-4-1907 నుండి 24-4-1907 
వఱకు ఐదు రోజులపాటు తె-
లుగుప్రజల నుదే్దశించి గం-
భీరoగా ఉపన్యసించారు. వారి 
ఆంగలోప్రసంగాలను తెలుగులో 
అనువదించడానికి నియమితు-
లైన శ్రీ చిలకమరి ్త చివరిరోజున 
ఆశువుగా చెపి్పన చైెతన్యగీతానికి 
తెలుగుజాతి యావతు్త  ఉతే్తజం 
పొందినదనడంలో ఎటువంటి 
సందేహం లేదు .



39సెప్ట ెంబరు 2021

దేశభకు్త నికి  చెఱస్లలు పాలరాతిమేడలౌతాయట. సంకెళ్్ళ పూలదoడలౌతాయట. గంజే పరమాననా-
మౌతుoదట. మోటైెన కంబళ్లో పటు్ట వస్్రా లౌతాయట. ఎంత రమణీయమైెన భావన ఇది .  అలాగే దాస్య-
శృoఖలాలోలో  చికు్కకని అలమటిస్త ననా సమస్తదేశనినా ఒక బదిఖానగా  అభివరి్ణంచిన తీరు పరమరమణీ-
యo.

భరతఖండంబె ఒక పద్ద  బందిఖాన
అందులోనుననా ఖైదీలు హిందుజనులు
ఒక్క గదినుండి మారి్చ వేఱొక్క గదికి
పటు్ట టే గాక చెఱ యంచు వేఱె గలదే

అంతేగాక స్వాతంత్రర్మనేది యాచనవలలో  స్ధించేది  కదని అది తా్యగాలవలలో  మాత్రమే స్ధ్యమౌతుందని నొకి్క 

చెపే్ప ఈ క్ంది పద్యం ఉద్యమకరులందరికి స్ఫారి ్త దాయకం .

ఎందఱు కుoదకుండ మఱ య్oదఱు బoదలకందకుoడ నిం
కెందఱు దేశముల్  విడిచి  యీడిగలంబడకుండ  నెవవారే
చందమునన్ శ్రమంబడక చపు్పన చొప్పడునే సవారాజ్యమో
హైందవులార ! చిoతిలకుడీ చెఱస్లలకేగుమననాచో

 ఈ విధంగా ఆన్డు ఉద్యమస్ఫారి ్తని రేకెతి్తంచిన ఎనెనాన్నా కవితలు వీరి కలం నుంచి జాలువారాయి. అలాగే 

ఆన్డు తమ కవితలతో ప్రజలలో జాతీయభావాలను రేకెతి్తంచిన వారిలో శ్రీయుతులు రాయప్రోలు, విశవా-

న్థ, జాషువ, కరుణశ్రీ, య్టుకూరి, తుమ్మల, మధున్పంతుల , త్రిపురనేని , దాశరథి  మొదలగువారే గాక 

మరందఱో ఉన్నారు . నేటి   యువత వారి కవితలను చదివి, స్్పరి ్త పొంది, దేశనినా ప్రగతిపథం వైపు నడిపించి, 

దేశం యొక్క పూరవావైభవానినా తిరిగి స్ధించాలని ఆశిదా్ద ం .
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి
మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

     (గత సంచిక తరువాయి)

