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                                                   దీపావళి శుభాకంక్షలు 
  చైతన్యం సంకల్పబలం పాఠక దేవుళ్ళకు దీపావళి శుభాకంక్షలు. దీపావళి పండుగ అనేసరికి భారీగా టపాసులను 
పేల్చడంతో గాల్ కలుషిత మవుతోందని,నియంత్రించే చర్యలోలో  భాగంగా సుప్ంకోరుట్   జ్తీయ హరిత ట్రెబ్్యనల్ 
గతంలో ఇచి్చన మార్గదర్శకలను నగరంలో అమలు చేసు్త న్నామని, గ్రీన్ టపాసులను ప్రోత్సహిసూ్త  చర్యలు తీసు-
కుంటున్నామని జీహెచ్ఎంసీ తెల్పంది. అటువంటివి విక్రయం చేస్ కంద్రాలకు కూడా అనుమతి ఇస్్త మని.... 
సంబంధిత సరికిల్ కరా్యలయం లోని సహాయ వైదా్యధికరులు లేదా శనిటరీ సూపరైవైజర్ ల అనుమతి తీసు-
కోవాలని సూచించింది.  దీపావళి శబ్ద  రహితంగా,విదేశీ టపాసులతో పాటు వాయు కలుష్్వనికి కరణం మయ్్య 
దేశీ రకలు, ఎకుకివ శబ్ద ం  వచే్చ స్మాగ్రిని ఉపయోగంచవద్దని, అటువంటి శబ్ద  కలుష్య కరకమైన టపాసుల 
విక్రయాలపై నిషేధం విధిసూ్త  జీహెచ్ఎంసీ ఆంక్షలు విధించింది. అలాంటి వాటిని విక్రయించే దుకణాలను గు-
రి ్తంచేందుకు జోనులో , సమీప స్థా యిలో తనిఖీ బృందాలను ఏరా్పటు చేసినటులో , నిబంధనలు ఉలలోంఘంచే దుక-
ణదారులపై స్థా నిక  స్ట్షనలో  లో ఫిరా్యదు చేయవచ్చని వారిపై చటట్  పరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని బల్్దయా 
కమిషనర్ లోకష్ కుమార్ నిర్ణయం తీసుకుననాటులో  ప్రకటించారు.
                      ఇవన్నా ప్రభుత్వం, ప్రజలు తీసుకోవలసిన జ్గ్రత్తలుగా  సూచిస్్త, ఎవరికి వారు తమలో ఉననా కలుష్్య-
నినా కూడా తొలగంచుకుని స్వచ్ందంగా, అందర్ కల్సి కటుట్ గా ఉండి, మన దేశనినా మనల్నా కపాడుకోవలసిన 
అవసరం కూడా ఎంతో ఉంది. 
    అయోధ్య దీపావళి పండుగ సందర్ంగా అత్యధిక దీపాలు వల్గంచి ప్రపంచ రికరుడు  చేస్ందుకు సననాద్ధమైం-
ది. సరయు నదీ తీరంలోని రామ్ కీ పైడి ఘాట్ లో కిందటి సంవత్సరం 6 లక్షల దీపాలు వల్గస్్త   ఈ సంవత్సరం 
9 లక్షల దీపాలు వల్గంచేందుకు అనినా ఏరా్పటులో  చేశమని అత్యధిక దీపాలు వల్గంచి ప్రపంచ రికరుడు  నమోదు 
చేయనుననాటులో  ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వలలోడించింది. 2023 నుండి భకు్త లకు దర్శన్నికి అనుమతిస్్త మని , అదే 
సంవత్సరంలో ఆలయంలో శ్రీరాముని మూల విరాటుట్  ప్రతిస్ఠా పన చేయాలని భావిసు్త ననాటులో  తెల్పంది. 
               దీపావళి పండగ  ధన త్రయోదశి తో ప్రారంభం అవుతుంది , ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశిని ధన త్రయో-
దశిగా మనం జరుపుకుంటాము. అయిదు రోజులు ఈ పండుగను జరుపుకుంటాము. ధన త్రయోదశి, నరక చతు-
ర్దశి, దీపావళి, బల్ పాడ్యమి, యమ ది్వతీయ పేరుతో ఈ వేడుకల్నా అత్యంత సంరంభంగా జరుపు కుంటాము.  
దీపావళి మరున్టి నుండి కరీ ్తక మాసం ప్రారంభం. ప్రజలంతా అత్యంత భకి ్త శ్రద్ధలతో కరీ ్తక మాసం పూజలు 
చేసుకుంటారు, కరీ ్తక సోమవారాలు, న్గుల చవితి, కరీ ్తక పౌర్ణమి, అలాగే ఆలయాలోలో  లక్ష పత్రి పూజలు, అన్నా-
భిషేకం, కరీ ్తక వన భోజన్లు ఇలా కరీ ్తక మాసం అంతా ప్రజలు దేవాలయాలు, నోములు అంటూ హడావిడిగా 
గడుపుతారు. 
                                     జి 20 మరియు కప్ 26 సమావేశలకు హాజరయిన ప్రధాని మోడీ
   జి 20 అనేది   ప్రపంచ ఆరిథాక సహకరం లక్షంగా నిర్వహించబడుతుననా ఒక ముఖ్యమైన సమావేశం.  ఈ సం-
వత్సరం ఇది అకోట్ బర్ 29 నుంచి 31 వరకు ఇటలీలోని రోమ్ నగరంలో నిర్వహించబడింది.   భారత్ దేశ నేతగా 
మన ప్రధాని ఈ సమావేశనికి హాజరయా్యరు.    ప్రతి సంవత్సరం జి 20 దేశల నేతల సమావేశం జరుగుతుంది. జి 
20 అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ. ఈ కూటమిలో  ఉననా 20 దేశలు ఇవే: ఆర్జంటిన్, ఆస్్రేల్యా, బ్రెజిల్, కెనడా, చైన్, 
ఫ్రాన్్స, జర్మన్ ఇండియా, ఇండోన్షియా, ఇటలీ, జపాన్, రిపబ్లో క్ ఆఫ్ కొరియా, మకి్సకో, రష్్య, సౌదీ అరేబ్యా, 
సౌత్ ఆఫ్రిక, టరీకి, యునైటెడ్ కింగడుమ్, యునైటెడ్ స్ట్ట్్స ఆఫ్ అమరిక మరియు యూరోపయన్ యూనియన్. 

2023 లో జరగబోయ్ సమావేశం మనదేశంలో ఉంటుంది.ప్రపంచ ఆరి్ధక పరిసిథాతి రికవరీలో  సరఫరా చైన్ డైవ-

రి్సఫికషన్ లో భారత్ ను తమ భాగస్్వమిగా చేసుకోవాలని జి 20 దేశలకు  ప్రధాని ఆహా్వననం  అందించారు.  ఈ 

సందర్ంగా మోడీ మాటాలో డుతూ పాండమిక్ పరిసిథాతులలో కూడా భారత్  ఆధారపడతగన సప్లో  చైన్  భాగస్్వమిగా  



ఎలా నిలబడిందో గురు్త చేశరు.   భారత్ లో వచే్చ సంవత్సరం చివరికి 500 కోటలో  కోవిడ్ వేకి్సన్ డోసు లను ఉత్పతి్త 

చేస్్త మని మోడీ తెల్పారు. ఈవిధంగా ప్రపంచ దేశలకు తాము ఎంత సహాయపడగలమో వివరించారు. జి 20 
దేశల అగ్రనేతల సమావేశనికి ఇటలీ విచే్చసిన ప్రధాని మోడీ వాటికన్ సిటీ ని సందరి్శంచారు. పోప్ ఫ్రాని్సస్ తో 

దాదాపు ఒక గంట స్పు   సమావేశమయా్యరు. భారత్ కు రావలసిందిగా పోప్ ను ప్రధాని కోరారు.  మన ప్రధాని 

మోదీ ఆహా్వన్నినా పోప్ ఫ్రాని్సస్ అంగీకరించారు. పోప్ మాటలోలో నే చపా్పలంటే 'ఈ ఆహా్వనం మీరు న్కిచి్చన  

అతు్యననాత బహుమతి. భారతదేశనినా సందరి్శంచాలని న్కెంతో ఆసకి ్తగా ఉంది' అని పోప్ అభివరి్ణంచారు. 

ఫ్ంచ్ ప్రధాని ఇమా్మనుయ్ల్ మక్రాన్ ను కూడా ప్రధాని భారతదేశనికి ఆహా్వనించారు.

ఆ తరువాత నేతలందర్ స్కిటాలో ండ్ దేశంలోని గాలో సో్గ  పటట్ ణంలో లో జరిగే COP 26 సమావేశనికి  వళ్లో రు. 

COP అంటే కన్ఫరన్కి ఆఫ్ పారీట్స్. ఇది 26 వ సమావేశం కవటంతో దీనినా కప్ 26 గా వ్యవహరిసు్త న్నారు.  ఈ 

సమావేశంలో దేశలన్నా గ్లో బల్ వారి్మంగ్ ను 1. 8 డిగ్రీస్ సెల్్సయస్ కు పరిమితం చేస్్త మని ప్రతిజఞా చేశరు.   గ్లో బల్ 

వారి్మంగ్ కు అతి పద్ద   కరకమైనది  బొగు్గ  మండించడం. ఈ బొగు్గ  వాడకనినా క్రమేపీ తగ్గంచి వాతావరం కలు-

ష్్యనినా తగ్గస్్త మని  ప్రపంచం లోని 165 దేశలు ఈ సమావేశంలో  ప్రతిజఞా చేశయి. కకపొతే ప్రపంచంలో అతి 

పద్దగా బొగు్గ  మండించే దేశలయిన చైన్, అమరిక మరియు భారతదేశలు ఈ ప్రతిజఞాలో పాల్్గ నలేదు.
   తెలంగాణలో ప్రతిష్ఠా త్మకంగా జరిగన హుజూరాబాద్ ఉప ఎనినాకలో ఈటల రాజందర్  ఘన విజయం 
స్ధించారు. దీంతో ఎడో స్రి ఎమ్మలే్యగా శసన సభలో అడుగుపటట్  బోతున్నారు. 
           హకీం పేటలో అసిసెట్ంట్ కమాండంటలో  పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్  ఆధునిక స్ంకతిక పరిజ్ఞా నంతో శిక్షణ 
పొందిన అసిసెట్ంట్ కమాండంటులో  విధి నిర్వహణలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరచాలని సి ఐ ఎస్ ఎఫ్ అసిసెట్ంట్ 
డైరకట్ర్ జనరల్ నైన్సింగ్ పలుపునిచా్చరు. 54 వారాల పాటు నిస్ లో 62 మంది  కఠోర శిక్షణను పొందారు. 
అందులో ఉత్తమ ప్రతిభను కనబరి్చన విశ్వరాజ్ భూషణ్ ఫైరింగ్ ట్రోఫీని అందుకున్నారు. ఉత్తమ ఇండోర్ ట్రోఫీ 
స్్వర్డు ఆఫ్ హానరా్గ  మయాంక్ సింగ్, బెస్ట్  అవుట్ డోర్ ట్రైన్గా 'కమల్ ఆంటీ' నిల్చారు. వారికి అందరికీ నైన్ 
సింగ్ అవారుడు లు అందజశరు. 
               కననాడ సిన్ కధా న్యకుడు " పున్త్ రాజ్ కుమార్" జిమ్ లోవా్యయామం చేసూ్త  గుండ పోటుకు 
గురై అకోట్ బర్ 29 శుక్రవారం మరణంచారు. ఎంతో మంచి ఆరోగ్యపు అలవాటులో  ఉన్నా, మితి మీరిన వా్యయామం 
కోసం గుండను స్మరా్ధ యానికి మించి కషట్ పటట్ డం వలలోనే మరణంచి ఉండవచు్చ అని  వైద్య నిపుణులు అంచన్ 
వేసు్త న్నారు. పున్త్ రాజ్ సమాజ్నికి చేసిన స్వ ఎంతో కొనియాడ తగంది. అందరికీ ఆదర్శం.  
               అంతరా్జ లం మానవ జీవితంలో ఓ భాగమైందని, ఆన్ లైన్ ఇపు్పడు మనిషి లైఫ్ లైన్ గా మారిందని, 
అంతరా్జ లం లేని జీవితానినా ఊహించుకోలేని  పరిసిథాతి వచి్చందని, అంతరా్జ తీయ అంతరా్జ ల దినోత్సవానినా పుర-
సకిరించుకుని గవరనార్ తమిళసైె సౌందరరాజన్ అభిప్రాయపడాడు రు. 
                       ప్రతీ రోజూ దేశంలో 31 మంది చిన్నారుల ఆత్మహత్య  దేశంలో అభం శుభం తెల్యని చిన్నారులు 
వివిధ కరణాల వలలో  బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారని , ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని, 2020 లో రోజుకు 
31 మంది చిన్నారులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతుననాటులో  జ్తీయ నేర గణాంక సంసథా (NCRB) వలలోడించింది. ఈ 
బలవన్మరణాలకు కుటుంబ సమస్యలు , ప్రేమ వ్యవహారాలు, కరోన్, అన్రోగ్య సమస్యలు కరణమని స్పషట్ ం 
చేసింది.          
                మరోస్రి మండిపడడు  చైన్   అమరిక విభాగం కొవిడ్ మూలాలపై నిఘా ర్పొందించిన నివేదికపై చైన్ 
మండిపడింది. తమపై దాడులు చేయడానినా మానుకోవాలని చైన్ అమరికకు హితవు చప్పంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య 
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సంసథా ఆధ్వర్యంలో మరోస్రి  అంతరా్జ తీయ నిపుణుల బృందం దరా్యపు్తనకు సిద్ధమవుతుననా వేళ చైన్ ఆందోళన-
కు గురవుతోంది అని తెలుసో్త ంది. 
మిత్ర దేశలకు బైెడన్ భరోస్:         పశి్చమ ఆసియా సముద్ర తీరం లోని కీలకమైన రవాణా మారా్గ ల మీదుగా 
అమరికకు చందిన బ్-- బ్1 లాన్సర్ బాంబ్ వళిలోనటులో  స్వయంగా అమరిక వైమానిక దళం ప్రకటించింది,  ఇరాన్ 
అమరికల మధ్య ఉద్రిక ్తతలు నలకొనడంతో పశి్చమ ఆసియా దేశల మీదుగా అగ్ర రాజ్య బాంబర్ దూసుకెళలో-
డంతో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. బీ --బ్1 బాంబర్ ను  బైెడన్ పంపంచి  మిత్ర దేశలు భరోస్ కల్్పసు్త న్నారని 
అమరిక న్విక సెంట్రల్ కమాండ్ చప్పంది. ప్రపంచ వా్యప్తంగా 20 శతం ముడి చమురు వా్యపార వాణజ్్యని-
కి  హారు్మజ్ జల సంధి కంద్ర బ్ందువుగా ఉంది. ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ మధ్య ప్రచ్ననా యుద్ధ క్రమంలో హారు్మజ్ 
జలసంధి, ఎర్ర సముద్రం వాణజ్య స్థా వరాలపై దాడులు జరిగాయి. ఈ దాడులతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం 
లేదని ఇరాన్ స్పషట్ ం చేసింది. ఈ మధ్య జరిగన స్సంఘటనలలో అమరికన్ బాంబరో్త పాటు బహరీన్, ఈజిప్ట్ , 
ఇజ్రాయిల్, సౌదీ అరేబ్యా దేశల ఫైటర్ విమాన్లు కూడా పయనించిన్, ఇరాన్ ప్రభుత్వం వంటనే ధృవీకరిం-
చలేదు. ఇరాన్ కు   ఆధిపత్యం చూపంచడానికి ట్రంప్ హయాంలో కూడా అంతకు ముందు కూడా ఇటువంటి 
సంఘటనలు జరిగాయి. అణు కర్యక్రమాల విషయంలో వచి్చన విబేధాలను పరిషకిరించుకునేందుకు సిద్ధంగా 
ఉననాటులో  స్్వత సౌధం ఇటీవల ప్రకటించింది. ఒబామా అధ్యకుషు డుగా ఉననాపు్పడు 2015 లో ఇరాన్ తో కుదిరిన  అణు 
ఒప్పందం నుంచి 2018 లో ట్ంప్ హయాంలో అమరిక వైదొలగ గా, మరోవైపు  ఇరానో్త 2015 న్టి అణు ఒప్పం-
దానినా షరతులతో  పునరుద్ధరించేందుకు అమరిక అధ్యకుషు డు బైెడన్ సుముఖంగా ఉన్నారు. 
            హాలోవీన్ అంటే దెయా్యల పండగ ఈ పండగ అకోట్ బర్ 31 న్డు అమరికలోను, యూరప్ లోను,ఆస్్రే-
ల్యాలోను బాగా జరుపుకుంటారు. అసలు ఎలా వచి్చంది అంటే కొనినా వేల సంవత్సరాల క్రితం సెల్ట్ స్ అనే జ్తి 
యూరప్ లో ఉండేది.  వారు హార్వస్ట్  ఫసిట్వల్ జరుపుకునే వారు. అంటే మన దేశంలో హిందువులు సంక్రాంతి 
పండుగ జరుపుకుంటారు కదా!అలాగే పండిన పంటలు ఇంటికి వచా్చయనే ఆనందంతో జరుపుకునేవారు. సం-
క్రాంతికి మన వాళ్్ళ భోగమంటలు ఎలా వేసుకుంటారో , వీళ్్ళ కూడా భోగ మంటలు వేసుకుని, అందర్ చుటూట్  
కూరు్చని, చీకటి వలుగుకు మధ్య , అలాగే బ్రతుకుకి చావుకి మధ్య జరిగే సంఘరషుణ గురించి ఆలోచించేవారు. 
    అసలు చావు ఎందుకు వసో్త ంది? అసలు మనుషులు ఎందుకు చనిపోతున్నారు ?చనిపోయిన వారు ఎకకిడికి 
వడుతున్నారు? చనిపోవడం వలలో   వాళలోకి మనకీ మధ్య సంబంధం తెగపోతోందా? ఆలోచిసూ్త  ఉండేవారు. అకకి-
డనుండి పుటిట్ ందే ఈ హాలోవిన్ పండగ. అకోట్ బర్ 31 వ తారీఖున చనిపోయిన వారి గురించి ఆలోచించాలని, 
ప్రారి్ధంచాలని నిర్ణయించుకుని ఈ పండగను పటుట్ కున్నారు.  కొనినా వందల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాక ఇటలీలో 
బగన్్స  ఉండేవారు, క్రిషిట్ యానిటి రాక ముందు. వాళ్్ళ మే 13న లమురియా అనే పండగలా చేసుకునే వారు.ఆ 
రోజు బంధువుల, మిత్రుల సమాధి దగ్గరకు వళిలో  ఆ సమాధులపై పాలు పోస్వారు. అలా పోయడం వలలో , చని-
పోయినవారిని  గురు్త  పటుట్ కున్నామనో, వారి ఆత్మకు శంతి కలుగుతుందనో  
నమ్మకం. 
    ఇలా ప్రపంచంలో మన ప్రజలందరి భావాలు ఒకటే. రకరకల పద్దతులు 
అనుకరిస్్త ము అంతే. నవంబరు నలలో అమరికలో ప్రజలు  వాతావరణం 
ఎంతో ఆహాలో దకరంగా ఉండడంతో ఎకుకివగా అందమైన ప్రదేశలలో తిరిగ 
ఆనందంగా గడుపుతారు. 
     ప్రజలంతా మనస్ వాచా కర్మణా భకి ్త మార్గంలో గడుపుతూ జన్మని స్ర్ధకం 
చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ ... 
             ఎడిటర్,
             శంతి
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 ఓ ఉదయం ఓ గుర్రం, ఓ గాడిద 
ఓ తోటలో కల్స్యి. ఎండ ప్ర-
చండంగా ఉండడంతో రండూ 
చటలో  క్రింద స్ద దీరుతూ మా-
టాలో డుకోస్గాయి. గాడిద ఎంత 
వినయంగా వున్నా, గుర్రం 
గాడిదని హేళన చేసూ్త నే మా-
టాలో డస్గంది. ఓ సందర్ంలో 
'ఆఫ్ట్రే ల్ నువ్్వ గాడిదవి. న్కుననా 
విలువా గౌరవమూ న్కెకకిడివీ?" 
అని చాలా బాధ కల్గంచేలా మా-
టాలో డింది గుఱ్ం.
 'ఓ తురగమా... న్వననాది నిజమే. 
న్కుననా విలువా గౌరవమే కదు, 
న్ అందం, న్ వేగం, న్ శకీ ్త కూడా 
న్కు లేవు. పుటుట్ క చావులే 
కదు, కులాలు మతాలు జ్తులు 
భాషలు కూడా మన అధీనం 
లోనివి కదు గదా! ఎవరి కర్మను 
బటిట్  వారీలోకంలో జని్మస్్త ర-
ని మీ పూరీ్వకులేగా చప్పందీ!" 
వినయంగా అననాది గాడిద.
 "మా పూరీ్వకులా?" ఆశ్చర్యంగా 
అననాది అశ్వం.
"అవును... మీ పూరీ్వకులే.  'హరి' 
అంటే కూడా మీ న్మమేనని 
న్కు తెలీదా తిత్తడీ. నువు్వ మను-
షుల్నా మోస్్త వు. నేను బరువుల్నా 
మోస్్త ను. న్ శకి ్త అపరిమితం. 
న్ శకి ్త పరిమితం. ఓయీ... న్కు 
గుగ్గళ్్ళ పడతారు... మాల్ష్ 
చేస్్త రు. వచి్చన చుటాట్ లకు 

భువనచంద్ర

ధనం -విజ్ఞా నం

నినునా చూపంచి గర్వపడతారు. 
ఓ హుమాయూ, నిజంగా నువు్వ 
గొప్పదానివే. మాకు ఎవర్ 
గడిడు  కూడా వయ్యరు. కనిపం-
చిన గడిడు  కొరికి బతుకుతాం. ఏ 
చరువ్ దొరువ్ దొరికితే దాహం 
తీరు్చకుంటాము. మీ గొప్పత-
న్నికి కరణం మీ పూర్వ జన్మ 
సుకృతం కవొచు్చ, లేక, ఆ ధన-
వంతుడి ఆశీర్వచనం కవొచు్చ" 
వినయంగా అననాది గాడిద.
 "హ..హ.. నువు్వ చూడాడు నికి ఎంత 
అసహ్యంగా వున్నా, న్ నమ్ర-
తకి మచా్చను. అపు్పడపు్పడూ 
కలుదా్ద ం" గర్వంగా తల ఎగరేసి 
బయలే్దరింది గుఱ్ం.
 "అదంతా గర్వంగా మాటాలో డు-
తుంటే న్వంత వినయంగా 
సమాధానం చపా్పవు ఎందుకూ?" 
కోపంగా అననాది చటుట్  మీదుననా 
ఓ చిలుక.
 "నేస్తమా... ఎదుటివారిలోని గొ-
ప్పదన్నినా గురి ్తంచడం మంచి 
లక్షణం. మరోమాట చప్పన్, 
ఎంత సత్యమైన్, ఎదుటివారి-
కి  బాధ కల్గసు్త ంది అననాపు్ప-
డు చప్పకూడదు. వినయం వలలో  
మనసుకి శంతం లభిసు్త ంది. 
గర్వం ఎకుకివయిన కొదీ్ద  మదం, 
మాత్సర్యం, క్రోధం లాంటివి వి-
జృంభిస్్త యి. పాపం, ఆ గుఱ్ం 

ప్రసు్త తం తానుననా పరిసిథాతిని 
మాత్రమే గురు్త  చేసుకుని మాటాలో -
డుతోంది కన్, రాబోయ్ కలం 
గురించి దానికి తెలీదు. యవ్వనం 
వుననా మనుషుల సంగతీ అంతే. 
యవ్వనం మనసు్స యొకకి విచ-
క్షణా సిథాతికి గంతలు కడుతుంది" 
సననాగా నిటూట్ రి్చంది గాడిద.
 నువ్్వ వృదు్ధ రాల్వేం కదుగా. 
ముసల్ మాటలు మాటాలో డతా-
వేంటీ ఇలా?" చికగా్గ  అననాది 
చిలుక.
 "పరిగెత్తడం దాని అలవాటు 
కనక అది మాటాలో డే పధ్ధతి అలా 
ఉంటుంది. బరువులు మొయా్య-
లంటే, పరుగులు తియ్యకూ-
డదు. నమ్మదిగా నడవాల్. గు-
ఱ్్నినా నడిపంచేది దాని స్వబ్ది్ధ 
కదు, రౌతు యొకకి బ్ది్ధ. ననునా 
నడిపంచేది న్ బ్దే్ధ!" అననాది 
గాడిద.
 "అంటే?" అయోమయంగా 
అననాది చిలుక.
"గుఱ్ం తన ఇషట్ ం వచి్చనటుట్  
పోకుండా ఉండటానిక దాని కళ్ళకి 
గంతలు కడతారు. అది ఎటు-
పోవాలో నిర్ణయించేది రౌతు. 
తన మాట వినకపోతే గుఱ్్నినా 
డొకకిలు పగలేటటుట్  తంతాడు 
రౌతు. ఆ బాధ న్కు లేదు కదా!" 
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ఓ క్షణం ఆగ మళ్్ళ, "ఓ చిలుక, దానికి  ఆహారం ఇవ్వటం మాత్రమే కదు మస్జ్ కూడా అలవాటు చేస్్త డు 
మనిషి. రేపు దానికి వృదా్ధ ప్యం వచి్చనపు్పడు? తిండి పటేట్ దెవరు? అసలు మాలీష్ చేస్దెవరు? అపు్పడు 
అది అనుభవించే నరకనినా నువు్వ వ్హించగలవా? ఒళ్్ళ నపు్పలు పుడుతున్నా ఎవరిన్ మాల్ష్ చయ్య-
మని అడగలేక, దొరికిన పచి్చ గడిడునో ఎండు గడిడునో తినలేక అది పడే బాధ పగవాళ్ళకి కూడా వదు్ద . అందుక 
ఓ చిలుక, చిననాప్పటి నుంచీ బరువులు మొయ్యడం, న్ తిండి నేనే సంపాదించుకుని తినడం నేరి్పన మా 
పూరీ్వకులకు న్ వందనం" తల ఎతి్త పూరీ్వకులకు నమసకిరించింది గాడిద.
పొదు్ద నేనా ఈ గాడిద గుఱ్ం కథేమిటని అనుకుంటున్నారా? ఈ కథ న్కు చప్పంది మా న్ననాగారు. ఎండా-
కలంలో చపు్పలు లేకుండా న్న్ యాతన్ అనుభవిసూ్త , సూకిలుకి వళ్లో నని మొరాయిస్్త మా న్ననా ఈ కధ 
చపా్పరు. 'న్యన్ సుఖపడటం ఎవర్ నేర్పకకిరలేదు. తండ్రిగా నేను న్కు చపా్పల్్సంది ఎలా కషట్ పడాలో, 
ఎలా కష్ట్ ల్నా ఎదురోకివాలో అని మాత్రమే. ఇవాళ చపు్పలు లేకుండా లక్షలాది మంది నడవడం లేదా? ఈ 
కష్ట్ నినా ఎలా అధిగమించాలో నువే్వ ఆలోచించు!" అని కూడా చపా్పరు. ఆ మధా్యహనామే  'పేడ'ని తొకికి తా-
ర్రోడుడు  మీద నడిచా. అసలు కళ్్ళ కలనేలేదు. అపు్పడు న్కు అర్ధం అయింది. నిజమైన తల్లో దండ్రులంటే, 
అడిగందలాలో  పలలోలకి కొనియిచి్చ సుఖం మపే్పవారు కదన్, 
పద్దలు పంచాల్్సంది 'ధనం'తో కదు. విజఞాతతో! దానం సుఖానినాసు్త ంది, విజఞాత సుఖంగా ఎలా బ్రతకలో 
నేరు్పతుంది.
 చైతన్యం సంకల్పబలం చిటిట్  పాపాయిలకి, మా న్ననా న్కు చప్పన, యీ కధ అంకితం.
మీ భువనచంద్ర,
'బాల చైతన్యం'  శీరిషుకతో.   

ఓం! నమో వేంకటేశయనమః

న్యకుడై బాటలు వేసినటులో  దిది్దన్ను స్్వమి!

న్ మూటలు పాటలుగా రాయనివు్వ స్్వమి!

ఆకశనైనై తారలు లాగ రాస్్త ను స్్వమి!

న్ పాటను దివ్యముగా పాడనివు్వ స్్వమి!

మేఘమై ఏ రీతిన రాయను స్్వమి!

న్ గీతిని దివ్యముగా చేయనివు్వ స్్వమి!

కోయిలనై సంగీత సప్త స్వరాలు నింపన్ను స్్వమి!

న్ కవితను మంగళము చేయనివు్వ స్్వమి!

ప్రాణములై ఊపరిలు నింపన్ను స్్వమి!

న్ ఊహలు ఊయలలూగనివు్వ స్్వమి!

రారాజులై దాతల వరము వల రాసితిని స్్వమి!

న్ రాతలు సువర్ణములై నిలువనివు్వ స్్వమి!

అమ్మనై సౌఖ్యములు చూసి అల్లో న్ను స్్వమి!

న్ వాక్యములు అరథావంతములవని స్్వమి!

   

                                      - వేంకుభేరాణ
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ప్రోషితులు

ఎలక్రే న్

లంగాడు, గుర్రాలవాడూ  ఇవా్వళ 
రాలేదా?’ అని అడిగే వాడు. 
మనింటిపేరు తెల్సి సూకిలోలో  కు-
ర్రాళ్్ళ ఏడి్పంచేవారు. ఎనిమిదో 
తరగతి చదివే రోజులోలో , ఒక రోజున 
కొత్తగా చేరిన  ఓ పంతులమ్మ 
స్ంఘకశస్తం పాఠం చప్పడానికి 
మొదటి గంటలోనే వచి్చ హాజరు 
తీసుకోవడం మొదలు పటిట్ ంది. 
ఆలోచించకుండా అందరి పేరలో-
లాగే న్ పేరు ‘మొగుడు మాధ-
వరావు’ అని పలవడంతో ఆడ-
పలలోలతో సహా విదా్యరుథా లందర్ 
నవు్వలు ఆపుకోలేక, పడిపడి  
నవి్వ చచా్చరు. ఆ పంతులమ్మ 
మొహం ఎర్రబడిపోయింది. పం-
తులమ్మ ఆ కలంన్టి రమ్యవేణ 
అనే మొరటు అందాల సినిమా 
తారలా ఉండేది. అందర్ నవు్వ-
తోనే ఉన్నా న్కు, గర్వమనిపంచే-
ది. సరే, ఆ తరా్వత మాధవరావు 

     మొగుడు మాధవరావుగా-
రి సుపుత్రుడు మదనో్మహనరా-
వ్, మరోఊరికి చందిన పళ్్ళం 
పరమేశ్వరరావుగారి అమా్మయి 
పరాగా ఒకరినొకరు ప్రేమించు-
కొన్నారు. జిలాలో  అంతర  కళ్శ-
లల వకతృత్తవై పోటీలలలో పరాగ  
మొదటి బహుమతి, మదన్ 
రండో బహుమతి పొందారు. 
బహుమతి ప్రదానం చేసు్త ననా-
పు్పడు విజతల్నా వేదిక మీదకు 
పలుసు్త ననాపు్పడు, ఆ ప్రకటనకర ్త 
బ్ది్ధతకుకివతనంతో పూరి ్తపేరలోతో 
పలవడంమూలాన ఫ్రేక్షకులం-
దర్ ఒకకిస్రిగా గొలులో మన్నారు. 
ఇద్దరికీ వంటిమీద గొంగళ్పురు-
గులు పాకుతుననాటలో నిపంచింది. 
వాళ్్ళ చదువుకొనే విదా్యసంసథాలోలో  
హాజరీ పుస్తకంలో ఎమ్. మద-
నమోహనరావు రావు, ప. పరాగ 
అనే ఉండేది.  ఇంటిపేరులో  కలేజీ 
దస్్రా లలో తప్ప ఇతరత్రా ఎవరికీ 
తెల్యదు. అయితే పోటీ పత్రా-
లల్ పూరి ్తపేరు నింపడంవలలో  ఈ 
గొడవొచి్చపడింది. అస్సలటు-

వంటి ఇంటిపేరులో  ఎలా వచా్చయా 
అని వాళ్్ళ మొదటునాంచి విడివి-
డిగా మథనపడుతోనే ఉన్నారు. 
ఒకస్రి మదన్ తన తండ్రి మా-
ధవరావుతో, “ఇంటిపేరు మా-
రి్పంచుకొంటే బావుంటుంది 
న్న్నార్, ఏమిటో వినడానికి 
వగటుగా ఉంది! అందర్ నవు్వ-
తున్నారు కూడా!” అన్నాడు. 
“న్క కదురా, న్కూ చిననాపు్పడు 
అలానే ఉండేది. మా హెడా్మసట్రు 
న్గల్ంగంగారికి హాజరీ పుస్త-
కంలో  పూరి ్త పేరుంటే విదా్యరుథా ల 
మధ్య మరింత సుహృదా్వం ప-
రుగుతుందని ఓ మనోవైజ్ఞా నిక-
పరమైన నమ్మకం. ఒక కలో సులో 
ఒక పేరుతో ఒకరికంటే ఎకుకి-
వుండొచు్చ. ఇంటిపేరుతో సహా  
పల్స్్త ఏ గొడవా ఉండదని 
ఆయన భావన. అక్షరక్రమాను-
స్రమూ  అకుకిపాలం, ఇరగార-
పు, ఉత్తరేణ.... అలా  ఇంటిపేరలోతో 
పల్చేవాడు. మధ్యలో ఎవరైన్ 
‘ప్రెజంట్ సర్, ఎస్ సరులో ’ చప్పక-
పోతే తలతి్త చూసి, ‘ఈ కొటుట్ పా-
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అని పల్చేది. కొంటె కుర్రాళ్్ళ 
‘మేడమ్ ఇంటిపేరు మరిచిపో-
యారు!’ అని విన్ వినబడనటులో -
గా, తామవరో తెల్యకుండా ప-
ల్లో కూతలు కూస్వారు. న్లుగైెదు 
కలో సులు తీసుకొననా తరా్వత, 
ఆవిడ మరోమటుట్  దిగ “ఒరేయ్! 
మొగుడు మాధవరావ్! ఈ 
సమాధానం ఇలా రాసి తగలడాడు -
వేమిట్? ఇలాగైెతే అంటులో  తోమ-
డానికి కూడా పని దొరకదు! అని 
ఎదే్దవా చేస్ది. కొంత కలానికి 
అందరికీ అలవాటైెపోయింది. 
ఆ తరా్వత న్కు సిగ్గనేది పూరి ్తగా 
ఎగరిపోయింది.”   
“అది సరే కన్, దేవాలయాల-
కి సథాలపురాణంలాగే ఇంటిపేరలో-
కి కూడా య్దో పురాణం ఉండి 
తీరాల్గా, తెల్సుంటే చపు్ప. 
లేకపోతే న్యనమ్మకు తెల్-
సుంటుoదేమో కనుకొకింటాను. 
ఏది ఏమైన్ అధికర పూర్వకంగా 
ఇంటిపేరు పూరి ్తగా మారి్పంచు-
కొంటే కన్ న్కు అవమానకరం-
గా ఉంటోంది!” అన్నాడు మదన్.  
“సరే! మన పూరీ్వకులది కృష్్ణ జి-
లాలో లోని మ్రోగుడుపల్లో . పూర్వంలో 
ఆ పేరే మన ఇంటిపేరుగా 
ఉండేది. తరాల తరా్వత్తరా్వత 
‘పల్లో ’ ఎగరిపోయి క్రమక్రమేపీ 
మ్రోగుడుగా, మోగుడుగా ఆఖరికి 
మొగుడుగా మారిపోయిం-

ది. అయితే అది ఇంటిపేరుగా 
మారిన అయిదారు తరాలనుంచి 
మన వంశం అనినాందాలా వృది్ధ-
లోనే ఉంది కన్ ఇతరత్రా చపు్ప-
కోదగ్గ గడుడు పరిసిథాతులు ఎదురోకి  
లేదు. మరో సంగతి. మనింటోలో   
మగపలాలో డు పుడితే పేరు ‘మ’ 
తోనే మొదలవుతుంది. మారుతీ 
రావు, మోహనరావు, మహేశ్వర్, 
మంగపతిరావు, మల్లో కరు్జ న-
రావు, లాంటి పేరులో , విస్తరించిన 
మన వంశంలో కొలలోలు.  ఎవరి 
మటుట్ కు వారు మంచి చదువులు 
చదివారు, ఆసు్త లు సంపాదిం-
చారు. అందుచేత అచ్్చచి్చన 
ఇంటిపేరున్, న్ పేరున్ అనవస-
రంగా కెలకుకి!” అని మందల్ం-
చాడు.
మదన్ రాజీ పడిపోయాదు. 
విజ్ఞా న శస్తంలో ప్రథమ శ్రేణలో 
స్నాతకోత్తర పటాట్   సంపాదిం-
చాడు. అదే విశ్వ విదా్యలయం-
లో తన విభాగంలోనే తాతాకిల్క 
ఉపన్్యసకుడిగా చేరాడు. ఆఖరికి 
తృతీయశ్రేణ పటాట్ దారులు కూడా 
దేశంలో నైపుణా్యనికి, సమరథా-
తకి పద్దపీట వయ్యరనే అభి-
ప్రాయానినా అంటకగంచుకొననా 
రోజులోలో ,  అందరిలాగే అమరిక 
వళ్లో లనే ఆతృత ప్రారంభమైంది. 
దేశంకని దేశంలో పై చదువులు 
చదవడానికి కవల్్సన పరీక్ష-

లు రాశడు. అలాంటి సంద-
ర్ంలో ఒక పరీకషు  కంద్రంలో 
పళ్లో o పరాగ కల్సింది. ఆమది 
కూడా అమరికలో అడుగు ప-
టాట్ లనే స్వపనామే. మాటా మాటా 
కల్సింది. ఇరువురికీ మనసులో 
ప్రేమ బీజ్లు న్టుకొన్నా-
యి. చిరున్మాలు, సెల్ ఫోన్ 
నంబరులో , మైల్ ఐ డీలు మారు్చ 
కొన్నారు. అప్పటిక మొగుడు 
మదన్ రండునలల జీతం అం-
దుకోవడంతో, కించిత్ గర్వంతో 
రండు హోటళలోలో, రండు స్-
యంత్రాలు టిఫినులో  తిననా బ్లులో లు 
చల్లో ంచాడు. ‘పరాగా! ఇహనుంచీ  
న్ బాధ్యత న్దే సుమా!’ అననా 
భావం ఒల్కించేశడు. 
     పరాగ తకుకివ తినలేదు. 
తమయింటి పురోహితుడితో 
తల్లో దండ్రులకు తెల్యకుండా 
మంతన్లాడించింది. పురోహి-
తుడు పళ్్ళo పరమేశ్వరరా-
వు గారి భార్య పర్వతమ్మగారితో, 
మొగుడు మదనమోహనరా-
వు గారి కుమారుడి సంబంధం 
గురించి ఒక చిననా విత్తనం 
న్టాడు. కలవారి కుర్రవాడ-
ని,  బ్ది్ధమంతుదన్, అమరిక 
వళ్్ళ ప్రయతనాంలో ఉన్నాడన్, 
ఉపశఖ వేరైన్ ఆలోచించక 
చేయవలసిన సంబంధమన్ 
ఊదరకొటాట్ డు. పలలో  ఎంతచదు-
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వుకొన్నా, పళిలోసంబంధాల కోసం 
వతకడం ఆడపలలోల తల్లో దండ్రు-
లదే బాధ్యత అననా సంప్రదాయం-
లో, పలలో  భద్రత ఒక ప్రధానమైన 
అంశం కనక, పరమేశ్వరరావు 
ముందడుగు వేశడు. వాళ్్ళ 
చూసుకోడానికి రావడం, మదన్, 
పరాగ ఒకరికొకరు తెల్యనటుట్  
అదు్తంగా నటించడం, చివరికి 
తల్లో దండ్రులమాటే శిరోధార్యమ-
ననా ఆనవాయితితో ‘సరే’ అనడం 
జరిగ పోయింది. అటుపైన వి-
వాహంకూడా చపు్పకోదగన స్థా -
యిలోనే జరిగపోయింది.     
 విదేశయాన ప్రయతనాభారామం-
తా మదన్ మీదే పడిపోయింది. 
అతి్తంట ఉననా కసిని రోజులూ 
పరాగ అత్తగారి వనక తిరుగుతూ, 
తిండి విషయంలో వారి సుపు-
త్రుడి ఇష్ట్ యిష్ట్ లన్నా తెలుసు-
కొని ఆ పద్ధతి వంటలు నేరు్చ-
కొంది. కోడల్ వననాకొటుట్ డుకి 
అత్తగారి మనసు నేతిలా కరిగ-
పోయింది. ‘అమరికలో తన 
తనయుడు సవ్యమైన తిండిలేక 
కృశించడు, సురకిషుతం’ అని 
మురిసి పోయింది.                 
       ఇద్దరికీ అమరిక విశ్వవి-
దా్యలయాలోలో  సీటులో  లభించాయి. 
అయితే ఆ విశ్వవిదా్యలయాలు 
వేరు. కన్, ఒక మహానగరం-
లో పది కిలోమీటరలో దూరంలో 

ఉన్నాయి. ఈ సంగతీ నూతన 
దంపతులకీ, వియ్యమందిన 
కుటుంబాలకీ అమితమైన 
ఆనందం కల్గంచింది. ‘కటనాం 
తీసుకోలేదు కబటిట్  విమాన-
యాన ఖరు్చలు వియా్యలవారు 
భరించాల’ని మదన్ తల్లో  అభి-
ప్రాయపడింది. మదన్ వంటనే 
తండ్రితో మొరపటుట్ కొన్నాడు.           
“కటనాం లేకుండా పళిలోచేశ-
రననా ఖా్యతి మీకు కల్గంది. 
ఇపు్పడు విమానయానం ఖరు్చ 
వారు పటాట్ రంటే వచి్చన ఖా్యతి 
బూడిదలో కల్సి పోతుంది. 
భర ్తగా న్ పళ్్ళం మీద అధిక-
రమనను కన్,  పరాగకి  మన 
కుటుంబంలో తానూ ఒకరే అననా 
ఆరాధన్భావం ఉంటుంది.” 
“(వర్రి వధవాయ్!) కటనాంలే-
కుండా పళి్ళచేసికొంటే పళ్్ళం 
కృతజఞాతాభావంతో ఉంటుంద-
ననా నమి్మక చాలా సత్యదూరం. 
దాంపత్యజీవితంలో భౌతికవ-
సరపరమైన అంశం  ఎంతటి  
వారినైన్ కంత దాసుల్నా చే-
సు్త ందననాది సత్యందూరం కని 
వాస్తవం. నేనూ, న్ మొగుడూ, 
న్ పలలోలూ అనే తపు్పపటట్ లేని 
స్్వరథాం స్త్రీలో మొలుచుకొసు్త ంది. 
సరేలే, మనమే టికెకిటులో  కొంటే 
మీ అమ్మ నసుగుతుంది. వాళ్ళనే 
కొనమని చబే్త ‘బంగారంలాంటి 

పలలోని వాళ్ళ వంశోదా్ధ రకుల్నా కన-
డానికి పంపస్్త, పైగా యిదోటా?’ 
అని వాళ్ళమ్మ నసుగుతుంది! 
అందుకని నేను పరమేశ్వరరా-
వుగారి పేరిట చకుకి రాసిస్్త ను. 
నువు్వ న్ భార్యదా్వరా న్ మామగా-
రికి ఆ చకుకి అందేటటులో  చూడు. 
ఇది సకల బంధుజన తారకంగా 
ఉంటుంది. కరు్ణ డు కుంతికి-
చి్చన శపం సంగతి న్ భార్యకి 
చప్ప, నువు్వగంజ న్నకుండా 
చూసుకో.“ అంటూ చకుకి రాసి 
కొడుకికి ఇచా్చడు.
పరాగ బతిమాల్ంచుకొని, బతి-
మాల్ంచుకొని అయిషట్ ంగానే తీ-
సుకొననాటుట్  నటించి, ఆ చకుకిని 
తండ్రికి పంపంది. పరమేశ్వర-
రావుకి చుర్రుమంది. మాధవరా-
వు తన ఆధిక్యత చూపడంకోసం 
చకుకిరాసి పంపంచాడని అను-
కొన్నాడు. ఆయనగారే టికెకిటులో  
కొనుండొచు్చగా అనుకొంటూ. 
అయిన్ యిప్పటిక రండుననార 
లక్షలు ఖర్చయింది, ఇది తను 
అదనంగా భరించలేని ఖరు్చ 
అని సమరిథాంచుకొంటూ బా్యంక్ 
లో జమచేశడు. పరాగ తండ్రికి 
ఫోన్ చేసింది. “న్న్నా, మీరు ఆ 
సొము్మమేరకు  మీ  అలులో డి పేరిట  
చకుకిరాసి, న్ పేరిట ఉత్తరం రాసి 
పంపంచు. ఆ ఉత్తరానినా, చకుకిన్  
మా అత్తగారి సమక్షంలో మీ 
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పంపన చకుకి సంగతి నిననారాత్రే 
చప్పంది. అయిన్ నేను నోరు 
విప్పలేదు. నువు్వ నిశి్చంతగా 
ఉండు. భార్యలనే  ఈ ఘటాలు  
చాలా తెల్వైనవి. న్ జ్గ్రత్తలో 
నువు్వ ఉండు!” అన్నాడు.  
ఆ తరా్వత మదన్. పరాగ ల్ద్దర్ 
నష్ట్ లోలో  నడుసు్త ననా మన దేశపు 
విమానం ఎకకిసి, నూ్యయార్కి లో 
దిగ  అకకిణు్ణ ంచి ఒకలోహోమాలో-
ని తులా్సకి అమరికన్ ఎయిరే్వసోలో  
స్థా నికకలమైన రాత్రి ఎనిమిదిం-
టికి చేరారు. మదన్  ప్రొఫసర్ 
తిరుమల రావుగారి  గారి పద్ద-
కొడుకు నరహరి  అకకిడ పని 
చేసు్త న్నాడు. ఆయన విమా-
న్శ్రయానికి పోయి, ఇద్దరికీ 
స్్వగతం పల్కి ఇంటికి తీసుకు-
పోయాడు. నరహరి సతీమణ 
సుభాషిణ మరో ఇద్దరు తెలు-
గువారు తులా్సలో తేల్నందు-
కు తెగ సంతోష పడిపోయింది.  
రాత్రి భోజనం అయిన తరా్వత,  
వారి ఎదిగన కొడుకు తన గది 
వదిల్, హాలోలో  సోఫ్టలో పడుకోగా- 
సుభాషిణ వాళి్ళద్దరికీ పడక 
కొడుకు గదిలో  ఏరా్పటు చేసింది. 
మొహమాట పడూ్త , ఇబ్ం-
దిపడూ్త  కలబేధంతో దేహపు 
గడియారం గతి తప్పడంతో సత-
మతమౌతూ నిద్రరాక రాక ఎలాగ్ 
పడుకొన్నారు.

మరానాడు నరహరి తను కుది-
రి్చన అనినా సదుపాయాలూ కల 
ఒక గది గూడుకు తీసుకుపోయి 
కుదేశడు. నరహరి వారిద్దరిన్ 
వారివారి విశ్వవిదా్యలయాలకు  
తీసుకుపోయి,  చేరిక చేయించి, 
మధా్యహనాం భోజన్ల రస్ట్ -
రంట్ బ్లులో  ఆయనే చల్లో ంచి, 
స్యంత్రం గదికి చేరా్చడు. 
రోజలాలో  నిద్రన్పుకొననా ఇద్దర్ 
ఆ రాత్రి ఆదమరిచి నిద్రపోయా-
రు. ఉదయం లేచేసరికి దేహపు 
గడియారం కస్త సరు్ద కొంది. 
నరహరి ఓ రండురోజులకు క-
వల్్సన  తిండి సంభారాలన్నా 
అమరి్చ ఉండడం వలలో , మదన్ 
దంపతులకు ఇబ్ంది కలగలే-
దు. రండురోజులోలో  ఇద్దర్ విశ్వ-
విదా్యలయాల గాడిలో పడిపో-
యారు. 
శుక్రవారం స్యంత్రం నరహరి 
ఫోన్ చేశడు. తానొచి్చ శనివారం 
ఉదయమే వారిని తనింటికి  తీ-
సుకుపోతానన్, ఓ పదిమంది 
తెలుగువారొస్్త రని, వారిని 
పరిచయం చేస్్త నన్, మధా్య-
హనా భోజనం తరా్వత మళ్్ళ వాళ్ళ 
గదిలో దింపేస్్త నన్ ఆహా్వనం 
పల్కడు. 
నరహరి అననాటుట్ గానే వచి్చ 
వారిని తీసుకుపోయాడు. అకకిడ 
గుమ్మo దగ్గర అయిదుగురు 

అలులో డికిస్్త ను. అపు్పడు ఏవిధ-
మైన ఇబ్ంది ఉండదు. ఆ టి-
కెకిటూలో  అవీ ఈయనే కొంటాడు. 
న్కు టికెకిటులో కొనే పద్ధతులూ అవీ 
తెల్యవు.”
 అదీ జరిగంది. మాటలో 
మాటగా, లోపాయికరిగా పరాగ 
అత్తగారితో అంది. “మా న్ననాగా-
రు మా బాబాయిగారి వద్దనుంచి 
చేబదులుగా సొము్మ తీసుకొని  
చక్ పంపంచారు,” అని ఒక 
చిననా జ్ల్ తూటా వదిల్ంది.     
“ఓహూ! అలాగా? అననాదము్మ-
లమధ్య ఆ మాత్రం సుహృదా్-
వం లేకపోతే ఎలా? అమరికలో 
చదువుకొంటూనే ఉదో్యగాలు 
చేస్్త రుట కదా? మీరిద్దర్ సం-
పాదించుకొంటే ఆ డాలరలోతో 
ముందుగా మీ న్ననాగారి బదులు 
తీరే్చయిండి. ఈ ఏడు పంట 
సరిగా లేకపోయింది కన్, 
లేకపోతే న్ మామగారే టికెటులో  కొ-
నేస్వారు,“ అంది స్నుభూతిగా.
పరాగ ఆ రాత్రి మదన్ తో తను  
అత్తగారితో అననా మాటా, అత్తగారి 
సమాధానమూ ముదు్ద ముదు్ద గా 
చప్పంది. అసలు సంగతి అమ్మకి 
తెల్స్్త అగ్గ  గుగ్గలమౌతుంద-
ని, మదన్ ఆ మరానాడు తండ్రితో 
జరిగన సంగతి చపా్పడు. 
మాధవరావు నవు్వతూ, “బెంగ ప-
టుట్ కోకు. మీ అమ్మ న్ మామగారు 
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ఆడవాళ్్ళ నిలు్చన్నారు, “మా 
పరిచయాలు తరా్వత కన్, మీరు 
కొత్తగా వివాహమైన దంపతుల-
ని తెల్్సంది. పేరులో  చప్ప లోపల్కి 
రండి” అంది పంజ్బీ దుసు్త -
లోలో  ఉననా ఒకవిడ పరాగకి బొటుట్  
పడూ్త . మదన్ “ఈమ న్  పళ్్ళం 
పరాగ,“ అన్నాడు లౌక్యంగా. 
చిటుకు తెల్సి, “ఈయన న్  
మొగుడు మదన్,“ అంది పరాగ. 
“భారా్య భర ్తలనకుండా 
ఇదేమిటి?” అంటూ బ్గ్గన వే-
లేసుకోంది జీన్్స పా్యంటోలో  ఉననా 
మరొకమ! హాలోలో ంచి కొందరి 
మగగొంతుల నవు్వలు వినబడాడు -
యి. 
మదన్ ఠకుకిన సమాధానమి-
చా్చడు. “అకకిడ మన రాష్టంలో  
తెలుగు భాష చచి్చపోతోందన్, 
యిప్పటిక సంసకృతంతో కలుషి-
తమైన తెలుగు ఇపు్పడు ఇంగీలోషు 
భాషతో మరింత దిగజ్రి 
పోతోందన్, విదేశలలోని తెలు-
గువారు తెలుగుకు మంచిస్వ-
లు చేసు్త న్నారన్, మహా హడావుడి 
జరిగపోతోంది. అందుకనే 
అకకిడ నడిడు  విరిచి మా చేత 
పళి్ళలో అచ్చ తెలుగు పదాలు 
చాలా సందరా్లోలో  అనిపంచారు. 
అలవాటైెపోయింది. అందుకనే 
ఈమ న్ పళ్్ళం పరాగ, నేను 

మగుడు మదన్!” అన్నాడు. 
ఇద్దరికీ ప్రవేశనుమతి కల్గంది. 
ఆ విధంగా అమరికలో తొల్ 
పరిచయ సమే్మళనంలో గటెట్ -
కకిశరు. ఆ రాత్రి పరాగ, “మీరు 
భలేగా సమాధానం చపా్పరు!” 
అంది.  
‘ఏమనుకొన్నావ్? నేను మొగుడు 
మదన్, తెలుస్?” అన్నాడు 
గర్వంగా. 
‘ఆ పొగరణచడానికి ఎంతో కలం 
పటట్ దు!’ అనుకొంది పళ్్ళం 
పరాగ.
“అవునూ, ఇంతకలం అడగనే-
లేదు! మీ ఇంటిపేరు పళ్్ళం అని  
ఎలా వచి్చంది?”
“మా పతామహుడి తండ్రి అంటే 
మా ముతా్త త న్గరాజు గారు 
బ్రిటిష్ ఆరీ్మలో కలనాల్. ఇంటిపేరు 
పండలం. బ్రిటిష్ ఆరీ్మ ఆనవా-
యితిప్రకరం న్గరాజు పండలం  
కలనాల్ పండలం అయికూరు్చ-
న్నాడు. మా న్యనమ్మ అత్తగారు 
అంటే మా ముత్తవ్వ  మా ముతా్త -
తని కొంగున  కటిట్  పడవేసిందట. 
సమాజంలో కలనాల్ పండాలో ం 
అయి కూరు్చంది. అంతే, మా-
యింటిపేరు పండలం నుంచి 
పండాలో ం నుంచి పళలోం గా మారి-
పోయింది. మా యింటి ఆడప-
డుచులందర్ అతి్తంటోలో  అడుగు 

పటట్ గానే మా ముత్తవ్వలాగే .... “ 
“తెల్సిందిలే, చాలు..” అన్నాడు 
మదన్. 
నరహరికి అసలురహస్యం 
తెల్సిన్ కుటుంబ సమావేశ-
లోలో  వీరిని మదన్, పరాగ అని 
మాత్రమే పరిచయం చేస్వాడు. 
ఎవరైన్ కుతూహలంతో ఇంటి 
పేరలోడిగన్ మదన్ ‘మనువు’ అని 
చపే్పవాడు. పరాగని పుటిట్ ంటి 
పేరు అడిగన వారికి పాలుషి 
అని చపే్పది.  వాళ్్ళ ఇంటిపేరలోని 
పూరి ్తగా అబద్ధమాడలేదు కన్ 
మొగుడు, పళ్లో ల్కి పరా్యయ 
పదాలు చపే్ప వారంతే. 
తెలుగువారి సమావేశలోలో  పరాగ 
ఎపు్పడు పరాకున నోరు జ్రిపో-
తుందేమోనని మదన్ భయప-
డేవాడు. ఎందుకంటే  మగాడి 
కంఠంలో కలకూట విషం 
దాగన్, ఆడవారి గొంతులో ను-
వు్వగంజ కూడా న్నదు. ఏది  
ఏమైన్ అసి్తత్వపు కంతులు ప్ర-
సరించేవి పశి్చమాకశంలోనే కదా 
అననా భావన నేటి యువతలో 
పాతుకుపోవదానినా ఏమన్లో తె-
ల్యటలేలోదు.   ?
                  ***
హనమకొండ (వరంగల్)                                                     
2-11-2021
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వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II  92

నేరములు చేసి ఆవల నిబ్రముగ  

న్తిమతులుగ జలలోర నేత లగుచు!  