 భాకరాపేట గ్రామానికి మంచి 
జరిగిన్ చెడు జరిగిన్ సగం పాత్ర 
తప్పకుండ రాయిపది్ద  వంకటర-
మణయ్య గారిదే. ఊరికి పద్దమని-
షి, పంచాయితీలు చెప్పడం, ఊరోలో  
శనక్కయల వా్యపారం చేయటం 
ఇలా ఆయన పాత్ర చాలా వుండేది. 
చాలా కలం పాటు నందులవా-
రి కుటుంబానికి రాయిపది్ద  వారి 
కుటుంబానికి వైరాలు లేకపో-
యినప్పటికీ ఎక్కడో అంతరాలోలో  
అనుమాన్లు అవమాన్లు మి-
గిలపోయుండేవి. అవి ఆరిపో-
కుండా ఊరోలో వాళ్్ళ రాజేస్్త  తమ 
పనిని గడుపుకునేవారు.  
    వంకటరమణయ్యకు ఒకే 
ఒక కుమారుడు శేషయ్య. శే-
షయ్యకు ఒక కుమార ్త పుటి్ట న 
తరువాత చాలాకలం సంతానం 
కలుగలేదు. మా ఇంటోలో  ఏడు 
మంది పిలలోలు పుటి్ట  పరుగుతూ 
వుంటే ఎక్కడో ఆయనకు పగతో 
కూడిన ప్రేమో.. ప్రేమతో కూడిన 
అస్యన్ తొలుస్్త  వుండేది. 
నేను అయిదారు తరగతులు 
చదివేటపు్పడు ఒకరోజు సత్రం 
అరుగు మీద కూరు్చని వుంటే 
ఆయన ప్రక్కన వచి్చ కూరు్చని 
ననునా తొడ మీద పండబెటు్ట కుని 
జుటు్ట  నిమురుతున్నాడు. 
 మా రండవ అననాయ్య సబ్రమ-
ణ్యమననా ఇది చూసి, "ఒరేయ్... 
ఆయనది ధృతరాష్ట్ర ప్రేమరా! 
ధృతరాష్ట్ర కౌగిలలో ఇరుకో్కవా-
కు" అని చెపి్ప వళ్్ళపోయాడు. ఆ 

మాట విననా వంకటరమణయ్య 
"ఓయ్ న్యాల... ఎంత మాట-
న్నావోయ్!" అని  నొచు్చకుని వళ్్ళ-
పోయాడు.
    రండు, మూడు రోజులకకస్-
రి స్యంత్రం మా ఇంటికి వచి్చ, 
అమ్మ చేత నీళ్లో  ఇపి్పంచుకు-
ని ఆరుబయట అరుగు మీద 
కూరు్చని త్రాగి వళ్లోపోయ్వాడు. 
చివరిస్రిగా ఆయనునా కలశను. 
అప్పటికే తొంభై పైన పడిన 
మనిషి. "మామా... ఎలా ఉన్నారు" 
అని అడిగితే, "న్కేం వోయ్ ... 
బాగున్నా. సరావాంగాలు పనిచేస్త -
నైెనై. ఒక్క కళ్్ళ తప్ప..." అన్నాడు. 
మంచి రసికుడు. న్లుగైెదు 
గడపలు ఎకి్క దిగేవాడు. ఆ 
తరావాత ఎపు్పడో కలం చేశడు.   
   పాత తరం వారు ఒక్కక్కరే 
కనుమరుగవుతున్నారు. అమ్మ.. 
న్ననా.. అదే కుటీరంలో వచి్చనవా-
ళ్ళకు ఆతిథ్యం ఇస్్త  ... ఆశ్రమ-
వాసం గడిపేవారు. ఆనుకోకుండా 
మా న్ననాగారి పద్ద  భార్య తము్మడు 
డాక్టర్ రాఘవయ్య గారు మా న్-

ననాగారిని చూడట్నికి వచా్చరు. 
ఆయనకు తొమి్మది మంది 
పిలలోలు. ఈయనకు ఏడుమంది 
పిలలోలు. ఇద్దరూ మహదానందప-
డి న్కు వాళ్ళ పద్దమా్మయి శశిక-
ళను, వాళ్ళ పద్దబా్యి రామచం-
ద్రమూరి ్తకి మా రండవ చెలలోలును 
ఇచి్చ వివాహం చేసకునేటటులో   
నిశ్చయించుకున్నారు.       
    నేను ఉదో్యగరీతా్య.. 'లాతూరు'కు 
కుటుంబంతో సహా వళ్్ళపోయా-
ను. చిననా చెలలోలును పొదు్ద టూరు-
లో పద్దమ్మణి్ణ  విజయమ్మ ఇంటోలో  
వుంచి పదవ తరగతి చదివించ-
ట్నికి ఏరా్పటులో  జరిగిపోయాయి. 