పేరు గలవారు జైలుకు పోరు సుమ్మ!

వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II  93

నేరములు మోయుచుండియు పోరు సల్ప 

బెయిలు చేజికికి నంతన హొయలు మీరి         

జైలు బయటకు నలలోరు జ్రుకొంద్రు   

వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II  94 

ముదు్ద ల్ల్కించు పసివారి మోములందు

చిరునగవు చూచినంతన చిత్తమలరు 

స్వచ్మైనటిట్  వననాల చందమటులో   

వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II  95

బాహుబల ముననాదని గర్వపడగ రాదు

తెల్వి లేని వటిట్  బల్మి కల్సిరాదు  

తెల్వి బల్మియు కూడిన తిరుగులేదు

వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II  96

న్టి వనరుల వృది్ధకి పాటుబడక

సరసమగు రీతి వినియోగ పరచకుననా 

భావి జీవన మలలో  దుర్రము కదె! 

వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II  97

విద్య వా్యపారముగ జసి విలువ గూల్్చ

వేలు కలబోసి కుంభకోణాలు చేసి

చటట్ మును ధికకిరించిన పటుట్  బడర! 

వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II  98

ఫలము న్శించు కర్మ నిష్ఫలము సుము్మ    

కర్మకరతృత్వ భావన కలుగకుండ

చేయు నిష్కిమకర్మము శ్రేయమిచు్చ   

వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II  99

విగ్రహంబ్ల పరిమాణ భేదమంచి  

పొందు ఫలముల విలువలు పోల్చరాదు    

భకి ్త మేరకు దకుకిను ఫలములపుడు    

వేదులాన్వయు పలుకు సమో్మదమొలుకు II  100

వేదులాన్వయు పలుకు -8
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పూరి జగన్నాధ స్్వమి  వైభవం

డా.పోచనపది్ద  వంకట మురళ్ కృష్ణ

                     పూరి జగన్నాధుని రధయాత్ర తెలుగువారికి అత్యంత 
ప్తి పాత్రమై నది.కని ఆ స్్వమికి సంబంధించిన పురాణగాధ 
సంపూర్ణంగా కొది్దమందికి మాత్రమే తెలుసు.   
                స్కిందపురాణాంతర్గతమైన జగన్నాధ కషుత్ర మాహాతా్త యానినా 
యధామూ లంగా, సరళ, వా్యవహారిక భాషలో అనువదించి మన 
పాఠకులకు ప్రతి నల అందిసు్త న్నాము.    చదవండి, చదివించి 
మోకషు నినా పొందండి.
                                                       -  సంపాదకురాలు

                                                               31 వ అధా్యయం

                                                          జైమిని ఋషి సంవాదంము

                                                              (ఇంద్రదు్యమనా సరసు్స)

ఇంద్రదు్యమునాడు వేయి అశ్వమేధ యాగాలు చేసినపు్పడు దానం చేయడానికి అనేకవేల గ్వులను తీసుకు 
వచా్చరు. ఆగ్వుల గటట్ లచే తొకకిబడి,పద్ద  గుంట ఏర్పడింది. వాటి మూత్రంచే పద్ద  సరసు్స ఏర్పడింది. ఆ 
ప్రదేశములో ఇపు్పడు ఇంద్రదు్యమనా సరసు్స ఉంది.ఈ సరసు్సలో స్నానం చేస్్త వేయి జన్మల పాపాలు నశిస్్త యి. 
సరసు్సలో స్నాన్నికి దిగ ఐదు స్రులో  మునగాల్. మూడుస్రులో  అఘమరషుణ మంత్రానినాజపంచాల్.”అశ్వ 
మేధయాగంచేసు్త ననాపు్పడుపుటిట్ నదాన్!పాపాలనుపోగొటుట్ దాన్!న్ పాపాలనుకూడా నశింప చేయి” అని 
మూడుస్రులో ప్రారి్ధంచాల్.మనసు్సలోనరసింహర్పంలో ఉననా విషు్ణ మూరి ్తని తలచుకోవాల్.నర అనగా 
న్రు అని అర్ధం. ఆ న్టిలోమొదటనడిచినవాడుఅగుటవలన విషు్ణ మూరి ్తకి న్రాయణుడు అని పేరు 
వచి్చంది. అందువలన న్టిలో ఉననాపు్పడు న్రాయణుని స్మరించాల్.  ( 1 - 11)
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 ఈ సరసు్స తీరంలో దేవతలకు, పతరులకు తర్పణాలు ఇవా్వల్.అకకిడే ఉననాశివుని, 
నరసింహమూరి ్తనిన్రాయణుని దరి్శంచుకోవాల్.నరసింహుని అధర్వ మంత్రంతొ అరి్చంచాల్. న్రదుడు 
ఈ మంత్రంతో నరసింహుని ప్రతిషిఠా ంచాడు.బ్రహ్మ దారుమయ ర్పానినా ప్రతిషిఠా ంచాడు.ఎర్రని పూవులతో 
స్్వమిని అరి్చంచాల్. చందనం,కర్్పరం స్్వమి శరీరానికి రాయాల్.పాయస్నినా ప్రస్దంగా సమరి్పంచాల్.
స్్వమికి నమసకిరించాల్. ఈ విధంగా నరసింహుని అరి్చంచిన వారికి కోరిన కోరికలు తీరుతాయి   (12- 21 )

         పంచతీరథా విధానంలో ఐదురోజులు స్్వమిని అరి్చస్్త పునర్జన్మ ఉండదు.పూరి్ణమ తిధిరోజున ఉదయానేనా 
స్నానం చేసి,ఇంద్రియ నిగ్రహం కలవాడై,విషు్ణ భకి ్త పరాయణుడై,ఐదురోజులు స్్వమిని పూజించాల్.

        తరువాత భవనంలో మంచంపై ఉననా శ్రీకృష్ణ బలరామ,సుభద్రలను దరి్శంచుకోవాల్. అకకిడే ఉననా 
బావినుండి న్రు తీసుకువచి్చ,స్్వమికి స్నానం చేయించాల్. జ్యష్ఠా నక్షత్రం ఉననాపు్పడు స్్వమిని చూస్్త 
పునర్జన్మ ఉండదు. ( 22 - 27)

      యాత్రలు చేస్వారు ఈ నియమాలు పాటించాల్. చతుర్దశి రోజున స్్వమికిమంచచేయించాల్.దానికి 
తేని పూయాల్.లేదారాతితోనుచేయించవచు్చ.ఆమంచను,చలలోని గాల్ వీచు ప్రదేశంలో,ఎతెతైన ప్రదేశంలో 
ఏరా్పటు చేయాల్. దేవతలు చూడడానికి వీలుగా ఏరా్పటు చేయాల్.బ్రహా్మది దేవతలందరు స్్వమి స్నాన్నినా 
చూడడానికి వస్్త రు.మణులతో కూడిన తోరణాలు కటాట్ ల్.సుగంధ జలాలు ఏరా్పటు చేయాల్. దకిషుణ 
దికుకిలో నూతినుండి తెచి్చన న్టితో నిండిన బంగారు కుండలు ఉంచాల్.పవమాన మంత్రానినా చదువుతూ 
కుండలలో న్రు నింపాల్.చతుర్దశి అర్ధరాత్రికిఈపనులు పూర ్తవా్వల్.            బలరామునితో ఉననా స్్వమిని 
నిమ్మదిగా అకకిడకు తీసుకు రావాల్.చామరాలు వీసూ్త  ఉండాల్. ఇదివరకు రాసిన మైపూతలు అలాగే 
ఉంచి,తిరిగ గంధం రాయాల్.విగ్రహాలకు ఏదైెన్ ప్రమాదం కలుగుతే రాజ్్యనికి,రాజుకి హానికలుగుతుంది.
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విగ్రహాలకు హాని కల్గంచినచో, వారి 
కుటుంబాలకు హాని కలుగుతుంది. ఈ దారు 
మూరు్త లను నిందించునవారు, అనుమానించిన 
వారు, న్సి్తకులు,నరకనినా పొందుతారు.28-46

         ప్రతిమలు తయారుచేసిన వృకషు నినా ఎవరు 
పంచలేదు.మన్వంతరాలలో ఈ విగ్రహాలకు 
ప్రతికృతి చేయబడి ఉంది.మానవులు స్్వమిని 
స్విసూ్త నే ఉన్నారు.స్్వరోచిష మన్వంతరంలో 
స్్వమి ఇకకిడ వల్స్డు.దా్వపర యుగంలో 
కృష్్ణ రు్జ నులు ఇకకిడకు వచి్చ స్్వమిని స్విసూ్త , 
మూడురోజులు ఉన్నారు. తరువాత దా్వరకకు 
వళిలోపోయారు.

     స్్వమి వివిధ యుగాలలో వేరువేరు అవతారాలు 
ధరించారు.ధర్మసంస్థా పనకోసం అవతారానినా 
ఎతి్త,తిరిగ స్వస్థా న్నికి చేరుకుంటాడు.
స్్వమి ఇచట దారుమయ ర్పంలో బ్రహ్మకు 
ది్వతీయపరార్ధంముగస్వరకు భూలోకంలో 
ఉంటారు.ఎంత భకి ్తతో స్్వమినికోలుస్్త అంత 
ఫల్తానినా ఇస్్త రు.కనుక స్్వమిని భకి ్తతో 
కొల్చి సుభద్ర,బలరాములను మంచ దగ్గరకు 
తీసుకురావాల్.

              గొడుగులు పటిట్ , ధూపాలు వేసూ్త , చామరాలు వీసూ్త ,వివిధ వాయిదా్యలు మోగుచుండగా స్్వమిని 
తీసుకు రావాల్.దీపాలు వలుగుతూ ఉండాల్.  స్్వమి విగ్రహంపై కప్ప  ఉంచిన వస్్రా నినా తీసివేయాల్.
అకకిడ ఉననా దేవతలు జయజయ ధా్వన్లు చేస్రు.ఈ విధంగా స్్వమిని జ్యషట్  స్నాన్నికి బ్రాహ్మణులు 
రాత్రి మంచ దగ్గరకు తీసుకు వచా్చరు.ఆకశంలో దేవతలు స్్వమిని చూడాలని తొందర పడుతున్నారు.
స్్వమిని,ఇతర విగ్రహాలను, మంచపై ఉంచి వస్్రా నినా కపా్పల్. ముఖం కనబడుతూ ఉండాల్.యధావిధిగా 
స్్వమిని అరి్చంచాల్. నైవేద్యం పటట్ కూడదు.జ్యష్ఠా  మంత్రంతో, సముద్ర జలాలతో,సుగంధ జలాలతో 
స్్వమికి అభిషేకం చేయాల్.స్్వమి స్నానం చూసిన వారికి పునర్జన్మ ఉండదు.పాపాలు నశిస్్త యి. న్టి 
ప్రమాదాలు జరగవు.        ( 28 -74 )

          స్్వమి జ్యషఠా  స్నాన్నినా చూసినవారు ప్రాయశి్త్తం చేసుకోవలసిన పని లేదు.ఈ సమయంలో జపము 
దానము, యజఞాముచేసినటలో యినకోటిరటులో  ఫల్తం కలుగుతుంది.మనసు్సకి ఆనందం కలుగుతుంది. 
బ్రాహ్మణులకి దానం,దకిషుణ, భోజనం పటాట్ ల్.దీనులకి, అన్ధలకి,అననాదానం చేయాల్.

         స్్వమి స్నానం చూసిన వారికి అపమృతు్యవు ఉండదు.రోగాలు పోతాయి.సంతానం కలుగుతుంది. 
ధనం లభిసు్త ంది.అనినా తీరాథా లలో స్నానం చేసినఫల్తం  కలుగుతుంది.

                 స్కిందపురాణంలోని,వైష్ణవఖండంలో, పురుషోత్తమ కషుత్ర మాహాత్మయాంలోని జైమిని-ఋషి 
సంవాదం అను ముఫై ఒకటవ అధా్యయం సమాప్తం
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వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు

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

                                                                ముందు మాట 

నేను ఈ  వా్యస్లు రాయడానికి ప్రేరణ కరణం ఒక విమాన ప్రయాణం. భారత దేశం వళ్తూ, శేన్ 
ప్రాని్ససోకి లో  ఉదయం 8 గంటలకి బయలుదేరి, నూ అర్కి చేరునేసరికి స్యంత్రం అయిదు 
అయింది. పరుగుబాట మీదకి దిగడానికి విమానం సంసిద్ధం అవుతూ ఉండగా, “మనం దిగబోయ్ 
పరుగుబాట మీద మరొక విమానం ఉంది. కంట్రోలు  టవర్ లో ప్రజలు నిద్రపోతుననాటులో  ఉన్నారు. మరో 
చుటుట్  తిరిగ వస్్త ను. అరగంట స్పు ఓపక పటట్ ండి,”  అని చోదకుడు విమానం జోరు పంచుతూ 
పైకి లేచేసరికి ఇహ చేస్ది ఏమీ లేకపోవడంతో  న్ కురీ్చకి ఎదురుగా  ఉననా టి.వి. లో ఏదైెన్ “ఇరవై 
నిమిష్ల కర్యక్రమం” చూదా్ద మని వతకడం ఉపక్రమించేను. “అపస్వరం అనే ఏపల్ పండు కథ” 
ట. పదిహేను నిముష్లు ట. చూడడం మొదలు పటేట్ ను.   
పురాతన గ్రీసు దేశపు కథ. ఇంతకు పూర్వం నేనపు్పడూ ఈ కథ గురించి వినలేదు. ఆసకి ్తతో చూస్ను. 
గమ్యం చేరుకోగానే గూగుల్ లో వతికను. చాల ప్రాచుర్యం ఉననా కథ. మా అమా్మయిని అడిగతే, 
“చిననాపు్పడు హైెసూకిల్ లో చదివేను” అని చప్పంది. నేను పుస్తకల పురుగుని అయిన్ ఈ  కథ న్ 
కళ్ళ పడడానికి ఎనభై ఏళ్్ళ పటిట్ ందంటే ఈ  కథని వినని వాళ్్ళ ఇంక ఎంతమంది ఉంటారో అని-
పంచింది. ఈ కథ గురించి పరిశోధన చేసూ్త  ఉంటే ఆసకి ్తకరమైన అంశలు ఎనోనా తెలుసుకున్నాను. 
వాటనినాటిని క్రోడీకరించి వా్యస్లుగా రాస్ను. 
ఇకకిడ ఉటంకించిన అంశలనినాటిన్ కవలం ఒక నఖచిత్రంలా స్పరి్శంచిన్ ఇది  పద్ద  గ్రంథం 
అవుతుంది. అందుకని కొనినా ముఖ్యమైన అంశలని మాత్రమే ముచ్చటించేను. 
                                                                                                                వేమూరి వేంకటేశ్వరరావు 
                                                                                                                   పలో జంటన్, కల్ఫోరినాయా 

గ్రీసు దేశపు పురాణ గాథలు
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12. ఆరట్మీస్, ఒరాయనలో  ప్రేమ గాథ  

            గ్రీకు పురాణాలలో ఆరట్మీస్ 

(Artemis), ఒరాయన్ (Orion) ల  

ప్రేమ గాథ రకరకల మూలాలలో 

రకరకలుగా - చిననాచిననా తేడాలతో 

- కనిపసు్త ంది. అపాలో యొకకి 

కవల సహోదరి ఆరట్మీస్. ఈమ 

మృగయావినోదాలకి అధిపతినా.  

పసితనం నుండి ఈమకి వేటాడం 

మీద అభిమానం మండుగా 

ఉండేది. అందుకని ఆరేకిడియాలో 

ఉననా కొండలలోను, కోనలలోను 

వేటాడుతూ, క్ంగొత్త అనుభవా-

లని అనే్వషిసూ్త  తిరుగాడడానికి 

ఇషట్ పడుతూ ఉండేది. తండ్రి జూస్ 

అమ అభిలాషలని ప్రోత్సహించే-

వాడు. ఆమ రక్షణ కోసం ఆమకి 

ఏడుగురు వనదేవతల (nymphs)

ని చల్కతె్తలుగా నియమించేడు. 

ఈమకి పేన్ (Pan) రండు వేట కు-

కకిలని కనుకగా ఇచే్చడు. (ఈ పేన్ 

నడుం దిగువ భాగం గొర్రె ఆకరం-

లోనూ, ఎగువ భాగం మనిషి ఆక-

రంలోనూ ఉండే ఒక వనదేవుడు; 

అడవులలోను గడిడు  మైదాన్లలో-

ను గొర్రెలని కసుకుంటూ, పలలోన-

గ్రోవి ఊదుకుంటూ తిరుగాడుతూ 

ఉంటాడు. ఇతను మధా్యహనాం 

వేళ కునుకు తీసు్త ననా సమయంలో 

ఎవరైన్ అకస్్మతు్త గా లేపతే తు-

ళి్ళపడి లేచి పడ బొబ్ పడతాడు. 

ఆ శబా్ద నికి భయపడి అతని గొర్రెలు 

చిందరవందరగా చలాలో చదరు 

అయిపోతాయి. ఈ సంఘటనని 

పురసకిరించుకుని  అకస్్మతు్త గా 

భయపడే సందరా్నినా వరి్ణంచడా-

నికి ఇంగీలోషులో “పేనిక్”  (panic ) 

అననా మాట పుటిట్ ంది.) ఒంటి కనునా  

సైెకలో ప్్స ఈమకి వండితో చేసిన వి-

లలోము్మలని బహూకరించేడు. వీటితో 

నిత్య స్ధన చేసిన  ఆరట్మిస్ ప్రతిభ 

అతి త్వరలోనే అపాలోతో సరితూగ-

డం మొదలయింది. 

ఆరట్మీస్ అహోరాత్రాలు వేటలో 

మళ్కువలు నేరు్చకుంటూ, 

నేరి్చన వాటికి పదును పడుతూ, 

ఏకంతంగా రోజులతరబడి గడి-

పేస్ది. ఆమ ఏకంతానికి భంగం 

కల్గతే ఆమకి ఎకకిడ కోపం 

వసు్త ందో అని మానవులు ఆమకి 

దూరంగా ఉండేవారు. అడవుల-

లో ఏకంతంగా ఆమ వేటాడుతూ 

ఉంటే వనదేవతలైన ఆమ చల్క-

తె్తలు కరింతలు కొడుతూ ఆడుకు-

నేవారు! 

ఒకన్డు ఆరట్మీస్  ఒక జలాశ-

యంలో జలకలాడుతూ ఉననా 

సమయంలో ఆకెట్యోన్ అనే 

మానవుడు అటువైపు వళ్ళడం 

తటసిథాంచింది. అతను ఇదివరలో 

ఆరట్మిస్ అందచందాల గురించి 
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విని ఉన్నాడు కన్, ఆమ ఇంత 

అందంగా ఉంటుందని కలలోనై-

న్ ఊహించలేదు. ఆమని చూసూ్త , 

నిరి్వణు్ణ డై  స్థా ణువులా ఉండిపోయ్-

డు. 

కొలనులో జలకలాడుతూననా ఆరట్-

మీస్  తన వైపే రప్ప వాల్చకుం-

డా చూసూ్త ననా ఆకెట్యోన్ ని చూసి 

ఉగ్రురాలు అయింది. చేతితో న్ళ్లో  

తీసుకుని అతని వైపు వదజల్లో ంది. 

ఆ న్టి బ్ందువులు అతని శరీరానినా 

తాక సరికి అతను ఒక దుప్పగా మా-

రిపోయ్డు. అపు్పడు ఆరట్మీస్  బ్-

గ్గరగా ఒక ఊళ వేస్సరికి ఆమ వేట 

కుకకిలు రండూ పరుగు పరుగున 

వచి్చ, ఆ దుప్పని చీల్్చ చండాడి 

చంపేస్యి. 

దయన్య పరిసిథాతులలో ఆకెట్యో-

న్ ఎదురుకిననా దారుణ మరణ వార ్త 

ఆ అడవిలో దావానలంలా వా్య-

పంచింది. అందర్  ఆరట్మీస్ ని 

కననాతి్త చూడడానిక భయపడేవారు; 

ఒకకి ఒరాయన్ తప్ప.  ఒరాయన్ 

తండ్రి పోసైెడన్, తల్లో  యురియెల్ 

(Euryale) అనే మానవ స్త్రీ. 

ఒరాయన్ భూలోక సుందరుడు 

అని పేరు పొందేడు; ఒకరికి 

భయపడే రకం కదు. ఒరాయన్ 

కి ఆ అడవిలో వేటాడుతూ 

తిరగడం అంటే బహు ప్తి. అంతే 

కదు; ఒరాయన్ వనకన్య మరోపీ 

(Merope) ని ప్రేమించేడు. ఆమ 

ఎకకిడ ఉంటే అతను అకకిడే తిరు-

గాడేవాడు. అయిన్ భయం వలోలో , 

భకి ్త వలోలో , మరా్యద కొరకో ఎలలో-

పు్పడూ ఆరట్మీస్  కి దూరంగానే 

ఉండేవాడు. 

ఒక న్డు బృహత్ లుబ్ధకం (Canis 

Major), లఘు లుబ్ధకం (Canis 

Minor) అనే పేరులో  గల తన కు-

కకిలని వంటేసుకుని ఒరాయన్ 

వేటాడుతున్నాడు. అకస్్మతు్త గా 

ఎదురుగా ఉననా తుప్పలలో తెలలోగా 

ఉననాది ఏదో కదిల్ంది. అది ఏదో 

అపుర్పమైన పకిషు మూక అయి 

ఉంటుందని ఊహించి చాటుమా-

టున పొంచి మదలడం మొదలు 

పటేట్ డు, ఒరాయన్. అతను సమీ-

పంచేసరికి ఆ తెలలోగా ఉననాది 

మరుపులా పరుగు తీసింది. స్వ-

ధానంగా చూస్సరికి అవి పకుషు లు 

కవు, ఆ కదిలేవి తెలలోటి ఉడుపుల-

తో ఉననా ఏడుగురు వనకన్యలు అని 

తేల్ంది. 

ఒరాయన్ వారిని వంబడించేడు.  
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వనకన్యల గుంపు వాయువేగంతో 

ముందుకు పొతోంది.  ఒరాయన్ 

వేగంలో వారిని ఏమాత్రం తీసిపో-

లేదు. పైగా ఒరాయన్ బలశల్. 

పరుగున వచి్చ ఒరాయన్ మరోపీ 

కొంగు పటుట్ కున్నాడో లేదో ఆమ 

కెవు్వన కక వేసింది. ఆ కక ఆరట్మీస్  

విననాది. విననా వంటనే ఆరట్మీస్   ఆ 

ఏడుగురు వనకన్యలని ఏడు తెలలోటి 

పావురాలుగా మారే్చసింది.  అవి 

రివు్వన ఆకశపు లోతులోలో కి ఎగ-

రిపోయాయి. అలా ఆ పావురాలు 

వినువీధి లోకి ఎగరిపోతూ ఉంటే 

ఆరట్మీస్  తన తండ్రి జూస్ ని పలచి 

ఆ వనకన్యలకి ఏ హాని జరగ-

కుండా చూడమని ప్రారి్ధంచింది. 

అపు్పడు జూస్ ఆ ఏడుగురు వన-

కన్యలని ఏడు నక్షత్రాలుగా మారే్చసి 

ఆకశంలో శశ్వతంగా ఉండిపొ-

మ్మని చపే్పడు. ఆ ఏడు నక్షత్రాలనే 

పలో య్డ్్స  (Pleiades) లేదా Seven 

Sisters అని అంటారు. (ఇవే వృ-

షభరాసిలో కృతి్తకలు అననా పేరుతో 

కనిపంచే  నక్షత్రాలు. ఇప్పటోలో  ఆరే  

కనిపసు్త న్నాయి!) 

ఈ అలజడికి కరణం ఏమిటా అని 

ఆరట్మీస్  ఇటూ, అటూ చూస్సరికి 

ఎదురుగా ఒరాయన్ కనిపంచేడు. 

అతని అందం, అతని వర్చసు్స, 

అతని వేగం ఆరట్మీస్  ని అపరి-

మితంగా ఆకరిషుంచేయి. అప్రయ-

తనాంగానే ఇద్దర్ కలసి వేటాడడం 

మొదలు పటేట్ రు. ఒకరితో మరొకరు 

పోటీలు పడుతూ వేటాడేవారు. 

చీకటి పడడు  తరువాత నగడి  దగ్గర 

చల్ కగుతూ, కబ్రులో  చపు్పకుంటూ 

కలకషుపం చేస్వారు. వారి నవు్వల 

సవ్వడితో ఆ అడవి ప్రతిధ్వనించేది. 

శుకలో పక్ష చంద్రుడిలా పరుగుతూననా 

వీరి స్నాహం అపాలోకి నచ్చలేదు.  “ 

కవలం ఒక మానవమాత్రుడిని ఎలా 

ప్రేమించగలుగుతున్నావ్?” అని ని-

లదీశడు. 

“మానవుడైతేనేం? ఒరాయన్ 

బలశల్, ధైర్యవంతుడు,” అని ఆరట్-
మీస్  ఎదురు తిరిగ సమాధానం 

ఇచే్చసరికి అపాలో  అహం దెబ్ 

తింది. తన సోదరి సమీకరణం 
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నుండి ఒరాయన్ ని ఎలాగైెన్ 

తప్పంచాలని అపాలో  ఒక కృత ని-

శ్చయానికి వచే్చడు. 

ఒక రాత్రి!  ఒక మండ్రగబ్ -   నలలోని 

పద్ద  తేలు -  ఒరాయన్ మీదకి 

వసో్త ంది. ఒరాయన్ దానిని ఎదు-

రుకిని చంపడానికి శతధా ప్రయతనాం 

చేసు్త న్నాడు. అయిన్ అతని కృషి 

సఫలం కవటం లేదు. ఒరాయన్ 

అంతటి ధీరుడు కవలం ఒక నలలో  

తేలుని ఎదురుకిని చంపలేకపోతు-

న్నాడు. ఒరాయన్ కి ముచ్చమట-

లు పోసు్త న్నాయి. తేలు మీదమీదకి 

వచి్చ అతని వక్షసథాలం మీద కటు 

వయ్యడానికి కొండిని పైకి ఎతి్తంది. 

ఒరాయన్ ఒకకి పడ బొబ్ పటేట్ డు. 

అతని ఒళ్ళంతా శే్వదావృతం అయి-

పోయింది. మలకువ వచి్చంది. 

అదంతా నిద్రలో వచి్చన ఒక పీడ 

కల అని గ్రహించి సిథామిత పడాడు డు. 

నిద్ర లోంచి తేరుకుందామని, 

బయటికి, చలలో  గాల్లోకి వచా్చడు. 

ఎదురుగా నలలోటి మండ్రగబ్! 

కలలో కనిపంచినదే! ఒరాయన్ ఆ 

తేలుతో హోరాహోరీ పోరాడేడు. చి-

టట్ చివరికి ఆ తేలు వేసిన కటుకి 

ఒరాయన్ మరణంచేడు. 

ఒరాయన్ మరణం ఆరట్మీస్  ని 

కృంగదీసింది. ఒరాయన్  ప్రాణాలు 

తీసిన తేలు ఇంక అకకిడే ఉంది. 

ఆరట్మీస్  కోపంతో ఆ తేలుని పటుట్ -

కుని రివు్వన ఆకశంలోకి విసిరేసిం-

ది. అదే ఇపు్పడు మనకి ఆకశంలో 

కనిపంచే వృశి్చక రాసి. ఈ తేలు 

గుండకి సమీపంలో కనిపంచే 

నక్షత్రమే జ్యషఠా  (Antares). అటు 

తరువాత రాసి చక్రంలో, వృశి్చక 

రాసికి బహుదూరంలో ఉండేలా, 

అతిశయించిన ప్రేమతో ఒరాయన్ 

పారిథావ దేహానినా, అతని వేట కు-

కకిలని, ఆరట్మీస్  నక్షత్రాల 

ర్పంలో అమరి్చంది. అందుకనే 

ఒరాయన్ నక్షత్ర కూటమి తూరు్పన 

ఉదయించే వేళకి వృశి్చక రాసి 

పడమట అస్తమిసు్త ంది. 

ఇప్పటికీ తలతి్త చూస్్త ఆకశంలో 

తేల్కగా పోలు్చకోగల్గే నక్ష-

త్ర రాసి ఒరాయన్! దీనినే మనం 

మృగవా్యధుడు అని భారతీయ 

భాషలలో అంటాం. చీకటి రాత్రి 

పశి్చమ ఆకశం వైపు చూస్్త కొ-

ట్ట్ చి్చనటులో  దగ్గరదగ్గరగా మూడు 

చుకకిలు వరసగా కనిపస్్త యి. 

వీటిని వేటగాడి నడుం చుటూట్  

ఉననా పటకలా ఊహించుకుంటే 

ఆ పటక నుండి కిందకి కని, కుడి 

పకకికి కని మరి రండు చుకకిలు 

కనిపస్్త యి; అవి మృగవా్యధుడి 

కళ్లో . ఎడమ మోకల్ దగ్గర ఉననా 

నక్షత్రం పేరు రైజల్  (Rigel, వృ-

త్రపాద నక్షత్రం). పటక నుండి 

పైకి చూస్్త  రండు బాహుమూలా-

లు, వాటి మీద తలకయ ఉండ-

వలసిన చోట మరొక తార కనబ-

డతాయి. కుడి చంక దగ్గర ఎర్రగా 

కనిపంచే నక్షత్రం పేరు బీటిల్^జూస్ 

(Betelgeuse, ఆరా్ధరా  నక్షత్రం).  బాగా 

ముందుకి చాపన ఎడం చేతిలో 

విలులో , పైకి ఎతి్తన  కుడి చేతిలో 

రండు బాణాలు (లేదా, ఒక దుడుడు  

కర్ర) కూడ చూడవచు్చ. 

బొమ్మ. వినువీధిలో ఒరాయన్ (వి-

కీపీడియా సౌజన్యంతో) 

మృగవా్యధుడు పాదాల దిగువన, 

కసింత వనకగా Canis Major 

(పద్ద  కుకకి) లేదా  బృహత్ లుబ్ధకం 

ఉంటుంది. ఇది  ఉత్తరాకశంలో 

మరొక నక్షత్ర రాశి; మృగవా్యధుడు-

కి ఆగేనాయంగా ఉననా ఈ రాశిలోనే 

మన ఆకశంలో కనిపంచే అత్యంత 

ప్రకశమానమైన సిరియస్ (Sirius, 

మృగశిర)  నక్షత్రం ఉంది. 

అమరిక 1960 దశకంలో చంద్రుడి 

మీద కలు మోపడానికి చేసిన ప్ర-

యతానానికి “అపాలో” అని పేరు 

పటేట్ రననా సంగతి అందరికీ తెల్-

సినదే. ఇపు్పడు మళ్లో  రాబోయ్ 

దశకంలో చంద్రుడి మీద రండోస్రి 

కలు మోపడానికి చేసూ్త ననా ప్రయ-

తానానికి ఆరట్మీస్  అననా పేరు, ఈ 

ప్రయతనాంలో వాడబోయ్ నభోనౌక 

పేరు ఒరాయన్ అని గమనిస్్త 

గ్రీకు సంసకృతి సైెను్స ని ఎంతగా 

ప్రభావితం చేసూ్త ందో అవగతం 

అవుతుంది!
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కొత్త  రామానందం                                                                 

     సప్త మోక్ష నగరాలు  

   జీవితం ---- ముఖ్యంగా మానవ జీవితం గొప్పది. అమూల్య మైనది. ఆధా్యతి్మక లో చపా్పలంటే 
దురలోభమైనది. కవలం లౌకిక జీవితానినా ఆరాధించే వారి సంగతి పకకినుంచితే భగవంతుడే పర-
మావధిగా ఆయనను పొందేందుక మానవ జీవితం అనే సపృహ కల్గ, ఆ గమా్యనిక దృఢ చిత్తంతో 
సమాయతమైన వారికి జీవితం అపుర్పమై నది. మానవ జన్మ ఓ దివ్య వరంగా లభించింది. దీనిని 
దురి్వనియోగం చేసుకోకూడదంటారు మన పద్దలు. జ్ఞా నం లేకుండా ముకి ్త లకి ్త భించదు. అందుక 
మహాపుఋషులను ఆశ్రయించి, ఆత్మ --పరమాత్మ జ్ఞా నం పొందాల్. ధరా్మర్ధ  కమమోకషు నినా విడిచి 
మధ్య ఉననా అర్ధ  కమాల వంట నేటి మనిషి పరుగులు చేసు్త  న్నారు. పరమాత్మ పటలో  చిత్తం అంటే 
మనసును లగనాం చేయాల్. మన మనసు ప్రవర ్తనను నిరోధించడమే యోగం.
 ఎనినా ఒడుడుకులు ఎదురైన్ పదిలంగా బతకలని ప్రతి జీవి తాపత్రయపడుతుంది. అందులో ప్ర-
మాదరహితంగా, ప్రమోద భరితంగా స్గాలనే కంక్ష అంతరీలోనమై ఉంటుంది. జటిల సమస్యలు 
ఎదురైనపు్పడు ఏమైన్ మహిమాని్వత శకి ్త తనకు సహకరించాలని ఆశించడం సహజం. భగవంతుని 
అనుగ్రహం పొంది, సమస్యలను అధిగమించగల శకి ్త పొందాలనే ప్రయతనామే --- భకి ్త మార్గం.  భగ-
వంతుడు అపార కరుణా సముద్రుడు. దయాళ్డు. ఆయన మానవునికి సదు్ది్దనిచి్చ సన్్మర్గంలో 
నడిపస్్త డు. అందరికీ ప్రేరణ ఇస్్త డు. ఆయన ప్రేరణ జగతి జ్గృతికి ఆధారం. భవ బంధాలనుం-
డి విముకి ్త చేయడానికి ఎననానోనా మారా్గ లు చూపాడు. ఎనోనా దివ్య ధామాలను సృషిట్ ంచాడు.  వేదాలు 
పుటిట్ న ఈ పవిత్ర భూమిపై ముకి ్త ధామాలుగా సప్త నగరాలు ఉన్నాయి. అందు పరమాత్మ అనేక అనేక 
అవతారాలుగా ఉద్వించి దుషట్  శిక్షణలు గావించి తన మహిమలతో కృపాదృషిట్ తో కపాడుతున్నాడు, 
మరియు నూతనోతా్సహానినా నింపుతున్నాడు.. "అయోధా్య, మధురా మాయా, కశీ కంచి అవంతికపురి 
దా్వరవతి చైవ సపతైతే మోక్ష దాయక" భారత దేశంలో అనేక దివ్య కషుత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే సప్త మోక్ష 
నగరాలు మోక్ష ధామాలుగా ప్రసిది్ద  గాంచి మనందరకూ సుఖ శంతులు, విజయ కంతులు ప్రస్దిసు్త  
న్నాయి. అందువలలో  మనకు ఆధా్యతి్మక చైతన్యం విరాజమానమై దైెవం పటలో  భకి ్త ప్రపకి ్త తు్త లు పరిగ 
ఆత్మ విచారణ చేయగలుగుతున్నాము. ధర్మ బద్దమైన జీవన్నినా ఎంపక చేసుకుని పుణ్య కషుత్రాలను 
సందరి్శసూ్త  ముకి ్త కోసం ప్రయతినాంచడం మన ధ్్యయంగా చేసుకోవాల్. ముఖ్యంగా జీవిత కలంలో 
సప్త మోక్ష ధామాలను దరి్శంచి పున్తులమవా్వల్. భగవంతుడు భకు్త ని నుండి కోరుకునేది కూడా అదే.
 ఆస్తు హిమాలయ పర్యంతం వా్యపంచిన మన భారతావనిలో ఎనోనా జ్తులు, తెగల ప్రజలు, భాషలు
ఉన్నా మొత్తం జ్తినంతటిన్ సమైక్య పరచి ముందుకు నడిపసో్త ంది మన సన్తన సంసకృతి. అటిట్  
సంసకృతికి ప్రతిర్పాలు మన పుణ్య కషుత్రాలు, తీరాథా లు. వాటిలో అన్దికలం నుంచి విఖా్యతి చంది
భకు్త లకు మోక్షదాయికలుగా ఏడు పుణ్య కషుత్రాలు అత్యంత ప్రాముఖ్యత పొందాయి.
 అవి అయోధ్య, మధుర, మాయ (నేటి హరిద్వార్), కాశీ, కంచి, అవంత్క(నేటి 
ఉజ్జయిని) మరియు ద్వారక.
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 సప్త మోక్ష నగరాలు - 5

 కంచి కషుత్రం

 కంచి కషుత్రం సప్త మోక్ష నగరాలు లో 

ఒకటిగా విరాజిలులో తుననాది. అంతే 

కదు శివుని రండు కళ్ళలోలో  ఒకటి 

కశీ, మరొకటి కంచి కషుత్రం అని బ్ర-

హా్మండ పురాణంలో పేరొకినబడిం-

ది. శవైులకు, వైష్ణవులకు, జైనులకు 

మరియు బౌద్ధ మతసుథా లకు ఈ 

పుణ్య కషుత్రం వేల సంవత్సరముల 

నుండి వారి వారి యాత్రాసథాల్గా పరి-

గణంపబడుతుననాది. పూర్వం ఈ 

కషుత్రానినా విదా్య కంద్రంగా ర్పుదిదా్ద -

రు. కంచిని తమిళ్లు కంచి లేక 

కంచీపురం గా పలుకుతారు. 

అయితే తెలుగువారు 'కంచి' అనే 

పలుసు్త ంటారు.  

        తమిళంలో 'కషట్ ం' అంటే 

ప్రదేశం, దేవాలయం, పవిత్రమైన 

సథాలం అనే అరా్ధ లున్నాయి. 'కమ 

కషట్ ం' లో కంచి వృక్షం పుణ్య వృక్షం 

గా  ప్రసిది్ధ పొందింది. పాలార్ 

నదీ తీర ప్రాంతంలో ఈ వృకషు లు 

చాలా ఎకుకివ ఉననాందున పేరు 

'కంచి' అనే పేరు సిథారపడిందం-

టారు. కంచి అనేది ఆభరణం, 

నడుమ భాగంలో ధరించే వడాడు ణం 

అనియూ, భూమండలానికి కంద్ర 

స్థా నం అయినందున ఈ ప్రాంతానికి 

కంచి అనే పావన న్మం వచి్చం-

దంటారు.   ఒకపు్పడు ఈ పుణ్యసథాల్-

లో 1008 దేవాలయాలు ఉండేవట. 

వీటిలో కొనినాంటిని మనం దరి్శం-

చుకోవచు్చను. కంచిని ప్రధానంగా 

రండుగా విభజించి, ఒక భాగానినా 

శివ కంచి గాను, రండవ భాగానినా 

విషు్ణ  కంచి గాను  పలుసు్త ంటారు. 

ఇచ్చట ఆలయాలు దరి్శంచడానికి 

ఆటోలు లభ్యమవుతాయి. 

      కధ కంచికి మనమింటికి అనే 

స్మత కంచి నగర ప్రాముఖ్యత 

వలన ఏర్పడింది. మరింత మోక్ష 

నగరంగా కీరి ్తని పొందింది. కంచిలో 

జని్మంచిన్, కంచిని దరి్శంచిన్ 

మోక్షం వసు్త ందనే నమ్మకం కూడా 

ఉంది. కంచీ పురం జరుటకు 

తిరుపతి నుండి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని 

జిలాలో ల నుండి ప్రయాణ సౌకరా్య-

లున్నాయి. జీవితంలో ఒకస్రైన్ 

దరి్శంచవలసిన కషుత్రం ఇది. నిత్యం 

వేలాదిమంది భకు్త లు దరి్శంచుకుని 

పున్తులవుతారు. వాణజ్య పరంగా 

కంచి పటట్ ణం పటుట్  చీరలకు చాలా 

ప్రసిది్ధ. పళిలో  ముహూర ్తం పటట్ -

గానే వధువు తరపు వారు చీరలు 

కొనుటకు కంచి వసూ్త  ఉంటారు. 

ఇకకిడ బస చేయుటకు సత్రములు,  

లాడీ్జలు చాలా ఉన్నాయి. తమిళ 

స్ంప్రదాయ శఖాహార భోజనం 

లభిసు్త ంది. 

కమాకిషు దేవి ఆలయం: ఇకకిడ బస్ 

స్ట్ ండ్ కు, శివకంచి ఏకంబరేశ్వర 

ఆలయానికి మధ్యలో విశలమైన 

ఆవరణలో అనేక ఉపాలయాల-

తో అత్యంత సుందరంగా శిల్ప కళ్ 

వైభవంతో మండపాలతో, తీరాథా ల-

తో కమాకిషు దేవి ఉననా ఆలయానినా 

భకు్త లు దరి్శంచుకుంటారు. ఈ 

ఆలయానినా 'కమ కొటట్ ం' కమాకిషు 

అమ్మన్ ఆలయంగా వ్యవహరి-

సు్త ంటారు. 'కమ కొటట్ ం' అనేది ఈ 

ప్రదేశం  యొకకి పాత పేరు. కంచిలో 

ప్రతిషిఠా తమైన కమాకిషు మాత శకి ్త 

పీఠానినా దరి్శంచడానికి, పూజించ-

డానికి దేశంలోని పలు ప్రాంతాల 

వారు వస్్త రు. ఆమ కరుణకు 

పాత్రులు కవడానికి తమ వంట 

కుంకుమ పూలు, పండులో , రవికెల 

గుడడు  లేక చీరను తీసుకు వడతారు. 

పూజలు చేయించి పూజ్రులు 

ఇచి్చన తీరథా ప్రస్దాలను సీ్వకరి-

స్్త రు. 

    అమ్మవారు ఆది పరాశకి ్త అదు్త 
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అవతారమైన దివ్య సుందర 

మంగళ స్వర్పం, కవలం అకిషు 

తోనే (నేత్రములతోనే) తనను 

మనస్రా నమి్మన భకు్త లపై వాత్స-

లా్యనినా చిల్కించి, కరుణామృతా-

నినా కురిపంచి, వారికి పుషకిలంగా 

ఆశీసు్సలు అందించే కరుణామ-

యి. ఆమ ఒక చేత అభయ ముద్ర, 

మరొక చేత వరద ముద్ర ధరించి,

ఒకకి కళ్ళతో నే  (వీకిషుసూ్త నే ) కవ-

లసిననినా దీవనల్సు్త ంది. భకు్త ల 

కోరికలు నరవేరుసు్త ంది. ఇచ్చట 

ప్రతిషిఠా తమైన కమాకిషు మాత అదు్త 

శకి ్త స్మర్ధయాం గురించి ఒక రసవత్త-

రమైన పురాణ గాధ  ఉంది. 

    గతంలో బంధకసురుడనే రాక్ష-

సుడు అపరిమిత బల గర్వంతో దే-

వతలని తీవ్ంగా బాధించస్గాడు. 

దేవతలు శివుని శరణు  కోరి, తమను 

రాక్షసుడి నుండి విముకి ్త చేయమని 

ప్రారి్ధంచారు. శివుడు వారి కోరికను 

మనినాంచి, 'కరుణా స్గరి అయిన 

కమాకిషు దేవిని పూజలు చేసి, తమ 

కోరికలను విననావించుకొన'మని 

సలహా ఇచా్చరు. దేవతలు కమా-

క్షమ్మ వారిని భకి ్తతో అరి్చంచుకొనగా 

ఆమ సంతుషుట్ రాలై, బంధకసు-

రుని మడను తన పాదముతో తొకికి, 

సంహరించి, వారి బాధల నుండి 

రకిషుంచింది. ప్రసననా చిత్త శంత స్్వ-

భావినిగా ర్పం దాల్్చ అందరి 

మనో వాంఛలను నరవేరు్చచుననాది. 

       అమ్మవారి సుందర మందిర 

నిరా్మణం చక్రపీఠ ర్పంతో తీరి్చ-

దిద్దబడింది. శ్రీ ఆదిశంకరాచారు్యల 

వారు శ్రీ చక్రానినా అమ్మవారి దివ్య 

మంగళ విగ్రహానికి ప్రతిషిట్ ంచారు. 

ఇది ఒక పులా సజ్జ  ఆకరంతో శం-

కరాచారు్యలవారు సమరి్పంచుకుననా 

ఒక అమూల్యమైన ఆభరణము-

గా కనవసు్త ంది.  24 సుందరమైన 

స్తంభాలపై శోభాయమానంగా 

ర్పొందింపబడిన మందిరంతో 

అమ్మవారు పదా్మసనంలో న్లుగు 

చేతులలో పాశం, అంకుశం, చరుకు 

గడ, ధనుసు్స పుష్ప బాణాలను 

ధరించి, కరుణామృతానినా వదజ-

లులో తూ, చలలోని చూపులతో మంద-

సి్మతంతో రమణీయంగా భకు్త లకు 

దర్శనమిసు్త ంది. ఆమ దర్శనం ఒక 

మహాద్ భాగ్యంగా జన్మ జన్మల సౌ-

భాగ్యంగా భావిస్్త రు. 

  కమాకిషు అమ్మవారి గర్గుడి సమీ-

పంలోనే ఆర్ప (ర్పం లేని) లకీషుమీ 

విగ్రహం ఉంది. ఈ ఆర్ప లకిషుమీ 

గురించి  ఒక పురాణ కధ ఉంది. 

ఒక రోజు మహా లకిషుమీ తన పతిదేవు 

డైన  విషు్ణ  దేవుడి రంగు గురించి 

అవహేళన చేసిందట. అందుకు 

ఆయన ఆగ్రహించి, లకీషుమీ దేవిని 

కుర్పణ కమ్మని శపంచాడు. ఆ 

శప కరణం వలలో  లకీషుమీ దేవి ఆర్ప 

లకీషుమీ దేవి ఆర్ప  (కుర్ప) లకిషుమీ 

అయి్యంది. తన తొందరపాటు 

మాటలకు పశ్చతా్త పానినా వల్బ్-

చి్చ, శప విముకి ్త మారా్గ నినా చూ-

పంచమని వేడుకొంది. అపు్పడు 

విషు్ణ వు, లకీషుమీ దేవిని కంచి కమాకిషుని 

పూజించి ప్రసనునారాల్ని చేసుకొ-

మ్మని అన్నారు. వంటనే లకీషుమీ దేవి 

కమాకిషుని పూజించి, ఆమ దీవన-

లతో సుందర స్వర్పానినా,  సౌంద-

రా్యనినా పొందిందంటారు . 

   ప్రతీ శుక్రవారం అమ్మ వారి ఉత్స 

విగ్రహానినా శుక్రవారం మండపంలో 

ఉంచి, విశేష పూజలు నిర్వహిస్్త -

రు. ఈ మండపం చంత దూరా్వస 

మహాముని విగ్రహం నలకొల్ప 

ఉంది. దూరా్వసుడే ఆలయంలో 

ఆచరించవలసిన పద్ధతులు, 

సంస్కిరాలు, నియమాలను నిర్ణ-

యించినటులో  ఇకకిడి పూజ్రులు 

చబ్తారు. దూరా్వసుని విగ్రహం 

పకకినే దతా్త త్రేయుని తల్లో  తండ్రు-

లైన అనసూయ, అత్రి    మహరుషు ల 

విగ్రహాలు ఉన్నాయి. 

      శుక్రవారమండపం దగ్గరే ఆస్థా న 

మండపం ఉంది. ఇకకిడ అమ్మవారి 

ఉత్సవిగ్రహానినా ఉంచుతారు. ఇకకిడి 

నుండి అమ్మవారి ఉత్స విగ్రహా-

నినా ఊరేగస్్త రు. ఇకకిడ మండపం 

కిటికీ దా్వరా కమాకిషు దేవి మూల 

విగ్రహానినా దరి్శంచవచు్చ. ఇకకిడే 

సరస్వతీ, స్వర్ణ కమాకీషు ఆలయాల-

ను తిలకించవచు్చను. స్వర్ణ కమాకిషు 

పేరు కల క్రమేణా బంగారు కమా-
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కిషుగా మారడం జరిగంది. కమాకిషు 

మండపం ఎడమ వైపు 'సంతాన 

సథాంభం ఉంది. 

 సంతానం లేని వారు సంతానం 

కోసం ఈ సథాంభం  చుటూట్  ప్రద-

కిషుణలు చేస్్త రు. ఈ ఆలయంలో 

విన్యక, అననాపూర్ణ, కశీ విశే్వశ్వర, 

మహిష్సుర మరి్ధని, సుబ్రహ్మణ్య 

స్్వమి దేవీ దేవతల ఉపాలయాల-

ను తిలకించవచు్చ. విన్యకుని 

పూజిస్్త తమ మనోవాంఛలు పూరి ్త 

అవుతాయని భకు్త ల నమ్మకం. 