    యోగిని  సబ్మ్మ 

      రండేండులో  గడిచాయి. అనీనా 
బాగున్నాయనుకుననా సమయంలో 
న్ననాకు 'పక్షవాతం' రావటం... 
ఎక్కడ ఉండాలననా ప్రశనా ఉదభా-
వించటం.. తము్మడు రవీంద్ర 
శర్మ చెలలోలు గాయత్రీ, వీరంతా 
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ఎక్కడ ఎలా వుండాలననా ఆలోచన 
రాగానే.. "మనమెందుకు స్్కలు 
పట్ట కూడదూ?" అననా ఆలోచన 
వచి్చ, లాతూరులో ఎల్. ఎల్. 
బి. పూరి ్త చేసి ప్రాకీ్టస పడదా-
మనుకుననా నేను గిద్దలూరులో 
స్్కలు ప్రారంభించాను. అమ్మ, 
న్ననా చెలలో , నేను, న్ భార్య, 
ముగుగా రు పిలలోలు... ఈ విషయా-
లనీనా తరువాత వివరిస్్త . న్లుగే-
ళ్లో  న్ననాగారు బాగానే తిరుగుతూ 
వుండేవారు. తరువాత సవారగాస్త -
లైన్రు. అమ్మ ఒంటరిదైపో-
యింది. ఎవరు పిలసే్త వారింటోలో  
వుండేది. తనకంటూ ఒక గుడడ్  
సంచీ రండు చీరలూ.. షోలాపూర్ 
దుప్పటీ ... ఇవే ఆమె వస్త వులు. 
ఒక చీర 'మడుగు'కు ఆరేసకుం-
టే.. మరొక చీర కటు్ట కునేది. ఒక్క 
క్షణం కూడా విశ్రాంతి లేకుండా 
ఏదో ఒక పని చేస్్త  ఉండేది. 
ఆమె కుమారులు, కుమార ్తలు 
ఎవరి దగగార వుంటే వాళ్ళ దగగార 

అనినా పనులు చేసిపటే్ట ది. ఎకు్క-
వగా స్్కలు ఉండడం వలలో , చిననా 
తము్మడు రవీంద్ర గాయత్రి లకు 
తోడుగా అమ్మ ఉండేది. పద్దననా 
గానీ, ఎవరైన్ వచి్చ ఊరళ్్ళటపు్ప-
డు డబు్లసే్త, అవనీనా పదిరూపా-
యల న్టులో గా మారి్చ పిలలోలందరికీ 
పంచిపటే్ట ది. డబు్ను తన దగగార 
వుంచుకునేది కదు. చివరగా 
మిగిలన బంగారు కమ్మలు గా-
యత్రికి ఇచి్చవేసింది. 
      న్ననా చనిపోయిన తరావాత 
ఒక్కపూట మాత్రమే భోంచేసేది. 
ఉదయం ఒక కపు్ప కఫీ కఫీ 
గాలో స నిండా వుండేలా న్ భార్య 
శశికళ చేసే కఫీ ఇష్ట పడేది. 
మధ్్యహనాం భోజనం పటె్ట డంటే 
పటె్ట డు అననాం ఆకులో పటు్ట కుం-
టే పచ్చడి, పపు్ప చారు, మజిజా గ 
అనినాటికీ అదే సరిపోయ్ది. బల-
వంతపటి్ట న్ రాత్రికి ఏమీ తీస-
కునేది కదు. ఈరోజు మధ్్యహనాం 
భోజనం చేసే్త... మళీ్ళ రేపు మధ్్య-

హనాం వరకు అలాగే వుండేది. మా-
మిడిపండలో  సీజనులో మామిడిప-
ళ్్ళ తిని అననాం తగిగాంచుకునేది. 
తరువాత కలంలో వంట్ వారూ్ప 
చేయటం చేతకక ఆయాసం 
ఎకు్కవైనరోజులోలో  అడిగినవాళలోకు 
అడగనివాళలోకు దీపారాధన కరకు 
వతు్త లు చేసి ఇచే్చది.  స్్కలోలో  పి-
లలోలకు చెబితే దండిగా 'పతి్త' తెచి్చ 
ఇచే్చవారు. స్నానం ముగించు-
కుని వతు్త లు చేస్్త  కూరు్చనేది. 
లక్షల వతు్త లు చేసి వుంచేది. 
  అడిగితే మాత్రం సలహా ఇచే్చది. 
అడగకపోతే మౌనంగా వుండేది. 
తమ పిలలోల ఆదాయాలోలో  వ్యతా్య-
స్లున్నా ఏన్డూ వారిది వీరికి-
మ్మని, వీరిది వారికిమ్మని అడిగేది 
కదు. 
      మా మిత్రుడొకడు అపు్పడ-
పు్పడు ఇంటికి వచి్చ వళ్్ళవాడు. 
జీవితంలో బాగా దబ్తిననావాడు. 
నలుగురు ఆడపిలలోలకు తండ్రీ...    
                              (ఇంక వుంది)
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  ప్రామాణికమైెన  క్రాస్ వర్డ్ పజిల్  