      కమాకిషు అమ్మను దరి్శంచుటకు 

భకు్త లు అధిక సంఖ్యలో మంగళ-

వారం, శుక్రవారం, ఆదివారం న్డు 

వసూ్త  ఉంటారు. మాఘమాసం-

లో నిర్వహించబడే బ్రహో్మత్సవాలు, 

ఆశ్వయుజ మాస దసరా ఉత్సవా-

లలో భకు్త లు పై ప్రాంతాల నుంచి 

వచి్చ అమ్మను ఆరాధిస్్త రు. 

       కరుణామయి, లోక జనని క-

మాకిషుదేవి కమన్య చరితను ఎంత 

వ్రాసిన్ వరి్ణంచిన్ తనివి తీరదు. 

ఏకంబరేశ్వర ఆలయం: 

   సముననాతమైన రాజ గ్పురం 

సుందరమైన ఆలయానినా చూసి 

సందర్శకులు ఆనందానికి లోనవు-

తారు. ఆలయ ఆది దేవత ఏకం-

బరేశ్వరుడు. ఆయనను ఏకంబ-

రన్థన్ లేదాఏకంబరేశ్వరార్  అనే 

పేరుతొ కూడా పలుస్్త రు. ఏక- ఒక, 

కంబం- కొయ్య, ఈశ్వరుడు, ఆమ్ర- 

మామిడి చటుట్ , ఈశ్వరుడు, ఏకం-

బరేశ్వరుడు ఇచ్చట సైెకత ల్ంగం 

ఉండడం వలలో  కంచిని భూత ల్ంగ  

కషుత్రాలలో, భూ కషుత్రంగా పరిగణస్్త -

రు. 

పంచ భూత కషుత్రాలలో మిగతా 

న్లుగు 1, చిదంబరం ఆకశ కషుత్రం 

2. శ్రీ కళహసి్త -- వాయు కషుత్రం 3. 

తిరువణా్ణ మలై ---- అగనా కషుత్రం 

4. జంబ్కశ్వరం --- జల కషుత్రం  

ఏకంబరేశ్వర ఆలయం లో 63 

మంది నయన్రలో విగ్రహాలు కనవ-

స్్త యి. 

    ఇకకిడ కంచి ప్రాముఖా్యనికి ఒక 

పురాణ గాధ ఉంది. హిమాలయాల-

లోని బదరి ఆశ్రమ నివాసి అయిన్ 

కతా్యయని మహరిషు సంతానం 

కోసం ఇచ్చటి శివుని గూరి్చ తీవ్మైన 

తపసు్స చేశడు. శివుని కృపతో ఆ 

మహరిషుకి స్కషు తు్త  పార్వతీ దేవియ్ 

కుమార ్త గా జని్మంచింది. తన కు-

మార ్తను చూసి ఆనందం పొంది, 

ప్రేమాభిమాన్లతో యుక ్త వయసు్స 

వచే్చ దాక పంచాడు. ఆమను 

కంచికి పంప, కొనినా మహిమా-

ని్వత వసు్త వులు కతా్యయనికి ఇచి్చ 

వీడోకిలు చపా్పడు. ఆమ కషుమంగా 

కంచి చేరింది. అకకిడే తన హృద-

య్శ్వరుని భర ్తగా పొందేందుకు 

గాను, అచ్చటి మామిడి చటుట్  

న్డలో తపసు్స చేయన్రంభిం-

చింది. 

   కొంత కలం పమ్మట ఆ ప్రదేశ-

నికి గంగ పొంగ పొరులో తూ ముం-

చతి్తంది. రకిషుంచమని కతా్యయని 

విషు్ణ వు సహాయానినా కోరింది. ఆమ 

కోరికను మనినాంచి శ్రీహరి గంగ 

పొంగుని అడుడు కున్నాడు. అన్నా కొ-

టుట్ కుపోయిన్ ఆమకు ఎదురుగా 

ఉననా సైెకత ల్ంగానినా మామిడి చటుట్  

లా చకుకి చదరకుండా సిథారంగా ని-

లబడడం చూసి ఆశ్చరా్యనికి లో-

నయి్యంది. ఇసుక ల్ంగ ర్పంలో 

ఉననా తన ప్రాణ న్ధుడు శివుడే అని 

గ్రహించి, సైెకత ల్ంగానినా గాఢంగా 

ఆల్ంగనం చేసుకుంది. శివుడు 

కతా్యయని ప్రేమకు ముగు్ధ డై తన 

నిజ ర్పం దాల్్చ, కతా్యయని 

ర్పంలోని పార్వతీదేవిని పరిణ-

యమాడాడు. 

   ఆలయ ప్రవేశ రాజ గ్పురం దకిషుణం 

వైపున ఉననాది. దానిని శ్రీకృష్ణ దేవరా-

యలు వారు 1509 వ సంవత్సరం-

లో నిరి్మంపచేశరు. 60 అడుగుల 

ఎతు్త తో 9 అంతసుథా లతో కళ్త్మకం-

గా తీరి్చదిద్ద  బడింది. ఆలయ రాజ 

గ్పురం దాటిన్ పమ్మట ఎదురుగా 

సరే్వశ్వర మండపం ఉంది. దానికి 

ఎడమ వైపు వయి్య స్తంభాల 

మండపం, దానికి దగ్గరలోనే పుణ్య  

తీరథాం ఉన్నాయి.ఇప్పటి ఈ తటాకం 

ఒకన్టి పంపానది. 

     ఆలయ ప్రదకిషుణ మార్గంలో 

మామిడి చటుట్ , మహిత శకి ్త 
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మందిరం, పకకినే సోమా సకింద 

నిలయం చూడవచు్చను. ఈ 

మామిడి చటుట్  వయసు్స 3,600 

సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. ఈ 

వృక్షం న్లుగు కొమ్మలకు న్లుగు 

రుచులున్నాయి. ఇవి తీప, చేదు, 

వగరు, పులుపు, గల పళ్్ళ కస్వి. 

వీటిని తిననావారికి సకల సౌభాగా్యలు 

కలుగుతాయి కక, సంతానం ప్రాప్త-

సు్త ందని నమ్మకం. ఈ చటుట్  కింద 

కమాకిషు తల్లో  కమన్య విగ్రహం, 

సమీపాన శివ స్్వమి సుందర 

ల్ంగ ర్పం ప్రతిమను దరి్శంచగ-

లం. ఈ అలఖ్యం 1000 ల్ంగాలతో 

కూడిన సహస్ర ల్ంగానినా దరి్శం-

చవచు్చ. ఇక ఆలయం లోపల  

ఏ క్షణంలో  అయిన్ 63 మంది 

ప్రముఖ శవై స్ధు పుంగవులను 

దరి్శంచుకోవచు్చను. ఆ మార్గం 

లోనే గంగా ఉధృతిని నిరోధించిన 

విషు్ణ  దేవుని సనినాధికి ఏకంబరం 

న్ధునికి ఎదురుగా ఉంది. విశ్వ-

ర్ప ధారణ సమయంలో విషు్ణ  

దేవుని కంఠంపై  చంద్ర కంతి మ-

రిసినందున ఆ స్్వమిని న్ల తుండ  

పరుమాళ్ అని అంటారు. సైెకత 

ల్ంగర్పంలో ఉననా ఈ స్్వమి 

చూడ చకకిని స్్వమి. ఈ ల్ంగానినా 

వండి తొడుగుతో కప్ప వేశరు. అభి-

షేకలకు వీలుగా ల్ంగానికి న్రు 

అంటని గుణం కల్గన పునుగుతో 

తయారు చేసిన ఒక ప్రతేకమైన 

తైెలానినా పూస్్త రు. కంచిలో వైరి 

రాజుల మధ్య పోరాటాలు జరు-

గుతుననా సమయంలో దాదాపు 

ఒక సంవత్సరం ఏకంబరేశ్వరు-

ని  జంబ్కశ్వరంలో తాతాకిల్కంగా 

ఉంచారుట. 

     ఏకంబరేశ్వరుడు నితో్యత్సవాల 

దేవుడు. ఆలయంలో ప్రతీ రోజు ఒక 

పండుగ వాతావరణం కనవసు్త ం-

ది. ఫ్టలు్గ ణ మాసంలో "పంగుణ 

ఉత్సవం" అంగరంగ వైభవంగా 

చేస్్త రు. ఉత్సవం పదవ రోజున 

పౌర్ణమి న్డు వైభవంగా పార్వతీ 

పరమేశ్వరుల కలా్యణానినా ఆలయం 

ముందు, మరియు కంచిలోని 

ప్రముఖ సథాలాలలో జరుపుతా-

రు. ఈ ఉత్సవాలలో పాల్్గ నుటకు 

దేశం నలుమూలల నుండి భకు్త లు 

విరివిగా పాల్్గ ంటారు. 

విషు్ణ  కంచి ---- శ్రీ వరద రాజ 

స్్వమి ఆలయం:

  విషు్ణ  కంచి లోని ప్రధాన ఆలయం 

---- శ్రీ వరదరాజ స్్వమి వారి 

ఆలయం. విశలమైన ప్రాంగణం-

లో, ఎత్తయిన ప్రాకరాలతో కూడిన 

ఈ ఆలయంలో శ్రీ  రాజ స్్వమి 

వారు బ్రహ్మ  గారికి వరం ఇచి్చనం-

దువలలో  ఇచ్చటనే ప్రతిషుట్ లైన్రు. 

  సుమారు 160 అడుగుల ఎతు్త  

ఉననా రాజగ్పురం లోంచి వళ్ ్త, 

ఆలయ మూడవ ప్రాకరంలో 

ప్రధాన ఆలయం ఉననాది. స్్వమి 

వారిని దరి్శంచుకుని ఒక పరా్యయం 

24, మరో పరా్యయం 6 మటలో ను ఎకికి. 

స్్వమి వారి విశ్వమంగళ ర్పానినా 

తిలకించవచు్చను. స్్వమి వారు 

చతురు్జ్లతో, నిష్ఠా ను భంగమ-

లతో  నిలబడి కొలువు తీరి ఉండి 

ఛత్ర, గధ, అభయ ముద్రలను 

చేతులతో ధరించి దివ్య మనోహర 

మూరి ్తగా దర్శనమిసు్త ంటారు. ఆ 

ప్రాంతానినా హసి్తగరి అని భకు్త లు 

పలుసూ్త  ఉంటారు. నిజ్నికి ఈ 

ప్రదేశనినా అతి్తగరి అని పలవాల్. 

పూర్వం బ్రహ్మ దేవులు అతి్త కలపతో 

శ్రీ మహా విషు్ణ  విగ్రహానినా తయారు 

చేశరు. 

   మూల విరాఠ్ పుషకిరిణ న్టిలో 

అడుగున వండి పటెట్ లో భద్రంగా 

ఉంచుతారు. ప్రసు్త తం పూజలం-

దుకుంటుననా స్్వమి విగ్రహానినా 

షలయ సీవరం గ్రామం నుంచి 

తీసుకు వచి్చ, కంచిలో ప్రతిషిట్ ంచా-

రు. శ్రీ రామానుజుల వారి ఆశయం 

మేరకు 40 సంవత్సరాల కొకస్రి 

బయటకు తీసి ఒక విశలమైన 

మండపంలో ఉంచి, భకు్త ల దర్శ-

న్ర్ధం 40 రోజులు ఉంచుతారు. 

దేశం నలుమూలల నుండి భకు్త లు 

ఆది వరదర్ విగ్రహాల్నా కనులారా 

తిలకించుటకు  వేంచేస్్త రు. 2019 

వ సంవత్సరంలో 'ఆది వరదర్' 

విగ్రహానినా బయటకు తీసి పూజలు 

నిర్వహిస్్త రు.  
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వరద రాజ స్్వమి వారి దేవేరి 

పేరు 'పేరిందేవి తాయారు'. ఆమ 

వరద ముద్రతో, రండు చేతులలో 

పదా్మలను ధరించి దర్శనమిసూ్త , 

భకు్త ల మనోభీష్ట్ నినా నరవేరుసూ్త  

ఉంటారు. ఆమ ఎపు్పడూ ఊరేగం-

పులలో  పాల్్గ నేది కదట. గర్గు-

డికి పరిమితమై పోయింది. 

          స్్వమి వారి ప్రధాన ఆల-

యానికి సమీపంలో ఒక మండపం 

పై కపు్పలకు రండు బల్లో  విగ్రహా-

లు కనవస్్త యి. అందులో ఒకటి 

బంగారు బల్లో , రండవది వండి బల్లో . 

ఈ బలులో ల పకకినే సూర్యచంద్రులు 

ఉన్నారు. కంచిని దరి్శంచిన ప్రతి 

వారు ఈ బంగారు, వండి బలులో లను 

తాకడం వలలో , బల్లో  మన మీద పడిన 

దోష్నినా అధిగమించ గలమని భా-

విస్్త రు. బల్లో  మనపై పడితే కొనినా 

స్రులో  శుభ ఫల్తాలు, మరికొనినా 

స్రులో  దుషఫల్తాలు ఉంటాయం-

టారు. 

     ఈ వరద రాజ స్్వమి ఆలయ 

ప్రాంగణ మందు అనేక ఉపాల-

యాలు ఉన్నాయి. వీటిలో నృసింహ 

స్్వమి, విశ్వక్సనుడు, ఆండాళ్, 

శ్రీ రాముడు, శ్రీ కృషు్ణ డు, 12 

మంది ఆళ్్వరులను దరి్శంచుకో-

వచు్చను. ఇంక ఈ ఆలయంలో 

అనేక మందిరాలను, వాటి శిల్ప 

కళలను, తిలకించి భకు్త లు ఆనంద 

స్గరంలో మునిగ తేలుతుంటారు. 

    ఈ దేవాలయంలో వైశఖమాస 

ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిసూ్త  

ఉంటారు. 10 రోజుల పాటు జరప-

బడే ఈ ఉత్సవాలలో వివిధ వాహన 

స్వలు నిర్వహిసూ్త  ఉంటారు. ఇంక 

ధనురా్మసంలో వైకుంఠ ఏకదశి 

న్డు, కృష్్ణ షట్ మి, సంక్రాంతి సమ-

యాలలో ప్రతే్యక అలంకరణలు, 

పూజలు నిర్వహిసూ్త  ఉంటారు. 

         ఆలయంలో లభించిన శస-

నముల ప్రకరం వరద రాజ స్్వమి 

వారి ఆలయానినా 7వ శతాబ్ద ంలో ని-

రి్మంచారు. ఆ ఆలయానినా మరింత 

పద్దదిగా 11వ శతాబ్ద ంలో విస్తరిం-

చినటులో  తెలుసు్త ంది. శ్రీకృష్ణ దేవ-

రాయలు వారు కూడా ఆలయంలో 

కొనినా మండపాలు నిరి్మంచారు. 

ఆంగలో స్నల న్యకుడు రాబర్ట్ క్లోవ్ 

వరద రాజ స్్వమిని దరి్శంచినటులో  

తెలుసో్త ంది. కొనినా రోజులు బస చేసి 

ఒక మణ కంఠ హారానినా బహుకరిం-

చారు. 

   ప్రాచీన కలంలో, ఆధునిక 

కలంలో ఎంతో ప్రాశస్్త యానినా సంత-

రించుకుననా మీన్కిషు శకి ్త పీఠం, పంచ 

భూత ల్ంగ (సైెకత ల్ంగ ) స్థా వరం-

గా ఎనోనా దేవాలయాల నిలయంగా 

ఉననా కంచిని , భారతీయులందర్ 

సందరి్శంచవలసిన పుణ్య కషుత్రం . 
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పాలపు  బ్చి్చరాజు

     

వాలీ్మకి రామాయణం మహోతు్రుషట్ మైన కవ్యం. ఎవర నినాస్రులో  రాసిన్ ఇంతకంటే ఎకుకివగా ఏం చప్పగ-
లరు? యావదా్రత దేశంలో ఎనోనా భాషలోలో  ఎందరో మహానుభావులు రచించి, చదివి, విని ధను్యలయా్య-
రు. ఉత్తర భారత దేశంలో గ్స్్వమి తులసీదాసు రచించిన “రామచరితమానస్” కి ఉననా ప్రాచుర్యం మరి 
దేనికీ లేదు. అఖండ రామాయణ పారాయణం, సుందర కండ పారాయణం, హనుమాన్ చాలీస్ ప్రతి 
రోజూ ఎకకిడో ఒక దగ్గర వినిపసూ్త నే ఉంటాయి. తెలుగులో కూడా వయ్్యళ్్ళగా వేలాది భకు్త లు రామాయ-
ణానినా రాసి, చదివి, విని తరించారు. 
రామాయణంలో రాముడి తరవాత విశిషట్ మైన పాత్ర హనుమది. స్్వమి భకి ్తకి, కర్య దీక్షకి, బ్ది్దకుశలతకి 
కొలమానంగా చిత్రించాడు వాలీ్మకి. అసలు రామాయణంలో సుందర కండ ప్రతే్యకంగా హనుమ కోసమే 
సృషిట్ ంచ బడింది అనిపసు్త ంది.  సీతానే్వషణలో హనుమ చేసిన అధు్త కరా్యలకి అబ్్రపడి శ్రీరాము-
డు “నువు్వ న్ తము్మడు భరతుని వంటి వాడవ”ని  ఆపా్యయంగా కౌగల్ంచుకున్నాడు. భకి ్త తతా్వనికి ఉదా-
హరణగా రచించ బడింది కనుకనే సుందర కండ ప్రతే్యకంగా పారాయణకి నోచుకుంది. 
న్టి రామదాసు, తా్యగరాజు నుంచి, నేటి ఎం. ఎస్. రామారావుగారి వరకు ఎందరో మహానుభావులు శ్రీరామ 
హనుమలను కీరి ్తంచడం దా్వరా ధను్యలయా్యరు.  
వారిని సూ్ఫరి ్తగా తీసుకుని ‘వంద కందాలోలో  సుందర కండ’ రాదా్ద మనే ప్రయతనాం చేశను. ‘అషోట్ త్తర శతం’ 
దాటిన్ హనుమంతుని తోకలా  పరుగుతూ పోయింది.  ఆఖరికి ‘నూటపదహారులో ’ తో పూరి ్త చేయ గల్గాను. 
చదువరులు ఆదరిస్్త రని ఆశిసు్త న్నాను. 
ఆఖరనా అనుబంధంగా “పురజన గీత”  గా పదె్దనిమిది కందాలు చేరా్చను. పటాట్ భిషేకం తరవాత శ్రీరా-
ముడు తము్మల్నా, మంత్రుల్నా, స్మంతుల్నా, సైెన్్యనినా ఉదే్దశంచి ఎవరలా మసలుకోవాలో మాటాలో డాక, పుర 
ప్రజల్నా కూడా పల్పంచి వారికి భకి ్త  తత్తవైం బోధిస్్త డు. ఆ కరణంగానే దీనికి ‘పురజన గీత’ అని పేరు. 
తులసీ రామాయణం ఆధారంగా రాసిన పదా్యలు. 
బరోడా                                                    పాలపు బ్చి్చరాజు

నూటపదహారులో    కందాలోలో   

 సుందరకండ

            మనవి
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73) అని పల్కి చిరాకు పడుచు 

వనుదిరిగెను రావణుండు వేగమ పోవన్

వనితలు సీతను దూరిరి

కనమందును న్సరి యని కలలో నైనన్

74) త్రిజట యను వృద్ధ రకకిసి 

భజనలు చేయకుడు లంక భస్మము కదే!

గజరాజు నకకి జ్నకి

నిజముగ చూచితి వినుండు నేనొక కలలో 

75) పావన పురుషుడు రాముడు 

కవగ వచ్చను మహీజ కపస్నలతో

చావుకు నిదర్శనంబ్గ

రావణుడకెకిను ఖరమును రాసుకు నూనన్

76) సుంతయు సవ్వడి స్యక 

అంతయు వినుచు కనుచుండ హనుమ తరువుపై

అంతల్ జ్నకి నిలబడి 

చింతించుచు నత్తరువుకు చేరువ యయె్యన్

73. తరవాత అనుచరులతో అకకిడినుంచి విసురుగా వళిలో  పోయాడు. అకకిడుననా రాక్షస స్త్రీలు “న్లాంటి 

ఆడదానినా ఎకకిడా చూడం. అంతటి మహా వీరుడు బ్రతిమిలాడుతుంటే కదంటున్నావు. మూరుఖు రాల్లా 

ఉన్నావు” అని ఆమను న్న్ మాటలు అన్నారు. 

74. కని, వారిలో త్రిజట అనే ఒక ముసల్ రాక్షసి మాత్రం వారిని వారించి, “అలా మీరు రావణుడి 

భజనలు చేయకండి. న్కు ఒక కల వచి్చంది. అందులో ఈ సీతమ్మ ఒక ఏనుగు మీద ఊరేగుతుండగా 

చూశను. అది ఆమకెంతో శుభసూచకం. 

75. ఇంక రాముడు వానర స్నతో లంకకు వచి్చనటుట్ , భార్యని తన వంట తీసుకుపోయినటుట్ , 

రావణుడు ఒంటికి నూన రాసుకుని, గాడిద నకికినటుట్  కూడా చూశను. ఇవి తప్పకుండా లంకకు అరిష్ట్ నినా 

సూచిసు్త న్నాయి. “ అని చప్పంది. 

76. హనుమంతుడు చటుట్  కొమ్మల చాటున దాగుని జరిగనదంతా వింటున్నాడు. చూసు్త న్నాడు. 

ఇంతలో సీతామాత కూరు్చననా దగ్గరనుంచి లేచి హనుమ ఉననా చటుట్  దిశగా రాస్గంది. 
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77) అంతము చేసెద నంచును

పంతము పటెట్  నసురుండు పాపషుట్ డుగా

ఎంతని వేచద నింకను

అంతము న్యంత నేను అగుటయె  మేలౌ!

78) అలలోన తలచుచు జ్నకి 

మలలోగ నడచుచు తరువుల మీదికి జూచన్

కలలోయొ నిజమో కనుపడ

యెలలోడ శుభ సూచకంబ్ లనినాయొ వరుసన్

79) సననాగ వినబడ గానము 

అనినాయు తెల్సి వివరించు న్రామ కథల్

సననాగ తేనలు కురిసెను

పుననాము జసితి ననుచును పూరి ్తగ వినియెన్ 

80) అచ్చరు వొందెను జ్నకి

ఎచ్చటినుండి దిగవచ్చ నేదేవతయో

ఇచ్చటి రకకిసి మూకలు 

మచ్చరుగా యిటిట్ పాట మేదిని దలపన్

77. ఆమ చాలా దు:ఖంలో ఉంది. ఈ దురా్మరు్గ డు తననలాగూ వదిల్పటట్ డు. వాడి చేతులోలో  చచే్చ-

కంటే తనే ఆత్మ హత్య చేసుకోవడం ఉత్తమం అని స్ధన్ల కోసం వదుకుతోంది.

78. చుటుట్ ప్రకకిల ఏతాడైన్ కనిపసు్త ందేమో నని ఇటు అటూ కలయ జూసూ్త  ఆకశం వైపు 

చూసింది.  విచిత్రంగా ఆమకు అన్నా శుభసూచకలే కనిపంచస్గాయి. 

79. ఉననాటుట్ ండి, సననాని రాగం తియ్యగా వినవచి్చంది. ఆ గానం మరేదో కదు. శ్రీరాముడి కథ. 

ఇదేదో ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. నేనేం పుణ్యం చేసుకున్నానో, అని ఆ పాట ఆస్ంతం వింది. 

80. ఈ పాట ఎవరో పుణా్యతు్మలు గాని ఇంత సొంపుగా, వివరంగా పాడలేరు. ఇకకిడి రాక్షసులకి 

ఇవన్నా తెల్యవు. మరి ఇదెలా స్ధ్యం? అని ఆలోచనలో పడింది.
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   బతుకమ్మ పండుగ తెలంగాణ 
స ం సుకి తి , స్ ం ప్ర దా యా ల కు 
ప్రతీక..వయ్్యండలో  చరిత్ర కల్్గ న-
పండుగ.
 పౌరాణక గాధల ప్రకరం
పూలతో పేరి్చన బతుకమ్మను 
లకీషుమీదేవి అవతారంగా మరియు 
గౌరీదేవి అవతారంగా భావిస్్త రు.
జ్నపదగాధల ప్రకరం బతు-
కమ్మ ఒక స్ధారణ మహిళ్.
పూర్మమ్ ఒక దంపతులకు 
వరుసగా ఆరుగురు సంతానం 
పుటిట్  పురిటోలో నే మరణంచగా 
,సప్తమ 
  సంతానంగా ఒక ఆడపలలో  జని్మ-
సు్త ంది .ఆమకు బతుకమ్మ అని 
పేరు పటిట్  అలాలో రుముదు్ద గా 
పంచు కుంటారు .బతుకమ్మ-
కు ఒక తము్మడుంటాడు.కల-
క్రమాన బతుకమ్మకు వివాహం 
జరిప ,అతా్త  వారింటికి పంపస్్త -
రు  .ఒకస్రి పుటిట్ నింటికి వచి్చన  
బతుకమ్మ తన మరదల్తో కల్సి 
,చరువు దగ్గరకు స్నాన్నికని 
వళ్్త ంది పద్దగాల్ వీయడంతో 
గటుట్ న వున్నా వీరి చీరలు కల్సి 
పోతాయి.పొరపాటున బతుక-
మ్మ తన మరదల్ చీర కటుట్ కొం-
టుంది.కోపంతో  ఊగపోయిన 
మరదలు ఆవేశంలో  బతుక-
మ్మను గొంతు నుల్మి, చంప-

వేసి,గుంటత్రవి్వ పూడి్చపడు-
తుంది.ఆ రోజు రాత్రి ,బతుకమ్మ 
తన భర ్తకు  కలలో కనిపంచి , 
తనను ఇంటికి తీసుకెళ్లో మ-
ని కోరుతుంది.భర ్త మరున్డు 
చరువు గటుట్ కు చేరుకోగానే ,ఒక 
విరబూసిన తంగెడి చటుట్  కని్ప-
సు్త ంది .ఆ పూలు కొసు్త ంటే బతు-
కమ్మ మాటలు విని్పస్తయి.తనను 
మరదలు ,చంపన సంగతి వి-
వరిసు్త ంది.తనను తంగేడు 
పూల ర్పం లో కొలువలని 
కోరుతుంది.అతడాసంగతి, ఊరి 
లోని మహిళలకు చబ్తాడు.
న్టి నుండి తంగేడుపూలతో 
మరియు వివిధరకలైన పూలతో 
,త్రికోణాకరంగా పూలను పేరి్చ, 
బతుకమ్మను దసరా ముందు 
తొమి్మది రోజులు కొలుస్్త రు 
ఇది ప్రకృతికి సంబందించిన 
పండుగ .వృక్షజ్తులకు ,జల-
వనరులు అనుసంధానమే ఈ 
పండుగ.  వరాషు కలంలో చరు-
వులు,కుంటలు క్త్తన్టితో బ్-
రదమయమయి్య ఉంటాయి. 
త్రాగేందుకు అనువుగా,ఈన్రు 
ఉండదు.ఈ కలంలో సహజ 
సిద్ధంగా పూచే తంగెడు, గు-
నుగు,కటలో ,పటుట్ కుచాలూ ,రా-
మబాణాలు, బంతి మరియు 
చేమంతి మొదలగు రకరకలైన 

ఔషధగుణాలుననా పూలు విప-
రీతంగా పూస్్త యి.వీటిని బతు-
కమ్మ ర్పంలో పేరి్చ , తొమి్మది 
రోజులు న్టిలో వదలటంవలలో  
,ఈ కొత్త న్రు శుభ్రమై ,సంవత్సర 
కలం పాటు త్రాగేందుకు వీలుగా 
మారుతుంది.మన తెలంగాణ 
రాష్టపుషు్మ తంగేడు పువు్వ.. 

  బతుకమ్మ పండుగ మహాలయ 
అమావాస్య అనగా భాద్రపద 
అమావాస్యన్డు మొదలవు-
తుంది. ఈ రోజు బతుకమ్మ ను  
ఎంగల్ పూల బతుకమ్మ అని 
అంటారు. నువు్వలు,బ్య్యం-
పండి మరియు నూకలు బతు-
కమ్మకు నైవేద్యంగా పడుతారు.
రండవరోజు అంటే ఆశ్వయుజ 
శుకలో పాడ్యమి న్డు అతుకుల-
బతుకమ్మ .ఈమకు అటుకులు-
,బెలలోము నైవేద్యం. మూడవరోజు 
బతుకమ్మ  చేస్్త రు
ను ముద్దపపు్ప బతుకమ్మ ,న్ల్గ వ 
రోజు న్నేసిన బ్య్యపు బతుక-
మ్మ , అయిదవరోజు అటలో బతుక-
మ్మ, ఆరవరోజు అల్గన్బతుక-
మ్మ,.ఆరవరోజు, ఆష్వయుజ
  శుద్ధ పంచమి న్డు బతుకమ్మ-
ను చేస్్త రు, కన్ ఆటలాడారు, 
నైవేద్యం పటట్ రు ఎదవ రోజు వే-

బతుకమ్మ పండుగ 
శ్రీమతి మత్సయారాజ విజయ లకిషుమీ    
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పపండలో బతుకమ్మ. ఈరోజు నైవే-
ద్యంగా బ్య్యపు పండితో వేపప-
ళ్ళను చేస్్త రు
.ఎనిమిదవ రోజువననాముద్దలబ-
తుకమ్మ, తొమి్మదవరోజు అనగా 
దురా్గ షట్ మి న్డు
సదు్ద లబతుకమ్మ ఇది తెలంగాణ 
ఆడబ్డడులందరికి అతి పద్ద  
పండుగ ఈరోజు
చింతపండుపుల్హోర, నిమ్మ-
కయపుల్హోర ,దధియోజనం 
(పరుగననాం )మరియు చకకిర 
లేదా బెలలోపొంగాల్తో ఐదు రకల 
నైవేద్యం సమరి్పస్్త రు
      సదు్ద ల బతుకమ్మ పండు-
గన్డు మొదట చిననా బతుక-
మ్మను పేరి్చ ,తమలపాకులపైన్ 
పసుపుతో చేసిన గౌరమ్మను ఉంచి 

దీప ధూపాదులతో పూజలు 
చేసి ,నైవేద్యం సమరి్పస్్త రు 
.తరువాత నింపాదిగా ఒకపద్ద  
పళలోమును తీసుకొని గుమ్మడిఆ-
కులు పరచి ,మొదటి వరుసలో 
తంగెడుపూలు ,రండవవరు-
సలో గునుగుపూలు ,మూడవ 
వరుసలో బంతిపూలు ,న్ల్గ వ-
వారుసలో పటుట్ కుచు్చలపూలు 
,ఐదవవరుసలో రామబాణాలు 
,ఆరవవరుసలో చామంతిపూ-
లు ,ఎదవ వరుసలోకటలో పూలు 
,అనినాంటిపైన్ శిఖరంగా తమ-
లపాకులలోఉంచిన గౌరమ్మను 
ఉంచుతారు .వీటితో   పద్దబా-
తుకమ్మను తయారుచేస్్త రు. ఆ 
స్యంకలము మహులందరు 
ఈ బతుకమ్మలను ఒకచోటచే-

రి్చ ,వలయాళ్కరంలో ,లయ-
బద్దంగా చప్పటలో తో బతుకమ్మ 
పాటలు పాడుతూ తిరుగుతారు .
  ఈ బతుకమ్మ పాటలు చాలా-
వినసొంపుగా ఉంటాయి .తని-
వితీరా ఆడినతరా్వత అందరు 
పసుగౌరమ్మ న్టిలో ఓలలాడిం-
చి ,తడిపసుపును తమ మంగళ 
సూత్రాలకు రాసుకుంటారు. 
బతుకమ్మలను తలపై ఎతు్త కొని 
చరువులలో, పద్దన్తి గుంటలలో 
వదులుతారు పండుగకు పుటిట్ -
నింటికి వచి్చన ఆడపడుచులు 
ఈ మధుర జ్ఞా పకలను భద్రంగా 
దాచుకొని పోయిరా  బతుకమ్మ 
పోయిరావమ్మ  మళి్ళఏడాదికి 
మారాల్ రావమా్మ అంటూ స్గ-
నంపుతారు  .
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ఏక్ భారత్ ` శ్రేషట్  భారత్ స్ధనలో  విదా్య 
విధానం యొకకి పాత్ర

 ఆచార్య మత్సయారాజ హరగ్పాల్

   ప్రస్్త వన
29 జులై 2020న భారత ప్రభుత్వం 
దేశ వా్యప్తంగా ఏక్క జ్తీయ వి-
దా్యవిధాన్నినా ప్రతిపాదించింది. 
అంతకుపూర్వం 1986లోని వి-
దా్యవిధాన్నినా కొనినా మారు్పలు 
చేరు్పలతో కొనస్గుతుననా 
జ్తీయ విదా్యవిధానం 2020లో 
సరిక్త్త ర్పుకల్్పంచిందనుట-
లో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు. 
మన దేశంలో ‘విద్య’ ఏక కలీన 
జ్బ్తా విషయం. జ్తీయ వి-
దా్యవిధాన్నినా 2026 న్టికి దే-
శమంతటా అమలోలో కి తీసుకు-
రావాలని మార్గదర్శకలు జ్రీ 
చేయబడాడు యి. మానవ వనరుల 
అభివృది్ధ  శఖను ‘విదా్యమంత్రి-
త్వశఖ’గా మార్చడం జరిగంది. 
ఉననాత విద్యలో ప్రధాన సంసకిర-
ణలు తీసుకొని రావడం జరిగంది. 
2030 న్టికి ‘అందరికీ ‘విద్య’ 
అందించడం లక్షంగా మారు్ప-
లకు శ్రీకరం చుడూ్త  బహుభాష్ 
బోధనదిశగా నూతన విదా్యవిధా-
నం ఉంటుందని భావిసు్త న్నారు.

విద్యనిగూఢ గుప్తమగు విత్తము 
ర్పము పూరుష్ళికిన్
విద్య యశసు్స, భోగకరి, విద్య వి-
దేశబంధుడున్
విద్య విశిషట్  దైెవతము, విద్యకు 
స్టి ధనంబ్ లేదిలన్,
విద్య నృపాల పూజితము విద్య 
నరుంగనివాడు మరు్త యాడే!
 (భరతృహరి) ఏనుగు లక్ష్మ-
ణకవి సుభాషితం
విదా్యవిహీనః పశుః అందుక 
విదా్వన్ సర్వత్ర పూజ్యతే... అననా 
రీతిగా ‘విద్య’ అనేది ప్రతివా-
రికి ముఖ్యమైనటిట్  విషయం. 
అయితే ‘విదా్యరంగం’లో 
మారు్పలు, ఆన్టి కలపరిసిథా-
తులకు, జ్తీయ జీవన విధా-
న్లకు అనుగుణంగా  మానవుని 
సర్వముఖాభివృది్ధకి, వ్యకి ్తత్వ వి-
కస్నికి దోహదకరిగా ఉండాల్. 
అందుక విదా్యవిధానంలో 
మారు్పలు తీసుకురావడమనేది 
సులభమైన అంశం కదు. ఇం-
దుకుగాను జ్తీయ విదా్యవి-
ధానం` 2020 ప్రతిపా దిసు్త ంది. 

అధా్వననాంగానూ, ర్పభూయి-
షఠా ంగా ఉననా పాత వ్యవసథాకు పాతర 
వేసూ్త , విదా్య ప్రమాణాలను పంచే 
దిశగా, విదా్యరిథా అభ్యసన ఫల్తా-
లను కంద్ర బ్ందువుగా ప్రతిపా-
దిసు్త ననా విధానమిది.
జ్తీయ విదా్యవిధాన్నికి పూర్వ 
రంగం
మన దేశంలో ప్రాథమిక స్థా యి 
నుండి విశ్వవిదా్యలయ స్థా యివ-
రకు విదా్యభివృది్ధకి మార్గదర్శనం 
చేస్ందుకు జ్తీయ విదా్యవిధా-
నం ఒక సమగ్ర చటట్ ం ` డి.ఎస్.
కొఠారి నేతృత్వంలో 17మంది 
సభు్యలతో ఏరా్పటైెన కమీషన్ 
‘విద్య’ విషయంలో జ్తీయ 
స్థా యిలో సమన్వయ విధాన్నినా 
ర్పొందించడానికి ఏరా్పటైెంది. 
వారి సూచనల మేరకు 1968లో 
మన ప్రభుత్వం మొదటి విదా్య-
విధాన్నినా ఆమోదించి అమ-
లులోకి తీసుకొని వచి్చంది. ఆ 
తరా్వత 1986లో జ్తీయ వి-
దా్యవిధానంలో కొనినా మారు్పలు` 
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చేరు్పలు చేయడం జరిగంది. 
నేటి జ్తీయ విదా్యవిధానం 
2020 ఈ క్రమంలో మూడవది 
` ఇందులోని ముఖ్య ప్రతిపాద-
నలు: పాఠశల విదా్యరంగంలో 
సమగ్రమైన మారు్పలను తీసు-
కురావడం,  పాఠ్యప్రణాళిక (కరి-
కు్యలమ్)లో మారు్పలు చేసు్త  
సులభమైన రీతిలో పరీక్షలు ని-
ర్వహణ, ప్రాథమిక ముఖ్యంశల-
ను పాఠ్య ప్రణాళికలో చేరి్చ, బటీట్  
విధానం (Rote learning) కు 
స్వసి్త పలకడం, ప్రాకిట్కల్్స ` థి-
యరీలను జోడిరచి సమగ్ర వి-
దా్యభా్యసం జరగడం ఈ నూతన 
విదా్యవిధానంలో ముఖా్యంశం.
‘ఏక భారత్ ` శ్రేషఠా  భారత్’ అనే 
మహోననాతమైన భావన స్కరం 
కవాలంటే పటిషట్ మైన విదా్యవి-
ధానమే శరణ్యం. 135 కోటలో  జన్భా, 
పలు భాషలు, పలు జ్తులు, 
మతాలు కల్్గ న విశల భారతా-
వనిలో నేడు ‘ఐకమత్యం’ ఎంతో 
అవసరం. భిననాత్వంలో ఏకత్వం 
Unity in Diversityఅనే-
ది మన సంసకృతి.
‘గాయంతి దేవా కిల గీతికని
ధన్్యసు్త తే భారత భూమి భాగ’ 
(విషు్ణ పురాణం)లో చప్పన-
టులో గా దేవతలంతా భారతీయ 
సంసకృతీ, వైభవాలను కీరి ్తస్్త రని, 
భారత భూమిలో జని్మంచినవా-

రు ధను్యలని విషు్ణ పురాణంలో 
చప్పబడిరది. హిమాలయాల 
మొదలు హిందూ మహా సము-
ద్రంవరకు గల భారతావనిలో 
విదేశీయుల దండయాత్రలు, 
శతాబా్ధ ల పర్యంతం స్గన  వారి 
పాలనలో మన చరిత్ర సంసకృతీ 
వైభవాలన్నా కనుమరుగయిన్-
యి. వాటిని పునరుద్ధరించి, ప్ర-
పంచంలో మన పూర్వవైభవానినా 
చాటడానికి ‘విద్య’ సోపానంగా 
ఉపయోగపడాల్. క్త్తగా ప్ర-
తిపాదించిన విదా్యవిధానం 
NEP2020అందుకు కొనినా 
ముఖ్య ప్రతిపాదనలు మనముం-
దుకు తీసుకొని వచి్చంది. వాటిని 
మనం ‘ఆచరణ’ ర్పంలోకి 
తెచి్చ, నిజమైన, పటిషఠా మైన, 
జ్తి శ్రేయసు్స కొరక్ ‘విదా్య-
రంగానినా’ సమూలంగా ప్రకషు ళన 
గావించడం ఎంతో అవసరం. 
అందుకుగాను మనమంతా కృషి 
సలు్పదాం NEP2020 ని ఎంత-
వరకు మనం ‘సర్వమానవాళి’ శ్రే-
యసు్సక్, ముఖ్యంగా మన ‘భా-
రతజ్తి’ శ్రేయసు్సక్ మరియు 
మన ‘భారతజ్తి’ సర్వతోముఖా-
భివృది్ధక్, భావిభారత పౌరులైన 
నేటి యువతరానినా తయారు-
చేస్ ప్రయోగంలో సఫలీకృతం 
కగలమో అనేది మన చేతులోలో  
ఉంది. ‘ఏక భారత్ ` శ్రేషఠా భార-

త్’ స్ధనకు చేయి చేయి కల్ప 
ముందుకు స్గుదాం.
‘మకలే’ విదా్యవిధానం దా్వరా, 
ఆంగేలోయులు భారతీయ శస్త 
విజ్ఞా న్నినా కనుమరుగు చేయ-
డానికి విశ్వ ప్రయతనాం చేశరు. 
దాని విష ప్రభావం నేటికి కూడా 
మన విదా్యరంగంలో కని్పసు్త ంది. 
అందుకు విరుగుడుగా, ఇటీవల 
సన్తన భారతీయ విజ్ఞా నంతో 
పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడా-
నికి, స్మాను్యలకు అందుబా-
టులో ఉండే విధంగా http://
vedicheritage.gov.in అం-
తరా్జ ల పోరట్ల్ ఏరా్పటుచేసిం-
ది. ఇందులో పురాతన భారత-
దేశంలో శస్త విజ్ఞా నము ఎలా 
అభివృది్ధ  చందినదో వివరణ 
ఇచా్చరు. గణతము, వ్యవస్-
యము, న్్యయము, వైద్యము, 
ఖగ్ళము తదితర శస్త విజ్ఞా న-
ము వివరంగా చప్పబడిరది.
‘విద్య’ దా్వరా ఏకభారత్` శ్రేషఠా  
భారత్’ ఎలా స్ధించగ-
లం? దీనికి ఇది ప్రమాణం. 
ప్రాచీన భారతంలో ఆర్యభటట్  
(ఖగ్ళ, గణత శస్తవేత్త) ‘శూ-
న్యము’(సున్నా)పై పరిశోధన, 
ఆర్యభటీట్ యమనే గ్రంథంలో 
భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని 
(ఖగ్ళము),   పై (pie) అంటే 
3.146 అని క్రీ.శ. 5వ శతాబ్ధం-
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లోనే కనుగొన్నాడు. భాసకిరా-
చార్య II ` క్రీ.శ. 12 శతాబ్ధంలో 
బీజగణతము, అంకగణతము, 
రేఖాగణతములో పరిశోధనలు 
సల్ప ‘లీలావతి’ అనే గ్రంథంలో 
పొందుపరిచాడు. ‘వైశేషికదర్శ-
నం’లో క్రీ.పూ. ఆరవ శతాబ్్ధలో 
‘వైశేశిక దర్శనం’ అణు విజ్ఞా న-
శస్త పరిశోధన్ వివరాలు ఉలేలో-
ఖంచబడిన్యి. క్రీ.శ. రండవ 
శతాబ్ధంలో రస్యన శస్తంలో 
ఆచార్య న్గారు్జ నుడు తన పరి-
శోధనలను రసరతానాకరము, రు-
శ్రుదయి,  రస్ంద్ర మంగళ గ్రం-
థాలలో నికిషుప్తం చేశడు. ఆచార్య 
చరకుడు (600 బ్.సి) వైద్యశస్త 
పతామహుడు ` ఆయన ‘చరక 
సంహిత’లో ఒక లక్ష మొకకిలు  
Herbal Plantsవివిధ రోగ 
నివారణతో పనిచేస్ విధాన్నినా 
శస్త్రీయంగా పరి శోధించాడు. 
అలాగే ‘600 బ్.సి.’ పాలో సిట్ -
క్ సర్జరీ పతా మహుడుగా ప్ర-
ఖా్యతిగాంచిన శుశ్రుతుడు తన 
‘శుశృత సంహిత’ లో శస్త చికిత్స 
విధాన్లు, 125 రకలైన శస్త 
చికిత్స పరికరాల వివరాలను కుషు -
ణ్ణంగా తెల్పారు. అలాగే వరా-
హమిహీర (600 బ్.సి), బృహత్ 
సంహితలో, బృహత్ జ్టక, 
గ్రంథాలలో ఖగ్ళశస్త పరిశోధ-

న్ వివరాలున్నాయి. యోగ శ-
స్తంతో పతంజల్ (200 బ్.సి), 
వ్్యమశస్తవేత్త (Aviation 
Technology) ఆచార్య భర-
దా్వజ (800 బ్.సి), కపల మహరిషు 
(3000 బ్.సి) స్ంఖ్య, వేదాంతం, 
కస్మస్  (Cosmology) లో పతా-
మహుడిగా ప్రఖా్యతిగాంచారు. ఈ 
విషయాలు ఈ వా్యసంలో పొం-
దుపరచడానికి ముఖ్య కరణం 
మన పురాతన భారతీయ శస్తవే-
త్తలు, పరిశోధనలను నేటి మన 
విదా్యవిధానంలో ముఖ్యంగా 
విశ్వవిదా్యలయ స్థా యిలో చేరి్చ 
వాటిని వివరంగా నేటి యువతకు 
తెల్యచేయడం దా్వరా, నేడు 
పాశ్చత్య దేశలోలో  మన వైజ్ఞా నిక 
ప్రతిభపై చిననా చూపు చూపే దు-
షట్ శకు్త లకు, ‘వికీపీడియా’ లాంటి 
అంతరా్జ తీయ మీడియాలో 
వీటిని సరైన విధానంలో చేర్చడం, 
తదా్వరా మన ‘విదా్యవిధానం’లో 
పూర్వవైభవం తీసుకురావడం 
మరియు ‘ఏక భారత్ శ్రేషఠా భార-
త్’ను పునః స్కషు తకిరించుకోవ-
డమే న్ ఉదే్దశ్యం.  ఆశయం.
సంకిషుప్తంగా జ్తీయ విదా్యవిధా-
నంలో ముఖ్య విషయాలు
1. ఒతి్తడి (Stress) లేని చదువు 
దా్వరా, విదా్యరిథా ప్రతిభను కొల్చే 
పరీకషు  విధానం.

2. వృతి్తవిద్య, నచి్చన విషయాల 
(Subjects) ఎంపక స్ంకతికను 
సది్వనియోగం జసుకోవడం.
3. విదా్యవిధానంలో జవాబ్దా-
రీతన్నినా పంచడం, తల్లో దండ్రు-
లు, విదా్యరుథా లు, అధా్యపకులు, 
సమాజం యొకకి పాత్ర, బాధ్యత.
4. ప్రాథమికస్థా యిలో తప్పకుండా 
మాతృభాషలో బోధన జరగాల్.
2018లో అంతరా్జ తీయ విదా్య-
రుథా ల మదింపు కర్యక్రమం 
(పీస్)లో అతు్యత్తమ (Top) 
రా్యంకులోలో  ఉననా ఎసోట్ నియా, 
ఐరాలో ండ్, ఫిన్లా్యండ్, జపాన్, 
దకిషుణ కొరియా, పోలండ్ దేశలు 
తమ పలలోలకు మాతృభాషలోనే 
విదా్యబోధన చేసు్త న్నాయి.
నూతన విదా్యవిధానంలో మా-
తృభాషతోపాటు, ఇతర భాషలు 
నేరు్చకోవడం, నేర్పడంపై అడడుం-
కులు లేవు.
 భారతీయ భాషలనినాంటితో-
పాటు సంసకృతభాషకు కూడా 
ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడిరది కబటిట్  
ప్రాచీనభారతచరిత్ర, సంసకృతీ, 
సంప్రదాయాలతోపాటు అలన్టి 
వాఙ్మయ పఠనం దా్వరా మన 
భారతీయ ధర్మ ప్రాశస్్త యానినా తెలు-
సుకోగలం.
   ( మిగల్నది వచే్చ సంచికలో )
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వివేకనంద సూకు్త లు
రసరాజు 

సత్యమును కోరి తా్యగంబ్ సలుపవచు్చ 

దేనినైనసరే: కన్ దేనికొరకొ 

తా్యగమొనరింపరాదు సత్యంబ్నపుడు 

విలువల్వి మానవుండు జీవించువేళ 

పరులపై నననా డాధారపడుట తపు్ప 

ఇతరుల సహాయము నిరాకరించు దశకు 

చేరినపు్పడే వ్యకి ్తకి స్్వఛ్ కలుగు 

సీ్వ య  కృషిలోన  స్వరా్గ లవలుగు కలదు 

న్ పరిధిలో ప్రయతనాము  న్వు చేసి 

ఓడిపోయిన తపు్పలేదోయి!  కని 

ఆ ప్రయతనామునే  చేయుటందు మాత్ర 

మోడిపోరాదు; లము్మ! ధీయుతడవీవు 

కెరట మాదర్శమేకదు - గురువుకూడ;

లేచి పడినందులకు కదు - క్రిందబడిన 

తిరిగ లేచినందుకు; ప్రయతినాంచు దృషిట్  

జ్రిపోరాదు పీల్చడి శ్వసనుండి 

ఆకసమున నిత్యము వలు్గ లారబోయు 

భానునింగని చీకటి భయముజందు;

అటుల సతతంబ్ శ్రమియించునటిట్ వాని 

నరసి "ఓటమి" భయముతో పరుగుల్డును 
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ఆదూరి హైెమవతి

లో  సోమేశం  అనే ఒక    రైతు 

ఉండేవాడు.  ఆయన తన మాగాణ 

పొలంలో వడులో , మటట్  పొలం లో, 

కందులు, మినుములు, పసలు,  

రాగ, సజ్జ , జొననా వంటి పంటలు 

కూడా పండించుకుంటూ హాయిగా 

జీవించేవాడు.  . 

  ఇలలోంతా ధాన్యపు బ్టట్ లతో, పాత-

రలోతో నిండి ఉందేది. ఆయన ఇంట 

ధాన్య లకిషుమీ తాండవిసూ్త   ఉండేది. 

 దానికి తోడు చాలా ఉదార స్వభావు-

డు కూడా సోమేశం. అడిగనవారికి 

లేదనక స్యం చేస్వాడు. 

ఒకమారు వరుసగా మూడేళ్్ళ వా-

నలులేక చఱువులో న్రు ఎండి-

పోయింది. ఊరివారంతా  న్టికి 

కట కట లాడిపోస్గారు. స్గున్టి 

మాట అలా ఉంచి త్రాగున్రే కరువై 

పోయింది ఆ ఊరి వారికి. చఱువుగ-

టుట్  పకకినే ఉననా సోమేశం పొలంలో 

కూడా ఒకకి గంజ పండలేదు. 

చఱువులో న్రు లేనపుడు గటుట్ -

పకకినున్నా ఒకటే, దూరంగా వున్నా 

ఒకటేకదా!   

ఊరిలో రైతు లంతా తిండి గంజలకు 

కటకటలాడి పోస్గారు. అంతా 

కరువు వా్యపంచింది. బీదా బ్కీకి 

స్యానికి ప్రతిస్యం

   "తాతగార్ !  మీరు అందరికీ స్-

యంచేయాల్.మనకు అపకరం 

చేసిన వారికి కూడా స్యంచేయా-

ల్ అంటారే. అపకరం చేసిన వారికి 

ఎలా స్యం చేస్్త మండీ!. మన 

స్నాహితులక్తే చేయవచు్చ. మీరు 

చపే్పది ఏదీ న్కు అరథాంకదండీ!" 

అంటూ బ్ంగ మూతితో కూరు్చననా 

మనవడు వాసును చూసి నవు్వకు 

న్నారు తాతగారు.

  "నవ్వకండి తాతాగార్! న్కు కోపం 

వసు్త ంది" అంటూ  అటు తిరిగ కూ-

రు్చన్నాడు .

   "సరే నేను ఈ చటుట్ కు ఒక కథ 

చపు్పకుంటాను. కోపం ఉననా వారు 

వినకకిరలేదు"  అని తాత అనగానే  

"చప్పండి చప్పండి చటుట్  ఎలా 

వింటుందీ నేనే వింటాను" అని 

తాత దగ్గరగా  జరిగ కూరు్చన్నాడు 

వాసు .  

 "మనకు కీడు చేస్ వారికి కూడా 

మనం మేలు చేస్్త వారు తమ 

పొరపాటు సరు్ద కుని మంచిగా మారి 

ఎలా స్యంచేస్్త రో  ఈ కథ వలన 

తెలుసుంది" అంటూ మొదలు 

పటాట్ రు తాతగారు.    