ఒక చదరం లో నిలువుగా-

నూ అడుడ్ గానూ గీతలు గీయాగా 

ఏర్పడే  చినినా  చదరపుగడులతో 

నింపుతారు. వీటిలో కనినా చదరపు 

గడులు  తెలుపువీ కనినా నలుపువీ 

కగా ఒకనొక  నిలువు వరసలోనూ 

అడుడ్ వరసలోనూ వుననా తెలుపు-

గడులలో  అకషు రలను  చేరి్చతే 

అర్ధవంతమైెన  పదాలవుతాయి. 

నలుపుని  ‘రదు్ద  చేసిన గడి’ అని చె-

పు్పలోవచు్చ. ఎందుకంటే ఆగడిలో 

అక్షరం వుండదు. ఈ నలుపు 

తెలుపు గడుల అమరిక లో  తప్ప-

నిసరిగా  నిలువు అడుడ్ గడులలోని 

పదాలతో పంచుకంటుననా అక్ష-

రాలు  వుండాల. నలుపు తెలుపు 

గడుల కట్ట డానికి  ఒక రూపం, 

ఆరూపానికి భ్మణ సౌష్ట వం 

ఉండాల.  స్ధ్రణంగా రండింత 

ల భ్మణ సౌస్ఠ  వం గల  గళలో కట్ట -

డాలను  వాడడం ఆనవాయితీ. 

ఉదాహరణకి  పటము -3  లో క్రాస్ 

వర్డ్ పజిల్ ని చూడండి )దీనిని 

మధ్యకు మడత పడితే తెలుపు గళలో 

మీదకు తెలుపువీ నళలోగడులమీద-

కు నళలోగడులూ చేరతాయి.  దీనిని 

కుడి ఎడమల సౌష్ట వం అంట్రు 

లేదా మీదిక్ందుల సౌష్ట వం అని 

కూడా అనవచు్చ. 

క్రాస్  వర్డ్  పజిల్స్ -  క థా కమా మీషు -2

చాగంటి  కృష్ణకుమారి

k

పటము-3    
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ప్రకృతిలో  మనం ఈ విధమైెన  కుడి ఎడమల సౌ ష్ట  వానినా  సీతాకోక  చిలుకలో చూస్్త ము ( పటము -4) 

 పటము -4

ఆధ్రాలను (లేదా స్చనలు) 
ఇచే్చ టపు్పడు ప్రతీ పదం మొదటి 
అక్షరం దగగార  సంఖ్యను ఇవావాల . 
పదాలను కుడినుంచి ఎడమకు  
లేదా ఎడమనుంచి కుడికి  
అలాగే  పైనుండి కిందకు  లేదా 
కిందనుండి పైకి చదివే విధ్న 
కూడా పదాలు తెలుపు గడులలో 
చేర్చవచు్చ. చదరంలో ఇమడ్చ 

కుండా  తెరచి   వుననా గడులను 
కలుతూ   రూపొందించే  పజిల్స్  
వేరే కోవకి చెందుతాయి. ఈ 
వా్యసం లో  మనం చెపు్పకంటు-
ననావి   ఒకనొక   చదరపు చట్ం  
(grid) లో ఒదిగిన  గళలో కటు్ట . ఇవి 
చతురస్రాకరంలోకనీ లేదా దీర్ ఘా 
చతురస్రాకరంలో  కూడా వుండ-
వచు్చ.  స్ధ్రణం గాచతురస్రా-

నేనా  వాడడం ఆనవాయితి.        
  ఇంగీలోషు పత్రికలైన  The 
Hindu, Economic Times , 
బ్రిటిష్  పత్రికలు  15 / 15  గళలో 
కటు్ట ను వాడుతాయి .  పటం 5 
లో కటు్ట   బ్రిటిష్  వారు వాడిన 
ఒకనొక  క్రాస్ వర్డ్ పజిల్  నిరా్మ-
ణానినా  చూడ.వచు్చ   
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 య్య   ష్ణ   కృ   ల    పా   గో    ల    రా    గిగా    దు   లు  మా   ద్య   ఉ

   తా   కు    జ    రావార్   రగా    దా

   రా    చా   లా    ఈ    గో    వు     పా    లు   ద    త ్త

  భి   అ   షే    కం   ష్ట    పా    ర    ద   ర్శ    న  ము  

  ట్్ట   కు    మి    లా   ము    కు

   ప లానా    డు    సీ   మ    వే   చా   ను    దా   క    డు పు్ప    అ

  లలో      వ    రి    ఖ   య్యం   
  రా   న   డే    ర   మా    బా యి     చు    డు     లా    ల    కి    ల    కి

   ల    రు   కు    చా   వం

 భో   గ  ము   ల   తో   వీ    చే    ను    లు    క    లు    లు    క

   ర   డు    నూ   లు    వు    ట

  ము   దు   స    ల   హు   చు   కు   ఆ     కు   కూ    ర

   తవా   కే   ఎ   వ   ర   ను  కం    ట్    రు    వా    మ
  ర    గ    రా్త    ల   రిం     క   ణ
  వీ   ర   న్   రి   వా   వి  లా   ల    గో     పా    ల    కృ   ష్ణ య్య  

ఆగస్ట   సంచిక  గడి - నుడి సమాధ్న్లు
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“ఆధ్్యతి్మక స్హితీ వేత్త,అధున్తన 
ఆరషు కవిఆచార్య మసన చెననాప్ప”

తుమూ్మరి  రాం మోహనరావు

కందరి గురించి కనినా మాటలోలో  
చెప్ప వచు్చ. కని మసన చె-
ననాప్ప గారి వంటి విశిష్ట  వ్యకు్త -
లనా పరిచయం చెయా్యలంటే 
కష్ట మైెన పని.ఎక్కడ మొదలు 
పట్్ట ల ఏ విషయం ముందు-
చెపా్పల అనే ప్రశనాలు ఉదభావిస్్త -
యి. పూరవాజన్మసకృతం లేనిదే 
బ్రహ్మవిద్య అలవడటం కష్ట ం. 
అందున్ ఒక  వనుక బడిన వరాగా -
నికి చెందిన మగగాంమీద బట్ట -
లునేసకునే పద్మశల వంశంలో 
జని్మంచిన చెననాప్పగారు వేదవిద్య 

నభ్యసించటం దానిని మనస్ 
వాచాకర్మణా అవలంబించటం 
నిజంగా వారి పూరవా జన్మల పుణ్య 
ఫలమే.
      “దేననాయిన్ హతుబద్ధంగా 
ఆలో చించి, సతా్యనినా అతిక్ర-
మించకుండా, స్వారాథా నికి తావు 
లేని విశవామానవ కలా్యణ దృషి్ట ని 
అలవరచుకోవడమే  ప్రగతిశ్ల 
మానవతాదృక్పథం” అని నిరవా-
చించగలగడం లో వారి అధ్య-
యన గాఢత,పరిశోధన్పటిమ,-
స్హితీ గరిమ తెలయవస్్త యి. 

          ఇది వీరి 

‘కపిలముని గోత్రము్మ న్దని 
 అమా్మన్ననాలు చెప్పవింటిని
 స్ంఖ్యదర్శనమందు మకు్కవ
 గౌరవము్మను కలగియుంటిని’

అకడమిక్ విదా్యర్హతకు సంబం-
ధించింది.కని పండిత గోపదేవ 
శస్త్రి గారిశుశ్రూష చేసి ఏడాది 
పాటు రోజుకు ఆరుగంటల పాటు 
వేదాధ్యయనం చేసివేదాలు,షడ్ద -
ర్శన్లు నేరు్చకున్నారు. అందుకే 
మసన చెననాప్పగారికి ఆరషు విద్యల 
పై అంతపటు్ట  దొరికింది.
జన్మన్ జాయతే శూద్రః అననా 
శోలో కననానుసరించి వారిపు్పడు 
దివాజులే   కపిలముని కృత స్ం-
ఖ్యదర్శన్నినా ప్రకృతి పురుష 
వివేకంగా తెనిగించి తనకుస్ం-
ఖ్యము పై గల మకు్కవకు తలలో  

ఇందులోనే తనకు ఆరషువిదా్య గురువైన గోపదేవుని కూడా 
వినమ్ంగా స్మరించుకున్నారు

‘దేవదేవుడు న్కసంగిన 
 దేహమును కపాడుకందును
 గోపదేవుని పదములంటుచు
 దాహమును చలాలో రు్చకుందును’
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తాను నేరు్చకుననావి పదిమందిక 
తెలుపాలనే తపన గలగిన వ్యకి ్త
గనుకనే గురజాడ ముతా్యల 
సరాలకు జీవం పోసి ఈశవా-

స్య ం , శు కో ప ని ష తు్త ల వ ం టి వి 
తెలుగు ఆధ్్యతి్మక  పాఠకులకో-
సం అనువదించారు.
ఈశవాస్యములోని కనినా శోలో కల-

కు వారి అనువాదం ఎంత కమ-
నీయమో చూడండి.