శంతి పురం అనే గ్రామం 

తినను తిండిలేక, చేయను కూల్-

పనులు దొరకకి ఆకల్ కడుపులతో 

అలమటించి పోస్గారు. ఇరుగు 

పొరుగు గ్రామాలకూ, కస్త దూరంగా 

ఉననా నగరానికీ కూల్ పనులకోసం 

రైతులంతా వళి్ళ రాస్గారు.

అదంతా చూసు్త ననా  సోమేశం,  

తనకు గాదెలనిండా ఏదో ఒక 

ధాన్యం ఉండటాన తనకు తిండికి 

కరువు లేకపోయిన్, అంతా బాధ 

పడుతుంటే తనొకకిడే కడుపు నిండా 

తినడం సరి కదని పంచింది.  

వంటనే కొందరు వంటవాళ్ళను 

పల్చి ఆకల్కి ఉండ లేక పన్పాటా 

చేసుకోలేని వారందరికీ   అననాం, 

పపు్ప పులుసు వండించి పటట్ స్గా-

డు. కొది్ద  రోజులకు ఆకల్కి ఆగలేక 

వచే్చవారి సంఖ్య పరిగపోయింది. 

     బ్య్యం గాదె నిండుకుంది. 

అపు్పడు రాగననాం వండించి పటట్ స్ 

గాడు. ఊరోలో  కొందరు స్నాహితులు 

సోమేశం  చేస్ అననాదానం చూసి,

"ఓ సోమేశం! న్కమననా పచా్చ! ఇలా 

ఊర్రు మందికీ అననా దానం చేస్్త 

న్కం మిగులుతుంది? ఒక రోజుకు 

న్వ్ అననాం కోసం అలమటించా-

ల్్స ఉంటుంది. చాలు ఇహ ఆపు" 



39నవంబరు 2021

అన్నారు .

"మిత్రులారా! మీరు న్ బాగుకోసం 

చపు్తన్నారు. సంతోషం. ఐతే ఊరు  

ఆకల్ చావులతో పీనుగుల పంటగా 

మారిపోతే నేను మాత్రం ఎలా బ్రతక 

గలను. అందరితోపాటే నేనూనూ. 

దేవుడి చి్చన దానినా దాచుకుని ఏం 

చేసుకుంటాను. మనినాంచండి" అని 

చప్ప తన అననాదాన వ్తం కొనస్-

గంచాడు సోమేశం. 

      గాదెలోలో  దాచిన రాగ, సజ్జ  కూడా 

నిండుకుని, చివరకు జొననా గాదె 

నుంచీ ధాన్యం తీసి వండస్గా-

రు. ఇహ ఎనోనారోజులు ఇలా అననా 

దానం స్గంచలేనని సోమేశనికి 

అర్ధమైంది. 'భగవాన్!  న్కోసం 

కకపోయిన్ ఊరి వారికోసం వాన 

కురి పంచి పంటలు పండన్. న్వు 

పుటిట్ ంచిన ఈ జన మంతా ఆకల్ 

చావుల బారిన పడకుండా కపాడు ' 

అని ప్రారి్ధంచస్గాడు.

  ఆరాత్రి ఆయన ధాన్యపు గాదెల 

మాటున ఎంతో కలంగా ఆ ధాన్యం 

రాత్రులు తింటూ ఉననా మూషిక 

మూక సమావేశమ యి్యంది.

 ' మిత్రులారా! ఇంతకలంగా మనమీ 

మహన్యుని ధాన్యం తింటున్నా 

మనలను చంపను మందుప-

టట్ క పోన్లమ్మని వదిలేసి,మనల్నా 

బతకనిచా్చడు. ఇపు్పడు ఆకల్తో 

ఉననావారి కడుపులు నింపుతూ, తన 

ధాన్్యగారాలు వటిట్ పోయిన్ అననా 

దానం మానని ఈ మహన్యు-

నికి ఏదైెన్ స్యం చేదా్ద ం' అని 

నిర్ణయం తీసుకుని బయలే్దరాయి.

    చఱువు సమీపాన ఉననా కొండలోలో  

ఉననా జల మారా్గ నినా కని పటిట్  ఆ 

వృషలోచన్లన్నా తమ పదునైన 

నోళలోతో నేలను తొల్చి చఱువుకు 

న్రు పారేలా చేశయి. 

 తెలలోవారగానే ఊరిబయటకు బహి-

రు్ముల కెళి్ళన పలలో  జనం చఱు-

వులోకి ఎకకిడి నుంచో  న్రు ప్రవ-

హించి నిండు తుండటం గమనించి 

ఆనందంతో వర్రి కక లేశరు.

 ఊరు ఊరంతా చఱువు గటుట్ కు 

చేరింది. ఉతా్సహం గానూ ,ఉబ-

లాటంగానూ న్రు వసు్త ననా తావును 

వతుకుకింటూ  కొండ మీదకెళ్్ళరు 

అంతా. అకకిడ ఇంక నేల తవు్వ-

తుననా విఘ్నాశ్వ ర వాహన మూకను 

చూసి అంతా అచ్చరువందారు. 

అవన్నా జన్లను చూసి తలలు 

ఎతి్త ఊపాయి తప్ప భయంతో పారి 

పోలేదు.

ఆలా స్యంకలానికి చఱువు నిం-

డిపోయింది.

   ఆరోజుతో న్టి బాధ తీరి జనం 

పొలం పనులు చేసుకుని పంటలు  

పండించుకుని తమ ఊరికి పటిట్ న 

కరువు రాకశిని తరిమి కొటాట్ రు. 

మూషికలు చేసిన స్యానికి 

ప్రతిగా తమ ఊరికి  మూషికపురం 

అని పేరు మారు్చకున్నారు.

‘అదయా్య వాసూ! తనధాన్యం 

తింటూ తనకు అపకరం చేసు్త  

న్నా యని తెల్సీ  

సోమేశం ఆఎలుకల-

ను చూసీ చూడనటులో  

వదిలేసి బతక నిచి్చ-

నందుకు ప్రతిగా అవి 

ఊరికి చేసిన స్యం 

చూడూ! అందుక 

అపకరి అనితెల్సి 

న్ ఉపకరం చేయాలని చపే్పది. 

అపకరికి ఉపకరము నపమననాక-

చేయు వాడు నేర్పరి అంటారు.

భగవంతుడు పుటిట్ ంచిన ప్రతి ప్రాణీ 

తాను పొందిన స్యానికి తిరిగ 

స్యం చేయను తప్పక ప్రయతినా-

సు్త ంది. ప్రతి ప్రాణ లోనూ ఉండేది 

భగవంతుడేకదా!వనుకడక  తప్పక 

ఇతరులకు స్యం చేయాల్.

తెల్సిందా!" అని తాతగారు అం-

టుండగానే వాసు పరుగు లంకిం-

చుకున్నాడు ఆకథను తన స్నాహి 

తులకు చప్పను. 

                       ***
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ప్రేమంటే  ఇంతే 

 (గతసంచిక తరువాయి)
ఇంద్రగంటి వేంకట సుబా్రావు

  కఫీ త్రాగుతూ “న్ గతానినా ని-
రొ్మహమాటంగా న్తో పంచు-
కున్నాను. న్ గురించి నువు్వ 
ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటావ్ న్ 
ఇషట్ ం” అన్నాను.
“ఒక వేళ మీరు చప్పనదంతా న్ 
గతం అయివుంటే మీ నిర్ణయం 
ఏమిటి?” అని ఎదురు ప్రశనా 
వేసింది రుకి్మణ. 
“న్కు మా కుటుంబం గురించి 
మన మాటలలో చపా్పనుకదా 
అందువలలో  అటువంటి పరిసిథా-
తిలో నువు్వ వుంటే నినునా నేను 
వివాహం చేసుకోవడానికి న్కు 
గాని, మా కుటుంబ సభు్యలకి 
గాని ఎటువంటి అభ్యంతరము 
వుండదు” అన్నాను 
“మా న్ననాగారు స్్వతంత్ర సమర 
సమయంలో విదా్యరిథా న్యకు-
డిగా జైలుకి వళ్్ళరు, ఆయన 
ఉదో్యగములో చేరిన రోజు నుండి 
తన ఆదాయంలో కొంత భాగానినా 
పేద విదా్యరు్ధ ల చదువుకోసం 
వినియోగసు్త న్నారు. మా అననా-
య్యలకు కటనాకనుకలు తీసు-

కోకుండా వివాహాలు చేశరు. మా 
కుటుంబంలో కూడా మేము కొదో్ద  
గొపో్ప ఆదర్శమైన భావాలు కల్గ 
వున్నాము...ఇక న్ అభిప్రాయా-
నికి వస్్త “గతం గతః” అన్నారు, 
అందువలన మీ గతంతో న్కు 
ఎటువంటి ఇబ్ంది లేదు” 
 బయలుదేరే ముందు 
"నువు్వ న్కు నచా్చవు, నేను న్కు 
నచా్చన్?" అని అడిగాను. ఆలా 
అడిగేసరికి సిగు్గ పడి సమాధానం 
చప్పలేదు. "సిగు్గ  ఎందుకు? ఇది 
మన జీవితాలకి సంబంధించిన 
విషయం, నువు్వ సరేనంటేనే 
ముందుకు వళదాము" అన్నాను. 
 "నేను మీతో రస్ట్ రంట్కి 
వచా్చనంటే అర్ధం ఏమిటి?" అని 
ఎదురు ప్రశనా వేసి తన అభిప్రా-
యానినా లౌక్యంగా చప్పంది. 
 "మీ కోనసీమ వాళ్్ళ 
తెల్వైన వాళ్్ళ, లౌక్యం తెల్సిన-
వాళ్్ళ" అన్నాను.  
 "మీ విశఖపటనాం వాళ్్ళ 
వివేకవంతులు, గడుసువా-
రు” తడుముకోకుండా వంటనే 

చప్పంది. 
“అయితే నచా్చనంటావు”
“మీ గతం గురించి తెలుసుకుననా 
తరువాత ఎవరిక్న్ మీరు అనూ-
రాధని ఎంత గాఢంగా ప్రేమిం-
చారు అనే విషయము అర్ధమ-
వుతుంది. కన్ నేను గురి ్తంచిన 
విషయం మీలో వుననా అపరి-
మితమైన ‘ప్రేమగుణం’...ఆ 
ఒకకిటి చాలు మిమ్మల్నా వివాహం 
చేసుకుంటే మీరు న్ పటలో  
చూపబోయ్ ‘ప్రేమాభిమాన్లు’ 
గురించి అంచన్ వేసుకుంది-
కి. మిమ్మల్నా వివాహమాడడానికి 
న్కు ఏ రకమైన అభ్యంతరము 
లేదు, ఈ విషయములో మీరు 
ఎటువంటి శంకలు పటుట్ కోకం-
డి” అని నిరొ్మహమాటంగా సం-
దేహానికి తావు లేకుండా చప్పంది 
రుకి్మణ.
 “థాంకూ్య రుకి్మణ...మొ-
తా్త నికి న్ గతానినా తెల్విగా రాబటిట్  
సైెకలజీ సూట్ డంట్ అనిపంచు-
కున్నావు” 
 “మీ పొగడ్తకి, ఈ ట్రీట్కి, 
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మీ మధురమైన నిర్ణయాని-
కి మీకు కూడా థాంక్్స" అని 
నవు్వతూ అంది. 
 "సరే మహేంద్ర, శశిరేఖ 
మీ వాళ్ళతో మాటాలో డతారు, మీ 
తల్లో తండ్రులను విశఖ వచి్చ మా 
పద్దలను కలవమని చబ్తారు, 
న్ అబ్ప్రాయం మీ పేరంట్స్కి 
చపు్ప. ఓక, గుడ్ లక్ బయలుదే-
రుదామా" అన్నాను. 
                   *********   
హోటల్ నుండి వచా్చక పరీక్ష 
ఫల్తాలు వచి్చనరోజు నూ్యస్ 
పేపర్ చుటూట్  జనం ఎలా 
మూగుతారో అలా స్నాహితులం-
దర్ ననునా, రుకి్మణని చుటుట్ -
ముటిట్  "కయా? పండా?" అని 
ఆతృతగా అడిగారు. రుకి్మణ సి-
గు్గ పడుతూ ముసి ముసి నవు్వలు 
నవు్వతూ లోపల్కి వళి్ళపోయిం-
ది. ఆమ నవు్వ చూసి ఇంక నేను 
సమాధానం చప్పకుండానే వాళ్ళకి 
విషయం అర్ధమయింది, అంతా 
అభినందనలు చపా్పరు. 
అవిన్శ్ ఆనందానికి హదు్ద లు 
లేవు, అతని కళ్్ళ చమరా్చ-
యి "బావా చాలా సంతోషం, 
విశఖలో కధ నేను నడిపస్్త ను, 
మామయ్యగారికి, అత్తయ్యగా-
రికి విషయం చప్ప వ్యవహారం 
నేను విజయవంతం చేస్్త ను" 

అన్నాడు. 
మహేంద్ర వర్మ వచి్చ కౌగల్ం-
చుకొని "ఒరేయ్ మోహన్, చాలా 
ఆనందంగా వుంది, న్ ప్రపో-
జల్ని మనినాంచి నువు్వ రుకి్మ-
ణని కల్సినందుకు థా్యంక్్స. 
సంవత్సరం నుండి న్ గురించే 
మేమందరమూ కలవర పడు-
తున్నాము, ఆ వ్యధ ఈ రోజుతో 
తీరింది. మీ అమ్మగారికి, న్-
ననాగారికి ఈ విషయం అంతా 
తెలుసు, రుకి్మణ ఫొటో కూడా 
వాళ్్ళ చూడటం జరిగంది, 
వివరాలు అనినా అవిన్శ్ వాళ్ళకి 
చపా్పడు…సుమారు నలాలో ళ్ళ 
క్రితం నేను విశఖ వచా్చను, 
అపు్పడు నువు్వ బెంగుళూరు 
ట్రైనింగ్కి వళ్్ళవు. నేను అవిన్-
శ్తో విషయం చపా్పను, న్ పళి్ళ 
శుభలేఖ ఇవ్వడానికి మీ ఇంటికి 
మేమిద్దర్ వళి్ళనపుడు అవిన్శ్ 
మీ వాళ్ళకి రుకి్మణ వివరాలు 
అన్నా చప్ప ఫోటో చూపటాట్ డు. 
మీ వాళ్్ళ అమా్మయి బాగుంది, 
వాడికి నచి్చతే మాకు ఏ అభ్యం-
తరము లేదన్నారు....
...అపు్పడు అవిన్శ్ మీ న్ననా-
గారితో "ఈ విషయం కకిన్డ 
పళి్ళకి వళి్ళనపుడు ఆ అమా్మయి 
కూడా వసు్త ంది గనుక బావకి 
అపు్పడు చబ్దాము, అంత-

వరకు మనకమీ తెల్యన-
టులో ందాము" అన్నాడు. అందుక 
మేము కవలనే న్కు, రుకి్మణకి 
ఇకకిడికి వచే్చ వరకు చప్పలేదు. 
ఎందుకంటే మీరిద్దర్ ఒకరినొ-
కరు చూసుకొని, మీ అభిప్రాయా-
లూ పంచుకుంటే బాగుంటుం-
దని అనుకున్నాము. దీనంతటికి 
సంధానకర ్త మీ బావ అవిన్శే" 
అన్నాడు. 
నేను అవిన్శ్ వైపు తిరిగ "ఓహో 
ఇదంతా న్ దర్శకత్వంలో జరిగం-
దననామాట" అన్నాను. 
దానికి అతను నవు్వతూ "న్వు 
నేరి్పన విద్యయ్ న్రజ్కషు "…
అని "బావా న్ తల్లో తండ్రుల 
తరువాత బహుశ న్ జీవితానినా 
అతి దగ్గర నుండి చూసినవాడి-
ని నేనే అనుకుంటాను, అందుక 
గత కొంత కలం నుండి నినునా 
చూసూ్త వుంటే న్కు ఆందోళన-
తో నిద్ర పటట్ డం లేదు, అందుక 
న్ జీవితంలో మంచి రోజులు 
చూడాలని ఆశించి చేసిన ప్ర-
యతనామే ఇది. ఈ విషయంలో 
మామయ్యగారు, అత్తయ్యగారు 
న్కు ప్రొతా్సహానినా, సహకరానినా 
ఇచా్చరు. న్ ఆశ సఫలం కవ-
డానికి మహేంద్రే కరణం” అని 
మహేంద్ర వైపు తిరిగ “థాంకూ్య 
మహేంద్రా” అన్నాడు. 
                (ఇంక వుంది)
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నందుల  ప్రభాకర  శస్త్రి

మా ఊరి నందుల ఆతీ్మయ  కధ 

ఢిలీలో , హైెదరాబాదు పనుల మీద 
తిరిగేవాడు. ఆయన పలలోల్నా 
మన సూకిలోలో  చదివించేవాడు. 
బయటికెళిలో  పనులు చకకిబెటుట్ -
కోవాలని ప్రయాణమైన ప్రతిస్రీ 
మా ఇంటికి వచే్చవాడు. ఒకరోజు 
ఎంతస్పటికీ కదలకుండా 
కూరు్చని... "అమ్మగారకకిడా?" 
అని అడిగాడు. "తము్మడి ఇంటోలో  
వుంది" అంటే "అయితే వస్్త " 
అని బయలుదేరాడు. ఏమిటి 
విషయం అంటే "ఆ మహాయో-
గని దర్శనం చేసుకుని వళితే... 
న్ పనులన్నా సక్రమంగా జరు-
గుతాయి" అని వళి్ళపోయాడు 
తము్మనింటికి. 
 మరో మిత్రుడు మా కుటుంబంతో 

సనినాహిత సంబంధం కల్గన 
వ్యకి ్త. అమ్మను చాలా దిన్లు 
నిశితంగా పరిశీల్ంచిన 
తరువాత "ఈమ మీ కుటుం-
బానికి పరిమితం కకుంటే 
మదర్ థెరిస్్స అంతటి వ్యకి ్త 
అయు్యండేది. ఎనోనా వేలమంది 
ఆక్రందనలను తీరి్చవుండేది. 
భారతదేశంలో ఇలాంటి అమ్మ-
లకు కొదువ లేదు. ఏంచేదా్ద ం. 
కుటుంబంలో సంస్రంలో చి-
కుకికుపోయి ఉంటే... మదర్ 
థెరిస్్స కూడా ఇంటిక పరిమిత-
మై పోయివుండేది" అంటూ వా్య-
ఖా్యనించాడు.       తెలుగు స్రు 
అయ్యపు రడిడు  అమ్మ వంట నిత్యం 
తినేవాడు. సూకిలు హాసట్ల్ కు 

ఆ వయసులో 'మడుగు; కటుట్ -
కుని ముప్ఫయ్ మందికి వంట 
చేస్ది. "స్ర్... అమ్మ మజి్జ గ 
చారు చేసింది స్ర్.... ఎపు్పడో 
చిననాపు్పడు మాయమ్మ చేస్ది... 
మళ్్ళ మా యమ్మ చేతిముద్ద-
లు తిననాటుట్ ంది స్ర్.. "అంటూ 
.. అరవై నిండిన అయ్యపు రడిడు  
స్రు  ఆర్ద రామైన కనునాలతో.. 
గద్గ ద కంఠంతో చప్పటం న్కిప్ప-
టికీ గురు్త .
                        (ఇంక వుంది)
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 హితోకు్త లు
కొత్త రామానందం

యథా బీజంకురః సూక్ష్మ:
ప్రయత్నేన అభిరక్షితః 
ఫలప్రదో భవేత్ కాలే 
తదో్యల్లోకో  సురక్షితః 

విత్తనం నుంచి వచి్చన మొలక చాలా చిననాది. అయిన్ దానికి మనం న్రు పోసి జ్గ్రత్తగా రకిషుస్ ్త అది పరిగ 

పద్దదైె సరైన సమయంలో మనకు ఫలాలను అందిసు్త ంది. ఈ లోకం కూడా అలాంటిదే. మనం తోటివారికి 

చేసిన సహాయం వృధా పోదు. ఎదో ఒకన్డు అది మంకు సహాయమై తిరిగ వసు్త ంది. 

మూఢ జహీహి  ధమాగమ తృ ష్టా మ్ 
కురు సద్బు ద్ధం మానవ వితృష్ణామ్ 
యలలోభసే నిజ కర్మోపాత్ం 
విత్ం త్న వినోదయ చిత్ం 

మరమోము పరులకు తెలుపరు 
ద్ర్మోరుగు ల చంత నెపుడు 
దూఱకు మిలచు 
ద్ష్కరమోముల చేయనొలలోకు 
నిరమోల మత్ నంట లెస్స నిజము 

ఓ కుమారా! న్ రహస్యము లపు్పడూ ఇతరులకు తెల్యజయవదు్ద . దురా్మరు్గ లతో స్నాహము చేయవ-

దు్ద . ఈ భూమి యందు చడడు  పనులు చేయుట మానుకో! స్వచ్చమయిన మంచి బ్ది్ధతో ఉండుటయ్ 

మంచిదని  తెలుసుకో. 

శ్రీ ఆదిశంకరులు మానవ జీవితాల గురించి చబ్తూ ఒక అవగాహన ఎరుక కల్గ ఉండాల్. ప్రతి 

మనిషికి ధనము అవసరమే. ధన సంపాదన నిజ్యితీగా సక్రమ మార్గంలో సంపాదించాల్. మనకు 

లభించిన దానితో తృప్త చందాల్. మన జీవితంలో భ్రమలను మమకరాలను వదిల్ంచుకోవాల్. డబ్్ 

మీద వా్యమోహం వదులుకోవాల్. మానవుడు వైరాగ్య భావం తెచు్చకోవాల్.
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భాష, యాస, ఆదిలాబాద్ ధా్యస-
మడిపల్లో   భద్రయ్య   జీవన శ్వస

తుమూ్మరి  రాం మోహనరావు

    ‘పురుషులందు పుణ్య 
పురుషులు వేరయా ‘ అన్నాడు 
వేమననా.ఆ మాటను నిజంచే-
యడానికి పుడతారు కొందరు.ఆ 
కొందరిలో ఒకరు కొయ్యబొ-
మ్మలకు ప్రపంచ ప్రసిది్ధగాంచిన 
నిర్మల్ వాసి శ్రీ మడిపల్లో  భద్రయ్య 
స్రు.సంయుక ్త ఆదిలాబాదు జి-
లాలో నుండిజ్తీయ ఉత్తమ ఉపా-
ధా్యయుడిగా 1997 సంవత్సరం 
భారత రాష్టపతి చేతుల మీదుగా-
పురస్కిరం పొందిన ప్రసిదు్ధ లు.
      2019 లో ఆయన పుషకిరకలం 
శ్రమించి ప్రచురించిన సుమారు 
వయి్య పేజీలవా్యవహారిక భాష్ 
పదకోశం “మనభాష-మనయా-
స”ఇటీవల రవీంద్రభారతి సమా-
వేశమందిరంలో ఆవిషకిరిం-
చబడింది. ఇది కవలం ఒకకి 
ఆదిలాబాదు (సంయుక ్త) జిలాలో  
జనవ్యవహారంలో ఉననా పదాలకు 
మాత్రమే ప్రయోగ పూర్వక వివ-
రణాత్మక పదనిఘంటువు.డబ్-
యైెదేళ్లో  మీద పడడు  ఈ మనిషి 
ఆరాటం చూస్్త అనిపసు్త ంది 

నిజంగానేకొందరు కరణ జను్మ-
లుంటారని.
      దీనికంటే ముందు 2008 
లో “మన ఆదిలాబాదు” జిలాలో  
సమగ్ర దరి్శనివలువరించారు.
ఇప్పటి నిర్మల్,ఆదిలాబాదు-
,కొమురం భీం, మంచిరా్యల 
న్లుగు జిలాలో లు కల్సి ఉననా 
సంయుక ్త ఆదిలాబాద్ జిలాలో లో-
ని పలలో  పలలోకు పదవీ విరమణా-
నంతరం తన చిరు ది్వచక్ర వా-
హనం(మోపడ్) పై తిరిగ స్థా నిక 
మిత్రుల సహకరంతో వివరాలు-
స్కరించి ప్రచురించారు.
హాయిగా ప్రభుత్వమిచే్చ పంఛను 
డబ్్లతో హాయిగా కలుమీద 
కలు వేసుకుని కలంగడప 
కుండా ఈ పర్యటన లేమిటి,ప్ర-
చురణలేమిటి, తల్లో  నేల, తల్లో  
భాష గురించిన తాపత్రయమే-
మిటి? అంటే సమాధానం పైన 
చప్పనటులో  పురుషులందు పుణ్య 
పురుషులుగా పుటట్ డమే.
    మడిపల్లో  భద్రయ్య గారిని దగ్గర 
గా చూసిన ప్రతి వారికి తెలుసు 