‘సకల లోక వా్యపకుండైె
సరవాశకి ్త సమనివాతుండైె
దేహములు లేనటి్ట వాడైె
దేవదేవుండలరుచుండును’

కేవలము దేహమును గూరి్చన
జాఞా నమొక్కటివముకి ్తనీయదు
ఆత్మస్కషు తా్కరమొక్కటె
మోక్షమును స్ధించి పటు్ట ను

ఇలా పామరులకు కూడా అరథా-
మయ్్యంత సలభ శలైలో ఉప-
నిషతుస్ధలను పంచారుచెననా-
ప్పగారు.
     ఈన్డు దిన పత్రిక అంత-
రా్యమి శ్రిషుకకై అనేక వా్యస్లు 
రాశరు.అలాగే  నమసే్త తెలంగాణ 
‘చింతన ‘ కు గూడా ఆధ్్యతి్మక 
వా్యస్లు రాస్రు రాస్త న్నారు.
    కేవలం ఆధ్్యతి్మక రంగంలోనే 
కకుండా పలు ఇతర రచనలు 

కూడవీరి  కలం నుంచిఎన్నా జా-
లువారాయి. వాటి వైపు కూడా 
తొంగిచూదా్ద ం మరి దానికంటే-
ముందు వారి జీవిత విశేషాలు 
కనినా తెలుసకుందాం. మసన 
చెననాప్పగారు పాలమూరు జిలాలో  
కలుకులపలలో  గ్రామంలో 
పుణ్యదంపతులుమసన బుచ్చ-
య్యరామలక్ష్మమ్మ  దంపతు-
లకు చివరి  సంతానంగా దివి 
జయన్మ సంవతస్రమాఘబ-

హుళ విదియ న్డుఅనగాఆం-
గలో మానం లో 8-2-1955 న్డు 
జని్మంచారు. సింహరాశిజాతకు-
లు గనుక స్రు్యడు అధిపతి 
కబటి్ట  ఆ తేజం వీరికి జన్మఫలం.

 వీరి తొల రచన ‘మలలో  పదాలు’ 
మాత్రాచ్ఛందసస్లో వలువరిం-
చి గురువులు గుండేరావుహరా్కరే 
గారికి అంకితం చేశరు.



47సెప్ట ెంబరు 2021

‘వగరు చిగురులు మేసి 
వలపు రాగము తీసి
ప్రజల తత్్త ము తెలసి
పాడవే మలీలో ’-

      అంటూ పాఠకుల హృదయాలను కదిలంచే ఆవేశపూరిత అనుభూతులను మలలో  పదాలలో మల 
చారు మసన    చెననాప్పగారు.వీరి గ్రంథాలు అనీనా పరా్యవలోకిసే్త మళీలో  అది ఒకగ్రంథము అవుతుంది 
గనుక స్థా లీ పులాక న్్యయంగా కనినా మాత్రమే ప్రస్్త విస్్త ను. ‘నేత్రదయం’  అనే కవితా సంపుటిలోని ఒక 

కవితతో-

‘నేలమీది ననునా-దివ్యలోకలు 
చూడరమ్మని-ఇంద్రుడు పంపిన 
-శేవాతాశవాం వనెనాల-సజజారొటె్ట కు 
పూసిన వననా వనెనాల-ఆకశం 
నిండా పూచిన మలలో  వనెనాల

అంటూ భావవిహారంచేస్్త రీయన లోని కవి. అలాగే ‘అమృత సవారాలు’ ఉపనిషతూస్కి ్త సధ కగా,అగినా 
సవారాలు’ సందేశత్మకం.