ఆయన ఎంతటిప్రతిభావంతుడో.
మైకు పటుట్ కుని మాటాలో డితే మేఘ 
గంభీర ధ్వనితో ప్రసు్ఫటమైన-
మాట.గొంతెతి్త పాడితే పుంసోకి-
కిల స్వరం విప్పనటేలో .
కలం కదిల్స్్త కమ్మని పదా్యలు, 
గేయాలు,కవితలు,వా్యస్లు,-
ర్పకలు,ఒగు్గ  కథలుజ్లువా-
రుతాయి.
రంగసథాలం మీద నిలబడితే 
పాత్రలు ఆయనలోనికి పరకయ 
ప్రవేశం చేస్్త యి.
       రచన,నటన,గాయన,ప-
రిశోధన న్లుగు ప్రతిభాస్్రా లు 
కల్గన చతురు్జుడు మడిపల్లో  
భద్రయ్య స్రు.
       ఎందరో విదా్యరుథా లను తీరి్చ 
దిది్దన ఆయన,శిషు్యల అభిమా-
నము చూరగొననాగొప్పగురువు.
ఆయన వద్ద  చదువుకుననా అనే-
కమంది శిషు్యలు పద్ద  పద్ద  
పదవులలో ఉండి ఆయనను-
స్మరించుకోవడం ఆయన వృతి్తకి 
లభించిన స్ఫల్యం.
ఆయనకు జిలాలో లో అత్యంత ప్రా-
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పనిచేసి అనేక ప్రభుత్వ కర్యక్ర-
మాల వా్యఖా్యతగా లబ్ధ  ప్రతిషుట్ -
డు. మరో సోదరుడు మడిపల్లో  
రాజ్ కుమార్ ఉపాధా్యయుడు-
మరియు మంచి కవి.
భద్రయ్య గారు ఇచో్చడ హైెసూకిల్ 
లో పనిచేసినపు్పడు స్థా నిక 
స్హితీ మిత్రులతో కల్సి ప్ర-
తూ్యష స్హితీ కళ్ నికుంజం 
స్థా పంచి కొంత కలంపాటు ‘ప్ర-
తూ్యష’ మాసపత్రిక వలువరించి 
తదా్వరా జిలాలో లో స్హితీ చైతన్యం 
కల్గంచారు. అలాగే జన్నారం లో 
మిత్రకళ్ సమితి ఏర్పరచి న్టక 
కళను ప్రోత్సహించారు.
 1983 లో ఆసిఫ్టబాదు పటట్ -
ణంలో దండన్యకుల సురేష్ 
కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో నవ-
జో్యతి కల్చరల్ అసోసియ్ష-
న్  దా్వరా జరిగన న్టకోత్స-
వాలలో హరిశ్చంద్ర మరియు 
గ్ండు మనిషిగా ప్రదరి్శంచిన 
ఏకపాత్రలను కనులారా వీకిషుం-
చిన న్కు ఆయన నటన్వై-
దుష్యం అనుభవైకవేద్యం. అదే 
సురేశ్ కుమార్ గారు రాష్టంలో-
నే తొల్స్రిగా జిలాలో  కళ్కరుల 
సమాఖ్య ఏర్పరిచి కర్యక్రమాలు 
నిర్వహిస్్త  వాటిని విజయవం-
తం చేయడంలో భద్రయ్య గారి 

చుర్యం కలుగ జసిన ఆయన 
పాట 

    జిలలోంటె జిలలోగాదో జిలలో
    అదలబాద్ జిల్లో  జిలలో
    అందమైన జిల్లో  జిలలో
    అడవితల్లో జిల్లో  జిల్లో
    జిలలోంటె జిలలోగాదో జిలలో
    చద్వుల తల్లో జిల్లో  జిలలో

అని,  ఎకకిడికి వళిలోన్ వేదిక-
లమీద ఆయన హుష్రుగా 
ఆడుతూ పాడుతూ ఉంటే ప్రేక్ష-
కులు ఊగపోయ్వారు.
     ఎనోనా వేదికల మీద ఆయనతో 
కల్సి ఆడి పాడిన సందరా్లు 
న్కు స్్వనుభవం.
    శవైసంప్రదాయ కుటుంబంలో 
శివశ్రీ మడిపల్లో  వీరయ్య గంగమ్మ 
దంపతులకుతారణన్మ సం-
వత్సర మాఘ శుద్ధ చవితిన్డు 
నిర్మల్ లో జని్మంచిన భద్రయ్య 
గారి జన్మతేదీ 17-1-1945  అయి-
నప్పటికీ అధికరికంగా మాత్రం 
8-5-1943 అని నమోదయి్యంది.
వీరి శ్రీమతి ఇందిర. వీరికి 
నలుగురు కుమారులు 
నలుగురు కుమార ్తలు. భద్ర-
య్య గారి ఒక సోదరుడు మడి-
పల్లో  దకిషుణామూరి ్త ఆకశవాణలో 

పాత్ర మరువలేనిది. ఆ తరువాత 
బ్ల్లో తెర రంగంలో ప్రవేశించి 
న్గబాల సురేశ్ గా పేరుపొంది 
కొమురం భీం, వీరన్రి చాకల్-
ఐలమ్మ టెలీ ఫిలు్మలు నిరి్మస్్త 
వాటిలో నటించిన భద్రయ్య గారు 
తమ నటన్ పాటవానినా నిర్-
పంచుకున్నారు.
      కవిగా,రచయితగా దాదాపు 
ముపైపై పుస్తకలు రచించిన 
మడిపల్లో  భద్రయ్య గారుగొప్ప 
స్యి భకు్త లు. ఆసిఫ్టబాదు-
లో నలకొననా షిరీడు స్యిమందిర 
నిరా్మణంలో వారిపాత్రగణన్-
యమైనది.
ఆ భకి ్తప్రపతు్త లతోనే స్యి 
శతకము,స్యి త్రిశతి, షిరిడీ 
స్యి భజన్వళి, షిరిడీ స్యి 
హరికథ, సత్యస్యి సు్త తి వంటి 
భకి ్త రచనలు చేస్రు.
లోకం పోకడకు వ్యధ చంది 
ఏడువందల తేటగీతుల తో 
మనోవేదన పుస్తకం వలువరిం-
చారు. ఇవిగాక శ్రీహరి లీలలు,శి-
వలీలలు, శివ చరితం, శ్రీనివాస 
శతకం, కర ్తవ్యం, మనోవిలాసం 
,బతుకుబాట వంటి దాదాపు 
ముపైపైకి పైగా పుస్తకలు, కొనినా 
ఆడియో సీడీలు వలువరించా-
రు.
  (47 వ పేజీ చూడండి)  
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విదేశీయులు మన వేదగ్రంధా-
లలో విజ్ఞా నం దాగఉంది అనే 
సతా్యనినా గమనించి, అందల్ వి-
షయానినా ప్రతిఒకకిరు గ్రహించాల్ 
అననా తపనతో వేదాలు సంసకృత 
భాషలో ఉన్నాయిగాన, ఆయా 
దేశల పాలకులు సైెతం సం-
సకృతభాష వా్యప్తకి కృషి చేసూ్త , 
అందు నికిషుప్తమైఉననా జ్ఞా న విజ్ఞా -
నసంపద వల్కితీసి దేశ రక్షణ-
కు, వ్యకి ్తగత మరియు స్మాజిక 
అభివృది్ధకి వినియోగంచాలని 
ప్రయతినాసు్త ంటే, దీనికి భిననాంగా 
మనదేశంలో వేదములు 
మరియు సంసకృత భాష పటలో  
నమ్మకం క్రమేపీ కీషుణీసో్త ంది. 
ఆన్టి అఖండ భారతదేశంలో 
వేదాధ్యయనం గావించిన పద్దల 
సలహా సంప్రదింపులతో రాజులు 
పరిపాలన గావింపబడుటచే పా-
డిపంటలకు, ధనధాన్యములకు, 
జ్ఞా న విజ్ఞా న సంపదలకు కొరత-
లేని పుణ్యభూమిగా కీరి ్తంపబడే-
దని పద్దలు తెల్యజస్్త రు.
సత్యం సత్యం పునః సత్యం ఉద్ద ృ-
త్య భుజమచ్చతె 

వేద శస్్రా త్ పరం న్సి్త, నదైెవం 
కశవాత్ పరం
వేదములను మించిన శస్తము 
లేదు, కశవుని మించిన దైెవం 
లేదు........... ఇది సత్యం...... 
ముమా్మటికీ సత్యం..... అంటూ 
హరివంశం తెల్యజసు్త ంది. 
పరాశరభటట్ ర్ వారు తన శ్రీరం-
గరాజస్తవము అనే గ్రంధంలో 
" ఆదౌ వేదా: ప్రమాణం" ఈ 
సృషిట్ లో జరిగే ప్రతీ విషయాని-
కి వేదమే మొదటి ప్రమాణము. 
ప్రతీ వేదానినా న్లుగు ఉపవిభా-
గాలుగా విభజించారు. అవి
1. మంత్ర సంహిత (మంత్ర భాగం) 
2. బ్రాహ్మణము (మంతముల 
వివరణ )
 3. అరణ్యకము (వివిధ కర్మల 
విధులు వివరిస్్త యి)
 4. ఉపనిషతు్త లు (ఇది బ్రహ్మ 
విద్య, జీవాత్మ, పరమాత్మ, 
జ్ఞా నము, మోక్షము మొదలైన వి-
షయముల వివరణ ఉంటుంది). 
ఇందు మంత్ర సంహిత, బ్రాహ్మ-
ణములను కర్మకండ గాను, 
అరణ్యకము, ఉపనిషతు్త లను 

జ్ఞా నకండ గాను విభజించారు. 
వేదారథాములను చకకిగా తెలుసు-
కోవడానికి ఉపయోగపడేవి,
 1. శిక్ష 
2. వా్యకరణము
 3. ఛందసు్స
 4. నిరుక ్తము
 5. జో్యతిష్యము
 6. కల్పము.
 వీటిని వేదాంగములుగా తెల్-
యజశరు. ఉపవేదములు
 1. ఋగే్వదమునకు - ఆయురే్వ-
దము
 2. యజురే్వదమునకు - ధనురే్వ-
దము
 3. స్మవేదమునకు - గాంధర్వ 
వేదము
 4. అధర్వవేదమునకు - స్థా పత్య, 
శస్త వేదముగా ఉపవేదములు 
అందించుట జరిగనది.
వేదార్ధములను మరింత 
వివరంగా అందించే ప్రయతనాం-
గా స్మృతులు (ధర్మశస్తములు) 

శ్రీ వచన భూషణం     
 శ్రీవేంకటాచారు్యలు

(గత సంచిక తరువాయి)



47నవంబరు 2021

ఏర్పడాడు యి. అందు మను, బృహస్పతి, దక్ష, గౌతమ, పరాశర, హరిత వంటి 18 స్మృతులు ఉన్నాయి. ఇవి 
చాతుర్వరా్ణ శ్రమ ధర్మములను పంచ యజఞాములు వివరిస్్త యి. 
పంచయజఞాములు అంటే
1. బ్రహ్మ యజఞాము - నిత్యం వేదాధ్యయనము గావించుట 
2. దేవ యజఞాము - దేవతల తృప్త కొరక్ చేస్ది 
3. పతృ యజఞాము - పతృ దేవతల తృప్త కొరక్ నిర్వహించేది 
4. భూత యజఞాము - ప్రకృతిలోని జీవ జంతువులకు ఆహారానినా అందించుట 
5. మనుష్య యజఞాము - యథాశకి ్త అతిధులను ఆదరించి వారి కడుపు నింపుట      
వీటినే పంచ యజఞాములు అంటారు. వివాహ విధి, పతృదేవతల శ్రార్ధ విధి, స్త్రీ, పురుష ధరా్మలు, మనం 
తపు్పలు చేస్్త ప్రాయశి్చత్త నియమాలు వంటి అనేక విషయాలు వివరిస్్త యి. వేదాలను మరింత వివర-
ముగా మనకు అందించుటకు ఇతిహాస, పురాణములు ఉన్నాయి. 
ఇతిహాసములు అంటే రామాయణ మహాభారతములు. పురాణములను వేదవా్యసులు ర్పొందించి 
తన శిషు్యడైన రోమహరుషు ణునికి భోదించగా వారు వారి శిషు్యలైన త్రైయారుణ, కశ్యపుడు, స్వరి్ణలకు 

ఆకశవాణలో ఆదిలాబాదు మరియు హైెదరాబాదు కంద్రాల నుండి అనేక ప్రసంగాలుచేశరు.     తెలుగు 
విశ్వవిదా్యలయంనుండి కీరి ్తపురస్కిరం పొందిన వీరు పలు సంసథాలనుండిఎనోనా బ్రుదులు సతాకిరాలు 
పొందారు.
  బహుముఖ ప్రజ్ఞా శల్గా ఇంత ప్రతిభ ఉన్నా , గరా్వనినా దరికి చేరన్యని నిగరి్వ , నిండుహృదయం కల్గన 
మనిషి మడిపల్లో .  ఏ మారుమూల గ్రామంలో స్హితీ కర్యక్రమం జరిగన్ పైబడిన వయసును లకకి 
చేయకుండా, ఖరు్చకు వరవకుండా పలచినదే తడవుగా హాజరయిన ఏక్క స్హితీపపాసి భద్రయ్యగారు.
      స్మల సదాశివ మాస్ట్ రు గారిచే బహుముఖ ప్రజ్ఞా శల్గా పలుమారులో  ప్రశంసించబడిన  మడిపల్లో  
భద్రయ్య గారు వారి తరువాత కవిగా, గాయకు నిగా, నటునిగా, పరిశోధకునిగా, ఉత్తమ ఉపాధా్యయులు-
గా ఆదిలాబాదు జిలాలో కు గర్వకరణమైన మరో  స్హితీవేత్త అని చప్పవచు్చ. జీవితానినా సఫలం చేసుకుని 
శివైక్యం చంది కీరి ్తశేషులైన మడిపల్లో  భద్రయ్య గారికి శ్రదా్ధ ంజల్.

  (ఇంక వుంది)

భాష, యాస, ఆదిలాబాద్ ధా్యస-మడిపల్లో   
భద్రయ్య   జీవన శ్వస (45 వ పేజీ తరువాయి)
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      నేను చేసిన తపు్ప న్ 
కూతురు చయ్యలేదు. న్కు 
చాలా ఆనందంగా ఉంది. 
భావనని కల్సి అసలు సంగ-
తేమిటో అడగాలని ఉందమా్మ! 
మా కలో సులో మేమిద్దరం మంచి 
ఫ్ండ్్స అని అందరికీ తెలుసు. 
అది సడన్  గా ఎందుకు మాటాలో -
డడం మానేసిందో అర్ధం కవడం 
లేదు. ఒకకిస్రి ననునా వాళ్ళ ఫ్టలో ట్ 
కి తీసుకెళ్ళవా? దాంతో మాటాలో డి 
న్కు కిలోయర్ చేసుకోవాలని 
ఉంది. మళ్్ళ దాంతో ఎప్పటి లాగే 
ఉండాలని ఉందమా్మ పీలో జ్ అంది. 
నేను ఆఫీసు నుండి రాగానే, 
అలసటగా ఉననా మాట నిజమే 
కన్ శనివారం స్యంత్రం పైగా 
మరానాడు సెలవే కదా అని సరే 
అన్నాను. న్లుగు కూరలు, 
పళ్్ళ తెచు్చకుందామని కరులో 
బయలు దేరాను.  దారిలో వరాషు ని 
అడిగాను. అసలు ఏం జరిగంది? 
ఏమైన్ గొడవ పడాడు రా? లేక ను-
వే్వమైన్ అన్నావా? అని. అంత 
పద్ద  గొడవేం కదమా్మ; కకపొతే 
నేను ఈ మధ్య మా కలో సులో 
కొత్తగా ఓ అమా్మయి జ్యిన్  
అయి్యంది. ఆ అమా్మయి వచి్చన 
రోజు నుండీ న్తోనే చనువుగా 
ఉంటోంది. నేను ఆ అమా్మయి తో  
ఎకుకివ టైెమ్ సె్పండ్ చేసు్త న్నాను. 

మరి అది భావనకి నచ్చలేదను-
కుంటా; ననునా ఇగ్నార్ చేసు్త న్నావ్ 
కదా! అంటూ అల్గ మాటాలో డ-
డం మానేసింది. నేను ఫోన్ లో 
మస్జ్ చేసిన్ రిప్లో  ఇవ్వలేదు. 
అందుక దానినా ఓ స్రి కలుదా్ద మ-
ని అంది. ఈ లోగా భావన్ వాళ్ళ 
ఇలులో  చేరాం. ఓ అరగంటలో మా-
టాలో డిరా, లేట్ చయ్యకు సరేన్! 
అంటూ పలలోని దింప, మారకిట్ 
కు బయలు దేరాను. ఈ కలం 
పలలోల ఆలోచాన్ ధోరణులు, ఈ 
వయసు్స నుండే ఇగ్లు, ఇగ్నార్ 
చయ్యడాలు అనుకున్నాను. 
    ఓ అరగంట తరువాత 
ఇద్దరం ఇలులో  చేరాం. అప్ప-
టిక మావారు వచే్చస్రు. ఇక 
వంటలూ, మా వారి విశేష్లు, 
భోజన్లు, వంటిటోలో  పనులు 
ముగంచుకుని, ఫ్ష్ అయి, రాత్రి 
పడుకునే ముందు అడిగా ... 
ఇంతకీ భావనకీ, న్కూ  పాచప్ 
అయి్యందా? అని. వరషు నవు్వతూ, 
హుష్రుగా న్ మీద చుటూట్  
చయి్య వేసి అయి్యందమా్మ; నేను 
దానికి చపా్పను. నువు్వ ఎప్పటికీ 
న్ బెస్ట్  ఫ్ండ్ వే; lkg నుండి కల్స్ 
ఉన్నాం; కొత్త అమా్మయి కి పాపం 
ఎవ్వర్ ఫ్ండ్్స లేరని, పాత 
సూకిల్ ని ప్రెండ్్స ని మిస్ అవు-
తోందని చబ్తే ఆ అమా్మయికి 

కస్త కంఫరట్బ్ల్ గా ఉంటుందని 
కొంచం ఎకుకివ టైెం ఇసు్త న్నా-
ను, కన్ దాని అర్ధం న్ ఫ్ండ్ 
షిప్ కట్ చేసినటులో  కదు; అర్ధం 
చేసుకో, ఆ కొత్త అమా్మయి చాలా 
సరదాగా ఉంటుంది. తనకి అస్త-
మాను న్ గురించే చపుతున్నాను. 
సోమవారం మీ ఇద్దరిన్ కలు-
పుతాను. మన ముగు్గ రం బాగా 
ఎంజ్య్ చేదా్ద ం. న్తో అలా 
ఉండకు భావన్ అని చపా్పను. 
భావన  కూడా న్కు స్రీ చప్పంది. 
యస్ మై భావన్ ఈజ్ బా్యక్! అని 
న్ బ్గ్గ మీద ముదు్ద  పటుట్ కుం-
ది. పైగా న్కు ఏదైెన్ న్లో  నచ్చ-
కపోతే న్తో నేరుగా చపు్ప; అంతే 
కన్ మనసులో ఏదో పటుట్ కుని 
ముభావంగా ఉండకు. అలా చేస్్త 
న్కు అర్ధం కదు. సరిగదా న్పై 
న్కు కోపం వసు్త ంది. ఎందుక 
మనకి ఈ మిస్ ఆండర్ స్ట్ నిడుంగ్్స  
అని కూడా అందిట.  
   వరాషు  ఆ కబ్రులో  న్కు చపే్పసి  ప్ర-
శంతంగా నిద్రలోకి జ్రుకుంది. 
వరాషు ని చూసూ్త  గతంలోకి న్ 
ఆలోచనలు వళిలోపోతున్నాయి. 

అహమా - స్నాహమా
భారతీ శర్మ
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వరాషు ణ, భావనని చూసినపు్పడ-
లాలో ; నేను, న్ సుజ్ గురు్త కొసు్త ం-
టాము. చిననాపు్పడు నేను సుజ్ 
చాలా స్నాహంగా ఉండేవాళ్ళం. 
      మా అమ్మమ్మ గారి ఊళ్్ళ గవ-
రనామంట్ సూకిలోలో  10వ తరగతి 
వరకూ చదువుకున్నాను. ఆ 
ఊళ్్ళ న్ కిషట్ మైన ఏక్క ఫ్ండ్ 
సుజ్త. అమ్మమ్మ మడి ఆచారం 
మా స్నాహానికి అడుడు  రాలేదు. పం-
డగలకి అటలో తది్దకి గ్రింటాకు 
ఇద్దరం కల్పే పటుట్ కునే వాళ్ళం. 
కళలోకు పారాణీ పటిట్ ంచుకు-
ని పడుకుంటే తెలలోవారుతుంటే 
ఎవరికీ బాగా పండిందో; కల్సి 
చూసుకునే వరకూ ఆరాటం 
తీరేది కదు. చదువులోనూ పో-
టాపోటీగా ఉండేవాళ్ళం. 
   వాళ్ళ పనినా ఇద్దరికీ మలలోపూల-
తో జడలు  కుటేట్ ది, ఏది చేసిన్ 
ఇద్దరం కల్సి చయా్యల్. ఆటలు, 
పాటలు, సరదాలు అన్నా సుజీ 
తోనే. అదే న్ ప్రపంచం 10వ 
తరగతి వరకు. మా సూకిల్ కి 
DEO గారు వసు్త న్నారని, స్ం-
సకృతిక కర్యక్రమంలో భాగంగా 
మాకు డాను్సలు నేరు్పతుండే-
వారు. సుజ్త ఒకకి భంగమ 
కూడా పటట్ లేక పోయ్ది. న్కు 
ఏమి నేరి్పన్ అలా పటేట్ స్దా-
నినా. న్ అభినయం అదీ బాగా 
నచి్చ మరో డాను్సలో కూడా ననునా 
పటాట్ రు మా టీచరు. సూకిలు 
తరువాత తరీ్ఫదు ఇచే్చవారు. 
దాంతో డాన్్స గ్రూపు పలలోలతో 
స్ధన కోసం ఎకుకివ సమయం 
గడిపేదానినా. ఆ సమయంలో 
ఒకటి రండు స్రులో  సుజ్త మా 

ఇంటికి వస్్త అలసిపోయానని 
లేదా డాను్సకి డ్రెసు్సలు సిద్ధం చే-
సుకోవడంలో బ్జీగా ఉన్నానని 
చపా్పను. వాస్తవమే గాన్ సుజ్త 
కూడా అపు్పడు దానిని నిరలోక్షం 
చేసు్త న్నానని  అనుకుందేమో! 
ముభావంగా ఉండడం మొదలు 
పటిట్ ంది. మా డాను్సలు, కర్య 
క్రమాలు పూరి ్త   అయా్యయి. 
అందర్ ననునా చాలా మచు్చ-
కున్నారు కూడా; ఆ సంబరం 
పంచుకోవడానికి సుజ్త ఇంటికి 
వడితే అది చాలా ముక ్తసరిగా 
మాటాలో డింది. న్కూ కోపం వచి్చ 
నేనూ మాటాలో డడం తగ్గంచాను. 
10వ తరగతి పబ్లో క్ బాగా చదువు 
అంటూ మా చిననా మామయ్య-
దగ్గరుండి చదివించడంతో పరీ-
క్షలు వ్రాయడం, ఫస్ట్  కలో సులో 
పాసవ్వడం, ఇంటరీ్మడియట్ మా 
అమా్మ న్ననాలు ఉదో్యగాలు చేస్ 
ఊరోలో  కలేజీలో జ్యిన్ చేశరు. 
తరువాత డిగ్రీ, ఉదో్యగం, పళిలో , 
పలలోలు అంటూ అన్నా అలా జరి-
గపోయాయి. అప్పటోలో  బ్జీగా 
ఉందో ఏమో తెలీదు గాన్, వరాషు  
సూకిలు, దాని చిననాతనం ఫ్ండ్్స  
ఇవన్నా చూసు్త ంటే ఎందుకో 
ఈ మధ్య చాలా స్రులో  సుజ్త 
గురు్త కు వసో్త ంది. ఆ అమ్మమ్మ 
ఊరు, జ్ఞా పకలు, అనుభూ-
తులు --- అసలు సుజ్తను 
ఎలా వదులుకున్నాను ---- ఆ 
పసితనం, ఆనందాలు, ఆ 
అనుబంధం, మళ్్ళ సుజ్తతో 
కల్సి ఆ రోజులోలో కి తొంగ చూడాల్.  
ఏది ఏమైన్ చిననాన్టి ఫ్ండ్్స ని 
దూరం  చేసుకోకూడదు. కొనినా 

బంధాలు బలహీన పడుతుంటే 
బలోపేతం చేసుకోవాల్ కన్ 
తుంచుకోకూడదు. వనకికి తిరిగ 
చూస్్త, ఏమీ మిగలదు, ఆలోచి-
సు్త ంటే మనసు్స చాలా బరువుగా 
అనిపంచింది. ఉదయం నుండీ 
అలసి పోవడంతో మలలోగా నిద్ర-
లోకి జ్రుకున్నాను. 
         ఉదయం వరాషు  సైెకిల్ంగ్ కి 
వళి్ళంది. కఫీ తాగుతూ అమ్మమ్మ 
ఊళ్్ళ చిననా మామయ్య సిథారప-
డాడు డు. ఆయనకి ఫోన్ కల్పాను. 
సుజ్త గురించి కస్త వాకబ్ 
చయ్యవా! మావయా్య అంటూ 
....సుజ్తకి ఆ ఉరి సంబంధమే 
చేశరని అపు్పడపు్పడు కనబడు-
తుందని,  న్ గురించి అడుగుతూ 
ఉంటుందని మావయ్య ఓ స్రి 
చపా్పరు. నేను పద్దగా పటిట్ ంచు-
కోలేదు. ఓ అలాగా! అని ఊరుకు-
న్నాను. స్యింత్రానికి మావయ్య 
సుజ్త నంబరు పంపాడు. 
         సుజ్తకి ఫోన్ చేస్ను. 
అది న్ ఫోన్ కోసం ఎదురు చూ-
సో్త ందిట. మావయ్యకి నంబరు 
ఇచి్చన దగ్గర నుండి న్ జ్ఞా ప-
కలతోనే ఆ రోజు గడిచిందని 
--- ఇక మా ఆటలు, పాటలు 
ఇక ఒకటేమిటి గ్దారి వరదలా 
స్గాయి మా కబ్రులో . గంట 
పైనే మాటాలో డుకున్నాము. చివరోలో  
సుజ్తకి చపా్పను. వచే్చ నలలో 
సెకండ్ స్టర్ డే, సండే  ఊరు 
వస్్త నని --- ఆ రండు రోజులూ 
దానితోనే గడుపుతానని ... అబా్! 
ఎపు్పడపు్పడు నినునా చూస్్త న్?  
అని అనిపసో్త ందని ... తప్ప-
కుండా పాపని తీసుకుని రమ్మని 



సుజ్త చప్పంది. ఓక ...అని ఫోన్ పటేట్ సి 'ఎస్! మై సుజ్ ఈజ్ బా్యక్' అనుకున్నాను. 
  స్నాహం భగవంతుడు మనిషికి ఇచి్చన వరం. దానిని పది కలాల పాటు కపాడుకోవలసిన బాధ్యత 
మనందరిది. 
              నమస్్త!
              భారతీ శర్మ 
             ( సైెనిక్ పురి ) 

ఈ నల కర్ట్ న్  
- సరసి

 అహమా - స్నాహమా (49 వ పేజీ తరువాయి)