‘అమ్మ భారతి అడుగుచుననాది 
 వీరరస కవ్యము్మలేవని’
-‘నిదురవోయిన జాతినెవవాడు
  తటి్ట లేపునొ పటి్ట లేపునొ’

వంటి వాక్యలు చైెతన్య పూరితాలు.  అమెరిక సందర్శన్నంతరం అక్కడి సిథాతిగతులను - 
‘అమెరిక!అమెరిక!’ అని న్నీలలోవలువరించారు. మచు్చకు ఒక న్నీ-
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‘అమెరిక ఎంత గప్పది
ఎవరి జ్ల వాళలోది
ఎవరి జ్ల వాళలోది’

అమెరిక న్నీలే గాక అమెరిక ముచ్చటులో ,నయాగరా వంటివి అక్కడిసందర్శన్నుభవాలు పుస్తక-
లుగా వలువడాడ్ యి.అలాగే వీరి ‘ప్రమీలా త్రిశతి’  స్మృతి కవ్యం ,అరా్ధ ంగి ఆకసి్మక మరణానంతరం-
ఆవేదనలోనుండి పొంగి వచి్చన నలభై ఏళ్లో  దాంపత్య జీవన సౌరభాల నెమరు.

‘రాణివా? కదు మదగా ృహ రాజిఞావీవు
ఇంతివా?కవు న్ నేత్రకంతివీవు’

అంటూ ఇలాలో లని దీప్తం చేస్్త రు. ఇటీవలనే వీరు శ్రీరామ కథాగేయం, మాతృగీతలను వలువరిం-
చడం జరిగింది. ఇక వీరి సన్్మన సతా్కరాల గురించి రాయాలంటే కూడా కష్ట మే.ఒకటో రండో అయితేవి-

వరించవచు్చ.కని

సవాగృహ పూజ్యతే పితరః
సవాగ్రామే పూజ్యతే ప్రభుః
సవాదేశే పూజ్యతే రాజా
విదావాన్ సరవాత్ర పూజ్యతే

అననాటులో  ఈ విదవాన్మణి ఇరు తెలుగు రాషా్రా లోలో నే గాక ఇరుగు పొరుగు రాషా్రా లోలో  విదేశలోలో  పలుసతా్కరాలను 

పొందారు. తెలుగు విశవావిదా్యలయం కీరి ్తపురస్్కరం,తెలంగాణా ప్రభుతవా ఉత్తమ అధ్్యపకపురస్్కరం, మహారాష్ట్ర 

లోని పుణేనగరంలోని ఆంధ్ర సంఘం వారిచేవిశిష్ట కవిగా“భావితరాలకు మారగాదరి్శ”  గా సత్కరింపబడటం  వీరి 

కీరి ్త  కిరీటంలో కనినా కలకి తురాయిలు.

ఒక ఆధ్్యతి్మక వేత్త,అనవరతాధ్యయన,అధ్్యపన శ్లుడు,నమి్మన సిదా్ధ ంతాలనుతు.చ.తప్పకుండా పాటిస్్త  మా-

నవతావాదిగా అనినాటి కంటే అరమరికలు లేనిఆతీ్మయులుగా ఉననావిశిష్ట  కవివరేణు్యలు ఆచార్య మసన  చెననాప్ప 

గారి గురించి ఎంత చెపి్పన్ తకు్కవే.

        మసలే ఆలోచనలనినా మలచిన కవా్యలుగా ,అనుభవాలనీనా అదుభాతప్రసంగాలుగా,నేరి్చనదంతా తీరి్చన జీవి-

తాచరణగా మసన చెననాప్పగారు  మనకలపు ఋషి యనడంలో సందేహంలేదు.
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మన తెలుగు స్మెతలు 
భారతీ శర్మ     (జులై నెల  సంచిక  తరువాయి)

తమాషాగా మన పద్దలు సంద-
రాభానుస్రంగా మనలనా హచ్చ-
రిస్్త  ప్రోతస్హిస్్త  వాడే న్నుడి 
వాక్యలే స్మెతలు. 
కనినా స్మెతలు చాలా గమ్మతు్త -
గా ఉంట్యి. సరదాగా కూడా 
ఉంట్యి. వాటిలో నిగూఢార్ధం, 
జీవిత సతా్యలు ఉంట్యి. వి-

డమరచి విశదీకరించి చెప్పకుం-
డానే ఈ స్మెతలనా ప్రయోగించి 
మనకి చక్కని పరిజాఞా న్నినా సం-
దరాభానుస్రంగా అందించేవారు 
మన పద్దలు . మన తెలుగు భాషా 
గప్పతన్నినా ఎంత పొగిడిన్ 
తకు్కవే. మన స్మెతలు, 
స్కు్త లు, పొడుపు కథలు నేటి 

తరానికి అందాలనే మా చిరు 
ప్రయతనామే ఈ స్మెతల శ్రిషుక. 
జులై సంచికలో కనినా స్మెతలు 
చూస్ం కదా. ఈస్రి మరిక-
నినా తెలుసకుందాం.మరి మనం  
స్మెతలోలో కి వళ్్ళపోదామా?  

41. ఇంటోలో  పిలలో  వీధిలో పుల 

42. ఇలులో  ఇరకటం ఆలు మరకటం 

43. ఇలులో  కటి్ట  చూడు పళ్లో  చేసి చూడు 

44. ఇసక తకె్కడ  పేడ తకె్కడ 

45. ఈనగాచి నక్కల పాలు చేసినటులో  

46. ఈ వ్రికి ఆ వ్రు ఎంత దూరమో ఆ వ్రికి ఈ వ్రు అంతే 

దూరం 

47. ఉటి్ట  కటు్ట కు ఊరేగుతారా 

48. ఉటి్ట కి ఎగరలేనమ్మ సవారాగా నికి ఎగిరినటులో  

49. ఉననామాటంటే ఉలుకెకు్కవ 

50. ఉపకరానికి పొతే అపకరం ఎదురైనటులో  

51. ఊరు పొమ్మంటుంది కడు రమ్మంటుంది 

52. ఉల దబ్ తిననా శిలే శిల్పం అయినటులో  

53. ఊరికే వసే్త మావాడు మరొకడు ఉన్నాడననాటు్ట  

54. ఎంచబోతే మంచమంతా కంతలే

55. ఎంతవారయిన్ కంత దాసలే 

56. ఎందుకురా ఒగరు్ప అంటే ఎలులో ండి సంతకు పోవాలగదా అన్నాట్ట  

57. ఎక్కడైెన్ బావ కనీ వంగతోట కడ మాత్రం కదు 



58. ఎండ కచిన చోటే వనెనాల కచేది 

59. పిలలో కి ఎలుక  స్క్షం చెపి్పనటులో  

60. ఎనుబోతు మీద వాన కురిసినటులో

61. ఎవరు తీసిన గోతిలో వారే పడతారు 

62. ఎదు్ద  పుండు కకికి ముదు్ద  

63. ఎర చూపి చేపను లాగినటులో  

64. ఎవరికి వారే యమున్ తీరే 

65. ఎవరి పిచి్చ వారికనందం 

66. ఏకు అయి వచి్చ మేకయినటులో  

67. ఏ గూటి చిలుక ఆ గూటి పలుకే పలుకుతుంది 

68. ఏ పుట్ట లో ఏ పాముందో 

69. ఏమీ లేని విస్తరి ఎగిరి ఎగిరి పడుతుంది అనీనా ఉననా విస్తరి అణగి మణగి 

ఉంటుంది 

70. ఏరు దాటిన తరువాత తెప్ప తగలేసినటులో  

71. ఒక ఒరలో రండు కతు్త లు ఇమడతాయా 

72. ఓడలు బండలో గును బళ్్ళ ఓడలగును 

73. కమెరలో రోగికి లోకమంతా పచ్చనే  

74. కంచే చేను మేసినటులో  

75. కతి్త మీద స్ము 

76. కకి ముకు్కకు దొండపండు 

77. కకి బిడడ్  కకికి ముదు్ద  

78. కగల కర్యం గంధరువాలే తీరా్చరు 

79. కచే చెటు్ట కే రాళ్ళ దబ్లు 

80. కుక్క కటుకు చెపు్ప దబ్ 

81. కుక్క తోక పటు్ట కుని గోదారీదినటులో  

82. కూసే గాడిద వచి్చ మేసే గాడిదను చెడగటి్ట నటు్ట  

83. కండ న్లుకకు మందేసే్త ఉననా న్లుక ఊడినటు్ట  

84. కబ్రిచెటు్ట  ఎందుకెకు్కవయా్య అంటే దూడ మేత కోసం అన్నాట్ట  

85. కత్త ఒక వింత పాత ఒక రోత

 ఇవండీ కనినా స్మెతలు. చాలా బావున్నాయి కదా! వచే్చ సంచికలో ఇంక బోలడు స్మెతలు తెలుస-

కుందాం. మరి ఉంట్ను,                                            మీ......      భారతీ శర్మ            






